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غبار  ای.سبز يبرگها يرو... داشتند يشتریامدن عجله ب يبرا يزییپا يامد اما رنگها یم زییو پا شدیتمام م تابستان

از خاك  یمیضخ هیال,دیکش یبرگ يانگشتش را رو,انکه مطمئن شود يبرا نیاسمی..., زییپا يرنگها نیاول ای,بود نشسته

با تمام قوا چند  نیاسمی. برگها نگذاشته بود يبرا یو درخشندگ تیشفاف يذره ا یرحم حت یانگشتش را پوشاند خاك ب

پا به عمارت مجلل شرکت برج ,نشستند شیبه سر و رورقص کنان ,سر شاخه را فوت کرد و بعد از انکه ذرات غبار

 سررادمهر خوب بلد بود . انجا تلنبار شده بود یعجب ثروت و تجمل,شدند رهیخ نیاسمیچشمان . رادمهر گذاشت يساز

ه اسانسور پا ب ای, مانده بود از پله ها باال برود نیاسمی. همان طور که سر مادر او را کاله گذاشته بود,مردم را کاله بگذارد

زد  یلبخند م کهیرادمهر در حال. پله ها کشاند ياو را به سو, کردن حیو تفر دنیو د دنیباالخره وسوسه دو,بگذارد

 یلبخند را بر لبش م شهیهم نیاسمیحرکات . مرتب کرد ومنتظر شد نهیا يپنجره را بست و سر و وضعش را جلو

!نشاند

کرد  یرا شکار م تهایموقع شهیهم,داد یخود را نشان م دویپر یم رونیب ابیز نیاسمیجلد  ریاز ز شهیهم طانیش دخترك

 یدخترک. نداشت ینگران يبابت ذره ا نیاز ا اسمسنی نکهیو مثل ا, کند رجلوهیبا وقار و سر به ز يبانو نیاسمیتا نگذارد 

, کنار وجاهت و نجابتش در یرانیدختر ا کیهمه از . او بزرگ شود تگذاش یپوستش خانه کرده بود و نم ریز طانیش

 رانگریو دیشا. بود رانگریو, و هوش فوق العاده اش ییبایدر کنار ز نیاسمی کهیدر حال,وقار و متانت انتظار داشتند

شاد و ... ,کرد فیتعر نگونهیرا ا رانگریو. افتین يگریکلمه د,اما رادمهر در ان لحظه , نبود  نیاسمی يبرا یخوب فیتوص

 يوانرژ رویانقدر ن... , یو شور زندگ يو سرشار از انرژ,سربه هوا یکم, کننده وانهیو د حیو صر رك... ,وشلوغ طانیش

با مادرش  نیاسمی يتناقض ها ادیبه ,دیرادمهر ناخوداگاه باز خند.زلزله به پا کند يداشت که قادر بود در خانه ا

!که دخترش مثل پرنده ها رها بود یدرحال...بود ریخودش زنج يایکامل و بسته؛و به دن یسنتزن  کی نیاسمیمادر ,افتاد

 چیومادر ه,او را مثل پرنده ها رها بار اورده بود,کرده بود تیرا پدرش ترب نیاسمی,تناقض به خنده افتاد نیباز ا رادمهر

تر چه مادر و دخ نیب. شرمزده و سرشار از نفرت بود يدختر نیبه خاطر داشتن چن, دیبخش یگناه را بر پدر نم نیگاه ه
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را قلبا دوست  نیاسمی... همه فاصله گرفت نیدل رادمهر از وجود ا, ندشد یپر نم يمعجزه  چیکه با ه ییفاصله ها

به خانه او  یراه نیاسمیخورد که  یو حسرت م, کننده او را دوست داشت وانهید یبچگانه و شلوغ يهایکنجکاو, داشت

سرش به کار , ودب یعاطفه زن خوب.کرد یم وانهیمادرش را د,ه او در خان قهیدق کی يبرا یحت نیاسمیحضور ...,نداشت

 یرادمهر نم,که ارث برده باز گذاشته بود یدست رادمهر را در ثروت,اهل سوال وجواب از رادمهر نبود,خودش بود

 یهم متر  یاز او راض,زن کم سرو صدا و خسته کننده و قانع کیفقط به عنوان ,عاطفه را دوست دارد  دیتوانست بگو

!افسوس یشد؛ ول

دانست االن در پله ها مشغول  یکه از او داشت م یبا شناخت,کرده بود رید یکم یاسیبه ساعت انداخت  ینگاه رادمهر

!دخترش بود یاسیبار ارزو کرد کاش  نیهزارم يبرا. رادمهر نشست يلبها يباز خنده رو.و ان است نیتنه زدن به ا

از  طانیداد که دخترك ش یچهره اش نشان م یاشفتگ.در ظاهر شد يجلو,  دهیس بربه در خورد و دخترك نف يا ضربه

.است دهیپر رونیجلدش ب ریز

به  يچه شباهت فوق العاده ا...ختینگاه رادمهر ذوب شد و به قلبش ر,اتش گرفته بودند, اش  یدرشت عسل چشمان

عاطفه کرده  بندیرادمهر را پا ییبایز نیهماما ,سرد یکیگرم بود و ان  یکی نیتفاوت که ا نیبا ا,مادرش داشت

.کند ریو اس دودمح, ریزنج ییاینبود که خودش را به دن یوگرنه رادمهر ادم,بود

.عسل دل بکند الهیدو پ نیرا پاره کرداما قادر نبود از ا رهایو زنج دیبر یکیرا داشت که از ان  یکی نیا اریاسفند دیشا

.بلند شد نیاسمیاعتراض  نیاول

 یرادمهر با نگاه.اش بود یسالم و احوالپرس يبه جا نیا.رسد یادم تا بخواهد به تو برسد به خدا م!...چه قدر پله...اوه _

.باال انداخت ییمجذوب لبخند زد و ابرو

.کار گذاشته اند نیهم يان اتاقک را برا_

مژه .دیکش یدور و بر انداخت و سوت به ینگاه,تعارف وارد شد یب,دراورد یشکلک نیاسمی,اش به اسانسور بود اشاره
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.پر از خاك بودند شیها

؟يبانک زد نمیبب!خوب شده  یلیوضعت خ...,یه_

از خاك  يا هیو مطمئنا ال, اش پر از خاك بودند  دهیکش ملیر يمژه ها,کننده بود رهیدخترك واقعا خ,دیخند رادمهر

.نشسته بود زیپوستش ن يرو

.کرده ام دایگنج پ...,نه_

!تر از مادر من یمتیق یچه گنج...ییگو یا راست مواقع_

.نشاند یمبل يرا گرفت و او را رو یاسیدست ,دیبار بلند خند نیا زادمهر

مگر نه؟, را پر از پول کرده تیها بیج یحساب

.در قلبش حس کرد یاش را حت ینیریشد و رادمهر ش ختهیعسل به نگاه رادمهر ر الهیان دو پ نگاه

!پول ها پر شود نیاز ا شیها بیتو نبود که ج ينس باباکه شا نیمثل ا_

:پر گفت مهیبه کلوچه اش زد و با دهان ن يگاز یاسی

.کند یتابوت بزرگ م يدارد زنگوله پا,من که فعال گند زده يبابا!...ياور یکه کم نم دیا یخوشم م_

در کنار .بار بلند تر از دفعات قبل نیو ا,دیرادمهر باز خند.در نگاهش بود يرنجش اشکار,نفرت به رادمهر نگاه کرد با

.کرد یم یدختر احساس جوان نیا

... ,ست یدرمان یچه درد ب ییتنها يتو هنوز خبر ندار...که پدرت تا اخر عمر تنها بماند؟,یداشت یتو چه توقع,نیاسمی_

.دیجه رونیمنقبض شد و از نگاهش اتش به ب نیاسمیفک 

.مرا داشت,پدرم تنها نبود_

 نیاسمی يجلو,را که پوست گرفته بود یبیرادمهر س. را چنگ زدو نگاهش را به زانو دراورد نیاسمی نهیاشنا س يددر

.کند ینگاه کند که انگار او را درك م نیاسمیبه  يکرد طور یو سع,گرفت
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.که تو را از دست بدهد ستیقرار نبوده ئ ن, پدرت هنوز هم تو را دارد,یاسی_

:ش کردبا لجاجت پرخا یاسی

.من اورد يانداخت و ان دخترك را به جا رونیمرا از خانه ب,اما او مرا از دست داد_

تو در قلبش  گاهیداشتعجا ازیعشق ن کیشر کیبه ,همدم کیپدرت به ,یظالم باش نقدریا دیتو نبا...یاسی!...من يخدا _

.محفوظ است

.وقت پدرش را ببخشد چیقصد نداشت ه,بود ریناپذ نیتسک یاسیاما ,دهد نیرا تسک یاسیکرد  یسع رادمهر

!دارم و نه در قلبش یینه در نه در خانه اش جا گریحاال د,مرا در قلبش دو قلوها پر کرده اند گاهیجا...,نه_

.رفت نیاسمیبه  يچشم غره ا رادمهر

 ...؟يفراموش کرده ا,دهینکش تیپدرت کم زحمت به پا!...یاسی یرحم یب یلیخ_

.از فوالد در اطراف خود داشت يشد ، انگار حصار ینرم نم يا ذره نیاسمی نگاه

.اما با آوردن محبوب خانم اش و آن دوقلوها ، به همه زحمت هاش تف کرد... نه فراموش نکرده ام _

:تند وباحرص ادامه داد يبا لبخند یاسی

؟يندبب شتیسن و سال ، زنگوله تابوت به ر نیدر ا ي، تو حاضر بود نمیاصال بگو بب_

.چنان بود که رادمهر نتوانست خنده اش را مهار کند یاسی لحن

و لذت  نیریش میرا برا یکه زندگ یوروجک... مثل تو داشته باشم ، يخواهم دختر ی، من از خدا م وانهیدخترك د _

!خواهد یکه مادرت بچه نم فیاما ح... بخش کند

بحث در مورد پدرش را ول  یاسی. را لرزاند یاسیاشت که دل د یحسرت شیو نگاه رادمهر صادقانه بود ، وتن صدا لحن

.دیکرد و به خواسته دل رادمهر چسب

...، یبچه بخواه ياما تو حق دار _
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 یو زخم زبان م يانداز یو ما را دست م يشو یخورد و از مامانت متنفر م یآن وقت تو را چه کار کنم؟ که به تو بر م _

.میبسته ا نشمایکه زنگوله تابوت به ر یزن

.لبجباز سرش را تکان داد يمثل بچه ها نیاسمیزد ، اما  نیاسمیبه  يلبخند شاد رادمهر

.یبچه داشته باش يحق دار ی، در هرسن و سال ينه تو بچه ندار _

تو حق نداشت؟ يو بابا _

.سن و سال با دوقلوها خودش را مسخره کرد نینه چون مرا داشت ، در ا _

به پدرش اختصاص داده بود و حاال آن را  نیاسمیکه  دیرا د ی، عشق بزرگ نیاسمیض الود و برق نگاه در لحن بغ رادمهر

.دید یو بر بتد رفته م یو خط خط ریکوچک و حق

و ! دختر او بود نیاسمی، کاش  اریدختر را داشت ، نه اسفند نیا اقتی، نه عاطفه ل دیرادمهر خل نهیدر س يخار گرید بار

.داشت ، متعلق به او بود انیجر نیاسمیکه در خون  عشق بزرگ نیا

و  دید یرا به چشم دخترش نم نیاسمیاو ... نکند ، یرادمهر نتوانست باخودش روراست نباشد و به خود اعتراف اما

.داشت پدرانه نبود نیاسمیکه در قلبش نسبت به  یمحبت... کردینم نیتحس

بچه گانه اش ، باهوش بود ، مطمئنا احساس او را  يها طنتیجدا از ش نیسمای! بود نیاز او هم نیاسمیفرار  لیدل دیشا

.بود دهیفهم

.را بدهد نیاسمیشاد جواب  یکرد با لحن یباز هم سع رادمهر

.بکند یالبد خواسته امتحان... شود ، ی، پسرش چه م ی، حق را به پدرت بده ، دخترش که تو باش یاسی _

.باز خنده رادمهر را درآوردکه  ختیبه صورتش ر یشکلک یاسی

!!؟یزن یم نهیشده که تو انقدر سنگش را به س یحاال چ _

 یو خنده برق م طنتیچشمانش در ش رد،یخنده اش را بگ يتوانست جلو یرادمهر نم. با حرص به رادمهر زل زد یاسی
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.کند یداد که احساس جوان یامکان را م نیبه او ا یاسیزدند ، 

پشت  يپسرها جفت شان خنگ شده اند ، نگاهشان مثل نگاه عروسک ها! ن کند ، آره جان خودشالبد خواسته امتحا _

...، مات است نیتریو

.دیدو یاسیپابرهنه وسط حرف  رادمهر

.یزن یحرف م ينفرت دار يکامال واضح است که از رو. رحم نباش یب نقدریا یاسی _

.را بلند کرد شیصدا یاسی

است ، پسرها از صبح تا شب مثل دو تا قلوه سنگ ،  جی، خون محبوب ، مات و گ دهیش هم فهمبابا خود... ؟یچه نفرت _

.دیآ یدر نم کشانیته گهواره شان افتاده اند و ج

.دانست چطور خنده اش را پنهان کند یبود و رادمهر نم یو عصب يجد اریبس یاسی

... کج نشد یحالت چیصورتشان به ه... ، نمیشان را بب هیگر ایبار تمام روز کنار گهواره شان نشستم تا بلکه خنده  کی _

 يفروشد که بچه ها یجالب است که محبوب فخر م. دیآ یدر نم شانی، صدا رندیبم یکنند ، از گرسنگ سیرا خ شانیجا

.دارد یآرام و سربه راه

ال که فقط چند سال از خودش کم سن و س یهم برخورده بود ، ازدواج پدر با دخترک یبرخورده بود ، حساب نیاسمی به

.توانست تحمل کند یبزرگ تر بود ، و بچه دار شدنش را نم

را  یاسیرادمهر دست . دید یم ییخواست ، و حاال در آن عشق بزرگ شرکا یخودش م يپدرش را تمام و کمال برا او

.گرفت تا آرامش کند

آنها هنوز ... نکن  اهیخود س یب يو نفرت ها اتیرندچ نیصاف است ، آن را با ا نهیآرام باش ، قلب تو مثل آ یاسی _

...شوند یبچه هستند ، بزرگ م

:دیآتش وسط حرف رادمهر پر يباز مثل اسپند رو یاسی
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 ستیبا یسن و سال نم نیکرده ، در ا یچه اشتباه دهیاما بابا خودش هم متاسف است ، حاال که کار از کار گذشته ، فهم _

.خورم یعقب افتاده شده اند ، قسم مشد ، بچه ها  یبچه دار م

کوچک و پدرش هم  يبرادرها يبرا یاسی. کرد رتیدختر ح نیا یرادمهر از خوش قلب. شد يجار یاسیناگهان اشک  و

.نگران و هم متاسف بود

 ییبچه ها نیچن تیسن و سال ، نگران و مسئول نیدر ا ستیبا یبود که چرا پدرش م نیحرص و جوشش هم لیدل کی

.خودش نگران نبود يفقط و فقط برا یاسی. را بر خودش تلخ کند نیری، و روزگار ش ردیه گردن بگرا ب

.بخش گشت نیرا در دست فشرد و در ذهنش به دنبال کلمات تسک یاسیدست  رادمهر

ه ک یداشت ي، مطمئنا کار یراست... یخودت باش ینگران زندگ دیکند ، تو با یپدرت خودش مشکلش را حل م یاسی _

.طرف ها افتاد نیامروز صبح گذارت به ا

زد و چشمان  یزورک يلبخند یاسی. بچرخاند گرید يرا به سو یاسیجز آن که بحث را عوض کند و ذهن  افتین يا چاره

.باال انداخت يشانه ا صالیاشک آلودش را پاك کرد و با است

.از تو بخواهم يزیآمده بودم چ _

.و چشمانش با عالقه برق زد دیم مالدستانش را به ه يبا شاد رادمهر

!از ما بخواهد يزیخانم چ یاسیکه  دیاز راه رس يچه عجب باالخره روز!... به به

.دیخط و نشان کش شیبه سرعت برا یاسی

.به خاطر دوستم است... ، یفکر نکن به خاطر خودم آمده ام منت کش... يآها

:گفت یدگیرادمهر رنگ باخت ، با رنج نگاه

.سوهان روحند تیوقتها حرف ها ی، بعض یاسی ؟یمنت کش يگفته که آمده ا ی چه کسحاال _

.وقت ها به قول رادمهر ، سوهان روح ی، رك بود ، و بعض نیاسمی
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.، او از من متنفر است دیگو ی، مامان م ییتو نگو _

کرد  یمادر گمان م. د آمده بودقضاوت چشم بسته ، دلش به در نیاز ا شهیباز خودش را جمع و جور کرد ، هم رادمهر

را نداشتند که با هم رو به  نیکدام شجاعت ا چیو ه...کرد مادر از او متنفر است ، یدختر از او متنفر است و دختر گمان م

.را از هم بپرسند قتیرو شوند و حق

 یم شیبه دنبال دختر کوچولوآلبوم  ياشک آلود ، تو یام که با چشمان دهی، بارها د ستی، مادرت از تو متنفر ن یاسی _

شماها ... شناسد یخانم جوان را نم نیاش که سال ها قبل او را گم کرده ، او ا یدوست داشتن يگردد ، دختر کوچولو

قبول ندارد ، تو هم راه وروش  یزندگ ياو راه و روش تو را برا. دیا گانهیهم ب ي، برا دیشناس یرا م گریسخت همد یلیخ

 نیاتان بشکند ، و ا یکیال اقل  ای، و  دیبشکن دیبا دنتانیبه رس يکه برا... دیشده ا يمثل دو خط مواز او را ، شما دو تا

.ستیکدامتان ن چیجرات در ه

.گرفت یحق به جانب افهیبه سرعت ق یاسی

...کنند یم يمادرها فداکار شهیهم _

:ادامه دهد یاسینگذاشت  رادمهر

.سوال ترسناك طرف است کیادران است ، اما مادرت با از صفات م یکی یبله از خودگذشتگ _

.گفت ، شد یبه دقت متوجه آن چه که رادمهر م یاسی حواس

قادر خواهد بود دختر  ایتو برداشت آ يبه سو یکرد و شکست و قدم ثاریکه ا یپرسد زمان یمادرت از خودش م _

؟یکن دایبود مادرت را در وجود او پ یو قادر خواهت ایکند؟ و آ دایشناسد پ یکه نم یخودش را در وجود خانم جوان

.سکوت کرد ، حق با رادمهر بود نی، بنابرا دیکه بگو دیبه ذهنش نرس يکلمه ا چیه نیاسمی

!کند دای، او هرگز قادر نخواهد بود دخترش را در وجود تو پ یمادرت متفاوت يارهایقبول کن تو با مع یاسی _

.قه زدندجر یاسیکلمات در ذهن  ناگهان
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.خودش بزرگ کند يارهایتوانست بماند ، و مرا با مع یخوب ، م _

.هم گناه را به گردن مادرش انداخت باز

...يندازیهمه گناه ها را به گردن مادرت ب یتوان ینم یاسینه  _

انتخاب  هین بر پا، ازدواجشا دندیفهم یرا نم گریبا پدرت تفاهم نداشت ، اصال حرف همد يجدا افتاده بود ذره ا مادرت

کرد ، پدرت ساز مخالف  یکه مادرت کوك م يهر ساز. انتخاب نداشتند نیا يتو یسهم چیخانواده ها بود خودشان ه

.کند یم وانهیرا د یموضوع هر زن نیزد ، خوب ، ا یاش را م

شد  یدمهر موفق مرا يحرف ها نیاز ب دیداد ، شا یو دقت گوش م ي، با کنجکاو دندیدرخش یم نیاسمی یعسل چشمان

.بود نیو آهنگ نیرادمهر غمگ يصدا. دیمادر بگو يدرباره  يکلمه ا یپدرش حاضر نبود حت. که مادرش را بشناسد 

در ... آورد یچه به روز پدر و مادرت م یجهنم یکه آن زندگ دمید یم کیاشان بودم ، از نزد یمن دوست خانوادگ _

.دیکش ین به جار و جنجال مبا هم اختالف داشتند و کارشا نیکوچک تر

:دیو پرس دیحرف رادمهر پر انینتوانست سوالش را در پس ذهنش نگه دارد ، م یاسی

؟يکه از پشت ، به پدرم خنجر زد يبود یتو چطور دوست خانوادگ _

 ییگورك  نیرادمهر حاظر بود قسم بخورد که ا... شد ، یو برنده تر م زتریزبانش از چاقو ت یرك بود و گاه یاسی

.دهد یدختر م نیعاقبت کار دست ا

.به صورت رادمهر هجوم آورد و زبانش به لکنت افتاد خون

دارد هردو را به مرز  یناجور و جهنم یآن زندگ دمید یکردم و م یم نیمن دوست پدرت بودم ، مادرت را تحس _

.اخته نشده بودندهم س يکشاند ، من فقط کمکشان کردم که از هم جدا شوند ، آن دو برا یجنون م

.منقبض ، و نگاهش سخت شد نیاسمیعضالت صورت  باز

که بابا  يرا خواسته ا ییزهایچ شهیتو هم! یکه با مامان ازدواج کن يکرد یاشان را متالش یتو زندگ دیگو یاما بابا م _
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به در  دانیکه او را از م يه ابود یی، و دنبال فرصت ها يکرد یتو با او رقابت م ،يوقت دوست او نبوده ا چیداشته ، تو ه

.یکن

که از  یرادمهر زل زد ، و به انتظار واکنش او نشست ، آتش دهیبه صورت مجسمه وار و رنگ پر یرحم یبا ب نیاسمی

.و نگاهش گر گرفت دیکش یاعماق وجود رادمهر زبانه م

.کرد یشد کلمات را گم م یم یعصبان یوقت... به لکنت افتاد ، باز

توانستم با عاطفه ازدواج کنم ، اما آن  یبه آن مردك بگو من بهتر و آسان تر م... ، یکله شق و زبان نفهم مثل پدرت _

 یافتده که بر مزار زندگ يمتاسفم که به روز شیبه او بگو برا. قدر عاشق دلخسته اش نبودم که خودم را جلو بندازم

.رقت آور را یمانیپش نیکرده بودم ، جز ا ینیب شیپ اریاسفند يرارا ب يزیهر چ! دیگریسوخته م يگذشته و آرزوها

لحنش مثل . رادمهر انگار کلماتش را بر صورت او تف کرده بود. هم برخورد يبرخورد ، بد جور نیاسمی رتیرگ غ به

.دیمار او را گز شین

.داند یاشتباه م کی، او ازدواجش را با مادر  ستین مانیپش بابا

:دیآرامشش ، خشم خود را فراموش کند ، با التماس نال يو رادمهر مجبور شد برا زد یم غیج بایتقر نیاسمی

!محل کار است نجای، ا کنمیخواهش م یاسی _

!اعصاب من راه نرو يقدر رو نیا _

تو؟ ایروم  یمن راه م _

از  شتریخواست ، ب عذر یاسیعاقبت . شده بودند رهیسوزنده به هم خ یبا نگاه. دیرقص یم يدر چشمان هر دو شعله ا _

.کشاند یرا به جنون م یناراحت نیا یبه آسان یشود ، اما گاه یکس یتوانست باعث ناراحت ینم هیچند ثان

.رمیگ ی، وگرنه وجدان درد م یمن را ببخش دیخواهم با یمعذرت م _

.و رادمهر را مجبور کرد که بخندد دیبچه ها خند مثل
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.ودت نبود ، به گوشت خوانده بودندبخشم ، چون آن حرف ها ، حرف خ یم _

:گفت یباال انداخت و به آسان يشانه ا یاسیگفت ،  یدرست م يحدود تا

.میبگذر _

:زد و ادامه داد يپوزخند

.بار هم در انتخاب و ازدواجش اشتباه کرده نیگرچه بابا ا _

:گفت يجد یشوخ اما با کلمات ی، رادمهر با لحن دندیدر نگاه هم خند نگاه

!سوخته نشسته يپدرت بر مزار آرزوها میگو یاست که م نی، به خاطر هم قایدق_

:دیباد کند ، رادمهر پرس نیاسمی رتیآمد رگ غ تا

؟یدوستت بکن يبرا يچه فداکار يآمده بود نمیخوب ، بگو بب _

 یعجب دختر خوشگل. کرد باتریاش را ز یاندوه ، چهره مهتاب هیشدند ، سا نیغمگ یاسیکمتر از چند لحظه ، چشمان  در

!شده بود

...دور در ذهنش زنده شده بود ، يخاطره ا. اش کرد ينگاه مجذوب شده اش را از او گرفت و متوجه فنجان چا رادمهر

.متولد شد و خواستند نوزاد را در آغوش پدرش بگذارند اشتباها در آغوش او گذاشته بودند یاسیکه  يا لحظه

را  ی، کس مانیبسته اتاق زا يو پشت درها دیپر یطرف و آن طرف م نیآتش ا يمثل اسپند روطاقت بود و  یب اریاسفند

، با  دیبلع یرا م ایرا که از همان لحظه تولد ، داشت با نگاهش دن زیانگ رتیح یبودند که نوزاد چشم عسل افتهیبه جز او ن

نگاهش در آن ! از قلب او گذاشته بود یشنگحال ق نی، و در ع بیغر سافتخار نشانش دهند ، و در آن لحظه ، چه ح

گشوده شده بودند ، غرق شده بود ؛ نگاهش گم شده بود ، و هنوز هر زمان  ایدن يو معصوم که تازه به رو یچشمان عسل

.گشت یبه دنبال نگاه گمشده اش م ستینگر یم نیاسمیکه به چشمان 

؟ییبگو يزیچ یخواهی، نم یاسیمن منتظرم  _
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 قیآن که او را تشو يرادمهر برا! دیچه بگو دانستیم زده ها غمبرك زده بود و سکوت کرده بود ، انگار نممثل مات یاسی

:گفت تیبه حرف زدن کند با جد

 یمن که دارم شاخ در م ست؟ین بیعج نیا دیداند چه بگو یبار کلمات را گم کرده و نم نیاول يبرا یاسی! من يخدا _

!آورم

:گرفته گفت ییداکرد و با ص یاخم نیاسمی

حرف بزنم؟ تیبرا یمثل طوط ي، توقع دار یآمده ام منت کش _

.گذاشت یاسیدست  يزد ، خم شد و دستش را رو يلبخند رادمهر

دختر ، راحت ... االی... ، یبخواه يزیخواهم تو از من چ یکه من پدرت هستم ؛ من از خدا م یفرض کن یتوان یم یاسی _

باش

!دهیبلع یرسد که سنبه داغ یر مبه نظ يطور یاسی اما

.آمدم ینم نجایاگر به خاطر فرحناز نبود ، هرگز به ا _

.زد ینیلبخند غمگ رادمهر

.يآمده ا نجایاما من خوشحالم که به ا _

:گفت دیکرد و سپس با ترد یقیمکث عم نیاسمی

.میگردان یزود بر م یلیدوستم ، البته به عنوان قرض ، آن را خ هیشهر يخواهم ، برا یپول م يمقدار _

.زد ینیرادمهر باز لبخند غمگ. کند ، تا حرفش زد جان

.يکردم که مرا هم مثل پدرت دوست دار ی، آن وقت من باور م یخواست یاز من م يزیچ شهیکاش تو هم یاسی _

.دیبود ، ناگهان زبانه کش نیاسمیکه در چشمان  يا شعله

.دهد یزنش اجازه نم ای، ثان ستیاش خوب ن یواهم ، چون اولل وضع مالخ یاز پدرم نم يزیوقت چ چیاما من ه _
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.رادمهر در هم رفتند يها اخم

پردازد؟؟ یپدرت مخارج تو را نم یعنی _

.و دو ساله ام ستیب گریمن بزرگ شده ام، حاال د. آورم ینه ، من خودم مخارجم را در م _

.شد یاز بچه ها هم بدتر م یگاه! باور کرد که او بزرگ شده است شدیم یسخت به

.برد یبه سر م رتیهنوز در بهت و ح رادمهر

؟يآور یطور مخارجت را در م ؟چهيرو یاما مگر تو دانشکده نم _

اش را در  یو زندگ لیبدهد ، او خرج تحص یمورد به کس نیدر ا یحیتوض چیخواست ه یرا عذاب داد ، نم یاسی سوالش

 ونیمد یبه کس يبود ، نه تشکر یبر دوش کس ينه بار. کرد یبود و به خودش افتخار م بابت سرافراز نیآورد و از ا یم

.بود

.خودم هستم يو آقا ستیدراز ن یکس يکنم، هم دستم جلو یخوانم ، هم کار م یهم درس م... کار پاره وقت _

شده  ینامرد ، چه طور راض. بخواباند اریگوش اسفند ریآبدار ز یلیخواست س یرادمهر خرد شده بود ، دلش م اعصاب

دردانه اش را در اجتماع  زیدخترك عز... توانست مخارج او را نپردازد؟ یبود دخترش را سر کار بفرستد؟ چه طور م

شد ،  یم دهید یمتفاوت بود ، در هر اجتماع یاسی؛  دیکش یمغز رادمهر سوت م... گرگ ها به امان خدا رها کرده بود ،

.نداشت تیدر جامعه گرگ ها امن

.ختیبه هم ر زیرا ن نیاسمیکار اعصاب  نیشروع به قدم زدن کرد و با ا رادمهر

!فهمم یکند ، من که نم یم نیکدام کار پاره وقت مخارجت را تام ؟يآخر چه کار _

 ییگرفته بود به دقت صرفه جو ادی شیها طنتیکه دخترك ، جدا از ش یولخرج است ، در حال نیاسمیکرد  یم گمان

.کند

:که تا به حال انجام داده بود کرد ییبلند شروع به شمردن کارها ییبا صدا نیاسمی
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...ي، سفالگر یفروش تزای، پ ی، گارسون یی، کار دانشجو یسیدر مغازه ها ، ترجمه انگل یفروشندگ _

:متشنج گفت یرادمهر زل زد و با اعصاب يچشم ها يکرد و تو مکث

م؟یباز هم بگو _

 يرادمهر با ناباور! گارسون بوده ایکرده ، و  یفروش تزایپ یاسیقابل تصور بود که  ریغ شیمانده بود ، برا رانیح رادمهر

:پرخاش کرد

 یدست و پا کنم؟ م تیدر حد و حدودت ، برا يخودم کار يامدیچرا ن... ؟یکن یکه سر هم م ستیچ اتیچرند نیا _

؟ینواده ات را لکه دار کندون شان آبرو و اسم و رسم خا يکارها نیبا ا یخواه

کرده بود ،  یمال ریمشکالت دست و پا گ ریاحمقانه ، خودش را اس يفکرها نیزد او هم با هم یفرحناز را م يها حرف

.زدند یخانواده اش هم در مشکالت بزرگ تر دست و پا م. اش را بپردازد هیقادر نبود شهر یکه حت

 يجان کندن ، کار کیکه با هزار و  یوقت! ستیکار ، عار ن دیخودش بگو اعتماد به نفس را نداشت که به نیا فرحناز

... ست؟یکار ، پست ن نیا ایبود که آ نی، ا دیپرس یکه از خودش م ییسوال ها نیکرد ، اول یخودش دست و پا م يبرا

رفتارشان با او  د؟یدمورد چه خواهد بود؟ او را چگونه خواهند  نیکند؟ قضاوت مردم در ا یو کوچک نم ریاو را حق ایآ

...چگونه خواهد بود؟

به  افتی یفرصت نم گریکرد، که د یم چیسر و ته دست و پا پ یب يسوال و جواب ها نیقدر که خودش را در ا آن

.نفس بکشد افتی یفرصت نم یفکر کند ، حت گرید يزهایچ

. را نداشت اتیچرند نیا دنیحوصله شناصال  نیاسمی. کرد یو رو م ریافکار مزخرف را ز نیهم رادمهر داشت ا حاال

کرد ، او کار را به خاطر  یم حیکوچک تفر يکارها نیبا ا نیدر سر داشت ، بنابرا یاو اهداف بزرگ. او کار ، عار نبود يبرا

.دیپرست یاش ، م یاستقالل مال

 نی، فقط به ا دیپرس یودش نماز خ یسوال چیکرد ، او ه یآن را با لذت تجربه م یاسیشد ، و  یشروع م بیاز ج استقالل
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 یکاف شیلذت برا نیبدهکار باشد و هم یبه کس یحیآن که توض یتواند بکند ، ب یم يکرد که با پولش هر کار یفکر م

!بود

:گفت نانیدر جواب رادمهر با اطم نیبنابرا

...بدهکار نباشم ، یبه کس یحیتوض چیخودم باشم و ه يکنم تا آقا یمن کار م _

.دیحرفش را تمام کند ، پا برهنه وسط حرفش دو یاسیذاشت نگ رادمهر

.کنم شنهادیدر حد و قواره ات به تو پ يخواهم کار یبده ، من م حیبه من توض میگو یمن نم _

.باز مثل بچه ها لج کرد یاسی

.یام منت کش امدهیخودم ن يمن برا _

.منفجر شد رادمهر

.خواهم کمکت کنم ینگرانتم؟ م یفهم یمن... را بس کن اتیچرند نیا! یاسیبس کن  _

.زل زد شیچشم ها ينشست و تو یاسی يجلو رادمهر

.فتدیب یدر ذغالدان دیاست مروار فیح... ستیتو ن ستهیشا یگارسون یاسی _

 ییدرس ها... ، حیکرده بود ، هم تفر یکه انجام داده بود ، هم زندگ یمتفاوت يمهم نبود ، او با کارها یاسی يبرا اما

.متفاوت را شناخته بود ياهایآموخته بود و دن

.نداشت گرانید يپا يبه جا يرا بشناسد ، کار ایرا کشف کند و دن یخواست با روش خودش زندگ یم او

!، هان؟ یگردان ی، مخارجت با من ، بعدها به من بر م یاصال چه طور است تو فقط درس بخوان _

.داشت ی، چه لذت ردیپر و بال خودش بگ ریرا ز یاسیخواست  یآمده بود ، م جانیبه ه رادمهر

لذت کالج رفتن را  يبه درد نخور ، دار يکارها نیتو با ا. تو در حال حاظر فقط و فقط درس خواندن است فهیوظ یاسی _

.یباشد ، فقط اگر فرصت کشف کردنش را به خودت بده تیبرا ییتواند دوران طال یدوران م نی، ا يریگ یاز خودت م
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 یرا گاز م یبیس یعالقگ یمبل لم داد و داشت با ب يرادمهر نداشت ، رو يموعظه ها دنیبه شن ياصلل عالقه ا نیاسمی

.زد

.شد يکفر رادمهر

...م؟یگو یمن چه م يشنو یتو اصال م یاسی _

.اند يتکرار تینه چون حوصله پند و اندرز ندارم ، حرف ها _

...و پا کنمدست  يکار تیال اقل بگذار من برا _

.براندازش کرد یعالقگ یبا ب یاسی

.خواهم ، که به درس و دانشکده ام برسم یچون من کار پاره وقت م یتوان ینم _

.سرش را تکان داد صالیبا است رادمهر

.کنم یکار پاره وقت جور م تیخوب ، من هم برا _

.را متوقف کرد بشیگاز زدن س یاسی

؟يمثال چه کار _

:گفت دیمن من کرد و سپس با ترد یسوال نداشت ، کم نیا يبرا یعیسرپاسخ  رادمهر

؟يشو یمن م یمثال منش _

.او مرد بود یمنش یشرکت او همه کارها مردانه بودند ، حت در

.، مسخره اش کرد یمصنوع يبا خنده ا نیاسمی

!، نه پاره وقت يدار ازین یدائم یمنش کیتو به  _

...، رمیگ یم یخوب ، دو تا منش _

.شود یآن نگاه قلبش ذوب م ریشد ، رادمهر حس کرد ز اریو هوش زیت یچشمان عسل نگاه
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؟یبکن يفداکار نیچن یخواه یچرا م _

.يشو یناامن آفتاب يخواهم در جاها ی، نم یاسیچون دوستت دارم  _

 یاسیکه  یمحبت. نگاهش بوددر  قیعم ی، از ته قلبش گفت ، محبت یاسیکه گفت دوستت دارم  ی، وقت دیلرز یاسی قلب

.زند یزند و به او هشدار م یحس کرد قلبش زنگ م نیبود ، بنابرا دهیگاه در نگاه پدرش ند چیاش را ه هیشب

د؟یگو یتو شوم ، مامان چه م یاگر منش _

.دید یهشدار دهنده در آن چشم عسل یبرق رادمهر

 ی، خوشحال م یاسیمادر است  کیاو . ستیرحم ن ی، او ب يغول ساخته ا کیتو از مامانت در ذهنت ! یاسیمن  يخدا _

.شود

.منقبض شد ، شک داشت که مادرش خوشحال شود یاسی فک

رود؟ یذهنش رژه نم يتو بیو غر بیعج يکه فکر ها یتو که مطمئن _

.شد رهیخ یاسیچشمانش را تنگ کرد و با دقت به چشمان  رادمهر

؟!یبیغر و بیچه فکر عج ست؟یمنظورت چ نمیبب _

 نیاسمیداد از نگاه  حیبه کلمات نبود اما رادمهر ترج يازیزد و ن ینگاهش حرف م. جوابش را نداد و سکوت کرد یاسی

.نخواند يزیچ

دخترش در چه  میترسد ، اگر به او بگو یناامن م يها طیچقدر از مح یدان ینم. شود ی، مادرت خوشحال م یاسی _

.افتد یم زند ، پس یپرسه م یناامن يجاها

.و به رادمهر حمله کرد دیآتش از جا پر يمثل اسپند رو یاسی. را سوراخ کرد یاسیمار قلب  شیمثل ن کلماتش

ترسو و  یخواهم مثل مادر زن یچه طور از خودم دفاع کنم ، نم رمیگ یم ادیناامن را دوست دارم ، چون  يمن جاها _

.میایبار ب يمنزو
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.و خون به صورتش هجوم آورد دیکه پلک چشم رادمهر پر دید

.داده دلش خنک شد يکه جواب کارساز دیفهم

.اش نشست یصندل يو رفت رو دیاخم ها را در هم کش رادمهر

؟يآمده بود يچه کار يحاال برا _

.شد مانیاز آن که آمده بود ، پش یاسی، و  دیمنت سوالش را پرس با

.شانه اش انداخت يرا رو فشیسرعت برخاست و ک به

!فراموش کن یچیه _

.دیمانده بود ، به او توپ رانیکه برود ، رادمهر ح دیچرخ و

؟يگذار یمرا سر کار م ست؟یچ يکارها برا نیا _

:گفت يو با تظاهر به خونسرد دیچرخ شیدر به سو يجلو یاسی

!نیشدم ، هم مانینه ، تو را سر کار نگذاشتم ، فقط پش _

از خود نشان دهد ،  یعکس العمل یاسیو قبل از آن که  مودیبلند پ ياتاق را با قدم ها و طول دیمثل فنر از جا پر رادمهر

.سد کرد یاسیگذاشت و راه را بر  رهیدستگ يدستش را رو

.افزوده بود تشیبود و خشم ، بر جذاب افهیقامت و خوش ق بلند

!بچه سر به سرم بگذارد کیکه  دهیرس ییکارم به جا گریحاال د _

.را گرفت و او را به وسط اتاق پرت کرد یاسی يبازو

.يقدم بگذار رونیاتاق به ب نیاز ا ي، حق ندار یکه چه کار داشت ییتا نگو _

.شد رهیافتاد و با بهت به او خ نیزم يکه تعادلش را از دست داده بود رو یاسی

.دیپر یم ونریجلدش ب ریاز ز طانی، دخترك تخس و ش دیکش یداشت از درونش زبانه م یوحش یخشم
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آن که خنده اش را مهار  يشده بودند که رادمهر برا رهیاش چنان گرد و بهت زده به رادمهر خ یدرشت وعسل چشمان

.ردیکند مجبور شد لبش را به دندان بگ

؟یخودت را جمع کن يندار الیخ! یوا رفت ه؟یچ _

.در چشمانش برق زد یاز طنز وشوخ ییو رگه هاکه خشم رادمهر بخار شد  دیولو شده بود ، اما د نیزم يهنوز رو یاسی

.شود یبخار م زیکه خشم خودش ن دیناگهان د! رسد چه کار کند ینوبت او بود اما به ذهنش نم حاال

؟يبلند شو يندار الیخ یاسی _

.دراز کرد شیدستش را به سو رتیبا ح رادمهر

؟يدیکه ند یبی، آس نمیبب _

دست او را پس زد و  یبه ظاهر عصب یباحرکت یاسی. اش کند ینشست تا بهتر بررس یسایو احساس گناه کنار  ینگران با

 ینقش آدم به ظاهر عصب یکند ، حت ياو بلد نبود نقش باز. خنده زد ریاما ناگهان ز. خودش را جمع و جور کرد و نشست

.را

آن طور مبهوت مانده  نیهم يبرا م؟یمرا زد ، چه کار کنم و چه بگو یکس یتا حاال فکر نکرده ام وقت... من يخدا _

!بودم

:گله مند پرسد یبا لحن. به خنده افتاد اما نگاهش شرمزده و محزون بود زین رادمهر

؟یاسیمن تو را زدم  _

!ينه ، پس نوازشم کرد _

.یکن یم يمن فقط کنترل رفتارم را از دست دادم ، از بس با اعصابم باز _

:منت به رادمهر انداخت يرا از رو یه، و نگا ستادیبلند شد و ا یاسی

.يبه من بدهکار شد یعذر خواه کیخوب ،  _
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و خوش  دهیدخترها ، کش نیب یاسیحال  نیرسد ، با ا یم شیبه زحمت به سر شانه ها یاسیبلند شد ، قد  زین رادمهر

.تراش بود

.یاسیخواهم  یکه کنترل رفتارم را ازدست دادم ، معذرت م نیاز ا _

!، معذرت بخواه يکه مرا زد نیاز ا _

رادمهر دستش را باال برد و تظاهر کرد که . بود طانیبا لجاجت نگاهش کرد ، اما نگاهش نگاه دخترك تخس و ش یاسی

.بزند یاسیگوش  يخواهد تو یم

 ينشده ا تو ادب... يها دست بردار طنتیش نیتا از ا. تو را بزنم یحق دارم حت... توام يفراموش نکن که من ناپدر _

.یاسی

!نبود مرا ادب کند یچون کس _

زبان رادمهر بسته . توانست هم پدر باشد هم مادر یبود ، پدرش هم چه قدر م دهیمادر به خود ند یاسیگفت ،  یم راست

به  قیعم ینشست و نگاهش را با محبت یاسیمبل کنار  يآمد و رو. داد و دلش گرفت یاسیشد ، حق را تمام و کمال به 

.ختیر یچشمان عسلآن 

!يکاش دختر من بود _

. کرد ینیرینگاهش را از او گرفت و متوجه ظرف ش یاسی. را لرزاند یاسیبود که باز قلب  قیآن قدر گرم و عم لحنش

.آمد یدر م يو مسخره باز یخاطر از در شوخ نیباشد ، جراتش را نداشت ، به هم يگونه مواقع جد نیتوانست در ا ینم

:گفت طانیلحن همان دخترك ش با نیبنابرا

!داشتم يا افهیآن وقت چه پدر خوش ق _

.افتی انیپوستش جر ریز یاحساس جوان. ذوق کرد و قلبش گرم شد رادمهر

؟یاسی ییگو یم راست
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.گرفت و خودش را به آن راه زد دهیسوالش را نشن یاسی

ات شوم؟ یو منش میایب یحاال ک _

در چشمان رادمهر  ی، ناگهان چراغ ردیرا پس بگ شنهادشیمطمئن بود االن است که پ یاسیافتاد ،  دیباز به ترد رادمهر

!در ذهنش جرقه زده بود يروشن شد ، انگار فکر

.دارم يگریمن فکر د _

.براندازش کرد بیعج یبا نگاه یاسی

خوب؟ _

!میرا جامه عمل بپوشان مانیچه طور است آرزوها _

.عسل گرد شدند کهیمثل دو ت یاسیچشمان . بچه ها ذوق زده شده بود مثل

!؟ییچه آرزو _

!تو افهیو من پدر خوش ق یکه تو دختر من باش نیا _

. خاکستر سرد مدفون مانده بود ریکه سال ها ز ییآرزو. گرفت یسوخته در اعماق نگاه رادمهر ، داشت جان م ییآرزو

.بود یآن یاسیواکنش 

.دارم افهیپدر خوش ق هیمن خودم  _

:زنگ زد یاسیدر گوش  اریاسفند يداص

را به  يچطور باز دمیآن روزها کله ام داغ بود و نفهم... ، خانواده ، یرا از من گرفت ، زن ، زندگ زیرادمهر همه چ )

(...باختم فیحر

...ردیرا هم از او بگ یاسیخواست  یحاال رادمهر م و

.و برود دیگرفت کارش را بگو میتصم. به سرعت رنگ باخت و پر از سوء ظن شد یاسی نگاه
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.گردانم یزود آن را بر م یلیدوستم ، خ هیشهر يپول قرض کنم ، برا يمن آمده بودم از تو مقدار _

.گرفت باز مرد ، اوقاتش تلخ شد یکه داشت جان م ییبست و آرزو خیلبش  يرا خواند و لبخند رو یاسیذهن  رادمهر

، با من و مادرت ،  یکن یم یبا ما زندگ ییآ یتو م! ست یهم عال یلیمن خ هادشنی، پ یاسی یکن یچرا بحث را عوض م _

قول . برد یات خواه یزندگ يسال ها نیاستفاده را از بهتر نیبهتر. زدیر یذهنت را به هم نم يازین چیدر رفاه کامل ، ه

 نیبا بهتر یزندگ نیبهتر... ستمتفر یم رانیبه خارج از ا لیتحص يبرا فراهم کنم ، اصال تیبرا یدهم هر چه بخواه یم

!امکانات

 ي، صدا دیشن یرا هم م يگرید يصدا یاسیداد ، اما  یکرد ، داشت در باغ سبز نشان م یرا وسوسه م یاسی داشت

:را اریاسفند

(!دیبود در لباس دوست ، با پنبه سرم را بر یرا از من گرفت ، او دشمن زیرادمهر همه چ )

که هست ، نه  ي، آن طور یکه مادرت را بشناس افتی یخواهد افتاد ، فرصت خواه تیهم برا يباتریدر ضمن اتفاق ز _

چه طور  شنهادمیپ!... خوب. یکن یم دایخودت به روش خودت ، مادرت را پ. کرده میترس تیآن طور که پدرت برا

است؟

.ش شدلبخند و منتظر جواب نیاسمیبه  روزمندانهیکرده باشد ، پ یکه فتح بزرگ انگار

.انداخت یدر گوشش م يشتریب نیپدر طن يشد ، و صدا یلحظه به لحظه خطرناك تر م نیاسمی نگاه

!آن که طلب کند ینبود که ببخشد ب یخواست؟ او آدم یدر مقابل چهم و

.را که ذهنش را پر کرده بود ، بر زبان راند یسوال یاسی

ه کار کنم؟چ تیبرا یخواه یدر مقابل م یبخش یهمه م نیخوب ، ا _

.زده نشان داد رتیسوال ، خود را کامال ح نیدر مقابل ا رادمهر

که تو چراغ  نیمن فقط آرزو دارم ا. ندارم يمن که از تو انتظار ؟یبکن يکار می، مگر قرار است برا یاسی! من يخدا _
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است؟ ات، چه طور افهی، و من هم پدر خوش ق يدخترك تخس و شطان من شو. یخانه ام را روشن کن

برد ، رادمهر هم خوشبخت نبود  یبه موضوع پ یاسی. در چشمانش جوانه زده بود دیلبخند زد ، ام نیاسمیبه  آرزومندانه

!رادمهر هم چراغ خانه اش خاموش بود... بود و باز هم خوشبخت نبود دهیرا دزد اریاسفند ی، زن و زندگ

:دیپرس یطاقت دل تو دل رادمهر نبود ، با کم. به سکوت گذشت یلحظات

.کن یبا ما زندگ ای، پس ب یکن ینم یتو که با پدرت زندگ ؟یاسی ییگو یخوب چه م _

بودن ، حاظر نبود  یمتک يمستقل بودن بار آمده بود ، نه برا يبود ، او برا دهیتازه طعم استقالل را چش یاسی اما

.بفروشد یمتیق چیاستقاللش را به ه

؟یکن یرا مطرح م شنهادیپ نیاکه  یدان یتو نظر مادر را م _

.خلق رادمهر تنگ شد باز

 یبهشت م تیدهم ، برا یجهنم چه کنم چه کنم ، نجاتت م نیاز ا. فکر کن یکنم منطق یخواهش م! یاسیکن  بس

...سازم

:گفت یبا حاظرجواب. قرار نگرفت ریتحت تاث يذره ا یاسیاز در وسوسه وارد شد ، اما  باز

.نمیب یدور و برم نم یت هستم ، جهنممن حاال هم در بهش _

.دیکش یبودند ، فرو برد و آه دهییگرا يدیکه به سپ شیرادمهر سر رفت ، دستش را در موها حوصله

.، جواب مرا بده یاسینکن  يبا کلمات باز _

.مهم نبود که ممکن است قلب رادمهر را نشانه رفته باشد شیخالص را زد ، برا ریت یاسی

.دهم ی، جوابت را نم یخواه یر عوض ، چه مد ییتا نگو _

رادمهر مثل بمب . ترك برداشت زیم يرو شهیشک نداشت که ش یاسی،  دیاش کوب شهیش زیم يبا مشت رو رادمهر

.منفجر شد
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 یتو باز م يقلبم را به رو يو درها یزندگ يمن دارم درها ؟یانقدر حسابگر و سنگدل باش یتوان یچه طور م یاسی _

توانم از تو داشته باشم؟ یم یچه توقع... ؟یده یطور جوابم را م نیوقت تو ا کنم ، آن

.یخواهم دور و برم باش ی، م یاسیدوستت دارم  من

شد ،  یآورد ، داشت شعله ور م یخاکستر سرد ، سر بر م ریسوخته داشت از ز يآرزو. گره زد یاسیرا به نگاه  نگاهش

.شعله ترسد نیاز ا یاسی

 یتازه در زندگ يدارد ، تجربه ا ییحاال بچه ها اریاسفند. خواهم پدر بودن را تجربه کنم ی، م یدخترم باشخواهم  یم _

.، به من و مادرت یرس یبه ما م گریحاال تو د... اش آغاز شده

و  یکرد و هنوز حسرت زندگ یم سهیمقا اریهنوز خودش را با اسفند. سوزاند یرا م یاسیگر گرفته بود و نگاه  نگاهش

.خورد یرا م اریاسفند يتجربه ها

.بر مزارم بگذارد یاوقات شاخه گل یکه گاه يداشته باشم ، و دختر یخواهم پس از مرگم وارث یم _

انداخت ، قلبش  یم نیدر ذهنش طن اریاسفند ي، هر زمان که صدا دیشن شیرا در گوش ها اریاسفند يباز صدا یاسی

...رحم یشد ، و نگاهش ب یسخت م

.به نگاه آرزومند و لحن صادقانه رادمهر یکرد ، حت یشک م زیهمه چ به

:احساس گفت یب یبا لحن نیبنابرا

!وارثت را از مامانم بخواه _

 نیخنده اش را به حساب ا یاسیخنده اش گرفت ، اما  یاسیلحن  ایاز حالت نگاه  دیشا. ناگهان به خنده افتاد رادمهر

.ندازدا یگذاشت که دارد او را دست م

؟یستیخواسته ام ، وارثم را از مامانت خواسته ام ، مگر تو دخترش ن _

.احساسش نشود میماجرا روشن نشده ، تسل نیا فیتکل یخواست تا وقت یم. منقبض شد و نگاهش برق زد یاسی فک
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 دهیکش ي، نقشه ا اریفندضربه زدن به اس ياو را دوست دارد ، مطمئنا باز برا یتوقع چیه یخواست باور کند رادمهر ب ینم

!در خود پنهان داشت يخنجر دیدراز شده بود ، شا شیکه به سو یدست دوست نیا. بود

.ندارد انیخون تو در رگم جر... ستمیاما دختر تو ن _

اش را از دست  ي، رادمهر خونسرد اریآمده بود ، خون اسفند انیخون به م يپا. جواب ، نگاه رادمهر سخت شد نیا با

:، پرخاش کردداد 

.آدم ها اول اسمشان است تیست ، هو یکاف نیداشت ، هم یخون ، تو اسم مرا خواه يگور بابا _

را از او  یاسی تیخواست هو یاو م. دیکور کننده بر ماجرا تاب يپرده ها کنار رفت و نور. روشن شد هیطور ، قض نیا پس

یبگذارد ؛ م یاسیسنامه در شنا اریاسفند يخواست اسم خودش را به جا یم! ردیبگ

 دهیزحمت کش شیکه به پا یکس... پدرش... اریفرود آورد ، بر اسفند اریرا بر اسفند ي، ضربه کار قیطر نیاز ا خواست

.شد هیآن قدر رنگ باخت ، که به مرده ها شب یاسیچهره . بود

.زدیغال برسطل آش يصورت رادمهر پاره کند و تو يرا از رو زیخواست آن خنده نفرت انگ یم

آن که دستش را ببوسم ، چاقو  ياسمش کنم؟ به جا نیگزیکنم؟ اسم تو را جا انتیاست که به پدرم خ نیمنظور تو ا _

به کتفش فرو کنم؟

چه  یاسیدانست در جواب  یباال آورده ، نم يچه گند دیرا لو داده بود ، تازه فهم هیدستپاچه شد ، چه زود قض رادمهر

د؟یبگو

راه  يدیکه خانواده جد نیا يبه جا. ستین یشناس و مسئول فهیثابت کرده که پدر وظ اریاسفند ؟یاسی یانتیچه خ _

 نیرا با ا شیباینه آن که دختر جوان و ز. توانست تو را داشته باشد یکند ، م یخودش و تو ، مشکل تراش يو برا ندازدیب

.خودش برود یشایدنبال ع ه، به امان خدا رها کند و ب بتیو مص یهمه ناامن

:زد ادیو فر اوردیآشکار را طاقت ن نیتوه نیا یاسی
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 يازهایتنها شد به دنبال ن دیکه د یاو وقت. ام را بسازم یپدر من مرا رها نکرده ، من خواستم به روش خوئم زندگ _

!يدیاو را دزد یکه زندگ یاشیتو ع. قلبش رفت

و اتاق  دیبه در کوب ياش هراسان ضربه ا یمنش. بود خرد شوند کیرا به هم فشرد که نزد شیچنان دندان ها رادمهر

.کرد یانتظار را خال

. ، از درون شکسته بود زدیبه در نرفت ، خودش را قرص و محکم گرفت ، و نگذاشت فرو بر دانیحال رادمهر از م نیا با

:شکسته بود زین شیصدا. که خواست حرفش را بزند یوقت

،  يخبر یها ب تیبه ذهنت فرو کرده ، تو از واقع یافکار مسموم و خطرناک. نزن نهیا به سقدر سنگ پدرت ر نیا یاسی _

چشم خودت به  چهیخودت از در یخواه یچرا نم. ینیب یچشم او م چهیمن و پدر و مادرت را از در يماجرا زیهمه چ

.دهد یم، عاقبت کار دستت  رکورانهقضاوت کو نیا! یو بعد قضاوت کن يندازیب یماجرا نگاه

.انداخت یبه آن چشمان عسل يخم شد و نگاه هشدار دهنده ا یاسی يسو به

.اول مادرت ، پدرت و مرا بشناس ، و بعد قضاوت کن... زیرا که پدرت به ذهنت فرو کرده ، دور بر ییقضاوت ها _

شناخت ، پس چه  ینممادرش را هم  ی، او حت دیگو یدرست م يحس کرد رادمهر تا حدود. بند آمده بود یاسی زبان

.توانست در موردش قضاوت کند یطور م

. توانست فراموش کند یبود اما نگاه مادرش را نم دهیکم مادرش را د یلیخ. در ذهنش جرقه زد يناگهان خاطره ا اما

ش فرو در آغوش مادر نیاسمیمانع از آن شده بود که  شهیانداخت ، و هم یکه فاصله م یکه مادرانه نبود ، نگاه ینگاه

شناسم ،  یگفته بود ، تو را نم یاسیکه به  یبود ، نگاه دهید نفرتمطمئن بود در آن وحشت و  نیاسمیکه  یبرود ، نگاه

!نگاه را فراموش کند نیتوانست ا ینم یاسی! يا گانهی، تو ب یستیاز وجود من ن ي، تکه ا یستیتو از من ن

د؟یاز پس مخارج تو بر آ یدارد؟ چرا نتوانسته حت یمال يهمه گرفتار نیچرا پدرت ا یدان یم نیاسمی _

.نداد یدانست چرا؟ اما جواب یم يتا حدود. دیکش رونیرادمهر او را از افکارش ب يصدا
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را دو ریال  الیر کی، از همان اول ، نه عرضه اش را داشت ، نه استعدادش را که  یپدرت را بهتر بشناس دیتو که با _

ماند و  یشد ، مادرت م یم دیکرد و به سرعت نور ناپد یاش گل م یی، عشق ماجراجو دیرس یم یتا به اندك پول. کند

 وانهید کیبا مادرت نساخت؟ چون توقع داشت مادرت هم شر چرا یدان یم! کند یکه کجا رفته و چه م نیا یدلنگران

 یمعن یرا که پدرت حت يا ندهیود ، آب ندهینگاهش به آ دید ینبود ، همانلحظه را نم وانهیشود اما مادرت د شیها يباز

را  یجوان يروین. خان کاسه چه کنم چه کنم دستش گرفته اریو اسفند دهیفرا رس! ندهیهم آ نیخوب ا. دانست یآن را نم

و حاال . کند ، بر باد داد نیاش را تضم ندهیتوانست آ یرا که م يزیبر باد داده ، ثروت پدر و مادر را بر باد داده ، هر چ

. دمیترس یمن هم بودم ، م... دفاع مانده یماند ، ب یترسناك به خود گرفته و به کابوس م يکه چهره ا يا ندهیبرابر آ در

.تواند بخندد یدارد که هنوز سر پاست و م یهم کله نترس یلیخ اریبار مرده بودم ، اسفند هزارتا حاال  دیاصال شا

:را قطع کردو حرف رادمهر  اوردیباز نتوانست طاقت ب یاسی

را کشف کرده که  ییاهایرفته ، و دن ییداشته ، جاها ییبایز یکند ، پدرم زندگ یم یبه روش خودش زندگ یهر کس _

.دینیب یبه خواب هم نم یشماها حت

امروزش را داشت؟ که نتواند از پس مخارج  یپول ی، ارزش ب جانیآن همه ماجرا و سفر و ه ؟یاسیارزشش را داشت  _

.دمیکوب یم واریمن بودم سرم را به د! دیآدخترش بر

.بود فتادهین نجایشکسته بود و گذارش به ا شیشود ، کاش امروز صبح قلم پا وانهیبود د کینزد یاسی

ارزشش را ... بله ، میگو یاو م يمن به جا. یاو باش يبه جا یتوان یوقت هم نم چی، و ه یستیاو ن يخوبه که تو به جا _

پشت سر گذاشته ، مثل مرده ، راکت و سوت و  ییو پر ماجرا بایز یکنم ، زندگ یم نیپدرم را تحسداشت ، من جسارت 

!نکرده یکور زندگ

.خوب گرفت یلیرا خ امشیزد و رادمهر پ یم طعنه

!پر ماجرا یعمر زندگ کیدهند ، چه رسد به  یاشان را هم م یزندگ یروز پر ماجرا ، حت کی يها برا یبعض _
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!دیکش رونیب شانشیعاقبت جمالت را از ذهن پر. زبان رادمهر بند آمد یلحظات يبود و برا یشکندندان  جواب

.يو عاقبت به گل نرو ی، هزاران شغل عوض نکن یکیتو  دوارمیام! یتو هم مثل پدرت کله خراب _

:ز آخر را دادگرفت و اندر یاسی يآن را به سو. نوشت یاسی يبرا ینشست و چک زشیپشت م یرنجش و سرخوردگ با

!خوب در مورد هر چه که امروز گفته شد ، فکر کن یلیخ... فکر کن یاسی _

.نقش بر آب شده بود شیها نقشه

اما فرحنازبه آن  ردیخواست چک را بگ یدلش نم. خسته شده بود ، چه قدر با هم کل کل کرده بودند یهم حساب یاسی

غرورش را شکست و  نیبنابرا. شناخت که دست به نقد باشد ینم را یاز رادمهر کس ریداشت ، و به غ یاتیح يازین

.دستش را دراز کرد و چک را گرفت

.نبود یبر لبان رادمهر ظاهر شد ، که واقع يخسته ا لبخند

که از دستم ساخته  يدهم هر کار ی، قول م یفتیمن ب ادی، اول به  يکه برخورد یخواهد به هر مشکل یدلم م یاسی _

؟یده یقول م... انجام دهم تیباشد ، برا

.انداخت و وادارش کرد که لبخند بزند یاسیبه چشمان  یخسته ، اما شوخ نگاه

!خندد یم میبه رو ای، انگار دن يخند یم یوقت _

«ست؟یواقعا رادمهر ک« ، و باز از خودش سوال کرد ؛  دیلرز یاسیقلب  باز

****

.چشمانش متورم و قرمز بود,دیدو شیبه سو اشفته و هراسان تایوارد بخش اورژانس شد ب تا

مادرم  يرا که برا ییدارو ها,دونه رفته...مانده ام چه کار کنم و جواب پرستار ها را چه بدهم؟! یاسی يخوب شد امد_

.دهند یدارند معده اش را شستشو م...خورده , بودم  دهیخر

.دوست و همخانه بودند, و فرحناز  یاسیو  تایب. ختیاو یاسیباشد به دامان  دهیکه گربه د,  دهیترس یمثل خرگوس تایب

.بود دهیترس زیاو ن,شده بود يعاد ریغ زین یاسیقلب  ضربان



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠

.مرده بود, بودم  دهیسروقتش رس ریاگر د, یاسی_

و  دیدوباره ترک تایبغض ب...شکست یشان را در هم م هیروح, که دم به ساعت  يوصله ناجور...گفت یرا م فرحناز

.سرخ شده بود زیصورتش ن, کرده بود جدا از چشمانش  هیاز بس گر,شد يجار اشکش

:با حرص گفت,کرد یکه خشمش داشت بر ترسش غلبه م یاسی اما

ها من وتو را  يبچه باز نیبا ا,کند یغلط ها نم نیهم از ا گریصدسال د,ندارد یجانم؛او که عرضه خودکش,نه_

.گزد یبدهد،خانواده اش که ککشان نم

.ناگهان اشکش بند امد تایب

به مادرش زنگ زدم ، گفته به پدرش زنگ بزن،دختر اوست،به پدرش زنگ زدم،گفت به مادرش  ییگو یراست م_

.داده ادشیها را او  يخل بهز نیا...بگو

.زد یلرزان حرف م يبا چانه ا.دید ینم چیه بایرا برداشته بود و تقر نکشیع...از اشک پر شد تایچشمان ب دوباره

.بخرد شیسنگ مزار برا کیکس را ندارد که  چیچاره ه یسوزد،ب یدلم به حالش م_

.ردیکم مانده بود خنده اش بگ یاسیگفت که  يطور

...بودند وانهی، خل و د یاشان به راه همه

!حقش است ؛ از بس خنگ و ترسوست دیایهرچه بر سرش ب میگو یحقش است ، من که م_

 تایب. رحم نگاهش کرد یب یپرت کرد بعد هم با نگاه تایبه صورت ب باید ، کلماتش را تقراز بس حرصش گرفته بو یاسی

.احساس و سرد بود یهمه ب نیا یاسیبود دوستشان رت از دست بدهند ، ان وقت  کیانها نزد. ماند رانیح

احمقانه زد؟ شینما نیحاال چرا دست به ا_

در نگاه  يهم درد يذره ا. بود دهیچهره ند نیرا در ا یاسیوقت  چیه تایب. شده بود یمثل مجسمه سنگ یاسی صورت

از  دیرس یبه نظر م یاسیکرده بود ، اما  هیاو به حال فرحناز دل سوزانده بود و گر. کردند یچه با هم فرق م. نبود یاسی
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.را به درد اورد یاسیکرد دل  یسع تایب... است یدست فرحناز عصبان

، به قول خودش ،  زدیندارد که به حساب دانشگاه بر اهیپول س کی! مگر کم مشکل دارد. ..به او حق بده یکم یاسی _

.دیخواب یم ابانیخ يجو يتو ستیبا یو م...مرده بود ، یتا حاال از گرسنگ میاگر من و تو نبود

را محکوم شده ، دانست چ ینم. زار بود یب یو دست وپا چلفت فیضع يقرار نگرفت ، از ادم ها ریتحت تاث يذره ا یاسی

 نیودوستانه شان ، ا يدر جمع سه نفر. نبود یهم چندان دوست دل چسب تایگرچه ب! فرحناز را در کنار خود تحمل کند

.شده بودند زانیاو او بهبود و ان دو نفر  ستادهیبود که قزص و محکم ا یاسی

.دیایکند و از پا در ن يافظ را بازتوانست هم چنان نقش مح یم یسپر بال بود ، اما تا ک یاسی یهر اتفاق در

:انداخت و در جوابش گفت تایبه ب یعصب ینگاه یاسی

.خوابند یم ابانیخ يجو يوتو رندیم یم ی، از گرسنگ یعرضه و دست و پا چلفت یب يفقط ادم ها _

:خودش را وسط انداخت با حرارت از فرحناز دفاع کرد تایب

کارم به  دیاو بودم شا ياز ان را ندارد، من هم جا يذره ا چارهیه باشدکه فرحناز بشانس داشت یزندگ يتو دینه ، ادم با _

!دیکش یجا م نیهم

 یلیکه فرحناز کرده بود دفاع کند ، و دال يحاضر بود تا صبح از کار تایب. کش ندهد نیاز ا شیداد بحث را ب حیترج یاسی

:دیحال باز پرس نیبا ا. ه اش از سنگ نبودحوصل یاسی. جنون کشانده بود ، برشمارد نیکه او را به ا

.اش برق زد ینیدوباره بر اشفت نوك ب تایکرده بودم چه کرد؟ ب فیرد شیکه با ان همه جان کندن برا يبا کار _

، و خنده  ندیبسابند و ظرف بشو نیتوانند مثل تو زم یهمه نم یاسی. هم ندارد يدوست دل سوز یحت! چاره فرحناز یب _

.مردم را بکند یتوانست کلفت یفرحناز نم...و برود دیایب یاسان شان هم به

:دیمثل ترقه از جا پر نیاسمی

 یچون م. ستیمن کار ، عار ن يچون برا...بخندم یبکنم ، و به اسان يتوانم هر کار یخودش را بکند ، اره من م یکلفت _
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.کنم یخواهم که خودکش ینم. کنم یخواهم زندگ

را به درد  یاسیاماده کرد تا قلب  یزخم زبان زیاو ن نیبنابرا. خورد و قلبش به درد امد تایف به قلب ب، صا یاسیزبان  زخم

.دندیپر یبه هم م يشد ، بدجور یها خراب م هیکه روح یمخصوصا وقت! خاله خرسه بود یشان ، دوست یدوست...اورد

:گفت دهیبر دهیکه به هق هق افتاده باشد ، بر يمثل بچه ا تایب

...میپست بده ي، تا ان که تن به کار ها میریبم میده یم حیاما من و فرحناز ترج _

رفتند ، مثل دو تا بچه ، که  یبخش نشسته بودند و داشتند با هم کلنجار م يدرراهرو یمکتین يرو. تمام شد یاسی طاقت

به  یاحساس عذاب اور رها شوند و راه نیاز ا یقیرا گرفته باشد ، در تقال بودند که به طر رشانیبانگیاحسلس گناه ، گر

.ودندب افتهیبه هم و زخم زبان زدن ، ن دنیجز پر

، اما  بیعج یگذشت نگاه یکه از کنارشان م یبار به انها هشدار داده بودند ، و هر کس نیها تا به حال چند پرستار

.انداخت یم شانیهمراه با لبخند به سو

.نوك بزند تایبود به ب کیو نزدشده بود  یجنگ يخروس ها هیشب یاسی

 گرید. بود یکاف یاسی يبرا نیو هم. نیکند ، هم یم دایاز دوستشان نبود ، فقط به انها گفته بودند نجات پ يخبر هنوز

.دوشش انداخت يگوش کند ، بلند شد و کوله اش را رو تایب اتیحوصله اش را نداشت که بماند و به چرند

را  مارستانیروم و در ضمن ، مخارج ب ی، من م زیاشک بر شی، بمان و برا یلسوزش هستخوب ، تو که دوست د یلیخ _

.پردازم یهم م

خدا به ترم ... تواند به دانشکده برود یترم هم م نیا. پردازم یاش نباشد ، آن را هم م هیان بچه بگو نگران شهر به

.را بلند کند شیشد صدا مانده بود مجبور رانیکه ح تایب... و رفت ،! اش رحم کند ندهیآ

؟يهمه پول را از کجا آورده ا نیا _

:رفت ، داد زد یهمچنان که م یاسی



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣

.دوست قرض گرفتم کیاز  _

تا رادمهر را داشت غم . آن که اعصابش خرد شود ، لبخند زد يبه جا یاسیبه او هشدار سکوت داد ، اما  يباز پرستار و

.نداشت

 یدوست نیچن تاینداشتند ، و ب یتوان مال شانیقرض داده ، خانواده ها یاسیهمه پول را به  نیمانده بود کدام دوست ا تایب

 .به آن ها نگفته بود ياش کلمه ا ياز ناپدر یاسی،  دیبه ذهنش نرس يزیفکر کرد چ یشناخت ، هر چ یرا نم

کرد ، که به  ینم يکار چینازنه تنها هفرح. و نا منظم  ختهیبه هم ر شهی،و مثل هم دیرس یسوتو کور به نظر م اپارتمانشان

.دیرس ینظافت ان جا هم نم

...، فرحناز تایب _

لب  ریز یکه اهنگ یکاناپه انداخت و در حال يکرد ، کوله اش را رو یاحساس اسودگ یاسیکه خانه نبودند ،  نیا مثل

.بود تلنبار شده نتیکاب ينشسته ، رو ظرفیکوه. کرد پا به اشپزخانه گذاشت یزمزمه م

:زد ادیشد ، فر یخط خط یاسی اعصاب

!شدم یکاش از دستتان راحت م. ها ، لعنت به همه اتان یلعنت _

.دیبر یشده بودو داشت نفسش را م زانیبه او او نیسنگ يفرحناز مثل وزنه ا. امکان نداشت یراحت نیا اما

!نبود ییرها يبرا یراه. تداش ازیاپارتمان ، ن هیو کرا یپرداخت سهمش در خرج يبرا تایبه ب و

کرده بود ، و رفته  یمفصل دیخر روزید نیهم. افتین زیچ چیخوردن گشت ، اما ه يبرا يزیبه دنبال چ خچالی يتو یاسی

بکوبد  واریخواست سرش را به د یشده بود م ياز بس کفر یاسی. او گذاشته بودند يظرف نشسته برا یفقط کوه. بودند

هم  نیداشت ، و نه در خانه مادر ، ا یی، نه در خانه پدر جا شیپ هد ، نه راه پس داشت و نه راکرده بو ریگ یی، عجب جا

!یاز خانه گروه

.کرد هیاش گرفت ، نشست و زار زار گر هیگر یاسی
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. دنید بایگرفت ، و باز شروع کرد به ز ي، باز انرژ دیبر دلش تاب يکرد و سبک شد ، باز نور هیاز ان که خوب گر بعد

.ردیدو ساعت بر او سخت بگ یکی نیاز ا شتریتوانست ب ینم یبود ، زندگ نیرسمش هم

.یزندگ يرویشجاع و صبور و پر از ن یاسیخودش شد ،  باز

بخوردو  يزیدوش گرفت و رفت که چ. ، کوه ظرف نشسته را شست  دیاپارتمان کش يبه سر و رو یشد و دست بلند

.بکند يدیخر

شب  نیباالخره ا. بخندد شیبه رو ایکه دن دیخند یبه خودش زد ، م یلبخند درخشان نهیا ي، جلو دفتیاز ان که راه ب قبل

.هم به دنبال داشت يدی، صبح سپ کیتار

****

.شد ادهیاز ان پ یاسی، نگه داشت و  نینش انیاع ياز محله ها یکیدر  یتاکس

.انداخت و چشمانش گرد شد ابانیاز سر خ ینگاه یاسی

!يکننده ا رهیو خ بایبزرگ و ز يها چه خانه _

صورتش پخش بود ، رفت که پالك خانه  يکه رو ییبایو با لبخند ز دیکش یقیبه اسمان انداخت و نفس عم ینگاه یاسی

.کند دایرا پ

.فرو رفته بود رهیدر رنگ سبز ت ابانیسبز ، انگار همه خ يخانه ها نیا نیدر راه بود ، اما نه در کم زییپا

 چیکه عشقه ها و پ ییوارهای، و د رهیبه رنگ سبز ت یدر بزرگ اهن! خانه ها بود  نیباتریاز ز یکیکرد ،  دایخانه را پ پالك

گذاشت  یاسیکرد ،  یمنطقه فوران م نیرنگ سبز در ا. و سبز یمخمل يوارهایبودند ؛ د زانیالدوله ، از انها او نیام يها

.وشدبن بزکه چشمانش ، به حد انفجار ، رنگ س

.قرار است به او رو کند یکه چه شانس نیاز شوق ا. دیلرز یزد ، دستش از شوق م یکه زنگ در را م یوقت

رنگ ها شده بود ، انجا بهشت بود ،  بیخانه ، وترک عتیمحو طب نیاسمی. اش کرد ییگشاده راهنما ییبا لب ها یرزنیپ

!کم و کاست یب
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پس بچه ها . کرد ینم یدر انجا زندگ يخاست ، انگار موجود زنده ا یبرنم از ان ییصدا چیسوت و کور ، ه یبهشت اما

شود و  یبچه ها نبود ؟ تا امد ته دلش خال یکرد نکند انجا محل زندگ يدیاحساس نا ام یاسیناگهان ...کجا بودند ؟

خانه راه داشتند ،  نیه به اکردند ، باالخر یم یها هر جا که زندگ هداد ؛ بچ نیبر باد رود ، به سرعت خود را تسک دشیام

!بود یکاف نیو هم

؟ دیشما مهمان شهرزاد خانم هست _

...بله ، _

...طرف ، نیپس لطفا از ا _

و  کریغول پ ي، با ستونها دیقصر بود ، سف کیبه  هیخانه ، شب يبنا. رنگ وارد شدند يقهوه ا يرا دور زدند و از در تراس

شدند ، اما پنجره  یان بهشت سبز باز م يبه سو يشمار یبزرگ و کوچک ب يره ها، پنج عیشده ، و تراس وس يگچ کار

که در اطراف ان  ییکردند ، و گلدانها یکار نم شیبود و فواره ها فیاب استخر کث. شده بودند دهیها بسته و پرده ها کش

!داشت یبیاصال خانه انگار اندوه غر. داشتند یبیبودند ، حزن غر دهیچ

.قلبش حس کرد يرا رو ینیگغم سن یاسی

.را داشت زییخانه اندوه پا نیا زیدرختان ان خانه ننشسته بود ، اما همه چ يهنوز بر شانه ها زییپا

را بر خود حس  ینگاه ینیزد ، سنگ یرفت ، و ان را دور م یتراس باال م ي، از پله ها رزنیهمان طور که به دنبال پ یاسی

و خسته و  ریپرده اش کنار رفته بود ، صورت پ یپنجره روبه رو که کم نیکترینزدکرد ، سرش را برگرداند ؛ پشت 

کدر  شهیرا پشت ش دهیعروسک بزرگ و چروک کیبود ، انگار  زدهمات ، به او زل  یکه با نگاه دیرا د يسنگ شده ا

.پنجره گذاشته بودند

 نجای، نکند ا دیاز خودش پرس. دیگ شده نددر ان صورت سن يرییتغ چیزد ، اما ه يمبهوت ، لبخند رزنیبه پ یاسی

شد ، صورتها از بس  یم یو دلمردگ یجا دچار افسردگ نیطور بود او دو روزه در ا نیاست؟ اگر ا رزنانیپ شگاهیاسا
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کار اسن ، اگر  کی نیداد خوب ، ا نیاما دوباره به خود تسک. دیباز هم ترس یاسیبودند سنگ شده بودند ،  دهینخند

.کنم یم شی، رها اورمیوام بنتوانستم د

!بر ان بهشت سبز فرود امده بود ؟ يبه باغ و خانه انداخت ، واقعا چه فاجعه ا یتراس ، نگاه کامل يرو یاسی

.کرد یحس م زیرا ن رزنینگاه پ ینیحال ، سنگ نیرفت ، با ا یراه م رزنیقدم عقب تر از پ کی یاسی

خواهد  یکه م ستین بایدختر جوان ز نیا فی، ح دیپرس یاشت از خودش مد. را هزاران سوال پر کرده بود رزنیپ ذهن

!خود حک کند یشانیلکه ننگ طالق را بر پ

****

را ازرد ، و برق ثروت  یاسیثروت مشام  يکننده بود ، بو رهیو خ یکامل کلمه ، اشراف یخانه ، به معن ونیدکوراس

خورد ، و  یخانه به چشم م يماهر و خوش ذوق در همه جا دکوراتور کیاز  یقیعم يرد پا. چشمانش را کور کرد

.زد یذوق م يتو یحساب

 شهیبا وجود ان که اپارتمانشان هم. خدشان افتاد یمیاپارتمان صم ادیبه  دیکه تناسب رنگها و اجناس را د یوقت یاسی

گذاشته  يخودش گوشه و کنار قهیاورده بود ، و به سل يزیچ یهر کس. داشت یو نا منظم بود ، اما ان را دوست م فیکث

.شد یبه وجود اورده بود که باعث ارامش م یمیو صم فابا ص یطیمح یتناسب یو ب يناجور نیبود ، اما هم

کند و همه  طنتیتوانست ش ینداشت ، چون نم یشده ، احساس خوب دهیبه شدت منظم و به دقت چ يها طیدر مح یاسی

.زدیرا به هم بر زیچ

!دیخوش امد یلی، خ یخانم ساع _

شده ،  یسخت بر چهره اش نقاش یلیکه انگار خ يامد و با لبخند نییفرازمند در لباس راحت خانه ، از پله ها پا شهرزاد

!را شناخته بودند گریهمد روزید نیکه هم یدر حال... شناسد یصد سال است که او را م ییگو. دیرا در اغوش کش یاسی

حد  نیاگر تا ا بایدختر ز نی، ا دیمانده بود ، باز از خودش پرس رانیبرخورد گرم حان  دنیکه از د یدر حال رزنیپ

!اورد ی؟ از ماجرا سر در نم دهیخانم است ، چرا تا به حال ، او را ند یمیدوست صم
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 یش، عجله داشت که سر و گو اوردیخوردن ب يبرا يزیرفت که چ رزنیاش برد ، و پ ییرایرا به اتاق پذ یاسی،  شهرزاد

.اب دهد و از ماجرا سر در اورد

د؟یهست متانیخانم ، هنوز سر تصم نیاسمی _

شناسد ، نگاهش نگاه  یزن را م نیکرد سال هاست ا یزن را به دل گرفته بود ، حس م نیمهر ا بیعج. لبخند زد یاسی

.نبود بهیغر کی

!از شما بپرسم دیسوال را من با نیا _

:گفت یو با اسودگ دیدستانش را به هم مال سهرزاد

.سر اصل مطلب میخوب ، حاال برو اریبس _

.کرد به ان چشم ها نگاه کند یزد که شهرزاد حظ م یموج م بایز یدر ان چشمان عسل یاقیاشت چنان

.پسر چهار ماهه کیدختر پنج ساله ، و  کی،  دیبراذرم مواظبت کن ياز بچه ها دیخانم ، سما با نیاسمی _

 یو در ضمن ، او م... کار به عهده عمه افتاده بود؟ نیگشت و ا یمادر بچه ها به دنبال پرستار نم شد ، چرا جیگ یاسی

او تجربه ...از دستش ساخته بود؟ يچهار ماهه چه کار يپسر کوچولو کی ي، برا دیتوانست از پس دختر پنج ساله برا

.کند با همان دخترك پنج ساله بود توانست برقرار یهم م ینوزاد را نداشت ، اگر ارتباط کیاز  ينگهدار

.کردم بچه مال شماست یاما من فکر م _

.را گرفت امیپ یپسرك چهار ماهه خالص کند ، شهرزاد به خوب تیمسئول ریگفت بچه ، تا خودش را از ز عمدا

.من بچه ندارم ، نتوانستم بچه دار شوم _

.نشد دهیچنان محزون و کم رنگ بود که اصال د لبخندش

!تاسفمم _

.توانست تولد بچه اش باشد یاش م یاتفاق زندگ نیباتریزن ، ز کی يواقعا متاسف بود ، برا یاسی
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.خانم نیاسمیست ،  يدور و بر ما جار يا دهیچیپ یزندگ _

بر  يمطمئن شد که فاجعه ا نیاسمیشد ،  یپنهان نم زیچ چیاما غم چشمانش پشت ه. زد يگریلبخند کم رنگ د شهرزاد

.ان بهشت سبز خوشبخت نبودند ينه فرود امده ؛ ادمهاان خا

.نکنم جیگ نیاز ا شیبهتر است شما را ب... ، میبگذر _

.گذاشت یاسی يکرده بود جلو میرا که تنظ يورقه ا شهرزاد

 رقم همه نیبا ا. را کور کرد رقم دستمزد بود یاسیکه چشمان  يزیچ نیاول! به او بدهند  يبود دستمزد محشر قرار

.شد یکس دراز نم چیه يشد و دستش جلو یاش حل م یمشکالت مال

.، بچه ها مادر ندارند ، برادرم از همسرش جدا شده می، به شما بگو دیکاغذ را امضا کن نیقبل از ابن که ا _

.کشد یرنگ باخته بود ، انگار که رنج م يگفت ، نگاهش طور یجمله را م نیکه ا یوقت

.داد تیپرستار رضا کی، و به اوردن  امدیودش از بچه ها مراقبت کند ، اما از پسش بر نبرادرم اصرار داشت خ _

...خودش را گرفت، ي، اما جلو دیوسط چه کاره بود نیپس شماها ا دیخواست بگو یم یاسی

.دیجا باش نیا دیبه شما داشتم ، با يفور يازیبه برنامه خودتان دارد، اما هر زمان که ن یساعت کار شما ، بستگ _

.که همه کارها در چارچوب قانون و مقررات بودند نیگرفت ، اما مگر نه ا یاو را م يرقم وسوسه کننده ازاد نیا پس

:داد حیگذاشت ، و توض زیم يرو زیتلفن همراه ن یگوش کی شهرزاد

.دیاست که در دسترسمان باش نیا يبرا _

ان  يجز امضا ي، اما چاره ا دهیچیپ ی، زندگ يفور ازین همراه ، نبرادر ، تلف يسده بود ، بچه ها دیدچار ترد یاسی

 چیو ه. جز کار کردن نداشت يو استقاللش را حفظ کند ، چاره ا ستدیخودش با يپا ياگر قرار بود رو. قرارداد نداشت

توانست فکر کند ،  ینمبا مادر  یکرد ، به رادمهر ، و زندگ یاش را حل نم یکار ، مشکالت مال نیا یو اسان یبه خوب يکار

.صورت شهرزاد پخش شد يرو یواقع يبار لبخند نیا. ، کاغذ را امضا کرد نیبنابرا
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.درمورد شما بدانم شتریخانم ، کنجکاوم ب نیاسمی _

.درمورد بچه ها بدانم شتریمن هم کنجکاوم ب _

 ي، خنده ا دیبار واقعا خند نیشهرزاد ا. دبه شهرزاد نگاه کر طانیش یباال انداخت و مثل دخترک يشانه ا یبا زرنگ یاسی

.لبخند کیتر از  قیو عم یطوالن

دیبچه ها را بخندان دیهم بتوان یاسان نیبه هم دوارمیام _

.ختیفرو ر یاسیدرون  يزیحرف چ نیباا

.خندند یبچه ها اسان م _

!محروم از محبت مادر ياما نه بچه ها _

 يبزند ، و نقش باز یمصنوع يماهرانه لبخند یلیتوانست خ نیاما در همان ح انداخت ، نیاسمیسخت به  ینگاه شهرزاد

.دهد رییکند و بحث را تغ

ات  یخواستم به زندگ یخواهم که م یکردم ، معذرت م افتیرا در امتیپ!  یهست یزرنگ یلیدختر خ نیاسمی یراست _

.سرك بکشم

.ختیر ياو چا يزد برا نیاسمیبه  ی، چشمک شهرزاد

.نداشتم يمنظور نیمن چن_

؟ ینیاول انها را بب ي، دوست دار یاز بچه ها بدان یخواست یم_

.بود ختهیبه هم ر يکه ذهنش را بدجور دیبگو يزیخواست چ یاما قبل از ان م! خواست  یخدا م از

...، دمیخند یمن هم از محبت مادر محروم بودم ، اما اسان م _

بر چهره شهرزاد افتاد و  یشهرزاد را به عذاب انداخت ، به سرعت نقاب سنگاما . را زد و احساس ارامش کرد حرفش

.نگاهش راترسناك کرد
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.خندند یخانه ، اسان نم نیا ي، اما ادمها یخندان ی، تو اسان م نیاسمیرا گرفتم  امتیباز هم پ _

اما چرا؟ _

.افتی یو خنده معنا م طنتیو ش ياو در شاد يبرا یزندگ. مانده بود رانیح یاسی

...توانند یچون نم _

 ای،  دندیخند یکه اسان نم ییخواست بچه ها را نشانش دهد ، بچه ها یبه او اشاره کرد که دنبالش برود ، م شهرزاد

.نگرقته بودند که چه طور بخندند ادیاصال  ایرا فراموش کرده بودند ،  دنیخند

!ممکن است ریغ نیاما ا _

ممکن است ؟ ریغ یچ _

.بود ریامد ، و همچنان متح یم نییال شهرزاد از پله ها پادنب به

.که ادم قادر نباشد بخندد نیا _

با . ، در چشمانش خانه کرده بود یزمستان کی، انگار شب سرد و تار دیچرخ یاسی يو به سو ستادیشهرزاد ا ناگهان

:ترسناك گفت یلحن

درد انقدر بزرگ است که  یگاه... ي، نشکسته ا يا فتادهیدر ن یگهنوز با زند!... جوان  یلیدختر خانم ، خ یهنوز جوان _

!ستیساخته ن يکار هیگر ایاز دست خنده ، و  گرید

اش را  هیبود که برق از سرش بپرد و خنده و گر دهیرحم ند یب ي، چهره ا ینه ، او هنوز از زندگ. بند امد یاسی زبان

.فراموش کند

.کردند یم یزندگ يخاکستر ییایخانه در دن نیا ينگ بود ، اما انگار ادمهاهفتادر یکمان نیرنگ یاو زندگ يبرا

است ، احساس  بهیغر ایدن نیکرد با ا یحس م یاسی!  یمجلل و منظم يایسکوت به دنبال شهرزاد روان بود ، چه دن در

داشت؟ یخفگ
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و همه جا  زیو غبار و اندوه ، بر همه چ یکینور بر اتاق ها بتابد ، سرما و تار يداد ذره ا یاجازه نم نیسنگ يها پرده

تعلق نداشت  نجایخود قفس ساخته بود ، او به ا يناگهان حس کرد به دام افتاده ، با دستان خودش برا یاسی. نشسته بود

.ساعت کی يبرا ی، حت

 طانیدخترك ش .احساس تهوع کرد یاسیخود بود ،  ياراسته و سر جا زی؟ از بس همه چ اوردیتوانست دوام ب یم چگونه

پرده ها را کنار بکشد و، پنجره . زدیرا به هم بر زیبگذارد و همه چ انیبپرد و سر به طغ رونیجلدش ب ریبود از ز کینزد

گذاشت  یبه هر کجا که قدم م یاسی. و ان وقت احساس ارامش کند... بتاباندو سرما  یکیها را باز کند ، نور را بر ان تار

.رها و ازاد حس کند یشدند تا خود را انسان یشدند و مانع از ان م یبسته م شیه پاکه ب دید یرا م رهایزنج

!؟ دیشد خند ی، چطور م ریهمه زنج نیا نیخانه بود ، ب نیا يبا ادمها حق

.خندد یرهاست ، م یوقت ادم

تمام  ي، پله ها خوفناك يسوت و کور ، سالنها ي، اتاق ها لیطو يراهروها. خاست یکجا بر نم چیاز ه ییصدا چیه

!بیغر یو اندوه یکیفرورفته در تار زی، و همه چ ینشدن

گورستان ، که ابتدا ان طور  نیخانه متروك ، ا نیاو نبود ، ا يجا جا نیدهد ، ا نیبار خود را تسک نینتوانست ا یاسی

 یخواست زندگ ین شود ، مخواست مدفو یاو نم. کرد یبود ، او را در خود دفن م دهیکورکورانه ان را بهشت سبز نام

.منجمد شده بود زی، همه چ شتندا انیجر نجایدر ا یکه زندگ نیکند ، اما مثل ا

 نیکه در ا نیبه در خانه ها ببرد تا ا تزایو پ ندیموتور بنش يداد لباس پسرانه بپوشد ، کاسکت سرس بگذارد ، رو حیترج

.خانه متروك مدفون شود

ساخت و از ان دستمزد  یم رشیدهد ، به نان بخور و نم نشیتوانست تسک ینم زیچ چیه گریخودش را گرفت ، د میتصم

.گرفت یرا پس م شیگذشت و امضا یم زیوسوسه انگ

 ییصدا چیسوت و کور بود و ه زیان اتاق ن. ان را گشود یبه در زد و سپس به ارام يو ضربه ا ستادیا يپشت در شهرزاد
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پدرش ، سر  يسر و صدا و مبهوت مثل دوقلوها یب یی، نکند قرار است با بچه هاوحشت کرد  یاسی. خاست یاز ان بر نم

موجود کسل  کیو خنده ، نه  غیج یعنیسر و صدا ،  یعنیبچه !  بودقابل تحمل  ریغ گرید نیو کار داشته باشد؟ نه ، ا

.گرفت یرا پس م شیطور شد حتما امضا نیحاال که ا... کننده و مبهوت

.زاد ، قدم به ان اتاق سوت و کور گذاشتبه شانه شهر شانه

!جا اتاق بچه هاست نیا _

را که در ذهنش  يرا از نظر گذراند ، نتوانست جمله ا کیتار مهیزده ، ان اتاق ساکت و ن رتیگشاد و ح یبا چشمان یاسی

.اوردیبر زبان ن دیچرخ یم

.است یرسم یلیجا خ نیاما ا _

نه؟ به اتاق بچه ندارد ، مگر یشباهت _

، با ان مبل ها و تخت ها و پرده  کیتار مهیدانست ان سالن ن یپر از تفاهم نگاهش کرد ، پس او هم م یبا نگاه شهرزاد

در ان  يرنگ شاد چیه. توانست اتاق بچه ها باشد یداده شده بود ، نم يکه رنگ سبز روشن ، در انها باز ن،یسنگ يها

گواه ان بود که انجا  نیشده بود و هم دهیچ يزیم ي، به دقت رو گرید يبازعروسک و چند اسباب  يفقط تعداد!... نبود

!اتاق بچه هاست

.امد یدر نم شیشد و صدا یم یهم اگر قرار بود انجا اتاقش باشد ، دچار دلمردگ یاسی

.بدهد حیکرد توض یسع شهرزاد

....دیارا یکند و م یم یاتاق بچه را مادر ، رنگ شاد مز زند ، نقاش _

 يجا کیمحروم از  یمحروم بودند ، حت زیبچه ها مادر نداشتند ، پس از همه چ! سر زبانش افتاده بود  یچه بهانه خوب لهب

!خواب ارامش بخش

تفاوت بماند ، انها حق نداشتند همه گناهها را به گردن  یب یسنگ ينتوانست مثل نجسمه ا گرید. طاق شد یاسی طاقت



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

.اش را به رخ بچه ها بکشند یخال ي، جا و دم به ساعت ندازندیمادر ب

.مادرم مرا نخواست ، پدرم بزرگم کرد. من هم مادر نداشتم ، مدتب بعد از تولدم پدر و مادرم از هم جدا شدند _

در  قیعم یرنگ دارد ، از بس اندوه یشیم یشد که شهرزاد چشمان یدر نگاه شهرزاد گره خورد ، تازه متوجه م نگاهش

.نه کرده بود ، رنگشان را باخته بودندان چشم ها خا

گرفتم  ادیبه انها فکر کند ، از پدرم  یتوانست حت یکه مطمئنا مادرم نم ییزهایداد ، چ ادیبه من  زهایچ یلیپدرم خ _

که قادر باشد  ستینبوده و ن یمشکل چیه. را اسان گرفته بود یچون خودش زندگ.  رمیرا اسان بگ یاسان بخندم و زندگ

 یحت یاندوه چیاست ، و ه یمعن یاو ب يبرا یمانیرا بخورد ، پش يزیام حسرت چ دهیوقت ند چیاز پا دراورد ، ه او را

!ستیدار در قلب او ماندگار ن شهیو ر قیعم

واقعا . را باور نداشت یاسی يبود ، انگار حرف ها هیشب ياما لبخندش به پوزخند. دیدر نگاه شهرزاد درخش نیتحس برق

!ردنشان سخت بودهم باورک

.جزو نوادر بودند ییادم ها نیچن

.میواجب شد با او اشنا شو! باشد  یادم جالب دیپس پدرت با _

اجازه دهد  دینبا يپدر نیکرد چن یخود فکر م شیمطمئنا پ. زند یحس کرد تمسخر در لحن شهرزاد موج م یاسی

.اختاش افکارش را فاش س يبدهد ، سوال بعد يدخترش تن به هر کار

، پدرت چه کاره است؟ نیاسمی،  یراست _

 تیمسئول یبه هر جهت ، و ب يبار یادم ریخواستند از پدرش تصو یقلبش حس کرد ، چرا همه م يرا رو يفشار یاسی

اش را نبازد و از کوره در  هیکرد روح یحال سع نیاش داشت ؟ با ا یاخالق اتیبه خصوص یبسازند ؟ شغلش چه ربط

.نرود

:کند جواب داد یکه به پدرش افتخار م يدخترلحن  با
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، فکر سفر  ردیگ یدستش را م یالیدو ر یکیتا . شود یاز دو سال بند نم شتریب يکار چیکاره ؛ سر ه چیه يهمه کاره  _

 پشت یجالب یگرفته ، زندگ ادیو  دهیها د زیچ یلیسفر ها خ نیرا گشته ، و در ا ایدور دن. زند یبه سرش م ییو ماجراجو

.کرده ام نیاو را تحس شهیسر گذاشته ، هم

 يها يها و کم کار بیع يست که چشم به رو یمعن نیکند ، به ا نیکه پدرش را تحس يشهرزاد بسته شد ، دختر زبان

:گفت یمصنوع يبه همراه لبخند نیبنابرا. کند یانتقاد را درمورد او تحمل نم نیاو بسته و کوچک تر

!گفتن داشته باشد يبرا یقشنگ يحرفها دی، با نیاسمی یبا ما اشنا کنروز او را  کی دوارمیام _

.ذوق کرد یاسی

.کنم یکار را م نیحتما ا _

وقت  نیا. شدند یم داریکه کوچولوها داشتند از خواب ب نیمثل ا. از تخت ها به جنبش درامد یکیدرون  ییو پا دست

!اش باشد يو شاد جانیدر اوج تحرك و ه دیروز بچه با

خواب اور به انها خورانده  يافتاده بودند ، انگار دارو شانیتخت ها يرو جیخانه هنوز خواب الود و گ نیا يبچه ها اما

.ندارد يکه مسئول خورد و خوراك بچه ها و نظافتشان بود ، واضح بود که حوصله سر و صدا و بچه باز یرزنیپ. بودند 

. ضعف رفت  یاسیدل . کوچک در ان در حال وول خوردن بود ییست و پارفت ، که د یتخت يعبوس به سو يچهره ا با

ان وقت او از کنارشان . زدند یگونه دست و پا م نیپدرش ا يکوچک بود ، کاش دوقلوها ينگاهش فقط به ان دست و پا

.خورد یتکان نم

.رفت یبود که داشت به طرف تخت م ینگاه شهرزاد به ان چهره عبوس اما

!ترسد یبچه م دهیدر هم کش ياخمها نیبا ا خانم ، زیعز _

.به سرعت جبهه گرفت رزنیپ

.ستیتوانم ، اعصابم که از فوالد ن یرا که نم تانیچه کار کنم ؟ خودتان را بزرگ کردم ، بچه ه _
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د ، کر یم يکه داشت نقش ارباب خانه را باز يسوار سرشان شده بود ، خدمتکار رزنی، پ دیشهرزاد خل نهیدر س يخار

باعث شده بود که  نیبه او داشتند ، و هم يهمه احترام مادرانه ا. شد یکردند ، او پر رو تر م یهر چه انها با او خوب تا م

.او خود را تافته جدا بافته به حساب اورد

.دانست یکه خود را استاد ان م! اش  يهم از بچه دار نیا. زد  ینم يکار چیخانه بود و مطلقا دست به ه نیا زانیاو

.نزند رزنیبه پ یزبان شیو ن اوردینتوانست طاقت ب شهرزاد

؟ زیعز ینیب یخانم جوان را م نیا _

.را برانداز کرد یاسیاز گوشه چشم ،  رزنیپ

که  یو به دنبال زندگ یراحت ، خود را بازنشسته کن الیبا خ یتوان یقرار است او از بچه ها مراقبت کند ، از فردا م _

.يبرو يدوست دار

هر چند به گردنشان . کردند یخود را از ان خالص م یقیبه طر دیشده بود ، با نیبر سرشان سنگ يادی، ز رزنیپ هیسا

نقص ، از  یوار و ب نیفقط ماش. بود دهیدر ان چهره عبوس ند ياما شهرزاد مرگز محبت مادرانه ا! داشت  يحق مادرانه ا

.اش بر امده بود فهیپس وظ

.نداشت برود یی، او که جا دیز جا کنه شد و رنگش پرا رزنیپ قلب

.جاست نیمن ا یکجا را دارم بروم؟ زندگ _

:دار گفت یمعن یانداخت و با لحن رزنیبه پ يدار ینگاه معن شهرزاد

.تا به امور بچه ها برسد یکن یخانم کمک م نیاسمی، از فردا به  يبازنشسته شدن ندار الیحاال که خ _

.نازك کرد یت چشمپش رزنیپ باز

دختر بچه کار کنم ؟ کیدست  ریز دیکه با دهیرس ییکارم به جا گریاست که حاال که د نیمنظورت ا _

:خودش را وسط انداخت یاسی
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.میا یندارم، خودم از عهده اش بر م ازیکنم ، به کمک ن ياگر قرار باشد من از بچه ها پرستار _

مطمئن بود  بایتقر گرید یاسیرفت که  یبه طرف تخت م نیسنگ يبا چنان قدم هاو  یحوصلگ یو ب یبا چنان تنبل رزنیپ

.اندازد یم شانیتخت ها يدهد و انها را مثل مرده ، رو یخواب اور م يبه بچه ها دارو

 زیشهرزاد ن گریحاال د. رفت رونیدر کج کرد و از اتاق ب يامد و راهش را به سو ظیبه غ یاسی یاز حاضرجواب رزنیپ

محبت ، در ان اغوش  يزن بزرگ شده بودند و ذره ا نیرنگ باخته و مشکوك داشت ، او و برادرش در دامان ا یهنگا

.اورد یاز خودش در م ییصذاها داشتپسر کوچولو به تقال افتاده بود و . بودند افتهین یسنگ

.تختش خم شد يبچه رفت و رو يو لبخند به سو اقیبا اشت یاسی

!یوشگل، جه بچه خ ایخدا _

زد ،  یکه دست و پا م ی، چشمان درشتش را باز کرده بود و در حال ی، تپل و خواستن يبود و مو قهوه ا یشیچشم م بچه

.اورد یاز خودش در م ییداشت صداها

.تخت امد يبزرگ به سو يبا لبخند زین شهرزاد

.م سالم کنخان نیاسمی، به  یکام... است اریپسر کوچولو ، کام نیخانم ، ا نیاسمی _

ضعف رفت ، بچه  یاسیدل . گذاشت شیدندانش را به نما ی، و دهان ب دیاشنا افتاد و خند يچشمش به چهره ا یکام

!بگذرد یدوست داشتن يکوچولو نیکه قرار بود با ا یداشت اوقات یچه لذت! بود  یواقعا خواستن

گذاشت ، بچه  شیاو به نما يدندانش را برا یهان بد یبار کام نیا. گونه تپل بچه گذتشت يرو يخم شد و بوسه ا یاسی

!را از بس داده بودند خورده بود و به زور خوابانده بودند ، گرد و قلمبه شده بود

تختش  يو کم حرف است ، چون خود را رو یکه معلوم بود خجالت یمانده بود دختر خانم! که به دلش نشست  یکی نیا

ان او را  يرفت ، و به جا یبه کودکستان م دیدخترك ، پنج ساله بود ، با. بود دهیشسرش ک يجمع کرده بود و پتو را رو

.ارتباط برقرار کند یبا کس دکرده بودند مطمئنا دخترك حاضر نبو یدر تختش زندان
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.دیدخترك کش يامد و پتو رت از رو شهرزاد

.است داریخانم ما هم ب ونیکتا... خوب ، خوب _

 يانگار کلمات رو. نگفت چیو ه ستیو عمه اش نگر یاسیبه  رهیخ یبا نگاه. حشت زده داشتو و اهیس یچشمان دخترك

.بسته بودند خیلبانش 

او باش ، قول  يبرا یمراقبت کند ، دوست خوب یدوست تازه ماست ، قرار است از فردا از تو و کام بایخانم ز نیا!  یکت _

؟یده یم

:وار گفت یدهد ، طوط یرا م يزیچ ان که فکر کند قول چه یبه سرعت و ب بچه

.دهم یقول م _

لبخند  شیبه سو یاسی.  دییپا یرا م یاسی يجد یبچه همچنان با نگاه. افتاد یم يگفت ، و گرنه اتفاق بد یم دیبا انگار

.در نگاه بچه رخ نداد یدر صورت و حت یاتفاق چیزد ، ام ه

ست؟یاست ، اسم تو چ نیاسمیاسم من  _

.هستم ونیمن کتا _

باز احساس  یاسیزد ،  یاحساس حرف م یوار و کامال ب ی، طوط یبرق يمثل عروسک ها. کوکش کرده بودند انگار

.وحشت کرد

:گوش او زمزمه کرد ریرا خوانده باشد ، ز یاسیبچه مشکل داشت ، شهرزاد که انگار فکر  نیا

.رگ شدهاحساس بز یو ب یعصب يدست مادر ریغلطش است ، ز تیمشکلش ، ترب _

.شده بود جیگ یحساب یاسیگفت بچه ها مادر ندارند ،  یاو که م اما

.سوال را در چشمانش خواند نیباز هم ا شهرزاد

.مادر داشت شیسال پ کی، تا  ونیکتا _
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اما همان سکوت و . انداخت و سکوت کرد یاسیبه  يدهد ، نگاه مرموز حیتوض نیاز ا شیبچه ب ينخواست جلو شهرزاد

.بود دتریبچه از همان ابتدا مادر نداشت ، به حالش مف نیزد ، ا ادیگاه مرموز فرهمان ن

.کن یجان از خانم خداحافظ یکت _

:وار گفت یدوخت و باز هم طوط نیاسمیو خوش حالتش را به  اهیچشمان س دخترك

.خانم خداحافظ

.انداخت یبود که ادم را به وحشت م یخال کلمات پر کرده بودند و گرنه نگاه بچه ان قدر یبچه را فقط از مشت ذهن

قلب . داشت یبود و چه نگاه معصوم ی، چه نرم و خواستن دیلبخند بزرگ خم شد و دختر کوچولو را بوس کیبا  یاسی

.نگاهش کرد رتیاما بچه فقط با ح. دیاز محبت لرز یاسی

.داد ادمیرا پدرم  دنیخند _

.زدپله ها به شهرزاد زل  يبا سماجت تو یاسی

؟یخوب که چ _

 دنیحد ، خند نیباشد؟ تا ا یقدر نگاهش خال نیا دیپنج ساله ،با يدختر کوچولو کیخانم فرازمند ،  ؟یخوب که چ _

لبخندم را بدهد؟ کیجواب  یمشکل باشد که نتواند حت شیبرا

به همان  نیبنابرا. دیونداشت که در جواب بگ يزی، اما چ دیگو یچه م یاسی دیفهم یشهرزاد فشرده شد ، خوب م نهیس

.چنگ انداخت دهیپوس سمانیر

.دیخند یکه خودش هم سخت م يبزرگ کرده ، مادر یو وسواس یعصب يرا مادر ونیخانم ، کتا نیاسمی

.دیچیدر نگاهش پ ریناپذ نیتسک يشهرزاد در هم رفت ، و درد چهره

...گرفت از ان راز مگو پرده بردارد میشد ، تصم میتسل سرانجام

بزند و از کنار  دنیتوانست خودش را به ند یلن خانه نم یداشت ، مثل اهال یدست از سواالت عذاب اور بر نم نیسمای
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.تفاوت بگذرد یب زیهمه چ

دانست ، یم ییزهایچ دیشد ؟ پس با یخانه م نیا یاز اهال یکینه ابن که از فردا  مگر

؟یه ات متنفر باش، اما از بچ یمادر باش یتصور کن یتوان ی، م نیاسمی _

...نگاه کرد ، بله تیاسمیدرد و زخم کهنه به  ییایبا دن شهرزاد

.بود نیچن نیتوانست تصور کند ، چون مادرش ا یم نیاسمی

 دایپ ونیاز همان اول با فرزاد قرار گذاشته بودند که بچه دار نشوند ، اما ناگهان سر و کله کتا! از بچه متنفر بود  الیسه _

 یاما همه جا فرزاد مانعش شد ، او بچه اش را م ندازدیزد تا بچه را ب يبه هر در. اوردیکه درن ییها يباز وانهیشد ، چه د

.رود یم ادشانیهمه قرار و مدارها  دیا یم سطبچه و يخواست ، مردها تا پا

.دیچیروح شهرزاد را در هم پ يبزرگ تر درد

، که موقع تولد کتابون ،  دیکش ییکار به جا. اشان شد یراه زندگ، سد  يگریپس از د یکیجا مشکالت ،  نیو از ا _

از سنگ  یقلب!  ینگاهش کن یحت یبچه ات تازه متولد شده باشد و تو نخواه.  نداختیبه نوزاد ن ینگاه مین یحت الیسه

!گردان باشد يکه از بچه اش رو يخواست ، مادر یم

:دیشهرزاد از پا درامده نال دیاورد؟ اما د ایبه دن را یخواست بپرسد پس چه طور شد که کام یم یاسی

.دارد دهیچیدراز و تلخ و پ يقصه ا. ست یامروز کاف ي، برا نیاسمینپرس  _

.اوردینتوانست سوالش را نپرسد ، طاقت ن. مانده بود رانیح نیاسمی

به او اموخت ، پدرش از محبت و را  یاما پدرش درس زندگ. نداختیبه بچه اش ن ینگاه مین یداشت که حت يهم مادر او

بچه ها هم پدر نداشتند؟ نیا. کرد رابشیروشن ، س ییبه فردا دیام

.انداخت رانیح یبه ان چشمان عسل يو نگاه تند دیچرخ شهرزاد

مگر نه ؟ يبشنو یخواست یرا م نیپدر هم ندارند ، هم گریحاال د! نه ، ندارند  _
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احساس کرد باد سرد به صورتش شالق زد ، زبانش بند امد و  یاسیسرد ، که چنان تلخ و گزنده بود ، و چنان  لحنش

.مجبور به سوت شد

نبود  زیچ چینگاهش به ه یاسیبار  نیاما ا. مودندیسبزرا پ اطیرفتن بود ، در سکوت محض ، تراس را دور زدند و ح وقت

انداخته بود ، به او  هیسا زیقلب او ن ينم سبز ، رورا بسته بود ، اندوه ان جه شیراه گلو یقلوه سنگ. شیپا ریز نی، جز زم

.کرده بود تیسرا زین

بود ، ان  ختهیبه هم ر بیذهنش عج. را حس کرد ینگاه ینی، و نه سنگ دیبار نه چهره مسخ شده پشت پنجره را د نیا

 یکام نیریخمده ش گذاشت یکه منصرف شده است ، اما نگاه معصوم بچه ها نم دیخواست بگو یخواست ، م یکار را نم

.داد یاجازه را نم نیبه او ا

.معصوم ببندد يان صورتها يتوانست چشم به رو یضعف رفته بود ، نم شانیدلش برا! به بچه ها دل بسته بود  او

.داشتند ازیبه او ن دنیخند يداشتند ، حداقل برا ازیکوچولوها به او ن ان

.کرد یدر ، شهرزاد از او عذرخواه يجلو

!ياعصاب ادم راه برو يرو ياصرار دار يادیدارم ، تو هم ز یفی، ببخش اگر تند برخورد کردم ، اعصاب ضع یاسی _

:زد ، فقط گفت یموج م یدر ان چشمان عسل یبزرگ غم

!متاسفم

و  ختیر یم رونیشد و ب یشکست و خرد م یم هیرا بسته بود فقط با گر شیکه راه گلو یواقعا متاسف بود ، قلوه سنگ و

 .کند هیرفت تا گر

****

.بود منیاتاق نش زیم يرو ییبایگل ز دسته

:دیپرس یبا سرخوش یاسی

خواستگار امده؟ یکس يبرا _
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:و طلبکارانه گفت دیاشپزخانه ، کله کش يخنده ، اما فرحناز تو ریزد ز بستا

!خواستگار امده یک يبرا یفهم یکارتش را بخوان م _

.بود فرحناز پنهان يدر صدا یبغض

.دیکش رونیاز داخل سبد گل ب یکارت یاسی

خواست به تو شاخه  یکنم ، دلم م یرا بهانه م زیینکردم ، به ناچار امدن پا دایسبد گل پ نیا يبرا يهر چه گشتم بهانه ا*

بابک* يریاز من بپذ دوارمیکنم ، ام هیهد یگل

.کاناپه انداخت يخودش را روامد و  یزخم ياما فرحناز مثل مار دیخند یباز با شادمان تایب

!مردم چه خوش شانسند يبچه ها يدیحاال فهم _

شده بود ، اما او بابک را دوست نداشت ، به  چشیپاپ ي، بابک بدجور دید ینم یشانس چیماجرا ه نیدر ا نیاسمی اما

.یسادگ نیهم

که فرحناز  دیرس یم بود ، و به نظر مه یبود ، پسر خوب تایمطلب را به زبان اورد ، بابک برادر ب نینداشت ا جرات

...را داشت شیارزو

اب نمک خوابانده  يماجرا را تو نیا. داد یاز دست م زیرا ن تایب ی، دوست ختیر یدست بابک م يرا رو یاگر اب پاک اما

.دهد صلهیبود تا به وقتش به ان ف

ماجرا  نینگران بود که ا یاسی. ه اتاقش پناه بردو ب اوردیدم تلفن زنگ زد ، بابک بود ، فرحناز نتوانست طاقت ب همان

.شود گرید یخودکش کی يبرا يگریبهانه د

.کرده بود پیان کارت تا يرو تایسالم کند ، مطمئنا ان جمله را ب یاسیبه  دیکش یخجالت م یحت بابک

را از  حشیمجبور شد توض ...چه بود و چه شد؟ دینفهم یاسی. را گذاشت یبلغور کرد و گوش يگنده ، چند جمله ا پسرك

.بخاهد تایب
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داداشت منظورش را به تو فهماند؟ نی، ا نمیبب _

خواست  یرا م یاگر زن يمرد. اورد یکم م یاسی يجلو شهی، اما هم دیپرست یرا م یاسیکرد ، بابک  يدیاحساس نا ام تایب

.رفت یبود و باز به گوشش نم کرده ياداوریرا هزار بار به بابک  نیبا اقتدار او را بخواهد ، ا دی، با

،  یو خواب الودگ یبا خستگ یاسی. را مطئن بود نیا تایداد، ب یرا از دست م یاسی،  يلکنت احمقانه و بچه باز نیا با

:و گفت دیکش یکوتاه ازهیخم

چه گفت؟ یداداش جناب عال دمیمن که نفهم _

.مددرا تای، حرص ب زدیموج م یاسی يدر صدا یتفاوت یو ب تمسخر

!يکرد یکه فرستاده بود تشکر م یال اقل از سبد گل _

.رفت ادمی،  دیاخ ببخش _

شد ، فرحناز پشت در ذوق کرده بود ، یعصبان شتریب تایدراورد، ب يهم مسخره باز باز

 یراحت دلش را م یلیدست دهد ، خ یکه ان همه دوستت دارد ، مگر نه ؟ فرصت ستیتو اصال مهم ن يبرا یاسی _

.یشکن

 نکیکه از پشت ع تایبه نگاه ب رتیروزنامه برداشت ، و با تظاهر به ح ينگاهش به روزنامه بود ، سرش را از رو یاسی

.زد ، زل زد یبرق م

مگر بابک مرا دوست دارد؟ _

.رفت و دستانش به لرزش افتاده بودند یدندان قروچه م تایاما ب دیخند یصدا م یپشت در اتاقش ، ب فرحناز

!چاره بابک یب... چاره بابک یچاره بابک ، ب یب ؟ينسبت به او ندار یاحساس چیاست که تو ه نیمنظورت ا یعنی _

:مکث ، پاسخ داد یباال انداخت و بعد از کم يشانه ا یاسی

!ام دهیسوال را از خودم نپرس نیدانم ، هنوز ا ینم یخواه یراستش را م _
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.شده بود رهیخ تایبعالمت تعجب به نگاه  کی، مثل  یاسی نگاه

؟یکن یطور نگاه م نیاحمق ا کینکند به  ای! طور مثل احمق ها مرا نگاه نکن نیا _

.فتدیب هیبود به گر کینزد تایرا ادامه دهد ، ب يباز نیصالح نبود ا گریناگهان به خنده افتاد ، د یاسی

.يریبگ يدحد ج نیدوستانه را تا ا یشوخ نیکردم ا یگمان نم تایب!... من يخدا _

.هق هق کردن بود شیکار برا نیاسان تر. افتاد هیبه گر تایب عاقبت

.یده یادم را عذاب م تیها یبا شوخ ی، حت یاسی یرحم یتو ب _

 شیکرد ، فقط اگر ان نما یم هیبه حال و روز بابک گر دیوگرنه با. بود یشوخ کیراحت شده بود که ان فقط  الشیخ اما

.داشت ، که داشت تیواقع

****

.اتفاقات افتاده يسر کیبزنم ،  یفرحناز نتوانستم حرف يجلو شبی، د یاسی _

صبحانه بودند اما  زیسر م. دیانگشتش مال ينان بمالد ، رو يان که رو يکرد و کره را به جا ینگاه م یاسیبه  اطیبا احت تایب

احساس گناه ، احساس عذاب وجدان ، و . شتگ یبه قول خودش دنبال کار م. زده بود رونیفرحناز کله سحر از خانه ب

.گرفته بود واحساس سر بار بودن ، ارام و قرار را از ا

.بابک ، نگران من و تو هستند یبابا و مامان و حت _

.دیانگشتش مال يکره را رو باز

!يبود انگشتت را ببر کیمواظب باش ، نزد _

.داد ی، قورت م دهیه انداخته بود ، و لقمه ها را نجوبه را يادیز يرفتن عجله داشت ، سر و صدا يبرا یاسی

چه گفتم؟ يدیشن _

، دیخود کش يشد به سو یجا بند نم کیرا که  یاسینگاهش کرد و نگاه عجول  یدگیبا رنج تایب

؟یمگر چه گفت _



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٤

من چه گفتم؟ يدیتو نشن یعنی _

او را به شک  یاسیو متعجب  رانیاما نگاه ح است ، شبیمزه د یب ي، مثل باز يباز کیهم  نیکرد ا یگمان م تایب

.نبود یاسیدر نگاه  یانداخت ، برق شوخ

همه اش دارم . ستیجا ن نی، حواسم ا نیکرده ام ، و امروز روز اول کارم است ، به خاطر هم دایکار تازه پ کیمن  نیبب _

.کنم یکار تازه فکر م نیبه ا

به بابک  قیدق دیگزارش ها را با. به انها ربط داشت  زشیان شود ، همه چعروسش یاسیکنجکاو شد ، اگر قرار بود  تایب

!داد یم

هست؟ يحاال چه کار _

.دینگو يزیداد فعال چ حیترج یاسی

.میکن یکه ان را گرفتم ، مفصل درموردش صحبت م یدانم ، وقت ینم _

دادنشان به خانواده ،  حیست که او در توض يمقدار یب يچنگ زد ، مطمئن بود باز از ان کارها تایب نهیبه س يا دلشوره

مقدار کند و  یکه خودش را کوچک و ب نیا وانهید... بود بیو غر بیعج يکارها نیا وانهید یاسیشد ،  یدچار مشکل م

.دیکش یبابت رنج م نیاز ا شهیبابک هم

، دوباره ، یاسی _

...بعد يکفتم باشد برا _

که  نیخواهرانه اش منصرف شد ، از ا هیاز توص تایب. انداخت و دهان او را بست تایو هشداردهنده به ب يجد ینگاه یاسی

بلند  تایباز اعتراض ب. برخاست زیو از پشت م دیاش را سر کش يچا یاسی. هراس داشت زدیرا به هم بر یاسیاعصاب 

.شد

.يریم یم ی، تا ظهر از گرسنگ ينخورد يزیتو که چ _
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:با حرص جواب داد تایب. زد یبود و چشمانش داشت برق ممتوجه موضوع شده  یاسی تازه

 تی، از گلو یباش دهیکه طعمش را فهم دهیلقمه جو کیو  ینیبنش زیم نیبشود تو مثل ادم سر ا یگفتم ک یداشتم م _

!برود نییپا

.اورد یانگار داشت به حافظه اش فشار م. چشمانش را تنگ کرد یاسی

.یگفت یم یگراندرمورد ن ییزهایچ ینه ، داشت _

.شد يکه او را دست انداخته بود ، کفر نیاز ا تایب

!؟يزد یچه گفتم ، و ان طور خودت را به نفهم يدیپس شن _

.نه کامال _

.شد دهیهمبه دنبالش کش تایب.،تا ظاهرش را مرتب کند نهیا يرفت جلو یاسی

.گفت که من و بابکرا به فکر انداخت یم ییزهایبابا چ_

کند؟ یبابک فکر هم معجب مگد _

.اورد یهوقات اشک او را درم یگاه یاسی يها یبرخورد،شوخ تایبود،اما به ب یقصدش شوخ یاسی

.او را به آخور بست دیست که با يگوسفند ؟باكيکرده ا الیچه خ...خانم رینه خ_

.قهقهه زد یاسی

!بود ها ت،گودتریشوخ رشیپذ ترها ظرف می؟قدير یقدر زود از کوره درم نیحاال چراا!کدم بابا یشوخ_

:جواب داد یاسیباهمان لحن  تایب

 ینم یادم باق يبرا ادیوفر غیجز ج يا ،چارهيگز یازبس ادم را م...یرا نداشت يمار شیزبان ن نیتو هم قدم ترها ا_

.ماند

.انداخت تایبه ب ینگه شوخ نهیا ياز تو یاسی
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.یگفت یم یخوب داشت_

.اگر خانم اجازه دهند_

.دیخط ونشان کش شیشده بود،برا يکه کفر اتیب

.دیشن یکلمه از من هم نخواه کی گریشوم و د ی، الل م يندازیو دستم ب يحرفم بپر يتو گریبار د کیبه خدا اگر  _

.بال برد ، و دهانش را بست میحال دستانش را به حالت تسل نیخواست که او الل شود ، با ا یاز خدا م یاسی

.دیکن یشما سه نفر با هم زندگ ستیصالح ن گرید گفت ، یبابا م _

.جالب شده بود شی، موضوع برا دیچرخ تایب يبه سو يبا کنجکاو یاسی

ترسند ،  یانها از فرحناز م... حذر کرد دیبا زهیانگ یو ب دیدارد ، از ادم ناام یو افکار خطرناک هیگفت ، فرحناز روح یم _

 یدارند ، م یاهیس يایدن دیناام يگفت ادم ها یبابا م. زدیو افکارمان را به هم بر من و تو را هم بشکند هیترسند روح یم

.هم بشود ومن و ت يای، دن ایدن نیترسند ا

.دییپا یرا م تای، ب اریهوش یبا نگاه یاسی

دارد؟ یمشکل چه راه حل نیو نگفت ا _

و او را به حال خود  دیاتان را با او ببر یرشته دوست،  دیفرحناز را فراموش کن دیگفت که با! رحمانه است  یراه حلش ب _

 یزود کلک خودش را م ای رید ایگردد ،  یبر م یزندگ يکند و به سو یم دایمشکالتش پ يبرا یراه حل ای... دیبگذار

.کند

،  ستیاز دستشان ساخته ن يسوزانند ، اما کار یدلسوز ، که به حال همه دل م ي، مثل اشک مادربزرگ ها تایب اشک

.شد يجار

 نیاگر با چن یکیمن . بابا حق دارد که بترسد... میجنازه روبرو شو کیو با  میروز صبح ما بلند شو کیترسد  یبابا م _

.کنم ؛ همان دفعه هزار سال از عمرم کم شد یم یروبرو شوم قالب ته يصحنه ا
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.شده بود فیکث نکشیع شهیکرد ، ش یفوران م تایاز چشمان ب اشک

 یشود ، هم از گرسنگ یها م ابانیخ يهم اواره ! چاره را به حال خود رها کرد یشود فرحناز ب یدانم چه طور م ینم اما _

...میفرست یو مرگ م یاو را با دستان خود مان به طرف خودکش يطور نیا. ردیم یم

.میده یاو را به داخل گورش هل م اصال

؟یها را به پدرت گفت نیا _

.کردیمثل بچه ها هق هق م تایب. نگ باخته نگاهش کردر یبا نگاه یاسی

.نه _

.خوب _

.پر حرف داشت يهنوز چانه ا تایشده بود اما ب رشیبه ساعت انداخت ، د یرا برداشت و نگاه فشیک یاسی

!یاسی... ترسم یم... من _

.زد یمرگبار در نگاهش موج م يدیترد. حرفش را زد دهیبر دهیبر

نه . نبود دایپ يزی، چ فیکث شهی، از پشت ان ش ختیو به دقت نگاهش را به ان چشمان اشک الود ر امد شیبه سو یاسی

!يو نه حرف نگفته ا یریال نه حس یبرق

؟یترس یاز چه م _

.چرخد یکه در سرش م یخطرناک ياز فرحناز و فکرها _

.ختیفرو ر یاسی نهیدر س يزیچ

تا؟یب ییبگو یخواه یتو چه م _

.کرد یدر نگاهش غوغا م یپناه یبود ، ترس و ب دهی، واقعا ترس ختیاو یاسیستان به د تایب

 یموضوع است ، فرحناز تعادل روح نیبابک هم نگران هم. برساند بیبه من و تو هم اس يدیترسم در اوج ناام یم _
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.ندارد

.چنگ زد زیرا ن یاسی نهیمبهم ، س یترس

 دایپ مانیبرا يگریدارد اپارتمان د می، تصم یخواهد که تو تنها بمان یاما بابک نم. بابا دستور داده که به خانه برگردم _

 ياو را برا ایضربه  نیا. دیانجام شده مواجه ساز یو او را با عمل دیکن یدور از چشم فرحناز اسباب کش دیگو یکند ، م

...ایکند، و  یم داریب شهیهم

:کرد حرف او را مام یاسی. زبانش را گاز گرفت تایب

.فرستد یقبرستان م يکند و به سو یخواب م شهیهم ياو را برا ایو  _

:دیو پرس دیوب نیپا بر زم صالیبا است تایب

.و افکار خطرناك دست و پا بزند يدینوم نیو او هم در هم میاگر با او بمان... ؟ یاسی میپس چه کار کن _

.دیپا برهنه وسط حرف او پر یاسی

.مانم یبرو، من با او م ، یترس یتو اگر م _

.یاسیافتد  یاتفاق نم يمعجزه ا چیکه چه بشود؟ ه یمان یم _

!دوستش يبرا ي؛ نه به خاطر دلسوز ستیگر یکرده بود ، م ریگ یکه بر سر دو راه نیو ا یدرماندگ ياز رو تایب

.اتفاق افتاد يهم معجزه ا دیشا ؟يدیرا چه د ایدن _

.دیترس یهم نم شیها يباز وانهیداشت با دوستش بماند ، از د میشت ، او تصمموضوع ندا نیبا ا یمشکل یاسی

چرخ و فلک ، هر کدام  نی، ا ندهیممکن است تا سال ا! ماند  ینم يجور نیکه هم ای، دن تایشود ب یم يطور کیباالخره  _

.پرتاب کند ياز ما را به گوشه ا

 یدر زندگ ریی، از تغ فتدیب يگریمدار د ياش رو یبکند که زندگتوانست فکرش را  ینم یاو حت!... ختیفرور تایب دل

خودش مورچه وار و با ... اش سوق داده بودند یزندگ راتییاتفاقات و تغ ياو را به سو گرانید شهیهم. دیهراس یاش م
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.داشت یرا برم يهزار فکر ترسناك ، قدم بعد

.روزگار افتاده بود يها يباز ادیبه  یاسی

.فتدیاتفاق ممکن است ب کیهزار و ! دارد نیچه در است مانیروزگار برا میندارما که خبر  _

.تلخ سد یاسیم لحن  نگاه

.مینکن دایاز هم پ ییرد پا یحت گریراهمان چنان جدا شد ، که د دیشا ؟یدان یتو چه م _

.بود دهیسخت ترس یاسی ياز لحن و نگاه و حرفها تایب

.زنم یمن به دوستم نارو نم. کند یاز هم جدا م، روزگار خودش ما را  تاینه ب _

چه  یزندگ نیمگر هم. رسم کرده بود ، به هراس افتاده بود شیجلو یاسیکه  يریزبانش بند امده بود ، از تصو تایب

دل بسته  یزندگ نیبه ا. را دوست داشت یزندگ نیاو ا. رحمانه بود  یبود ، ب دهیکش یاسیکه  يریداشت ؟ تصو یاشکال

اشان شده بود ،  ی، بخش پر رنگ زندگ یاسیحضور . بود شدهاشان  یزندگ حیو تفر ي، شاد یاسی يها يخل باز .بود

!زخم شده بود يفط فرحناز استخوان ال. توانست از ان دل بکند ینم

پدرش گفته  .دیترس یاز فرحناز م گریبا فرحناز چه کار کند؟ او حاال د ای، خدا ستیبه دور و برش نگر یشانیبا پر تایب

و او حاال ... باشد  کسانی شیبرا یکه مرگ و زندگ یادم! ستین زهیانگ یو ب دیخطرناك تر از ادم ناام يزیچ چیبود ه

نبود، شیدایوقت پ چیهم که ه یاسیدر خانه بماند ،  نهابا او ت دیترس یم. دیترس یاز فرحناز م گرید

 یاسیبدهد ،  یاسیمژده را به  نیتا امد ا! بود ریناپذ ییانها جداعروسشان شود ، پس راه  یاسیمگر قرار نبود  یراست

.بود یاسیخانه ،  یزده بود ، خانه سوت و کور شده بود ، همه شلوغ بشی، غ یبدون خداحافظ شهیمثل هم... رفته بود

شد ، ان وقت چه ؟ یشد و فرحناز داخل م ی، اگر در باز م دیو سکوت ترس ییاز تنها ناگهان

!وقت در خانه تنها نمان چیپدرش دستور داده بود ، ه... به مادرش بزند يگرفت سر میتصم

****

ان هم !... کرده بود  رید یحساب. کرد یخورد و به ساعت اش نگاه م یوول م یتاکس يقرار ، تو یب يمثل ادم ها یاسی
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 زیدو چ. دست داد یاسیبه  یاحساس خوب، باز  ستادیا یمخمل يواهایکنار ان د یکه تاکس یوقت. یروز اول کارش ، لعنت

!لبخند معصوم بچه ها ، و رنگ سبز. دندیکش یانتظارش را م وارهایخوب ، پشت ان د یلیخ

.کرد یکه بهشت را در خاطر ادم زنده م يسبز رنگ

****

!خانم نیاسمی يکرد رید _

 یم. روز اول کارش ، دچار مشکل نشود یاسی در خانه مانده بود تا. استقبال کرد نیاسمیدرخشان از  يبا لبخند شهرزاد

.نشان دهدو افراد خانواده را با او اشنا کند یاسیخواست خانه را به 

!شده بودم يادم پرچانه ا ری، اس دیواقعا ببخش _

.چشمان شهرزاد روشن شد يجلو ایزد که با ان دن يلبخند یاسی

.ینیب یامروز خانه و افراد خانه را م _

تجمل . شد رهیخ یاسیوارد ساختمان شدند ، باز چشمان  یبار از در اصل نیا. به دنبال شهرزاد به راه افتاد اقیبا اشت یاسی

.کنار هم نشسته بودند ی، و با چه نظم و لطافت نیرنگ ها چه دلنش! کننده بود رهیو تناسب رنگ ها خ ایاش

 يو آشپزخانه ا يوناهار خور منیو نش ییرایپذ يلن هاطبقه اول شامل سا. با شکوه ، در سه طبقه ساخته شده بود خانه

.بودند کیتار مهیو ساکت و ن یسالن ها خال. خدمتکاران بود يبرا یبزرگ و اتاق

کننده ،  رهیخ يو رنگ ها رینظ یب اءیآن اش يکردند ، رقص نور رو یزدند و پنجره ها را باز م یپرده ها را کنار م اگر

.کرد یم جادیا يآورچه منظره چشم نواز و نشاط 

که  یداشت ، در حال یخودش آپارتمان کوچک يبود ، هر کس برا یاختصاص يها تیدوم و سوم تماما شامل سوئ طبقه

دواند  شهیدر دلش ر ییآرزو. دلش گرفت! بود کیشر تایخودش داشت ، اتاقش را با ب ينصفه اتاق برا کی، فقط  یاسی

شد ، به  یمتعلق به خودش ، که هر زمان از عالم و آدم خسته م يواریهار دچ کی! داشت یخصوص یمیحر زی، کاش او ن

.گرفت یم يبرد و در سکوتش انرژ یآن پناه م
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چشم به هم زدن ، عاشق  کیدر  یاسیکه  ییبود ، جا زی، سالن کتابخانه ن یاختصاص يها تیطبقه دوم عالوه بر سوئ در

.ود را در آن گم کندتوانست خ یم افتی یهر زمان که فرصت م. آن شد

 يزهایچ یلی، لباس شکار ، و خ بالی، چوب کلف ، توپ وال سی، راکت تن اردیلیب زیبود ، م يطبقه سوم ، سالن باز در

.مکان خانه باشد ، متروك مانده بود نیتوانست شادتر ی، که م ياتاق باز. خاك ، مدفون شده بودند يا هیال ری، ز گرید

 یبود ؛ اما بهشت واقع یخودش بهشت يهر طبقه برا! ییباصفا يو جا ییداشت و گلدان ها یسخودش ترا يطبقه برا هر

شد آسمان را از  یکه م ییجا. دیخودش و شهرزاد را به آن سو کش. اوردیپشت بام بود ، نتوانست طاقت ب یاسی يبرا

!، آنجا بهشت بود دو سبز بو یکه سرشار از رنگ آب یی، لمس کرد ، جا کینزد

:به شهرزاد گفت جانیو با ه دیپشت بام ، دور خودش چرخ يرو یسای

!پرنده است کیکند  یآدم احساس م نجایا _

 هی، ر زییپا يو اجازه داد هوا دیکش یقینفس عم نیاسمیبه همراه  زیبود ، او ن دهیخز زیپوست شهرزاد ن ریز ییرها حس

!را پر کند و احساس پرنده بودن ، همه وجودش را شیها

.یهم شور جوان دی، و شا ینشاط زندگ هیشب يزیتپد ، چ یم بیعج یحس کرد قلبش با ضربان آهنگ اگهانن

خود بهشت است مگر نه؟! محشر است نجایا _

.داشت یشهرزاد تازگ يکه برا يتجربه ا. ، و چشم انداز آنجا شده بود ریدلپذ ي، هوا یمحو آسمان آب نیاسمی

نیاسمی _

.صدا کن یاسیمرا  _

.یاسی! بود یمینشست ، و چقدر صم ی، چه به دل م یاسی

.را تکرار کرد یاسیلب  ریچند بار ز شهرزاد

!بودم امدهین نجایشود ، من تا امروز به ا یباورت م یاسی _
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.منقبض شد یاسیدر فک  يا عضله

.شود یآره ، باورم م _

چه طور؟ _

.را برانداز کرد یاسی يبا کنجکاو شهرزاد

.دیوغمناك ساخته ا کیگورستان سرد و تار کیتوانست بهشت باشد ، اما شماها از آن  ینه مخا نیا _

.نگاهش را در چشمان شهرزاد براق کرد ، تا آن لحظه ، نگاهش به چشم انداز بود یاسی ناگهان

.نندیب یجا را نم جیاست که ه یسازند ، آن قدر نگاهشان خال یکه از بهشت ، گورستان م ییآدم ها _

شهرزاد رنگش را  دیچون که د. کرد یقصدش زخم زبان زدن نبود اما زد ، و به دنبالش به سرعت عذر خواه یاسی

.که در چشمانش خانه کرده بود ، بزرگ و بزرگتر شد یو غم. باخت

ان ، شهرزاد شروع به سر تک ستیدست خودم ن. مار گزنده تر است شیاوقات زبانم از ن یخواهم ، گاه یمعذرت م _

.دادن کرد

که گفته اند  يا دهیرا نداشتم ، مگر نشن دنشی، فقط من طاقت شن یرا گفت قتیتو حق ؟یچرا عذر خواه... نه ، نه _

.طلبد یطاقت کوه م دنشیتلخ است و شن قتیحق

.به درد آمد یاسیزد که قلب  یچنان لبخند محزون شهرزاد

.رمیرا بپذ قتیات ، باعث شود کم کم حق يمار شیخودت ، ن زبان به قول نیخانه ، و ا نیحضور تو در ا دیشا _

:و گفت دیوسط حرف شهرزاد پر جانیبرق زد ، با ه یاسی چشمان

.آغاز شده است ریی، تغ یرفتیرا پذ قتیکه حق ي، لحظه ا دیگو یاست که م یجمله معروف _

.نگ نشده بودکم ر يتکان داد ، اما غم چشمانش ذره ا دییسرش را به نشانه تا شهرزاد

صبر  دی، با یخانه هست نیدر ا رییخانه به غمشان عادت کرده اند ، اگر خواهان تغ نیا ي، آدم ها یاسیبرد  یزمان م _
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!یداشته باش وبیا

بردنش ،  انیخوب به پا يکرد ، برا یرا که شروع م یراه! نداشت ، اما سماجت داشت ، پشتکار داشت وبیصبر ا یاسی

.و پشت گوش انداختن نبود ياهل کم کار. برد یاش را به کار م یشت ، همه سعگذا یسنگ تمام م

.دید یم یاسیدر  يپررنگ تر ازیشهرزاد ، امت اما

چشم ها رسم  يجلو یاسیکه  یحد و حصرش ، وچشم انداز متفاوت یب ياش ، شاد یطراوت جوان! بود شیآن خنده ها و

.بود نیداد ، هم یخانه را تکان م نیکه ا يزیتنها چ. بود نیهم ندیاتفاق خوشا. کرد یم

.دیو گوشه و کنارش را کاو دیرا به دقت د خانه

با بچه ها باشم؟ یتوانم کم یحاال م _

.عشق بودند نیبچه ها تشنه ا. ساخت یعشق ، شهرزاد را از انتخابش مطمئن م نیبه بچه ها داشت ، هم یعشق چه

خانه را  نیا يآدم ها دیکنم ، با یهمه را آن جا جمع م. ایب يسالن ناهار خور؛ فقط موقع ناهار ، به  زمیالبته عز _

.یبشناس

.داشتند یتیخودشان سوئ ي، بچه ها برا دیاتاق بچه ها دو يبه سو یاسیکرد و  یاسینثار  يلبخند

****

.تر بچه کار کنددخ کیدست  ریخواست ز یزد ، نم رونیافتاد ، از اتاق بچه ها ب یاسیخانم تا چشمش به  زیعز

و با دو بوسه آبدار ، او را محکم  دیرا در آغوش کش یبود که کام نیکه کرد ا يکار نیو اول دیکش یبه راحت ینفس یاسی

.فشرد نهیبه س

دندانش را تا آن جا که جا داشت باز کرد و دست و  یبود ، ذوق کرد و دهان ب امدهی، بدش ن دیتجربه جد نیکه از ا بچه

.و صدا راه انداخت پا زد و سر

صحنه با آن چه که در  نیا. ستینگر یصحنه م نیبه ا رتیرا بغل کرده بود و با ح یتختش ، عروسک يرو ونیکتا

:کلنجار برود و با اعتراض گفت اتشیبا ذهن يادیعاقبت نتوانست مدت ز. داشت رتیمغزش فرو کرده بودند مغا
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.شود یم ضی، چون مر دیبوس دیبچه را نبا _

.بار برود ریخواست ز ینم یاسیبود ، اما  ونیگرد شدند ، حق با کتا یاسی مانچش

را گفته؟ نیا یک _

.شوند یم ضیگفت مر ی، م دیبوس یمادرم ، او بچه ها را نم _

 لی، دل نیبه خاطر هم. را ببوسد نفرت داشت يکه بچه ا نیاز ا. بود والیه کیبچه ها  نیدرد گرفت ، مادر ا یاسی قلب

.کرد یم یشترا

.بچه ها را دوست دارم دنیاما من بوس _

 یاسیداشت با نگاهش  گریحاال د. دیکرد و با تمام وجود خند فیگذاشت ، بچه ک یکام یآبدار بر گونه تپل يبوسه ا باز

.شناخت یو م دیکاو یرا م

 یناگهان ي، و با بوسه البه تخت او نشست  يآمد ، رو ونیکتا يرا در بغل داشت به سو یهمان طور که کام یاسی

.کرد رشیغافلگ

.باز ماند رتیبچه از ح دهان

تخت جمع کرد و  ي، خودش را رو ونیکتا. کند ینم ضتانیبوسه من کامال سالم است ، مطمئن باش مر ؟ینیب یم _

.گرفت یاسیفاصله را از  نیشتریب

.غصه دار به خودش گرفت يظاهر یاسی

؟یکت دیآ یاز من بدت م _

.نه _

. ظاهر آدم بزرگ ها اما رفتار بچه ها را داشت یاسی. تعجب کرده بود یاسیاز حرکات . نگاهش کرد يجد اریبس بچه

... گوش او خوانده بودند ، بزرگ باش ری، ز یکه از همان بچگ یدر حال. که اجازه داشت بچه گانه رفتار کند یآدم بزرگ
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...بزرگ رفتار کن يمثل آدم ها... خانم باش

.نکند یگرفته بود که بزرگ باشد و بچگ ادیکرد ، او  یاو را تحمل نم يو بچه باز يلوس باز يذره ا مادرش

زده به  جانیه یاسینداشت که احمق به نظر برسد ،  ینداشت که مثل بچه ها رفتار کند ، ترس یخانم ، ترس نیا اما

.و او را از جا پراند دیپر شیسو

.يپس دوستم دار _

.دانم ینم _

.زد ینبود ، رك حرفش را م رنگیصادق بود ، اهل دروغ و ن چهب

.میبا هم دوست باش ای، ب یکت _

.دستش گم شد ي، تو یکن فیدراز کرد و دست کوچک و نرم و لط یکت يدستش را به سو یاسی

.میرا حمام کن یو با هم کام میبرو ای، ب میحاال که با هم دوست _

.شود یم ضیمر دیگو یکند ، م یم کرد ، او هر روز بچه را حمام نمرا حما یکام روزیخانم د زیعز _

.ساخت و به خودش فشرد کیحلقه کرد و اورا به خودش نزد یدستش را دور کت یاسی

دهم بچه را اگر هر روز  یاما به تو قول م! يدار يذهن فوق العاده ا. یکنم کت یبه تو افتخار م! یعجب دختر باهوش _

.شود یتر و شاداب تر م ، سالم میحمام کن

.امدیدر ن شیصدا یگذاشت ، و او را سخت تر به خود فشرد ، بچه دل داد و حت یکت يبر موها يا بوسه

.شدند یم دهیمحبت کش يها تشنه محبت بودند و به سو بچه

****

 دیفرزاد بود که با نیو ا فرزاد ، پرستار آورده بود ، يبچه ها ياو برا. بود ختهیآرامش شهرزاد را به هم ر يا دلشوره

انتخاب باز گذاشته  نیتام داده بود و دستش را در ا اریگرچه فرزاد به او اخت. گذاشت یم نیاسمی یشانیبر پ دییمهر تا

تواند در جواب  یچه م دانستینداشت ، و نم یگذاشت او دفاع یم یاسی یامو خ یکم تجربگ يبود ، اما اگر انگشت رو
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!دیفرزاد بگو

شد و اتفاق  یشد ، م یم دیحوادث بسپارد ، هر چه که با انیبزند و خود را به دست جر ایگرفت دلبه در میتصم مسرانجا

.افتاد یم

.ستیحکمت ن یخانه ، ب نیدر ا یاسیگفت ، حضور  یحس به او م کی

چگونه دارد  ندیکاو شد ببافتاد ، کنج یاسی ادیرا پس راند باز به  یو دل نگران دیافکارش را نظم بخش یاز آن که کم پس

.کند یبا بچه ها تا م

و نا مرتب  ختهیبار اتاق را به هم ر نیاول يبرا. و بچه ها نبود یاسیاز  ي، خبر دیسر و صدا به اتاق بچه ها سرك کش یب

خم شد و . طرف و آن طرف افتاده بودند نی، ا یکت يو لباس ها یکت يها چروك بودند و عروسک ها یرو تخت. دید

صدا از  دیبه گوشش خورد ، خوب که دقت کرد ، د ییصدا. ختیآو یبرداشت و به جارخت نیزم يرا از رو یاسی فیک

!یذوق کردن کام ي، صدا یخنده کت يصدا. خنده و دست و پا زدن در آب بود يصدا. دیآ یحمام م

سرعت؟  نیافتاد؟ آن هم با ا یق ممعجزه داشت اتفا یعنی ایخدا! بود یباور نکردن نیاعتماد نکرد ، ا شیگوش ها به

!خنده کر کننده بود يآن جا صدا. حمام رفت يتند به سو يبا قدم ها! طور شادمانه بخندد نیا یبود کت دهیهرگز نشن

 يقلب شهرزاد از شاد. گشتند یبر م یگرفتند ، داشتن به زندگ یم ادیرا  دنی، داشتن خند دندیخند یها داشتند م بچه

.به خنده افتاد دید یاز آن چه که م زیحمام را باز کرد و او نمنفجر شد ، در 

کرد ، اجازه داده بود  یم يوان کوچک نشانده بود و داشت با آن ها آب باز يرا لخت کرده بود و تو یو کام ی، کت یاسی

. صورتش آب بپاشد به سر و ی، اجازه داده بود کت ندازندیآب دست و پا بزنند ، اجازه داده بود سر و صدا راه ب يتو

.خنداند یم لآورد و آن ها را از ته د یشکلک در م شانیبرا

.برد یلذت م یحمام طوالن نیو از ا دیخند یم یبه سر شوق آمده بود و داشت حساب یکام یحت

در نگاه سرشار از سپاس  یاسیاما . دیخودش را جمع و جور کرد و خجالت کش یتا چشمش به عمه اش افتاد ، کم ونیکتا
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.دیچشمان شهرزاد د

.میرا حمام کن یکام يکند و سه نفر ي، عمه شهرزاد هم آمده با ما آب باز یراحت باش کت _

.به عمه شهرزاد انداخت ؛ شهرزاد ابتدا دل دل کرد ریمتح ینگاه ونیکتا

؟یشهرزاد ، مگه حوصله ات سر نرفته بود ، پس چرا معطل االی _

و . توانست مثل دارو شفابخش باشد یم يبچه شدن و بچه باز یگاه. ده به او انداختکنن قیو تشو یمیصم ینگاه یاسی

اشان شد ،  يباز کیمثل خودشان بچه شد ، شر دیبا. راه بود نیراه ورود به قلب کوچک بچه ها هم نیبهتر زین

.رندیبپذ کشاناز خودشان بدانند و در قلب کوچ یکیدوستشان شد ، تا تو را 

!با بچه ها یدوست. دیرس یجواب م نیکه به بهتر یه را رفته بود ، راهرا نیبهتر یاسی

بودند ،  یتمام نشدن یکام يخنده ها. زد ، دل شهرزاد ضعف رفت یوان کوچک دست و پا م يگرد و قلنبه ، تو یکام

 یو نگاه مید مالبا لبخن ی، کت وستیبه جمعشان پ زیعاقبت شهرزاد ن. دید یصحنه را م نیبود وا نجایکاش فرزاد هم ا

.، از او استقبال کرد قیعم

****

.بود افتهی يزیبچه تازه آغوش مادرانه و محبت آم. فرو رفت قیعم یرا خورد و به خواب رشیش نیاسمیدر آغوش  یکام

آرام شده بود ،  ی، کم زدیدودو م یکه در چشمان کت یکرد ، نگاه ینشسته بود و از پشت پرده اشک نگاهشان م شهرزاد

.بود نیآتش ی، عشق نیاسمیاطرافش انگار ترك خورده بود ، عشق  یخیحصار 

****

افراد خانواده آشنا  گریرفت تا با د يمرتب کرد و به همراه شهرزاد به سالن ناهار خور نهیآ يخودش را جلو نیاسمی

.شود

خواست اتاق  یکه م یموقع. ه بودموفق را پشت سر گذاشته بود ، به بچه ها عشق داده بود و عشق ستاند يروز کار کی

:بود دهیپرس یبا نگران یرا ترك کند کت
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؟يگردیدوباره بر م _

 رانیو شهرزاد ح. در همان روز اول! کند دایخودش پ يبرا ییدر قلب بچه ها جا. او موفق شده بود! عشق یعنی نیا و

 يبرا زیدر آنجا ن نیاسمی دید یکرد م یبه قلب خودش رجوع م ی، اما وقت عیعشق سر نیا رانیسرعت بود ، ح نیهم

.کرده دایپ ییخودش جا

.کرد یخاست ، معجزه م یکه از قلبش برم ی، لبخندش ، و امواج نیاسمی نگاه

باز هم پرده ها . گذاشت کیتار مهیسرد و ن يلبخند بزرگ ، قدم به سالن ناهار خور هیاعتماد به نفس فوق العاده و با  با

.تازه وحشت داشتند يگار که از نور و هواکنار نرفته بود ، ان

در چشم ها بود؛ یکردند ، سوال یبراندازش م رهیخ ینشسته بودند و با نگاه زطیچهره مسخ شده گرداگرد م یمشت

«ست؟یک گرید بهیغر نیا»

.جا نخورد و خود را نباخت ي، ذره ا دیکه در چشم ها د يا رهیاز نگاه خ یاسی

!بچه ها دی، پرستار جد یخانم ساع نیاسمیکنم ،  یم یمعرف _

 یاسیشهرزاد ، افراد را به . فروغ بود یو ب کیاما نگاه ها همچنان تار. مسخ شده نشست يکم رنگ بر چهره ها يلبخند

.کرد یمعرف

.پدرم _

ظر زد ، منت یم يبه سبز شیبود ، رنگ چشم ها افهیهنوز جذاب و خوش ق. نشست یاسیبه دل  رمردیمحزون پ لبخند

.بدرخشد یبود تا باز در شعله جوان يجرقه ا

.مادرم _

 ينگاه خاکستر. ماند یبه جا م يرینفس گ ییبای، ز يکرد یزمانه را از چهره اش پاك م هیبود ، اگر رد پا ینینازن رزنیپ

.سوخته بود ياش پر از آرزوها
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را  شیکه بچه ها يانده بود ، مادرخاکستر سرد به جا م یداشت و از آن ها مشت شیبچه ها يکه برا ییآرزوها

.دید یخوشبخت نم

.عمه خانم _

آن  يبودند و رو دهیکش رونیرا از گورستان ب يانگار مرده ا! آن چهره سنگ شده پشت پنجره ، عمه خانم بود پس

.چرخدار نشانده بودند یصندل

 یبود و صورتش آن قدر ب یدر خالنگاهش آن ق. فقط جسما آن جا حضور داشت و روحش فرسنگ ها به دور بود انگار

.تکان نداد ییآشنا يبرا يسر یحت رزنیپ! جسد روبه رو شده کی، شک نکرد که با  دیترس یاسیرنگ که 

باز دلش  یاسی. در چشمانشان نبود ينور چیکه ه يا دهیبه انتها خط رس يآدم ها. ها بودند نیبهشت سبز هم ساکنان

فقط . شناختند ، چه رسد به درك و احساس آن یرنگ سبز را نم یگاه ها حتن نیتوانست قسم بخورد ا یگرفت ، م

.زد یواقع يگفت و لبخند يبه او خوش آمد رمردیپ

فرزاد کجاست؟ _

قدم راه  کیکندند تا  یعبوس و تنبل که جان م يرا از قلم انداخته بود و به اضافه خدمتکارها یکی نیا یاسی،  آهان

.بروند

!گرفتار آمده بودند ییدم هاآ نیچن نیها ب بچه

:غصه دار جواب شهرزاد را داد یلرزان و نگاه يبا چانه ا مادر

.خودش يواریچهار د يکجاست؟ خوب معلوم است ، تو یکن یفکر م _

، دلش به درد آمد ، رنگ  دیپشت آن ها د يادیز ختهینر ياشک ها یاسیبه شهرزاد انداخت ، اما  يطلبکارانه ا نگاه

.بود دهیآن خانه پر يچهره آدم هااز  یزندگ

****

 ینم دییرا تا یاسیاگر فرزاد . که کرده بود مطمئن نبود يبود ، هنوز از کار دیکه شهرزاد به در زد پر از ترد يا ضربه
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.رفت یکه در دل پرورانده بود ، بر باد م ییها دیشد ، ام ینقش بر آب م شیکرد ، آن وقت همه نقشه ها

تر از همه جا خانه بود ،  کیآن جا تار. فرزاد گذاشت يواریپا به چهار د یاسیاب نماند و به همراه منتظر جو شهرزاد

و  هیبود ، پر از چهار پا ی، انگار کارگاه نقاش منیبود ، اتاق نش ختهی، همه جا به هم ر دیبا بهت ، گوشه و کنار را کاو یاسی

به اتاق  دهیکه چسب یاز آشپزخانه کوچک ییصدا. نبار شده بودو آن طرف ، تل فطر نیا يادیز يکتاب ها. بوم ورنگ

.بود ، آمد

؟يخور یقهوه م _

.پا به خلوتش گذاشته یدانست چه کس یانگار م... گرفته ، اما خوش آهنگ یمردانه بود ، کم ییصدا

:را بلند کرد شیهم صدا شهرزاد

.منتظرت هستند نییوقت ناهار است ، فرزاد ، همه پا _

؟همه _

!افتاده یبیانگار اتفاق عج. بود شیدر صدا رتیح یکم

.من گفتم دور هم جمع شوند _

.دیشهرزاد ته کش يصدا

رفته؟ ادتی،  میخورد یغذا م زیم کیسر  یفرزاد ، ما زمان _

.نرفته ، اما خاطره اش در ذهنم گم شده ادمینه  _

.در آشپزخانه ظاهر شد يجلو يچرخدار یصندل ناگهان

...ر کم رنگ کهآن قد _

.قفل شد و سکوت کرد یاسی ریناگهان نگاهش در نگاه متح و

.به سرعت خودش را وسط انداخت شهرزاد
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.بچه ها دی، پرستار جد نیاسمی،  کنمیم یمعرف _

 يشتریرا با دقت ب دیپرستار جد نیزد ، اما فرزاد چشمانش را تنگ تر کرد تا ا يکرد و به زور لبخند یسالم نیاسمی

.نداز کندبرا

را برانداز کند ، جذاب و خوش  کریآن مرد غول پ زیکه او ن افتیبلکه جسارت آن را . اصال خودش را نباخت نیاسمی

.چرخدار یآن صندل ریبود ، اما اس افهیق

، اندوه  نیسنگ هیو اگر سا. بود یکلی، مرد بلند قامت و خوش ه ستدیتوانست سر پا با یداشت ، اگر م يا دهیکش يپاها

گر چه حاال هم نگاه مجذوب . توانست داشته باشد یم يرفت نگاهش چه جاذبه فوق العاده ا یچشمانش کنار م ياز رو

!و در نگاه خود غرق کرده بود ودب دهیخود کش يرا به سو یاسیداشت و نگاه  يکننده ا

شهرزاد آن دو را تنها گذاشت تا با اش را به چشمان فرزاد دوخته بود ،  رهیآورد و همچنان نگاه خ یاصال کم نم یاسی

.را برانداز کنند و بشناسند گرینگاه ، همد

چون او بود که کم آورد و نگاهش را از . را بشناسد یاسیعالقه بود بعد کنجکاو شد که  یتفاوت و ب یفرزاد ابتدا ب نگاه

.گرفت یاسینگاه 

از بچه هاست؟ يشغلتان پرستار _

که کم  نیخوشش آمده بود ، از ا یاسی، از نگاه  دیرس یبه نظر م یدوخت ، دختر باجسارت یاسیبه  گریرا بار د نگاهش

 یدر عمق چشمانش م يداشت ، شعله ا ينگاه سرزنده ا. بود نداختهین نییبود ، سرش را پا دهیخجالت نکش. بود اوردهین

.سوخت

.، اما عاشق بچه ها هستم ستیاز بچه ها ن ينه شغلم پرستار _

.به فرزاد نگاه کرد صادقانه

د؟یکار را کرده ا نیقبال ا _
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.نه _

بارتان است؟ نیاول _

.بله _

که  یدر حال نیبنابرا. ندازدیتوانست کار دستش بدهد ، وقتش بود که شهرزاد خودش را به بحثشان ب یم یاسی صداقت

.گذاشت منیسه فنجان قهوه دستش بود ، پا به اتاق نش

.نی، بنش يا هستادی، هنوز که ا یاسی _

.به نشستن کرد قیرا تشو یاسیبرداشت و  یکاناپه چرم مشک يرا از رو یبوم نقاش کیچند کتاب و  شهرزاد

.و کامال مردانه اتاق شد نیتازه متوجه مبلمان سنگ یاسی

؟يشهرزاد پرستار آماتور آورده ا _

نگذاشت  یاسیبه فرزاد بدهد که  يا دهیواب سنج، آمد ج دیشهرزاد لرز نهیبه شهرزاد انداخت که دل در س ینگاه چنان

:محابا در جواب فرزاد گفت یو ب

!بزرگ کرد دیبچه را چه طور با کی دانمیم... آقا ستمیمن آماتور ن _

روز افتاده بود ، همه  نیکه تصادف کرده بود و به ا یکرد ، الاقل از وقت یلحن ، با فرزاد صحبت نم نیکس با ا چیه

.با فک منقبض جوابش را داد یاسیاما . کردند یم حالش را تیرعا

.دهم ینم یپرستار ناش کیرا به دست  میمن بچه ها _

بهتر شدن  يرا چنگ زد و خواست برا یاسی يبا ترس بازو. چه که شهرزاد رشته بود پنبه شد و باد با خودش برد هر

.نگذاشت یاسیکه باز  دیبگو يزیاوضاع چ

.سوخت یبراق کرده بود و دو گلوله آتش در عمق چشمانش م را در چشمان فرزاد نگاهش

د؟یرا بزرگ کن تانیخودتان بچه ها دیدار الینکند خ... واقعا؟ _
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:شهرزاد مثل صاعقه زده ها پرخاش کرد. بود که انگار بر فرق فرزاد فرود آمد يریزبانش شمش زخم

؟ییگو یچه م یفم یم! یاسی _

خواست بچه ها را از دست  یکرد ، اما نم یراب کرده بود ، خطر را با تمام قلبش حس مشده بود ، کار را خ یعصب یاسی

با  نیبنابرا. داشت یعشق فراموش شود ، قلبش زخم بر م نیسخت بود ا. بدهد ، مهر بچه ها در قلبش خانه کرده بود

:زد ادیفر ختهیدر هم ر یاعصاب

.آقا بفهمان ، شهرزاد نیا به ا، من بچه ها را دوست دارم ، لطف ستمین یمن ناش _

.کرد خکوبیم شیخشن و آمرانه فرزاد او را سر جا يبزند ، که صدا رونیخواست از اتاق ب یم

بفهمم؟ دیرا با زیچه ج _

گرفت و  یخاکسترها جان م ریکه از ز یکه تا به حال نبود ، شعله کوچک فینور ضع کیدر نگاه فرزاد بود ،  ییکورسو

.آمد یم رونیب

آمد ،  یم رونیدر آن افتاده بود ، داشت ب اهچالیمطلق که مثل س يا یحس یشهرزاد از جا کنده شد ، فرزاد از ب لبق

.بود یمطلق ، احساس مقدس یحس یب نیدر ا زیشد ، خشم ن یم یداشت عصبان

.شما را دوست دارم آقا يمن بچه ها _

.ندارد يبه تجربه کار یربط چیدوست داشتن ، ه _

.از سنگ داشته باشد یتواند قلب یپرستار کار کشته م کیاما  _

فرزاد  دید یشده بود و نم دهیچشمانش کش ياز اشک جلو يفاصله داشت ، پرده ا شیقدم تا فوران اشک ها کی یاسی

.داد یاسیجواب ، عقب نشست و حق را به  نیچه طور با ا

«از سنگ داشته باشد یتواند قلب یپرستار کار کشته م کی»

نفر داشت به  کی! جالب شده بود شیموضوع برا. در نگاه فرزاد رخ داد راتسییکرد ، تغ فیجواب ک نیاز ا شهرزاد
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.دیجنگ یکه آن ها را از دست ندهد ، با او م نیاو ، و ا يخاطر دوست داشتن بچه ها

.بود دهی، در چشمان مادر بچه ها ند دید یکه در چشمان دخترك م ینگاه فرزاد

فرستاده ، هم او که  يگریرا د نیاسمیمطمئن بود  گریکرد ، حاال د ینشسته بود و در سکوت ، ماجرا را دنبال م دشهرزا

.دیشده بگشا نینفر يآدم ها نیا يرحمت را به سو يخواسته درها یم

:اکراه گفت يسرانجام به زور و از رو. را برانداز کرد یاسی دهیدر هم کش يبا اخمها فرزاد

!یبه حالت اگر امتحانت را گند بزن ي، اما وا یمان یخوب ، م اریبس _

.شهرزاد نشست يبر لبها یذوق کرد ، و همزمان لبخند قشنگ یاسی

.امیکه از پسش بر ن ستین یامتحان چیدهم ه یم نانیبه شما اطم _

:آشپزخانه گرداند و در همان حال گفت يرا به سو لچرشیزد و و يپوز خند فرزاد

.امدمی، از پس روزگار بر ن نیافکار تو را در سر داشتم ، اما بب يمن هم روزگار!... یخودت مطمئن به یلیخ _

 نیآورد ، با ا دهیاما شهرزاد اشک به د. دیلرز یاسیدر نگاهش ، دل  کیتار ییایبود و دن شیدار در صدا شهیر یغم

.آشنا بود يدیاندوه و ناام

...فتمیدر ن به خودم قول داده ام که با روزگار _

انداخت و نگاه سمج و پر  یاسیشانه به  ياز رو یمکث کند ، نگاه یآشپزخانه کم يبود که باعث شد فرزاد جلو یجواب

.تکانش داد یاسی يانرژ

.افتد ی، او با تو در م یفتیتو با روزگار در ب ستیالزم ن _

.جنگم ینفس باهاش م نیتا آخر _

.داد یبه او تکان یاسی، انگار جواب  دیددر عضالت فرزاد  یانقباض شهرزاد

.حال ، نگاه و پوز خندش آزار دهنده بود نیا با
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نمانده باشد؟ یبرات باق یو اگر نفس _

.شوم ینم می، اما تسل رمیم یجنگم و م ی، م رمیم یآنوقت م _

است؟ هودهی، و جنگت ب يکه شکست خورده ا یبدان شیپ شایو اگر پ _

.گفت ، اعتقاد داشت ی، به آنچه که م دیدرخش یم یاسین مبارزه در چشما برق

، اما  يخور یشکست م ای يشو یم روزیپ ای... دیبا تمام قوا جنگ دیبه دنبال ندارند ، با یرحم که صلح یب يدر جنگ ها _

.یتا به وجدانت جواب پس بده ینینش ینم

.آزار دهنده بود يپوز خند یاسیواکنش فرزاد به جواب  باز

.تازه بزن ینده ، حرف يا شهیکل يجوابها... حرفها پر است دختر خانم ، نیوشم از اگ _

.اش بودند یاز زندگ ینبودند ، بخش يا شهیکل يبرخورد ، جواب ها یاسی به

:گفت يبه تند نیبنابرا

.ستمیبلد ن _

:گفت دیبار یکه تمسخر از آن م یشده ، با لحن روزینبرد پ نیحس کرد در ا فرزاد

.یدادن به بچه ها داشته باش ادی يبرا ییزهایچ دوارمیام _

.منقبض شد و رنگش باال آمد یاسیفک  باز

.دیبده ادشانی، شما  دیتازه را اگر وقت کرد يدهم ، حرفها یم ادشانیها را  شهیکل نیهم _

انداخت ، و به فرزاد  رونیب و غمبار کیتار يواریخودش را از آن چهار د. رفت رونیتند و مصمم ، ب يبار با قدمها نیا

.مهلت نداد که باز سد راهش شود

.بود ی، اتفاق قشنگ یاسیخوردن نگاه فرزاد و شهرزاد ، پس از رفتن  گره

 یکی،  ستادیا یم شیدخترك ، خوب جلو. بود نیاسمیبرق نگاه فرزاد ، نه تنها کنجکاو ، که عالقمند شناختن  گرید حاال
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!شده بود رفتهیکل کل کند ، تازه وارد پذشده بود ، که با او  دایپ

****

.را برداشت یکاناپه لم داد و گوش يرو یبا آسودگ یاسیپشت خط بود ،  رادمهر

کرد و فرحناز به طمع  یاز فرحناز فرار م تایو فرحناز خنده دار شده بود ، ب تایب يآپارتمان کوچکشان تنها بود ، ماجرا در

.ردک یم بشیبابک ، با سماجت تعق

.برد یلذت را م تینها ییسکوت و تنها نیتنها بود و از ا یاسیرفته بودند ، و  تایهر دو به خانه مادر ب امشب

نبود ،  يرادمهر آدم خسته کننده ا. توانست دلچسب باشد یکه خورده بود ، صحبت با رادمهر م يذیاز شام لذ بعد

.بروداعصابش راه  يدوست داشت با او کل کل کند و رو شهیهم

.ستین داتیجا پ چیه... ؟ییمعلوم هست کجا... من چطور است؟ يپا زیدخترك گر _

.کند تشیاذ یوسوسه شد کم یاسیبود ،  ستادهیکرد ، معلوم بود مادرش گوش نا یشاد صحبت م یو با لحن آزادانه

؟ینی، مرا هم بب يشو یم یکه آفتاب ییجاها يتوقع دار _

شوم؟ یم یا آفتابمگر من کجاه! ادب یدختر ب _

ست؟ی، نطقت باز است ، ارباب کنارت ن یراست _

.بلند تر شد و لحنش شادتر شیخورد ، صدا یبه او بر نم اصال

...نه امشب افسارم دست خودم است ، ارباب رفته مسجد ، مراسم دعا _

کرد به  یم یسع یش کمشود ، کا کیدارد به خدا نزد یهمه سع نیکه ا یآدم دیخواست بگو یسکوت کرد ، م یاسی

.شود ، آن هم ثواب داشت کیدخترش نزد

...يشد یو سر به راه م یگرفت یم ادیاز مادرت  یکاش کم _

.وبا خنده اش قلب رادمهر را لرزاند دیخند یاسی

ات حرف بزنند؟ ختهیمردم پشت سر دخترك افسار گس یترس ینکند م ه؟یچ _
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!یدستم باد کن يو رو دیاین رتیت شوهر گترسم عاقب یم... ؟يکرده ا الیپس چه خ _

.قهقه زد یاسیگفت که  یچنان لحن با

و سوت و کور بود ، اتاق  کیتار مهیبه دور و برش انداخت ، اتاق ن ی، نگاه دیچشمانش را بست و آه کش رادمهر

... شد و فکر کندنفس بک یتوانست به آسودگ یمتعلق به خودش ، که در آن م يواریخودش در هتل ، چهار د یشگیهم

.خودش پناه برده بود يواریبه چهار د وزده بود  رونیبه دو کرده بود و از خانه ب یکیباز با عاطفه 

افکار . گوش کند اما نتوانست یاسیو فقط به خنده . براند رونیرا از ذهنش ب کیکرد افکار تار یو سع دیکش یآه باز

.شده بود یمانیحسرت و پش قلبش پر از. رفتند یآزاردهنده در ذهنش رژه م

عاطفه ارزش ! اش را گذاشته بود یزندگ ختهیدخترك افسار گس يدختر عاطفه صبر کرده بود ، کاش به پا يبرا کاش

.را نداشت دنیآن همه جنگ

؟یکن یفکر م یبه چ _

.متوجه سکوت مرموز او شده بود یاسی

؟يفکر کرد شنهادمی، به پ یراست _

شنهاد؟یکدام پ _

.، اما خودش را به آن راه زد شنهادیدانست کدام پ یم قایدق یاسی

.يو دخترم شو ییایکه ب نیا _

ستم؟یمگر دخترت ن _

؟يرو یاعصابم راه م يرو ي، باز که دار یاسیبس کن  _

.زد یشگیهم زیبه راه گر نیدانست چه جوابش را بدهد ، بنابرا ینم نیاسمی

.کنم یتوانم با او زندگ ینمشناسم ،  یرادمهر ، من مامان را نم _
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.دیزد و لبش را به دندان گز شیبه موها یچنگ رادمهر

.الاقل به خودت فرصت شناختنش را بده یشناس یشده؟ خوب ، اگر او را نم يتکرار ادیبهانه ز نیایکن یفکر نم یاسی _

:، در جواب گفت قیبعد از مکث عم یاسی

دهد؟ یمن م فرصت را به نیکه مامان هم ا یتو مطمئن _

!شد کنار آمد ینم یقیطر چیبا عاطفه به ه. بود یاسیحق با . در جواب ماند رادمهر

.دهم چکت را شش ماهه بپردازم یقول م! است یکار خوب ، درآمدش عال کیکردم ،  دای، کار پ یراست _

هست؟ يچه کار نیحاال ا! عجب _

انداخت و  یاو م ادیرا به  یاسی،  یداشت ، اکثر اوقات مشکل مالن یاسی يکار گرفتن ها نینسبت به ا یاحساس خوب اصال

.فتدیاو ب ادیبه  یداشته باشد تا گه گاه یمال ازین یاسیدوست داشت . کشاند یاو م يبه سو

.پرستار بچه شده ام _

.باش ي، جد یاسی اوریدر ن يمسخره باز _

.بود يجد یاسی اما

.باور کن راستش را گفتم _

ه؟یکارت چ دمیپرس! یسایبس کن  _

:پاسخ داد يبه تند یاسی

.من هم جوابت را دادم ، پرستار بچه شده ام _

.باز ماند رتیرادمهر از ح دهان

شغل پر درآمد؟ ییگو یبچه م يتو به پرستار _

.ختیبه هم ر یاسیاعصاب . یلحنش هم تمسخر بود هم شگفت در
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.دهند یم یکار کنم ، پول خوب شانیکه قرار است برا ي، خانواده ا است يبچه شغل پر درآمد يمن که نگفتم پرستار _

.چاقو به قلب رادمهر فرو رفت غیت انگار

.یخانه مردم را بساب نی، زم اهیپول س کی، کم مانده به خاطر  یاسی _

.داشت يهم زبان گزنده ا یاسی. دیرا گز یاسیمار ،  شیمثل ن زبانش

؟ییگدا میای، به در خانه تو ب اهیپول س کی که به خاطر... ؟يچه توقع دار _

 یاسی نی، فقط اگر ا زدیبر یاسی ينگاهش به دسته چکش افتاد ، حاضر بود هر چه را که در حسابش بود به پا رادمهر

.داد یاجازه را م نیبه او ا

!ییگدا ییایمن که نگفتم ب _

.رادمهر بود يدر صدا رنجش

.ا بخورمخودم ر يمن دوست دارم نان بازو _

شود؟ یوسط غرورت چه م نیاما ا _

در قلب او به خودش  یمطمئن يجا یاسیرا دوست داشت ، قلبا دوست داشت ،  یاسی،  دیرادمهر از غم لرز چانه

با وجود تمام . اش دوست داشت یدر زندگ یاز هر کس شتریرا ب یاسیدانست چرا و چگونه اما  یاختصاص داده بود ، نم

.باز دوستش داشت شیها يباز وانهیو دها  يلج و لجباز

.انگار به بغض نشسته بود زین یاسی يصدا

.رود یم نییپا میلقمه نان ، قلوه سنگ از گلو کی ياگر احساس کنم سربارم ، به جا _

.یدان یرا م نی، خودت هم ا یستیتو سر سفره من ، سربار ن یاسی _

.بنشاند یرف خودش را به کرسخواست ح یدنده لج افتاده بود ، م يرو یاسی اما

...پزد یسفره تو را م ياما مامان غذا _
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.رادمهر فرو رفت نهیتا دسته به س ییچاقو باز

.یافت یمامان م ادیبه  يآور یهر جا که کم م... است ، مگر نه؟ یخوب زیراه گر _

.رادمهر در آمده بود حرص

هستند؟ ی، ک یکار کن شانیکه قرار است برا يخانواده ا نیحاال ا _

.داده بودند یروزنامه آگه يشناسمشان ، تو یخانواده فرازمند ، درست نم _

!فرازمند _

.زد یچشمانش را تنگ کرد و به حافظه اش فشار آورد ، ناگهان چشمانش برق رادمهر

ست؟ین اورانی، خانه شان ن نمیبب! کارخانه دار يفرازمند ها _

!بهشت سبز کیآره خودش است ،  _

.گشاد شدند رتیرادمهر از ح شمانچ

کردند؟ دایاز کجا پ گریتو را د _

!آن خانواده ثروتمند است یشانیبر پ يوصله ناجور یاسیبرخورد ، انگار که  یاسیبه  لحنش

.روزنامه رفتم یگفتم که ، دنبال آگه _

.کرد یم میج نیقدر س نیرادمهر پدرش نبود که او را ا. شده بود يکفر یحساب یاسی

؟یکن يقرار است از چند تا بچه پرستار _

.دو تا _

 یدگیدر عوض با رنج. اوردیخودش ن يبرد ، اما به رو یبه آن پ یبود ، و رادمهر به خوب یحوصله و عصب ی، ب یاسی لحن

:دیپرس

؟يداد حیبچه را به آن ترج يپرستار ؟يمن شو یمگر قرار نبود منش _
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.دیکش شیپ يانه مسخره ترنزد ، به یشگیهم زیبه راه گر یاسی

.یده یبه کارمندانت نم ی، حقوق خوب یسیتو خس _

.تکان دهنده ، رادمهر به خنده افتاد يجواب رك و تا حدود نیا از

.از مال خودم باشد شتریدهم حقوق تو ب یقول م _

.یبکن تیها يکاله بردار کیمرا شر یخواه یم _

.، گرچه حوصله اش سر رفته بود دیخند زین یاسی. رفت رونیاز تنش ب یو خستگ دیرادمهر خند باز

.افتد ی، اگر مادرت بفهمد ، پس م يا وانهیبه خدا د! یاسی يا وانهیتو د _

مهم هستم؟ شیقدر برا نیا یعنی _

.دیقلب رادمهر را چنگ زد ، مجبور شد دروغ بگو یدست باز

!یالبته که مهم _

.کنم یرا باور نم تیاز حرف ها ي، ذره ا ییگو یدروغ م _

.رادمهر بحثرا عوض کرد. زد یمژه هم نم یدوخته بود و حت واریمنقبض ، نگاهش را به سه کنج د يبا چانه ا یاسی

خبر دارد؟ يکه به آب داد یدسته گل نیاز ا اریاسفند یراست _

.نه هنوز به او نگفته ام _

.افتد یمطمئن باش او هم پس م _

.کرد یرا سوراخ م واریداشت سه گوش د شنیبا نگاه سمج و آتش یاسی

بودم ، حاال هم به من افتخار  ستادهیخودم ا يپا يکه گارسون رستوران شدم ، بابا به من افتخار کرد ، چون رو یوقت _

.کند یم

.زد یموج م یاسی يدر صدا یباور نکردن یغبطه خورد ، عشق اریکه گفت بابا ، رادمهر به اسفند یوقت

****
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هفته فرصت داشت تا همه وقتش را با بچه ها بگذراند و  کیشد ،  یشروع م ندهیدرس و دانشگاه از هفته آو  کالس

.دیآ یبر م یخواست به فرزاد فرازمند ثابت کند که از پس هر امتحان یم. با آنها جفت و جور شود یحساب

.میبر یرا نم کی، ک ییاینرود ، تا تو ن ادتیامشب را  یاسی _

.آمد ینم ادشیراجع به امشب  زیچ چیه. زل زد تایخبر ، هاج و واج به ب یب يل آدم هامث نیاسمی

مگر امشب چه خبر است؟ _

.نگاه کرد یاسیبه  يبا دلخور تایآشپزخانه قهقهه زد و ب ياز تو فرحناز

!توقع نداشتم گریاز تو د ؟يفراموش کرد يزود نیبه هم _

.یاسیفراموش کند اال توقع داشت مناسبت امشب را  یهر کس از

:آشپزخانه داد زد ياز تو فرحناز

؟يچه طور فراموش کرده ا... بابا ، تولد بابک است ، همان عاشق دلخسته _

.که گوشه کاناپه غمبرك زده بود ، نگاه کرد و عذر خواست تایبه ب یبلند شد ، با شرمندگ یاسیاز نهاد  آه

.تای، به من حق بده ب ختهیتمام به سرم ر مهیهزار کار ن. رود یم ادمی زهایچ نیباور کن ، از بس ذهنم مشغول است ، ا _

.به او بر خورده بود ینگاه کند ، حساب یاسینخواست به  یحت تایب

...کند ، آن وقت تو زتیاست که سورپر يا هیکند ، از حاال به فکر هد یم يتولد تو روز شمار يبابک برا _

کنارش نشست  یاسی. شد یمثل بچه ها م یبود ، گاه يدختر ساده و زودباور. شود يجار تاینمانده بود که اشک ب يزیچ

!کرد یخودش بزرگ و سخت م يرا برا زهایچ شهیهم تایب. اش بدهد يکرد دلدار یو سع

.رفته بود ، از عمد که فراموش نکردم ادمیخواهم ، باور کن  ی، معذرت م تایب _

.سوزد یدلم به حال بابک م _

.روضه ها بود نیپر از ا یاسیهزار ساله بخواند ، گوش  يخواست روضه ها یم وبارهد
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دانم ، آخرش دلش  یم! يکرد یالاقل روز تولدش را فراموش نم یاگر دوستش داشت... دانم ی، م يتو دوستش ندار _

.یشکن یرا م

روزها تنها  نیا. ، بابک را دوست ندارد یاسیخوشحال شده بود که . باال انداخت ییزد و ابرو یاسیبه  یچشمک فرحناز

با . دیتاب یم کشیمزخرف و تار یکه از آن نور بر زندگ يتنها روزنه ا. اش ، دوست داشتن بابک بود یزندگ ییروشنا

«من چه بود؟ فی، بابک را دوست داشت ، آن وقت تکل یاسیاگر « ؛  دیترس و لرز از خودش پرس

.دهم امشب جبران کنم یاما قول م اورم؟یاز دلت در ب دیبا يدانم چه طور یاالن را نم _

خشک و  یخداحافظ کیبه خودش انداخت و با  نهیدر آ ینگاه میو ن دیبوس تایگونه ب یکیاز هوا را در نزد ییجا یاسی

.شده بود رشید یحساب. زد رونی، ب یخال

.نمی، صبر کن بب یاسی،  یاسی _

.شد ریبه دنبالش از پله ها سراز فرحناز

ه؟یچ _

؟يدست و پا کرده ا يزی، چ يا هیامشب ، هد يبرا _

بود با  یکه از دست خودش عصبان یبه ساعتش انداخت و در حال ینگاه یاسی. دستش افتاد يرو يگریکار د... يوا

:حرص جواب داد

؟يدار هیرفته ، تو از من توقع هد ادمیکه اصل ماجرا  یوقت _

؟یکن یحاال چه کار م _

.خرم یم يزیچ کیدانم ، سر راه  یچه م _

.دیدر چشمان فرحناز درخش یبرق

...دوست دارد ی، چ دیآ یخوشش م یاز چه رنگ یدان ی، نم يبابک خبر ندار قهیتو که از سل _
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. افتاد یداد حتما پس م یمکالمه گوش م نیبه ا تایاگر ب. شدند یم ادتریقلوه سنگ ها ز نیلحظه به لحظه ، ا!... ایخدا

.از بابک نداشت یشناخت چیگفت ، او ه یحناز راست مفر

:فکر جواب داد یپس از کم یاسی

.نداشته باشد قهیبه رنگ و سل یخرم که ربط یم يزیچ _

کمکت کنم؟ یخواه یم _

.زد يلبخند مرموز یاسیمرموز داشت ، اما  ینگاه فرحناز

و پرسش؟ یکین _

که اعتراف کرده رمز و راز بابک را  نیگمان کرد از ا یاسیانداخت ،  ریز و نگاهش را به دیفرحناز دو يبه گونه ها خون

! خواهد یاو چه م دیفهم یاسیشد و در سکوت محض فرو رفت ،  یکه خجالتش طوالن یاما وقت دهیداند ، خجالت کش یم

 يخواست برا یود ، مشده ب شیبرا ی، عجب معضل بزرگ یپول لعنت. اوردیخواست ، اما قادر نبود به زبان ب یاو پول م

 یبود طلبکارانه پولش را م یاسیاگر . پولش را طلب کند دیکش یبخرد اما خجالت م يا هیکند و هد یخدمت یاسی

.شد یباشند الل م ختهیخواست ، انگار که به زبانش قلوه سنگ آو یم يزیخواست ، اما فرحناز ، هر زمان چ

:فرحناز گذاشت و کنار گوشش زمزمه کرد بیج يو تو دیکش رونیپول ب يبرد ، مقدار فشیدر دست ک یاسی

.یدوشم برداشت يکار سخت را از رو کی _

فرحناز کنار رفتند  ياز رو رهیت يچشم به هم زدن ، ابر ها کیو در . دیاز هوا را در کنار صورت فرحناز بوس ییباز جا و

.دندیدرخش دیو چشمانش مثل خورش

.را به او دادند ایدلخواه بخرد ، چنان ذوق زده شد که انگار دن يا هیبابک هد يت براتوانس یداشت و م یکه پول نیا از

****

عمه خانم بود ازدواج  ستیدانست او ک یم گریحاال د دیند یزد اما پاسخ يمسخ شده دوخته به پنجره لبخند يچهره  به

وقت نخندد چیان که ه يود برارا بهانه کرده ب دنهاینداشتن ها و نرس نینداشت و هم ينکرده بود بچه ا
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دیاش بگشا یزندگ يخود و به رو يگاه دست نبرده بود تا ان را به رو چیبه پنجره دوخته شده بود اما ه گرچه

خانم زیعز سالم

به راه خود ادامه داد یکج کرد و با تنبل ییجواب سالمش را نداد صورتش را به سو رزنیپ

سخت بود با  شیبچه کار کند برا کیدست  ریاز چه دلخور است قرار بود ز زنریدانست پ ینشد م ریاز او دلگ یاسی

دیایموضوع کنار ب نیا

 نندیرا نب گریخانه ممکن بود روزها همد نیا يبود ادمها دهیخودش خز يواریبه چهار د یسوت و کور بود هر کس خانه

دادند یدند که همه را در خود پناه مبو یامن ياغوشها یتمام نشدن يو غصه ها کیتار مهین يها يواریچهار د

توانستند با هم بخورند در ضمن نوشته بود  یگذاشته بود ناهار را م یاسی يبرا یادداشتیبه سرکارش رفته بود و  شهرزاد

شهر بگرداند يتواند بچه ها را بردارد و از راننده بخواهد انها را تو یدلش گرفت م یاسیاگر 

داشتند در دسترسشان باشد يفور ازیداد تا هر زمان که به او ن یم یاسیهمراه به  یگوش زیون

فرزاد رد شد وسوسه شد  يواریچهار د يکه از جلو یبه بچه ها بزند وقت يرا خواند و سپس رفت تا سر ادداشتی یاسی

گره کرده روبرو شود يو ابروها یبا اوقات تلخ دیاما ترس دیهم به فرزاد بگو يریصبح به خ

 یب یذوق زده شروع به دست و پا زدن کرد و کت یکام دنشیبودند تا او از در وارد شود با د رهیبه در خ جفت چشم دو

به اغوشش امد يدیترد چیه

بود دهیها انتظارش را کش ساعت

د؟یخورده ا صبحانه

مثل عروسک صورتش را قاب گرفته بودند شیمعصوم نگاهش کرد و سر تکان داد موها يبا چشمها ونیکتا

صبحانه بخورد  یاسیخواستم با تو صبحانه بخورم خودش گرسنه نگه داشته بود تا با  یرا خورده اما من م رشیش یامک

گشودند از بس که تشنه بودند یمحبت م يقلبشان را به سو يبچه ها به درد امد چه زود درها نیا ییاز تنها یاسی نهیس
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کرد دو رگه شیاورد صدا یفشار م یاسی يکه به گلو یبغض

چسبد مگه نه؟ یحمام داغ م کیمن هم صبحانه نخورده ام اما قبل از ان  ستیعال نیا

استقبال کرد شنهادیپ نیلبخند شاد از ا کیاز حمام سه نفره داشت به سرعت با  ینیریخاطره ش ونیکتا

دن صبحانه داشتند خور يبرا يریناپذ يریس يرنگارنگ اشتها يلباسها دنیحمام شاد و پر سروصدا و پوش کیاز  پس

را با اشتها خورد رشیش شهیش نیدوم یکام یحت

زد بشیکه مبهوت ان همه خنده و سروصدا شده بود دوباره غ یصبحانه را به اتاقشان اورد و در حال ینیخانم س زیعز

چرت گوشه لم بدهد و  کیراحت  الیتوانست با خ یدوشش برداشته شده بود و م يبچه ها از رو تیمسول سرانجام

بزند

 شیبرا طیکرد مح یم یگذاشت اما خودش نتوانست بخورد احساس خفگ یچند لقمه گرفت و در دهان کت یاسی

 يبود اول پرده ها را کنار زد و اجازه داد افتاب بر چهره ها بچه ها بدرخشد اما باز هم نتوانست لقمه ا گانهینامانوس و ب

در ذهنش جرقه زد يفرو دهد ناگهان فکر

با هول و  دیساب یرا م نیکه زم یرزنیشد پ ریبحانه را پس زد بچه ها را برداشت و با سروصدا از پله ها سرازص ینیس

انداخت یاسیراه  يهراس خودش را جلو

دارند یضیساکت باشد همه اعصاب مر دیخانه با دیکنم بچه ها را ساکت کن یخواهش م خانم

 یذوقش خورده بود نم ياز ترس ساکت شده بود تو یکت ردیا بگزبانش ر يگرفته شد اما نتوانست جلو یاسی حال

کنند یبچگ یگذاشتند بچه ها کم

سروصدا یعنیبچه هم  د؟وینیب یبچه اند خانم نم نهایا

انداخت یاسیبه  ینگاه ترسناک رزنیپ

به سکوت دارد ازیخانه ن نیا دیاستخدام کردند؟که سروصدا رو کم کن یچ يشما را برا پس
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زدیر یسروصدا سکوتش به هم نم یخانه گورستان را دارد با کم نیا دیاشنب نگران

زد رونیاز حدقه ب رزنیپ يچشمها

ياریجا دوام نم نیا یکن یقانون شکن اگه

و به  ردیکرد خواندن سرودش را از سر بگ یم قیرا را تشو یکه کت یشانه باال انداخت و در حال یتفاوت یبا ب یاسی

راهشان ادامه دادند

جنباند و به سر  يسر رزنیاعصاب همه راه بروزد پ يو رو زدیامده بود تا نظم خانه را به هم بر طانیتخس و ش دخترك

کارش رفت

در  يبه در زد و ان را گشود و از ال يضربه ا یمکث چیه یب یاسیبار  نیشدند ا یدر اتاق فرزاد رد م يداشتند از جلو باز

دیسرك کش

م؟ییبگو يریهست صبح به خ اجازه

 يا سهیرا درون ک یکه کام یرا به داخل هل داد و سپس خودش وارد شد در حال یاجازه صادر نشده بود که اول کت هنوز

گذاشت یم شیدندانش را به نما یزد و دهان ب یبود بچه از شوق دست و پا م ختهیاش او نهیبه س

میعرض کن یسالم مییایب میگفت میشد یرد م نجایاز ا میداشت

دیبود اما فرزاد اصال به ان نخند يو خنده دار ییمنظره تماشا دیدرخش یمخصوص در چشمان هر سه م یقبر

و  ریو واضح بود که غافلگ گریبه دست د يقهوه ا وانیدست و ل کیبه  ییچرخ دارش نشسته بود و قلم مو یصندل يرو

مبهوت شده است

بود که چگونه  ریمتح نیاز ا شتریگوش داده بود و ب شانیدابه سروص زین یداشت مدت یکامال تازگ شیصحنه برا نیا

حد با انها جور شود نیسرعت توانسته با بچه ها ارتباط برقرار کند و تا ا نیبا ا یاسی

 یاسی يبود و پشت پاها دهیترس ونینکرد اما کتا یاصال از اخم فرزاد جا خال دیدرخش یم یاسیدر چشمان  يروزیپ برق
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پنهان شد

؟یدر بزن دیاول با ییوارد شدن به جا ينداده اند برا ادیتو  به

.....میدر زد ما

ياجازه داده باشم وارد شو ادینم ادمیمن  اما

گفت قدرت در افتادن  یانگار به او م دیدرخش یم یاسیدر نگاه  يقفل شد برق مرموز یاسیترسناك فرزاد در نگاه  نگاه

دیپشت فرزاد لرز.....اك برسانمامده ام تا پشتت را به خ يبا من را ندار

ستین یاست باشه حرف نیحاال که جوابشان ا ندیبه پدرشان بگو يریخواستند صبح بخ یم یو کت یکام

دوخت نیفرزاد او را به زم يجد يبچرخد و از اتاق خارج شود که صدا خواست

.....یخالصه صدا کن یدوست ندارم بچه ها را با اسام......ونیو کتا اریکام

ان همه فاصله بود انگار نه انگار فرزاد  نشانیخاطر ادا و اصول ها ب نیکرد به هم یم جادیا يچه فاصله ا ونیو کتا اریکام

داد یاسیان هشدار را به 

بگو ریبرو بابا رو ببوس و روز به خ یکت

:دامه دادپنهان بود ا شیلبها نیمرموز ب يکه لبخند یبه فرزاد انداخت و در حال يکانه ا ریز نگاه

رمیم یم یدارم از گرسنگ یکت االی میصبحانه بخور میرفت یم میداشت

شده بود به سمت پدر هل داد خیم نیبچه را که به زم و

و مرده اش جان گرفته و خودش  کیدر چشمانش نشسته نگاه تار نیاتش یفرزاد منقبض شده بود خبر نداشت نگاه فک

خبر نداشت

 يریپدر گذاشت و نجواگونه روز به خ يگونه  يسرد رو يبوسه ا دیش پدر خزمردد به اغو يبا قدمها یکت

به اصول  یداد کس یداد و اجازه نم یبه بچه ها رو نم الیسه.....فرزاد يبود هم برا یکت يتازه هم برا يتجربه ا......گفت
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دیکش ونیفرزاد و کتا نیسخت و سفت ب يوارید نیبنابرا.....اش دست ببرد یتیترب

 يا بهیغر يجلو زیفرزاد ن نیبنابرا....ام دهیمن هنوز دخترم را پدرانه نبوس دیبگو بهیغر نیبه ا دیکش یخجالت م دفرزا

تازه بود يتجربه ا....بوسه خوشش امد نیو از ا دیکرد دخترش را بوس یکه داشت به دقت نگاهشان م

از  ختهیاو سهیببوسد در ان ک زیپسرك را نبود هوس کرد  یافسرده و کسل کننده اش چه نرم و دوست داشتن دخترك

زد یکرد و دست و پا م یم یچه ذوق اسمنیگردن 

ببرد  نیخواست قبل از تولد او را از ب یخواست م یپسرك را نم الیسه....و در خود فرو برد دیتلخ او را گز يخاطره ا باز

نبود تا  یساختند عشق یاز همان اول با هم نماما او سد راهش شد و تولد پسرك اتش اختالفشان را شعله ور تر ساخت 

را سنگ کرده  شانیو نفرت قلبها نهیشد ک یم شتریها روز به روز ب ههم بکشد اختالفات و مشاجر يان دو را به سو

گرچه تولد ....الیرفتن سه يبهانه برا نیو بهتر دیرا کنار هم چ زیتا ان که تصادف فرزاغد و فلج شدنش همه چ....بود

 یزد احساس طردشدگ يرکا یشده اما به غرور فرزاد زخم لیخواسته اما به او تحم یکه بچه نم نیرا بهانه کرد و ا یکام

کس  چیاست گرچه بر ه یاضاف يبار یخورد و بر دوش زندگ ینم يدرد چیبه ه گریکرد د یبا فرزاد بود حس م شهیهم

و له  یزخم ياتفاق افتاد از فرزاد غرور طیشرا نیدر بدتر ییجدا نیاما ا دیرس یان دو به اخر نم ینبود که زندگ دهیپوش

منفور ساخت يا چهره الیگذاشت و از سه یشده باق

میصبحانه بخور میبرو گرید حاال

در نگاه  یو شگفت رتیبه فرزاد انداخت هنوز ح ینگاه میگشود ن یکه در را م یرا گرفت و در حال یدست کت یاسی

زد یفرزاد موج م

م؟خان اسمنی

ناچار شد لبخند  زیپنهان بود خود را نشان داد فرزاد ن شیلبها نیکه ب يخالصه داشت خنده ا یاسام يرو دیتاک عمدا

کم رنگ گرچه خودش خبر نداشت اریبس يبزند لبخند
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دیخانه احترام بگذار نیسکوت ا به

زدیبه هم بر ستیقادر ن يمعجزه ا چیسکوت گورستان را ه دیباش مطمئن

:و گفت دیدر سرك کش يجواب تند فرزاد را بگذارد و برود دوباره از ال نیپس از ا دامین دلش

زل بزند واریو به درو د ندیگوشه بنش کیسخت است ادم مثل مجسمه ....دهم یکنم اما قول نم یخودم را م یسع

البته از ترس ان که نکند به خود گرفت  مانندیرا که از اشتباهشان پش ییبچه ها افهیباز زبانش را گاز گرفت و ق و

کنند شانیدعوا

به شما نبود نیقصدم قصدم توه دیببخش

من مجسمه ام؟ مگه

ردینمانده بود خنده اش بگ يزینگاهش کرد چ ییبا تظاهر به ترش رو فرزاد

هول شد یاسی

.....به خدا گفتم که قصدم نه

:دیحرفش پر يتو فرزاد

بم راحت شودبرو وبگذار اعصا يرا کرد نتیکه توه حاال

دستانش گرفته بود واضح  نیشده اما ان صورت که فرزاد سرش را ب جادیا نشانیب یتیمیکرد صم یکرد فکر م خی یاسی

کند یاجبار او را تحمل م يو از رو یبود به سخت

خوام یم معذرت

به دلش انداخت یزمزمه بود اما فرزاد حس کرد زمزمه لرزش کیبه  هیشب شیصدا

از دستش افتاد و شکست ینیاشپز از بس هول کرد کاسه چ رزنیاشپزخانه هجوم بردند پ سرو صدا به با

و هاج و  وانهیسروصدا د نیبود از بس به سکوتشان خوگرفته بودند کوچکتر بیدر ان خانه عج یسروصدا و اتفاق نیچن
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کرد یواجشان م

میصبحانه بخور میا امده

هنوز هاج و واج بود رزنیاما پ دیخند رزنیبا تمام صورتش به پ یاسی

صبحانه را به اتاقتان فرستادم ینیمن که س اما

میصبحانه بخور نجایا میخواه یرود م ینم نییادم پا ياز گلو يزیاست چ ریجا دلگ ان

اشپزخانه مال او بود و بس زدیرا به هم بر شیقلمرو یامد کس یخوشش نم دیاصال نخند رزنیاما پ دیباز خند یاسی

خورند یه شان را در اتاقشان مصبحان همه

میخور یما نم اما

 ینگاه ترسناک رزنیامد پ یکوتاه نم یمتیق چیخواسته خودش سوار بود و به ه ينگاه کرد رو رزنیبا سماجت به پ یاسی

:انداخت و تشر زد یاسیبه 

خورد نه صبحانه نه ناهار و نه شام ینم يزیچ یجا کس نیا

شکست اشپزخانه  یخواست قدم به ان بگذارد م یرا که م یکس يخواست قلم پا یخودش م يرافقط برا شیقلمرو

داشت ییایدن یهر کس نکهیاو بود مگر نه ا يایدن

زدند اما از بس بال  یبرق م يزیو دست نخورده اطراف ان انداخت گرچه از تم یخال يها یو صندل زیبه م ینگاه یاسی

ندبه خود گرفته بود یکهنگ ياستفاده بودند بو

بخورد يزیو چ ندیو بنش دیایب یکیرا گذاشته اند تا  ست؟انهایها به خاطر چ یو صندل زیم نیا پس

.خبر نداشت زیچ چیکه از ه يزد بچه ا یبچه حرف م کیکه با  انگار

که  يا بهیگذاشت غر یم شیداشت پابه قلمرو بهیخودش را باخته بود غر رزنیلبخند زد اما پ یباز با خوش خلق یاسی

شد ینم فشیوجه حر چیسمج و قدرتمند بود و به ه
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دیریگ یرا م میدست و پا يخواهم ناهار بپزم شماها جلو یم

و  نندینش یخودشان م يذوق زده قول داد که برا یاسیزد  یزورش را م نیشده بود اما داشت اخر میتسل گرچه

کنند ینم جادیا یمزاحمت

:کرد یلب غر غر م ریو ز دهیرا در هم کش شیباخت اخم ها فیحر را به دانیباال انداخت و م يشانه ا رزنیپ

 يواریچهار د نیبه هم دهیان همه اتاق ان همه جا ول کرده و چسب....جاهاست؟ هیبهتر از بق زشیجا چه چ نیدانم ا ینم

.....کیتنگ و تار

در باورد رزنیشده از دل پ يخواست هر طور یم دیباز خند یاسی

پرده  شیپنجره ها يخانه است جلو يجا نیرتریو افتابگ نیجا روشن تر نیانصاف نباش ا یقدر ب نیگلنار خانم ا االی

ستین زانیاو رهیو ت نیسنگ يها

:کرد جواب داد یبرنج پاك م کیستریو ه یکه داشت با حرکات عصب یدر حال رزنیپ

به من چه اریاتاقت رو در ب يتو هم برو پرده ها.....خوب

اوردیخودش ن يو اصال به رو دیخند یاسی يمن تجاوز کرده ا میزخانه اتاق من است تو به حرکه اشپ نیا یعنی

به  یخانه دو دست نیا يادم ها دیجنگ یم دیبا راتییتغ نیکوچکتر يبرا دیکش یانتظارش را م یسخت و طوالن يا مبارزه

داشت وبیصبر ا دیبودند به قول شهرزاد با دهیچسب شانیعادتها

به اشپزخانه  ریپ يکله ا....و خسته اما خوش خلق بود ریپ ست؟صدایچ يسروصداها برا نیچه خبر است؟ا انجیا نمیبب

شد یو شگفت رتیدچار ح دیو از ان چه که د دیسرك کش

کردند گلنار  یو پاش م ختیخوردند و ر یاشپزخانه نشسته بودند و با سروصدا صبحانه م زیسر م یو کام یو کت یاسی

فرازمند افتاد زبان به شکوه  يزده بود و از جوش و حرص سکته کند تا چشمش به اقا رونیاز حدقه بخانم چشمانش 

اش باز شد
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ره؟ یخانه حرمت داره مگه به گوشش م نیگم سکوت ا یاقا؟هر چه م دینیب یم

 يدیخورشزد و خنده اش مثل  یتا چشمش به بابا بزرگ افتاد سکوت کرد اما بچه همچنان داشت دست و پا م یکت

را روشن کرد رمردیپ کیتار يایدن

دیبا ما صبحانه بخور دییایهم ب شما

زدعوت کرد نگاه سرزنده و  یاو را به سر م رمردیکرد و او را خنداند چشم در چشم پ تیسرا رمردیشادش به پ لبخند

اورد یلطافت باران بهار بود ادم را به سر شوق م رمردیجوانش در چشم پ

کشد دستگاه گوارشم تنبل و کرخت شده ینم لمیخورم م یصبحانه نم گریهاست که د مدت

به او تعارف  يچا یدر عوض با همان لبخند شاد فنجان ردیماتم زده به خود بگ ي افهیکند و ق ينکرد دلسوز یسع یلسی

کرد

د؟یخور یتازه دم که حتما م يچا

حس می کرد . خسته ، اما سرشار از سپاس به یاسی زد آمد و سر میز نشست و لبخند ي . این یکی را د نکرد  پیرمرد

.زیر نگاه سرزنده و جوان یاسی ،جان میگیرد

.چشم غره اي به آسمان رفت و خودش را از آشپزخانه بیرون انداخت گلناز

ده ، به حسابی اوقاتش تلخ ش! بیچاره گلنار خانم-: که واکنش گلنار را دیده بود خنده پر سر و صدایی کرد و گفت  یاسی

.حریمش تجاوز کردیم

در ! که چشم از چشمان عسلی و نگاه سرزنده یاسی بر نمیداشت و حس میکرد این غریبه چه قدر آشناست  پیرمرد

:تایید حرف یاسی گفت

.به سوت و کوري این جا عادت کرده ، روزها می آیند و می روند و حتی نیم نگاهی به این جا انداخته نمی شود-

.لبخند واقعی روي صورتش نشست ناگهان
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.خبر نداشت که زلزله اي هفت ریشتري ، کاسه کوزه اش را بهم می ریزد-

اما نه نگاهش پیر نبود ، خمیده بود ، . پس پیرمرد با آن نگاه خسته و پیر ، اهل شوخی هم بود ... را میگفت ، یاسی

.میتوانست دوباره کمر راست کند

به ... بچه را در دهان کامی گذاشت ، بچه به سرعت آن را بیرون فرستاد ، دیگر جا نداشت  قاشقی دیگر از پودر یاسی

.حد اشباع خورده بود

.حالم را بهم زدي... اه کامی -

.حتی بچه از ته دل خندید. چنان صورتی به خودش گرفت که همه را سر میز به خنده انداخت  یاسی

.چ گنده از صورت تپلش گرفتصورت بچه را پاك کرد و یک ما ییاسی

او نیز هوس کرده بود . نشسته بود و تماشا میکرد ، مجذوب شده بود مجذوب رفتاري که یاسی با بچه ها داشت  پیرمرد

!نه آن بوسه هاي بی صدا و بی مزه. این بوسه شادي آور بود . این بوسه کیف میداد . بچه را اینگونه ببوسد 

نه به شدت یاسی ، اما احساس خوبی به او دست داد ، بچه لحظه اي هاج و واج نگاهش کرد او شد و بچه را بوسید ،  خم

.اما کمی بعد دهان بی دندانش را برایش باز کرد. را نمی شناخت 

.بهم گره خوردند و بین قلب ها پل زده شد نگاهها

ا انتخاب کردي ؟به این شغل نیاز داشتی یا به خاطر عشقی که به بچه ها داري این شغل ر-

به بچه ها واضح و روشن بود ،چیزي نبود که به چشم نیاید ، احساس خوبی به یاسی دست داد ازاین که نقش  عشقش

...بازي کند متنفر بود ، و این جا سر این شغل می توانست خودش باشد با همه ي سرزندگی و عشق و عالقه اش

.میتوانم بدم و بگیرمهر دو هم به پولش نیاز دارم هم به عشقی که -

(به عشقی که میتوانم بدهم و بگیرم( زیبایی بود ، پیرمرد را به فکر فرو برد  پاسخ

.جمله تکاندهنده اي بود ، میگفت اگر طالب عشقی ، اول باید آن را بدهی. بار این جمله را تکرار کرد  چند
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.بینیمعروف به زندگی لبخند بزن تا لبخند زندگی را ب مثلهمانجمله

همه اینها را میدانست ، همه این ها را تجربه کرده بود ، و چه راحت به پس ذهنش رانده بود و خواسته بود که  پیرمرد

این غریبه آمده بود تا درسهایی که سالها .مثل همان نعمت ها که از بس جلو چشم اند، دیده نمی شوند . فراموش شوند 

.دقبل آموخته بود را به او یادآوري کن

یاسمین خانم چه میخوانی ؟-

.مرا یاسی صدا کنید-

لبخند زیبایی زد و چشمانش برق زد جوان شد و شیطنت در نگاهش موج زد از این همه صمیمیت لذت می برد ،  پیرمرد

.ندازدیاسی نمیخواست هیچ فاصله اي با افراد این خانه داشته باشد او آمده بود فاصله ها را بشکند نه اینکه فاصله بی

یاسی نگفتی چه میخوانی؟-

!دوست داشت آن را تکرار کند و از شنیدن آن لذت ببیرد ، چه قدر ساده و صمیمی بود... به دلش نشست ...یاسی

روانشناسی میخوانم-

ی حاال دیگر نگاهش میدرخشید برق نگاه یاسی به او نیز سرایت کرده بود خستگی و دلمردگ. پیرمرد باال رفتند  ابروهاي

.از نگاهش رخت بربست

!درسش را خوانده اي...پس بگو-

درسچی را؟-

.ارتباط برقرار کردن را-

.در نگاه به یکدیگر لبخند زدند نگاه

!شما به این اعتقاد دارید که حتما درسش را باید خواند-

.سریع سر تکان داد پیرمرد
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.و تو از این نیرو فراوان داري...م رابکشداین چیزها باید در ذات آدم باشد نیروي جاذبه اي که آد...نه-

خودش را ه آن راه زد میخواست پیرمرد حرف بزند و آنقدر حرف بزند تا احساس تنهایی اش بخشکد و ریشه  یاسی

.کن شود

:نگاهی فوق العاده مجذوب کننده پرسید با

منظورتان کدام نیروست؟-

اگر این جاذبه را نداشتی بچه ها با این سرعت به سویت کشیده .د همین جاذبه فوق العاده اي که آدم را محسور میکن-

.نمیشدند

.یاسی جدي بود نگاه

.بچه ها تشنه محبتند به سوي محبت کشیده میشوند-

یعنی امکان دارد به سوي من هم کشیده شوند؟-

.ابرویی بال انداخت و چشمان عسلی اش برق زد یاسی

.هرچه در قلبتان داریدروکنیدامتحانش مجانی است به شرط اینکه -

:پیرمرد سري تکان داد و با افسوس گفت.هم جمله اش آقاي فرازمند را تکان داد  باز

.راست میگویی خیلی چیزها در این سینه تلنبار است که حاال دیگر گفتنشان سخت شده-

حتی گفتن یک دوستت دارم ساده ؟-

.ما حسرت کشیده اي بودنگاه جوان ا. پیرمرد در نگاهش قفل شد  نگاه

!حتی گفتن یک دوستت دارم ساده-

:کشید و ادامه داد آهی

گفتنش براي تو آسان است یاسی چون زندگی را آسان گرفته اي-



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٧

.آسان اما من نگفته هاي زیادي اینجا تلنبار دارم خیلی

به سینه اش اشاره کرد ،یاسی نخواست زیر بار برود و

د خیلی آسان و راحت باشد آقاي فرازمند به شرط آنکه اتفاقات را براي خودمان پیچیده نکنیم باور کنید زندگی میتوان-

.و از مشکالتمان گره کور نسازیم

.باز آهی کشید پیرمرد

!حتی اگر با دندان به جانشان بیفتی محال است باز شوند! یاسی باور کن .بعضی از مشکالت گره کورند-

توانست حرف پیرمرد را تایید کند نه ردانجا سکوت کرد،نه می یاسی

زندگی هنوز چهره بی رحمش را به تو نشان نداده زمانی که پنجه به صورتت کشد و چنگالها و دندانهاي تیزش را -

و واي به حالت . نشانت می دهد در برابرش یا باید تسلیم شوي و به خاك بیفتی یا تو هم باید چنگ و دندان تیز کنی 

آنوقت است که زندگی برزخ میشود ...به خاك بیفتی دهددندان تیز کردن نباشی و غرورت اجازه ن اگر اهل چنگو

!برزخ چه کنم ،چه کنم...

.خودش هم در چنین برزخی گیر افتاده بود انگار

.گاهی هرچقدر هم دقت کنی که درست و قانونی بروي،دیگري خطا میرود و تو را میزند-

کامی در آغوش یاسی به خواب رفته بود ، و کتایون با صبوري آن گفتگوي . ع شدتوي چشمهاي خسته اش جم اشک

طوالنی را تحمل میکرد

بس توي تختش در سکوت نشسته بود و به دیوارهاي اتاقشزل زده بود،سعی میکد از آنچه که گفته شده بود سر  از

.دربیاورد

ی و حساب شده اما دیگري کج رفت و پسر مرا فرزاد من توي جاده درست میرفت،سمت خودش و بایک سرعت منطق-

.به این روز انداخت
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پیرمرد جاري شد ، یاسی نمیدانست چه بگوید هیچ کلمه اي براي تسکین نمی یافت هر جمله اي که در ذهنش  اشک

.یوننقش میبست براي تسکین پدري دردمند پیش پا افتاده بود ، چشمان یاسی نیز از اشک پر شدند و نیز چشمان کتا

نمیدانم آیا موفق . سردرگم،حسابی سردرگم شده ام. میبینی یاسی خانوم زندگی ام شده یک کالف درهم پیچیده -

میشوم خودم را پیدا کنم یا نه ؟

.با کسی دردودل کرده بود سبک شده بود. چشمان مرطوبش را پاك کرد احساس خوبی داشت  پیرمرد

یاسی بچه را ...ان دستان کوچک کتی نیز به سوي چشمان اشک آلودش رفتندنیز اشک از چهره اش ستود و همزم یاسی

.به سمت دیگر سینه اش فشرد

!تو دیگر چرا گریه میکنی ؟ عزیز دلم-

.نیز تحت تاثیر گریه کتی قرار گرفت پیرمرد

...به حال زار و روزگار سیاه پدربزرگش میگیرید-

:توي حرف پیرمرد پرید و گفت یاسی

!در بزرگ میخندد تا خنده تو هم بشکفد نازك دلمحاال پ-

.پیرمرد را مجبور کرد به زور هم که شده لبخند بزند یاسی

یک راه نشانتان میدهماگر آن را تا آخر بروید به شما قول میدهم خودتان را پیدا خواهید کرد-

چه راهی ؟: با عالقه مندي پرسید  پیرمرد

:پیرمرد گذاشت و در جواب گفتکامی را خواب آلود در آغوش  یاسی

راهش این است اجزه دهید بچه ها کمکتان کنند قلبتان رابه رویشان بگشایید تا این عشق چراغ راهتان شود-

قلبش خالی از عشق است دلمردگی در نگاهش فریاد میکشیدو میدانست

آخر چطوري ؟-
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.ودند که فراموش کرده بودناباورانه و متحیر بود اینها ابتدایی ترین درسهایی ب پیرمرد

.دوست داشتن خالصانه، سرانجام آدم را به خودش میرساند، به او فرصت را میدهد که خود را پیدا کند-

****

؟یاسی يکرد کاریچ امروز

داد و بچه فورا ان را به دهانش فرو کرد یانگشتش را به دست کام شهرزاد

از خودم رنجوندم یسابهمه رو ح....بود پر کار و پر تنش یروز عال کی

گفت یکرد اما دروغ نم یچه غلو م گر

ستیروز باق گرینصف د هنوز

سوزونده تا از در وارد شد گلنار  یشیچه ات یاسیناهار اومده بود تا به قولش عمل کرده باشه خبر داشت  يبا شهرزاد

کرده بود تیشکوه و شکا یاسیاز  یحساب

بود؟ دهیرس چارهیبه سر گلنار ب زورت

شد یبه انها بده و نم یشده فرم و حالت يرفت مصر بود هر طور یور م یکت يداشت با موها یاسی

شه یم ضیمر اریب رونیرو از دهان بچه ب انگشتت

کرد رتیح دید یکه پدرش را در اتاق بچه ها م نیبود و شهرزاد رو از جا پروند از ا يمردانه ا يصدا

د؟یکن یچه م نجایجون ا اقا

خورم یگم منم با شما ناهار مب اومدم

نفسش بند اومد دیان خورش دنیدر چشمانش طلوع کرد شهرزاد از د يدیافتاد و انگار خورش یاسیبه نگاه  نگاهش

ه؟یرینظ یدختر ب یخبر داشت میهم شد يبرا یخانم دوستان خوب یاسیمن و  امروز

لبخند زد و شهرزاد رو در بهت فرو برد رمردیپ

از دستش داشت يفرزاد هم دل پر دهیبه سر گلنار نرس زورش فقط یراست
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:به سرعت از خود دفاع کرد یاسی

نیهم میگفت يریبه اقا فرزاد صبح به خ میفقط رفت ما

رو دراورد رمردیبه خودش گرفت که خنده پ يگناه و معصومانه ا یب ي افهیق چنان

یختیو کاسه کوزه اش رو به هم ر يزد اما

دینیو بب دیخودتون بر دیتون یم....میختیرو بهم نر يزیچ ما

جان گرفته پدرش  هیلحن و روح نیبود ان هم با ا دهیهمه جمله از پدرش نشن نیدو سال ا یکی نیا یدر ط شهرزاد

دیخند یداشت م

یختیبه هم ر یحواس پرت منظورم کاسه کوزه ذهنشه او رو حساب دخترك

:گفت میمال یلیخواست از اتاق خارج شه مرموزانه و خ یم که یراه اومده رو بازگشت زمان دیچرخ رمردیپ

دونه؟ یچه م یکس یختیهم کاسه کوزه قلبش رو به هم ر دیشا

نگاهش به نگاه مبهوت شهرزاد افتاد با هول و هراس  یشد وقت شانیبه سرعت رنگ باختند نگاهش پر یاسی يها گونه

:گفت یگناه یو با ب

نیهم میبگ يریفرزاد صبح به خ به اقا میما فقط رفت دیکن باور

 یرا که ساعقه وار داشت بر سرشان فرود م يمعجزه ا یکرد حت یرو باور م يزیشهرزاد هر چ گهیکرد حاال د یم باور

امد

ردیسوخته بم يپر از ارزوها يا نهیقرار نبود مادر با س دیمادر مستجاب شده بود شا يدعا دیشا

خورد یبدون بچه ها غذا نم یاسیگذاشتند  يناهار خور زیرو هم اوردند و سر م یکام یصندل

کنه یادم رو کور م يحرکاتش اشتها یبچه ست بعض یکام یاسی

کرد یم یکله شق یاسیبود اما  زیمخالف اوردن بچه سر م شهرزاد
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شه یاشتهام باز م یحرکات کام دنیعکس من که با د بر

؟یاستفراغ کنه چ زیم يرو اگه

بچه ست داره خوب یتیاهم چه

ستین زیبچه سر م يجا لیدل نیبه هم قایدق

نگاهش  یاسیاما ناگهان .....نیبزرگترا نبود هم زیبچه سر م يبنشونه جا یاصرار داشت که حرفش رو به کرس شهرزاد

رو در چشمان شهرزاد براق کرد

 کی یچنگالشون بلنده حت قاشق و يمشت ادم در خود فرو رفته که فقط صدا کی نیب.....ره شهرزاد یام سر م حوصله

عادت ندارم یرسم يهایمهمون نیره من به ا ینم نییلقمه از گلوم پا

ه؟یناهاره معمول هیفقط  نی؟ایمهمون کدام

دونست یرو اشتباه م زیداد که حوصله اش سر بره اما بردن بچه سر م یم یاسیحق را به  شهرزاد

خانه رو بشناسند نیا يم باشند بذار ادماپس بذار بچه ها ه هیناهار معمول هیخوب اگه  یلیخ

نبود فشیکس حر چیافتاد ه یدنده لج م يمثل قاطر کله شق بود اگه رو یاسی

شهرزاد کوتاه اومد سرانجام

رمیگ یرو به گردن نم يزیمن که چ.....خودت يخوب اما عواقبش پا اریبس

 یکت يبه دقت فرشده  يگشاده مو يبا لبخند.....در بودناهار استقبال کرد پ زیسر م یو کت یکه از حضور کام یکس نیاول

گرفت شگونیو گونه گوشتالود بچه را ن ختیرا به هم ر

غصه دار شد عیسر ختیبه هم ر شیحالت موها نکهیاز ا یکت

رو مهار کنم و حالتشون بدم یکت يتا تونستم موها دمیزحمت کش یجون کل اقا

فرازمند گفته بود اقا  يبه اقا....کنه یکرد انگار که به پدر خودش اعتراض مفرازمند نگاه  يبا اعتراض به اقا یاسی
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بود یدنیو شن نیریش رمردیدر گوش پ نشیطن......جون

اصال حواسم نبود دیببخش.....يوا

.را به شهرزاد دادند ایانگار که دن دیباال برد و خند میدستانش را به عالمت تسل رمردیپ

ادیه گمونم فرزاد هم بهم بذار ب گهیبشقاب د هی

اقا بله

خوان دور هم جمع بشن یمتعجب بود که چه شده م ارهیب يا گهیرفت که بشقاب د رتیبا ح گلنار

نگاهش رو باال اورد هم در چشمان  دیدستش لرز رمردینگاه پ ینیسنگ ریکرد که ز یرا مرتب م یکت يداشت موها یاسی

ادهم در چشمان شهرز دینگاهش مرموز د رمردیپ

درست کردنه موئه؟ يجا زیم سر

بگردونه يا گهید يرو به سمت و سو یاسی یذهن ریخواست مس یبه قول خودش م شهرزاد

ده؟یچطور لب بر چ ینیب ینم ادیبذارم اشکش هم در ب يخوا یم....پس نه

دیرو بوس یدخترك گذاشت انگار که قلب زندگ يبر موها يخم شد و بوسه ا رمردیپ

؟یبخش یت شد اقا جونو مموهات درس اگه

تکون داد دییبه تا يسر دخترك

 یم رونشیکه به ان افتاده بود ب یاهچالیگرفتند و س یدستش رو م دیبچه ها با نیهم دیگفت شا یراست م یاسی

دندیکش

اگه مادرت حالش خوبه بگو به ما ملحق شه نیبب برو

قلبش برداشته شد ياز رو ییکرد وزنه ها یحس م ارهیرفت که مادرشو ب شهرزاد

؟يچند تا خواهر برادر دار یاسی
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....برادر دوقلو دارم البته نه از مادر دوتا

.باال رفتند رمردیپ يابروها

مادرت از هم جدا شدند؟ پدرو

:گفت يسرش را تکان داد و به سرد یاسی

ر شدهکه بچه بودم پدرم مرا بزرگ کرد حاال هم ازدواج کرده و بچه دا یزمان.....سالهاست

با نگاه  رمردیسخت بود ازدواج پدرش رو هضم کنه پ شیاش منقبض شد و نگاهش سخت شده بود انگار هنوز برا چانه

.کرد یدنبال م یاسیو نگاه  يهر احساس را در چهره  اتیموشکافش جزئ

؟يدوست دار یلیرو خ پدرت

دیدرخش یدر چشمان عسل یبرق

برد یکرد منو با خودش م یبه هر جا که سفر م میبه هم هیشب یلیخ میهمف یرو خوب م گهیزبون همد.....ادیز یلیخ

امد جانیناگهان به ه یاسی

دهید زایچ یلیجاها رفته خ یلیسفره خ ي وونهید بابا

داد یگوش م يبا عالقه مند رمردیپ

باشه واجب شد با او اشنا شم یادم جالب دیبا هیا دهید ایمرد دن پس

:زد و ادامه داد يزده ا جانیلبخند ه یاسی

هیدوست داشتن یلیخ دیهم بش يبرا یدوستان خوب.....دم یقول م حتما

لبخند زد زین رمردیپ

يو بخند يو بشنو یبا او بگ یکه بتون یشاد و سرزنده کس يا هیتو باشه که معرکه ست روح هیشب یان طور که گفت اگر

.ت که با او بگه و بشنوه و بخندهرا نداش یبود به خاطر ان بود که کس یاش خال یزندگ اگر
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که ازدواج کرده و بچه دار شده؟ یگفت

منقبض شده سر تکان داد يبا چانه ا یاسی

چرا؟

نه از زبونش رهیبگ یاسیخواست جوابش رو از نگاه  یو موشکاف نگاهش کرد م قیعم یبا نگاه رمردیپ

؟يکرد یرو پر نم شی؟زندگينبود یبراش کاف تو

ه باال انداختبا حرص شان یاسی

نه البد

؟یاسی یهست یدستش عصبان از

یلیتنها شده بود خ یلیهجوم اورد پس از ازدواج پدر خ یاسیبه چشمان  اشک

شه یخال میجاش تو زندگ نقدهیخواست ا یاما دلم نم....دانم ینم

دیدرخش رمردیدر چشمان پ یبرق

حساب چرا ازدواج کرد؟ نیا با

نبودم یواقع شیمن برا دیداشته باشه شا یواقع يخونواده  هیخواست  یدلش م دیاعاشق شد ش دیدونم؟شا یم چه

دیلرز یم ختهینر يو چانه اش در اشکها دیدرخش یدر اشک م شیعسل چشمان

افتیبذاره اما شهامتش رو ن یاسی یلرزان و عصب يدستا يخواست دستش رو دراز کنه و رو یم فرازمند

رو کرد نکاریا يبود یواقع راشیهم از بس  دیشا

شد رانیح یاسی

چه؟ یعنی

می ترسید زیادي به تو . یاسی از راویه دیگر هم می شود به این قضیه نگاه کرد پدرت از ترس این کار را می کرد -



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٥

وابسته شود تو همه چیز و همه کسش می شدي اما برایش ماندگار نبودي ، بزرگ میشدي به راه خودت می رفتی و او 

...ک دنیا دلبستگی و تنهایی و دلتنگیمی ماند و ی

:سراپا گوش شده بود فرازمند مکث کوتاهی کرد و سپس ادامه داد یاسی

او با این ازدواج در واقع زرهی پوشید تا از قلب و احساسش در برابر بالیی که بزرگ شدن و رفتن تو قرار بود به سرش -

.حفظ کرده تو را دارد اما نه با ترس و لرزبیاورد محافظت کند حاال زره را پوشیده فاصله را 

.او مرا داشت براي همیشه داشت نیازي نبود این کار را بکند-

سمج بود از در خودش وارد شود درهاي دیگر را قبول نداشت یاسی

.چرا او نیاز داشت عشقش را تقسم کند همانطور که تو تقسیم کردي-

.با دقت به چشمهاي یاسی خیره شد فرازمند

.حاال کسان دیگري را هم دوست دارد همانطور که تو دوست خواهی داشت-

حاال پدرش به آرامش رسیده بود رفتن او وزنه اي روي قلبش نبود حاال کسانی را . با او بود یاسی سکوت کرد حق

.دوست داشت کسانی دوستش داشتند

درش نیز او را دوست داشتمحبوب در نظر یاسی محبوب شد چون پدرش را دوست داشت و پ ناگهان

.میبینی یاسی خانم چخ راحت درسهایمان را فراموش میکنیم-

.به پس ذهنمان می رانیم گاهی اوقات الزم است افرادي پیدا شوند و بعضی درسها را به ما یادوري کنند و

.یاداوري باعث باعث میشود روي اندیشه ها و قضاوتهایمان تجدید نظر کنیم این

:میخواست تشکر کند که فرازمند ادامه داد. ندي زدو سري به تایید تکان دادلبخ یاسی

...تو هم امروز درس بزرگی را به من باداوري کردي-

.به نگاه یاسی دوید تعجب
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من؟-

مثل اینکه خودت را خیلی دست کم گرفته اي...بله ،تو-

.لبخندي سرشار از محبت به یاسی زد فرازمند

که دقت و توجه داشته باشیم به .راه شفاي من همین است .دت رفته؟ براي من درس بزرگی بود توجه به جزئیات یا-

همه چیز به همه کس به کوکترین اتفاقات آن وقت زمان سنگینی اش را از روي قلبم برمیدارد و حس نمیکنم توي یک 

!چرخه تکراري گیر افتاده ام میبینی؟به همین سادگی

.خیره شده بودباحیرت به فرازمند  یاسی

راه شفایم را به من نشن دادي به رفتار و حرکاتت نگاه کردم از خودم می پرسیدم چرا آن همه شاد و سرزنده اي؟ -

دخترانی به سن و سال تو هم دیده ام که در خود فرورفته اند یک عالمت سوال جلوي تو گذاشتم و از صبح تا حاال نگاهم 

گلهاي پاییزي زانو زدي و چنان آنها را بوییدي که انگار عطر بهار  ويختم وقتی که جلرا دورادور به رفتار و حرکاتت دو

دارند آنوقت جواب سوالم راگرفتم دقت و توجه به هرکس هر چیزي به هر اتفاقی این راز شادمانی توست نه در گذشته 

منی که ... کننده  خستهد نه تکراري و اي نه در آینده توي همین لحظه همه چیز میتواند شاد و زیبا و سرگرم کننده باش

در گذشته گیر کرده ام و یا او که در هراس آینده است

این لحظه نیست و این لحظه را احساس نمیکند زمان روي قلبش سنگینی می کند و نفسش را بند میاورد همه چیز  وتوي

.ن لحظه استهمین لحظه فقط همی! دیوانه کننده می شود حتی عطر کم رنگ گلهاي پاییزي 

با حیرت داشت به پیرمرد نگاه میکرد چه عمیق بود چخه نگاه موشکاف و نکته سنجی داشت یاسی

این گونه نبود دقت نمیکرد چه کار میکند فقط کاري را که دوست داشت با عشق انجام میداد و همین عشق  خودش

()چشم پیرمرد را گرفته بود

مرد شوي ؟فکرش را میکردي یک روز معلم یک پیر-
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چنان به هم گره خورده بود که متوجه آمدن شهرزاد نشدند و شهرزاد دید که قلب هایشان هم به هم گره  نگاهایشان

خورد

چشم ها خالی بودند خالی از . چنان نگاه رنگ باخته و افسرده اي داشت که یاسی ترسید به ان چشم ها نگاه کند مادر

عمه خانم را نیز آوردند تا چشمش به غذا اوفتاد شروع به . دم را می ترساندند آنچه که باید نامش را زندگی گذاشت آ

.یک ماشین لخوردن کرد بی آن که از کسی چیزي بپرسد درست مث

منتظر فرزاد بودند اما یاسی نمیخواست به این انتظار احمقانه ادامه دهد شاید فرزاد دلش نمی خواست به آنها  همه

بپیوندد

.کنیم دارم از گرسنگی میمیرمچرا شروع نمی-

براي خودش و کتی غذا کشید و ا چشمش به ترشی افتاد ذوق زده به آن حمله کرد و در همان حال شکلکی براي  یاسی

.بچه ها دراورد

خندید یک خنده شاد و معصوم که لبخند را بر لبان همه نشاند حتی طرحی کمرنگ از یک لبخند روي لبهاي مادر  بچه

.نشست

.عاشق ترشی اممن -

اگر ترشی هاي گلناز خانم را بخوري چه میگویی ؟-

نداشت سر میز از این صحبت ها شود شهرزاد با حیرت به پدرش نگاه کرد برقی از جوانی در چشمانش  امکان

.میدرخشید

از فرزاد نبود خبري

.شروع کنید مثل اینکه خیال آمدن ندارد-

ورمه سبزي شروع کرد اما قبل آن یک دل سیر ترشی خورد پیرمرد از خوردن مرغ و قورمه سبزي بود یاس ي از ق غذا
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.یاسی به اشتها آمد

میبینی شهرزاد باید جلو یک آدم خوش اشتها بنشینی تا معده ات به تکاپو بیفتد-

.مادر یکی دو لقمه خورد حاال داشت با عالقه مندي به یاسی نگاه میکرد حتی

:ا صدایی خفه که همه آن را شنیدند گفتسر در گوش شهرزاد برد ب یاسی

مامان حرف نمیزند؟-

:آمد چشم غره اي بهیاسی برود و ساکتش کند که صداي زمزمه وار مادر بلند شد شهرزاد

.چرا حرف میزند اما خرفی براي گفتن ندارد-

از بس فضولم-

واقعا؟-

فتادند جز عمه خانوم که اصال آن جا حضور نداشت فقط و ناگهان همه به خنده ا. با تظاهر به حیرت نگاهش کرد فرازمند

جسما آنجا بود یاسی حاظز بود قسم بخورد که حتی طعم غذا را نمی فهمد

.جرئت کرد و به چشمهاي مادر نگاه کرد حاال دیگر آنقدر ها خالی نبودند برقی از یک لبخند در چشمهایش بود یاسی

کجا میروي گلنار خانم؟-

.ر فرازمند پیرزن را متوقف کردجدي و متفک صداي

دارم غذاي آقا فرزاد را میبرم-

بده یاسی خانم ببرد-

شهرزاد و یاسی با حیرت به هم گره خورد یاسی داشت قطعه اي کیک خانگی را به عنوان دسر میخورد نگاه

...اما آقا جون-

د شاید جواب تو را بدهداما بی اما غذاي فرزاد را ببر و از او بپرس چرا نیامد با ما غدا بخور-
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.پیغام این ود یاسی سینی غذا را از دست گلنار گرفت و قدم در پله ها گذاشت پس

.اي به در زد و اینبار هم بی آنکه صدایی او را به داخل دعوت کند در را باز کرد و وارد شد ضربه

ي خورداي در اتاق نیمه تاریک هیچ جا را ندید و پایش به فش گرفت و سکندر لحظه

مواظب باشید-

با صدایی ترسناك به او هشدار داد تابلویی که تازه تمام کرده بود دقیق در مسیر یاسی قرار داشت فرزاد

.حیران چ طور توي این ظلمات نقاشی میکنید یا حتی میتوانید نفس بکشید-

.زندانی اش ساخته بودند سینی غذا را روي میز کنار پنجره گذاشت پنجره اي که پرده هاي تیره وسنگن یاسی

باز که بی اجازه وارد شدید-

یاسی جرات ... خشن و گرفته بود انگار خلوتش را بهم زده بود او را به زور از دنیایش بیرون کشیده بود صدایش

.نمیکرد ب آن اخم هاي گره خورده نگاه کند

.من در زدم-

پس البد گوش من اشکال دارد-

ون یاسی به جوش آمدطلبکارها حرف میزد خ مثل

برایتان غذا آورده ام یک چیزي هم بدهکار شده ام ؟-

حاال چه کسی غذا خواست ؟-

با عصبانیت نگاهش کرد چشمان عسلی اش مثل دو گلوله آتشین می درخشیدند یاسی

با این کارهایتان چه چیزي میخواهید ثابت کنید؟-

آورده بود فزاد این لحن و این سوال را باور نمیکرد مدتی  تند بود و خودش میدانست آخر خونش را به جوش لحنش

ناباورانه نگاهش کرد
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یعنی چه ؟ تو را چه به این سوالها ؟به این غلطها ؟-

که کاسه اي یخ به سر یاسی ریختند یخ کرد خونش منجمد شد نگاهش انقدر رنگ باخت تا به نگاه یک مرده شبیه  انگار

شد

.شت لحن و نگاه فرزاد جدي و ترسناك بودچنین پاسخی را ندا انتظار

.فراموش نکن براي چه کاري اینجایی حاال اگر یکی دو نفر روي خوش به تو نشان داده اند پا از گلیمت درازتر نکن-

لوس بازیهایت را براي کسانی بگذار که به ْآن میخندد...قاطعانه بود یعنی اینکه با من درنیفت هشدار

تو یک هیوالیی یک هیوالي خودخواه که خانواده ات را فداي خودخواهی ات : واست فریاد بزند یاسی لرزید میخ چانه

کرده اي

سخت جلوي فریادش را گرفت سینه اش درد گرفته بود او عادت نداشت فریادش را در گلو خفه کند و اجازه  خیلی

دهد به غرورش زخم بزنند

سابیده بود تا آقاي خودش باشد زمین

دوروبرش کرد باید کاري میکرد و گرنه خفه میشد چشمش به پرده افتاد پرده لعنتی که آفتاب را از آن اتاق به  نگاهی

دریغ میکرد هوا سنگین بود همه چیز سیاه بود حتی چشم و دل فرزاد

...پرده به زمین افتاد و آفتاب همه اتاق را پر کرد...را چنگ زد و با تمام نیرو کشید  پرده

نی دیوانه؟چیکار میک-

با وحشت دستش را جلوي چشمانش گرفت به نور عادت نداشت مدتها بود سیاه میدیدو سیاه میکشید فرزاد

:ناگهان یاسی صدایش را سرش انداخت و

آن بدبخت هایی را که آن بیرون غصه دار تو اند... میخواهم ببینی -

.بیا خوب ببین...شده ببینی که چند زندگی در کنار خودخواهی هاي تو تباه  بیبینی
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را پشت ویلچر فرزاد انداخت و با تمام قدرت اورا به سمت پنجره هول داد فرزاد اگر خودش را نگرفته بود با  دستش

د همه چیز شبیه به یک کابوس بود نه واقعیت چه طور جرات میکرد آن هم .صورت توي دیوار میرفت مبهوت مانده ب

...یک پرستار بچه

گلوي فرزاد شکسته بود بهت صدا در از

اگر دوربر بیچهایم ببینمت قلم پایت را ... تواخراجی لعنتی دیگر دوروبر بچه هایم آفتابی نشو می فهمی ؟!تو اخراجی -

خرد میکنم

یاسی جاري شد اما نمیخواست آن هیوال اشکهاي او را ببیند بنابراین از ان اتاق که آفتاب داشت با ولع در آن  اشک

رون دویدمیتابید بی

دیگر نبینمت لعنتی دیگر نبینمت...تو اخراجی ...شنیدي چه گفتم ؟-

فرزاد دورگه شده بود از بهت و خشم هنوز نمیتوانست آن رفتار را باور کند رنگ به چهره اش نمانده بود قلبش  صداي

ضرباهنگ عجیبی داشت تنفسش دچار مشکل شده بود

بود او را به این روز انداخته بود پرستار بچه یک دخترك بی سر وپا آمده یک

بیا خوب ببین که چه به روز اطرفیانت آورده اي... بیا ببین ... دخترك هنوز در گوشش طنین داشت  صداي

فرزاد از پنجره به باغ افتاد پاییز هنوز رد پایی بر پیشانی باغ نگذاشته بود نگاه

شد نگاهش را برگرفت خواست پرده را بکشد اما پرده  را به رنگ سبز دوخت وفتی که خوب چشمانش خسته چشمانش

.نبود پرده روي زمن ولو شده بود

لعنتی-

به سینی غذا افتاد ماست و قورمه سبزي با هم قاطی شده بود مقداري ماست هم روي مرغ ریخته بود و نیز توي  نگاهش

لیوان نوشابه
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هایی خنده دار جلوي چشمش زنده شد بی اجازه وارد اش گرفت ناخوداگاه خنده اش گرفت ناگهان تمام صحنه  خنده

...شدن یاسی سکندري خوردنش پرده کشیدنش فریاد زدنش بی محابا هول دادنش

ناگهان همه ماجرا خنده دار شد خنده اش گرفت غذاي درهم و برهم را که یاسی برایش آورده بود خورد و باز پیش  و

خودش خندید

نگ سبز خیره ماندماجرایی بود نگاهش روي ر عجب

کرد دلش میخواهد آن را نقاشی کند اما رنگ سبز نداشت همه رنگهایش تیره و دلگیر بود حس

کشید و رفت که براي خودش قهوه درست کند آهی

دلش به سوي آن چشمهاي درشت عسلی کشیده میشد... بود  عجیب

زده بود و او را به سمت آفتاب هول داده بود این دخترك. کس جرات نکرده بود پردهاي اتاق اورا کنار بزند  هیچ

عجیب به سوي ان دحترك بی پروا کشیده میشد دلش

****

خودش را به حالت دمر روي تخت شهرزاد انداخت و گریه اي پر سر و صدا را آغاز کرد یاسی

چرا نمیگویی چی شده تو که جانم را به لبم رساندي-

ن پیرمرد نیز حیران و نگران ماجرا بود یاسی مثل بچه ها هق هق میکرد اما با استیصال نگاهش کرد آن بیرو شهرزاد

بیشتر نمایش بود تا واقعیت

میخواستی چه شده باشد ؟ اخراجم کرد گفت دیگر حق ندارم دوروبر بچه هایش آفتابی شوم-

روي تخت وا رفت شهرزاد

را نگه دارآخر مگر به او چه گفتی ؟ به تو گفته بودم جلوي فرزاد زبانت -

نه نگفته بودي-

بگو رفتی هر چه از دهنت در امده بارش کردي پس
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نه به خدا-

با چشمانی گرد و اشک الود نیم خیز شد و نگاه مظلومانه اي به شهرزاد انداخت اما شهرزاد نگاه ترسناکی به او  یاسی

.انداخت

ممکن بو اخراجت کند گرنه غیر. قیافه حق به جانب نگیر رفتی حسابی کفري اش کرده اي -

دوباره گریه اش را از سر گرفت یاسی

حاال به من میگویی چه گفتی و چه شنیدي ؟-

یاز خودش بپرس يبر یتون یهم نکردم م يکار چینگفتم ه یچیه من

؟یاسیا روز روشن و دروغ  ا

اورده بودنبود انگار از ماجرا سر در شیدر صدا ینگران يبود ذره ا رمردیشاد و سرزنده پ يصدا

؟ينکرد يکار چیکه ه یگ یو م يو بن کند خیاتاقش رو از ب يپرده  یرفت

:دیپرس رتیشهرزاد با ح دیخند یداشت م فرازمند

کار کرده؟ یچ

داده یداداشت رو با نور اشت رفته

یکن يبا اون باز یکه بتون ستین يزیفرزاد چ ؟اعصابيکرد کاریتو چ یاسی

و سپس به پدرش انداخت یاسیه ب ینگاه یبا درماندگ شهرزاد

کنه یبشم پوستم رو م یدورو برا افتاب نیکه اخراجم کرده گفت اگه ا حاال

خونه منم نیا سیجا کرده رئ یب

تختش وا رفته بود يزده ان سو رتیح شهرزاد

کنم يذاره از بچه هاش پرستار ینم اما
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 یچه بهشت يافتاده تو ادشیانداز پشت پنجره شده تازه  مبهوت چشم نیذاره برو از پشت پنجره اتاقش او رو بب یم چرا

کنه یم یداره زندگ

اش بند امد هیگر هیثان کیتخت نشست ظرف  يرو یبا خوشحال یاسی

اقا جون؟ دیگ یم راست

اسمان رنگ سبز باغ شده  یهم هست محو رنگ اب يگرید يرنگ ها اهیاز رنگ س ریغ ياورد ادشیبه  ه؟تویچ دروغم

تو باشه ممنون دیبا

در نگاه هم به هم لبخند زدند نگاه

 یاسیباشد فرازمند صورتش را به صورت  دهید تیها را در واقع نیکرد که خواب نباشد و همه ا یخدا خدا م شهرزاد

ختیر یاسیکرد و نگاهش را به عمق نگاه  کینزد

يکرد ياداوریفراموش شده را به ما  ياز درسها یلیخانوم خ یاسی يکارها کرد یلیخ امروز

کرد زمزمه کرد نیریکامش را ش یاسی يچشمها عسل

متشکرم

دندیرا به شهرزاد بخش ایلبخند زد و انگار دن یاسی

****

 دیفراموش نکرده بود که امشب با یکام ریش شهیچشمش به ش کیچشمش به ساعت بود و  کی یاسیرفتن بود  وقت

 یاسیرا به نگاه  تمندشیخورد نگاه رضا یرا م رشیدر اغوشش ش داشت یتولد بابک بود اما کام یزودتر برود مهمان

مادر است و ان اغوش گرم و پر از محبت اغوش  نهیبود انگار که س دهیرا با دو دستش چسب ریش شهیدوخته بود و ش

دقت  یسایزد و  یحرف م یاسیبود بچه داشت با نگاهش با  یقشنگ يلحظه .....نگاه مادر یعسل يمادر و نگاه ان چشمها

بود و داشت به اعماق  دهیپوستش خز ریز یبیخواست کلمات را از نگاه بچه بخواند حس عج یکرده بود که بشنود م

گر چه در قالب کلمات نبود اما داشت با  دینام یداشت او را مادر م یکام.........يمادر بیحس عج افتی یمقلبش راه 
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که  يبه طور دیکش رونیارام ارام پستانکش را از دهان بچه ب یاسیتمام شد  ریش شهیش دینام ینگاهش او را مادر م

.زدیخلوت نگاه ها به هم نر

ارام ارام او  یاسی یاسیسپرده بود و نگاهش را به نگاه  یاسیبچه را در بر گرفته بود خودش را به دستان  یبیعج رخوت

فقط نگاهش  یاسیو  دیهم گذاشت و خواب يرا رو شیپلک ها تیفشرد بچه با رضا نهیکرد و به س کیرا به خود نزد

او امشب با تمام قلبش مادر بودن را تجربه کرده  نواخت یم يدیکرد و به ضربان قلب خودش گوش داد ضرباهنگ جد

.بود

اش داشت نهیامد بچه را از خود جدا سازد همان طور نشسته بود و بچه خواب الود سر به س ینم دلش

لحظات شده بود نه  نیدر ا یو قشنگ ینیریمسحور ش زیو نگاهشان کرد او ن ستادیاز اب مهیپشت در ن یمدت شهرزاد

را پر کرده بود در  یکه ان چشمان عسل ياحساس قشنگ و نگاه مادرانه ا نیداشت و نه چن يتجربه ا نیخودش چن

.بود دهید یچشم کس

گفت و ان قدر  يگوشش قصه ا ریز دیکش دراز یتختش خواباند و سپس رفت و کنار کن يبچه را تو متیبا مال یاسی

:زد و با خودش گفت يشهرزاد لبخند.......را نوازش کرد تا او هم در اغوشش به خواب رفت شیموها

.نیا یعنیبودن  مادر

نداشت یفیخورد خودش چنان احساس سرشار و قلب لط یغبطه م یاسی به

میبر یرا نم کیک ییایتا تو ن:دیچیگوشش پ يتو تایب يچشمش به ساعت افتاد اه از نهادش بلند شد صدا یسیا یوقت

شود؟قرار بود  دهیچه گفته و شن یان مهمان يداشت؟قرار بود تو یتیاهم ایشده بود اما ا رید یلیخ گریاو نرفته بود د و

که حاال داشت؟ یتر از احساس یرا تجربه کند؟غن یقلبش چه احساس

رسونمت یودم مو شامت رو بخور خ ه؟بمانیچه عجله ا حاال

اد؟یم رمیان هم با راننده منصف گ یوقت شب تاکس نیا یکن یفکر م یمنو برسون دیهم با حاال
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میپس بمان شام را با هم بخور خوب

.در خانه نگه دارد شتریاصرار داشت ان نعمت را ب شهرزاد

میخانم بمان شام را دور هم باش یاسی دیگو یم راست

.کرد یدلتنگ بود گرچه قرار بود صبح فردا هملن جا باشد اما رفتنش خانه را سوت و کور م یاسیاز رفتن  زین فرازمند

لبها کاشت يرو يچشمانش را در حدقه چرخاند و لبخند یاسی

که خوردم  يناهار چه قدر خوردم اگه قرار باشه با ان همه ناهار دیدیند.....دیبساز والیه هیاز من  دیدار الینکنه خ نمیبب

کنه؟ یم يپرستار یک تانیان وقت از بچه ها یچرب کیخ کیشم  یهفته م کیبخورم که سر شام هم 

چنان بود که هر دو رو به خنده انداخت لحنش

در ضمن فعال که پوست و  یسوزون یهمه رو م ادهیخانم سوخت و ساز و تحرك بدنت ز یاسیخوردنت نباش  نگران

......یاستخون

به چشمان  دانهیو خر یطوالن يشهرزاد خنده اش گرفت نگاه ها دیخجالت کش یاسیه چنان براندازش کرد ک فرازمند

پدرش باز گشته بود

دیکش یولو کرد و اه نیگرم و نرم ماش یصندل يخودش را رو یاسی

يخودت رو خسته کرد یحساب امروز

جواب پس بدم؟ یدونم چ یکنم که نم یبود دارم فکر امشب رو م یبابا امروز که عال نه

بود؟ یامروز عال یکن قدم به قدم گفت صبر

اره خوب

انداخت یاسیبه  يرا راه انداخت و همزمان نگاه مرموز نیماش شهرزاد

؟ينکرد یپس چرا ازش خداحافظ يتو و فرزاد به وجود اومد دلزده نبود نیکه ب یبود و از اصطحکاک یامروزت عال اگه
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دل دل کرده بود که برود و از او عذر بخواد  یلیداد خ یم یبیعجاسم فرزاد به او حس  دیلرز یاسی نهیدر س دل

کند اما نتونسته بود یخداحافظ

بشم یترسم فردا دوروبرش افتاب یاخراجم کرد که م تیبا جد يپا به اتاقش بذارم طور گهیبار د هی دمیترس

ه انها داده بودب یاسیکه  یروز عال هیو سرشار از سپاس بود سپاس به خاطر  یشهرزاد مخمل نگاه

شه یم یاو دوروبر تو افتاب ینش یباش اگه فردا تو دوروبرش افتاب مطمئن

دیلرز یاسیباز دل  و

؟يجواب پس بد دیامشب با یگفت یراست

تازه شد یاسی داغ

جشن تولد دعوت بودم و نرفتم کیامشب به  اره

شهرزاد گشاد شدند چشمان

؟یزودتر نگفت چرا

دوست نداشتم برم چون

.مصمم اما چانه اش منقبض بود یاسیشد نگاه  رانیح شهرزاد

؟یگ یم یچ نمیچه؟واضح حرف بزن بب یعنی

ستیدردو دل و سبک کردن بار بد ن ینگه و طفره بره اما گاه يزیخواست چ یم یاسی

بود که دوستم داره یتولد کس امشب

گره خورد یاسیدر نگاه  نگاهش

.....من دوسش ندارم اما

باز گشت شیو باز سر جا ختیفرو ر هیثان کیاد ظرف شهرز قلب



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٨

؟يدوسش ندار چرا

پنهان کنه شیسوال در صدا نیا دنیکرد ترسش را از پرس یسع

:کم رنگ پاسخ داد يبود با لبخند ایر یصادقانه و ب یاسی نگاه

خواد ینم لیدوست نداشتن که دل ایداشتن  دوست

خواد؟ یم

بود یاسیسر تکان داد حق با  شهرزاد

ه؟یخوب ادمه

میبرادر دوست هم خونه ا ندیخوب يادما

شهرزاد باال رفتند يابروها

پوستت کنده ست.........يامشب مکافات دار پس

زنم یدارم بال بال م یبه خاطره چ يکرد الیخ

خنده اش را گرفت يجلو یبه سخت شهرزاد

؟يدوسش ندار يذره ا یعنی

.شد يکفر یاسی

رو بدم تایشهرزاد بذار فکر کنم چه جواب رو به خدا بس کن  تو

هم گشوده  يقلبشان را به رو يشده بودند و درها یمیحد با هم صم نیشناختند تا ا یرو م گریهفته نبود که همد کی

بودند

خارق العاده داشت که قلبها را به  يجاذبه ا یاسیقلبش رو باز نکرده بود  يدرها یاسون نیکس به ا چیه يبه رو شهرزاد

.....دیکش یخود م يسو
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؟يد یم یجواب دوستت رو چ حاال

افتاده بود ریمنگنه گ يخواست ال یخواست هم نم یرا م تایمنقبض شد هم ب یاسی چانه

نداره یرنگ ششیحنام پ گهیبهانه داشتم تا به حال براش اوردم د یدونم هر چ ینم

؟يمدتهاست با او ماجرا دار پس

و  دیبخش یمنو م یاگه امشب با خودش طرف بودم به سادگ.....خواد و بس یبابک م يبرا حساسه مرا یلیبابک خ يرو او

بخشه ینم یامشب مرا به اسان ییاعتنا یشد اما امشب تولد بابک بود ب یماجرا تموم م

 نیوهتا به خونواده ام ت يومدیعمدا ن میلحظه منتظر اومدنت بود نیتونم حدس بزنم ما تا اخر یجمله اش رو م نیاول

یکن

شهرزاد باال رفت يزد صدا یدر چشمانش دودو م یاسی نگاه

........هیاتیحد ح نیکه رفتنت تا ا یوقت يهم دچار عذاب وجدان کرد ؟مرایاسی یچرا نرفت پس

دیتو حرف شهرزاد پر یاسی

مونمو و  یاونوقت من مرو برداره و بره  لشیامشب باروبند نینگرانم که هم نیاز ا ستمینرفتنم نگران ن ایرفتن  يبرا

بپردازم دیکه همه اش رو خودم با ياجاره خونه ا

ماتش برد رتیبرد از ح یپ یاسی ینگران لیکه شهرزاد به دل یوقت

کنه؟ ینم یبودن و نبودن دوستت برات فرق یعنی یاسی

:فتگ یتفاوت یزنه با ب یحرف را م نیتر یعیانگار که طب یاسیبود اما  زیشهرزاد سرزنش ام لحن

ام رو سر برده هم خودش هم برادرش توقع داره به زور برادرشو دوست داشته باشم حوصله

گوشه لبش نشست زین يکرد مرموز شد و لبخند مرموز رییشهرزاد تغ نگاه

ره؟ یاز منم حوصله ات سر م يمن هم توقع داشته باشم به زور برادرم رو دوست بدار اگه
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باش شهرزاد يکنم جد یم خواهش

 یمیمال یدر لحن شهرزاد ضربان قلب او را تند کرده بود و سرخ يزیگرفته بود اما چ یچه حرف شهرزاد را به شوخ رگ

رو به گونه هاش اورد

و لبخندش مرموز تروپرنگ تر شد دیرا د یسرخ نیا شهرزاد

دارم شنهادیپ هی من

شهرزاد مطمئنا گره گشا بود شنهادیشهرزاد قفل شد پ يرو یاسی نگاه

باعث ارامش ادم بشه نه اون که ازار بده امشب  دیهمخانه با ایب رونیرو جمع کن و از اون خونه ب لتیتو بارو بند امشب

بزنه یحرف یفرصت کنه حت نکهیتو راهت رو از اون جدا کن قبل از ا

.بود یممکن ریغ شنهادیشد پ رانیح یاسی

ندارم ییکجا برم؟من که جا اما

را قطع کرد یاسیبار شهرزاد حرف  نیا

خونه ما ایب

:گفت ادامه داد ینگرفت و به انچه که داشت م يرا جد شنهادیپ نیاصال ا یاسی

میکرد دایرو پ کیاپارتمان تنگ و تار نیتا هم میچقدر دنبال جا گشت یدان ینم

سوخت و ساخت دیه؟بایاما چاره چ ادهیاجاره اش هنوز هم برامون ز البته

گفتم؟ یچ يدیشن یاسی

:خواست بشنوه ادامه داد ینم ایبود و  دهینشن یاسی نه

فرحناز شده  میپرداز یاما فقط دو نفرمون اجاره رو م میجا داد یاپارتمان فسقل يبه زور خودمون رو تو میسه نفر ما

کنه یخودش نم يبرا يکار چیه.....وبال گردن
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بود شده ریگرفته بود متح دهیحرف او را نشن یاسیکه  نیاز ا شهرزاد

............من گفتم که یاسی

؟یگفت یخوام بدونم که چ یخوام بشنوم نم ینم

چرا؟ اخه

کنم یمشکلم رو حل م یقیطر هیکنه خودم به  يبرام ترحم و دلسوز یخوام کس ینم

 کیبه هدفش نزد دیچرخ یاسی يبه سو ستادیخلوت ا یفرع هی يتو نیترمز کوفت و پس از ان که ماش يپا رو شهرزاد

برسونه جهیموقع بود تا اونو به نت نیشده بود و بهتر

..........ما يخونه  ایب میگو یکه م یوقت ستین يدلسوز يمن از رو شنهادیپ یاسی

رو کامال جمع کنه و به دنبال خودش بکشونه یاسیکرد تا حواس  یعمدا مکث شهرزاد

کردم یمطرح نم شنهادویپ نیوگرنه ا یاسی میدار ازیبه تو ن ما

:دیپرس یرا تنگ کرد و با شگفت شیچشمها یاسی

ما؟

؟يان خونه بود يتنها سروصدا و تنها شاد يدیتک تک افراد اون خونه امروز نفهم یعنی.............ما بله

گذاشت یاسیدست  يبه سرعت از اشک پر شدند شهرزاد دستش رو دراز کرد و رو یعسل چشمان

نگفت یچیه یاسی

..........اون خونه موندگار کنم در ضمن يرا تو يخوام شاد یم

نبود دایپ یاسیبرق چشمان  یکیان تار يرا به طرف خودش چرخاند تو یاسیبرد و صورت  شیرا پ دستش

شم حاال  یخودم هم خونه ات م یش یهمخونه خوب هم خالص م هیکردن  دایپ يبرا یپرداخت اجاره خونه و نگران از

؟یاسی یکن یرو قبول م شنهادمیپ
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باشد افتهیکه اغوش امن  يشهرزاد گذاشت مثل بچه گم شده ا يشانه  يبرد و رو شیجواب سرش را پ يبه جا یاسی

.را روشن کرد نیزد و ماش ياسوده لبخند یالیجوابش را گرفت با خ شهرزاد

امشب خراب شد جشن

خبر بد را به او داد نیکاناپه غمبرك زده بود اول يکه رو یدر حال فرحناز

و باباك جشن رو به هم زد يامدین وت

شود دهیچیحد پ نیخشکش زد انتظار نداشت موضوع تا ا یاسی

دیاما نشد کارم طول کش امیام رو کردم که ب یهمه سع من

کرد یمجسمه نگاهش م هیرو بده ان هم به فرحناز که داشت مثل  حاتیتوض نیبود ا ازین انگار

تا هر زمان  يبا بچه کلنجار بر يداشته باشه مجبور یورود و خروج مشخصکه ساعت  ستین یبچه شغل يپرستار شغل

که دست از سرت برداره

به او داد یرا رد کرد نه حق یاسیدر نگاه فرحناز رخ نداد نه حرف  يرییتغ چیه

بود يهوده ا یداد کار ب یم حیمجسمه بهت زده توض کیاحساس حماقت کرد داشت به  یاسی

 غامتیتو و بابک تمام شده است همه پ يکه ماجرا يداد غامیپ امدنتیبا ن تایمگه نه؟به قول ب يدومیعمدا به جشن ن تو

رو خوب گرفتند

خوب که  یاسیبود  يگرید يایدن يکلمه ان را فرحناز انگار تو کی یبود حت دهیرو نشن یاسی حاتیاصال توز فرحناز

ودکرده ب هیاو گر دیرا در چشمانش د یسرخ يدقت کرد رگه ها

؟يکرد هیتو گر فرحناز

مرا  یامشب بابک حت ختیکرد فرو ر یوصل م یلعنت يایدن نیکه مرا به ا يدیام نینکنم؟امشب اخر هیگر یخواست یم

و نه  دیرو بر کشیبگه گم و گور شد نه ک يزیچ یانکه به کس یکه از انتظار خسته شد ب یمنتظر امدن تو بود وقت دیند
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.گذاشت هانو هاج و واج و انگشت به دگرفت همه ر یاز کس يا هیهد

توانست  ینم گریهم د تایکرده و رنجانده بود ب ریبابک را انطور تحق نکهیاز ا یبود عصبان یعصبان یاسیاز دست  فرحناز

داره یرو بر م لشیو وسا ادیم یوقت کیکند گفته بود  یخواست با انها زندگ ینم ندیرا بب یاسی

و جنون در نگاه فرحناز  يدیبود نا ام دهیبه اخر رس ایفرحناز دن يبود برا دهیان از هم پاشجمع سه نفرش یاسان نیهم به

:دیچیگوشش پ يتو تایب يشود صدا یم یحس کرد ته دلش خال یاسی دیکش یم ادیفر

زنده بمونه ای رهیکنه بم ینم یخطرناکه چون براش فرق فرحناز

دم یشه فرحناز به تو قول م یدرست م زیچ همه

به  یخواد بدون تو نگاه ینم یکه بابک فقط تو رو دوست داره او حت دمیشه امشب فهم یدرست نم زیچ چیه هن

گرفت به خاطر ان بود که دوست تو بودم یم لیدوروبرش بندازه اگه مرا تحو

بود که اعصاب فرحناز رو راحت کنه نیاش ا یوارد شد همه سع يگریاز در د یاسی

باشه يا گهید يتو در دستانه مرد یخوشبخت دیکل دیشا ستیکه بابک ن ایهمه دن یش کنبابک رو فرامو یتون یم

.ستیگر یصدا م یگذاشته بود ب شیزانوها يمبل مچاله کرده بود و سرش را رو يخودش را رو فرحناز

رداخت فرحناز پ یبه ان م دیکه با يکم رنگ شده بودند حاال مسئله ا یاسیدر ذهن  یو بابک و جشن امشب به کل تایب

بود دهیبه خود ند یوقت روشن چیشده بود گرچه ه اهیو س کیفرحناز تار يایبود باز دن

.نجامدیب یکابوس هیتونست به  یامشب خطرناك بود م اما

.فتادیهم م يداشت رو شیپلکها یخسته امد و کنار فرحناز نشست از خستگ يبا قدمها یاسی

.........ماجرا هیاتفاق هر روز  هیروز  ده؟هریت تدارك دقسمت و سرنوشت چه برا یدون یچه م تو

داد و چشمانش رو بست هیکاناپه تک یسرش را به پشت یاسی

فرحناز به خدا  يا وونهید يامشبت بخند يبه اشکا ياشنا شد اهاتیروزا که با مرد رو نیاز هم یکیدم  یتو قول م به
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طور  نیو ا يزیر یبزنه اشک م یکلمه حرف درست و حساب کی ستیکه به خاطر ان بابک احمق که بلد ن يا وونهید

یماتم گرفت

را در خود  یاسیذهن  ینشون بده حت داریذاشت چشمانش رو باز کنه و خود را ب یرو شل کرد و نم یاسیزبان  خواب

بود یبیو عج نیداد خواب سنگ ینم ياریکه بگه زبانش هم  دیرس یبه ذهنش نم يکلمه ا چیه یاسیفرو برده بود 

در خواب  ییو چه قدر به صدا دیرس یدور به گوشش م يفرحناز انگار از فاصله ا يبغض کرده و ماتم رگفته  يصدا

تیبود تا به واقع هیشب

اون وقت  يایبرنم هیاز پس کرا ییبرنگرده تو که به تنها تایبه تو مقروضم اگه ب یکل ادینم رمیکار کنم؟کار گ یچ حاال

به سرم  یپدرت به روت بازه هم در خانه مادرت من چه خاک يهم در خونه  یکن یهم کار م م؟تویکن یکجا زندگ

زم؟یبر

همه  نیا يخودیشه تو ب یدرست م زیهمه چ دیامد بگو یاسیفرحناز را دورگه کرده بود  يصدا اهیس يا ندهیاز ا ترس

 یو ب نیبود چه خواب سنگ بیبودند عج هختیبه زبانش او ییلویصدک ينداد انگار وزنه ا ياریاما زبونش  يترس دار

دیدوستش بگو يدلدار يکلمه برا هی یهمه قدرتش را از او گرفته بود اجازه نداد حت یرحم

 نهیس يرو یسخت شده بود انگار کس دنیتونست نفس کش یخواست نفس بکشه اما نم یم یاسیشده بود  نیسنگ هوا

 شیهایرا به ر ظیاز دود غل یه بود تقال کرد که نفس بکشه اما حجمراه تنفسش رو سد کرد یاش نشسته بود انگار دست

فرستاد و به سرفه افتاد

پر کرده  ظیهمه جا را دود غل دید یفرو افتاد و چشمانش را باز کرد چشم چشم را نم شیپلکها نیکرد وزنه سنگ رتیح

که  یینهایاد؟وایدود از کجا م نیجاست؟واکه ک نیاز ا رتیرا از کار انداخته بود و ح یاسیو دود چشمان  یکیبود تار

کار دارند؟مغزوذهنش را مختل  یهستند و چ یکوبند چه کسان یم رادر  انهیزنند و ان طور وحش یم ادیدارن پشت در فر

کرده بود
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از خودش سوال کرد او  دید ینم يزیکه چ یکرد و در حال یبه اطراف نگاه م یجینشده بود با گ داریذهنش ب هنوز

ست؟ اهیو س کیتار نقدهیا ایتونه نفس بکشه؟چرا دن یدود از کجاست؟چرا نم نیت؟اکجاس

 شگونیزدن و خود را ن یلیس شیشود شروع کرد به گونه ها داریکابوس وحشتناك شده تقال کرد ب ریکرد اس گمان

افتادیاتفاق م يداریکابوس داشت در ب نیبود ا داریگرفتن اما نه دردش گرفت او ب

خانه اتش گرفته  يکننده به قلبش خورد و زانوانش را فلج کرد اتش سوز ریضربه غافلگ هید که ترس مثل وقت بو ان

بود

:زدند یم ادیدر فر پشت

گرفته شیخونه ات دیرو باز کن ست؟دریخونه ن یکس

کار زدند ترس هم چشمان هم مغزش را به  رونیاز حدقه ب یاسیاش گران بود چشمان  هیمردم و چقدر کرا خانه

انداخت

گشت که اتش را خاموش کند و خانه مردم را نجات  یم یبگردد به دنبال راه زیقبل از ان که به دنبال راه گر یکیتار در

 یخواست بده خونه مردم داشت در اتش م یکرد ان وقت جواب مردم را چه م یو فرار م داشتیبده اگر جانش را بر م

سوخت

سر منشا اتش از کجا بود؟ حاال

 یم رونیاتاق فرحناز ب ریکه از ز دیاتش را د يو ناگهان زبانه ها........دقت کرد شتریگشاد کرد و ب شتریرا ب مانشچش

کردند یاو باز م يو راهشان را به سو دندیخز

نه اینه خدا فرحناز

 هیب شده گرامد بابک جشن خرا ادشیبه  زیروشن شد همه چ یاسیدر ذهن خواب گرفته  زیزد و همه چ یبرق ناگهان

ترسناك فرحناز يدیو ناام
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ياتش سوز نیا وحاال

 يو به سو دیکش یجگرخراش ادیرا کنار هم گذاشت فر زیکه همه چ یوقت ستهیا یحس کرد قلبش داره از ترس م یاسی

 يه تواز پشت سر او را گرفتند هر چه دست و پا زد نذاشتند بره تا فرحناز رو که داشت زنده زند یاما دستان دیاتش دو

 زیهمه چ دیکش یان اپارتمان کوچک رو به کام خود م همهبود داشت  یرحم یشد نجات بده چه اتش ب یاتش کباب م

ده از  یصورتش پوش دیو دود زده غلت یکیتار يایرفتند و باز به دن یاهیس یاسیچشمان  دیخز یو به جلو م دیبلع یرو م

شد یشناخته م یاشک و دود و ترس بود و به سخت

بردند مارستانیو به ب دندیکش رونیرحم ب یب يشعله ها نیاز ب دهیگوشت له شده و از هم پاش یفرحناز مشت يجا هب

ماند يو جز غاله بر جا دهیله يسوخت اما مجتمع را توانستند نجات دهند و از فرحناز جنازه ا یدر اتش م خانه

دندیکش یم غیدوروبرش ج يار ادمهاکابوس مانند انگ يانداخت صداها یم نیدر گوشش طن ییصداها

دم یشه فرحناز به تو قول م یدرست م زیچ همه

کجا  زم؟منیبرسرم بر یکنم؟من چه خاک کاریمن چ دیکردن دار یزندگ يبرا ییشه شماها جا یدرست نم زیچ چیه

برم؟

به اسمان گذاشتند زسریجان گرفتند و سر به اسمان گذاشتند صداها ن یاسیرحم در ذهن  یب يناگهان شعله ها و

شه یدرست م زیدم همه چ یفرحناز به تو قول م نه

دانست ینم یاسیرفت به کجا؟ یداشت م فرحناز

نداره وییواسه رفتن داره او که گفت جا ییمچه جا:دیپرس یداشت از خودش م یاسی؟ير یفرحناز نرو کجا م نه

رو پاره کرد یاسیمانند فرحناز پرده گوش  غیو ج یعصب يصدا

کنم یم دایخودم پ يبرا ییرم جا یخوره؟م یتو به چه در من م قول

از کجا؟فرحناز کجا؟ اما
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:دیکش ادیگلو فر خیاز ب یاسی

؟ير یفرحناز کجا م کجا

 ژنیسرم و ماسک اکس ریبود ز مارستانیب يجا پاره شد و چشمانش وحشت زده اش را باز کرد تو نیکابوسش هم و

صورتش يرو

امن و سوت  يجا کیکرده بود  دایکند و پ دایخودش پ يبرا ییاده بود فرحناز رفته بود رفته بود که جااتفاق افت يتراژد

تونست تا ابد ان جا  یخورد م یکرد غصه اجاره خونه رو نم ینم رونشیکه از انجا ب یو کور که فقط مال خودش بود کس

.....بخوابه و بخوابه و بخابه

 یامشب م يدید يفرحناز خطرناکه بابا هشدارش رو داده بود اما تو گوش نکرد با یبه تو نگفتم زندگ مگری اسی

خواست تو رو هم همراه خودش بکشه

قابل باور بود فرحناز خودش را اتش زده بود  ریغ شیزد ماجرا برا یو حرف م ختیر یمثل شوك زده ها اشک م تایب

 یداشت چون فرحناز م دیکلمه معجزه اسا تاک يد روکرده بو دایمعجزه اسا نجات پ یاسیخانه در اتش سوخته بود 

و اگه خودش بود اگه خودش در اون جهنم حضور داشت تا حاال مرده بود از ترس و  زدینفت بر زین یاسی يتونست رو

کرد یم یاز شوك قالب ته

و  ارهیا بند بتونست نفس او ر یسوزد م یکه در اتش م یادم دنیرو نداشت تنها د زیان اتش جنون ام دنید تحمل

.ردیجانش را بگ

یلیتر بود خ ياز او قو یلیخ یاسی

اومده بود او خوشحال بود که خودش در  یاسیسر فرحناز و  ییخوشحال بود که امشب در خانه نبود مهم نبود چه بال تایب

 هیمام عمرش ساکابوس هولناك بر ت نیعمر به دنبال خودش بکشه و ا هیان کابوس حضور نداشت و مجبور نبود ان را 

بندازه اهیس يا
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ماند  یکابوس رو پشت سر بذاره م نیتونست ا یبود م يهم قو یاسیو مرده بود  رهیخواست بم یدلش م فرحناز

کابوس مثا  نیبرد ا یبود و اگر جان سالم به در م دهیهولناك را د يشب هولناك ان صحنه ها نیخودش که اگر در ا

ومدهیاتش ن يشعله ها انیکه امشب م بودداد خوشحال  یعمر ازارش م نیپاو تا  دیچسب یکاکتوس به ذهنش م

تونست تو رو هم بکشه یفرحناز م يکه زنده موند يشانس اورد یلیتو خ یاسی

به هق هق افتاد  هیثان هیشد ظرف  يجا خوش کرده بود شکست و اشکش جار یاسی يدر گلو یکه مثل قلوه سنگ یبغض

تلنبار بوداش  نهیس يرو يادیز هیگر

کرد اما نه در سکوت کنترل زابنش را نداشت یم هیهم گر تایب

حاال .....تو يپرداختن داره نه بابا يبرا یمن پول يبابا م؟نهیبد یخانه در اتش سوخت حاال جواب صاحبخونه رو چ یاسی

م؟یزیبه سرمون بر یچه خاک

داره یدست از سرمان بر نم ردیتا پولش را نگ صاحبخانه

دیرا پس زد و از چشمانش زبانه کش یاسیاندوه  یوحش یخشم نناگها

؟یتون یم تایشو ب خفه

شکست شیجا خورد و صدا در گلو تایب

دم یدم اگه شده تموم عمرم کار کنم پولشو م یرو م پولش

دیترسناك درخش یدر برق یاسیاشک الود  چشمان

میدر مرگ فرحناز من و تو مقصر میو تو مقصر من

به صورتش اصابت کرده باشد نفسش بند امد یاز وحشت گشاد شدند و انگار که مشت اتیب چشمان

میاریکه سر از زندان در م میبفهمند منو تو مقصر ؟اگهیاسی یگ یم یچ یفهم یم

دیکوب یبود حتما تو سرش م یاسیدم دست  يزیچقدر خنگ بود اگه چ تایب نیا ایخدا
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واسه  يکار یتونست یم یکن ینم ؟حسيماجرا مقصر نیا يتو یکن یس نموجدانت برات زندان نساخته؟ح یعنی تایب

؟ينکشه اما انجا نداد نجایکه کارش به ا يفرحناز انجام بد

بذاره  یاسیدهان  يخواست دست رو یم دیپر یم رونیاش ب نهیبه شماره افتاده بود قلبش داشت از قفسه س تایب نفس

ساخت یشان ممطمئنا متهم دیشن یان حرفا رو م یاگه کس

زنگ زدند پدرومادرش  ستیوسط مقصر ن نیکس ا چیکرده و ه يکرده درست ترش خود سوز یفرحناز خودکش یاسی

رنیبگ لیجنازه رو تحو انیب

وسط  نیکس هم ا چیکشه حاال فرحناز خودش رو کشته و ه یخودشو م يرو هیفرحناز باالخره  یگفت یخودت نم مگه

ستیمقصر ن

فشرد یرو م شیگلو يپر بودند و عذاب وجدان بدجور از اشک یاسی چشمان

داشت یاو رو نگه م کیکوچ دیام هیفقط  دیام هی

م؟یحاال منو تو مقصر شد دید یدوروبر فرحناز بود خودش کور بود و نم دیام هی ؟هزارویاسی يدیام چه

خودش برداره يبود تا هر طور شده بر چسب اتهام رو از رو یبه دنبال راه تایب

نذاره به  هیاز غروزش ما شهیکرد که هم یم نیرکد که حداقل مخارجش رو تام یم دایپ يمزخرف بود اگه کار ودشخ

فتادیروز نم نیا

مزخرف تر یلیاز فرحناز مزخرف تر بود خ تایبه جوش اومد ب یاسی خون

؟يدیرو نفهم نیبرادر احمق تو رو دوست داشت ا او

ختیکرد اعصابش رو به هم ر یاسیکه از  یدونست سوال پرت یرو م هیورد انگار قضجا نخ تایمحابا گفت اما ب یب یاسی

؟يدیتو بابک رو برادر احمق من نام یاسی

؟ياورد یخودت نم يو به رو یدونست یم پس
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منقبض شد تایب فک

بود زاریفرحناز ب يایباز وونهیاز د یدونستم اما بابک فرحنازو دوست نداشت او حت یم اره

بود ادیهم از سرش ز فرحناز

از تعجب گرد شدند تایب چشمان

؟یاسی هیچ منظورت

فرحناز امشب به خاطره اون احمق  رهیخوره بگو دور اسم منو قلم بگ یاون برادر احمقت بگو حالم ازش به هم م به

خودش رو کشت

حرفا  نیلش خوب نبود وگرنه احا یاسیرو نداشت مطمئنا  نیتوه نیزد انتظار ا رونیمثل فواره از چشمانش ب تایب اشک

بود دیاز او بع

میکن یکه حالت خوب شد اون وقت با هم صحبت م یوقت رمیگ یم دهیحرفا رو از اتو نشن نیا یاسی

بشه قلم پاش رو  یبرادر احمقت دوروبر من افتاب گهیبار د هیاگه  يو بشنو یخوام خوب گوشاتو باز کن یمن خوبه م حاله

 تایب میتوسنت یمن و تو هم م يریاتفاق رو بگ نیا يجلو یتونست یم يفرحنازو نجات بد یتونست یشکنم به او بگو م یم

نکشه فقط اگه به او  نجایکه کارش به ا میریفرحناز رو بگ يجلو میونستت یکن منوتو م زونیوزنه رو به وجدانت او نیا

میکرد یدار نم حهیو غرورش رو جر میزد یزحم زبان نم

دیدو رونیرو گرفت و از اتاق ب شیکنه گوشها زونیبه قلبش او يخواست وزنه ا یواست بشنوه نمخ ینم تایب اما

اشک الود خوابش برد یکرد تا دوباره با صورت هیانقده گر یاسیو

 دیو نو دیتاب یکه دوباره چشم باز کرد نگاهش در نگاه پدر قفل شد شب هولناك گذشته بود و افتاب از پنجره م یوقت

 دیداد وحشت و اتش و دود به گذشته تعلق داشتند حاال پدرش در کنارش بود به اغوش امن پدرش خز یرا م ییروشنا

کنه هیکند فقظ گذاشت که گر منکرد او را ارا یرا اغز کرد پدرش سع ییصدا یب هیو گر
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اش برداشت خودش ارام گرفت نهیس يکه وزنه را از رو یوقت

دورگه و  شیبود صدا ستهیبه همراهش گر زیکه مرطوبند پدرش ن دیاه کرد دکه دوباره به چشمان پدرش نگ یوقت

دخترش زار بزند و  يخواست جلو یداشت که قرار بود در خلوتش شکسته شود نم نهیدر س یبغض الود بود هنوز بغض

بکوبد ورایسرش را به د

معتقد بود که تنها  زیاز کار افتاده بودند او نبرده بود زانوانش  یکه به عمق فاجعه پ یبود وقت دهیبود و خانه را د رفته

به کشتن دهد زیرا ن یاسیتوانست  یکرد جنون فرحناز م یفکر م تایمثل ب زیرا نجات داده او ن یاسیمعجزه  کی

 یفکر وحشتناك داشت تاروپودش را از هم م نیمرگ رفته و برگشته بود هم یقدم کیدردانه اش تا  زیدختر عز یاسی

را سخت در اغوش فشرد گسست دخترش

تو را با خونو دل بزرگ  يچشمم دور شو يذارم از جلو ینم گهید يهمخونه شو وونهیمشت د کیذارم با  ینم گهید

یکن یبا خودم زندگ يایب دیاز دست بدم با یاسان نینکردم که به ا

بود دهیزد پدرش سخت ترس یلبخند کمرنگ یاسی

من مواظب خودم هستم باور کن بابا

و اون  نیذارم خودسرانه با ا ینم گهید یکن یم یکه چه غلط نمیبب دیبا یچشمم باش يو جلو يایب دیکنم با ینم وربا

یناامن بپلک يو در جاها یهمخونه ش

 بانیوحشت زده و ترسناك داشت احساس گناه گر یبود و نگاه يجد اریافتاد پدرش بس یاش داشت به خطر م يازاد

گرفته بود زیاو را ن

خواست  یخواست نم یم ایدن يبود که تو يزیچ نیبا محبوب اخر یخواست به خانه پدرش برود زندگ ینم یاسی اام

فتهیدر قلب پدرش به خطر ب گاهشیخواست جا یکند نم ریاو و محبوب گ نیپدرش ب

لحظه مرا در کنار خودش تحمل کنه هی یحت ستیشه؟او قادر ن یمحبوب چه م بابا
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اش را حفظ کرده بود از بس  یشد جوان یشد جذاب تر م یم یکه عصب یزد وقت رونیگردنش بجوش اورد و رگ  پدر

.کرده بود یخودش زندگ لیمطابق م

بر  میذار یمون کنار م یاو رو از زندگ یاونو تحمل کن یکاره ست؟اگه نتونست یوسط چ نیمحبوب محبوب ا يبابا گور

انداخت ییجدا نمانیبود که اون روزا رو ازمون گرفت و ب محبوب.......پرخاطره يبه همان روزها میگرد یم

اخه مطمئن نبود محبوب عشق  دهیکرد بد شن یرا از پدر انتظار نداشت گمان م ییحرفها نیخشکش زده بود چن یاسی

باباست

.........او عََََََََََََََش ؟مگهيات کنار بذار یمحبوب رو از زندگ یتون یچطور م بابا

:اد سوالش رو تموم کنهاجازه ند پدر

تونم بکنم؟ یم يا گهیکرده دخترمو ازم گرفته چه کار د اهیس روزگارمو

درشت تر از حد معمول بودند یاسی یعسل چشمان

بابا؟ يندار دوستش

:گفت نانیبا اطم......و پاسخ را گرفت دیسوال را از قلبش پرس نیکرد انگار ا یمکث کوتاه پدرش

که کامال با هم متفاوتند و خواسته هاشون در خالف جهت  يبودم دونفر وونهیکردم د یم یالیخ نیهم چن ياگه روز نه

رو دوست بدارند گهیتونن همد یست هرگز نم گهیکدی

اعتراف تکان دهنده هی دیشن یتازه م يحرفها

غذا  هیسر انتخاب  یحتگذاشته بود  يناسازگار يقبل از تولد پسرا بنا یحت یاسی میمدت هاست که با هم اختالف دار ما

میر یلباس مدت ها با هم کلنجار م هیسر رنگ 

بار  نیانتخاب هم اشتباه از اب دراومده بود ا نیپدر خونه کرده بود ا يکه چرا اون غم مرموز در چشمها دیفهم یم حاال

هم خوشبخت نشده بود
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:دیچانه اش لرز باز

بابا زهیانگ غم

دیکش یاه سوزناک پدرش

یباش اهمیخواستم شاهد روز گار س ینم یش یخواستم دوروبرمون افتاب ینم لیدل نیهم به

ستیدخترش گر يبار پدرش هم جلو نیشد و ا يجار یاسیاشک  باز

یستیمتاسفم که خوشبخت ن بابا

سر تکان داد یبه تلخ پدرش

الهیخواب و خ هیفقط  یکس خوشبخت چیه یاسی ستیکس خوشبخت ن چیه

دید یم یاهیو س یذاشت فقط بدبخت یجا م هر یاسیگفت  یم راست

شه؟ یم یپسرا چ فیتکل

کشه پدرش مکث  یگه چه قدر درد م یکه از پسرا م یوقت نهیخواست بب یشد م قیپدرش دق يبه چهره  یبا نگران یاسی

:گفت یو تلخ و سپس به اهستگ یمکث طوالن هیکرد  یقیعم

همه مدت  نیپس از ا نمیلبشون بب يرو يهنوز موفق نشدم لبخند ندستین یپسرها معمول یباش دهیخودت فهم دیبا یاسی

نگاهشون ..........چیه هینه خنده نه گر ادیاز اونا در نم ییصدا چیشناسند ه یمادرشونو نم یشناسند حت یهنوز منو نم

.جهیکامال مات و گ

او را از پا در  دیترس یم یاسیکه  شد اندوهش انقدر بزرگ بود دهیچروک رویپ یاهیو س یرخ جذاب پدر در بدبخت مین

پدر در هم شکسته بود يبا وحشت دست پدرشو در دست گرفت صدا ارهیب

نهییپا یلیشون خ یهوش بیجوابمون کردند بچه ها عقب افتاده اند ضر پزشکان

نامرد پشت پدر رو  و حاال روزگار ایمتفاوت از همه دن دید یپدرشو رو متفاوت م یاسی دیبار اندوه لرز ریپدر ز يها شانه
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به خاك رسونده بود زین

را از پدر  دنیجرات سوال پرس گریاش را گرفته بود د هیگر يجلو یخواست بر اندوه پدر زار بزند به سخت یم یاسی

به سکوت  ینشود و به حال پدر دل نسوزاند لحظات يپدر اشکش جار يبود که جلو نینداشت در سکوت همه تالشش ا

به دخترش زد یش را پاك کرد و لبخند محزونگذشت سپس پدر اشک

يخانمان شد یدوستت ب يکار نیریکه با ش شبیتو رو به خونه ببرم د اومدم

خانمان شده بود خانه اش در اتش سوخته بود حاال  یگفت ب یدو تا نبود بابا راست م یکیتازه شد غمش که  یاسی داغ

کجا را داشت برود؟

؟بود یان دوستت اسمش چ یراست

تایب

خونه نبوده جان به در برده شبید نکهیا مثل

دندیدرخش یدر خشم م یاسی چشمان

نبود یدوربرا افتاب نیاومدم ا یکه م یوقت

شرش رو از سرم کم کردم با اون  شبیهمان د دیشده بود وسط حرف پدرش پر دیکل شیکه دندانها یدر حال یاسی

برادر احمقش

مرموز روشن شد یدر برقپدر  کینگاه محزون و تار ناگهان

ازدواج  هیات ازدواج است البته  یخانمان یب يعالج برا نیفکر کن بهتر شنهادشیبه پ هیاگه ادمه خوب یاسی یزاست

دهیدرست و سنج

نشست یاسیکم رنگ گوشه لب  يلبخند

شدنظرت عوض  يزود نیبه هم يکرد یبه خونه ات دعوتم م یداشت شیپ قهیدق هی نیشد بابا؟تا هم یچ
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زد اما انگار اندوه در نگاه و لبخندش خانه کرده بود یلبخند کم رنگ زین پدر

پات گذاشتم يراه رو جلو نیا ياریدونم در خونه ام دووم نم یم چون

؟یدون یکجا م از

یشناسمت دختر خودم یخوب م یلیاونجا که خ از

پر  نهیس يباز سرش را رو یاسیاز دست دادنش  متیبه ق یحت رهیدخترشو از او بگ يخواست استقالل و ازاد ینم پدر

تب و تاب پدر گذاشت و با روش خودش از پدرش تشکر کرد

؟يد یجواب ان بدبخت را چه م نمیحاال بگو بب خوب

نبود یشک در ان چشمان عسل يداد ذره ا یکه پاسخ م یبه پدرش انداخت وقت ینگاه مصمم یاسی

.شیوقت پ یلیرا دادم خ جوابش

بوده؟ یچجوابت  و

خواد اسم ان پسرك را بشنود یگرفت انگار که هرگز نم يزاریاز خود ب افهیق یاسی

........بگم ياحمقه احمق که نه چطور يادیز بابا

بود ختهیاز بس ذهنش اشفته و به هم ر افتیزدند کلمه مناسبش را نم یدر چشمخانه دودو م یاسی چشمان

فهمد؟ یرا نم حرفت

فهمم یمهم حرف او را ن من

يافتاد یم میکه منو محبوب در ان گرفتار یبه جهنم يرا زد دشیهمان بهتر که ق پس

بود افتهیبدهد کلماتش را  حیخواست توض یم یاسی

جا مونده  یهمان دوران بچگ يتو ییجا کیانگار بزرگ نشده  يرفتار يبچه هاست از نظر فکر هیشب یلیبابا خ یدون یم

و بزرگ  یبزرگ باش يدار ازیوقتها که ن یجاها و بعض یست اما بعض یو دوست داشتن نیریاش ش یو سادگ تیمعصوم
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کنه یم وونهیطرز فکر و رفتارش ادمو د یفکر کن

بود که  نیا یپرت و طوالن يگفتگو نیحواله دخترش کرد قصدش از ا یو چشمک دیدر چشمان پدرش درخش یطنتیش

را شرمنده کرد یاسیبکشد سوال پدر  رونیب را از افکار کابوس مانند ازار دهنده اش یاسی

یشناس یحد او را م نیتا ا یعنی

داد ينگاهش را از نگاه پدر فرار یاسی

مدتهاست که با خواهرش همخونه ام بله

خواهد یگلوله اتش مرا م نیا یزحمتمان دو برابر شد حاال چه کس میبگرد يا گهیبه دنبال ادم د دیحساب با نیبا ا پس

را به خنده انداخت و اعتراضش را بلند کرد یاسیبابا شوخ  لحن

را بسوزاند ستشانیگلوله اتش که هست و ن کیخوان نه  یم میمال يگم همه شعله ا یراست م خوب

شان را بر طرف  یو احساس خفقان و خفگ دیهاشون رس هیتازه به ر يهوا یکرد کم تیسرا زیبه پدر ن یاسی خنده

ساخت

را انجام  مارستانیب يو رفتند پدر رفته بود کارها دندیاز او پرس یفرحناز سواالت يراجع به خودسوز دونفر اومدند و یکی

 یتختش هق هق م يکابوس شب گذشته افتاده بود و باز داشت تو ادیباز به  یاسی ردیاش را بگ صیدهد و برگ ترخ

کرد

زانوانش  يتابش افتاب را گرفت سرش را از رو يکنارش جلو يا هیکه سا یدر چگونه باز و بسته شد فقط وقت دینفهم

برداشت

کرد یتختش مچاله شده بود و هق هق م يرو

شکسته بود شیو وحشت زده صدا در گلو نیغمگ یبود با چشمان رادمهر

یدست و پنجه نرم کن یکابوس واقع هیبا  ییبه تنها يو مجبور شد يکه تنها بود نیمتاسفم از ا یاسی متاسفم
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پدرش نخواسته بود شب گذشته را در کنار او با کابوس بجنگد  یکس حت چیاش اشاره نکرده بود ه ییتنهاکس به  چیه

ارزو بود نیهم انیجمله اش ب نینکرده بود اما رادمهر اول شیبرا ییارزو نیکس چن چیه

.گم یقلب م میرا از صم نیباور کن ا یاسیکردم  یدر کنارت بودم و کمکت م کاش

پدرش از گفتن ان طفره رفته بود یبه گفتن ان نداشت حت يکرد چون اجبار یباور م یاسی و

بود دهیکه کش ياز درد دیبود بگو دهیکه د یخواست از کابوس یدهد م حیکرد احساستش را به رادمهر توض یسع یاسی

مشعل گر گرفته بود کیسوخت مثل  یکه داشت در اتش م دمیسخت بود رادمهر من فرحناز را د یلیخ

درد دلش نشسته بود يپا یکرد کس یدرودل م یچون داشت با کس يبار با درد کمتر نیشد اما ا ياشکش جار باز

 زیبود رادمهر ن افتهیترس به اعماق وجودش راه  دیلرز یگذاشت سرد بود داشت م یاسیدست  يدستش را رو رادمهر

:زد ادیفر اسمنیبر سر  بایتقر اندازدیب نینگس يا هیسا یاسی یخواست کابوس شب گذشته بر تمام زندگ ینم دیترس

 یقیطر هیبکش راجع به ان حرف بزن به  ادیفر زیکن اشک بر رونیکابوس را از تاروپود روحت ب رونیب زیبر یاسی

ازاردیعمر تو را ب هیخودت رو سبک کن نذار ترسش در وجودت خانه کند و وجودش 

در  يرا لحظه ا شبیان که اتفاق د يرفت برا یرا از ان برهاند طفره نمکه چگونه خود  نیگفت و ا یاز دردش م رادمهر

ابدیب یگفت تا درمان یزد صاف رفته بود سر اصل مطلب از درد م یدروان در نم نیکم رنگ کند به ا یاسیذهن 

ستیگر یرادمهر م يچه راحت جلو دیلرز یبود و چانه اش م يجار یاسی اشک

بر من گذشت یچ ینیبب يشم تو که نبود یاز دستش خالص نم نکنم دست از سرم برداره گمان

حال و روز  نیرا با تمام قلبش دوست داشت قادر نبود او را به ا یاسیدلش شکست  زیبه هق هق افتاد رادمهر ن یاسی

ندیبب

کردم یبرات م يدر کنارت بودم و کار شبیکاش د یاسیبودم  کاش

ستیرگ زیکنه و خودش ن هیگر یاسیداد  اجازه
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یمشکالت را نداشت نیاز ا یکی يکرد یدختر من شو اگه حرف گوش م ایب نگفتم

رو بود نه پشت سر شیپ زترینشست قصه غم انگ یاسی يلبها يتلخ رو يلبخند

یخال يدست ها نیبپردازم ان هم با ا زیخسارت صاحبخانه ام را ن دیخانمان شده ام؟تازه با یب یحساب يندار خبر

با  عیتا پدرش پدرش سر دیتوانست بگو یبه رادمهر م شیبه رادمهر انداخت از مشکالت و دغدغه ها يزیغم انگ نگاه

زد یغمبرك م يرفت گوشه ا یشد و م یم بانیاحساس دست به گر

کرد یم ییگره گشا شیذاشت برا یم شیپا يرادمهر راه حل جلو اما

نه ات صحبت کردم پرداخت خسارت با منمن خودم با صاحبخا يات بخور یخال يغصه دست ها ستین الزم

دیمثل جرقه از جا پر یاسی

پردازم یخودم خسارتم را م یجور مرا بکش یتون یکنم تا ابد که نم یخودم مشکل ام را حل م من

که داره  نیشه خسارت مردم را پرداخت تازه دوستت هم مثل ا یکه نم یدست خال ؟بايار یکجا م ؟ازیاسیکجا  از

.ره یطفره م

سهم خودش رو بپردازه دیکرده با غلط

هیهم مثل تو دستاش خال اره؟اویکجا ب از

میاگه شده تا اخر عمرمون کار کن میپرداز یم

رفت یاعصابش راه م يباز داشت رو یاسیانداخت  یاسیبه  یو طوالن يجد ینگاه رادمهر

پردازم با  یرو من م ؟اونيه به باد بدمسخر نید هی ریعمرت رو ز يخوا ی؟میگ یم یچ یفهم ی؟میاسیخوبه  حالته

یچشمداشت چیه یب لیکمال م

شد رهیرادمهر خ يبه چشمها یاسی

؟يقرض مرا بپرداز ياصرار دار نقدریا چرا؟چرا
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از مرحله پرته یلیکند که خ ینگاه م یرا نگاه کرد انگار که به ادم یاسیزده ها  رتیمثل ح رادمهر

ام دوستت دارم نگرانت هستم  یتمام زندگ يبه اندازه  یدون ینم ؟هنوزیاسی یدون یچرا؟هنوز نم یپرس یم چرا؟تو

دغدغه  نیخوام ا یو کامال ناعادالنه بشکند و تباه شود نم یمعن یقرض ب هیبار  ریات ز یدوران زندگ نیخوام بهتر ینم

یعمر داشته باش هیرا 

را لرزاند یاسیبود که قلب  میر ماللحن اش انقد دندیدرشت اشک درخش يدر قطره ها گهیبار د چشمانش

و کمکت کنم بذار حس کنم به  رمیهولناك تونستم دستت رو بگ يماجرا نیا يخوش باشه که تو نیبذار دلم به ا یاسی

تونه به من لذت پدر بودنو  یفکر م نیا يخورد نیو زم يداد هیام و تو به من تک ستادهیدردت خورده ام پشت سرت ا

نگهم داره یتونه راض یبده م

خانما  یو ب یپناه یاحساس ب ختیو ان را به نگاه رادمهر ر دیعشق و سپاس در نگاهش جوش ایدن هی دیلرز یاسی چانه

نخوره نیبده و زم هیبه اون تک نانیتونست با اطم یستون محکم پشت سر داشت م هیاش دود شد و هوا رفت او  ین

:زمزمه کرد یاسی

يرینظ یپدر ب هیکه  يجاها ثابت کرد یلیخ

لحظه را در ذهنش حک کند نیاحساس و ا نیشد چشمانش را بست تا ا ریسرشار به قلب رادمهر سراز یلذت

ممنونم ایدن هی

خودش باز  يبرا یاسیدر قلب  ییبود رادمهر سرانجام تونسته بود جا ایر یب یپر از سپاس و محبت یچشمان عسل نگاه

کنه

دارم دوستت

را دوست دارد اریگفت اسفند یبود که م یلحندرست مثل همان  لحنش

اش از دست داده بود یرا در زندگ یلحن را بشنود و حسرت بخوره عجب نعمت نیکجا بود که ا عاطفه
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شتریب من

را به خنده انداخت یاسیپر از احساس و صادقانه رادمهر  لحن

که مامان نفهمد یشرط به

 زم؟نگاهیشکم صاحبخونه گرسنت بر يزبون رو تو یمشت پول ب هیقراره  نکهیا ای يکه دوستم دار نیرو نفهمه؟ا یچ

داشت طنتیو ش یرادمهر برق شوخ

زینر یاگه ناراحت خوب

وونهیکردم د یشوخ

شد يلبه تختش نشست باز نگاش جد يزد و رو یاسی يبه گونه  يتلنگر رادمهر

؟یکن یم یحاال کجا زندگ یاسیگذشته  یشوخ از

:باال انداخت و جواب داد يشد شانه اباز غصه دار  یاسی

زنم یچادر م ابونیرم وسط خ یدونم؟م یم چه

دیحرفش اصال نخند نیشد به ا رهیخ یاسیبا دقت به چشمان  رادمهر

شم یکن از ته قلب خوشحال م ؟باوریکن یم یما؟با ما زندگ شیپ يا یم

شه یمامان خوشحال نم اما

سوال مثل خوره به جانش افتاده بود نیکنه؟ا یواقعا قرار بود کجا بره و زندگ غصه دار و ماتم گرفته بود یاسی نگاه

:گفت یطوالن یزد و پس از مکث شیبه موها یچنگ رادمهر

دم که عاشقت بشه ینساز به او فرصت بده که تو رو بشناسه به تو قول م وید هیاز مادرت  یاسی

دیحرف رادمهر پر يتو تیبا عصبان یاسی

و اسم  نهیخواد منو بب ینم یکه حت یزاره وقت یاورده شرمنده و ب ایکه منو به دن نیکنه از ا یجود منو انکار مو یحت مامان
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؟یزن یشناختن حرف م ياون وقت تو از فرصت برا ارهیمنو به زبون ب

بشناسه و  سعادت را نداشت که دخترشو نیبود عاطفه ا یاسیانداخت حق با  نییرادمهر رنگ باخت و سرش را پا چهره

از دوست داشتنش لذت ببره

به مادرت نرفته تو رو  زتیچ چیشباهت ظاهر ه یبه جز کم دیاز بس تو و مادرت با هم فرق دار یاسی دیبس متفاوت از

از  قایدق یکن یمثل او فکر م يافکار او رو در سرت دار يبزرگ شد اریاسفند یبزرگ کرده با روش زندگ اریاسفند

زاره از افکار پدرت که در سر تو  یب نهایمادرت از ا یکن یم هنگا ینگاه کرده به زندگ یاو به زندگکه  يا چهیهمون در

 ستیمادرت از تو متنفر ن دشید هیاش از زاو یدورودراز و تمام نشدن ياش از ارزوها یچرخند از روش زندگ یهم م

ارهیخواد اسمت رو به زبون ب ینم يبا او فرق دارقدر  نیکه ا نیزاره از ا یب يپدرت شد هیقدر شب نیکه ا نیاز ا یاسی

:کرد و سپس ادامه داد یعمدا مکث رادمهر

تونه اونو  یم یمونیپش نینشه ا مونیرو از دست داده پش ینعمت نیکه چن نیاز ا يروز هیکنم که  یچه براش دعا م گر

بکشه

مثل سنگ سرد و سخت بود یاسی نگاه

رسه ینم يروز نیباش چن مطمئن

سر تکان داد یبه تلخ دمهررا

نامرده یلیروزگار خ یاسیرسه  یم اما

به سکوت گذشت رادمهر بود که سکوت رو شکست یسکوت کرد لحظات نیگفتن نداشت بنابرا يبرا یجواب یاسی

؟یکن یکه قراره کجا زندگ ینگفت یاسی

رو باال انداخت شیجواب فقط شانه ها يبه جا یاسی

رم؟ین بگاپارتما هیبرات  يخوا یم
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:به سرعت پاسخ داد یاسی

مشکلمو رو خودم حل کنم نیهستم بذار ا نتید ریز یبه اندازه کاف نه

؟یاسی يچطور اخه

:نذاشت رادمهر به سواالتش ادامه بده به سرعت در جوابش گفت یاسی

شه یم یچ نمیرم خونه بابا تا بب یم یمدت

بود هم به تمسخر هیشب تیکه هم به عصبان دیدر چشمان رادمهر درخش یبرق

؟یاسی يبه عواقبش فکر کرد یمحبوب بپلک يدست و پا يتو يخوا یمحبوب؟م با

نگاهش کرد یبا خشم و درماندگ یاسی

تونم که بگم نه تازه به جز خونه بابا کجا رو دارم که برم؟ یخواد منو به خونه اش ببرد نم یکار کنم؟بابا م یچ خوب

گاه رادمهر رو به جوش اوردبار واقعا خشم بود که ن نیا

زن بابا  يدست و پا ریاش رو ز یدخترش دست و پا کنه و نور چشم يبرای زیچ یاتاق یتونه اپارتمان ینم اریاسفند یعنی

نبره؟

داره تازه با محبوب هم مشکل داره یمشکل مال ییایمخارج روزا نه اش مانده دن يرادمهر؟او تو ارهیکجا ب از

قوز باال قوز؟ یبش يبر يخوا یوقت تو م اون

:دیپرس صالیکرد با است یم ییدست و پا یاحساس سر بار بودن و ب دیجوش یاسیدر چشمان  اشک

گرفت شیکار کنم؟کجا رو دارم برم؟همان بهتر که فرحناز راه قبرستون رو پ یچ

پرخاش کرد یاسیبه  یدگیبا رنج ختیحرفش انگار که سرب مذاب به قلب رادمهر ر نیا با

 لیوسا ياپارتمان جمع و جور با مقدار هیکه برات  هیراه حل همون نیبهتر یاسیرو ندارم  اتیچرند نیا دنیشن حملت

دست و پا کنم
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:پرخاش کرد تیبا قاطع زین یاسی

که نه گفتم

در گلو شکست گهیبار د شیکتاباش صدا ادیافتاد به  لشیوسا ادیناگهان به  اما

.........کتابام یعنی

شکسته بود جرات نداشت سوالش رو بپرسه یدر بغض شیصدا

:سر تکان داد یرادمهر سوالش رو از چشمانش خوند و به تلخ اما

تو يکتابا یسوخته حت شیتو ات زیهمه چ یاسی بله

بود زیداشت و چه قدر براش عز يچه کتبخونه ارزشمند یاسیدونست  یم رادمهر

یاسی متاسفم

بود دهیچنگ انداخته بود و نفسش رو بر یاسی يبه گلو يحادثه بدجور نیکنه ا هیرکتاباشم گ يبرا یاسیتا  گذاشت

شده باشه رید یلیخ گهیبرداره که د یاسیکابوس دست از سر  نیا یبود زمان نیرادمهر از ا ترس

پربارتر و ارزشمندتر یحت یزود کتاب خونه ات رو داشته باش یلیدم خ یقول م یاسی

:انکه فکر کند پرخاش کرد یبود بداغون شده  یحساب یاسی

دمیخر یکردم و کتاب م ینبودم مال خودم بود ذره ذره از حقوقم را جمع م یکس ونیام رو مد کتابخونه

رو دارو  يزیهمه چ يباز وونهید هی يشب رو کی ینبود ط یکیدرد کوچ یاسیداد سکوت کند درد  حیترج رادمهر

ارزشمندشو از دست داده بود ندارش رو دوستش رو خانه اش رو کتابخونه

.کنه و خود را سبک کند هیخوب گر یاسیگذاشت  رادمهر

جهت به رادمهر پرخاش کرده بود عذر خواست رادمهر به همراه  یکه ب نیاش را تمام کرد از ا هیپس از انکه گر یاسی

:پاسخ داد ینینگاه غمگ
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يدار يا ختهیکنم تو هم مثل خودم اعصاب در هم ر یدرکت م یاسی ستین مهم

شکل گرفت شیلبها يلبخند رو هیاز  یطرح

شم اما  یم وونهید یشم حت یم یاره از دستت عصبان یاعصابم راه رفت يرنجم؟بارها و بارها رو یاز تو م يکرد فکر

ستیدر کار ن یمطمئن باش رنجش

لبخند زد شیاشک ها نیب زین یاسی

م؟یبا هم فرق دار یلیمنو مامان خ یگ یو مگه نمهم مامان یهم را درك کن یتون یتو چطور م یراست

دیمرموز در چشمان رادمهر درخش یبرق

کنم؟ یگفتم که مامانتو درك م یک من

نگاهش کرد یبیبه طرز عج یاسیبر لبان رادمهر بود  زین يمرموز لبخند

با هم تفاهم  یعنیورند خ یره و به بن بست نم یشون جلو م یکنند و زندگ یم یسقف زندگ هی ریکه دو نفر ز یوقت

کنند یدرك م گرویدارند و همد

انداخت یاسیبه چشمان  یبینگاه عج رادمهر

نداره؟ یمشکل چیو ه دهیمنو مادرت به بن بست نرس یکه زندگ یدون یاز کجا م تو

همه سال در  نیا دیداشت یاگه مشکل ومدهیو صداتونم در ن دیکن یم یبا هم زندگ دیساله دار نیدیخاطره ان که چن به

.اومد یو مثل بابا و محبوب صداتون در م نیاورد یکنار هم دوام نم

باال رفتند يرادمهر از سر کنجکاو يابروها

اونا در اومده؟ يصدا مگه

از دست خودش تلخ شد یاسی اوقا

بازم نتونستم زبونم رو نگه دارم نکهیا مثل
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؟یاسیام  بهیمن غر مگه

:با حرص جواب داد یاسیکرد  یم حیداشت تفر یرادمهر نشسته بود حساب در چشمان یو قشنگ نیریش نگاه

احساس  بیمحبوب رو دوست نداره از اول هم دوست نداشته فقط فر گهیگفت که د یدونم؟امروز بابا داشت م یم چه

زود گذرشو خورده

انداخت یاسیبه  ینیو نگاه سنگ دیکش یاه رادمهر

کنه اما من به خواسته طرفم توجه  یفقط به احساس و خواسته خودش فکر مخودخواهه  یلیخ ؟پدرتیاسی یدون یم

ندازم یسکه هم م يبه ان سو ینگاه مین هیدارم 

به فکر فرو رفت یتنگ شدند و کم یاسی چشمان

؟یزن یدم نم ویاما بازم به خاطر مامان سکوت کرد يکه تو هم مامانو دوست ندار نهیمنظورت ا یعنی

قایدق

 نیشدند چرا دوست داشتن ا یقده زود از هم خسته م نیرو دوست نداشتند چرا ا گهیماند چرا ادما همد رانیح یاسی

قدر سخت بود؟

رو  یخال یزندگ نیداره ا یچه لزوم ارهیتونه برات ب یبچه هم که نم يکه دوسش ندار ؟تويدر کنار مامان موند چرا

؟یتحمل کن

:جواب داد دیفرو رفت سپس با ترد قیعم یدر سکوت یظاتلح يرادمهر در هم رفتند و برا يها سگرمه

دوسش داشتم به پاس همون  یتونه او رو نابود کنه زمان یشکست م نیرو تحمل کنه ا يا گهیخوام شکست د ینم

 یحس م ستین یام چندان هم خال یکنم در ضمن زندگ یرو تحمل م یخال یزندگ نیمونم و ا یاحساس در کنارش م

(زنن یبازم حرفه خودشونو م میمردا بکن نیاگه جون تو جونه ا(داره اجیدوسم داره و به من احت کنم او هنوز هم

 چیرادمهر به خاطر پول عاطفه در کنارش مونده وگرنه ه:دیچیپدرش در گوشش پ يصدا نینگفت اما طن يزیچ یاسی
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ستیقادر به تحمل عاطفه ن يمرد

که خود رادمهر  یلیهمون دل رهیرو بپذ فیکث لیدل نیخواست ا ینم صدا را در ذهنش خاموش کرد نیبه سرعت ا یاسی

بود باتریاورده بود ز

......به او داشتم یکه زمان یپاس احساس به

هر چند که  ستیکرد رادمهر ثابت کرده بود که ان قدرها هم پست ن یرو قبول م نیهم یاسیبود و  یقشنگ لیدل نیا

رنجانده بود یپدر را حساب

کند یم دایپ یکرد که براش اپارتمان ياداوریبه او  گهیرادمهر بار د یحافظخدا موقع

احساس  نیرادمهر ا یانیکه رادمهر هم اصرار داشت که پدرش باشه اما جمله پا نینگفت مگه نه ا يزیچ یاسیبار  نیا

سوال برد ریپدرانه و مقدس رو ز

 میتونست یشدم مطمئنا م یوندم و شاهد بزرگ شدنت مم یم یتو صبر کرده بودم و دوست پدرت باق يکاش برا یاسی

سالخورده و ارزو مرده یبودم نه قلب یو امروز صاحب قلب جوان میدوست بدار قتایرو حق گهیهمد

در  يسوخته ا يگذاشت چه جسارت و ارزوها یرا در بهت باق یاسیرفت و  رونیاز اتاق ب نیسنگ ییبا قدمها رادمهر

بود شیصدا

داشت نیطن یاسیدر گوش  شینوز صدابود و ه رفته

چه کار داشت که دو ساعت تموم منو تو راهرو معطل نگه داشت؟ رادمهر

 يو لبسشو بپوشه پدر رفته بود و لباس تازه ا ادیب رونیبه او انداخت و کمکش کرد که از تخت ب یبینگاه غر پدرش

بود دارو ندارش تو اتش سوخته بود دهیبراش خر

هرگز  نویداشت ا يدخترش با دشمنش سروسر ومدهیخوشش ن یمالقات طوالن نیداد که اصال از ا یپدر نشان م لحن

بود دایپدر از نگاش پ یدگیبه خودش گرفت رنج يمظلومانه ا ي افهیق یاسیتونست هضم کنه  ینم
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...یاومده بود احوالپرس یچیه

د؟یبود که دو ساعت طول کش یچه احوالپرس نیا

 قهیو  ادیدو بار وسوسه شده بود که ب یکیخرد شده بود  یزد اعصابش حساب یلحن پدر موج م در تیو عصبان تمسخر

حد رادمهرو  نیتا ا یاسیخودشو گرفته بود توقع نداشت  يباز جلو یبندازه ول رونیو از اتاق دخترش ب رهیرادمهرو بگ

.رهیبگ لیتحو

برد رادمهر قراره  یم یشد اگه پ یدار م حهیپدرش جر را به او نگفت غرور قتیپدرشو نرنجونه حق نکهیا يبرا یاسی

:دروغ گفت نیدخترش دست و پا کنه بنابرا يبرا یسرپناه

 يرو یمخرب ریتاث شبیو مطمئن بشه حادثه د نهیخواست بب یبود و نگران حالم شده بود م دهیکن بابا خبر رو شن باور

بذارم ریکابوسو پشت  نیشده ا يبود که هر طور نیاش ا هیام نذاشته باشه همه توص هیروح

:کرد یخودش رادمهر رو مسخره م الیپوزخند زد به خ پدر

خواد یپشت سر گذاشتن کابوس زمان م یبگ یخواست یم

بهش گفتم نویهم منم

گه یمعصومانه به پدرش نگاه کرد که پدر شک نکرد او دروغ م چنان

داشت که نگران حالت باشه؟ تیطرف مادرت مامور از

:باز هم معصومانه پاسخ داد یاسی دیجوش یو تمسخر در نگاه پدر م خشم

دیشا

تلخ چهره پدر را خشن کرد يپوزخند باز

گل کنه؟ شیتا مادرت نگران يمرگ بر یقدم هیتا  یفتیبه خطر ب دیبا فقز

 يا گهید يابود جرات نداشت بگه رادمهر حرفه ومدهینداشت جرات نداشت بگه رادمهر از طرف مادر ن یجواب یاسی



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٨

.گفتن داشت يبرا

 ينتونسته بود به موقع سر کارش حاضر شه برا یاسیدر اتش سوخته بود  زیداده بود ن یاسیکه شهرزاد به  یهمراه تلفن

فرصت با ترسو لرز شماره همراه شهرزاد را گرفت نیاون کار که نان و ابدار را از دست ندهد در اول

:دیچیگوشش پ يشهرزاد تو دهیاما ترس نیدلنش يصدا

به  يمجبور شدم سر يبه همراهت زنگ زدم جواب نداد يکرد رید یوقت يکه ما رو نصف عمر کرد ؟تویاسی ییکجا

بر تو گذشته يچه حادثه ا شبیو خبردار شدم که د دمیخونه ات بزنم و اون وقت اون صحنه دلخراشو د

؟یاسی ییکجا يرسوندم اما تو رفته بود مارستانیبه ب خودمو

.......از دست دادم دوستم خونه ام کتاب خونه ام زمویهمه چ شبید

یاسی یکه خودت سالم نهیدم مهم ا یداشت قول م یاونا رو خواه یاسیسرت  يو کتابخانه فدا خانه

افتاد هیناگهان بغض شهرزاد شکست و به گر و

شهرزاد؟ یکن یم هیگر تو

نه از شهرزاد را از مادرش انتظار داشت هیگر نیشد ا ینم باورش

شم یم ووونهید یسبک بشم از صبح تا حاال دارم از نگران بذار

:گفت يدو رگه ا يکرد و سپس با صدا یمکث شهرزاد

تا حاال زبان به دهن نگرفته شبیکه از د یفهمه کام یحاله خودشو نم یبابا از نگران نمتیبب دیبا یاسی

افتاد و دلش ضعف رفت یکام ادیبه  یاسی

رندیگ یهمه بهونت م یعنی رهیگ یبهونه ات م ونمیکتا

دیلرز یشهرزاد کم يصدا

؟یاسی يهمه را به خدت وابسته کرد يبدجور
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هم دلم براشون تنگ شده من

دنبالت میخوام ب یم یاسی نمیتو رو بب ایب پس

بز نداشتجز ان خانه س یسرپناه امن گهیخواست حاال د یخواست به خانه محبوب برود نم یمردد شد نم یاسی

تلفن جواب مثبتش گذاشت يرا پا یاسی دیترد شهرزاد

دنبالت امیادرس بده ب پس

ستادیبه خانه محبوب داشت که کنار باجه تلفن به انتظار شهرزاد ا ابانیخ کیادرس را داد هنوز  یاسی

رنجد یکه ماجرا را به پدرش گفت مطمئن بود که پدرش م یوقت

اعصاب هر دوتاتون راه برم تا  يمحبوب وول بخورم و رو يدست و پا يتونم تو یکنم درك کن نم یخواهش م بابا

دهند تازه  یهم به من م ییجا هیبزرگه  یلیرم خونه شون خ یفرازمند ها م يبه خونه  یکه کارم روبراه بشه مدت یوقت

.........که حس کنم سربارم ستیجا ن نیدارند مثل ا اجیبه من احت

دیکش یحس کرد نفس به راحت یاسیبه صورت زد اما  یدگیپدرش نقاب رنج گرچه

 یوسط چ نیکرد مانده بود ا یوضع را بدتر م یاسیهم دچار اصطحکاك بود حضور  یاسیاش با محبوب بدون  یزندگ

.قلبش برداشته شد يو وزنه از رو دیکار کند؟کخ کمک از اسمون رس

خودش  يدردها ادیبود که اشک همه رو دراورد مادر به کرد چنان به هق هق افتاده  فیکه قصه اش را تعر یوقت

.کرد يزار دیمد یدر غم و اندوه خودش مدت زیخانم ن زیو عز ستیاز همه گر دتریشد

امد؟ یم ختهیاز هم گس ياتفاق افتاده بود؟از خانواده ا ییخانواده دوستت هم جدا در

 يادیاز درد دخترك دلش به درد امده بود گرچه درد زنگاه کرد  یاسی يبه دقت به چشمان قرمز و پف کرده  رمردیپ

تلنبار داشت نهیدر س

تکان داد یسرش را به تلخ یاسی
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..............يمادرش مدت هاست که از هم جدا شده اند اما من هم از خانواده ا پدرو

دیدو یاسیوسط حرف  فرازمند

بخشد تا  یکه به تو قدرت م ییرویچرخد ن یهن تو مکه در ذ يفکر یاسینکن  سهیمقا گرانیوقت خودت را با د چیه

هم نداشته باشند دیشا يقلوه سنگ ها را از سر راه بردار یبتوان

ختیر ینگاه موشکافش را به چشمان عسل فرازمند

تواند  یم یبه راحت یو ناکس یکس یهمه است و ه يپا يکه جلو یکه به تنها راه حل فیبوده ان قدر ضع فیضع دوستت

کشد  یادم م ایکند و  یم يکه دزد یکنند از منو تو گرفته تا ان ادم يتوانند خودسوز یبرسد چنگ زد همه م به ان

نه ای ابدیبه برون ب یافتاده بود راه ریکه در ان گ ییرتوتواند از هزا یم ندیبکند بب ینخواست امتحان یدوستت حت

 اهایبه رو دنیرس يتالش است تالش برا نیسته به همادم ب هیکه ارزش  یدر حال دیتالش دست کش نیاز کمتر یحت

دیها دست کش نیان و دوستت از همه ا مودنیدرست و پ ریکردن مس دایپ يتالش برا

را دارد يزیشهرزاد حدس زده بود که پدرش قصد گفتن چه چ ابدیکرد تا کلمات مناسبش را ب یمکث رمردیپ

به کنار  ی؟دوستيهمخانه شو یحت يا زهیانگ یو ب فیچنان ادم ضعبا  يکنم چه طور توانسته بود یمن تعجب م یاسی

را دوست بدارند گریحد متفاوت حرف هم را بفهمند و قادر باشند همد نیممکن است دو تا ادم تا ا ریغ

دیکرد ترک یجدا م تیرا در بر گرفته بود و از واقع یاسیکه  یزده شد و حباب تلنگر

یکه شوك زده باش نیمگر ا نمیب یاشک ها نم نیا يابر یلیرا بگو من دل قتیحق یاسی

کند فرحناز دوست  ياداوری یاسیبود که به  نیدوخته بود هدفش ا یاسیاش را به چهره  ینگاه سخت و طوالن فرازمند

بندازد تا  یاسیخواست با پر رنگ کردن نقاط ضعف فرحناز او را از چشم  یدوستت نبوده م ینبوده حت تیبرا یخوب

کند تیکمتر خودش را اذ یاسی

 یروان بودند دختر جوان شیمحو زد اما مادر به سرعت جبهه گرفت هنوز اشک ها يکار پدر لبخند نیبه ا شهرزاد
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 يماجرا نیبر ا ختنیقبرستان فرستاده بود اشک ر نهیخود را به س ایشسته بود و به خاطر غم دن شیدست از ارزوها

کردزده شوهرش را برانداز  رتیح یداشت؟با نگاه یبیسوزناك چه ع

دیگر یاز دست دادن دوستش م يخانم برا اسمنیماجرا درداور است  نیدانستم قلبت از سنگ شده همه ا ینم فرازمند

با خشونت حرف همسرش را قطع کرد فرازمند

 ندیا یهم کنار نمحد متفاوت که با  نیو اساس غلط بوده دو ادم تا ا هیهم بوده از پا يا یدوست خانم؟اگر دوست کدام

اشک ها شک دارم نیو به ا یدوست نیمن به ا

 یکرد که فرازمند چه م یاما داشت درك م افتیپاسخ نم  يبرا يرنگ باخت ذهنش از بس اشفته بود جمله ا یاسی

دیگو

دهد چون چشمان مادرش و  حیرا توض دیگو یکرد ان چه که پدرش م یجا شهرزاد خودش را وسط انداخت و سع نیا

بزنند رونیبود از حدقه ب کیخانم نزد زیعز

 یواقع يایرا ندارد به دن یستگیشا نیچون ا يبت نساز کیاست که از فرحناز در ذهنت  نیمنظور پدر ا یاسی نیبب

از  یتوان یراحت م تیذهن نیبا ا نیکن هم هیگر دیایکنار ب شیایکه قادر نبود با دن یبه عنوان انسان شیبرگرد و برا

يذربحران بگ

ان همه ماتم و اشک و اه را نداشت یستگیفرازمند فرحناز شا يبا شهرزاد بود و حق با اقا حق

 ییروزها نیاز فرحناز را داشته باشد چن یماندن ادیبه  يگشت که خاطره  ییبه سرعت در ذهنش به دنبال روزها یاسی

رحناز در ذهن نداشتاز ف یو دوست داشتن یماندن ادیبه  يحک نبود او خاطره ا یاسیدرذهن 

خت؟یر یگونه اشک م نیا یبه خاطر کدام عشق و محبت و دوست پس

 بایتوانستند ز یکه م ییشده بودند روزها اهیس ایو  يفرحناز خاکستر يبود که به خاطر رد پا ییپر از روزها یاسی ذهن

 کیو قشنگ  یروز افتاب کیاز  یتتوانست به راح یداشت م یو مزخرف ختهیو روشن باشند فرحناز از بس ذهن در هم ر
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بسازد اهیجهنم س

بود و حرص و جوش خورده بود دهیفرحناز خودش را جو يها ينه باز وایها و د يچقدر به خاطر بچه باز یاسی

 یکه داشت در اتش م یگناه و معصوم یاش را به خود گرفت و ان چهره ب یچهره واقع یاسیفرحناز در ذهن  ناگهان

کشد یحس کرد راحت تر نفس م یاسیباخت  سوخت کم کم رنگ

داشته اند  یات نقش پر رنگ یکه در زندگ ییمرگ انها یحت ایراحت کنار امدن با رفتن و  يگرفت برا ادی يگرید درس

شود یرادر ذهنت پر رنگ کن درد ماجرا کاسته م شانیها يبد شبهیندین شانیها یبه خوب

دانا که تجربه  رمردیشوند به پ یقلبش برداشته م يد و وزنه ها از روکش یکه حس کرد راحت تر نفس م یوقت یاسی

و سرشار از سپاس زد بایز يرا پشت سر داشت لبخند یعمر زندگ کی

ارام گرفت رمردیپ قلب

 یاسیرا نخورده بود تا در اغوش  رشیش یکرده بود و دست و پا زده بود و حت يقرار یب یطوالن يکه ساعت ها یکام

فرو رفت شهرزاد که  قیعم یرا خورد و به خواب رشیگذارد ارام گرفت و ش یمادر م نهیانگار که سر بر سگذاشته شد 

اوردیب دهیشاهد ماجرا بود فقط توانست اشک به د

........پدرش یکس نتوانست ارامش کند حت چیداشت ه يتا حاال انگار که گم کرده ا شبید از

 بیعج یارام شده بود نگاه کرد و با لحن یکام دنیو هم انگار با در اغوش کشکه ا یاسیاز پشت پرده اشک به  شهرزاد

:در ادامه حرفش گفت

خواهد یفقط اغوش مادرش را م میدانست ینم

او پرستارش بود نه مادرش دیاز جا پر یاسی

مادرش؟ اغوش

و مرموز بود بیو لحن شهرزاد عج نگاه
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گرفت انگار که دستات معجزه  یگونه ارام نم نیجا بود در اغوشش ا نیااگر مادرش  یحت یاسی يباالتر شیمادر برا از

داند یان را م یکه فقط کام يدار نهیدر س يراز ایکند و  یم

مادر بود کیلبخند  ینیریلبخند زد که به ش یاسی

 يمرا از رو يزیبرده او قبل از هر چ یدوستش دارم او به ضربان قلبم گوش کرده و به عشقم پ یلیداند که خ یم یکام

شناسد یضربان قلبم م

تر از نگاه مادر شده بود شهرزاد نتوانست حرفش را نزند یاوج گرفته بود که ملکوت یاسی نگاه

.یبچه ها باش نیکه مادر ا يساخته شده ا ؟تویاسی هیچ یدان یم

****

مثل خوابگردها طول  اریاخت یباشد بجاذبه  دانیم یانگار که در نوع دیکش یاتاق فرزاد م ياو را به سو بیعج ییروین

کرد  یم قیجاذبه او را تشو يروین یخشک شد از طرف رهیدستگ يو دستش رو ستادیو پشت در اتاق ا مودیراهرو را پ

به جانش افتاده بود رهمثل خو دیترد گرید یکه در بزند و وارد شود و از طرف

زمزمه وار او را از جا پراند ییکند ناگهان صدا رکایطور که پشت در خشکش زده بود و مانده بود که چ همان

او منتظرت است یاسیتکن  دیترد

نگاه پر از سوالش را به شهرزاد دوخت یاسیدانست؟ یکجا م از

 يپر یسرزده به اتاقش م یاز صبح تا حاال گوش به زنگ است که ک اریب رونیدر بزن و او را از انتظار کشنده ب یاسی االی

جانش باال اودمه مطمئنا تا حاال

 ریز یبیحس تازه و عج دیدر لغز يدستش رو.زد و به او جرات داد که در بزند یاسیکننده به  شیتشو يلبخند شهرزاد

خودش هم ناشناخته بود  يبر ان بگذارد برا یتوانست نام یکه نم یرفت حس یقلبش م يداشت و به سو انیپوستش جر

ه اوراما گرم و سوزاننده بود لذت بخش و خلس

گرفت یم يو تا روچود روح و قلب و ذهن را به باز افتیکه به ژرفا راه م یحس
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هم توان حرکت  شیبه او هشدار داده شده بود که هر زمان به او اجازه داده شد وارد شود پاها ستادیزد و منتظر ا در

اش را به غارت برده بود ينداشتند ترس وحشت و شوك حادثه شوم شب گذشته انرژ

حاال محزون قلبش را از جا کند نیو در ع نیدلنش اریمردانه و بس ییاصد

باز است در

 بیخودش هم عج يزد حالش برا یم شیعرق کرده بود و قلبش در گوش ها یاسیکه داخل شو کف دستان  نیا یعنی

بود

که از  يدیشد یار رواننکرد مطمئنا به خاطر فش دایپ بشیحال عج يبرا يقانع کننده ا لیذهنش گشت و گشت و دل يتو

 يبرده بود و حالش را دگرگون ساخته بود کنترل رو لیگونه اعصابش را تحل نیتا حاال تحمل کرده بود ا شبید

اعصابش نداشت

سالم کرد میمال ییشمرده وارد شد و با صدا ییقدمها با

کردند  یم یتابلوها دهن کج يو رو ددنیتاب یرنگ افتاب از پنجره م ینارنج يغروب بود اما اتاق روشن بود پرتوها دم

اتاق ان خانه بود که به استقبال نور رفته بود و صاحب  نیغرق بود اول دیپرده را وصل نکرده بودند اتاق در غروب خورش

دید اهیو س يخاکستررا  ایفرد خانواده بود که دن نیان اتاق اول

 دید یبار ان را م نیاول يانگار برا ستینگر یم دیرشچرخدار نشسته بود و از پنجره به غروب خو یصندل يرو فرزاد

دوباره سالم کرد نیگمان کرد حضور او را حس نکرده بنابرا یاسیچنان محو تماشا بود که 

یکن یچند بار سالم م دمیشن

کند یخواست کم محل یبود م نیروشش ا پس

 يکفر زیکه در قلب و ذهنش بر پا بود ن ییز غوغاشد ا مانیکه اومده بود و خلوت او را به هم زده بود پش نیاز ا یاسی

نخواسته بود  یطرف بچرخاند حت نینخواسته بود سرش را به ا یرسلند فرزاد حت یداشت جانش را به لب م لیدل یشد ب
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ندازدیبه او ب ینگاه مین

کند  فیرا در ذهنش رد انکه فکر کند و جمله ها یکه او را بگزد ب يزیزد چ یم رونیگفت و از اتاقش ب یم يزیچ دیبا

:محابا گفت یگزنده و ب یبا لحن

د؟ینیب یرنگ داره م ایدن.........ست ینارنج ستین يخاکستر دیغروب خورش دینگاه کن خوب

دیچک یداغ به قلبش فرو رفته بود از غرورش خون م ییمثل چاقو يدیگرد کرد که برود ناام عقب

است اهیمن س يایرنگ دارد اما دن ایدن بله

گرفت کنار در متوقفش ساخت یم يخوش اهنگ که تا رو پود روحش را به باز ییصدا

 یبوم م يخودم را رو يایمن دن ياست نه الجورد اهیاسمان س یست نه نارنج يمن خاکستر يایدر دن دیخورش غروب

نمیب یرنگ ها ندارم چون انها را نم نیبه ا يکشم کار

اتش درون قلبش حس  یحت یاسیرا در برگرفت  یاسیفرزاد مثل زبانه اتش و نگاه  دیچرخدار چرخ یصندل سرانجام

کرد

چشمانش را  یجا خوش کرده بود باز پررنگ شد و رنگ عسل یاسیکه در چشمان  یغم دیماجراها داشت شبیام د دهیشن

گرفت یم داشت جانش را یکابوس دست از سرش بر م نیبودند تا ا دهیبار اندوه خم ریز شیدر برگرفت شانه ها

:گفت میمحزون و مال يبا صدا یاسی

افتاند  یچشم بر هم زدن اتفاق م کیتلخ که در  يحادثه ها دیبهتر بدان دیحادثه تلخ بود شما که با کی شبید يماجرا

اورند یچه به روز ادم م

به  دید یار مچرخدار بسته شده بود و روز و شبش را شب ت یدانست اگر به صندل یخوب هم م یلیدانست خ یم بله

بود دهیچیاش را در هم پ یچشم بر هم زدن اتفاق افتاده بود و زندگ کیتلخ بود که در  يحادثه ها نیاز هم یکیخاطر 

:تکان داد و فقط گفت یسرش را به تلخ فرزاد
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متاسفم

نشست یاسیته دل گفت و به دل  از

طنز داشته باشد یکرد لحنش حالت یچنگ انداخت و چشمانش از اشک پر شد اما سع یاسی يبه گلو یبغض

اتش سوخت يخانمان شدم دارو ندارم تو یچشم به هم زدن اواره و ب کی در

دارو ندارش ........که داشت ینداشت در حال شیبرا یدارو ندار ارزش نیخواست وانمود کند که ا ینبود م نیسنگ لحنش

کتابخانه ارزشمندش که در اتش سوخته بود

دیاز طنز به نگاه فرزاد خز ییرگه ها ناگهان

؟یسر ما خراب بش يرو ينکنه امده ا نمیبب

ام دعوتم کردند امدهین

در چشمان فرزاد براق شد و چانه اش را صاف کرد یاسی

 یاتاقم را هم م هیکار کنم کرا نجاینشوم امده ام ا یکس یو سربار زندگ رمیامده ام سربارتان باشم حاضرم بم دینکن فکر

پردازم

یخانه فراوان بود اتاق خال نیخنده اش گرفته بود انچه که در ا ادفرز

متروك مانده بودند یکس یکه از زور ب ییاتاقها

؟يامده ا يچه کار يبرا حاال

منقبض  يکه اصال از رو نرفته بود با چانه ا یاسیکند  يرا کفر یاسیخواست  یخوب خودش را به ان راه زده بود م فرزاد

:جواب داد

ام پرستار بچه باشم امده

برانداز کرد بیعج یرا با نگاه یاسی يرا باال انداخت و سر تا پا شیابرو کی فرزاد
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اخراجت کردم روزید دیا یم ادمیکه  ییمن؟تا جا يبچه ها پرستار

کند يخوب بلد بود نقشش را باز یلیهم خ یاسیکرد  یم ينقش باز یعال

دیرا ندار پس حق اخراجم دیکه استخدامم نکرده ا شما

کرد ینگاه فرزاد را سوراخ م نگاهش

......یکن يمن پرستار يقرار است از بچه ها اما

شما هستم يچون عاشق بچه ها بله

زبانش  فیدختر خلع صالح است حر نیاورد فرزاد خنده اش را پنهان کرده بود قبول داشت در برابر ا یجواب کم نم در

فوق العاده و نگاه سرزنده اش  يسته اش سمج و مصر بود و از همه باالتر انرژرفت در برابر خوا یشد از رو نم ینم

ترساند یفرزاد را م

؟يندازیلنگر ب يامده ا پس

 يخراب شود همان طور که نخواسته بود رو یسر کس يخواست رو یبر خورد او نم یاسیبود اما به  یفرزاد شوخ قصد

است ازیکرد به او ن یامده بود چون گمان م نجایشود او به امادرش و رادمهر خراب  ایسر پدرش و محبوب و 

:گفت تیچانه اش را جمع کرد و با قاطع نیبنابرا

روم یم دییچشم شما هستم بگو يتو يخار اگر

 نینداشت بنابرا زین یرا نداشت اما عادت به عذر خواه یاسیدر قلبش تکان خورد قصر رنجاندن  يزیحس کرد چ فرزاد

:تفاوت گفت یب یزد و با لحن یتفاوت یخود را به ب

رفتنت نظر بدهم ایماندن  يام که رو اوردهیقوله خودت من که تو را ن ؟بهیچشم من باش يتو يخار دیمن چه؟چرا با به

:گفت يکردن نداشت با لحن معصومانه ا یبا عذر خواه یاسان بود مشکل شیبرا زیکه همه چ یاسی

دیببخش دیکه زدم ناراحت شد یاز حرف اگه
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غبطه خورد یاسیشد فرزاد به  یم يسخت بر زبان فرزاد جار یلیکه خ يرا به زبان اورد کلمه ا دیراحت ببخش چه

ناراحت نشدم نه

مثل گل شکفت یاسی ینه مصنوع یلبخند واقع کیزد  يلبخند یاسی به

توانم بمانم؟ یم پس

دهبه گمانم اجازه صادر ش دیندار يمن کار يکه به اجازه  شما

:مثل بچه ها سرش را تکان داد و در ادامه حرف فرزاد گفت یاسی

هم کتاب از کتابخانه برداشته ام ییاتاقم را هم نشانم داده اند چند تا تازه

ردیخنده اش را بگ ينتوانست جلو فرزاد

دیوقت هدر نداده ا يذره ا دیجا افتاده ا یپس حساب نگفتم

:صدادقانه گفت یاسی

از خود نداشتم  يجا راحتم انگار که در خانه خودم هستم گرچه تا حاال خانه ا نیکنم ا یما حس مدانم چرا ا ینم

شناسم  یجا را م نیکنم ا یکنم حس م ینم یبیدارم احساس غر یبیحس عج کیجا  نیدانم اما ا یواحساسش را نم

ناسمش یرا م شانیشناسم نگاه ها و لبخندها یخانه را م نیا يادمها

و  ستنیو گر دنیبا خند یده اشک به فرزاد لبخند زد چه قدر برابر ابراز احساساتش راحت بود مشکلپشت پر از

به  زیجا ن نیبود فرزاد در ا ایر یحرص طرف را در اوردن نداشت مثل کف دست صاف و ساده و ب یشدن و حت یعصبان

غبطه خورد بیسا

دانستم کجا بروم؟خانه پدرم خانه  یصه دار بودم نمغ یلیکه سرپناهم در اتش سوخته بود خ نیصبح از ا امروز

را به من دادند فرزاد  ایرا کرد انگار دن نجایا شنهادیکه شهرزاد پ یدر کار نبود اما وقت یارامش میکجا برا چیه.........مادرم

پس از  عتینگاه کند نگاهش را از پنجره به طب دندیدرخش یاشک م درکه  یتحمل نداشت به ان چشمان عسل گریکه د
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:دیداشت احساسش را فاش نسازد پرس یکه سع یغروب دوخت و با لحن

؟يجا را دوست دار نیا یکن یحس م چرا؟چرا

با همان لحن صادقانه جوابش را بدهد یاسیسوال را بداند منتظر ماند  نیدوست داشت جواب ا فرزاد

سوال واضح بود شک نداشت فرزاد  نیجواب اکرد که انگار او را دست انداخته  ینگاهش م يداشت طور یاسی اما

انداخت یکرد و او را دست م یداشت مسخره اش م

چرا؟ دیدان یشما نم یعنی

بنگرد یاسیبه چشمان  گریمجبور شد بار د فرزاد

هم بهت بود هم رنجش یاسینگاه  در

دانم یدانم واقعا نم ینم نه

ه شک انداخترا ب یاسیصداقت بود اما پوزخندش  يفرزاد از رو لحن

و دوست بدارد؟ ندیبب بایکه زندانش را ز دیرا سراغ دار یکس شما

توانست یچه طور م.دینام یبهش سبز را زندان م نیگشاد شدند فرزاد ا رتیاز ح یاسی چشمان

دیبهشت سبز را زندان بنام نیا دیشما حق ندار ستیجا زندان ن نیا اما

شد ریمتح فرزاد

سبز؟ بهشت

سر داد؟ یعصب ياخنده  ناگهان

رنگ و رو رفته و دود زده را؟پس چرا من  يدرخت ها نیو ا کینمناك و تار ياتاق ها نید؟اینام یرا بهشت م نجایا شما

کجاست؟ دییگو یکه م ینم؟بهشتیب ینم

او را دست انداخته بود یبود و فکش منقبض شده بود فرزاد حساب دهیپر یاسی رنگ
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کجاست؟ میگو یکه م یبهشت دیبدان دیخواه یم

با تمسخر به فرزاد نگاه کرد یاسی

دیابیرا ب میگو یکه م یبهشت دیتوان یچشمانتان در طرز نگاهتان ان جا م يتو

کرد ینگاهش م زیام ریتحق یکرد داشت با نگاه یفرزاد تلخ و تند شد دخترك داشت مسخره اش م لحن

ست؟یچ منظورت

زد یمژه هم نم یو حتنگاهش را به نگاه فرزاد دوخته بود  یاسی

چشمش  ياگر هر روز جلو یحت ندیب یهرگز بهش نم هیو خاکستر اهیس شیایکه دن یواضح و روشن است ادم منظورم

باشد

است و نه با  گرانیبود که حق با د رفتهیوقت نپذ چیبار برود ه ریخواست ز یبود تمام و کمال اما فرزاد نم یاسیبا  حق

ان نبود ستهیاگر شا یداد حت یمحق را به خودش  شهیخودش هم

رفتهیرا نپذ یاسیداد که حرف  یتلخ فرزاد نشان م خنده

 یرنگارنگ يایدن دیکن یدخمه زندان کیخودتان را در  دیو مجبور بود دیچرخدار دوخته شده بود یهم اگر به صندل شما

دینداشت

نداشت  ییابا یاسینقاط ضعف او راه نرود اما  يداد رو یهشدار م یاسیفرزاد بود که به  يدر چشم ها یترسناک نگاه

ندازدیبه دوربرش ب ینگاه میبخورد و ن یبزند تا بلکه فرزاد تکان ينقاط ضعف تلنگر نیخواست به هم یم قایدق

با سماجت نگاهش را به نگاه ترسناك فرزاد دوخته بود یاسی

دیکن یدخمه زندان کیخودتان را در  دیندار ياجبار چیه

را قطع کرد یاسیپرخاش موعظه با  فرزاد

از دستم ساخته اشت؟ يگریکار د چه
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در انها نبود نگاهش پر از بغض  یداشت اما نگاه قشنگ یرنگ بود چشمان قشنگ یشیم یفرزاد مثل چشمان کام چشمان

و درد بود

است یاسیکه به سرش امده  ییکه انگار مقصر بال دیکش ادیفر یاسیبر سر  چنان

چشم هم نباشم يخورم پس بهتر است جلو ینم يکار چیه که به درد یوقت

افتهین امیازار دهنده و الت يبود پر از زخم ها یزخم شیصدا

بود و داشت با  ستادهیا یاسیبه سکوت گذشت  یرا ببندد لحظات یاسیموفق شد حق را به خودش بدهد و زبان  سرانجام

دلش به درد امده بود دیجنگ یبغضش م

فرزاد سکوت را شکست یو زخمدرد الود  يصدا

حالم  گریاند د ختهیاشک ر میبرا یبه اندازه کاف رونیبرو ب امدهیتا اشکت در ن یترحم کن میدوست ندارم برا رونیب برو

خورد یبه هم م

ختیاعصاب فرزاد به هم ر دندیدرخش یتکان نخورد چشمانش در اشک م شیاز سر جا یاسی اما

رونیگفتم برو ب زیشک تمساح نرو ا سایاحمق ها ان جا نا مثل

داشت يبشنود او هم زبان گزنده ا نیو توه ستدیاینبود که ان جا ب یکس یاسی

شما را تحمل  یسوزد که محکوم شده اند اخالق سگ یشماست دلم به حال خانواده تان م ياشک ها برا نیا دینکن فکر

کنند

 یدخترك چطور جرات م دیشود برق از سر فرزاد پر شتریاورده بود تا زهر کلماتش ب نییرا پا شیعمدا صدا یاسی

ترسناك بروبر دخترك را نگاه کرد یزبانش بند امد و با نگاه یلحظات يکرد؟برا

ترس در چشمانش نبود و  يذره ا رفتیپذ یداشت و عواقبش را هم م مانیکه زده بود ا یاصال جا نزد به حرف یاسی اما

باشد  دهیکرد درست شن یهش را در چشمان فرزاد براق کرده بود فرزاد که باور نمبود و نگا ستادهیهمان طور محکم ا
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و سپس باال امد و از خشم و بهت کبود شد دیرنگش ابتدا ته کش

؟یکن یطور جرات م چه

 یگرانیمحکوم بودند نه او د گرانیو محکومش کند تا به امروز د ستدیبا شیجلو یسابقه نداشت کس افتیرا نم کلماتش

روز انداخته بودند نیاو را به ا که

:گفت يبا خونسرد یاسی

کند یچشمان ادم را باز م یتلخ نیتلخ است اما ا شهیهم قتیحق

را پاره کرد یاسیفرزاد بند دل  ادیناگهان فر و

ام؟ قدر بدبخت شده نیام کند؟ا یپرستار بچه امرو نه هیکه  دهیرس ییکارم به جا گرید ؟حاالیکن یچطور جرات م گفتم

 يا رانهیزد با چنان نگاه حق یاشغال حرف م کیسروپا از  یادم ب یپرستار بچه که انگار از ک کیگفت  یچنان لحن با

بود که دود از کله اش بلند  یاسیبار نوبت  نیکند ا یحساب نم يزیرا به پش یاسیرا برانداز کرد که واضح بود  یاسی

شود

انسان برخورد کنند اما مثل  کیحشرونشر داشته باشد که با مثل  ییا ادمهابرود ب ییکرده بود به جاها یقدر سع چه

نگرد یمزاحم م يکه به موجود يانگار دید یم يریمرد نگاه حق نیجا را اشتباه امده بود در چشمان ا نیا نکهیا

در بغض  ییا صدااما نزد ب زدیریب رونیبزند و دردش را ب ادیتوانست فر یدرد اشنا فشرده شد م کیدر  یاسی نهیس

دیدو رونیجمله اش را گفت و از اتاق اندوه ب نیشکسته اخر

يسوزد خودت خبر ندار یکه دل همه به حالت م يان قدر بدبخت شده ا يبدبخت شده ا بله

؟يبرو نجایخواهس از ا یچه شده؟چرا م ییگو یبه من م یاسی

زد یکه به دام افتاده باشد بال بال م يل پرنده ارفت و مث یاتاق به ان اتاق م نیاز ا یاسیبه دنبال  شهرزاد

؟يبود نجایکه عاشق ا تو
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هم هستم هنوز

بود نیغمگ یاسی لبخند

روم یم يگرید يبه جا یزندگ يرا دوست دارم اما برا کارم

اورد یسر در نم شهرزاد

يرا ندار ییکجا؟تو که جا اما

کم رنگ نشده بود یاسیدر نگاه  يفاجعه ذره ادو شب قبل خانه ات در اتش سوخت غم  دینکرد بگو جرات

.قدم عقب راند کیکه شهرزاد را  یبه شهرزاد انداخت نگاه يتر نیزد و نگاه غمگ يگرید نیلبخند غمگ یاسی

ستمیکس و کار ن یقدر ها هم ب ان

عقب نشست شهرزاد

نبود نیمنظورم ا یاسیخوام  یم معذرت

 نیخواست به ا یان را بچسبد نم یخواست دو دست یا به خانه اورده بود و مر يزل زد شاد یاسیبه چشمان  یبدبخت با

از دستش بدهد یسادگ

که قرار است با ما  نیدر نگاهت بود که مطمئنم ساخت قلبا از ا یبرق یکن یجا زندگ نیکردم ا شنهادیکه پ یواقت یاسی

؟يدرا عوض کر متیفهمم چرا تصم ینم یاسیفهمم  یمن نم....یخوشحال یباش

التماس کند نه با زبانش شیبنگرد شهرزاد فقط بلد بود با چشم ها شیرا مجبور کرد که به چشم ها یاسی شهرزاد

کنم ینبود که باور نم ینگو که برق چشمانت واقع یاسی

ردیاش نگ هیو ملتمس شهرزاد نگاه نکند و گر نینتوانست به چشمان غمگ یاسی

گفته؟ يزیو فرزاد چکنم به من بگ یشده؟خواهش م یچ یاسی

که  يجاذبه ا يرویفرزاد انگار ن يرنجد اال از فرزاد و گفته ها ینم زیچ چیکس و ه چیاز ه یاسیبرده بود که  یپ شهرزاد
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هر دو را پر توقع ساخته بود دیکش یاو م يفرزاد و فرزاد را به سو ياو را به سو

کرد يدروغ گفت و نقش باز یبه راحت یاسی

هم رادمهر را از خود برنجانمخوا یفقط نم نه

ست؟یک گرید رادمهر

جور  يبافت تا بهانه ا یو زمان را به هم م نیداشت زم یاسی دیگو یچه م یاسیاورد  یمانده بد سر در نم رانیح شهرزاد

را با سماجت پنهان کرده بود یکند و از انجا برود علت اصل

لم دوسش دارماو يدومم که مثل بابا يبابا قتیمامانم در حق شوهر

بود شهرزاد هم  دهیزد اما لبخندش رنگ پر يبچه گانه شد و نگاهش برق زد و به دنبال ان لبخند بچه گانه ا لحنش

زد یلبخند کمرنگ

خودش دست و پا کند يدر قلب تو برا ییبه حالش که توانسته جا خوش

:رفت و ادامه دادگ دهیحرفش را نشن یاسیبود  دهیرنج يشهرزاد حسرت الود و تا حدود لحن

 دشیتوانم ناام یکنم نم یدست و پا کند اما او اصرار دارد بروم با او و مامان زندگ یاتاقک میرادمهر خواسته بودم برا از

که مامانم را بشناسم نیا يست برا یکنم فرصت خوب یکنم فکر م

و کاسه چه کنم چه کنم را در  دیا کاور یاسیزد شهرزاد با دقت  یدر ان موج م دیمصمم بود اما نگاهش نه ترد لحنش

دیدستش د

 یهنوز خودت هم نم يجا به کجا برو نیکه قرار است از ا یستیمطمئن ن یاست تو حت دینگاهت پر از ترس و ترد یاسی

یدان

 یاسیرا متزلزل کند اما  یاسیخواست با کلمات  یم دهیبود اما مطمئن نبود که درست د دهید یاسیرا در نگاه  دیترد

خواسته اش مصر بود
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را در  زیام ریان نگاه تحق گریبار د کیقلبش بردارد اگر  يخانه برود و حس مزاحم بودن را از رو نیخواست از ا یم

فرزاد را ایکشت  یخودش را م دیبا ای دید یچشمان فرزاد م

:غم گرفته در جواب شهرزاد گفت ییصدا با

شود؟ ید نمشو یم دایپ میبرا یاتاقک رونیان ب باالخره

؟ياوریقرار است سر از کجا در ب یدان ینم ؟هنوزیاسی نگفتم

انداخت یاسیرا بر  ينگاه تلخ و سرزنش بار شهرزاد

از ما بدت  يزود نیهم ماله تو نکند به هم یکیهمه اتاقک  نیشود که سر پناهت باشد ا یم دایپ یجا هم اتاقک نیا یاسی

امد؟

شد ختهیر یاسیو ترس به نگاه  یاز نگران یموج

...........به خدا همه را دوست دارم اما نه

را قطع کرد یاسیحرف  يبه تند شهرزاد

 ی؟اتفاقيدیشن ی؟حرفيشد زاریب شیجا و ادم ها نیاز ا یاسی رمیکه بپذ اوریب یلیچرا؟دل ؟خوبيبرو دیبا اما

مگر نه؟ یاسیشده  يزیچ کیافتاده؟خوب باالخره 

اورد  ینم يقانع کننده ا لیداد اگر دل یشت کارش را هم مثل سرپناه امنش از دست مکرد دا یاحساس بدبخت یاسی

اصال  یاسیدر چشمانش بود  يا دهیحاال هم نگاه تند و رنج نیاحتمال داشت شهرزاد از او برنجد و جوابش کند هم

کرد ینم ينقشش را خوب باز

با مادرم را تجربه کنم هنوز نتوانسته ام مادرم را بشناسم یزندگ یخواهم مدت یفقط م افتادهین یباور کن اتفاق شهرزاد

؟ينتوانسته ا چرا

ومدهین شیپ فرصتش
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فرصت را به تو نداده؟ نیاو ا ای يفرصتش را نداشته ا تو

:انداخت و جواب داد نییسرش را پا یاسیقفل کرده بود و  یاسیو دقت نگاهش را در نگاه  یرکیبا ز شهرزاد

دو هر

یده یخودت را لو م ییقبل از ان که دروغ بگو یاسی یستین یخوب يدروغگو

انداخته بود نییهمچنان سرش را پا یاسی

 ریشناختن مادر د ي؟برایو او را بشناس يشو کیدهد؟که به او نزد یفرصت را به تو م نیکه مادرت ا یتو مطمئن یاسی

ست؟ین

بود رید یزندگ کیبا شهرزاد بود به اندازه  حق

؟یزن یدرو ان در م نیقدر ا نیمنم چرا ا رفتنش لیدل

را پاره کرد یاسیکه باز بند دل  نیو خوش طن میفرزاد بود ان قدر مال يصدا

 غیدر یلبخند ب يپرده ها را از جلو یاسیپرده ها انداخته بودند امروز  دیخز کیتار مهیاتاق ن هیصدا  یچرخدار ب یصندل

افتاب کنار نزده بود

چشم به هم زدن اعماق  کیفرزاد در  قیدانست غمش فرق دارد نگاه دق یبود و فقط خودش م نیغمگ یاسی امروز

و نفسش را به شماره انداخت دیوجودش را کاو

فرق دارد یاسیدانست غم  یانگار او هم م دیفرزاد د يلبها يرو يلبخند محو و مرموز یاسی

زدیگر یدارد از من م او

افتاده  فتدیداشت ب دیکه ام یکرد اتفاق یحس م يبا ناباور دیدر ان د ياز شاد ینیمرموز بود و فقط شهرزاد طن لحنش

است

زمیگر ینم یمن از کس دیخودتان را بزرگ کرده ا يادیز
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بچرخاند ییخنده اش را گرفت اما فرزاد مجبور شد سرش را به سو يجلو یبه سخت شهرزاد

يخوشحال شد یبمان یتوان یکردم م شنهادیکه به تو پ یوقت یجا بمان نیا یخواه یبده چرا نم حیتوض یاسی پس

نداشت يافتاده بود راه فرار ریگ یاسیبرسد  یجالب جیان که به نتا دیقصد داشت موضوع را کش بدهد به ام شهرزاد

زدیگر یکه گفتم دارد از من م همان

را هم به خودش  يزیچ کیاست خو یداشت انگار م یبیجمله داشت نگاهش هم برق عج نیا يرو یبیاصرار غر فرزاد

ثابت کند یاسیهم به 

:تند رو به شهرزاد گفت یشد با لحن یعاص یاسی

جا بمانم نیا هیثان کی یتوانم حت ینم گریکه د دمید يزیدر نگاهش چ زمیگر یدارم از او م اره

زدیدر هم بر یاز نگران ای اوردیجواب بال در ب نیمانده بود از ا شهرزاد

؟يدیچه د در نگاهش خوب

 یالیخ یاش نشسته بود و با ب یصندل يفرزاد رو ختیبه هم ر شتریب یاسیکرد اعصاب  یسوال م يکه از بچه ا انگار

کند یمطمئن بود که دارد مسخره اش م یاسی دیرقص یکرد نگاهش م ینگاهشان م

کرد دایذهنش کلمات گزنده و زهر دار پ يگشت و گشت و تو یاسی

اشغال مزاحم کیکند به  ینگاه م یعوض يسروپا یب کیانگار به نگاهم کرد که  يطور

جواب  نیشد واضح بود که انتظار ا یو با بهت به فرزاد نگاه کرد فک فرزاد داشت منقبض م دیشهرزاد پر ياز رو رنگ

را نداشت

ام یمزاحم عوض کیمانم که حس کنم  ینم ییجا من

یاسی

دیدو اسیحرف  يتو دهیبر دهیبر شهرزاد
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؟یهست یمزاحم عوض کیگفته که تو  یکس ؟چهییگو یچه م یفهم یم

:جواب داد یمعطل یب یاسی

را به من گفت نیبا نگاهش با لحنش ا...........اقا نیا

و ترس  رتیگرفت چشمان شهرزاد از ح یشد و رگ گردنش ضربان تند م یفرزاد لحظه به لحظه ترسناك تر م نگاه

شود دهیکش نجایموضوع به اگشاد شده بودند انتظار نداشت 

؟یتو گفت فرزاد

 يخواست هر طور یبرود م یاسیکند و نگذارد  یعذر خواه یاسیاز  ینگاهش به فرزاد التماس کرد که اگر شده حت با

کرد یافتاب بود حضورش داشت خانه را روشن م يخانه به منزله نور و گرما نیا يرا نگه دارد او برا یاسیشده 

:ز لب باز نکرد به ناچار شهرزاد خودش گفتفرزاد لب ا اما

.....دارد ازیخانه به تو ن نیبه خاطر ان است که ا ییجا نیاگر تو ا یاسی

حرف خودش سوار بود يرو یاسی

ختمینگاه ها گر نیتونم تحمل کنم از خانه پدرم به خاطر هم یها را نم ینگاه بعض اما

گرفت یاسیه ترسناکش به دام اندازد باز نفس را با نگا یاسیفرزاد موفق شد نگاه  سرانجام

حرفها را به تو زدم؟ نیا من

:چانه اش را جمع کرد و محکم گفت یاسی

بله

شد یچشمان فرزاد لحظه به لحظه پر رنگ تر م یشیم رنگ

زبانم؟در قالب کلمات؟ با

دیایخواست کوتاه ب یحال نم نیکه به دام افتاده است با ا دیفهم یاسی
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اهتانبا نگ نه

دیدرخش یدر چشمان فرزاد م یمخصوص برق

؟یبکش رونیاز نگاه کلمه ب يقادر تو

.....اما نگاه شما نه

يدیزد و تو بد شن یم يگریداشت حرف د دی؟شایمن چ نگاه

ردیاش بگ هیگر یاسینمانده بود  يزیکرد چ یداشت مسخره اش م باز

دیکن یمسخره ام م دیمثل حاال که باز هم دار دمیبد شن من

را پوشاند یاز اشک چشمان عسل يا پرده

؟یخوان ینگاه مرا م تو

فرو رفته بود یاسیدر چشمان  يفرزاد مثل خار نگاه

؟یخوان یاز نگاهم چه م قایبگو دق.........بگو خوب

 دست يخود ینگاه و لحنش تند شده بود دخترك قبول نداشت که بازنده است ب ختیر یفرزاد داشت به هم م اعصاب

زد یو پا م

:گفت يتر میزد و با لحن مال یعصب يلبخند دیرا د یاسی دیکه سکوت و ترد یوقت فرزاد

کرد ریشود هزار جور تفس یرا م نگاه

:محابا گفت یرك و ب یاسیبندازد که  یاسیبه  يا روزمندانهینگاه پ امد

خودم را دارم ریمن هم تفس بله

شد دهیتند و رنج گرینگاهش بار دامد دخالت کند که فرزاد نگذاشت  شهرزاد

ینیتر بب قیکن نگاه ها را دق یخانم سع یاسیمزخرف است  رتیتفس
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:در ادامه جمله خودش گفت دهیکه انگار حرف فرزاد را نشن یاسی

دیکن یتفاله بدبخت نگاه م کیکه انگار به  دیکن ینگاه م يهم طور حاال

ه اوستاز نگا بیداشت به فرزاد بقبوالند که ع اصرار

هراسان خودش را وسط انداخت شهرزاد

قدر دفاع نکن نیا یستیکه مطمئن ن يزیاز چ..............ایکنم کوتاه ب یخواهش م یاسی

:زد ادیشده بود فر یعصب یاسی

زند یم ادیجمله دارد در نگاهش فر نیا مطمئنم

 يخودت را کنترل کن مدت هاست تو يده اکنم تا همه را نترسان یخواهش م یاسی یزن یم ادیفر يکه دار یتوئ نیا

نزده ادیفر یخانه کس نیا

ارام شود یاسیکه  دیچه بگو ایکار کند  یدانست چ یدستپاچه شده بود نم شهرزاد

فرزاد تن هر دو را لرزاند يزده  خی يصدا ناگهان

تو مرا بدبخت  یکن ین عذر خواهاز م دیکه با یتو هست نیا يکنم اما کور خوانده ا یکه از تو عذر خواه يدار انتظار

د؟یا یم ادتیاش خبر ندارد  یکه از بدبخت یبدبخت يدینام

 نهیبه س نهیراهرو س يرفت و تو رونیکند از اتاق ب یرا خال دانیداد م حیشده بود ترج رانیو ح جیاز بس گ شهرزاد

بود جهیزد و منتظر نت یقدم م یپدرش شد که با نگران

خانه دل بسته بود نیدر ا یاسیهم به حضور  رمردیپ

:منقبض گفت ياز حرفش دفاع کرد با چانه ا نیرا گفته بود بنابرا قتیحق یاسی

محض است قتیانچه که گفتم حق رمیگ یرا پس نم حرفم

اش خبر ندارد یکه از بدبخت یبدبخت
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قایدق

ك برداشته بودتر شیصدا خیکرد اما انگار  یم يباز ینمود نقشش را عال یخونسرد م يادیز فرزاد

ام خبر دارم یکه از بدبخت ؟منیاسی ییگو یمزخرف م نگفتم

را  یاسیکه دل  یلبخند واقع کی یشیلبخند نما کیناگهان لبخند زد نه .........قفل بود و لحنش ارم یاسیدر نگاه  نگاهش

لرزاند

هزار  ییلبخند فرزاد معجزه کرد وزنه ها دیبند امده بود مانده بود چه بگو یاسیبر امده بود زبان  ششیاز عهده نما یعال

ها فرستاد هیتازه به ر يفضا را گرفت و هوا ینیبرداشت تشنج و سنگ یاسیقلب  ياز رو ییلویک

ردیگ یم يحس کرد جان تازه ا یاسی

شدن  رفتن از انجا و اواره يبرا یلیدل گریکرده بود پس د یاز او عذر خواه یلبخند واقع کیبه روش خودش با  فرزاد

نداشت

؟ینیب یتو واقعا مرا ان قدر مزخرف م نمیبب

پنهان بود يطلبکارانه نگاهش کرد اما پشت نگاهش لبخند فرزاد

:رك و راست جواب داد یاسی

ست یخرد کردن ادم کاف يبرا دیدرخش یدر نگاهتان م ریکه برق تحق ينه اما همان لحظه ا شهیهم

دز یسرش را تکان داد و لبخند تلخ فرزاد

شود یاگر بخواهم حرف دلم را بزنم بد برداشت م یتوانم با نگاهم حرف بزنم حت یچه قدر بدبختم نم ینیب یم

خواست بشنود ینم یاسیزد اما  یانداخت نگاهش انگار حرف م یاسیبه چشمان  یبینگاه عج فرزاد

با تو  يگرینگاه خواسته حرف د کی دیقضات نکن شا يتا مطمئن نشده ا يخوب دقت کن که اشتباه نشنو خانمی اسی

یکن ریو تفس يبشنو يگریطبق احساس خودت ان را طور د يبزند و تو اصرار داشته ا
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چشم است يخانه به رو نیا يقدمت تو يکه برو دمیجان ترس دختر

اورد یاسیانداخت اشک را به چشمان  یاسیبه  رمردیکه پ ینگاه

است جا خانه خودت نیا یاسیوقت فراموش نکن  چیه

جوان شده بود رمردیپ لبخند

.دیسازم که سر به اسمان بسا یم یتیامن يوارهاید تیبرا

به لب اورد يلبخند تر و تازه ا زین یاسی

دیجا امنم اقا جان مطمئن باش نیا

یرفت یم یداشت اما

دیکاو یرا به دقت م یاسیاش نگاه  دهیسردو گرم چش نگاه

داشت يگریقصه د رفتنم

 نهیس يو دل ما را تو یرا جمع کن لتیبارو بند یخواه یهر بار م فتدیاتفاق ب تیقصه ها فراوان برا نیز اا دیشا یاسی

؟یبلرزان

انداخت نیییسرش را پا یبا شرمندگ یاسی

......دانم بچه گانه رفتار کردم اما یم

انداخت رمردیبه پ يگناه و مظلومانه ا یب نگاه

را دراورده بود حرصم

که گفت حرصم را دراورده بود و از رگه  یوقت یاسیدانست قلبش از لحن  یخوب م یلیخ رمردید بود و پفرزا منظورش

شاد شد دیدو شیکه به گونه ها یسرخ

را جوان کرد رمردیچشمان پ طنتیاز ش یبرق
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ات کند وانهید بشیو غر بیدهم با اخالق و رفتار عج یاولش است به تو قول م تازه

را بداند فشیرا رئشن کند تا تکل یاسی ان بود که ذهن قصدش

هم نکند یممکن است دفعه بعد عذرخواه یبا هر بار اخم و تخمش جا بزن ستیقرار ن یاسی

نه ایرا بخواند  یاسیتواند فکر  یم ایا ندیخواست بب یم ستینگر یم یدقت به چشمان عسل به

يقدم نرو کی یو حت یستیبا تیخواهد محکم سر جا یم دلم

کرده  زیعز ياریبود بتواند فرشته نجات را به  دواریکرده اش و ام زینگران بود نگران عز ينگاه پدر رمردیپ نگاه

بفرستد

 یاسیرود  یحق را به خودش بدهد کمکش کن تا بداند کجاها اشتباه م شهینذار هم شهیرا به او نده حداقل نه هم دانیم

خبر ندارد حق با اوست از اشتباهاتش شهیکند هم یاو گمان م

رنگ خواهش و التماس به خود گرفت رمردیپ نگاه

یتوان یفقط تو م یاسیکن  کمکش

:دیکلمه پرس کیاو چه کاره بود؟فقط  ؟چگونه؟مگریمانده بود چه کمک رانیح یاسی

من؟ چرا

شد قیبه چشمانش دق یبینگاه عج رمردیپ

یاسی یدان یبهتر م خودت

زود یلیکه بداند هنوز زود بود خ خواست ینم یعنیدانست  ینم یاسی اما

بدانم دیدانم از کجا با یمن نم اما

را پر کرده بود یاسینگاه  ترس

دیهم رس شیاسان به چشم ها یلیکه خ يزد لبخند يلبخند مرموز رمردیپ
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پاسخش انجاست یاسیسوال را از قلبت بپرس  نیا

 خی یاسی يخون در رگ ها دیایقلب و ذهنش کنار ب يغارا تنها گذاشت تا با غو یاسیبا لخند مرموزش رفت و  رمردیپ

بسته بود

****

دهیتا حاال از بس دنبالت گشته ام نفسم بر روزید ؟ازییتو معلوم هست کجا یاسی

 يباالتر از پدر پدر یدخترش حت يبرا يخالصانه پدر یبود و بس نگران یزد نگران یرادمهر ان چه که موج م يصدا در

دیکش رونیعشق ب ینگران نیا يشد از البه ال یستد مپر یکه دخترش را م

جروبحث کردم اریبا اسفند یخاطر تو کل به

:مظلومانه پاسخ داد یاسی

دانست من کجا هستم یم بابا

بارم کرد راهیبد و ب ینگفت فقط مشت يزیمن که چ به

شد یرتیرادمهر غ يصدا ناگهان

؟یاسی ییکجا تو

دوست خوب کی خانه

:زد ادیفر یگوش يتو یبیغر یگرانبا ن رادمهر

مرگ برد؟ يکه تو را تا پا یهمان دوست خوب مثل

دیجوش یم روسرکهیحال مثل س نیداشت و با ا یضینگران قلب رادمهر شد قلب مر یاسی

کلمه با تو حرف زد کیشود  ینم یاعصاب خراب حت نیا ؟بایجوش یخودت م يقدر تو نیچرا ا حاال

کرد جمله  یرا گرفت و سع دشیکند رادمهر تهد یرا قطع م یگوش اوردین نییرا پا شیصدا بود که اگر نیا منظورش

دیتر بگو میاش را مال يبعد
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نگران باشم تیجوشت را بزنم و برا دیاز بس با يا ختهیتوست تو اعصابم را به هم ر ریاش تقص همه

نگران  شیبود که از پدر برا یکیکسو کار نبود  یبغض کرد ان قدرها هم ب یاسیو صادقانه بود که  نیچنان دلنش لحنش

بود دهیاز پدرش نش یجمله ها را حت نیتر بود ا

کرده ام؟ کاریمن چ مگر

اورد؟یدهد ول بچرخد و سر از ناکجا اباد در ب یاجازه م شیبایبه دختر جوان و ز يپدر ؟کدامينکرده ا کاریچ

خواست او را حاضر و  یبود که م دهیکارش به انجا کش گریدشد حاال  یپر رو م يادیشد رادمهر داشت ز يکفر یاسی

 چیپرداخته بود حاضر نبود به ه یگزاف يو استقاللش بها يازاد يتوانست تحمل کند او برا ینم گریرا د نیکند ا بیغا

از دستشان بدهد یمتیق

:به رادمهر گفت يمالحظه ا چیه یب نیبنابرا

کاسه داغ تر از اش؟ يا شده

ستینگرانم ن یده یطور که تو نشان م نیکه پدرم ا نیا یعنی

:جواب داد يرادمهر برخورد به تند به

 یتوانم مثل ان پدر ب ینم ستیمهربان تر از مادر چه کار کنم دست خودم ن هیشده ام کاسه داغ تر از اش شده ام دا اره

بزنم یالیخ یخودم را به ب تتیمسول

ه او مجال ندادامد جوابش را بدهد که رادمهر ب یاسی

يدیفهم یو م يدیشن یجمله را م نیکاش با قلبت ا یاسیاست که دوستت دارم  نیبه خاطر ا نهایا همه

ام اما نتوانست دهیمن جمله ات را با قلبم شن دیخواست بگو یبند امد و شرمنده شد م یاسی زبان

کجاست؟ یکه هست ییان جا یاسی

احساس قشنگ را با قلبش حس کرد نیا یاسیبود و  یاسیتمام قلبش نگران  با
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خورم یجا امن است قسم م نیا

بود و قلب رادمهر را لرزاند يبهار يبه لطافت شکوفه ها یاسی يصدا

رفته؟ ادتی یو بر گشت یمرگ رفت یقدم کیچند شب قبل بود که در خانه امنت تا  نیهم یاسی

دوستش برود نیانسته بود به مراسم تدفنتو یاش بود حت نهینرفته بود داغش تا ابد بر س ادشی نه

عطر  نیریکه گفت رادنمهر ان هم با لحن ش ی؟وقتیامن است رادمهر به چه قسم بخورم که باور کن نجایکن ا باور

دیپر کش یاسی يو قلبش به سو دیچیدر مشام رادمهر پ يبهار يشکوفه ها

هم  يازیکرده ام ن دایپ يزیاپارتمان تروتم تیمن براشرکت  ییا یو م يریگ یم نیحاال ماش نیهم یاسیکنم  ینم باور

همخانه را  کیداشت و نه اجبار تحمل  یاپارتمان مال خودم است نه دغدغه اجاره خواه ستین وانهید يبه ان همخانه 

یکن یتنها زندگ امدست و پا نکرده  تیشوهر خوب برا کیتا  يفقط مجبور

ردیپروبال خودش بگ ریرا ز یاسیشده  يهر طور خواست یبود م دیرادمهر سرشار از ام يصدا

يندازیب رونیمرا هم از خانه ات ب یتوان یم یحت

يگریبا د کیاز خودش و نه شر یبود سرپناه يزیوسوسه انگ شنهادیپ

 بودند دهیبار خم نیچند ریز شیبود شانه ها ونیبه رادمهر مد یجا هم به حد کاف نیاو تا ا ردیخواست بپذ ینم یاسی اما

هر جا درمانده بود به رادمهر رو کرده بود

ذهنش را پر کرده بود یسکوت بود از بس افکار نختلف یاسی جواب

؟ییبگو يزیچ یخواه ینم یاسی

متوسل شد یشگیهم لهیبه ح یاسی سرانجام

دیتو و بابا به خون هم تشنه نبود کاش

کرد یدرد م زین یاسیزد و قلبش درد گرفت قلب  شیبه قلب رادمهر ن يدیناام
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:پرخاش کرد رادمهر

دارد؟ یچه ربط نیا

میکن یدار م حهیکارمان غرور بابا را جر نیهم ربط دارد با ا یلیخ

يبه او رفته ا يکه اگر تو هم مثل قاطر چموش و کله شق شده ا یبه تو و اون کله شق عوض لعنت

خنده اش گرفت یاسی

؟يد یچرا فحش م حاال

یده یطور جوابم را م نیکنم و ا یهمه دارم به تو لطف م نیا ستین نیاز ا شیب اقتتیل چون

توانست بکند؟اگر  یم يگریاز طنز با خود داشت چه کار د یینبود رگه ها دیرادمهر ان قدرها هم غصه دار و نا ام لحن

اهنگ کندهم یاسی يرا با قدم ها شیداد مجبور بود قدمها یاز دست م شهیهم يرا برا یاسیرفت  یتند م يادیز

:دیچیپ یدر خود داشت در گوش یکه غم مصنوع یاسی يصدا

را دمهر باور کن متاسفم

امن است؟ تیراستش رو بگو جا نمیحاال بگو بب يزیاشک تمساح بر میبرا ستیکنم الزم هم ن ینم باور

دیلرز یاسیپدرانه و نگران شد و باز قلب  شیصدا باز

خورم یم قسم

نخور بگو کجاست؟ قسم

فرزامندها هخان

؟یده یم حیخانه فرازمندها را به خانه من ترج تو

:گفت یبا کم حوصلگ یاسی دیرادهر خز ياز رنجش به صدا يرگه ا باز

را شروع نکن يبحث کهنه و تکرار نیا دوباره
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يو لنگر انداخته ا يکنگر خورده ا يرفته ا پس

کرد یو احساس سبکبال دیباز خند یاسی

يببر ادیگرم شود ما را از  دیخانه و خانواده جد نیبه ا يادینگرانم سرت ز یاسی

کنند و انگار قلب رادمهر زنگ خطر را در  یتر حس م عیدر خود داشت قلبها حوادث را سر يرادمهر غم مرموز لحن

گوشش به صدا دراورده بود

:در جواب رادمهر گفت یبا دستپاچگ یاسی

يشو یا از شر من خالص نمه یسادگ نیمطمئن باش به ا یخود نگران یب

:گفت یبه همراه اه رادمهر

دوارمیام

همه  نیا يو جبران کرد یگذاشت يادیز میکه برا يتو بود نیباشد هر جا کم اوردم ا ادتیخسته ات کردم اما  یحساب

يزیعز میچقدر بابا را دوست دارم تو هم همانقدر برا یدون یکنم تو م یوقت فراموش نم چیلطف و محبتت را ه

چدیدر روحش بپ یاسی يفقط سکوت کرد و گذاشت صدا رادمهر

:گفت یاسیکه به  یوقت یخداحافظ موقع

مواظب خودت باش یاسی

گفت  یحاال نه تنها قلبش که تاروپود روحش م اوردیب دهیفقط توانست اشک به د یاسی بیهم با لحن محزون و غر ان

ست یعشق واقع نیمحبت ا نیا

قلب اثر بگذارد يکه رو یکند ان هم نقش يحد نقش باز نیا اکس قادر نبود ت چیه

وقت فراموش نکن چیدارم رادمهر ه دوستت

کنم ینم فراموش
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 رشینظ یرا بر هم گذاشت و فقط به احساس ب شیدر سکوت نشست و چشمها یکه ارتباط قطع شد رادمهر تا مدت یوقت

فکر کرد

دیپرست یپدر م کیانه نبود او را باالتر از عشق وجودش را سرشار ساخته بود عشقش پدر یاسی عشق

اندازه بود؟ نیعشقش به او به هم ایداشت ا ياگر فرزند دیخودش پرس از

پر کرده بود شیقلبش را برا یخال يهمه جاها یاسیسوال را بدهد اما هر چه بود  نیجواب ا نتوانست

زد دیتاق را دا یواشکیدر به داخل برد و  يانکه در بزند سرش را از ال یب

دیکاو یتابلو را م ياینشسته بود و به دقت داشت زوا شیتابلو يرو به پنجره و پشت به در جلو فرزاد

دهیکش یشد که چ یو متوجه م دید یرا م شیبود انگار تازه داشت تابلو يخاکستر ياز همان تابلوها یکی

بود  دهیبود که از ذهنش تراو یرنگ یب يایجه دنمکث کرد اما فرزاد متوجه اش نشد شش دانگ حواسش متو یکم یاسی

بود دهیبوم کش يو رو

کند یاشت زیداشت با رنگ ها ن الیکرده بود انگار خ یپنجره اشت با

هست؟ اجازه

همچنان پشتش به در بود دینچرخ یاسی ياما به سو دیاز جا پر فرزاد

ياجاززه وارد شد یکه ب باز

یعذر خواه يدر است امده ام برا يوارد نشده ام فقط کله ام ال هنوز

گفت  یبود راست م يلبخند شیلبها يخواست اما رو یبا ان که نم دیچرخ شیفرزاد به سو یگفت که وقت یچنان لحن با

دیلبخند فرزاد را ند نیبنابرا دیکاو یدرشتش اتاق را م یدر بود و داشت با چشمان عسل يکله اش ال

رد؟یاجازه بگ دیکله هم نبا نیا نمیبب

یعذر خواه يکند؟گفتم که امده ام برا یشما را تنگ م يمگر جا یکوچک نیبه ا کله
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 يجست تو کیشد و با  ریو ش دیلبخند شاد و روشنش را د یاسیبار  نیو ا ردیخنده اش را بگ يباز نتوانست جلو فرزاد

دیاتاق پر

چه؟ يبرا یعذر خواه حاال

 یدر نگاه فرزاد بود که دلش را م يزیبه فرزاد مرموز انداخت چ یطانینگاه شباال انداخت و  يمثل بچه ها شانه ا یاسی

کند یکرد ان را معن یلرزاند جرات نم

که دارم يبه خاطر اخالق و رفتار گند زیخاطر همه چ به

پشت  عتیرا بر طب اهشینگاهش را به پنجره دوخت شب چادر س نینتوانست به چشمان فرزاد نگاه کند بنابرا یاسی

بود دهینجره کشپ

نکردم یرا ناراحت کردم و هنوز عذر خواه شما

؟یاسیچند نفرم  من

توانست هنوز جراتش را نداشت ینم یاسیبود که مرا تو صدا کن نه شما اما  نیا منظورش

ان  ستمیاتاق هستند و مخاطب فقط من ن نیا يهم تو يگریکنم عالوه بر من کسان د یشما حس م ییگو یکه م یوقت

.کنم یم یبیاحساس غر وقت

در جوابش فقط سکوت کرد یاسیخواست او را تو صدا کند  یم یاسیاز  قاطعانه

ضمن اخالق و رفتار من که گند تر از توست در

انداخته بود باال اورد نیزم يسرش را که رو یاسی

دیکرد یشما عذر خواه اما

اش را پنهان کند گند بودن اخالق فرزاد نشد فرزاد باز مجبور شد خنده منکر

ادینم ادمیکردم؟ یخواه عذر
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ماندم ینم نجایلحظه هم ا هی یحت ينکرده بود یعذر خواه ؟اگهيکرد الیخ یچ پس

به فرزاد داد یو احساس خوب دیکه فعلش را جمع نبست و سرانجام فرزاد را تو نام دیهم نفهم خودش

را گم کرد گمان  شیدست و پا یاسینگرد و باز  یم ینیریش يایکرد به دقت انگار که به رو یداشت نگاهش م فرزاد

کرد که خراب کرده است

خوام یتند رفتم معذرت م باز

 یدم به ساعت از هم عذر خواه دیباشد از حاال تا اخر عمرمان با یاگه قرار به عذر خواه یاسینکن  یقدر عذرخواه نیا

میکن

اما  دیدو شیبه گونه ها زین یربان قلبش تند شد رگه سرخبه سرعت ان را گرفت و ض یاسیدر پرده بود و  یامیپ

:گفت متیخودش را به ان راه زد و با مال

میبا هم شام بخور میامده ام دنبالتان برو یراست

و تو؟ من

برد یو از رنگ به رنگ شدن و به لکنت افتادنش لذت م ستینگر یم یاسیبه  طنتیبا ش فرزاد

:لحنش را تند کرد و گفت یها کالفه شده بود و احساساتش کامال لو رفته بود کمبه دام افتادن  نیکه از ا یاسی

..........شما اقا جون شهرزاد همه من

:و گفت دینتوانست خنده اش را پنهان کند اشکارا خند گرید فرزاد

میبرو پس

دیایب نییسربخورد و پاچرخدار  یدرست کرده بودند که بتواند با صندل یمخصوص يپله ها جا يفرزاد به جا يبرا

:گفت یفرزاد به تلخ دندیجا رس نیکه به ا یوقت

و من سرسره ام را يرا دار تیتو پله ها میاز هم جدا شو دیبا
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و قامت بلند  دهیان پاهاش کش فیرا به درد اورد ح یاسیو اندوهش قلب  یتلخ و گزنده بود و پر از اندوه تلخ لحنش

دار باشندچرخ یگرفتار صندل دینبود که با

در  يکند فکر عیخوششان را ضا يلحظه ها یتفاوت لعنت نیداد ا ینخواست که اندوه قلبش را پر کند اجازه نم یاسی

ذهنش جرقه زد

ردیگ یرفتن از پله ها حالم را م نییو پا م؟باالیایتوانم با شما ب یم

 رانیامده بود فرزاد ح جانیه زده بود به هکه در ذهنش جرق يذوق زده به فرزاد نگاه کرد از فکر يمثل بچه ها یاسی

نگاهش کرد

چگونه؟

نم؟یتان بش یدسته صندل يتوانم رو یم

:گفت ریبه فرزاد برخورد با تغ انگار

من یزندگ تیمن است واقع یزندگ یاسی ستین يباز نیا

براق کرد لحظه شادشان بر باد رفته بود یاسیرا در چشمان  نگاهش

بروم و باز هم بخندم نییپله ها باال و پا نیالم داشتم حاضر بودم هزار بار از امثل تو دو تا پاس  اگر

مرد را کی یدرد غرور و زخم دید یدرد را در چشمان فرزاد م یاسی

که خراب  نیدرد سرپوش بگذارد اما مثل ا نیخواست بر ا یبر عکس م یدرد نبود حت نیقصدش تازه کردن ا یاسی

کرده بود

بکند مصمم بود لحظه  يکار ستیبا یاما م یاسی یکند باز هم عذرخواه یفرزاد را عصبان دیکند اما ترس یعذر خواه امد

به  دیرا با نیزهر بپاشد ا شانیدار به تک تک لحظه ها شهیتوز و ر نهیغم ک کیداد  یاجازه م دیشادشان را برگرداند نبا

گفت یفرزاد م
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روشن شد شانیدر هم وارد شد چشم ها يفرزاد البته با سگرمه ها نددیکه د یشام منتظرشان بودند وقت زیسر م همه

دیبر دلش تاب يحالت مادر نشست و نور یمرموز بر صورت ب يلبخند

شام بکشاند ان هم  زیکرد او را سر م یجرات م یاخم و تخم چه کس نیا د؟بایا یکار بر م نیاز پس ا یاسیفقط  نگفتم

گذارد یکه اکثر اوقات دست نخورده م یشام

هم حواله او کرد یشد چشمک دایهم پ یاسیکه سروکله  یکننده زد و وقت دواریام يبه شهرزاد لبخند رمردیپ

زد یبود داشت نفس نفس م دهیبود و نفسش بر دهینفس از پله ها دو کی یاسی

دختر جان يامد یم ارام

به فرازمند شد اما فرزاد را مخاطب قرار داد يلبخند یاسی

ردیگ یشدن از پله ها حالم را م نییال و پابا نگفتم

:گفت یاسیباال انداخت و در جواب  يشانه ا يبه سرد فرزاد

من چه؟ به

نداد  یتیاهم یاسیکرد  ینشست چه زود خلق خوشش را تنگ م زیاش پشت م یصندل يکرد و رو يسپس سالم سرد و

که قرار است همه دور هم شام بخورند  نیکرد و از ا یاه مفرازمند و شهرزاد بود مادر فقط نگ يلبها يرو یپنهان يلبخند

قلبا شاد بود

 یصندل يگرفت و بعد رو یاز کله کت ییبوسه پر سروصدا ندیاش بنش یصندل يرا دور زد و قبل از ان که رو زیم یاسی

اش نشست

 داریپد زیمادر ن يلبها يور يلبخند یتر ساخت حت قیفرزاد شد و خنده فرازمند و شهرزاد را عم رتیکار باعث ح نیا

شد

رختخوابش باشد يوقت شب تو نیا دیتازه بچه با ستیخانم ن کی ستهیحرکت اصال شا نیا



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٤

 یصندل ياش درست روبرو یبار نرفت و خود شرا به ان راه زد صندل ریز یاسیبا فرزاد بود ساعت نه شب بود اما  حق

متنفر بود  یکارش باعث چندش فرزاد شد فرزاد از ترش نیکرد اپر  زیم يرو یفرزاد بود و تا نشست دهانش را از ترش

ندازدیب ینگاه یخواست به ظرف ترش ینم یحت

ستیخانم ن کیرفتار  هیرفتارن اصال شب یاسی

:با دهان پر جواب داد یاسی

نمیب ینم یجا خانم نیخانم؟من که ا کدام

 يباز نیشهرزاد از ا دیخند یم زیچشمان مادر ن دیخند یخنده اش را گرفته بود چشمانش م يجلو یبه سخت فرازمند

کند يتوانست نقشش را باز یچه خوب م یاسیغرق لذت شده بود 

شده بود مشتش را  یعصب یگذاشت فرزاد که حساب یهم در دهان کت یپر کرد کم یدهانش را از ترش گریبار د یاسی

:و به او تشر زد دیکوب زیم يرو

دارد ضرر شیبرا یبچه نده لعنت به

بخورد به خدا من  دیمن خوشش امده بگذار يها یشده و از ترش دایپ یکیذره حاال  کیاقا فرزاد ان هم با ان  يضرر چه

کنم یم فیکه ک

 زیکه سر م يزند همان دفعات انگشت شمار یحرف م زیفرزاد سر م دید یکه م نیکرده بود از ا رتیح زین گلناز

رفت در سکوت محض و  یکرد و بعد م یم يبا ان باز ایخورد و  یرا م شیذانشست و غ یشد در سکوت م یم شیدایپ

دختر نیداشت ا ییرفت عجب جادو یکلنجار م یاسیحاال داشت با 

رونیکنم ب یبردار و گرنه خودم پرتش م شیرا از جلو یظرف ترش نیگلنار ا یزن یحالم را بهم م يدار یاسی

همه  يگذاشت داشت به جا شیپاها يو ان را رو دیرا قاپ یدن ظرف ترشچشم بهم ز کیبا چشمان گرد شده در  یاسی

خورد ان هم با ولع یم یفقط ترش زیچ
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نگران کرد زیکارش فرازمند را ن نیا

دارد يحد و اندازه ا یشامت را بخور خوردن ترش یاسی

خودش را وسط انداخت یبا نگران زین مادر

ندازه یرا از کار ماز حد سرکه مغزت  ادهیهم در شب مصرف ز ان

حاال هم مغزش از کار افتاده نیهم

ستینگر یم یاسیپر حرارت به  یو با نگاه يبا دلخور فرزاد

گذاشت و گلنار ان را برداشت زیم يرا رو یکه از کارش شرمنده شده بود ظرف ترش یاسی

خوشمزه است یلیبماند اخه خ زیم يرو دیذاشت یم الاقل

داشته اند به فرزاد نگاه کرد غیتولدش را از او در کیکه خوردن از ک يملتمسانه مثل بچه ا یاسی

:ذوق زده گفت گلنار

يدهم بخور یخانوم فردا دوباره م یاسیست  یامشب کاف يبرا

انداخت یاسیبه چشمان  ینگاه ترسناک فرزاد

دانم و تو یمن م یده یم یبچه ترش نیبه ا نمیبب گریبار د کی اگر

کالفه شد یاسی دیکش یمخط و نشان  شیبرا

رفته؟ ادتی يانتخاب کرده ا شیاسم را برا نیخودت ا نکهیاست مثل ا ونیبچه اسم دارد فرزاد اسمش هم کتا نیا

کار را نکرد  نیرا ترك کند اما ا زیبود قاشق را به ته بشقابش بکوبد و م کیو فکش منقبض شد نزد دیفرزاد ته کش رنگ

زل زد یاسیبه چشمان  ترسناك یبا نگاه شیفقط به جا

در خود  يان ادم ها دهیکرد ان خانواده از هم پاش ینشسته بود و فقط تماشا م زیسر م رانیشد ح یباورش نم شهرزاد

شام دور  زیزدند و دور هم نشستنشان انگشت شمار بود حاال سر م یدو کلمه با هم حرف م یکیفرورفته که به ندرت 
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کند با هم  یم دایکه تازه وارد دارد خود را پ ينه خانواده ا و یخانواده واقع کیمثل  یعیطب یلیهم بودند و داشتند خ

کردند یزدند و جروبحث م یحرف م

 ییانداخت جادو یکه به راه م ییها يمادر را به حرف وا داشته بود باز یخانه اورده بود حت نیبه ا یاسیمعجزه را  نیا

بودند

بود یکرد ان هم باور نکردن قیو حرکاتش دق نگاهش را به فرزاد و نگاه شهرزاد

تب کجا نیصفر کجا و ا ریفرزاد انگار تب داشت ان انجماد هزاران درجه ز نگاه

شکست ان هم با چه  یرا م خیحصار  شیداشت با جادو یاسیخانه را منجمد ساخت و رفت و حاال  نیامد و ا الیسه

یسرعت

اش را بداند  يبعد فیانکه تکل يخوشمزه بود با لذت خورد و سپس برا یلیخ يا وهیکلوچه م کیدسرش را که  ونیکتا

زل زد یاسیبه 

را مثل عروسک حالت داده بود و  شیموها یاسیشدن فاصله ها داشت  يشلوغ و پر سروصدا و خود را يتا دختر هنوز

و  یچشم مشک یمشک يته موگفت به مادرش رف یبود شهرزاد م یبه او پوشانده بود الحق که دختر قشنگ ییبایلباس ز

یبرف دیمثل سف دیسف اریپوست بس

........و نگاه و لبخند مسحور کننده یشیفرزاد شده بود چشم م قایدق یکام اما

بگو و بدوبرو ریحاال وقت رفتن به رختخواب است شب بخ یکت

گفت همه با لبخند  یامار ریامد و شب بخ نییاش پا یصندل ياطاعت کرد حرف گوش کن بار امده بود از رو یکت

ندیب یجوابش را دادند اما پدرش فقط نگاهش کرد انگار تازه او را م

کو؟ رتیپس بوسه شب بخ یکت

همه شان بود يبرا يگونه همه گذاشت و همه را غرق لذت کرد تجربه تازه ا يرو یو بوسه کوچک دیدرو چرخ بچه
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کرد یم رشانیتازه غافلگ اتیتجرب نیلحظه به لحظه با ا یاسی

بچه را در اغوش فشرد و چشمانش را بست تا بلکه  یلحظات يمادر برا یحت دندیبوس یم غیدر یب یبچه را با محبت همه

بندازد انیبه جر شیمرده را در رگ ها یزندگ

دانست  یشده بود نم ریغافلگ یگونه اش بذارد حساب يرو یفقط گذاشت بچه بوسه کوچک دیفرزاد بچه را نبوس اما

از خود نشان دهد یچه واکنش ایبچه اش را ببوسد  چگونه

بود به خاطر نداشت دهیکه دخترش را بوس يبار نیاخر

دیرس یاسیو باز به  دیدور کامل چرخ کی بچه

دختر خوب برو بخواب کیمثل  حاال

ود و همه ان را تر ب قیتر و عم یگذاشت طوالن یاسیگونه  يکه بچه رو يلب ها نشسته بود بوسه ا يرو قیعم يلبخندها

به خصوص فرزاد دندید

:دیپرس يتر بیانداخت و با لحن عج یاسی يبه چشمها یبینگاه عج یکت

؟ییا ینم تو

برد  یم یدو کلمه حرف هزاران مفهوم و معنا بود که قلب ها را به درد اورد خصوصا قلب فرزاد را حاال داشت پ نیرهم د

پدر هم نداشتنداو  يچه؟گرچه بچه ها یعنیمادر  یکه بچه ب

من امده ام يو به تختت برو یتا تو لباست را عوض کن میا یزود م یلیدلم خ زیعز میا یم

کنان از پله ها  زیجست و خ يبر صورت بچه کاشت که باز فرزاد را از جا پراند بچه با شاد ییسپس بوسه پر سروصدا و

باال رفت

چه  دنشیبا د یشود تازه خبر نداشت که کام یم شیبچه ها زیدارد همه کس و همه چ یاسیکه  دیبه وضوح د وفرزاد

کند یم یزند و چه ذوق یم ییدست و پا
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تمامش کن يزیر یاعصاب همه را به هم م تیپر سروصدا يبوسه ها نیبا ا یاسی

دانست به خاطر چه؟ یم یاسیخلقش تنگ شده بود و  باز

داشت نیدر است يه اجواب تکان دهند یاسینتوانسته بود دختش را ببوسد  او

شد یم ییهم بوسه پر سروصدا دیهم از طرف پدرش با دمیرا هم از طرف خودم بوس یکت من

زبان فرزاد بند امد وباز

یباز کن یتوان یهست که م يگرید يبسته شده درها تیدر به رو یکی یکار را بکن نیا یتوان یفرحناز تو نم نه

فرحناز کر  ادیشده بود فر وانهیداشت اما فرحناز د یبیو غر بینعکاس عجا شیکرد صدا یبه فرحناز التماس م داشت

کننده بود

یاسی ستین میروبرو يو بلند است در اهیس واریچهارطرفم چهار د نمیب ینم يدرها؟من که در کدام

پر از ترس بود پر از کابوس مرگ ادشیفر

باز التماسش کرد یاسی

یتوان یباال رفحناز م ایب وارهایاز د یکی از

جست رونیب شیافتاد اشکش مثل فواره از چشم ها هیبه گر فرحناز

ممکن است ریاند غ دهیبه اسمان رس وارهاید یاسیتوانم  ینم

فرحناز باور کن ستین رممکنیغ زیچ چیه

 مرگ از يپا يپاره شد صدا یاسیانداخت بند دل  یدل هراس م ياش تو هیزد گر یمثل مادر مرده ها زار م فرحناز

کرد فضا  یاز ترس گشاده شده به دوروبرش نگاه م یبا چشمان یاسیداد  یمرگ م يشد هوا بو یم دهیفرحناز شن هیگر

و به حال خود رها شده و مه الود کیتار یقبرستان بود قبرستان يفضا

را کر کرد شیگوشهاکننده فرحناز  دیرا از فرحناز بپرسد که باز ضجه نا ام نیکردند امد هم یو فرحناز ان جا چه م او
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مردن یشده حت رممکنیغ زیمن همه چ يبرا یاسیکنم  ینم باور

بهم خورد یاسی دل

م؟یچه کار دار نجایکجاست فرحناز؟ما ا نجایا ست؟اصالیچ منظورت

گر گرفته و سوزان یشد به مشعل لیفرحناز تبد ناگهان

میریکه بم میجا امده ا نیا ما

من نه يخدا نه

سرد شسته شده بود و  یتخت نشست تنش از عرق يرو دهیو وحشت زده و نفس بر دیعمق گلو کشاز  يادیفر یاسی

 يبود و او رو کیاتاق تار دیگرد شده اتاق را کاو یبود با چشمان سیکه در خواب کرده بود خ يا هیصورتش از گر

بود دهیبه تخت خودش نداشت خواب یشباهت چیکه ه بایو ز کیش یتختخواب

دیبود که در باز شد و شهرزاد دستپاچه و نگران به طرفش دو جیزد و گ یکجا بود؟هنوز داشت نفس م گریجا د نیا

؟يدید ؟کابوسيدید ؟خوابیاسیشده  یچ

کرد ارامش کند یرا بغل کرد و سع یاسینگران  يمثل مادر شهرزاد

خواب  ياز تو يشو یموفق م يدهم به زود یکه قول م یکابوس لعنت کیکابوس بود  کیدلم فقط  زیعز ستین يزیچ

یکنش کن شهیر تیها

توانست ارام شود اغوش شهرزاد امن بود مثل اغوش مادر  یم يطور نیدر اغوش شهرزاد به هق هق افتاده بود ا یاسی

یکرد چه نعمت یکرد خود را سبک م یشهرزاد گذاشته بود و هق هق م نهیسرش را بر س یاسیگرم و مهربان بود 

تو را  شهیبدواند تا او ر شهیات ر یزندگ يتو یکابوس لعنت نینگذار ا یخودت را از دستش رها کن یتوان یتو م یاسی

اش را بزن شهینزده تو ر

ختیبه اغوش شهرزاد او یبا درماندگ یاسی
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 يمثل بختک روز دیکش یترسناك از ان زبانه م یسوخت و اتش یگر گرفته بود و مثل مشعل م ؟فرحنازيچه طور اخر

کند شهرزاد چه کار کنم ینم میفتاده رهاذهنم ا

حفظ کند یخواست او را از شر ان کابوس لعنت یرا محکم تر در اغوش فشرد انگار م یاسی شهرزاد

یتوان یدهم تو م یبه تو قول م یخودت را از شرش خالص کن یتوان یباالخره م یاسی يدار ازیبه زمان ن تو

نجام دوباره خوابش برداش داد تا سرا ينگران دلدار يمادر مثل

نشست و فقط نگاهش کرد مثل  یتختش خواباند و مدت ياو را رو یشهرزاد به ارام دیدر اغوش مادرش خواب يبچه ا مثل

شود انگار که بچه اش  یم دهیدختر کش نیا يبود شهرزاد حس کرد قلبش به سو دهینازپرورده خواب يبچه خوشگلها

را  یاسی ییشانیکه خم شد پ یکرده بود وقت ریرا تسخ قلبشوصل شده بود همه  یاسی تر به يقو ییبود انگار با رشته ها

پر شده يببوسد قلبش سرشار از لذت و محبت شد خودش هم حس کرد که قلبش از مهر مادر

زل زده بود اهیراهرو از پنجره به شب س يامد و در را پشت سرش بست فرزاد تو رونیبا پنجه پا از اتاق ب یارام به

د؟یخواب

یاما به سخت بله

فرزاد نشست کینزد يکاناپه ا يو امد رو دیکش یاه شهرزاد

شده بود؟ چه

همچنان نگاهش به شب بود ظلمات قبل از سحر فرزاد

بود دهید کابوس

ند؟یب یکابوس هم م مگر

که  نیشد با ا قیفرزاد دق رخ میشهرزاد به ن ندیکابوس بب الیخ یشاد و ب یاسیکرد  یبود باور نم يپوزخند شیلبها يرو

او را هم ترسانده بود یاسی غیشده بود ج یاسیکرد اما نگران  یباور نم
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دوستش  يخودش را دارد از خودسوز ياو هم کابوس ها دهیاش جنگ یزندگ يپنبه بزرگ نشده فرزاد برا يال یاسی

بوده یگذرد شاهد صحنه هولناک ینم يادیمدت ز

کند فیاش را در ذهنش رد يبعد يجمله هاکرد تا بتواند  یمکث شهرزاد

باشد یتواند کابوس هولناک یهم م نیگرم بزرگ نشده ا يضمن او بچه طالق است در اغوش خانواده ا در

بداند نگاهش را از شب پشت پنجره گرفت و به شهرزاد  شتریب یاسیخواست از  یتوجه اش جلب شده بود م فرزاد

دوخت

مادرش؟ ایبزرگش کرده  پدرش

 یاز گذشته و خاطرات تلخش حت دنیبر يبا هم ندارند مادرش برا یارتباط عاطف چیشناسد ه یرا اصال نم مادرش

پدرش بزرگش کرده ندینخواسته بچه اش را بب

فرزاد تکان دهنده بود و نتوانست به ان اشاره کند يدر ماجرا بود که برا یقتیحق

الحق که خوب بزرگش کرده سنگ تمام گذاشته اما

قلبش را سوراخ کرده بود یناکام نیرا پدرانه ببوسد زهر ا شیتوانست بچه ها ینم یاش به خودش بود که حت اشاره

و قلبش به درد امد دیرا در نگاه و چهره فرزاد د یناکام شهرزاد

نکنند که هرگز کمبود مادر را حس یبزرگ کن يرا طور تیبچه ها یتوان ینشده م ریهنوز د یتوان یتو هم م فرزاد

داد یسر تکان م یشهرزاد در بغض شکسته فرزاد داشت به تلخ يصدا

توانم؟ یم یعنیدارم شهرزاد  شک

در ذهن شهرزاد جرقه زد يفکر ناگهان

هم شک دارم من

دیبه نگاه متعجب فرزاد خند شهرزاد
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یرا بزرگ کن تیبچه ها ییبگذارد که تو به تنها یاسی اگر

محزوت بود اما چشمانش دیخند زین فرزاد

هم کابوس دارد طانیدانستم دخترك ش ینم

خودش را دارد ياو هم مثل ما کابوس ها بله

میریدر گ مانیرا فقط در شب دارد و ما روز هم با کابوس ها شیتفاوت که کابوسها نیا با

:تکان دهنده به او داد یبود شهرزاد جواب دیو نا ام کیفرزاد تلخ و نگاهش تار لجن

را هم نجات خواهد داد شیزند شب ها یاش را م شهیشود ر یکابوسش نم ریشناسم اس یمن م که يا یاسی

بود و فرزاد را به فکر فرو برد يتکان دهنده ا جواب

کرده بود میرا هم به کابوس تسل شیکه او خودش روزها یرا هم نجات خواهد داد در حال شیشبها

 يکار نیو اول دیپر نییاز تختش پا دینش را باز کرد و به ساعت خندکه ساعت کنار تختش زنگ بزند چشما نیاز ا قبل

زیو تم فیاخر تابستان خنک و لط يبهشت بود هوا يکه کرد ان بود که پرده ها را کنار زد و پنجره را باز کرد هوا هوا

به ان هوا و به  یاسیمنظره هم منظره بهش بود  دیرقص یسبز م يسرشاخه ها يتازه طلوع کرده بود و نورش رو افتاب

فرستاد شیها هیان هوا را به درون ر قینفس عم کیزد و با  يلبخند تر و تازه ا یان منظره بهشت

بود تنش خسته بود اما روحش تازه نفس و سرپا دهیخوب نخواب شبید

م کرد و سال شیبایبه صبح ز یاسیداد روزش را هم خراب کند  یفکر کند اجازه نم یخواست به ان کابوس لعنت ینم

را اغاز کند باتریروز ز کیرفت که 

و سروصدا و خنده خانه را برداشته بود غیج يصدا

حس کرد  دیسروصدا را شن نیرا باز کرد و ا شیشدند مادر تا چشمها داریسروصدا از خواب ب نیاهل خانه از هم همه

شود یقلبش روشن م
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که پا به اشپزخانه گذاشت  یرا خودش درست کند زمانصبحانه  يسوتو کور نبود پس از مدتها هوس کرد چا خانه

نگاهش در نگاه شوهرش قفل شد

خواند گلنار اعصابش خرد  یو روزنامه اش را م دینوش یشرا م يا يصبحانه نشسته بود و داشت چا زیپشت م فرازمند

شده بود به سکوت عادت داشت

پنبه فرو کرده بود شیگوشها يپنداشت تو یه نمخان يو خنده و سروصدا را شاد غیج نیا رمردیو پ رزنیپ مثل

اوردم یصبحانه تان را م د؟منیامد نییشما چرا پا خانم

زدیبر ییچا شیبه خانمش نگاه کرد و رفت برا دهیدرهم کش يبا چهره ا گلنار

کنم؟ یزندان ریخودم را در ان اتاق دلگ دیبا یام صبحانه ام را در اشپزخانه بخورم تا ک امده

گرفتند یرا داشتند از او م شیاحساس خطر کرد قلمرو گلنار

سرشان گذاشته اند؟ يچه طور خانه را رو دینیب یسروصدا همه تان را بدخواب کرده م نیا

بود تمندیرضا يو اعتراض ابتدا به خانم و سپس به اقا نگاه کرد اما بر چهره انها فقط لبخند یکج خلق با

:دیپرس زن

ست؟یچ يسروصدا

:پاسخ داد یمعجزه را باور ندارد با کج خلق نیبود که انگار ا يرطو لحنش

خورند یوان وول م يتو يراه انداخته لخت شده اند و سه نفر یلوس يچه باز دیدان یسه نفره دخترك گنده نم حمام

دیهمسرش د يلبها يرا بر رو یزندگ يبود و فرازمند به وضوح خنده  یسرشار از زندگ يخنده ا دیخند مادر

؟ينفر سه

بار فرازمند پاسخ همسرش را داد نیا

یو کت یو کام یاسی
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بود دهیرس شیکه به چشمها يخنده ا دیخند یم زیتر شد فرازمند ن قیمادر عم خنده

بچه؟ ؟انیکام

کند یزند و ذوق م یم ییچه دست و پا یدان ینم

؟يا دهیشان را د يکه انگار باز ییگو یم يطور

زدند  یباالخره داشتند با هم حرف م اهیس يند را به خنده انداخت پس از مدت ها پس از روزهابود که فرازم يا یشوخ

انداخته بود و در دهانشان گذاشته بود ادشانیکلمات را به  یاسیو انگار  دندیخند یکردند و م یم یو شوخ

يو لذت ببر ینیشان را بب يباز کیو از نزد يبرو یتوان یم تو

:رفتن پر شد فرازمند با خنده گفت اقیمادر از اشت نگاه

ینیبب يبرو یتوان یخنده شان را بشنوم تو م يکه محکومم فقط صدا من

تر شد یعصب دیحرفها را شن نیکه ا گلنار

که فردا  يطور نید؟ایکن قشیو تشو دیکن دییکارش را تا دیخواه یم دیو ساکتش کن دیاش کن یان که امرونه يجا به

رسد یصدا به صدا نم

لبخند از نگاه همسرش دور نماند نیجوان و ا یلیزد که او را جوان کرد خ يلبخند فرازمند

 وانهید ییحاال بگذار از پر صدا میشد وانهید ییصدا یاز ب یمدت ؟يصدا به صدا نرسد گلنار خانم چه کارشان دار بگذار

میبشو

:و د رادامه حرف شوهرش گفت دیخند مادر

اش ارزش دارد یوانگیتر است د نیریش یکی نیا

 وانهیمشت د کیبودند و او مجبور بود با  وانهید یانداخت همه به راه رونیخودش را از اشپزخانه ب یبا کالفگ گلنار

سروکله بزند
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توانست تحمل کند یرا نم شیها يباز وانهیخورد اما د یرا با لذت م شیها یرا دوست داشت چون ترش یاسی

 ییبایز يبه بچه ها لباس ها یاسیبود روز را با انفجار خنده و سروصدا اغاز کرده بودند  یپر سروصدا و با نشاط حمام

کشد یخوش تراشش را کامال به رخ م کلیو ه دهیکش يکه پاها یلباس دیپوش ییبایلباس ز زیپوشاند و خودش ن

نفس  ییبایکرد و حظ کرد الحق که زرا برانداز  یاسی يمرموز سراپا یکه اماده رفتن به دفتر کارش بود با نگاه شهرزاد

داشت يریگ

؟يقصد جان فرزاد را کرده ا ه؟نکنهیچ

کرد یمزه م یب يها یشوخ نیبا او از ا شهیشهرزاد هم اوردیخودش ن يرا گرفت اما به رو امیپ یاسی

لباس بخرم شانیبروم برا دیاست با رهیت يادیز یکت يرنگارنگ ندارند لباس ها يها لباس ها بچه

کرد يخنده شاد رزادشه

خانم یاسی یخودت را به ان راه بزن يبلد خوب

نکنم؟ یفرزاد افتاب يخودم را جلو یخواه یکار کنم؟اصال م چه

دستپاچه شد شهرزاد

میرو یهم صبر کن عصر با هم م دیخر يبرا یکارها نکن نینه از ا نه

به صورتش داد یشکلک طانیش يمثل بچه ها یاسی

اورمیرم؟پولش را از کجا ب یم ییتنها خودم يکرده ا فکر

توانست یکه شهرزاد هر گز نم یکرد موضوع یراحت موضوع پول را مطرح م چه

پدر بچه ها اوست ریاز فرزاد بگ خوب

مادرشان من هستم والبد

نگاهش کرد یبیحرف را زد اما شهرزاد به طرز عج نیا یمحض شوخ یاسی
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يتر و دلنگران تر زیعز نشایتو که از مادر برا یاسی؟یستین مگر

ان که ضربه  یرا در دست داشت باز ب یکرده بود و دست کت زانیاز گردنش او يا سهیرا در ک یکه کام یدر حال یاسی

زد دیاتاق را د یدر تو برد و دزدک يبه در بزند سرش را از ال يا

زد یشانه م نهیا يرا جلو شیش گرفته بود و داشت موها.دو فرزاد

را اغاز کرده بود ییبایصبح ز زیناو  انگار

مییبگو يریو صبح بخ مییایهست ب اجازه

دید نهیان لبخند را در ا یاسیزد و  يلبخند فرزاد

؟یعجب اجازه گرفت چه

که  یو کام یاسیفرزاد تا چشمش به  ختندیبه داخل ر يهنوز جمله در دهانش بود که در باز شد و گروه سه نفر اما

ردیخنده اش را بگ ينتوانست جلو گریکرده بودند افتاد د جادیرا ا يصحنه خنده دار

؟يکرد زانیبچه را ان طور از گردنت او چرا

کند یزند خسته ام م یکارش کنم؟از بس دست و پا م چه

زد یدست و پا م یاسی نهیس يبچه ازاد بود و باز هم داشت رو يو پا دست

دندان بچه را ببوسد اما  یشت فرزاد را به وجد اورد هوس کرد دهان بگذا یم شیکه به نما یدندان یبچه و دهان ب يشاد

دیان را د یبه روشن یاسیرا در نگاهش خاموش کند و  اقشینتوانست برق اشت یهوسش را در دل خاموش کرد ول

ندیبگو ریامده اند به بابا صبح بخ یو کت یکام

یلیامد خ نیریش یلیدر دل فرزاد تکان خورد بابا به گوشش خ یحس کی يزیچ کی

گذاشت شیگونه بابا يرو ینیریجلو امد و بوسه ش یعروسک يشاد و با قدمها یبا نگاه یکت

یهم بگو کت ریبخ صبح



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٧

بابا ریبخ صبح

بود اما در دهانش  بهیغر شیپدر بابا برا دیداده بودند بگو ادیوقت نگفته بود بابا به او  چیهم ه یکت دیفرزاد لرز قلب

کرد یبابا خودش هم پدرش را بابا صدا م دیداده بود بگو ادیبه او  یاسی دیچرخ یبهتر م

 رانیبچه ح دیاغوشش را باز کرد و دخترش را در اغوش کش يدیترد چیهینتوانست مقاومت کند و ب  گرید فرزاد

بود نیریمانده بود اما دل داد اغوش پدر گرم و ش

ست یحد نرم و دوست داشتن نینست دخترکش تا ادا یبود نم نیریتازه و ش يفرزاد هم تجربه ا يبرا

 یبه خاطر کم توجه دیترس یدخترك او را نشناسد م دیترس یم دیترس یم ردیدخترکش را در اغوش بگ نکهیاز ا شهیهم

ردیگازش بگ دنیبوس يبدتر از ان به جا ایاو را براند و  شیها

گرفت یبود که از بچه ها فاصله م نیهم کابوسش

بوسه چاق و چله جوابت را بدهد کیبابا را ببوس تا او هم  گریبار د کی یبرف دیسف

انداخت یپا م ریان را ز دیکرد که هر طور شده دخترش را ببوسد ان ترس مسخره بود با یداشت فرزاد را وادار م یاسی

در قلب فرزاد به  يرگونه پدر گذاشت عشق و محبت پد يرو يگریمانده بود اما باز بوسه نرم د رانیکه ح نیبا ا بچه

فراموش کرده بود و پشت سر گذاشته بود یرا به راحت یفیو لط نیریو ش قیامده بود چه احساس عم انیغل

و پراحساس بود و  یدخترش گذاشت طوالن یشانیکه بر پ ياش را نبوسد بوسه ا یبرف دینتوانست سف گرید فرزاد

که فرزاد قلبش را به اسارت انها دراورده بود ترك  ییها خیبوسه  نیکه با ا دیفرازمند که شاهد ماجرا بود به وضوح د

خوردند

ختیر یاشک م یخجالت چیه یب فرازمند

پوشانده بود زیرا ن یاز اشک چشمان عسل يا پرده

ست که بابا را ببوسد ینوبت کام حاال
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از خودش  بیو غر بیعج يهاو صدا دیخند یزد و م یعروسک گنده دست و پا م هیرا که مثل  یکام یمعطل یب یاسی

کردند یم دایرا پ گریکه داشتند تازه همد ياورد در اغوش فرزاد گذاشت خانواده ا یدر م

دندانش را  یاو را در اغوش فشرد و دهان ب يدیمکث و ترد چیه یبود که فرزاد ب نیریدر اغوشش ان قدر نرم و ش بچه

دیبوس

کرد یکه فرزاد تازه داشت ان را کشف م یاحساس رینظ یاس باحس کیطعم  یاش طعم عسل داشت طعم زندگ بوسه

یافتاب يروزها نیشاد ا يلحظه ها نیخوب ا ياحساس ها نیرا هم داشت ا زهایچ نیا یزندگ پس

 یکه به صندل ياو همان ادم بود فرزاد یاحساس چیه یب اهیو س کیباشد تار گرید يتوانست مثل روزها یهم م امروز

ودچرخدار بسته شده ب

 یرا م ییبایو ز یهمه افتاب نیکرده بود که امروز ا رییتغ زیوسط چه چ نیا دیتاب یبود که هر روز م یهم همان افتاب افتاب

د؟ید ینم يخاکستر دید

 یبود م دهیرا د یبود که مشتاق بود ان را بکشد رنگ زندگ یخواست رنگ ها را بکشد قلبش سرشار از احساس یم دلش

کند یشده ان را نقاشخواست تا کم رنگ ن

بابا را ببوس یکام

بچه شکلک دراورد و بچه ذوق کرد يبرا یاسی

پر کرده بود شانیرا برا یخال يهمه جاها یاسیبود؟ یبچه ها خال نیا يمادر برا يجا کجا

 قیکرد دقبودند نگاه  یکه سرشار از زندگ بایز یعسل يگرداند به ان چشمها یبر م یاسیرا به  یداشت کام یوقت فرزاد

نگاه کرد

را در اغوش  یداد کام یهل م یزندگ يچشمها داشت او را به سو نیصاحب ا دیتراو یم رونیبه ب یچشمها زندگ نیا از

:گذاشت و زمزمه کرد یاسی
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متشکرم

متشکرم زیبود که به خاطر همه چ نیا منظورش

در مقابل ان  يگفت هر کلمه ا ید امد هر چه مدر مقابل ان نگاه زبانش بن یاسیزبانش را جبران کرد  يکم کار نگاهش

روشن کرد یاسیدر قلب  یبود فرزاد با ان نگاه اتش رینگاه حق

؟يخورده ا صبحانه

نه

د؟یخور یما صبحانه م با

خواست یخدا م از

میبرو

ختیرا گرفت و گر شیگرسنه به اشپزخانه هجوم بردند گلنار گوشها گروه

د؟یکن یرا پاره م تانیگلو دیهم دار جا نیهمه سروصدا بس نبود؟ا ان

دلخور بود یاسیاز دست  یحساب گلنار

کند مرا که امروز به غروب  یشان م وانهیهمه سروصدا عاقبت د نیخونه به سکوت عادت دارند ا نیا يخانم ادمها یاسی

دیکن یم وانهید دهینکش

زده بود دنیش را به نشنکامال خود دیگو یگلنار چه م دیشن یانگار نه انگار اصال نم یاسی

بود یشهرزاد خال يبود و جا کسانیبودند عمه خانم نبود که بودونبودش  زینشستند فرازمند و همسرش ن زیم دور

دیرس یبه نظر م یامروز عال مامان

مثل گل شکفت و بچه را بوسه  رزنیرا در اغوشش گذاشت پ یو رنجور مادر گرفت و کام ریاز گونه پ يبوسه ا یاسی

اران کردب
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زمیعز متشکرم

:انداخت و گفت یاسیبه  يزیام طنتینگاه ش فرازمند

جا افتاد مگه نه؟ نیافتاب گذارش به ا باالخره

زد رمردیبه نگاه جوان پ يلبخند یاسی

.....کرد اقا جون یخانه طلوع م نیهر روز در ا دیخورش

کرد ینیریاخم ش رمردیپ

شد؟ یشن نمچرا چشممان به جمالش رو ؟پسیمطمئن تو

نبود رتیبص چشم

دیخند رمردیپ

؟يتو بود رتمانیچشم بص یعنی

 ینگاه م یاسیکه به  یبا پدر برقرار کرده بود به نگاه پدر دقت کرده بود وقت یقیعم وندیچه پ یاسیلبخند زد  زین فرزاد

 ید قلبش زخم چندانقلب و غرورش تازه ش يافتاد و زخم ها الیسه ادیشد به  یشد روشن م یکرد نگاهش جوان م

داشت  افتهین امیخود باز کند اما غرورش هزاران زخم الت يبرا یینتوانسته بود در قلبش جا الیبرنداشته بود چون سه

هزاران زخم کهنه

 کیبود کجا قادر بود تنها با  یاسیبا  سهیافتاد کجا قابل مقا الیسه ادیتا توانسته بود به غرور او زخم زده بود به  الیسه

صفر بود لبخندش لبهند را از  ریهزاران درجه ز شهیهم الیاطراف سه ياطرافش را گرم و شاد کند؟فضا يایبخند دنل

 یم يبود ادم را فرار یسرد و طوالن یزمستان شیایانداخت دن یم انیجرساخت نگاهش خون را از  یلبها منجمد م يرو

داد

اطراف خود نداشترا در  شیبچه ها یبود حت یخال الیقدر دوروبر سه چه
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که در اطرافش  یخیان حصار  ادیبست به  یم خی شیبه لبها دهیکه نرس يلبخند ادیسرد افتاد به  يان سالها ادیبه  فرزاد

کرد اما به قول پدر افتاب گذارش به انجا هم افتاده بود افتاب  یبود هنوز ان حصار بود هنوز ان سرما را حس م دهیکش

دیشن یبهار را م يبو زییپا يبو يبود سرما را ببرد فرزاد به جا هکند و اب کند امدها را بش خیامده بود که 

:خورد گلنار به سرش غر زد یداد بچه موز له شده و عسل را با ولع م یهم به کام یاز هر چه که خورد کم یاسی

هان؟ یکن یچه کار ماورد  یباال م گرید قهیدق کی ردیگ یشود دل درد م یم ضیبه بچه بچه نازك است مر نده

اورد یپسر من باشد باال نم اگر

اش همه را تکان داد اما خودش حواسش نبود که چه گفت جمله

شود يبخورد تا قو دیمن با پسر

گلنار گران امد يجمله برا نیا

یبه حلقش کن یدختر خانم فقط کم مانده ترش ستیپسر تو ن اما

دیبلع یبا لذت م کرد یبه دهانش م یاسیهر ان چه را که  بچه

:تمام در جواب گلنار گفت يبا خونسرد یاسینشسته بود و محو خوردن پسرش شده بود  فرزاد

 یگذارم مثل پدرش از ترش یکنم نم یهم به حلقش م یگلنار خانم به موقعش ترش یهست یقدر عصبان نیچرا ا حاال

دیایبدش ب

دیکش اما گلنار چهره در هم دیفرزاد هم خند دیخند فرازمند

؟یکن یمسخره ام م يدار

به خدا نه

دخالت کرد فرازمند

تاوانش را بدهد دیخودش با یاسیقدر حرص و جوش نخور بچه هر طورش بشود  نیا گلنار
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از گذشته ها در ذهنش روشن شده بود يگفت خاطره ا يجمله ا زین مادر

خدا گرسنه بود شهیهم خورد و یرا م شیبا ولع غذا یبچه بود درست مثل کام یهم وقت فرزاد

جوان به کودك خردسالش بود يکند نگاهش نگاه مادر یفرزاد نگاه م یبه فرزاد نگاه کرد که انگار به کودک يطور مادر

به مادرش نگاه کرد زیمحبت ام یهم با نگاه فرزاد

کنم ریرا س یتوانم کام یوقت نم چیبگو چرا هع پس

باز خودش را وسط انداخت گلنار

وقت گرسنه نشود چیه گریکه د یکن یم رشیس يخانم امروز طور یاسینزن  جوش

خوب جوابش را داد یاسیزد اما  یباف بود نفوس بد م یمنف

له له بزند ریش شهیش کی يبرا گریساعت د کیدهم گلنار خانم  یتو قول م به

بچه  دیکار کشته باشد با دیرستار بچه باتجربه پ یبچه ب کیبه کاردان سپرد نه به  دیگفته اند کار را با میو ند میقد از

بزرگ کرده باشد

اوردیخودش ن يباز طاقت اورد و به رو یاسی

کنم یکنم؟خوب من هم دارم بچه بزرگ م یخانم مگر من دارم چه کار م گلنار

فرزاد بود که طاقتش طاق شد نیا عاقبت

دداند چه کار کن یست خودش بهتر م یاسیمن  يپرستار بچه ها گلنار

؟يبچه بسپار کیرا به  تیبچه ها يطور جرات کرده ا چه

داد فیرا به حر دانیکه گلنار با ان حساب کارش را کرد و م یبه گلنار انداخت نگاه ينگاه سرد و تکان دهنده ا فرزاد

.دهد یم ادی میدار یو تجربه زندگ میکردن را به همه ما که مثال بزرگتر یبچه دارد زندگ نیهم

****

میمار گرفت کیبزرگ بابا بزرگ ما  بابا
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امده بود که اصال  جانیصدا ان قدر به ه یو ب یخجالت یهمان کت دیچیکه در سرسرا و سالن پ یزده کت جانیشاد و ه غیج

دیشن یخودش را نم ادیفر يصدا

یبزرگ نیبه ا میمار گرفت کی ما

 یامده بود کل یجالب يبه نظرش باز يرینشان دهد مار گتوانست از هم باز کرد تا حدو اندازه مار را  یرا تا م دستانش

زده اش کرده بود جانیه

است غش کند کیقلبش گذاشت و تظاهر کرد که نزد يدستش را رو گلنار

خانه مار دارد؟ نیمجا بود؟مگر ا گرید مار

:زد ادیفر بچه

میریبگان را  میتا توانست مینشست نشیدر کم یکل دیان را د یاسیباغ بود اول  يتو

بود دهیترس زیدانست چطور خنده اش را مهار کند مادر ن ینم شهرزاد

:دیاز بچه پرس دیدرخش یکه م یکرد با نگاه یم فیک يباز نیکه داشت از ا فرازمند

کجاست؟ حاال

الکل ببرم شهیش شیان را گرفته بزرگ و چاق و چله و خوشگل است امده ام برا یاسیباغ است  يتو

بودند یاسی يواژه ها قایدق شیها واژه

رمیمار بگ يداد چه طور ادیمن  به

کرد غلط

زده اش را به بابابزرگش دوخت جانیچرخدار ظاهر شد بچه زبانش بند امد و چشمان ه یبود که با صندل فرزاد

بود افتهیرا  یاسیگشت که با او بجنگد و حاال  یم یبود معلوم نبود چرا؟دنبال کس یعصب فرزاد

یتو اعصابت را خرد کن ستیکنم الزم ن یرا حل م هیم قضخود فرزاد
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به پسرش انداخت يا ینگاه سخت و طوالن فرازمند

بچه گانه را بزرگ نکن يباز کی

ترسم  یدارد م یعواقب خطرناک دیریرا نگ شیحاال جلو نیبچه گانه اقا مار گرفتن خطرناك است اگر هم يباز کدام

امروز قسر در رفتند فردا چطور؟ اوردیب یسر خودش و کت یینکرده بال يخدا

 نیاست بنابرا زیفرزاد عز يبرا یهم به اندازه کت یاسیبرده بود  یوارد شود پ يگرفته بود از چه در ادیبود  يموذ گلنار

کرد فرزاد دوباره اتش گرفت یهم ابراز نگران یاسی يبرا

دغلط ها نکن نیاز ا گریبکشم تا د ادیبر سرش فر دیجون با اقا

:با تحکم گفت فرازمند

کنم دفعه بعد با تو ینه فرزاد من با او صحبت م امروز

به پدرش نگاه کرد یبا نگران فرزاد

باشد ریبعد د يترسم اقا جون دفعه  یم

اعتماد کن یاسینباش به  نگران

گلنار خودش را وسط انداخت باز

..........شود اعتماد کرد اقا یان دختره کم عقل نم به

بار نگاه فرازمند زبان را در دهان گلنار خشکاند نیا

یما دخالت کن یدر بحث خانوادگ نمینب گرید

خدمتکار  کیخانواده را کرده بود و حاال مثل  نیرا رنجاند سالها خدمت ا رزنیچنان سرد و تکان دهنده بود که پ لحنش

پرستار بچه کیکردند ان هم به خاطر  یبا او رفتار م

بار  نیا دیاما ترس دیزن یم نهیهمه سنگش را به س نیاگر من خدمتکارم او هم پرستار بچه است که ا دیخواست بگو یم
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ندازدیب رونشیاز خانه ب

که دخترك چشم همه را کور کرده بود فعال

چشم به هم زدن دود شد و هوا رفت کیدر  یکت جانیو ه يکه چه طور شاد دیکس ند چیه روداریان گ در

نفس زد و به درو  یتختش نشست کم يو وحشت زده رو دیعرق از خواب پر سینزد خ غیبار ج نیاما اهم کابوس  باز

ان  يدلش هوا ردیتوانست در اغوش مادرانه شهرزاد ارام بگ یشد و او م یشد کاش شهرزاد از در وارد م رهیبرش خ

اغوش را کرده بود

 نییداشت به ناچار از تختش پا یدست از سرش بر نم یعنتاما نتوانست بخوابد کابوس ل دیتختش دراز کش يرو دوباره

داد  یبه کابوس م يفرصت تک تاز دیخواب یکه م یکه زمان نیکابوس بجنگد مگر نه ا ای دنیگرفت با نخواب میامد و تصم

گرفت یم فیرا از حر دانیو م دیخواب یحاال نم

دیرس یبه خودش که م دیرس یاشفته نم يکه زورش به خواب ها حاال

 یاسیبود  کیتار زیبود و ان جا ن دهیاشپزخانه کش يامد و به طرف اشپزخانه رفت پرده ها نیینوك پا از پله ها پا با

خانه دعوت کند يایپنجره ها کنار بزند و افتاب را به تمام زوا يرا از جلو نیو سنگ رهیت يهنوز موفق نشده بود پرده ها

گلنار خانم افتاد وسوسه شد  يها یپارچ اب را برداشت چشمش به ترش را باز کرد و خچالیخشک بود در  شیگلو

 یکرد خنده اش گرفته بود نصف شب یکه م يکار يلب داشت برا يرو ثیخب يلبخند طانیش يبزند مثل بچه ها یناخنک

داشت یترش يرو یبیناخنک بزند ضعف عج یترش شهیامده بود تا به ش یدزدک

او شب هم دست از  ندیزد فرزاد کجا بود که بب يخند زیان را باز کرد به خودش ررا برداشت و به زحمت سر  شهیش

او را از جا پراند ییرا در دهان نگذاشته بود که صدا یکشد هنوز قاشق اول ینم یخوردن ترش

؟یهم نصف شب ؟انیترش

برش نگاه کردو به دورو  دیاز ترس گشاده شده چرخ یکه مچش را گرفته باشند با چشمان يمثل دزد یاسی
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بر ان  یخواب یب ایصحبت کند و  واشیخواست  یعمدا م ایرا داشت اما گرفته بود  نیفرزاد بود همان طن يصدا صدا

خش انداخته بود

مغز خودت را  یخواه یخورد؟م یم یترش ینصف شب يا وانهیکدام د یاسی یکن یغلطا م نیدانستم شب ها هم از ا ینم

؟يندازیکامال از کار ب

اصال خوابش  ایبد خواب شده بود  ایاو هم  نکهینشسته بود مثل ا یکیفرزاد گرچه خفه بود اما ترسناك بود در تار يصدا

نبرده بود

:اب دهانش را قورت داد و در جواب فرزاد گفت یاسی

...........بودم اب بخورم امده

کند؟ یدستت چه م يتو یلعنت شهیان ش پس

:را بست و ارام زمزمه کرد خچالیو در  قفسه گذاشت يرا تو شهیش یاسی

شدم وسوسه

بر نامه هاست؟ نیشب از ا هر

خشک شده بود امدم اب بخورم میبه خدا گفتم که گلو نه

؟ینداشت خچالتی ياب تو مگر

 یبود و نگاه ترسناك فرزاد را نم کیجواب ماند خدا را شکر تار يتو یاسیداشتند  خچالیها  تیگفت سوئ یم راست

دید

:گفت ياش زد و به تند یبه صندل يخرد ضربه ا یبا اعصاب رزادف

کنم یکار را م نیخودم ا زدینر رونیها را ب یلعنت نیفردا گلنار ا اگر

 يکردند بچه باز یم ضشیعاقبت مر زینفرت انگ يها یترش نیامده ا نییپا یدزدک یبه خاطر ترش یاسیبود که  واضح
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از حد گذشته بود یاسی يها

اسان شدهر یاسی

ستمیبچه ن دیکن یان قدرها هم که فکر م امدمین نییپا یبه خاطر ترش دیکن باور

............يرو یم یترش شهیان هم شبانه سر ش یدزدک يریگ یمار م یاسی يهم بچه ا یلیخ یهست چرا

دیحرف فرزاد پر يتو یبا کالفگ یاسی

دیساخت یازار را دوست دارم شما از ان افع یب يمارها من

کرد تیرا اذ شانیبرق را زد و نور چشمها دیکردند فرزاد کل یبا هم جروبحث م یکیتار يتو

 يریمارگ يداشت هنوز از ماجرا انیزد نگاه فرزاد مثل چاقو برنده بود مثل سرب مذاب غل یطور که حدس م همان

دلخور بود

؟یده یم صیرا از هم تشخ یازار و افع یتو از کجا مار ب نمیبب

بود و  یکله گ یشجاعت نبود ب نیا افته؟امایشجاعت را از کجا  نیعاشق مار بود که ا قتایبرق زدند حق یاسی نچشما

کرد یفرزاد را نگران م نیهم

نابود  ياز او در اتش سوز يادیخوشگل ز يالکل کنار تختش بود به قول خودش مارها شهیکه گرفته بود در ش يمار

شده بودند

دارند یبیازار نگاه نج یب يزنم مارها یزل م شانیچشمها يتو

تخس بود یینگاه بچه ا هیشب یاسیخنده اش را پنهان کرد نگاه  فرزاد

؟یدان یکجا م از

دیگو یوقت دروغ نم چیاحساس ه دیگو یرا احساسم به من م نیا

بود شیلبها يرو يانداخت خنده محو یعسل يبه چشم ها ينگاه مرموز فرزاد
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:دیپرس

وقت به تو دروغ نگفته؟ چیلبت هق یمطمئن تو

بود کیاش نزد یرفتارش چقدر به کودک یبا سماجت سرش را تکان داد گاه یاسی

دیگو یدروغ نم یقلب چیقلب ها با ادم ها رو راستند ه نه

بود افتهیبحث کردن  يبرا یگفت اما فرزاد موضوع یم راست

گذارند یه مقلب ها هم سر ادم را کال یگاه یاسیهم مطمئن نباش  ادیز

فرزاد نشست يروبرو يا یصندل يباال انداخت و امد رو يشانه ا یاسی

و  شانیپر يکرد که به ان موها یدقت م یلیانداخته بود فرزاد خ یشال شیموها يبه تن داشت و رو يروبدوشامبر

خودش  يو به رو دید یم را نهایاش را قاب گرفته بود فرزاد همه ا دهیتراش کلینگاه نکند روبدوشامبر ه دیگردن سف

اورد ینم

گفتن داشتند  يکه حرفها برا رینظ یب يتوانست به ان چشمها یاو را منقلب کرده بود و نم ینگاه ان چشمان عسل فقط

نگاه نکند

دهد یان وقت قلب هم پاسخ درست را م دیسوال درست را از قلب پرس دیبا

را در چشمان فرزاد براق کرد نگاهش

دیه رفته به خاطر ان است که به قلبتان دروغ گفته اسر شما کال اگر

بار برود ریجا هم حق با او بود اما فرزاد نخواست ز نیا

سر من کاله رفته؟ یدان یکجا م از

دیخند یاسیفرزاد بود چشمان  يلبها يمحو رو يهم لبخند باز

دیا دهیکش اهیس يوارهایچهار طرفتان را د دیو زمان چپ افتاده ا نیانجا که با زم از
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طاقت ان  ابدیبه او فرصت نداد ان را ب یاسیگشت اما  یم يزیبه دنبال چ دیشا دیرا کاو یاعماق ان چشمان عسل فرزاد

را به برق زد ينگاه را نداشت بلند شد و کتر

؟يچا ایدرست کنم  قهوه

شب؟ نصف

کند یم یفرق چه

؟يگرد یم یشبها به دنبال ترش نیبه خاطر هم پس

دیثل بچه ها خندم یاسی

د؟یرو یطفره م دیدار

دهم یم حیقهوه را ترج من

بار قهوه جوش را به برق زد نیبلند شد و ا یاسی

دیهم طفره رفت باز

 یبار نگاه نیا ندیبنش شیروبرو گریبار د یاسیگذاشت تا  نیبنابرا ستیچ یاسیدانست منظور  یخوب م یلیخ فرزاد

اش حبس نمود نهیدر سکرد نفس را  ریرا غافلگ یاسی بیعج

رفت یشناختم سرم کاله نم یاگر تو را زودتر م دیشا

شد خکوبیم شیکه با لحن امرانه فرزاد سر جا زدیباز خواست از کمند نگاه فرزاد بگر یاسی

زنم یدارم حرف م تیسر جا نیبنش

تو قهوه جوش زمیقهوه بر دیبا

ام؟ دهیکش ساه در اطرافم واریچرا د یبدان یخواه ی؟نمیاسی هیچ

دنید اهیرا س زیبه همه چ يشروع کرد چون
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دن؟ید اهیس زیشروع کردم به همه چ چرا

:پاسخ داد یبا کالفگ یاسی

کجا بدانم؟ از

سر تکان داد یبلند شد به طرف قهوه جوش رفت فرزاد به تلخ و

رنگ بزنم اهیتو را هم س يایدن یترس یم یفرار کن يدار حق

که باز هم حق را به شما بدهم دیبکن فیتعر میبرا یزناکترسم چنان قصه سو یم نه

به چشمان فرزاد انداخت یاز کنار قهوه جوش نگاه قاطع یاسی

دیچهره در هم کش فرزاد

ست؟یاست که حق با من ن نیا منظورت

کرد ریاو را ش نیفاصله از او داشت و هم یدر کمند نگاه فرزاد نبود کم یاسی

ستیحق با شما ن نه

جا نزد یاسیشد اما  رهیخ یاسیترسناك به  یبا نگاه فرزاد

چرخدار یادم به درد نخور و گرفتار صندل کیروز افتاده ام  نیبه ا یاسی

ستادیا شیاما محکم سر جا دیلرز یاسی نگاه

........کند یرا گرفتار م یکی یزند و هر وقت یکه قرعه به نام ادم ها م یتصادف بود تصادف کیچرخدار فقط  یصندل

:گفت نیبنابرا الیرفتن سه دیبگو نتوانست

دیتان هم به خاطر ان بود که به قلبتان دروغ گفت یزندگ دنیبه بن بست رس و

فکر  نیدار کرده بود و او را به گوشه خلوتش رانده بود اما به ا حهیغرورش را جر الیخورد رفتن سه یفرزاد تکان قلب

شد؟چه قدر دوستش داشت؟و چقدر به خاطرش حاضر بود کنج خلوتش را رها  یمانده بود چه م الینکرده بود اگر سه
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بهانه نبود؟ کیفقط  الیرفتن سه ایکند ا

دروغ بزرگ بود  کیمشترك  ینبود ان زندگ الیاز سه ییرد پا یگفت قلبش حت یراست م یاسیقلبش رجوع کرد  به

دیگفتند و سرانجامش به کابوس انجام شانیکه به قلبها یدروغ

دیکش رونیاو را از افکارش ب یاسی يداص

زم؟یو شکر بر ریقهوه تان ش يتو

خورم یم یخال نه

ختیبزرگ ر يوانهایل يقهوه را تو یاسی

چند است؟ ساعت

د؟یا یم خوابت

:زد و پاسخ داد يلبخند یاسی

نه

کند؟ یم یچه فرق پس

زد فرزاد  یشد اما فکرش هزار جا دور م رهیست خخا یبر م وانشیکه از ل يفرزاد نشست و به بخار يامد و روبرو یاسی

 یاسیبه سکوت گذشت و عاقبت حوصله  یمدت ابدیسکوت ادامه  نیگذاشت ا یاسیدر سکوت خودش فرو رفته بود و 

سر رفت

د؟یبزن یحرف دیخواه ینم

نگاهش کرد فرزاد

بپرس گرانیگفتن ندارم از د يبرا یکه حرف من

از تعجب گشاد شد یاسی چشمان
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گران؟ید زا

هم هستند یگرانیفکر کردم د ياره فعل جمع به کار برد خوب

:گفت یحوصلگ یبا ب یاسی

دیکن یم لهیپ ییزهایکنم به چه چ یخواهش م دیکن بس

حق به جانب نگاهش کرد یبا نگاه فرزاد

کنم یم یبیدارم احساس غر تیافعال جمع حساس نیبه ا یاسی

نداد یجواب یاسی

؟يب شدشده که بد خوا یچ

باال انداخت يشانه ا یاسی

دمیهم کابوس د باز

؟یاسی ینیب یم چه

و  دیکش یاه.......سخت بود شیرنگ باخت از کابوس گفتن برا یاسینگاه  ختیر یرا به چشمان عسل قشینگاه دق فرزاد

:گفت

ثابت کابوستان شده باشد؟ يبعدها پا يبوده ا کیکه به او نزد یحاال شده کس تا

پاسخ دهد قیخواست به سواالتش دق یمکث کرد م یکم فرزاد

بوده؟ کیست که به تو نزد یثابت کابوست کس ياست که پا نیا منظورت

منقبض شد و سرش را تکان داد یاسی چانه

دارد یزند دست از سرم بر نم یکند و بعد خودش را اتش م یبا من کلکل م یاول کل فرحناز

دستانش گرفت نیسرش را ب یاسی
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شوم یم وانهیفکر کنم د شیبخواهم به حرفها اگر

د؟یگو یتو چه م به

به فرزاد نگاه کرد یچاره گ یبا ب یاسی

ردیم یاما هر شب فقط خودش م میریبرد که با هم بم یم بیو غر بیعج يشب مرا به محل ها هر

 یبا ب ختیدست فرزاد او به یاسیرا فشرد و چشمانش از اشک پر شدند فرزاد دستش را دراز کرد و  یاسی يگلو بغض

بود يدنبال راه چاره ا یچاره گ

مردن یممکن است حت ریغ شیبرا زیزند که همه چ یم ادیاتش فر يتو از

دیچه بگو ایدانست چه کار کند و  یافتاد فرزاد نم هیبه گر یاسی

قلبش را لرزاند یسای هیو سرو صدا بود گر یبود خنده و شلوغ دهیبود هر چه د دهیرا ند یاسی هیحاال گر تا

ممکن است ریغ شیمردن برا دیگو یم نیهم يداشته برا یسخت مرگ

دارد؟مگر من مقصر مرگش بودم؟ یدست از سرم بر نم چرا

هر  يگذشت زمان دارو يدار اجیدست از سرت برخواهد داشت باالخره کم رنگ خواهد شد تو به زمان احت باالخره

ستیدرد

ختیباز به نگاه فرزاد او یاسی

ترسم نتوانم تحمل کنم یم

ستیکابوس تو که بدتر از کابوس من ن یتحمل کن يمجبور یکن یتحمل م چرا

نداشت یجواب یاسی

؟يبود کیچقدر به فرحناز نزد یراست

میو همخانه بود دوست
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همه ازارم دهد؟ نیا دیمن هم با گلنار دوست و همخانه ام مرگش با خوب

نگاهش کرد یجیبا گ یاسی

ست؟یچ تانمنظور

 یرا م گریاست که چه قدر همد نیشود منظورم ا ینم کیهمخانه که به ادم نزد ایاست که صرفا دوست و  نیا منظورم

بود؟ کیچه قدر به هم نزد تانید؟قلبهایدیفهم

:مبهم گفت يبه طرز دینتوانست دروغ بگو یاسی

کم یلیخ

چه؟ یعنی

:گفت یاسیواست عاقبت خ یم ینگاهش کرد پاسخ سر راست يجد یلیخ فرزاد

مینبود کیبه هم نزد ادیز

دیدر چشمان فرزاد درخش یبرق

 یکه به قلب و ذهن بچسبد قلب تو خال اوردیقادر است ادم را از پا در ب يدر قلبت کم رنگ بوده خاطره ا ؟پسینیب یچم

شود یم یذهنت هم خال يست پس به زود

از خودش به جا  ید مهر فرحناز در ان کم رنگ بود فرحناز خاطره خوببه قلبش رجوع کر یاسیبود  يقانع کننده ا جواب

 یاش ادم ها را از دور و برش م یعرضه گ یو از همه مهم تر ب اسشیو  يدینبود نا ام ینگذاشته بود ادم دوست داشتن

داد یم يزد و فرار

 ياز رو يته باشد حس کرد بارنداشت در ذهنش داش یلینداشت پس دل ییبا فرزاد بود فرحناز که در قلبش جا حق

دیاش را در چشمانش د ياش برداشته شد و فرزاد سبکبار نهیس

دهد مگر نه؟ یبه ادم م یخوب حس
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 يزیامد بپرسد چه چ یاسیداشت  يهتریقطع شده بود حاال احساس  یاسی هیفرزاد بود گر يلبها يرو يمرموز لبخند

:دهد که فرزاد ادامه داد یبه ادم دست م یحس خوب

دهد یو دارد ازارت م دهیو فقط ذهنت به خاطره اش چسب ستین يخبر چیدر قلبت ه ینیکه بب نیا

روشن شد یاسیدر ذهن  يزیچ

..........است که نیا منظورتان

ام ازارم  یغرور زحم قتیداد در حق ینبود و فقط ذهنم ازارم م يخبر چیاست در قلب من هم ه نیمنظورم هم قایدق بله

داد یم

دهد؟ یازارتان نم يزیچ الحا

دهد يمجبور شد نگاهش را فرار یاسیکه  يطور دیرا کاو یاسیچشمان  بیعج یبا نگاه فرزاد

خالص شده است میجا نیدارد اما ا ازیاست به زمان ن شیغرورم که سر جا زخم

قلبش گذاشت و لبخند زد يرا رو دستش

جاذبه فوق العاده فکر نکند نیه اخودش را مجبور کرد ب یاسیداشت  یبیجاذبه عج يروین

چه وقت؟ از

؟يخالص شده ا یکن یبود که از چه وقت فکر م نیا منظورش

ندیکرد ان را نب یسع یاسیکه  يزد لبخند ییرایباز لبخند گ فرزاد

خواهم جوابت را بدهم یمن نگاه کن م به

 گریخواهم اما د ینم یمن جواب دیخواست بگو یم در چشمان فرزاد بود که او را ترساند یبه فرزاد نگاه کرد نگاه یاسی

شده بود رید

تکان دهنده بود زین لحنش
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از چه وقت قلبم سبک شده؟ یبدان یخواه یم

خواست؟ ینم یاسی نه

تکانش داد یجفت چشم عسل کیکه  یوقت از

دانست نگاهش را به کجا بدوزد یخشک شد و نم یاسی يگلو

تکانش  يمعجزه ا چیه گریکردم د یبه ان زده فکر م يکار یزخم الیکردم سه یمچه خبر است؟فکر  دمیقلبم پرس از

دهد ینم

 شیبود قلبش در گوش ها ختهیخون از صورتش گر اوردیانکه خون به صورتش هجوم ب يرنگ باخته بود به جا یاسی

جدا شود عشق وقت  یکودک يایخواست از دن یاش را نداشت هنوز نم یبشنود هنوز امادگ يزیخواست چ ینم دیتپ یم

خواست حاال  یرا نم نیا یاسیکرد و  یپرت م زرگترهاب يایفوق العاده به دن یکننده بود ادم را با سرعت وانهیو د ریگ

خواست ینم

؟يبشنو یخواه یه؟نمیچ

حاال نه نه

بست لحنش ترساننده شد خیدر نگاه فرزاد  يزیچ

جا نیهم..........حااال نیود همحس روشن ش نیا فیتکل نیا دیبا يبشنو يمجبور اما

ملتمسانه به چشمان فرزاد نگاه کرد یاسی

میرو دار شیپ يادیز يروزها اما

را به دام انداخته بود یاسیبا نگاهش  فرزاد

ست؟ین يخبر چیاست که در قلب تو ه نیا منظورت

:جواب داد یبا کالفگ یاسی
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.......هخواهم بدانم که در قلبم چه خبر است؟حاال ن ینم من

ان قدر از نگاهش  یاسیو فکش منقبض شد  دیغرور فرزاد برخورد زخم غرورش دوباره سر باز کرد رنگش پر به

دیکه از جا پر دیترس

تو قلبم  يتو بود دیکش یکه قلبم را انتظارش م يمعجزه ا یخواستم بدان یقلبت کنم فقط م زانیخواستم خودم را او ینم

نداشت ییدر قلبم جا الیبا امدن تو دانستم سه الیسهرها از کابوس  يرا رها کرد

را برانداز کرد و سپس  یاسیو با همان نگاه ترسناك و فکر منقبض  دیکوب زیم يرا رو وانشیکه حرفش تمام شد ل یوقت

اشپزخانه را ترك کرد

کرد یکه داشت خفه اش م یماند و بغض یاسی

بود دهیعمرش را از دستش قاپ ییجادو ياز لحظه ها یکیترس بکوبد  واریخواست سرش را به د یدست خودش م از

فرزاد را از او رنجانده بود یگذشت رو شود ترس لعنت یبود و نخواسته بود ان چه که در قلبش م دهیترس

 يبا فرصت ها و معجزه ها يشد روز یاغاز م يگریکرد روز د یداشت طلوع م دینشست و از ته دل زار زد خورش یاسی

خودش

شروع کرده بود گرچه سبک شده بود اما هنوز از دست  هینداشت روزش را با گر یاز اغاز روز احساس خوب یسای

بود یخودش عصبان

در گرفته از  ییماجرا نشانیبود دانست ب افتهیگرفته و در خود فرو رفته  زیشد فرزاد ن یاسیمتوجه حال گرفته  شهرزاد

بگذرد یگذاشت مدت یم دیتش نبود سرك بکشد بانگران حاال وق یطرف شاد شد و از طرف کی

؟يا ؟گرفتهیاسی هیچ

و  ییسروصدا یب نیخوردند ا یداشتند صبحانه را در سکوت م گریدست نزده بود بر خالف هر صبح د رشیش وانیل به

:زد و جواب داد یزورک يلبخند یاسیسوال شده بود  زین رمردیپ يبرا یاسی یدر خود فرو رفتهگ
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ستیخوب ن ادیز حالم

نگاهش کرد یبا نگران رمردیپ

دکتر خبر کنم؟ یخواه ی؟ميشده ا ضیمر

ست یکنم از کم خواب یگمان م ستینه ان قدرها هم حالم بد ن نه

؟يدینخواب شبید باز

 یلیبهانه بود خ کیفقط  یحرفاست کم خواب نیدانست قصه فراتر از ا یزد شهرزاد م یدر چشمانش دو دو م یاسی نگاه

خبرها نبود نیاز ا یکی شیشد و فردا یم یدچار کم خواب یاسیها  از شب

انداخت یاسیبه  قیدق ینگاه شهرزاد

؟یاستراحت کن یکنم تا تو کم يامروز من از بچه ها پرستار یخواه یم

:به سرعت گفت رمردیپ

ستیهم ن يفکر بد

کند یاز بچه ها حالم را بهتر م ينه بر عکس پرستار نه

:لب زمزمه کرد ریا به شهراد دوخت و زتبدارش ر نگاه

هر حال متشکرم به

و راه .........و شهروز دوام اورد رمردینگاه مرموز و موشکاف پ ریتوانست ز ینم گریگشت د یم يبه دنبال راه فرار یاسی

الش خوب او را از جا پراند بچه هم امروز بدخلق شده بود انگار حس کرده بود ح یکام هیگر يصدا افتیفرارش را 

ستین

چه شده؟ یکن یم فکر

زد به دخترش نگاه کرد یدر ان موج م یو هم نگران دیکه هم ام یبا نگاه رمردیپ
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دانم فرزاد هم خلقش تنگ بود ینم

سرش را تکان داد یبا کالفگ رمردیپ

ها را از خودش دارد همه فرصت  دیایب رونیب کشیتنگ و تار لهیخواهد از ان پ یسر فرزاد است نم ریچه هست ز هر

فرصت  نیبچه هاست ا يبرا يرینظ یمادر ب یاسی ردیبگ شیرا از بچه ها ییفرصت طال نیگذارم ا یاما نم ردیگ یم

از دست برود دینبا

و تار کرده بود رهیرا ت رمردیچشمان پ اسیو  خشم

تکانش خواهد داد یاسیکردم عشق  یخواهد خودش را زنده به گور کند؟گمان م یم یک تا

خودش را وسط انداخت هرزادش

دیداده اقا جون مطمئن باش تکانش

ست؟یچ يها برا يباز نیا پس

اقا جون دیانها فرصت بده به

دستانش گرفت نیسرش را ب اسی ياز رو رمردیپ

ممکن است بپرد ندیبامش بنش يرو شهیکه تا هم ستین يپرنده ا یاسی ابدیفرصت تا ابد ادامه  نیترسم ا یم

ختیه چشمان دخترش ررا ب نگاهش

رینظ یفرصت ب نیشهرزاد نگران از دست رفتن ا نگران

دیرود مطمئن باش یدست نم از

مطمئنا  تیو جذاب یو سر زندگ ییبایبه ان ز يدختر زپاستیگر یغزال یاسی؟یقدر مطمئن باش نیا یتوان یطور م چه

ستین یدوروبرش خال

میبرگ برنده دار کیما  اما
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نگاهش کرد رتیبا ح رمردیزد پ یمشهرزاد برق  چشمان

برنده؟ برگ

چه قدر عاشق بچه هاست؟ یاسی دیدان یشما نم یعنیجون  اقا

 ياز باز یبرد حت یلذت نم يکار چیو اشفته بود از ه ختهیبه هم ر ينتوانست ان وضع را تحمل کند فکرش بدجور گرید

را روشن کند ختهیفکر به هم ر نیا فیزد و رفت که تکل ایدل به در نیبنابرا یو کت یکردن با کام

هنوز خواب بود منصرف شد خواست برگردد اما ذهن  شبید یخواب یبه خاطر ب دیشا امدین یبه در زد اما جواب يا ضربه

نگذاشت شانشیپر

وارد وانهیگذاشته بود ان هم د دنیتپ يبنا قلبش

لرزان در را باز کرد ید با دستانمثل بچه ها قهر کرده بو ایخواب بود  ای امدین یدر زد جواب باز

هست؟ اجازه

گرم بود ینقاش دنیچرخدارش نشسته بود اما پشت به پنجره سرش به کش یصندل يطبق معمول رو فرزاد

بود یمتونع يرنگش رنگ ها یشست يکشد اما رو یفرزاد چه دارد م دید ینم دید ینم یتابلو را به خوب یاسی

شد دایطرفها پ نیکه سروکله ات ا باز

تابلو برنداشت ينگاهش را از رو بهیسرد بود و کامال غر شیصدا

به  يبکشد دختر وارید یاسیخودش و  نیخواست ب یقلبش هم که شده م تیامن يبرا ندازدیان بود که فاصله ب قصدش

پژمرد و  یا محتم اوردیدوام ب یلیتوانست کنار مرد عل یتراود کجا م یم رونیب شیاز رگها یکه زندگ یاسی یسر زندگ

بهتر امن تر بود ییتنها واستخ یرا نم گرید یجهنم یزندگ کیخواست  یرا نم نیفرزاد ا

در را باز کرد و وارد شد یاسی

یعذر خواه يام برا امده
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:انکه نگاهش کند با همان لحن سرد گفت یب فرزاد

برو راحتم بگذار يندار یعذرخواه يبرا یلیدل

باختکرد اما خودش را ن خی یاسی

بچه گانه بود یلیدانم چون رفتارم خ یم دیمن دلخور از

در چشمانش خاموش شده بودند دیام يانگار که چراغ ها کیسخت و تار یفرزاد نگاهش کرد نگاه سرانجام

.من کنار نخواهد امد طینگر باشد با شرا ندهیا يکه ذره ا یهر کس يهم عاقالنه رفتار کرد یلیتو خ نه

 زیرا همه چ دشیرا ترد یاسیرا به خودش ربط داده بود ترس  زیاش حس کرد پس همه چ نهیسه سدر قف يدرد یاسی

:دیرا پرس نیهم یاسیط؟یخودش ربط داده بود اما کدام شرا طیرا به شرا

ط؟یشرا کدوم

فشار اورده یلیتا حاال به اعصابش خ شبیو نگران کننده واضح بود که از د یعصب يناگهان به خنده افتاد خنده ا فرزاد

؟ینیب یچرخدار را نم یصندل نیا یعنیو من خبر ندارم؟ ينکند که کور یاسیمن  يخدا

 یاسیدانست که  یبودند کنار امدن با بچه شوهر سخت بود اما م يگرید لیبود بچه ها هم دل يگریهر دختر د اگر

عاشق بچه هاست

که داد فرزاد را تکان داد یو جواب ندیب یبار است که ان را م نیچرخدار انداخت که انگار اول یبه صندل یچنان نگاه یاسی

نمیب یچرخدار را نم یصندل نیا نه

؟یکن ینگاهش م يحاال که دار یحت

تکان دهنده بود زینگاهش را در چشمان فرزاد براق کرد نگاهش ن یاسی

نم؟یچرخ دار را بب یصندل نیشما مهم است که ا يبرا

مهم نبود؟ شیاکالفه شد چه طور بر فرزاد
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ست؟یتو مهم ن يبرا یعنی یاسی

نه

؟یان که شوهرت تو را تروخشک کند تو شوهرت را تروخشک کن يبه جا ستیتو مهم ن يبرا یعنی

نه

چنگ زد شیبه موها یبا کالفگ فرزاد

ست یزندگ ستین يباز نیجواب سوالم را درست بده ا یاسی

بود زین يو دلخور یدگیشده بود در نگاهش رنج رهیرزاد خبه ف بیعج یهمچنان سر پا بود و با نگاه یاسی

دیدان یندارد خودتان هم خوب م یجواب سوالتان

میبر دوش هم باش يبار ستیتروخشکتان کند و نه من قرار ن یکس دیدار ازیشما ن نه

برد یکه نفست را م ینیمن هستم چنان بار سنگ اما

رفت یراه ماعصابش  يکالفه شد فرزاد داشت رو زین یاسی

چرخدار نبود به خاطر ترس بود یصندل نیدارم به خاطر ا دیفرزاد اگر در جواب دادن به شما ترد اقا

از چه؟ ترس

قبول  يگفت ذره ا یاسیقرار است دروغش را از نگاهش بخواند ان چه را که  ییکرد که گو ینگاهش م يطور فرزاد

نداشت

:انکه ته نگاهش بلرزد جواب داد یب یاسی

بزرگترها يایاز دن ترس

بزرگترها ترس دارد؟ يایدن مگر

شد یوقتها واقعا بچه م یبعض یاسیفرزاد بخزد  يلبها يرو يبود خنده ا کینزد
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يرا کنار بگذار تیهایباز وانهیناگهان همه د يمجبور..........بزرگترها ترس دارد يایشدن به دن پرتاب

؟يبچه ا یکن یتو هنوز فکر م یاسی؟يشته ابزرگترها نگذا يایدن هیحاال پا  نیهم مگر

کنم مطمئنم ینم فکر

داد سبک تر  یکه قلبش را فشار م يانکه خنده اش لو نرود اخم کرد وزنه ا يبود اما فرزاد برا یاسی يلبها يرو يلبخند

شده بود

اورد  یادم را به درد م اش قلب ینیسنگ یخانم وار رفتار کن يادیز دیکه با نیا یعنیازدواج  دیفرزاد قبول کن اقا

که من دارم ییها يباز وانهید نیمخصوصا با ا

را  یاسی يدر قلبش روشن شده بود داشت حرفها یکرده بود انگار چراغ دنیدر چشمان فرزاد شروع به درخش یبرق

نبود یاسیدر چشمان  یدروغ چیکرد ه یباور م

؟يگذاررا کنار ب تیها يباز وانهیگفته قرار است د یچه کس حاال

کند یم کتهیرا به ادم د یتعهدات يسر کینگفته ازدواج  یکس

دیتخس خند يمثل بچه ها زین یاسیخنده فرزاد لو رفت  سرانجام

ازدواج داده باشم شنهادیبه تو پ دیا ینم ادمی

به لکنت افتاد دیخواست بگو یانچه که م يوا رفت زبانش چنان بند امد که برا یاسی

من فکر کردم اما

بکند مچش را  دیکه نبا يانجام کار نیکه در ح يزده اش مثل بچه ا رتیو نگاه ح یاسیخنده اش گرفت از لکنت  رزادف

گرفته باشند مات شده بود

:و گفت دیوسط حرفش دو فرزاد

ازدواج دادن  شنهادیاست و پ زیچ کیگفتم از احساس گفتن  یمن داشتم از احساسم به تو م ياشتباه فکر کرد خوب
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را خورده  یهوس ان کیگول  ایو  يبه او ندار یاحساس چیکه ه یازدواج کن یممکن است با کس..........گرید زیچ کی

.......الیمثل قصه من و سه یباش

 یزند حساب یگمان کرد دارد به ذهن خطا رفته او پوزخند م یاسیزد اما  یپوزخند م الیداشت به قصه خودش و سه فرزاد

:دیتند پرس یو با لحن دیپر کم اورده بود از جا

د؟ییبود از احساستان به من بگو يازین چه

بدانم زیداشتم از احساس تو ن ازین

کرد یم حیتفر یشده بود اما فرزاد داشت حساب یعصب یاسی

چه بشود؟ که

 نیوقت با ا ان اشدین يخبر چیبشود و در قلب تو ه وانهیقلب و احساسم روشن بشود اگر قرار بود قلب من د فیتکل که

داد؟ یرا م یدلشکستگ نیجواب ا یچه بود؟چه کس فیرفت تکل یکه سر قلب من م يکاله گشاد

فرزاد یقدم کیکاناپه نشست درست  يکه از سرپا بودن خسته شده بود امد و رو یاسی

با  یکند حت يبدهد با هر چه باز یاسیبه  یخواست درس یم دید یرا در نگاهش بهتر م یفرزاد خشم و سرخوردگ حاال

نکند ياما با قلبها باز یزندگ

به فرزاد انداخت ینگاه تلخ یدگیبا رنج یاسی

زدند ینبود به زبان گفته شود نگاه ها با هم حرف م الزم

:حال گفت نیقلب فرزاد را لرزاند با ا حرفش

 یم يحرف بزنند نگاهت را فرارخواستند با هم  یکه نگاه ها م یدر لحظات شهیهم یاسیزد  ینگاه تو با من حرف نم اما

.دمیکه نشن دمیشن یاز زبانت م دیبا يداد

قلب و  فیخواست تکل یحرف دلش را بشنود هنوز م یاسیخواست از زبان  یهنوز ماجرا ادامه داشت هنوز م پس
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احساسش را روشن کند

دیدر هم و بر هم بود مثل ترقه از جا پر یکه اعصابش حساب یاسی

برسد؟ جهیبه نت یاحساس ستیکه قرار ن یاست وقت به گفتن يازین چه

زدیبر رونیو خشمش را ب یاحساس سرخوردگ یقیخواست به طر یکه چه گفت فقط م دیهم نفهم خودش

دیخند یدر خنده اش نبود سبک بار م يا اوزنهیبار تنش و  نیباز به خنده افتاد اما ا فرزاد

بزرگترهاست و  يایاز دن یازدواج قسمت یکن یکه از ازدواج فرار م یتاالن خودت نگف ؟مگريا جهیچه نت یاسیمن  يخدا

 یحرف رفتمیخوب من هم پذ یلیخ يا دهیچسب یبه عالم بچگ یو دو دست يترسناك بذار يایان دن هیپا  یخواه یتو نم

ندارم

 دیام يچراغ ها دیدخن ینداشت فرزاد داشت م يبرنامه ا نیچن یاسیخواست  یشد که فرزاد م دهیکش ییبحث به جا باز

 یم فیک یکرد حساب یم يمنگنه گذاشته بود و داشت با کلمات باز يرا ال یاسیکه  نیدر چشمانش روشن شده بود از ا

کرد

 يرینگذاشته بود مس شیبرا يفرزاد چاره ا یعنینبود  ياما چاره ا........خواست یرا بزند که نم یمجبور شد حرف یاسی

:ارام زمزمه کرد یاما با لحن یعصب یبا نگاه یاسیشد  یجا ختم م نینده بود به همکه فرزاد او را به ان کشا

نشده یازدواج شنهادیبه من که پ اما

 ینیخواست ان را ادامه دهد تازه سنگ یبرد م یلذت م يباز نیپرواز کرد اما از ا یاسی يحس کرد قلبش به سو فرزاد

 یرا پشت سر گذاشته بود و نم یجهنم یشب گذشته تا حاال لحظاتشد از  یقلبش برداشته م يلحظه ها داشت از رو

 یبا لحن نیببندد تازه محو چشم اندازش شده بود بنابرا يودز نیباز شده بود به ا شیرا که به سو يپنجره ا نیخواست ا

:دیشوخ پرس

دمی؟نشنیاسی یگفت چه
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پرخاش  دیو زشت د زیتمسخر ام يرا پوزخندفرزاد  يلبها يداد خنده رو یم يحرصش درامد داشت او را باز یاسی

:کرد

يندازیدهم دستم ب ینم اجازه

زد به فرزاد دوخت یاش دودو م یرا که در چشمان عسل یکاناپه برخاست و نگاه ياز رو يبه تند یاسی

تازه صحبتمان گل کرده یاسی نیبنش

زد يزهر خند یاسی

دیکه چه طور مسخره ام کن دیگرفته ا ادیتازه  اره

در چشمان فرزاد بود يمرموز نگاه

هم  شبید يدر رفته ا یشود با زرنگ يبگو من مقصرم تا بحث خواسته جد یو ه یکن یفرار م يدار ؟تویاسی يدید

يکار را کرد نیهم

دیخودتان در رفت شبید اما

کنم یکنم جمع نبند خواهش م یخواهش م یاسی

نگاهش کرد یبا کالفگ فرزاد

؟یکن یچرا باور نمزارم  یفعل جمع ب از

لجباز شانه باال انداخت يمثل بچه ها یاسی

خواهم یکه فرصت م گفتم

کار ساده؟ کی يبرا

که نوك زبانت است يشنهادیان پ ییان چه که قرار است بگو يبرا نه

تر شد یتر و دوست داشتن یمیو لحنش صم ختیجمع را دور ر افعال
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فرزاد شکفت يلبها يخنده رو باز

هاد؟شنیپ کدام

:پر عشوه گفت یزد و با لحن ییخودش را به پرو یاسی

 يایخواهم که به خودم بقبوالنم که دن یان م يفرصت را برا نیفکر کنم ا شنهادتیخواهم که به پ یم یکم فرصت

ستیبزرگترها ان قدرها هم ترسناك ن

بود  يتازه ا يهوا یاسیشد  یکه تمام نم يانداخت فرزاد ماند و خنده ا رونیگفت و خودش را از ان اتاق ب يریبه خ روز

.بود دهیکه روح و قلب پژمرده اش را طراوت بخش

****

گرفته بود تا  يروزها به دانشکده برود اما درس کمتر یمجبور بود بعض یاسیدرس و دانشگاه شروع شده بود و  فصل

خودش و بچه ها  يبرا یوز سه روز جهنمسه ر نیحال سه روز در هفته کالس داشت و ا نیبچه ها باشد با ا شیپ شتریب

بود

؟يسرکالس برو دیهم با امروز

غصه دار نگاهش کرد یبا نگاه یکت

میرا بزن یواکسن کام میگردم تا با هم برو یدلم اما زود بر م زیعز اره

؟يزود برگرد یده یم قول

دیرا بوس یامد و صورت کت یاسیشده بود ن شیدایقول داده بود زود برگردد اما رفته بود و تا شب پ یاسی شیروز پ سه

دهم یم قول

 شیهمه کتاب ها يرو بایتقر شیو شروع کرد به جمع کردن ورقه ها و کتاب ها دیروپوش و مقنعه اش را پوش یاسی

بود دهیکش ینقاش یکت

؟يدیرا که جلد سبز داشت ند یکتاب یکت
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نوشته بود؟ ریپ يادمها یکه در مورد روانشناس همان

بچه را نگاه کرد رتیبا ح یاسی

؟یدان یتو از کجا م اره

گفت برده که بخواند بابابزرگ

دیامد و دوباره صورت بچه را بوس یاسی

ها یباهوش یلیخ

کرد یزده و انگشت به دهان م رتیرا ح یاسی شیها یزبان نیریو ش یهوش کت یگاه

؟یخوان یم یتو روانشناس یاسی

چطور؟ اره

تختش نشسته بود و عروسکش را در اغوش گرفته بود يرو بایز یمثل عروسک یکت

مهندس برق است و عمه شهرزاد حقوقدان بابا

دانم یم اره

دیخواهد بگو یو به بچه زل زد کنجکاو بود که بچه چه م دیکش شیدست از مرتب کردن ورقه ها یاسی

گفت  یشد بابابزرگ م یکرد موفق نم یم یباشد اما نبود هر چه سع یموفق لیخواست مثل عمه شهرزاد وک یهم م مامان

در و ان  نیخورد خودش را به ا یخورد اعصاب همه را م یسوادش کم است خوب درس نخوانده مامان اعصاب بابا را م

 یاش با بابا به بن بست نم ینداشت زندگ تیجنون موفق رقد نیگفت ا یزد تا موفق شود اما نشد بابا بزرگ م یدر م

دیرس

کرد یکلمات را در خود ضبط م وتریکامپ نیع یباال رفتند مغز کت رتیاز ح یاسی يابروها

چه؟ یعنی تیجنون موفق یدان یتو م یکت
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داند تکان داد یکه م نیسرش را به عالمت ا بچه

یاسمان يبال یعنیگفت  یبزرگ م بابا

خنده اش گرفت یاسی

یدان ینم قایدق پس

شانه باال انداخت بچه

؟يتو ان را دار یاسیان را داشته باشد  دیزن نبا کیدانم که  یم اما

زل زد یاسیشد به  یکه در چشمانش بزرگ و بزرگتر م یبا ترس یکت

؟ییبگو یخواه یتو چه م یکت

درست مثل مامان یکن یما را ترك م يروز کی یان را داشته باش اگر

ستیچ یاورد منظور کت یکرده بود سر در نم رتیح یاسی

...........فهمم ینم منظورت را یکت

شده بود چشمان بچه از اشک پر شد جیپاك گ یاسی

روم یبزرگ شدم به کالس نم یوقت من

دیگو یچه م یشد که کت یرا تنگ کرد داشت کم کم متوجه م شیچشمها یاسی

...................ی؟کتیکالس چه

يگذار یو ما را تنها م يرو یکه تو م همان

را در اغوش فشرد یو کت جلو امد دیلرز یاسی تن

خشگلم را تنها گذاشتم؟ يدختر کوچولو یک من

نگاه کرد یاسیبا لجاجت به  بچه



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٠

و ما را  يریگ یم تیتو هم اخرش مثل مامان جنون موفق يرو یم یو به ان کالس لعنت يگذار یرا تنها م یمن و کام تو

يگذار یتنها م

کن کند شهیترس را چگونه ر نیدانست ا ینم یاسیکرد  یرشد م یهمچنان در چشمان کت ترس

از مامانتان شتریب یلیمن شماهار ا دوست دارم خ فتدیاتفاق ن نیدهم ا یبه تو قول م یکت

:گفت یاصال مامانتان شماها را دوست داشت؟که کت دیخواست بگو یم یاسی

شوند یم تشیچه مزاحم کار و موفقگفت ب یم ندینخواست بب یرا حت یدانم چون مامان اصال ما را دوست نداشت کام یم

يچشم دختر بچه ا چهیاز در ینشست نگاه زن یبزرگ در چشمان کت ینگاه ناگهان

؟یاسیبچه دار شوند مگه نه  دیمثل مامان من نبا ییادمها

 فیبچه ها درکشان ضع دیگو یم یگذشت مور مورش شد چه کس شیگزنده از ستون مهره ها ییحس کرد سرما یاسی

شوند یرد م یفهمند و از کنار اتفاقات به سادگ یاست و نم

گذارم یرا تنها نم میوقت بچه ها چیکه بزرگ شدم و بچه دار شدم ه یوقت من

را در اغوش  یاز اشک پر شد امد و کت یاسیگرفته بود چشمان  یاز زندگ یو بزرگ قیسن کم چه درس عم نیا در

به همان حال ماند یگرفت و مدت

را تنها نگذار تیوقت بچه ها چیفته بود هگ زیبه او ن یکت

 یبا دستان بسته و خالصه کل زانیاو بیبا دستان بسته گاز زدن به س يمسابقه ماست خور یاسیدر باغ برپا بود  ییغوغا

 يخنده ها يمسابقه شرکت کرده بودند صدا نیبر پا کرده بود فرازمند مادر خدمتکاران همه در ا يسروصدا و بچه باز

از بس دست و پا زده بود از نفس افتاده بود یرفت کام یعرش م به یکت

را به سر شوق اورده ؟همهینیب یم

او نشسته بود یدسته صندل يکنار پنجره بود و شهرزاد رو فرزاد
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:زد و ادامه داد يلبخند شهرزاد

را از کجا اورده يهمه انرژ نیا رانمیح

را  بیکرد تا س یکه تا ته ان را باز م یو دهان یبا ان صورت ماس یاسیفته و اش ختهیدر هم ر افهیکه به ق یدر حال فرزاد

:در ادامه حرف خواهرش گفت دیخند یگاز بزند م

خندند انگار از بند بند جسم و روحش  یوار و با تمام وجود م وانهیدارند د ؟همهینیب یهستند م يمسر شیها خنده

جهد یم رونیبه ب یطراوت و زندگ

پرواز کرد یاسی يه سوشهرزاد ب قلب

میبرده بود ادیرا از  دنیمعجزه او را سر راه ما قرار داد وگرنه همه ما خند کی

در نگاه فرزاد قفل شد نگاهش

.........اندازدیب ادمانیو به  دیایدخترك ب نیا میما منتظر بود یعنی

که  یدخترک نیبود از ا ياز خودش کفربود که او  نیا قتیاما حق دیرکشیکه فرزاد گفت دخترك قلب شهرزاد ت یوقت

داده بود یامده بود و به او و به همه انها درس زندگ

 ادمانیبه  میاما از خاطر برده بود میدانست یامد و ان چه را که خودمان م یاسیست  یسادگ نیبه هم هیفرزاد قض بله

انداخت

ساده را معجزه نخوان يماجرا نیا پس

دیاین ادمانی يزیو چ میاخر خط برسمعجزه ست ممکن بود به  اما

:زد گفت یداد سکوت کند شهرزاد انگار که با خودش حرف م حیبا شهرزاد بود فرزاد ترج حق

میکن یاش م دهیچیو سخت و پ میبر یم ادیرا از  نشیساده ست اما ما قوان یزندگ

دارد یزندگ يقانون و قواعد خودش را برا یگمانم هر کس به
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متفکر به فرزاد نگاه کرد یبا نگاه شهرزاد

ست؟ین کسانیهمه  يبرا یاست که قانون زندگ نیمنظورت ا یعنی

سخت یکی ياسان است و برا یزندگ یکی يبرا قایدق

در چشمان فرزاد نشسته بود يجد ینگاه

سردرگم نکرده؟ دهیچیقدر اسان باشد؟چون خودش را در کالف در هم پ نیا یاسی يبرا یزندگ دیبا چرا

است دهیچیمن و تو مشکل و درهم پ يبرا یاست فرزاد اگر زندگ نیرف من هم همح خوب

دیحرف شهرزاد پر يتو یبا کم حوصلگ فرزاد

ادم را  بانیگر يهم بدجور یاوقات زندگ یاما گاه میخودمان نوشته ا يبرا یچون قانون سخت میدانم مقصر خودمان یم

رداویخواهد نفسمان را بند ب یکه م يطور ردیگ یم

داد سکوت کند حیچرخدارش بود شهرزاد ترج یاش به صندل اشاره

ستیبر گردن ما ن یاوقات گناه یقبول کن گاه پس

حق را به خودش بدهد شهینتوانست همچنان سکوت کند تا فرزاد مثل هم شهرزاد

تا مرز خفه شدن بند  وقت ها نفسش یلیافتاده خ یزندگ ریبانگیرنگارنگ و گر يبه دامها يهم بدجور یاسیفرزاد  اما

است ادم  يتراژد کیمادر را خودش  هیداشتن نه سا یزندگ يرو یپدر را درست و حساب هیامده بچه طالق بودن نه سا

 یاسیفرزاد  ياوریو قرار باشد مخارجت را هم خودت در ب یشخانمان هم با یکه ب نیکند چه برسد به ا یرا افسرده م

نداردسرش  يباال یسقف درست و حساب کی

دیحرف شهرزاد پر يباز تو یبا کالفگ فرزاد

باشد یهمه بخندد و پر از زندگ نیتواند ا یچطور م پس

فرزاد انداخت يبه چشم ها یبینگاه عج شهرزاد
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ساده و اسان نوشته یزندگ يبه خودش سخت نگرفته قانون و قواعدش را برا يادیخاطر همان که گفتم ز به

دیچرخدارش خز ید به صندلشهرزاد از چشمان فرزا نگاه

اش را معطر کند يواریتازه چهار د يهوا یپنجره را باز گذاشته تا گهگاه يال یکم

که  یاسیبه  یدر عوض کم اوردیخودش ن يدار بود و به فرزاد زخم زبان زد فرزاد به رو شیخواست اما زبانش ن ینم

:زل زد و سپس گفت دیخند یوار م وانهید يداشت با خنده ا

قفس را شکسته يواریکه چهار د يازاد است پرنده ا يپرنده ا نمیب یپنجره؟ان چه که من م ؟کداميواریچهار د امکد

کوبد که  یقفس م يها لهیانقدر خودش را به م یگاه يا دهیهم قفس خودش را دارد مگر ند یاسیباور کن فرزاد  اما

دیا ینفس اش بند م

اش بود یعصب يها غیو به ج لشیدل یو ب یان يها هیبه گر شیار شدن هابه غصه د یاسی ياش به کابوس ها اشاره

کند عذر  وانهید یادم را حساب نکهیپس از ا ایاسان بخندد؟و  یلیخ دیشد هیگر کیتواند پس از  یچه طور م رانمیح

بخواهد

:حرف خواهرش با لبخند گفت دییدر تا فرزاد

کند یو کالفه م یهم عصب شیها یرا با عذر خواه ادم

:دوخت و ادامه داد یاسیتکان داد نگاهش را که سرشار از محبت و سپاس بود از پنجره با  يسر شهرزاد

افتد بلکه  یبه اشتباه م یقفسش را ان قدر کم رنگ کرده که نه تنها خودش گاه يها لهیاش به خاطر ان است که م همه

مینیب یما هم انها را نم

بود در فکر فرو رفت یاسیور که نگاهش به با شهرزاد بود فرزاد همان ط حق

یکن یاستفاده م ياز رنگ خاکستر يکه دار باز

احساس  شیو تو گفتن ها یمیلحن صم نیبرد ا یو افعال جمع را در موردش به کار نم دینام یبود که فرزاد را تو م یمدت
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داد یبه فرزاد م یخوب

باور کن باستیرنگ ز کیهم  يرنگ خاکستر یاسی

زد یاسیبه  یلبخند قشنگ فرزاد

یکن یم يات را خاکستر ینقاش يایدن يادیز اما

داشتند يجاذبه فوق العاده ا یچشمان درشت و عسل دندیکش یخود م يعسل فرزاد را به سو الهیمثل دو پ یاسی چشمان

:تفاوت گفت یب یاش انداخت و با لحن یتفاوت به بوم نقاش یب ینگاه فرزاد

است يدم هم خاکسترخو يایهنوز دن دیشا

بودند افتهی یطلوع کرده بود رنگ ها جلوه خاص شیایدر دن یاسیکه  یحرفش را اصال باور نداشت از وقت اما

؟ییگو یم دروغ

و  یصورت وریزد پل یکاناپه نشسته بود و داشت به فرزاد لبخند م ينگاهش کرد رو یبیجا خورد و به طرز عج فرزاد

 یلباس چیرا ه شیبایو اندام ز دهیتراش کلیانداخته بود ه شیموها يشال رنگارنگ رو کیتنش بود و  یاب نیشلوار ج

شد یم ریباز نفس گ باسهال نیتر ختیر یب یحت دیپوش یقادر نبود بپوشاند هر چه م

 ردیشد نگاهش را از او بگ یوقت ها مجبور م یلیخ ردیو مجبور شد نگاهش را از او بگ دیپر کش شیفرزاد به سو قلب

 یشد قلبش را به زانو دراورده بود و حاال داشت ان را به درد م یخطرناك م شیداشت برا یاسیچون طاقتش را نداشت 

اورد

؟یاسیفهمم  یرا نم منظورت

برد یلذت م نشیبود از طن یاسیاسم  عاشق

پر از رنگ است شیایادم عاشق دن ستین يخاکستر تیایدن ییگو یم دروغ

شیایهم نگاهش و هم دن دیخند یبار هم لبانش م نینگاهش کرد ا یبیباز به طرز عج فرزاد
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من عاشقم؟ یدان یکجا م از

انجا که من عاشقم از

کرد و مجبور شد قلم مو را  تیسرا زیکه لرزشش به دستش ن يبه طور دیجواب بود قلب فرزاد لرز نیو رك تر نیبهتر

شد  یبرد و باعث م یکه از ان لذت م یحاتیاز تفر یکیگذارد ب یاسیحال وسوسه شد که سر به سر  نیبگذارد با ا نیزم

.دبو یاسیکلنجار رفتن با  نیهم دیا رونیب یاز روز مرگ

 یزد در اشت یم ادیبر سر هر که فر یاسیبود  یاسی يها یو اخر سر عذرخواه یعصب يها غیرك و ج يجواب ها عاشق

چشم به هم زدن بود فرزاد  کیکردنش در  ین و اشتگرفت دعوا کرد یگذاشت به خودش سخت نم یباز م زیرا ن

:گفت یمرموز و ساختگ یو با لحن ختیعسل ر الهینگاهش را به ان دو پ

جانبه باشد؟ کیاحساست  دی؟شایمطمئن نقدریکجا ا از

اتش گرفت و فکش منقبض شد یاسی هیثان کیکمتر از  در

یمرا دوست داشته باش يدوستت دارم فرزاد تو هم مجبور من

 ادی یاسیاز  یکم زیاورد او ن یبود چه راحت احساسش را به زبان م یاسیاعترافات  نیرا به فرزاد دادند عاشق ا ایدن انگار

گرفته بود

را نداشت درد گرفت یهمه خوشبخت نیا شیفرزاد که گنجا قلب

کنه؟تو؟ یمجبورم م یک

بود دهیفرزاد را به اتش کش یاسینگاه  اتش

فرزاد؟ ياست که دوستم ندار نیمنظورت ا یعنی

شد ریسوال غافلگ نیبود و با ا يگریفرزاد منتظر جواب د دیزبانه کش یاسیدر چشمان  یترس و نگران ناگهان

کردم یم یداشتم شوخ یاسینشو  بچه
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باال انداخت يشانه ا یاسی

یدوستم داشته باش یستیمجبور ن ستین مهم

زدیهم بر توانست اعصاب ادم را به یچه راحت م یاسی

:گفت يفرزاد تنگ شد به تند خلق

ستیمن هم مهم ن يبرا

انداخت اما لحنش را نرم کرد یاسیبه  يتند نگاه

يشو یخطرناك م میبرا يدار یاسیرا روشن کنم  فیهر چه زودتر تکل دیبا

دیتپ یگرفت هر دو تشنه بودند و قلب هر دو در عشق هم م دنیدر چشمان هر دو درخش اقیاشت برق

یبکن میبرا يکار دیاز ان با قبل

؟يکار چه

باز گشت شانیدرخشان و مرموز به چشمها يلبخند و نگاه ها باز

ات بشوم یدوست دارم مدل نقاش یام را بکش ینقاش

حس  شتریرا ب یدوست داشتن و زندگ يدر کنار فرزاد باشد در پرتو عشق و نگاه و لبخندش گرما شتریخواست ب یم

استقبال کرد شنهادیپ نیاز ا زیداد فرزاد ن یفرصت را به او م نیا بهانه نیکند و ا

د؟یچرا به ذهن خودم نرس يفکر بکر عجب

زد یلبخند قشنگ یاسی

یاستفاده کن يخاکستر ياز رنگها يحق ندار اما

را باال انداخت شیابرو کی فرزاد

؟یستین يتو خاکستر مگر
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من سبز سبزم نه

:دیپرس اقیو با اشت دیرا به هم کوب شیدستها یاسی

م؟یشروع کن یاز ک حاال

افتاد یمطلب ادیدوباره به  یبلند شد که برود ول یبا خوشحال یاسی

بپوشم؟ یچ یراست

کرد ینوازشگر نگاهش م یو با نگاه یسرشار از زندگ يبا لبخند فرزاد

يجوابم را نداد یاسی

دیاو چرخ يدر چشمانش به سو یبا سوال یاسی

حبت کنم؟با پدرت ص یک

داد يهجوم اورد و نگاهش را از فرزاد فرار یاسی يداغ به گونه ها خون

دیقلب فرزاد لرز باز

يزمان که دوست دار هر

و چه معنا و مفهوم و  ستیبرد عشق چ یم یبه فرزاد زد که قلب فرزاد نتوانست ان را تحمل کند تازه داشت پ يلبخند

دارد یطعم و رنگ

که به  يهدر بدهد؟از پنجره ا الیعمرش را در کنار سه يسالها نیچگونه توانسته بهتر دیپرس یاز خودش م داشت

دید یکابوس م کیرا  الیبا سه یگشوده شده بود زندگ شیرو

فردا خوب است؟ نیهم

بلند شد یاسی غیج

فرصت بده یتو را خدا کم نه



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٨

یشود و تو باز هم فرصت بخواه يترسم عمرمان سپر یم یاسی

را حس کرد يجد مهین یفقط گزندگ یاسیبود اما  يجد مهین یشوخ مهین لحنش

:رو به فرزاد گفت يجد اریبس

دهم یداشت فرزاد قول م میرو خواه شیعمرمان را پ يهمه  ما

هدر رفته هودهیب قتینصف عمر من گذشته در حق اما

کرد یرا عصب یاسیگزنده و پوزخند فرزاد  لحن

يرا دار یو کام یهوده هدر نرفته و کت یب عمرت

گرفته بود دهیرا ند شینداشت که بدهد او بچه ها یخورد و سکوت کرد جواب یتکان فرزاد

در کنارت بودن تمام  شتریبه تو سرزدن و ب شتریب يبرا میات شوم به خاطر ان بود که همه بهانه ها یگفتم مدل نقاش اگر

شده

تنها گذاشت ریناپذ فیو توص نیریش یرفت و فرزاد را با احساس یاسی

؟يبخورد ندار ینقاش يکه به درد تابلو ریو نفس گ کیلباس ش کیکمد لباست  يتو شهرزاد

زل زد یاسیبه  يپرونده اش برداشت و با کنجکاو يسرش را از رو شهرزاد

:دیپرس یاسیاز  یجیبود با گ دایپر کار و کم پ یلیروزها خ نیکرد ا یمربوط به حقوق کودکان کار م يپرونده ها يرو

؟یکن کاریچ یخواه یم

اورمیخواهم نفس داداشت را بند ب یم

دیبا لذت خند شهرزاد

بدبخت که مدت هاست نفسش بند امده ان

دیاتاق را کاو يهمه جا طانیش یو با نگاه دیبه اتاق شهرزاد خز یبه نرم یاسی
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ختندیر یخودم همه شان ب يخواهم لباسها یلباس خوشگل م کی میگو یم يجد

؟يدار یالیخ چه

شد ختهیبه چشمان شهرزاد ر یاسی طانیش نگاه

کار بخورد ندارم نیکه به درد ا یتابلو از من بکشد اما لباس کیاست فرزاد  قرار

و باز شهرزاد خنده اش گرفت دیرس یدار به نظر م غصه

 کیچون ممکن است  دیبخور وندیبهتر است قبل از ان به هم پ يشو یچشمش افتاب يجلو يطور نیا یخواه یم اگر

لقمه چپت کند

:خنده اش گرفت زین یاسی

توانم از خودم دفاع کنم یخوب م یلیمن خ يخوانده ا کور

را فرو  خی يفرزاد افتاده بود و همه حصارها یگلوله اتش به زندگ کیدخترك خوشگل را برانداز کرد مثل  شهرزاد

کرد یبود و نابود م ختهیر

.........دید یاما امروز م ندیزده فرزاد را تبدار بب خینگاه  يکرد روز ینم باور

:به کمدش اشاره کرد و گفت شهرزاد

ستین یکی مانیاندازه ها میچه دارم ان جاست اما قبل از ان بگو هر

ذوق زده به کمد لباس هجوم برد یاسی

یکن یاندازه اش م میتو برا ستین مهم

من؟

نگاه کرد ختیر یش را به هم مکه داشت کمد یاسیوحشت زده به  شهرزاد

یهست يماهر اطیام خ دهیاره شن خوب
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کند یام م وانهیدارد د یپرونده لعنت نیا ختهیسرم ر يکار رو ییایمن وقت سر خاراندن ندارم دن یاسی

کرد یکه شهرزاد مدت ها بود استفاده نم ییها راهنیپ ختیر یتخت م يداشت همه لباس ها را رو یاسی

؟یپوش یرا نم نهایشهرزاد چرا ا یقشنگچه لباس  يوا

ستمیو سر به هوا ن طانیش يمثل تو دختر بچه ا چون

بود نیلبخند بزند اما لبخندش غمگ امد

لباسها معرکه اند شهرزاد نی؟ايشده ا وانهیلباس دختر بچه هاست؟د نهایاست که ا نیا منظورت

ستمیجوان ن گریمن من که د يدانم اما نه برا یم

امد و کنار شهرزاد نشست دیکمد کش ختنیو دست از به هم ر دیان غم را د یاسیبود  دهیچشمان شهرزاد خزبه  یغم

..........یال باش دهیزن ا کی يهر مرد يبرا یتوانست یم ؟تويچرا ازدواج نکرده ا شهرزاد

در چشمان  یغم نیچن را ترساند تا به حال یاسیچشمان شهرزاد شروع به بزرگ شدن کرد ان قدر بزرگ شد که  غم

بود دهیشهرزاد ند

کرد یداشت و ان را پنهان م يکار یزخم دیکش یانگار درد م شهرزاد

شود مگر نه؟ یبار عاشق م کیخواستم از دستش دادم ادم  یرا که م یکس

تر بود زیغم انگ هیلبخند زد که از هزار گر یاسی به

به سرعت از اشک پر شد مات و مبهوت نگاهش کرد و سپس چشمانش یلحظات یاسی

؟یدانستم شهرزاد چرا به من نگفت ینم من

؟یچه کار کن که

دمیپرس یان سوال مزخرف را نم حداقل

بود دهیشهرزاد را خراش افتهین امیبود انگار زخم حساس و الت ياز دست خودش کفر یاسی
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یاسی یدانست یتو نم یکه گفت همانطور

حس شده بود یکه از درد ب یاهانداخت نگ یاسیبه  یبخش نیتسک نگاه

افتاد؟ یاتفاق چه

به شهرزاد داد شهرزاد حس کرد دارد به  یکارش احساس خوب نیشانه شهرزاد گذاشت با ا يسرش را رو یاسی

دهد یم حیدخترش توض

که هنوز در قلب شهرزاد تازه و پررنگ بود یمیعشق قد کی قصه

را به مملکت ادا کند نشیشد و رفت که د یحقوق بود خبرنگار جنگ يجنگ از دستش دادم او هم مثل خودم دانشجو در

صدا بود یهر دو ب يها هیگذاشت گر ستنیگر يبنا زین یاسیشد  يبغض شهرزاد شکست و اشکش جار سرانجام

؟یدوستش داشت یلیخ

یلیخ

بود یدنیشان با صورت اشک الود د خنده

دوستت داشت؟ یلیهم خ او

دیخط و نشان کش شیبرا یاسیان داد اما مثل بچه ها سر تک شهرزاد

طرفه باشد کیو فردا مرا به شک انداخت گفت که ممکن است عشقم  ؟امروزیمطمئن نقدریکجا ا از

رو به ان رو کرد نیعشق تو بود که فرزاد را از ا نیا ستین نطوریکه ا یدان یم یاسینگو  چرند

زد یاسیبه  يزیلبخند محبت ام شهرزاد

عشق را داشت نیا اقتیفرزاد ل ستیرزاد هم باالخره دانست که عشق چکه ف خوشحالم

در شانه شهرزاد فرو کرد شتریسرش را ب یاسی

يشو یم يرینظ یشهرزاد مادر ب يرا دار نهایبهتر از ا اقتیهم ل تو
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را بزرگ کنم یعل يشرط ان که بچه ها به

؟یبود؟چه اسم قشنگ یعل اسمش

:محابا گفت یب ردیرا بگ زدیبر رونیکه قصد داشتند از دهانش ب یکلمات يوانست جلومکث کرد اما نت يلحظه ا یاسی

خت؟یر یعشق م نیا يهمه عمر را به پا ایداد ا یتو بود و عشقش را از دست م يجا یاگه عل شهرزاد

که زبان  ینگاه در چشمانش بود زین يترساند نگاه ترسناك و هشدار دهنده ا زیرا ن یاسیکه  دیاز جا پر يطور شهرزاد

دیپس خز یاسیرا بند اورد و  یاسیی

ما بود اما  يدر قلبها یچه احساس با شکوه یدان یتو چه م زمیر یعشق م نیا يهمه عمرم را به پا زمیر یمن م اما

.....نه

شد رهیخ یاسی يبه چشمها بیعج یبا نگاه شهرزاد

 یم کاریتو چ دیایسر فرزاد ب یینکرده بال ياگر خداپرسم  یاز خودت م يا دهیاحساس با شکوه را چش نیطعم ا تو

؟یکن

توانست به ان فکر کند ینم یاز جا کنده شد حت یاسی قلب

؟یکن یعمرت چه کار م هیبق ؟بایاسی؟یکن یکار م یچ تو

:باشد جواب داد دهیباشد و نفسش بر دهیکه دو یمثل کس یاسیخواست  یجواب م تیشهرزاد محکم بود و با جد لحن

رمیم یم من

تصور کیشهرزاد را با تمام قلبش حس کرد تنها با  یمیدرد عظ ناگهان

بزرگ متاسفم شهرزاد يخدا اوه

شهرزاد متاسف بود يافتاد با تمام قلبش برا هیگر به

ادیز یلیخ یلیخ يصبور یلیخ يخوب تحمل کرد یلیخ تو
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ه اش خارج بودشهرزاد بگذارد تحمل ان درد از عهد يقادر نبود خودش را جا اصال

جنسم از سنگ باشد دیزنده ام هنوز نمرده ام با ؟منیاسی ینیب یم

خارج شد شیجگر خراش از گلو يادیفر ناگهان

زنده ام ؟هنوزیاسی ینیب یم

بود دهیسخت ترس یاسی

را باز کردم یمیزخم کهنه و قد نیشهرزاد متاسفم که ا متاسفم

ختیر یم رونیهزار ساله را ب يکرد انگار دردها یم هیبه شدت گر شهرزاد

ان کار  يدر اورده بود تمام شب را رو یاسیکه شهرزاد ان را قالب تن  رینظ یلباس ب کیبود  يساتن نقره ا لباسش

کرده بود

نفس شهرزاد بند امد دیان را پوش یاسیکه  یوقت

را با او نکن يباز نیافتد ا یفرزاد پس م يباور کن خطرناك شده ا یاسی ایخدا

شده است بایز قتایخواند که حق یشهرزاد م نیذوق کرد از نگاه مجذوب و پر از تحس یاسی

ستدیا یکه قلبش از حرکت م يطور نیا ردیبپرد بتواند در اغوشت بگ تیخواست به سو یحاللش شو که وقت االقل

:قهقهه زد از تصور واکنش فرزاد دلش ضعف رفت اما در جواب شهرزاد گفت یاسی

کاسه  کیرفتار کند که  يدهم طور یاداشت خوب بلد است چه طور احساسش را کنترل کند به تو قول منزن د جوش

شود ختهیما ر يسر هر دو ياب سرد رو

که متعلق به  بایکاله پر دار ز کیرا در  شیو موها دیرا پوش يپاشنه بلند نقره ا يو کفشها دیسف يجوراب ها یاسی

عمع خانم بود جمع کرد يها یجوان

شد ینم ریس شیشده بود شهرزاد از تماشا اریپرنسس تمام ع کی
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کند یم یقاط یکه خدا به تو رحم کند با واکنش فرزاد مطمئن باش حساب برو

بد نزن نفوس

 یاسیکرده بود اما از زمان قرارشان گذشته بود  دایپ یاسی زیجا را ن نیدر باغ بود ا ریدنج و نفس گ يجا کی قرارشان

اوردیخواست نفس فرزاد را بند ب یده بود که زودتر از فرزاد انجا نباشد مکر ریعمدا د

دیپر از رنگ و چشم نواز رس يدرخت ها و بوته ها گذشت و به ان جا ياهو بره البه ال کیسبک مثل  ییقدمها با

 يرنگ خاکستر رنگ افتاد یبه شست یاسیرفت نگاه  یرنگش ور م یپشتش به او بود داشت با قلم موها و شست فرزاد

به فرزاد گفته بود رنگ  ییشد عجب ماجرا رهیخ شیاما ناگهان با ترس به لباس و کفشها دینداشت قلبش لرز

ردیاش بگ هیبود گر کیداشت نزد يراز خاکست ییو ان وقت لباس و کفشش رگه ها اوردیبا خودش ن يخاکستر

:دیپرس يتندبچرخد به  شیانکه به سو یکه حضورش را حس کرده بود ب فرزاد

غروب کند دیخورش یگذاشت یاول روز است م ؟تازهییا یم حاال

شد سپس  رهینگاه فرزاد ابتدا خ دیرا در چشمان فرزاد به وضوح د يناباور یاسی دیچرخ یاسی يناگهان به سو و

از جا  به عقب گذاشت پرخاش فرزاد او را یو قدم دیترس یاسیرنگ باخت  زیمجذوب و بعد رنگ باخت چهره اش ن

پراند

یخواهم خودت باش یساده بکشم م ینقاش کیخواهم  یم ؟منيخودت درست کرده ا ياست که برا یختیچه ر نیا

 يمثل ادمها ختندیسرش ر يانگار کاسه اب سرد رو دیچشم بر هم زدن پر کیکرد همه شور و حرارتش در  خی یاسی

:دیبهت زده پرس

ستم؟یخودم ن مگه

یستیمن ن یاسیشناسم تو  یم یبه سخت ستادهیا میرا که روبرو یادم نیمن ا اوریمسخره رو در ب لباس نیبرو ا یستین نه

افتی يوار وانهیجمع کرد ثلبش ضربان د یاسیبود که اشک را در چشمان  يجمله ا یستیمن ن یاسی تو
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کردم قشنگ شده ام یفکر م متاسفم

بومش  هیبدوزد همان طور که با چهار پا یاسیگاهش را به جرات نداشت ن گریشد فرزاد که د دهیشن یبه سخت شیصدا

:سرد گفت یرفت با لحن یور م

برو خودت شو و برگرد یاسی یکه خودت باش یکه قشنگ یوقت

لباسش را برانداز کرد یبا حسرت و احساس سرخوردگ یاسی

دوست دارم فرزاد یلیلباس را خ نیا اما

:گفت تیر کرد و با قاطعملتمسانه بود فرزاد لحنش را تند ت لحنش

من دوست ندارم اما

شهرزاد گفت که نفس گسر شده ام اما

تابلو یوگرنه تابلو ب یاسیعوضش کن  برو

خواست برگردد اما نتوانست  نیاتش یمنقبض شده و نگاه یبه عقب گذاشت و با فک یقدم یاسیکار ساز بود  دشیتهد

به او ندهد یو جواب دندان شکن اوردیطاقت ب

:سرخورده گفت ییمنقبض و صدا یگذشت با فک رشیدرك تابلو از خ به

ینگاهم کن یکن یجرات نم نیهم يشده ام مگر نه؟برا ریطور که شهرزاد گفت نفس گ همان

بزند رونیب نهیبود از قفسه س کیباز او را مجبور کرد که نگاهش کند و باز قلبش نزد یاسیفرزاد به جوش امد  خون

ساده تر بپوش زیچ کیخواسته سر به سرت بگذارد برو  یالبد شهرزاد م یاسی قدر مزخرف نگو نیا

:دیدنده لج افتاده بود با سماجت پرس يرو یاسی

دارد؟ یچه اشکال نیهم مگر

نزده بود ادیفر یاسیخودش را گرفته بود و بر سر  يجلو یلیخ فرزاد
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خواهم در  یم دنیکش يبرا يخطوط ساده ترهستم  يسخت است فکر نکن من نقاش ماهر دنشیلباس کش نیا یاسی

........ضمن

:انداخت یاسیبه  يسرزنش بار نگاه

میا یم رونیب يخوش بود امروز از ان حصار خاکستر ؟دلمیکن یام را رنگ يخاکستر يایقرار نبود دن مگر

گرفت یاسیرنگش را به طرف  یشست

؟یپوش یم يو از سر تا پا خاکستر يرو یتو مست و ان وقت  يکه درست نکرده ام خاکستر یتنها رنگ نیبب

ست يلباس من نقره ا اما

:را معلوم کند و در همان حال گفت هیچهار پا يکرد تا جا یاسیشده بود فرزاد پشتش را به  دیناام یحساب یاسی

من سبز بود یاسی يایکه خاطرم هست دن ییشناسم تا جا یام را نم یاسیلباس  نیدر ا من

و سرخورده و دست از پا دراز تر برگشت که لباسش را عوض کند  یعصب یاسی دندیمند و شهرزاد دکه فراز یوقت

.تحمل کند ریرا در ان لباس نفس گ یاسیممکن بود قلب فرزاد بتواند  ریغ رندیخنده شان را بگ ينتوانستند جلو

****

شد یرم و گرم تر مزمستان استخوان سوز شده بود اما کانون خانواده بزرگ فرازمند گ يسرما

 يکه صدا يخاموش و در خود فرورفته ا يشد همان بچه ها ینم یاسیو  یو کام یکت يسروصدا فیحر یکس گرید حاال

تنگ و  يواریافتاد فرزاد چهار د یروال م يداشت رو یخانه شده بودند زندگ يحاال شاد دیشن ینم یخنده شان را کس

برگشته بودرا رها کرده بود و به کارخانه  کشیتار

به  ریناپذ یبود خصوصا حاال که تازه نفس و خستگ يکرد مرد مصمم و با اراده ا یاداره م ییرا خودش به تنها کارخانه

 يرا جبران کند به قول شهرزاد قلبشش گرم شده بود انرژ شیها یسر کارش برگشته بود در صدد بود همه کوتاه

 یزدگ خیو  یبود که قلب فرزاد را گرم کرده بود و از ان برهنگ یاسی نید و ارا از نو بساز اریتوانست دن یگرفته بود و م

نجاتش داده بود
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طلوع کرده بود کیبر ان خانه سرد و تار يدیبود مثل خورش دهیزده همه را گرما بخش خیقلب  یاسی

 چاندهیخوب پ یلیان خش یپشم يرا در لباسها یو کت یکام یاسی دیوز یم يبود و سوز سرد یافتاب یروز سرد و ب کی

هم حرارت تنش  یداشت و کام یعالئم سرماخوردگ یدکتر نشان دهد کت کیبرده بود که به  مارستانیبود و انها را به ب

باال رفته بود

 یو نگران یسرکنده بال بال زده بود شهرزاد دلواپس يبود مثل مرغ ها دهیحال د یشب گذشته که بچه ها را ب ازی اسی

بود دهیند یمادر واقع کیدر چشم  دید یم یاسیچشمان را که در  يا

کرده بود يخال بچه ها را سرشار از محبت مادر یمعجزه زندگ کیمثل  یاسی

کرد یم يو باز دیخند یگذاشت با انها م یسربه سرشان م دیبوس یفرزاد هم بچه ها را م گرید حاال

 یسبز رنگ نگه داشت و شروع به بوق زدن کرد اما وقت یاهنرا جلو دروازه  نیگشت ماش یبر م مارستانیکه از ب یاسی

از ته باغ  دیداشت با یو با جان کندن بر م یکه به سخت ییسوزنده با ان قدمها يسرما نیدر ا ریاورد باغبان پ ادیکه به 

 شانیصورتهاکه  ییبه کوچولوها يسوخت لبخند یو مردن فیشع رمردیپ لرا باز کند دلش به حا نیو دروازه سنگ دیایب

شد که در را باز کند سوز سرد چشمانش را سوزاند و پر از اشک کرد ادهیپنهان شده بود زد و پ یپشم يدر کالهها

که  يا افهیمرد جوان خوش ق دیصدا چرخ يو به سو دیاز پشت سرش شن ییبود که صدا نداختهیرا به در ن دیکل هنوز

خ شده بود به او سالم کردبود و صورتش در مجاورت سرما سر دهیپالتو پوش

کرد ینگاه م یاسیبه  رتیداشت با ح زیبود او ن دهینگاهش کرد تا به حال او را ند رتیبا ح یاسی

د؟یکن یم یزندگ نجایا شما

:پاسخ داد يبه تند یاسیداشت؟ یاو چه ربط به

کنم یم یزندگ نجایا بله

:دیپرس گزنده یتند بود با لحن زیبه چشمان طرف زل زد نگاهش ن و
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شناسم یشما را نم من

زد يجوان ناگهان دستپاچه شد و لبخند خجالت زده ا مرد

شناسم یمن هم شما را نم دیشناس ینه نم نه

بداند  یاسیرا در مورد  زیخواست همه چ یداد و م یشد نم پس نم يکفر یاسیداد  یرا قورت م یاسینگاهش داشت  با

:گفت دیمختصر و مف یاسی

ه ها هستمپرستار بچ من

از دوستان خانواده  یکی دیکلمه در مورد او بداند شا کینخواست  یپشتش را به مرد جوان کرد و در را باز کرد حت و

شده بود دهیخانه بر نیرا از ا شانیخانه افتاده بود پا نیاندوه بر ا هیکه سا یکه از زمان یبود دوستان

دیرا در چشمان مرد جوان د يناباورو  رتیبرود ح نشیکه برگشت تا به طرف ماش یزمان

رفت و پشت رل نشست نشیبه مردك انداخت و به طرف ملش ينگاه تند یادب یهم با ب يو تا حد یتفاوت یبا ب یاسی

؟یشناس یاو را م یکت

حال کرده  یبچه ها را ب یبه خواب رفته بود سرماخوردگ زین یرخوت اور بود کام نیماش يزد گرما یداشت چرت م بچه

بود

:دیپرس یجیو لبه کالهش را باال زد و با گ دیاز خواب پر یکت

ه؟یک او

دمیپرس یرا از تو م نیدانم من هم داشتم ا یم چه

شد رهیو چشمانش خ دیاز سر بچه پر یجیگ ناگهان

سامان است ییدا او

شد رهیخ یاسیسامانش دست تکان دادن چشمان  ییدا يکرد برا شروع
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ال؟یر سهبراد یعنیسامان؟ ییدا

بود  کینزد یاسیداشت؟ ییحالل بود چه طور برادرش راه و جا الیجا خون سه نیگرفتند؟ا یم لیجا او را تحو نیا مگر

به تمام صورت  يرا که ذوق زده بود با لبخند یو کت دیپر نیماش يسامان به سو دیکه د یوقت اوردیاز تعجب شاخ در ب

دیدر اغوش کش

؟يخوب بزرگ شده امن چطور است؟ یبرف دیسف یه

 نشانیکه انگار ب دیبچه به اغوشش پر يو طور دیبچه را در اغوش کش يو طور دینام یبرف دیرا سف یسامان هم کت ییدا

دار است شهیر یعشق

از او نبود؟واضح بود  ینکرد چرا در خانه حرف دایسامان پ ییدا نیاز ا يهر چه در ذهنش جستجو کرد نام و اثر یاسی

باره نزده بود نیدر ا یحرف زین یکت یدوستش دارد حت عاشقانه یکت

نه؟ يا دهیاست او را ند یکام نیسامان ا ییدا

شد ثابت  یکرد و متوجه اطرافش م یخواب الود که تازه داشت چشمانش را باز و بسته م یکام يسامان رو ییدا نگاه

ماند

اب دیکش یسامان رنگ باخت انگار درد م ییکه نگاه دا دید یاسی

 ایو  ردیبچه بپرد و گازش بگ دیترس یبر گونه بچه گذاشت انگار م یمیکرد و بوسه مال کیسرش را به بچه نزد اطیاحت

؟يو تا حاال کجا بود یهست یک گریاز او بپرسد تو د

 رگیتو د دیپرس یدر چشمان او نبود انگار داشت م ییکرد نگاه اشنا یهم واقعا دوست داشت همان طور نگاهش م یکام

؟یستیک

او را  یداد بچه حت یاجازه را نم نیبه خود ا دیترس یداشت م دیاما ترد ردیخواست بچه را در اغوش بگ یسامان م ییدا

شناخت ینم
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او اسان کرد بچه را برداشت و در اغوش او گذاشت يکار را برا یاسی

نگاهش  ابدی یرا تازه م شیکه بچه ها يچشمانش رابست و بچه را به خود فشرد مثل پدر یلحظات يسامان فقط برا ییدا

اما تا حاال کجا بود؟ دیپرست یبود واضح بود که بچه ها را م تیپر از عشق و وجودش پر از لذت و رضا

نشست یاسیزد که به دل  يپر از سپاس داشت و لبخند یداد نگاه یپس م یاسیکه داشت بچه را به  یوقت

متشکرم

ددر سکوت به هم گره خور نگاهشان

میدوست دار یلیست ما او را خ یاسی نیسامان ا ییدا

بود يدختر با شعور یکت دیدوستش دارد اما نوك زبانش را گز یلیبابا هم خ دیبگو امد

دوست دارد یلیهم ما را خ او

خوش به حالتان پس

بود با  ختهیر رینظ یب یو نگاهش را تمام و کمال به ان چشمان عسل یاسیجلو نشسته بود کنار  یصندل يسامان رو ییدا

داشتند و  ینسبت به مادرشان م دیعشق را با نیا يپر کرده ا شانیمادرشان را برا يگفت خوب جا یم یاسینگاهش به 

يرا از دست داده ا ییزهایکه چه چ ینیو بب ینروز چشم باز ک کیگفت خدا نکند  یم الیدر دل به سه

انداختند یتا شون دهان ادم را اب م چقدر خوشگل و تو دل برو شده بود هر دو یکام

میدوست دار یلیسامان تو را هم خ ییدا

خوش به حال من پس

ذوق کرد زبان بچه درامده بود خوش سروزبان و پر  یصورت بچه گذاشت و کت يماچ گنده و پر سروصدا رو کی

راوت و شاد و با نشاط نبودبچه با ط نیخاموش و در خود فرو رفته در وجود ا یاز ان کت يسروصدا شده بود اثر

کرده بود دیرا از خانه فرازمندها ناپد یکیاندوه و تار يهم معجزه ا دیداد شا یانجام م یخانم داشت کارش را عال یاسی
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دندیرا ند الیرفتن سه یچشم همه را کور کرده بود که حت یاهیکرد اندوه س یخانه را ترك م نیداشت ا الیکه سه یزمان

دوباره  يدادند که روز ینکرده بودند احتمالش را م دیبه راه افتاده بود پزشکان کامال از او قطع ام هم فرزاد دیشا

راه برود شیپاها

:دیداد خالص کند و عاقبت ان را پرس یکه ازارش م ینتوانست ذهنش را از سوال یس ای

شناسم؟ یچرا من نم يهمه دوستش دار نیسامان که ا ییدا نیا یکت

خی يسامان جواب او را داد البته با نگاه و لبخند یکت يجا به

من بسته ست حاال هم شک دارم که راهم دهند يخانه به رو نیدر ا دیباش دهیاز من نشن یکه اسم و رسم دیدار حق

فرزاد به همان  هیشب یلیدوساله و خ یکیو  یس بایبود تقر ییبایسامان را نگاه کرد مرد جوان ز ییدا رتیبا ح یاسی

و قد و قامت یافگیش قخو

و باز مثل  دیرس یبه نظر م يسرشار از انرژ یاسیجوان تر بود شوخ بود و مثل  یکی نیفرزاد دوروبر چهل داشت و ا البته

دیو فهم دید یو کام یشد در نگاهش به کت یعشق را م نیعاشق بچه ها بود ا یاسی

سامان فرازمند دیسر عمو باپ دیسامان هم با ییدا نیفرزاد بود پس ا يدختر عمو الیسه

:دیکلمه پرس کیفقط در  یاسی

چرا؟

 ای رندیگ یم لتانیکه تحو دیشما بسته است؟چرا شک دار يخانه به رو نیچرا در ا دیندار یخانه اسم و رسم نیدر ا چرا

سواالت بود نیکلمه شامل همه ا کی نیرند؟ایگ ینم

:زد یسامان لبخند تلخ ییدا

دقصه سر دراز دار نیا

قفل شد یاسیدر نگاه  نگاهش



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٢

کنم یم فیتعر تانیشد قصه اش را برا دایپ میبرا ییباز شد و جا میخانه به رو نیدر ا اگر

:به سامان زد و گفت یلبخند قشنگ یاسی

همه باز است يشناسم مهمون نوازند و در خانه شان به رو یخانه را م نیا يانجا که من ادمها تا

دیجداست مطمئن باش هیمن از بق من حساب ينه به رو اما

شد ادهیپ سامان

به خاطر شما راهم دهند دیشا میا یپشت سر شما م من

 یم افهیمرد جوان خوش ق نیبه ا رتیامده بود و داشت با ح زین ریپارك بود باغبان پ یاسی نیپشت ماش نیماش

ستینگر

اورد یکم سو شده بودند و او را به جا نم چشمانش

کننده خاطرات تلخ و  یبود تداع الیبرسد که سامان برادر سه يا جهیپر از سوال بود نتوانست به نت که ذهنش یاسی

نداشت ییجا زیخانه نداشت سامان ن نیدر ا ییجا الیعذاب اور همان طور که سه

تند تر بود کننده بود واکنش شهرزاد از همه جیگ یاسی يبرا نیکس از امدن سامان به ان خانه استقبال نکرد و ا چیه

دیا ینم يشهرزاد؟به نظر ادم بد ستیچ هیقض

:پاسخ داد یسنگ یبا صورت شهرزاد

جا باشد نیخواهم ا یکابوس است نم اداوری اما

به  لیکه داشت تبد يدیانداخته بود همان اندك ام هیبر چشمانش سا یبیبرخورد غم عج یاسیراه پله ها به  يتو سامان

شده بود اسی

ندازندیب رونیزنند که مرا ب یه به من خوش امد نخواهد گفت دارند بال بال مخان نیا نگفتم

:گفت صالیشده بود با است جیپاك گ یاسی
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ست؟یاورم ماجرا چ یکه سر در نم من

انداخت یاسیبه چشمان  یبینگاه عج سامان

دیعجله نکن دیاور یکم سر در م کم

دهم یر منشو به تو هشدا کیبه او نزد یاسیکن  ياو دور از

زد یانداختنش بال بال م رونیب يگفت شهرزاد برا یشد سامان راست م رهیزده به شهرزاد خ رتیح یاسی

او را فرستاده اند که خنده را به کاممان زهر کند میخند یبه گوششان رسانده که ما دوباره م باد

 دیزد و عکس العمل شد یحرف م يود طورهمه خاله زنک نب نیشهرزاد که ا اوردیبود از تعجب شاخ در ب کینزد یاسی

داد که انگار عقلش پس رفته ینشان م

اندازد یرا بخورد استخوانش را دور نم شاوندیاگر گوشت خو شاوندیفرازمند است خو کیهر چه باشد او  اما

دیاندوه و خشم از چشمان شهرزاد زبانه کش ناگهان

چه به روز ما اورد؟تو از  الیسه یدان یاستخوانش را دور انداختند تو چه مو  دندیدور انداختند گوشت فرزاد را جو هایا اما

 شیکه گردن کج کرده و امده خواهر زاده ها ییاقا نیهم ست؟خواهریچ يبد یدان یچه م يخودت خبر دار يها یخوب

 يست داده بود روراه رفتن را از د يرویفرزاد تصادف کرده بود ن تتنها گذاش طیشرا نیفرزاد را در بدتر ندیرا بب

را از  دشیکرد همه ام یم یهودگیو ب یبه گور احساس پوچ هیو شب کیتار يواریچهار د کیچرخدار و در حصار  یصندل

تنها  ناكدر ان شراسط درد دید یم اهیو س کیرا تار شیایخورد دن ینم يکار چیکرد به درد ه یدست داده بود حس م

کرد؟ کاریچ یدان یم یزندگ کیشر نیاش بود اما ا یزندگ کیتوانست مرهم زخمش باشد شر یکه م یکس

ختیر یم رونیهزار ساله و تلنبار شده را ب يانگار داشت دردها دیکش یم ادیانکه بداند داشت فر یب شهرزاد

اش در اوج دست و پا زدن در کابوسش تنها گذاشت يدیبهانه مسخره فرزاد را در اوج ناام کیبه  الیسه

اش گرفته بود هیگر زین یاسی ختیر یاشک مبه شدت  شهرزاد
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که  دید یعثمان کرد و وقت راهنیرا بعد از تصادف فرزاد پ یحاملگ نیقبل از تصادف فرزاد حامله شده بود اما ا الیسه

گشت انگار قبل از فرزاد  زیتواند به ان قد و قامت بنازد مثل جن زده ها به دنبال راه گر ینم گریشده و د جیشهرش افل

اعصاب  ياش را بهانه کرد و شروع کرد رو یفرار گذاشت حاملگ يو بنا دیهولناکش ترس طیچرخدار و شرا یو از صندلا

همه راه رفتن

خواهد ینم يگریگفت بچه د یرا سقط کند م یخواست کام یم

به خودش اجازه توانست و  یچه طور م الیسه دیکش ریت یاسیتوانست وجود نداشته باشد قلب  یم یکام نکهیتصور ا از

مرتکب شود؟ یتیجنا نیداد که چن یم

 زیفرزاد همه چ يکرد برا ینم یفرزاد فرق يپدر و مادر خودش اما برا یحت میو مانعش شد میستادیا شیهمه جلو ما

 طشیزد که شرا یبود و فرزاد داشت در ان دست و پا م یشد بحران یم یط دیگذشت با یم دیتمام شده بود ان دوران با

دیایو با انچه که به سرش امده بود کنار ب ردیبپذرا 

 یفرصت را به فرزاد نداد به بهانه مسخره حاملگ نیا الیسه یشد ول یم یط دیکابوس بود اما با کیبود مثل  سخت

فرزاد چه فکر کرده بود؟ یدان یرا ااز فرزاد گرفت م یارامش زندگ

زد یمثل مادر مرده ها زار مداشت  زین یاسیشهرزاد از اشک شسته شده بود  صورت

سرانجام موفق  الیکه سه یخواهد و هنگام یاز او بچه نم گرید الیافتاده سه اهیروز س نیفکر کرده بود چون به ا فرزاد

کرد یپدرش را جلب کند و فرار کند فرزاد کامال احساس طرد شدگ تیشد رضا

 یرفتن دردناک الیرا دوست نداشتند اما رفتن سه گریهمد الیفرزاد و سه یاسیبر ما گذشت  یچه جهنم و کابوس یدان ینم

از ان چرك و خونابه  يخورد که هنوز با اندك اشاره ا یبود و فرزاد دردش را با تمام وجود حس کرد غرورش زخم

 یاو کامپس فرستاد  ندیانکه بچه را بب یاورد و ب ایرا به دن یکام نمیب یزند هنوز دردش را در چشمان فرزاد م یم رونیب

وجود نداشت یاو کام يخواست سقطش کند کشته بود برا یکه م یرا وقت
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دستان لرزانش گرفت نیرا ب یاسیو صورت اشک الود  دیجلو خز شهرزاد

فرصت از دست برود نیگذارم ا یکند نم یم یخندد و زندگ یم ابدی یفرزاد دارد شفا م يکه تو امده ا یوقت از

:سته بود قاطعانه گفتکه در بغض شک يبا صدا یاسی

دهم یرود قول م یدست نم از

مرد امده فرصت ها را از ما بقاپد نیا اما

و نفرت بود نهیشهرزاد پر از ک يصدا

میده یاجازه را نم نیتواند؟به او ا یچگونه م او

امد یم یمنطق ریبه نظرش غ زیبود گرچه هنوز همه چ دهیترس زین یاسی

کند یم دایراهش را پ والستیبرادر ه او

شهرزاد خوش قلب باور نداشت يخشکش زده بود ان همه نفرت را ان هم از سو یاسی

از  ییبوها کی یاسیگرفته بود  شیبود که شهرزاد در پ يرفتار فرزاد با سامان دوستانه تر از رفتار یفرازمند و حت رفتار

حس زنانه اش را به کار انداخته بود دیشن یماجرا م نیا

با بچه ها رفتار کرد او هم فرمول ها و ابتکارات  دیداند چگونه با یبود که م دایسامانشان خوش بودند پ ییداها با  بچه

خودش را داشت

ندازدیب رونیزند که سامان را از خانه ب یاورم انگار فقط او دارد بال بال م یمن از رفتار شهرزاد با سامان سر در نم فرزاد

افتاد خسته نبود  یاسی ینه با سامان خالص شده بود به دام نگاه سمج و سواالت تمام نشدندوستا یکه تازه از گپ فرزاد

:زد و گفت يلبخند یاسیرفته بود فرزاد در جواب  هودهیب يحوصله اش سر رفته بود با سامان کلنجار شتریب

؟يا اوردهیطور سر در ن چه

شد رهیخ یاسیمرموزانه به چشمان  فرزاد
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ست يت پرده رازرسد پش ینظر م به

قایدق

بگذارد یاسیلبخند مرموز زد عاشق ان بود که سر به سر  فرزاد

دیکوب نیپا بر زم یحوصلگ یو ب يصبر یبا ب یاسی

نکن فرزاد خوب بگو چه خبر است تیاذ

زده نشان داد رتیخودش را ح فرزاد

یدختر خنگ ؟عجبیحدس بزن یتوان ینم یعنی

برد یوحه حوصله اش را سر نم چیدختر به ه نیکند ا حیتفر یو حساب داوریرا در ب یاسی غیخواست ج یم

:دیشده به فرزاد توپ دیکل يدندان ها يبه سرعت برق منقبض شد از ال یاسی فک

اما انچه را که حدس زده ام نم توانم باور کنم ستمین خنگ

ثابت مانده بود شیلبها يرو يو لبخند دیدرخش یم شیفرزاد در چشمها نگاه

؟يحدس زده ا هچ

بوده باشد نشانیب یکه ممکن است عشق نیا

کف زد شیبرا دیخند یکه م یدر حال فرزاد

به هدف يزد قایدق نیافر

ممکن است ریغ نیا اما

کرد یبه فرزاد نگاه م يبا ناباور یاسی

چرا؟

:گفت انهیو ناش افتیدر ذهنش ن دیخواست بگو یرا که م یاب دهانش را قورت داد و کلمات یاسی
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شود؟ یچه م یوسط عل نیا پس

دیلبش پر يدر چشمان فرزاد نشست و لبخند از رو یبیراز شهرزاد باشد نگاه عج یفکر نکرد که ممکن است عل چیه

وقت با ازدوجشان موافقت نکرد پدر عمو عمه مادر همه با او مخالفت کردند از نظر  چیبود پدر ه یاسمش عل پس

کرده شان بدبخت شود زیدختر عز دندیترس ینبود م فشانیهم رد یخانوادگ

شد یدانست شهرزاد دوستش دارد هرگز ان اشتباه بزرگ را مرتکب نم یکند که اگر م یهنوز هم اعتراف م پدر

دیشیاند یمکث کرد و در خودش فرو رفت انگار به عشق بزرگ شهرزاد م فرزاد

قلبت عشق را لمس نکرده ينکرده ا احساسش ستیعشق چ یدان یگفت تو نم یبه من م شهیهم شهرزاد

فرو رفت یاسیداغ و سوزنده در چشمان  ییمثل چاقو نگاهش

بزرگ داشت یگفت چون در قلب خودش عشق یم راست

شوند و  یقلبم اب م يها خیبزند حاال که  خیام را هدر دادم و گذاشتم قلبم  یو هفت سال از زندگ یفهمم س یم حاال

خزد یان م به یچشم عسل کی نیریعشق ش

بود قلب فرزاد  یو خواستن نیریانداخت شرم و خجالتش هم ش نییو سرش را پا دیدو یاسی يداغ به گونه ها خون

پنجره بچرخاند ياش را به سو یشد و مجبور شد صندل جانیو دستخوش ه دیلرز

سکوت را شکست یاسیبار  نیبرقرار شد ا نشانیسکوت ب یلحظات باز

ماجرا کجاست؟ نیسامان در ا يجا یعشق بزرگ علفهمم با وجود  ینم من

کند دایپ ییگردد تا بلکه جا یرود و بر م یم یه نیندارد به خاطر هم ییاست سامان جا واضح

حل شد معما

سامان است که شهرزاد را دوست دارد نیا پس

شهرزاد يهم برا دیانگار دلش به حال سامان سوخت شا دیکش یاه فرزاد



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٨

رسد ینم ییکند به جا یجانبه شده هر چه قدر هم که تقال م کیچاره گرفتار عشق  ید ببله مر متاسفانه

:خودش را داشت فقط گفت لیشهرزاد هم دال دیدانست چه بگو یبند امد نم یاسی زبان

رسد یبه نظر م یخوب ادم

هم  يجو کیا انها ابش به ب یتکان داد سامان حسابش از خانه و خانواده و خواهرش جدا بود حت دییبه تا يسر فرزاد

رفت ینم

دهد یرا علم کرده و هر بار به سامان جواب رد م یاما شهرزاد پنج سال تفاوت سن میکن یفکر را م نیما هم هم بله

و هفت سال و دو قلو بودند یپنج سال از سامان بزرگتر بود فرزاد و شهروز هر دو س شهرزاد

 يدیبرگشته اگر د دیو ناام رانیو و دهیهفت سال اما هر بار جواب رد شنشود  یبا امسال م دیا یهر ساله م سامان

از جانب شهرزاد برگردد اما او  یجواب و بدون سرخوردگ یبود که ب نینگرفتم به خاطر ا لیتحو ادیاول او را ز يروزها

قصه کهنه و  نیشود ا یم شیدایرود و دوباره سال بعد پ یم عدو ب ردیماند تا جوابش را بگ یدنده ست م کیسمج و 

ست يتکرار

بود و چشمانش را به  دهیمرده چسب کیدلش به حال سامان سوخت شهرزاد به خاطرات کهنه و رنگ و رو رفته  یاسی

بسته بود شیعشق بزرگ پسر عمو يرو

افکارش را بر زبان راند ناگهان

رفت  یمان اگر دوستش نداشت هفت بار نمسا ردیبگ دهیعشق بزرگ و هفت بار ثابت شده را ناد نیحق ندارد ا شهرزاد

ردیبگ دهیدر اطرافش را ناد يمرده بچسبد و عشق جار کیگشت شهرزاد حق ندارد به خاطرات  یو بر نم

شهرزاد را گذاشته بود و رفته بود یاما عل يزیچ کیزنده بود  یحرف موافق بود حاال اگر عل نیبا ا زین فرزاد

امد یم نیریها به چشم شهرزاد ش یوانگید نیگذرد اما کاش ا یعشق نم نیاست که از ا وانهیهم د سامان

فقط اگر شهرزاد از  شدندیهم م  يبرا يشده بود زوج برازنده ا نیهر دو شون غمگ يشده بود برا نیغمگ یاسی



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٩

زد و از در ذهنش جرقه  يکاناپه ولو شده بود اما ناگهان فکر يرو یبا افسردگ یاسی دیکش یمرده دست م کیخاطرات 

:گفت جانیبا ه دیجا پر

ام دهینفرت بزرگ د کیدر چشمان شهرزاد  من

؟یکه چ خوب

ربط بود یب یاسینگاهش کرد حرف  یتفاوت یبا ب فرزاد

سکه را برگرداند دیعشق است فقط با ينفرت ان سو خوب

زد خوشش امده بود یبرق زیفرزاد ن چشمان

قرار است سکه را برگرداند؟ یچه کس حاال

 یتاسینبود  يداشت و از سوز سرد خبر يرینفس گ یبود اسمان رنگ اب رینظ یو ب یافتاب یروز سرد زمستان کی

و  ستیسرد گفت که حالش خوب ن یلیبزنند و سامان به سرعت استقبال کرد اما شهرزاد خ رونیکرد از خانه ب شنهادیپ

ماند یدر خانه م

سنگ سرد رفتار کرد کیو مثل  دیرا در هم کش شید شهرزاد اخم هاخور یاسیذوق  يتو یهمه گرفته شد و حساب حال

 دیباز از خودش پرس یاسیسامان نداده بود  لیلبخند سرد تحو کی یکه سامان مهمانشان شده بود شهرزاد حت یوقت از

است يجار دینفرت شد گریو طرف د دیطرف ان عشق شد کیاست که در  يچه قصه ا نیا

انداخت و به گوشه و کنار  یحواسش را به کار م دیزد با یاز ان مشکوك م ییجا کیل قبول نبود قاب یاسی يقصه برا نیا

اوردیخواست هر طور شده از ماجرا سر در ب یم دیکش یماجرا سرك م نیا

کارخانه  يگرم کرده بودند فرزاد به حساب ها يخودشان سرشان را به کار الكیاما همه تو  یبود و هوا عال لیتعط روز

اش  یحقوق ينوشت گرم بود و شهرزاد در پرونده ها یکه داشت م یبابا بزرگ طبق معمول سرش به کتاب دیرس یم

حوصله اش سر رفته بود یبود که حساب یاسیغرق بود فقط 
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 يکار چیه یاسیبودند  دهیرا خورده و خواب شانیحال بودند داروها یداشتند و ب یها هنوز عالئم سرماخوردگ بچه

حوصله درس خواندن هم نداشت یه انجام دهد حتنداشت ک

حوصله  یکرد زل زده بود مطلقا حت یم ینیسنگ شیتراس نشسته بود و به باغ که هنوز زمستان بر شانه ها يپله ها يرو

بود دهیته کش یاش به کل يفکر کردن هم نداشت انرژ

هم مثل من حوصله تان سر رفته؟ شما

 یم زین شیچشمها دیخند یکه م یزد وقت یسامان داشت به او لبخند م دیاز جا پر دفتیبود به چرت ب کیکه نزد یاسی

به  شیچشمها دهیادم عاشق که هفت بار جواب رد شن کیکه  یدر حال دیرس یم شیراحت به چشمها یلیخنده خ دیخند

عالمت سوال بود کی یاسی يخندند سامان برا یم یسخت

د؟یچه طور سیتن يباز با

را از مدت ها قبل افتتاح کرده  يکنند اتاق باز يباز اردیلیتوانستند ب یبا هم م یبود حت یعال نیرق زدند اب یاسی چشمان

کم داشت يباز کیشر کیبود اما اکثر اوقات 

به خاطر  دیترس یکرد م یم زیپر نحرك پره ییها يکم تحرك مثل شطرنج بود از باز يها يباز کیشر فرزاد

 یم یاسیکرد  یرا اغاز م يشد خودخور یپر رنگ م شیبرا طشیهر کجا که شرا ندیبب و ازار اوردیکم ب طشیشرا

دیخراش یاش را م نهیس يرترس مثل خا نیا یرا بدهد و گاه اردیلیب يباز شنهادیپ یبه او حت دیترس

کند میعشقش تقس کیرا با شر يانرژ نیبود اما جرات نداشت ا يسرشار از انرژ یاسی

هم دارد اردیلیب زیم يباز اتاق

بود گرید زیچ کیبه سامان لبخند زد اما پاسخ سامان  دوارانهیام

م؟یکه از دست بده ستین یعال يهوا نیا فیح دیرا فراموش کن يوارینه ان چهار د نه

پرستار بچه بود کیاز  شیدر ان خانه ب یاسیاور بود تا انجا که کشف کرده بود  رتیح شیبرا یان چشمان عسل جاذبه
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میکن یدرست م يخودمان محوطه باز يو برا میبند یجا تور م نیهم

اوردیخواهم که خوب عرقم را در ب یم يا يباز کی

 يدوستان و خانواده ها رانیبار سفر بسته بودند اما در ا الیکرد خانواده اش هم پس از طالق سه ینم یزندگ رانیا سامان

کند حیتفر یگذراند و حسابتوانست روز جمعه اش را با انها ب یداشت م يادیز

ستیخوب ن سمیتن يمن باز اما

م؟یکم دار یست پس چ یاست هوا هم که عال حیندارم اما ارزشش را دارد پر از تحرك و تفر یخوب يهم باز من

اما  ستیدانست چ ینم یاسیدر نگاهش بود که  يزیچ کی ندینخواست انها را بب یاسیوبد که  يو لبخندش طور نگاه

شد یارش مباعث از

:لب گفت ریانکه جواب سامان را داده باشد ز يبرا

میکم دار یگمانم تماشاچ به

شود یم شانیدایان را نخور خودشان کم کم پ غصه

 ينداشت ته دلش دلشوره ا یاحساس خوب یاسیرا اماده کردند  يلباس عوض کردند و با کمک هم محوطه باز رفتند

توانست به نظرش  یکند اما نم ینم يباز دیخواست به سامان بگو یلذت ببرد دلش م يگذاشت از باز یبود که مطمئنا نم

ساز باشد دردسر شیکه قرار نبود برا سیتن يباز کیبه مهمان بود  یادب یب

 يدر رگها یبیدر چشمان سامان بود همان طور که احساس عج یبیتوانست در چشمان سامان نگاه کند نگاه عج ینم اما

بود یاسی

بچه است؟ يتان پرستار یشغل اصل شما

دیکاو یرا م یاسیچشمان  يکنجکاو با

دوست دارم یلیاز بچه ها را خ يو نگهدار يتوانم از ان به عنوان شغل نام ببرم پرستار ینم
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لبخند زد یرکیبا ز سامان

مردم؟ يچرا بچه ها دیو بچه دار شو دیازدواج کن دیتوانست یم خوب

در چشمان سامان فرو کرد یینگاهش را مثل چاقو یاسی

کنم نیتام يطور کیمخارجم را هم  دیبا

دیا دهیاز خانواده بر ییجورا کیشما هم مثل من  پس

زد ینیلبخند غمگ یاسی

نه من از خانواده دیاز من بر خانواده

چه؟ یعنی

 یکه سرش ب يخود و بچه ا کرد پدر به راه خود مادر به راه یبمب به خانواده ما اصابت و ان را متالش کیاست  ساده

کاله مانده هم به راه خود

بود  دایپ یاسیماجرا از لحن و نگاه  یطور نبود درد و تلخ نیاما ابدا ا ستیقصه بامزه ا یعنیزد که  يپوزخند یاسی

:دیبخش گشت اما فقط توانست بگو نیسامان در هم گره خوردند و در ذهنش به دنبال جمالت تسک يابروها

متاسفم

زدند یم ادیدر عمق چشمانش فر یاسی ختهینر يکهااش

د؟یدیچرا از خانواده بر شما

کابوس  کیپسر  کیبود و از بخت بد من متولد شدم  يگریهمان اول با پدرم مشکل داشتم گمان کنم منتظر دختر د از

وقت چیه ندیبب یحت ایوقت نخواست مرا بشناسد و  چیه میرا بفهم گریحرف همد میوقت نتوانست چیپدر ه يبرا يابد

سرما زده شده بود يصخره ها هیسامان شب نگاه

؟يرو یکجا م دینپرس یکس حت چیکه دست چپ و راستم را شناختم راهم را کج کردم و رفتم ه یوقت
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:به او گفت یاسیبار  نیبود ا ختهینر يخاموش و اشکها يادهایفر هیزد که شب يهم پوزخند او

متاسفم

زد ینیلبخند غمگ سامان

میرا خراب نکن یروز عال نیا میکه با انها خو گرفته ا یمیقد يدردها نیبا ا میبگذر

باال انداخت يشانه ا یاسی

اورد یکه حرف حرف م دیشماست اما فراموش نکن لیطور م هر

میکن يکه باز میامده ا میکه حرف بزن میا امدهیما ن اما

خودش رفت نیو به سمت زم مرموز راکتش را برداشت يبه همراه لبخند یاسی

مینرمش خودمان را گرم کن یبا کم دیبا د؟اولیرو یم کجا

نکند نیرا در دل تحس رینظ یو ب دهیتراش کلیو ان ه ردیبگ یاسیتوانست نگاهش را از  ینم سامان

سامان و  نگاه نیبود ب یمیکرد چه تفاوت عظ یم ینداشت احساس برهنگ یان نگاه مجذوب اصال احساس خوب ریز یاسی

فرزاد

نرم ورزش را با هم شروع کردند حرکات

د؟یدانشگاه هم رفته ا شما

میشد با هم حرف نزن قرار

دیخند سامان

گفتم يزیچ کیحاال من  دیکن بس

د؟یرفته ا ؟دانشگاهیچ شما

ستم درسم را تمام رها کردم مثل فرزاد نتوان مهیهر سه را هم ن یمیش یبرق جامعه شناس یسه رشته مختلف مهندس در
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به اخر برسانم

چرا؟

صحبتشان زیشد و ن یداشت گرم م بدنشان

مشکلم در  دمیکردم مشکل انتخاب رشته دارم و هنوز کشف نکرده ام به چه عالقمندم اما بعد کم کم فهم یم الیخ ابتدا

 یروز جهنم کی میامتحان برا يزدم روزها یم يعجب زور يس خواندن و سر کالس نشستن و نمره اوردن است وا

بود یواقع

و وقت تلف شده نه تنها  يان همه خرابکار ياداوریو چشمانش برق زد از  دیخند طانیو ش.تخس  يپسر بچه ها مثل

کرد یهم م فینداشت بلکه ک ياحساس بد

 بودن بر يجد يهمه تالشش برا دیبار یم طنتیپسربچه تخس که از نگاهش ش نیخنده اش گرفت در برابر ا زین یاسی

در مورد سامان بداند شتریرفت ناگهان عالقمند شد ب یباد م

د؟یکن یچه کار م حاال

در  يدانم چه رمز و راز ینم مییا یم رونیسوادتر ب یخورد بر عکس از انجا ب یسرنوشت ادم که در دانشگاه رقم نم همه

اورمیب یولنمره قب کیکلمه درس بخوانم و  کیکندم تا  یدانشگاه جان م يکار من بود که تو

کرد یحس نم شیبر شانه ها ياز ان دوران کم کار يبار چیانگار ه دیخند یسبکبار م يادمها مثل

 دمیکش یبه راحت یام برداشته شد و نفس نهیس يزدم و فشار نمره و کالس و شب امتحان از رو رونیکه از انجا ب یوقت اما

از کلمه ست  یکه چقدر گرسنه ام و چقدر مغزم خال دمیگهان دبلعم و نا یگرسته م يکلمات را مثل ادمها دمیناگهان د

خواندم یکردم و م یم یکردم و زندگ یکردم کار م اندنشروع به خو ياعمال زور چیه یان وقت بود که ب

را به خنده انداخته بود یاسیکردنش باز  فیو روش تعر لحن

د؟یکرد یکار م چه
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دراز نبود یکس يرخاند و وجدانم را ازار ندهد دستم جلوام را بچ یکه قادر بود چرخ زندگ يکار هر

او دراز کند يرا نداشت که دستش را جلو یکس قتیحق در

بشکفم يقرار است در چه رشته ا دمیام را باز کردم فهم یخواندم و خواندم تا عاقبت گره کور زندگ انقدر

:دیپرس دیخند یکه م یدر حال یاسی

د؟یشکفت

دبو یمعدت شوخ سامان

ییام ان هم با چه عطر و بو د؟شکفتهیکرده ا الیخ چه

شده بود یاسیمجذوب  یحساب

خوش به حالتان پس

کردن را در اورد میتعظ يادا یاسی ياش برداشت و جلو یسامان دست از حرکت ورزش ناگهان

 زیرا ن کیاکادم التیتحص يروز هیباشم که  یاما موفق م یتجرب کیتیارش کی نجانبیرسانم ا یافتخار به عرض م با

مینما یشروع م

اوردیدر ب يگرفته بود که مسخره باز یلحن و کلماتش را تصنع مخصوصا

اش سامان را به دام خود انداخته بودند  یگل کرده بودند و برق چشمان عسل شیگونه ها دیخند یباز داشت م یاسی

داشت یبر نم یسامان چشم از ان چشمان عسل

دیفشار نمره و کالس و امتحان در نرو ریار از زب نیا دیمواظب باش پس

کرده ریگ یحساب میبار عاشقشم گلو نیا نه

حس  کیخوش رنگ و خوش حالت اما نگاه ها با هم فرق داشت  یشیچشمان فرزاد بود م هیسامان چه قدر شب چشمان

نگاه فرزاد هم به  لیدل نیه همدر عمق نگاه فرزاد بود که سامان ان را نداشت ب ستیدانست چ ینم یاسیکه  يزیچ کی
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لرزاند یداد هم قلبش را م یاو ارامش م

دیبه شما جواب دادم اما شما جواب سوال مرا نداد من

روم یمن هم دانشگاه م بله

؟يچه رشته ا در

یروانشناس

گرفت دنیدر چشمان سامان درخش نیتحس برق

فضولم نقدریکه من ا دیبخش یم ؟البتهیچه مقطع در

و پشت گوشش را خاراند دیبچه ها خجالت کشپسر مثل

:با خنده جواب داد یاسی

ارشد یکارشناس

را برانداز کرد یاسی يمجذوب تر از قبل سراپا یو با نگاه دیکش یسامان سوت ناگهان

دیبار یو تعجب از نگاهش م ستینگر یاو را م يدیبار با نگاه جد نیا انگار

د؟یکرده ا يگرید يکارها چه يتوانم بپرسم عالوه بر پرستار یم

 یتفاوتیبا ب یاسیکرده بود  الیبه خود روبرو بود نه انچه که اول خ یخارق العاده و شجاع و جسور و متک يبا دختر حاال

:در جواب سامان گفت

 يکرده ام خالصه کارها یخصوص سیپزشک بودم تدر کی یمنش یمدت یگارسون یکرده ام فروشندگ يادیز يکارها

که در کنارشان بتوانم به درس و دانشگاهم هم برسموقت  مهین

قرار گرفته بود ریشروع به کف زدن کرد کامال تحت تاث سامان

ند؟یگو یخود ساخته چه م يبه ادمها یدان یم يعجب دختر خانم خود ساخته ا احسنت
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نه یعنیسرتکان داد که  یاسی

خانم؟ نیاسمی يرند تو چند سال داردا یپنج برابر سنشان عقل و شعور و تجربه زندگ ندیگو یم

:به سرعت گفت یاسی

ام یاسی من

و به گوشش نا اشنا بود نیسنگ يادیخانم ز نیاسمی

دود شد و هوا رفت یاسیاش با تلفظ  یبیخوشش امد حس غر یلیسامان خ یاسی

؟یاسی يچند سال دار تو

زد و نگاه سامان  یبه شهرزاد م ستیبا یان لبخند را م ردیبه خود اجازه نداد که ان را بپذ یاسیزد که  یاسیبه  يلبخند

 انیحس کرد جر یاسیکرد؟ یم يچه فکر یاسید رمورد  دید یان نگاه را م یانگار سحر و جادو شده بود اگر کس

بست خیخونش 

و دو سال ستیب

شد یو شگفت نینگاه سامان پر از تحس باز

رندیگ یم ادیسن تو تازه دارند اب بابا هم  يدخترها یفهم یم نقدریو ا یجوان یلیخ هنوز

بسنده کرد ينداشت به لبخند یاحساس خوب یاسیلحنش خنده دار بود اما  باز

انگشتانت  نیهم ب ینامرئ يعصا کی يو قوزت را عمل کرده ا يا دهیپوستت را کش يصدو ده سال دار قتیتو در حق اما

نمیب یرا م

و هفت بار پاسخ رد  دهیعاشق زجر کش کیبود اال به  هیشب زینده دار بود به همه چخ قتایباز لبخند زد اما سامان حق یاسی

کند؟ یفقط تظاهر م ایشهرزاد را دوست دارد  قتایسامان حق ایا دیاز خودش پرس یاسی دهیشن

شد و به کل  جیباز گ یاسیداشت؟ یچه معن دنید يهمه اصرار و لجاجت و سرد نیتظاهر است پس ا هیقض هیقض اگر
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ماجرا شک کرد

باعث خنده شان شده بود سامان سه  نیکردند و هم یم يبود و هر دو بد باز يشان پر از سروصدا و خنده و شاد يباز

بودند  ستادهیبه تماشا ا زیخدمتکار ن يرزنهایخورد از خنده روده بر شده بودند پ نیدو سه بار زم یاسیو  دیچهار بار خز

و بخندند اما  ندیایشان ب يباز يبود همه به تماشا دواریام یاسیبود  دهه رنگ و بو امخانه سوت و کور ب دندیخند یو م

امدین یکس

 يشده بود پر از انرژ یخوب يباز کیسامان شر ستینگر یم يباز نینگران به ا یاز پشت پنجره اتاقش با نگاه فرازمند

جوان و سالم

پنجه  یعنی نیداده بود؟ا ياجازه ا نیچه طور به خودش چن یاسیبود سکته کند  کیپشت پنجره اتاقش نزد زین شهرزاد

دنیبه زخم فرزاد کش

 یکیشر نیچن یاسیکرد واضح و روشن بود  افتیخوب در یلیرا خ امیپشت پنجره اتاقش ظاهر نشد پ یفرزاد حت و

کند پر از  يخه سواربدود از درخت باال برود دوچر شیکند پا به پا يباز سیخواست با او تن یاش م یلحظه زندگ يبرا

مرد  کیچرخدار گره خورده بود  یسرنوشتش به صندل هبود ک يو از همه مهمتر سالم باشد و او نبود او مرد يانرژ

جیناتوان و افل

و نه ان  دیشن يخنده ا ينه صدا گریدستانش گرفت و ان قدر فشرد تا د نیپشتش را به پنجره کرد سرش را ب فرزاد

کرد یم یکه پژواکش داشت مغزش را متالش يکننده ا دیناام يصدا

عرقمان درامد یو هم حساب میدیخند یبود هم حساب یقشنگ يباز متشکرم

به ان نگاه کند یجرات نکرد حت یاسیدر چشمان سامان نشسته بود که  ینگاه چنان

چسبد یحمام ولرم م کیهم  حاال

شده است یاسیجاذبه  يرویکرد گرفتار ن ید اما حس مضربان قلب سامان را باالتر برد دست خودش نبو یاسی لبخند
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د؟یریپذ یم گرید سیتن يباز کی يباشم که دعوتم را برا دواریتوانم ام یم

:گفت يبه همراه لبخند سرد یاسی

مینیبب تا

شده بود یاو محو جاذبه ان چشمان عسل دیرا ند یاسیلبخند  يسامان سرد اما

م حک شددر ذهن يباز نیاز ا ینیریش خاطره

را  یاسیگذاشت انگار افکار  یغلط مصون بدارد او نم يخواست زودتر برود و خود را از قضاوت ها یهر چه م یاسی

:گفت یزورک يبا لبخند یاسیخوانده بود و به دامش انداخته بود 

بود ینیریمن هم خاطره ش يبرا

باز هم تکرار شود؟ نیریخاطره ش نیباشم که ا دواریام پس

 یاز دلشوره و دلنگران یکی نیبه خاطر هم یاسیاما  رهیبگ یاسیرا از  گرید يباز هیشده قول  يت هر طورخواس یم

را نداشت يگریبود تازه از عواقبش هم خبر نداشت حوصله دردسر د دهیجانش به لب رس

:گفت تیدر جواب سامان با قاطع نیبنابرا

 يباز يبرا یدستم است کالس و دانشکده هم دارم اگر وقت يرو زیبچه ها ن يهستند کارها نیسنگ میسامان درس ها اقا

چشم يماند به رو

فاصله بسته شده بود اما  نیا يانگار چشمش به رو ندیوجود داشت بب نشانیرا که ب يصحبت کرد که سامان فاصله ا چنان

ندینب يخواهد فاصله ا یرا مطمئن کرد که او عمدا م یاسیسامان  يصحبت بعد

سامان و در به در یکند من سامانم سامان ب میاقا سامان صدا یم من هم دوست ندارم کسخان یاسی

کرد ینگاه ها را از پشت پنجره حس م ینیاحساس سرما کرد سنگ یاسیانداخت  یاسیبه  يدار یمعن نگاه

امد یم نیسنگ یاسیبه نظر  زین دید یرا نم یینگاه ثابت عمه خانم که به پنجره قاب شده بود و اصوال جا یحت
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 نیسامان و در به درند اما صالحش را در ا یست که همه ب يدوره و زمانه ا دیخواست بگو یدر جواب سامان م یاسی

:ندهد فقط گفت یکه پتسخ دید

شود و مرا بخواهد داریب یبروم حاالست که کام دیمن با یببخش

بروم رونیدر ب نیمگر قرار است من از ا میرو یخوب با هم م یبه حال کام خوش

منظورش چه بود؟ یتعجب کرده بود از جمله خوش به حال کام زیچ کیاز  یاسیبود اما  دهیچسب یاسیکنه به  مثل

 یبه کار افتد وگرنه منظور سامان را درك م یاسیگذاشت دقت  یدلشوره نم دیرا از سامان پرس نیهم رانیح ینگاه با

کرد یساده لوح به سامان نگاه م دقت و یب يکرد اما حاال داشت مثل بچه ها

:مبهم گفت یلیزد و خ يلبخند مرموز سامان

دیریگ یو مار م دیام به مارها عالقه مند دهیشن یخانم راست یاسی میبگذر

همه از وقتش را به سامان داده معذب است نیکه ا نیزد واضح بود از ا یباز لبخند زورک یاسی

زده بود يهم خودش را به کور دیاما سامان کور بود شا دید یم یاسیحرکات  در چهره و یرا فرازمند به خوب عذاب

افتاده بود یاسیجاذبه  يرویاحساس خطر کرده بود جوانک به دام ن یاسیاز طرز نگاه سامان به  رمردیپ اما

مارها هستم عاشق

هم عاشق مارها هستم من

نگاه کرد یاسیزده به  جانیپسربچه ها ه مثل

ترسم به انها دست بزنم یم دیا بخواهراستش ر اما

خنده اش گرفت یاسیسراند  شیموها نیزد و دستش را ب يخجالت زده ا لبخند

ستین یلمس کرد فقط نگاه کردن به انها کاف دیاست؟مارها را با یچه عشق گرید نیا

دیخند طنتیبا خجالت و ش سامان
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دارد کله نترس شما را  یخوشگل و کمتر خطرناک يسم که مارهاشنا یرا م يمنطقه ا يریمارگ میبار با هم برو کی دیبا

زدیر یترس من هم م نمیبب

کرد یباز شانه خال یاسیاما  ردیبگ یاسیبا هم بودن از  يرا برا یشده قول یمتیخواست به هر ق یسمج بود م عجب

نمیتا بب میگو یبار هم م نیبدهم ا یتوانم قول یهم نم باز

زد یخند کمرنگلب یبا کم توقع سامان

دیکن دوارمیام الاقل

تواند راحت تورش کند؟ یکرد؟که به دختر اس و پاس برخورده و م یبرخورد او چه فکر م یاسیجمله اش به  نیا

:گفت يجد اریسرد و بس یبا نگاه یاسی

کند نه من دوارتانیام دیبا يگرید کس

جمله ان قدر در  نیکند نه من ا دوارتانیام دیبا يا گهیجلو رفته بود کس د يادیرفت سامان جا خورد و عقب نشست ز و

را بخراشد و باز کند دردشان قلب و روح سامان  یمیکهنه و قد يکه موفق شد زخم ها نیتا ا افتیمغز سامان انعکاس 

دیچیرا در هم پ

جواب  دیبا یاسیاما ........کرد و شهرزاد را ارام دواریان هم با ان نگاه سرد و صورت منقبض فرازمند را ام یاسی رفتان

.از او داشت يشماریداد شهرزاد سواالت ب یپس م

****

اندازم یم رونیرا از خانه ب سامان

را از دخترش باور  يدار شهیو ر قیعم نهیک نیجمله را گفت که فرازمند جا خورد چن نیا يا نهیبا چنان ک شهرزاد

شهرزاد نگران شد يسامان نگران باشد برا يد او قبل از ان براتوانستند ادم را بخشکانن یم قیعم يها نهینداشت ک

است يکه بچه باز یدان یشهرزاد خودت م یکن یکار را نم نیا تو

نهیناگهان منفجر شد پر بود پر از خشم و ترس و ک شهرزاد
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ما بزند امده زخم فرزاد را بخراشد شهیبه ر شهیرا سامان راه انداخته امده باز هم ت يباز بچه

و دردناك فرزاد قیموضوع بود زخم فرزاد زخم عم نینگران هم رمردیپ

:ارام گفت ییصدا ایدر جواب شهرزاد  اما

خواهد خودت جوابش را بده یجواب م کیچه امده او  يسامان برا یدان یهم م خودت

 لیهم مرا دوست ندارد دل کنم که او یداند که دوستش ندارم حس م یرود خودش هم م یام سالها قبل اما از رو نم داده

فهمم یسماجتش را نم

کرد یرا نگران م رمردیپ نیزده بود که ا خیدر عمق چشمان شهرزاد  يزیچ

نه؟ ایشود  یم دانیم روزیشکند و او پ یسرانجام مقاومت من م ایا ندیخواهد بب یم دیشا

زد ید در چشمانش دودو مشد نگاه شهرزاد ناارام بو رهیدخترش خ يبه چشمها يشتریبا دقت ب رمردیپ

که دوستت ندارد؟ یدان یکجا م از

بر دل پدر تاباند يفرار نور نیا ستینامعلوم نگر ياز نگاه پدرش فرار کرد و از پنجره به نقطه ا شهرزاد

حاال ان حس کور  نیکه اگر هم دمیدر ان نگاه د یمطمئنم خودش هنوز خبر ندارد اما حس دمید یاسیرا ب  نگاهش

شود یدردسر ساز م یاسی يخودش هم برا يم برانشود ه

:دیاز خودش پرس رمردیبود پ دایپ شیاش از تن صدا ینگران

خودش نگران باشد يارزومند ارزو کرد برا يفرزاد؟و از ته دل مثل پدر يبرا ایخودش نگران است  يبرا ایا

توانست  یم یزمان دید یش مقصر مو اخرتش شده بود چون خودش را در سرنوشت دختر ایشهرزاد غصه دن سرنوشت

باز  ریداشت ز شیگذاشت شانه ها یکه دوستش داشت م يکند که دست شهرزاد را در دست مرد یاحساس سبکبال

شکست یعذاب وجدان م

افتد و  یاتفاقا نم نیاز ا یکینشود  یدوروبر سامان افتاب یاسیصحبت کن اگر  یاسیکنم تو با  یبا سامان صحبت م من
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خانه  نیانداختن مهمان از ا رونیشود اما ب یخود به خود فلج م ردیگ یس که به قول تو دارد در دل سامان پا ماحسا نیا

ستیرسم من ن

زدیبر یاسیصحبت کند و خشمش را بر سر  یاسیبه دخترش انداخت شهرزاد رفت که با  يهشدار دهنده ا نگاه

با انها بد تا کرده بود اما حساب سامان  الیدر دست سامان بگذارد سهبود تا بتواند دست شهرزاد را  دواریهنوز ام فرازمند

جدا بود

 یناتوان يطور به خودت اجازه داد ؟چهیرحمانه به زخم فرزاد پنجه بکش یان طور ب یطور توانست ؟چهیچطور توانست تو

از تو توقع نداشتم یاسی؟یو بر سرش بکوب یکن پوریش يفرزاد را تو

 افهیبود و با ق ستادهیا یخی يمثل مجسمه ا یاسیو  دیکش یم ادیو فر ختیر یم یاسیرا بر سر اشک و خشمش  شهرزاد

 ییترسانده بود انگار که خطا یلیکرد واکنش شهرزاد او را خ یبه شهرزاد نگاه م دهیبهت زده و به حد مرگ رنگ پر يا

بزرگ مرتکب شده بود

به نظر شهرزاد ترسناك  یاش حت یدگیفرار کرده بود رنگ پر قطره از صورتش نیکرده بود و خونش تا اخر خی بدنش

 یخطرناک یروح طیکرد فرزاد در چه شرا یداد هنوز درك نم یم یاسیبه  یدرس درست و حساب کی دیامد اما با یم

مزه  یلوس و ب يبا ان بچه باز یاسیبود و امروز  ردناكو د قیکه به غرورش خورده بود هنوز تازه و عم یقرار دارد زخم

:دیو کتک خورده پرس دهیترس يمثل بچه ها یاسیبود  دهیچاقو به زخم فرزاد کش

من چه کار کرده ام؟ مگر

هم که فرحناز خودش را اتش زد او دلشوره داشت یکه چرا ان همه دلشوره داشته شب دیفهم یحاال م دیلرز یم داشت

و  هیو گر ادهایان فر قتیجنون فاصله داشت اما در حققدم تا  کی یاسیاغاز کرد در نظر  يوار وانهیخنده د شهرزاد

اوردیرا به خود ب یاسیترسناك که  یشیبود نما شینما شیخنده ها

؟يچه کار کرد یپرس یم تازه
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نبود شینما گرید نیرا گرفت و او را تکان داد ا یاسی يشانه ها ناگهان

برقصد  تیبرا ایکند و  يباز سیتواند تن یبدود نم تیاتواند پا به پ یچرخدار بسته شده نم یبه ان صندل فرزادی اسی

؟یفهم یم یاسیتواند  ینم

؟ینیب یچرخدارش را نم یو صندل یکن یرا باز نم تیباشد چرا چشمها تیها يخل باز کیتواند شر ینم

فرو کند یاسیحرفها را به گوش  نیخواست هر طور شده ا یبه هم خورد م یسیا يتکان داد که دندانها يرا طور یاسی

 يفرزاد برا دید یهم هرگز نم نیبود و پس از ا دهیچرخدار را ند یرفت او صندل یفرو نم یاسیحرفها به گوش  نیا اما

اش را باور کند؟ ینقص بود چرا اصرار داشتند ناتوان یاو کامل و ب

را از  شیو شانه ها به خودش داد یو رنگ به چهره اش بازگشت تکان دیجوش یاسیدر چشمان  یوحش یخشم ناگهان

نقاب خشم هنوز پنهان بود ریبه عقب گذاشت ترسش ز یحصار دستان شهرزاد خالص کرد و قدم

نمیب ینم يچرخدار یکنم صندل یمن باز است اما هر چه دقت م يچشمها

د؟یخواست بگو یچه م یاسی دیفهم یرا نم یاسیشد منظور  رانیح شهرزاد

کند يباز سیمن تن توانست با یسامان فرزاد م يجا به

اما ترسش را پشت  دیترس یاسیبار از نگاه  نیاول يبود برا دهیند یاسیدر چشمان  تیبه ان قاطع یهرگز نگاه شهرزاد

پنهان کرد ادشیفر

را بفهم نیا یتوانست لعنت ینم

ها داشتند بر  وانهیمثل د بلند شد زین یاسی ادیاجازه را به او نداد فر نیا یاسیکه  ردیرا بگ یاسی يخواست شانه ها باز

دندیکش یم ادیسر هم فر

 یم میکن يباز سیبا هم تن میتوان یفرصت را بدهد م نیخواهد اگر به خودش ا یتواند خودش نم یتوانست و م یم

میمسابقه دو بده یحت میتوان
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:زد ادیفر یبا درماندگ دیخواهد بگو یچه م یاسیاورد که  یهنوز سر در نم شهرزاد

بدود؟ تیکند و پا به پا يباز سیچرخدار با تو تن یصندل با

چرخدار یبدون صندل نه

 یاسیاز نگاه  يزیتوانست چ یکرد او نم ینشسته بود که شهرزاد را سر در گم م یاسیدر چشمان  رینفوذ ناپذ ینگاه

:اورد نییرا پا شیبخواند گمان کرد دخترك به سرش زده صدا

؟ییگو یچه م یفهم یتو م یاسی

:از اشک پر شدند زار زد یاسیچشمان  هانناگ

 یفرصت را نم نیبه او ا د؟چراینیب یچرخدارش را م یصندل دینیچرا قبل از ان که فرزاد را بب میگو یفهمم چه م یم اره

ند؟یکه اول خودش را بب دیده

ما؟

بزند رونیاز حدقه ب رتیبود از ح کیشهرزاد نزد چشمان

اما کدام  دیکن یرا بزرگ م طشیاز بس شرا دیکن یبس مراعات حالش را م از دیکن یم يدلسوز شیبس برا از

کند یچشم شما به خودش نگاه م چهیدارد در ط؟اویشرا

 یسالم که نم يچشم ادمها چهیبود فرزاد داشت از در یاسیحق با  دیگو یچه م یاسی دیفهم یتازه داشت م شهرزاد

از نگاه خودش به خود نگاه  افتیکرد اما اگر فرصت م یخودش نگاه م چرخدار تصور کنند به یصندل يتوانند خود را رو

کرد یم يباز سیتن یو حت افتیرا در م شیهاییتوانا یاسیماجرا ان قدرها هم دردناك نبود و به قول  دیکند شا

خدار چر یخواست دست به صندل یاسیاورد انصافا هر زمان که  ادیداشت شهرزاد به  يدخترك عجب فهم و شعور نیا

تر  قیزخم فرزاد عم نکهیمانع شدند از ترس ا یقیپدر به طر ایکند او و  کیشر يباز وانهید کیاو را در  ایفرزاد بزند و 

 جهینت نیچرا زودتر به ا دیشد از خودش پرس یبر زخمش گذاشته م یهم مرهم دیدانست؟شا یچه م ینشود اما کس
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دهینرس

امد یدستها مانگار از دور  یاسیدر بغض نشسته  يصدا

از ده  شتریسامان ب ایمگر من و  دمیخند یکردم و م یم يباز سیخواست امروز با او تن یفرزاد را دوست دارم دلم م من

بخورد؟اما در عوضش  نیدارد فرزاد هم زم یخنداند چه اشکال شتریخوردنها ما را ب نیزم نیاما هم مینخورد نیبار زم

دید یرا نم چرخدارش یقط اگر صندلکرد ف یم حیتفر یو حساب دیخند یم

کرد یبه ماجرا نگاه م یاسیتازه داشت از نگاه  شهرزاد

 يکه انها تنها کار یدر حال دید ینقص م یکامل و ب دید یاش داشت او فرزاد را ناتوان نم یبه مرد زندگ ییباینگاه ز چه

بباورانند که  یاسیبود که به  نیشان ا یسع فرزاد بود همه يها یکه کرده بودند بزرگ کردن و پر رنگ کردن ناتوان

نرفته بود یاسیحرفها به گوش  نیاست و شکر خدا ا جیفرزاد افل

را بردارد و برود شیگرفت بچه ها میرا جمع کند و از ان خانه برود فرزاد تصم لشیقبول نکرد بار و بند یاسیکه  یوقت

کند هر چند که خانواده  یسقف زندگ کی ریا خانواده شوهر زهرگز قبول نکرد ب الیاز خودش داشت سه يخانه ا فرزاد

بودند شیشوهرش عمو و زن عمو

همه مستاصل مانده بودند که چه کنند ختیر یمثل ابر بهار اشک م یاسی

اگر بتوانم در  یو من حت یهست يخورم تو سالم و پر انرژ یدانم که به دردت نم یکه دوستت دارم اما م یدان یم یاسی

راهمان را  دیبا نیتو باشم بنابرا یزندگ کیتونم شر یمن نم یاسیکردم  افتیرا در امتیبرد پ یتو نفسم م یجوانکنار 

فراموشت کنم بتوانماز تو دور باشم تا  یمدت دیبا میاز هم جدا کن

ختیچرخدار او یخودش را به صندل یاسیفرزاد مثل سنگ سخت شده بود  صورت

بود سیتن يباز کینفرستادم ان فقط  تیبرا یامیفرزاد من که پ یمن بکن کار را با نیا یتوان ینم تو

خواهم خودم را از  یرود چون دوستت دارم م یات هدر م يانرژ یاسی يشو یحرفها زد در کنار من تباه م یلیخ اما
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ات گم و گور کنم یزندگ

زده بود خیدر اعماق قلبش  يزیزده بود انگار چ خیفرزاد  لحن

تلخ را به صورت فرزاد کوبانده بود و نفسش را بند اورده  قتیحق سیتن يباز کیتنها  ختیر یاشک م یارامبه  شهرزاد

بود

داشته باشد ازیکه مراقبت باشد نه انکه خودش به مراقبت ن يدار ازین يات به مرد یدر زندگ تو

گران تمام  شیچه قدر برا سیتن يباز کیزند تنها  یم خی یان نگاه قلب ریحس کرد ز یاسی ختیر یم خینگاه فرزاد  از

شده بود

لعنتت کند سامان خدا

؟یفهم یاز دستت بدهم فرزاد چون دوستت دارم م ستمیحاضر ن یمتیق چیکرده ام و به ه دایمردم را پ من

 را که از ته یرا نداشت نخصوصا نگاه یاسیاشک  دنیگرداند تحمل د یاسیاش داد و رو از  یبه صندل یچرخش فرزاد

گفت دوستت دارم یدل م

شود یات با من تباه م یچند بار تکرار کنم زندگ یاسی

که فرزاد را از جا پراند يادیبرخاست فر شیاز گلو یاسی ادیفر ناگهان

دارد؟ یخواهم تباهش کنم به تو چه ربط یخودم است م یزندگ

:دیکش ادیبر سرش فر زین فرزاد

 ينرو راههیچشمت را باز کرد تا ب دیبا یفتیدستت را گرفت تا از چاله به چاه ن دیبا یکن یاشتباه م کیهزارو  يبچه ا تو

یرا تکرار نکن یگوشت زد تا اشتباه يتو دیبا

 نیبود و با ا اتشیشاهرگ ح یاسیشده بود  دیاش شکست و رنگش مثل مرده ها سف یفرزاد در بغض سنگ يصدا

نداشت يچاره ا یاسی ندهیطر اکرد اما به خا یرا قطع م اتشیداشت شاهرگ ح ییجدا
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:و از ته دل زار زد ختیچرخدار او یباز خودش را به صندل یاسی

کنم یکه دوست دارم ان را تا اخر ط یام هست یمن همه راه زندگ يفرزاد تو برا یستین راههیب تو

اما من دوست ندارم يدوست دار تو

باز ماند  رتیکرد و دهانش از ح خی یاسید امد فرو یاسیصورت  يسخت تو یلیس کیزده فرزاد مثل  خی يصدا

خشکشان زده بود شانیدر گلو شکست همه سر جا زین شیصدا

دیوحشت زده پا برهنه به وسط ماجرا دو يمثل بچه ا شهرزاد

و چون دوستش  يکه دوستش دار یگفت شیچند لحظه پ نیبکن اما عشقت را انکار نکن هم يخوا یم يهر کار فرزاد

کار را با خودت نکن فرزاد نیبماند عوضش نکن ا یباق نیبگذار حرفت هم یاش را تباه کن یزندگ یاهخو ینم يدار

زد اشک خودش  رونیاز اتاق ب ندیپسرش را بب هینتوانست گر رمردیکرد پ یم هیداشت گر دندیلرز یفرزاد م يها شانه

ابد؟یخواست ادامه  یم یتا ک يتراژد نیبود ا يجار زین

زده از  خی يبزند و صدا خیبود که  یاسیبار نوبت  نینبود ا ادهایاشکها و فر نیه سامان خانه نبود و شاهد ارا شکر ک خدا

خارج شود شیگلو

هستم تیدارم من مادر بچه ها نجایماندن در ا يبرا يباز بهانه ا یاگه دوستم نداشته باش یحت

که موفق شد اول حرف بزند شهرزاد بود نیو ا دیاز جا پر زیشهرزاد ن دیاز جا پر فرزاد

عشق فرزاد به تو ثابت نشده؟ یعنی؟یاز دوست نداشتن حرف بزن یتوان یچه طور م یاسی

:دیحرف شهرزاد پر يتو یمتالش یبا اعصاب یاسی

دیگو یم ؟خودشینیب ینم

با او نکن کار را نیالاقل تو ا ردیبگ شیرا هم از خودش هم از بچه ها یاست که زندگ نیقصدش ا دیگو یم خودش

ردیاشان را از انها بگ یزندگ ستیقرار ن یخودشان را دارند کس یمن زندگ يها بچه
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یزندگ یعنیمادر  يریگ یمادرشان را از انها م يتو دار اما

کند ینم یفرق شانیوقت نداشته اند پس برا چیمن مادر ندارند ه يها بچه

کند؟ ینم یخودت هم فرق يخودت چه؟برا يبرا

فرزاد زل زده بود و جواب سوالش را  يبست صورت فرزاد به طرفش نبود به شانه ها یم خی یاسیعماق قلب در ا يزیچ

خواست یم

کند؟ ینم یخودت هم فرق يجوابم سوالم را بده برا فرزاد

 چهیبست از در یم خی یاسیشد و ان احساس را که داشت در اعماق قلب  رهیخ یاسیوحشت زده به  یبا نگاه شهرزاد

دیمانش دچش

را  یاسی يرا متوقف کند طور یزدگ خیان  ردیان اتفاق را بگ يخواست جلو یکرد انگار م یاسیبه تکان دادن  شروع

فرو برود یبه خواب زمستان یاسیداد که انگار قرار است  یتکان م

قرار است که  يکرد ؟فراموشیهست شیکه مادر بچه ها يفراموش کرد ؟تویپرس یاست که م یچه سوال نیا یاسی

؟یاش باش یعشق و زندگ کیشر

کند يان قدرها دل ببندد که احساس مادر دیپرستار نبا کیمن است  ياو پرستار بچه ها ستین يقرار چیه

خواهد  یزمستان واضح بود که م یسرد و به سخ یزد با لحن یرحمانه حرف م یکرده بود و ب یاسیپشتش را به  فرزاد

دل بکند یاسیببرد که  یاسیکند که  يکار

چرخدار چنگ انداخت و فرزاد را به طرف خودش چرخاند چهره فرزاد  ینمانده بود ناگهان به صندل یاسیبه چهره  رنگ

 دیترس یاسیدر نگاهش بود که  یکرد چنان درد بزرگ یتالق یاسیکه نگاهش با نگاه  یشده بود وقت دیمرده سف کیمثل 

طاقت کرد فرزاد نتوانست  یبود که فرزاد را ب یدرد بزرگ زینر نگاه خودش خواست با نگاهش به او ارامش بدهد اما د

رو برگرداند ازیمنقبض  یکه عاشق شان بود نگاه کند با فک ییبه چشمها
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؟یزن یو حرفت را نم یکن ینگاه نم میچشمها يتو چرا

افتاده بود یاسیبرنده به دست  برگ

مگر نه؟ یکن ینم جرات

ان شده بودداغ یفرزاد حساب اعصاب

بگذار بروم گورم را گم کنم یاسیکن  بس

شد یکننده م وانهیافتاد د یدنده لج م يرو یوقت یاسی

ییرا بگو قتیو حق ینگاه کن میچشمها يتو دیاول با يگذارم برو ینم

 یحنحال با ل نینبود خصوصا حاال که برگ برنده را در دست داشت با ا یاسی فیچنگ انداخت حر شیبه موها فرزاد

:خشن گفت

يماندن در کنارشان ندار يهم برا يپس بهانه ا یستیمن ن يواضح و روشن است تو مادر بچه ها قتیحق

زده بود که به بچه  بیچه قدر به خودش نه دیاز ترس و اندوه لرز یاسیفرود امد چانه  یاسیبر صورت  يگرید یلیس باز

حس کرد که دارند قلبش  یاسیدل بکند؟ یو کام یتوانست از کت یممردم دل نبندد وباز دل بسته بود حاال چه طور  يها

بند امده بود  یاسیبود زبان  دهیچیگوشت و پوست و استخوانش پ رد یبیکشند درد مه یم رونیاش ب نهیرا از اقفسه س

:شهرزاد خودش را وسط انداخت

؟يرحم نبود یب نقدریتو که ا فرزاد

بود شده بود انگار قلبش از سنگ شده حاال

؟یده یاز دست م يرا دار يزیچه چ یفهم یتو م فرزاد

 یچقدر م یاسیداشت؟ يدهد اما مگر چاره ا یرا دارد از دست م يزیدانست که چه چ یخوب م یلینداد خ یجواب فرزاد

 کیاو قادر نبود  دیبر یاورد و م یکم م ییجا کی يروز کیرا تحمل کند؟سرانجام  مهینصفه و ن یزندگ کیتوانست 
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اش بود  یرا دوست داشت و ارزومند خوشبخت یاسی کندن يبدهد پس بهتر بود با سرنوشتش باز یاسیکامل به  یزندگ

شد یاما با او خوشبخت نم

برق به بدنش وصل شد انیفرزاد چنگ انداخت فرزاد حس کرد جر يها به بازو وانهیناگهان مثل د یاسی

کنم یرو باور م اتیچرند نیست که اان موقع ا ؟فقطیکن ینگاه نم میچشمها يتو چرا

ختیوحشت زده گشاد شده بودند گر يبچه ا يکه مثل چشمها رینظ یب یعسل يباز از ان چشمها فرزاد

نگاه کنم تیتوانم به چشمها ینم یاسیتوانم  ینم

چرا؟

ترسم نتوانم بروم یسست شود م میترسم پا یم

ينگو که دوستم ندار پس

شوند یگره ها خود به خود باز م هیبق يست که دوست بدار یجمله بود کاف نیبه دنبال اثبات هم یاسی

نگفتم

کور کننده بر  يبود که نور نیا قتیحق دیدر انها د يانداخت و حس کرد نور یاسیبه چشمان  ینگاه میعاقبت ن فرزاد

 یاسی نکهیشود مثل ا یچه م ندیبود تا بب ستادهیو کنار ا دیکش رونیبود شهرزاد پا از ماجرا ب دهیتاب یاسیچشم دل 

لباسشان  يخانم بچه ها را با ساك ها زینداشت همان موقع عز یسک یبه همراه ازیفرزاد بود ن فیحر ییخودش به تنها

 دیدرخش یم شیدر چشمها يروزیاماده رفتن بود و برق پ زیاورد بچه ها را خوب پوشانده بود خودش ن نییپا یکی یکی

قرار بود از گود رانده شود فیبود حر دهیها به خودش رساز بچه  يعاقبت نگهدار

چسباند شیرا به پاها یو کت دیخانم قاپ زیرا از بغل عز یافتاد قلبش از جا کنده شد کام یو کام یتا چشمش به کت یاسی

خانم؟ زیعز يبر یسرما بچه ها را کجا م نیا يتو

دندیان را د زیاد و فرزاد نانداخت که شهرز یاسی يبه چشمها ينگاه چندش اور رزنیپ
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میبرو نجایدستور داده ان قرار است از ا اقا

:دیانداخت پرس یاسیبه  يا دهینگاه ترس یکت ناگهان

مگر نه؟ ییا یتو هم با ما م یاسی

:قاطع و محکم جواب داد یاسی

میمان یجا م نیدلم هم زیعز میرو یجا نم چیه ما

بپرسد اما با ان حس کودکانه اش  یپدرش در هم بود جرات نکرد از او سوال يبه پدرش نگاه کرد اخمها یجیبا گ بچه

افتاده است یکه اتفاق افتیدر

میبرو نجایبابا گفته که قرار است از ا اما

:تلخ گفت یبا لحن یاسیزل زد  یاسیبا التماس به  بچه

خودش گفته ياگر هم بابا گفته برا میخور یتکان نم نجایکه ما از ا گفتم

اتفاق بد کیافتاده ان هم  یمطمئن بود اتفاق گریحاال د یکت

دیفرزاد مثل ترقه از جا پر ناگهان

دیا ینم یاسیاما  دیا یخانم هم با ما م زیخانه خودمان عز میرو یم میرو یم نجایاز ا یمن و تو و کام یکت

نکرد یجا خال یاسیاما  دیزو پس خ دیترس یانداخت کت یاسیو سپس به  یبه کت ينگاه هشدار دهنده ا فرزاد

دیگو یبابا را باور نکن دارد دروغ م يکلمه از حرفها کی یکت

گفت حاال هم  یزد اما دروغ نم یبود گرچه بابا به ندرت با او حرف م دهیاز بابا نشن یمانده بود تا حاال دروغ رانیح یکت

کرد امد  یم رونیبابا بزرگ داشت انها را ب دیگفت شا یالبد راست م میبه خانه خودمان برو میخواه یگفت م یاگر م

زهره ترك کرد اپدرش او ر ادیبپرسد که فر یاسیرا از  نیهم

یدروغ گو نکن لعنت میبچه ها يجلو مرا
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دیفرزاد نترس یتو خال ادیاز فر يذره ا یاسی

برو يتو هر جا دوست دار میمان یجا م نیهم میجا را دوست دار نیا میمن و بچه ها يدروغ نگو تا دروغگو نشو خوب

به اسمان انداخت دخترك خودش را مادر بچه ها  یخانم گرد شدند و نگاه زیعز يچشمها میگفت من و بچه ها یوقت

داشت ییدانست عجب رو یم

یستیمن ن يمادر بچه ها تو

از رو نرفت يخانم را خنک کرد اما دخترك ذره ا زیفرزاد دل عز ادیفر

ستمین تیدر بچه هاخوب ثابت کن که ما یلیخ

که هنوز متعلق به  ییو بچه ها یداشت به خاطر زندگ یاسیکه  نیکرد از ا یبود و تماشا م ستادهیدر سکوت ا شهرزاد

خاطرات بود نه رد  یکه فقط مشت يا یخودش افتاد زندگ یزندگ ادیبرد و ان وقت به  یلذت م دیجنگ یخودش نبودند م

ثمر یو تنها و ب یلخا یدوست داشتن يا بچه يقابل لمس نه رد پا یعشق يپا

فرزاد را از جا پراند نعره

میهر چه زودتر برو دیکن با یبرو از عمه شهرزاد خداحافظ یکت ریرا از دستش بگ یخانم کام زیعز

بود کابوس  نشیاز خانه خودشان داشت کابوس مادرش انجا در کم یخواست برود خاطرات تلخ و دردناک ینم یکت اما

 یم یکه اکثر اوقات در ان زندان يشد گنجه ا یم دهیکه بر سرش کش ییادهایخورد فر یکه از دست مادرش م ییکتکها

شد در ان خانه شوم بود

 کیحس کرد زانوانش قدرت تحمل بدن کوچکش را ندارند نزد یکت یاسیخواست به انجا برگردد ان هم بدون  ینم

رفت یجا نم چیه یاسیبود او بدون  دهیشود رنگش به حد مرگ پر هوشیبود از ترس ب

ستم؟یمگر با تو ن یکت

ها  یچیسرپ نیچشمان فرزاد را گرفته بود به ا يشده بود خون جلو خیم نیخورد انگار به زم یتکان نم شیاز سر جا بچه
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دستش را پس زد یاسی ردیبگ یاسیرا از  یخانم رفت تا کام زیعادت نداشت عز

بچه ام دست نزن به

یلعنت ستین بچه تو او

گوشها را کر کرد یاسیجگر خراش  ادیناگهان فر دیچیپ یداشت به خودش م فرزاد

یکن پس چرا معطل ثابت

ریخانم بچه را از دستش بگ زیعز

زد و به  یخانم دست و پا م زیبود و در اغوش عز دهیترس یکام دیکش رونیب یاسیخانم به زور بچه را از دست  زیعز

را بغل گرفت ینشست و کت یاسیبودند  دهیروع به هق هق کرد بچه ها سخت ترسهم ش یافتاد کت هیگر

شماها نبود تیکند قصدش اذ تیبود که مرا اذ نیبابا قصدش ا یبترس دیدلم تو نبا زیعز ستین يزیچ

انداخت یاسیبه  یرانیاز پشت پرده اشک نگاه ح یکت

کند؟مگر دوستت ندارد؟ تیتو را اذ دیبا چرا

زده و سخت بود خیدر نگاه فرزاد گره خورد نگاه هر دو  یاسی نگاه

کند تمیخواهد اذ یدوستم دارد م چون

سوال نبود سوال  نیکند؟اما ا تیدوستت بدارد و بخواهد اذ یشد اخر چطور امکان داشت کس یتر م جیهر لحظه گ بچه

داشت يمهمتر

؟یستیتو مامان ما ن مگر

:گفت یکتروشن شد به سرعت در پاسخ  یاسی نگاه

خواهد باور کند یکه هستم اما بابا نم البته

مامان انها ست؟ یاسیخواهد باور کند که  یکرد چرا بابا نم شانیذهن بچه را پر يگریسوال د باز
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بود ترکشان  الیکه در ان مادرشان سه ییایکه تلخ بود دن ییایپرتاب کند دن یواقع يایرا به دن شیخواست بچه ها یم

 يایبود دن یالیخ ییایساخته بود دن شانیبرا یاسیکه  ییایمادرشان کرده بود دن یکابوس ساخته بود ب شانیکرده بود برا

خورد ینم وندیپ تیبه واقع چیکه ه

همه  یدر بغض شکسته کت يباز شود اما صدا یواقع يایدن يبه رو شینشده چشم بچه ها ریخواست تا د یم فرزاد

ختیرا به هم ر شیحسابها

را دوست دارم یاسیرا دوست ندارم من  الیسه من

بلند شد یبود باز هق هق کت یدندان شکن جواب

خواهم یرا م یاسیخواهم من  یرا م یاسی من

شد که  یروشن شدند فرزاد چند قدم عقب نشست داشت ثابت م یاسی يدر چشمها يگریپس از د یکی دیام يها چراغ

شناختند اما  یبود که او را م یبا انها سر کرده بود و اهنها مدت کوتاه که فقط چند ماه یمادر بچه هاست دخترک یاسی

بود دهیاو قلبش را تمام و کمال به بچه ها بخش امدیبر نم یکرده بود که از عهده هر کس یدخترك کار بزرگ

خانم بچه را  زیزکه ارامش کند اما ع ردیخانم بگ زیرا عز یرا ارام کرد و سپس خواست کام یبود کت یبه هر زحمت یاسی

دراز کرد و شروع به دست و پا زدن کرد و  یاسی يدر چشمانش شعله ور شده بود بچه دستانش را به سو نهینداد باز ک

سر داد هیو گر دینداد لب برچ يا جهیکه نت یوقت

واضح بود که حساب کارش را کرد و کوتاه امد  رزنیخانم گرفت که پ زیبچه را از عز یبار با چنان نگاه نیا یاسی

بود لیکن ساختنش کار حضرت ف شهیدر ان خانه دوانده ر یکت و کلفت يها شهیدخترك ر

که  یناگهان در کنار کلمات دیشناخت شن یرا که م یامد و ضربان قلب یاسیکه به اغوش امن و ارامش بخش  یوقت یکام

:واضح و روشن گفت یلیکرد خ یبلغور م

......ماما
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پنهان کرد یاسی نهیسرش را در س و

چشم  یبه کام يباشد همه با ناباور دهیاو را مامان نام یکرد کام یباور نم یاسیبر تن خود  یبر تن همه راست شد حت مو

که پسرش به طور واضح ادا  يکلمه ا نیگذشت اول یفرزاد م ياز ستون مهره ها يگزنده ا يفرزاد سرما یدوختند حت

 یبود ناگهان کت دهیبه سرنوشتشان امده بود و پسرش او را ماما نام یزنه بود سرانجام گفت یاسیکرده بود ماما بود که به 

:و تکرار کرد دیچسب یاسی يبه پاها

مامان

کرد یبود هق هق م دهیکه به بچه ها چسب یدر حال یاسی دیاشک در چشمان همه جوش دیدر چشمان فرزاد جوش اشک

هم به او تعلق داشتند حاال  یتعلق داشت و کسان یبه کسان گریشده بود حاال د بودند او مادر دهیها او را مامان نام بچه

بود يخانواده ا يدخترك اواره و در به در نبود نور و گرما گرید

 يکرده بودند مادر دایمادرشان را پ شانیبچه ها دیلرز یبه شدت م شیافتادند خصوصا فرزاد که شانه ها هیبه گر همه

تشنه خواهند ماند و چه  شیکرد تا ابد بچه ها یشوند گمان م رابیکنند و از محبتش س دایرد پک یکه فرزاد گمان نم

.مادر بچه هاست یاسیقشنگ ثابت شد که  قدرموضوع خودش را عذاب داده بود چه  نیقدر به خاطر ا

****

بود مادر  یو کام یمادر کت گریدبود که از ان خودش نبود اما ان را به دست اورده بود حاال  دهیجنگ یعنوان يبرا یاسی

بودنش به همه ثابت شده بود

شد  يمادر ارام و پر از مهر مادر کیکرد مثل نگاه  رییتغ زیکه بچه ها او را مادر خواندند نگاهش ن یدرست از زمان و

احساس مادر بودن همه وجودش را پر کرده بود

 یغبطه م اوردیه کرده بود تا ان چه را که نداشت به دست بک یخورد به تالش یغبطه م یاسیبه لبخند و نگاه  شهرزاد

که کرده  یو تالش یاسیبود کار  ییو پر از تنها یقلبش خال اندازدیبه قلب خودش ب ینگاه مین یخورد جرات نداشت حت

را به فکر فرو برده بود هرزادبود تا عشق فرزاد و عشق بچه ها را از دست ندهد ش
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که سابقه  يفرزاد هم اسان شده بود فرزاد يجمله برا نیکه گفتن ا يستت دارم به طورگفت دو یچه راحت م یاسی

 زیهمه چ یاسینداشت که به زبان گفته شود اما در هر حال  یهم تا حاال احساس دیشا اوردینداشت احساسش را به زبان ب

و  ختیر یرا به دل نم یاحساس چیهداد  یعشقش را بروز م ددا یخشمش را بروز م یاسان کرده بود به راحت شیرا برا

کرد یتلنبار نم نهیس يرو

 یبه زندگ يبا گفتن دوستت دارم معجزه ا یاسیدر فکر فرو برده بود  قایشهرزاد را عم یاسی يدارم گفتن ها دوستت

اه کرد لبخند فرزاد نگ یاش طلوع م یو دوست داشتن کیکوچ يایدر دن شیبا تمام نور و گرما دیخورش دیطلب یاش م

ددا یم وندیرا به هم پ شانیکه قلبها یروشن بچه ها و عشق

اش شده بود مرور خاطرات ان  یخودش سوخت زندگ يعطر و بو یو ب یخال يقلب تنها و لحظه ها يدلش برا شهرزاد

کم رنگ یهم خاطرات

به او نداده بود يزیخاطرات چ یکه به جز مشت يرفت و هنوز نگاهش به گذشته بود گذشته ا یم ندهیا يبه سو داشت

 يزیکرد قلبش به چ یحس م گریاما حاال د دیبخش یماند به ان نور و گرما م یدر قلبش زنده م شهیهم يبرا یعل خاطره

پر  يکه پر از عشق باشند درست مثل لحظه ها یزنده و قابل لمس به لحظات یدارد به احساس ازیخاطره ن یاز مشت شتریب

یاسیاز عشق 

شهرزاد از  يبرا ییسبد گل و کادو کیکه با  یشد وقت دایشد و دوباره سرو کله اش پ دیناپد يهفته ا چند يبرا سامان

باز شهرزاد نق زد دیراه رس

 دیکه نو ینشسته نگاه يگرید زیکه در چشمان شهرزاد چ دندیسامان د یفرق داشت همه حت شهینق زدنش با هم اما

داد یروشن را م يروزها

 نیشود و رفت که ا یاش برداشته م نهیس يحس کرد که وزنه از رو دیتفاوت را در چشمان دخترش دتا نگاه م فرازمند

بدهد ضشیمژده را به همسر مر
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در راه بودند یافتاب يروزها

 زیپشت م شانیها یصندل يگل انداخته بود ور شانیو شسته رفته را که در اثر حمام داغ لپها زیترو تم يبچه ها یاسی

به کمکش امد زیاند و رفت که صبحانه را اماده کند گلنار ناشپزخانه نش

:گفت یم سیواضح و راحت و سل گریحاال د یکام

یمام

هرگز  گرید یگفت مام یگرفته بود و م ادیهم از او  یافتاد کت یاز زبانش نم یمام یگفت مام یخواست م یچه م هر

داده بود هیکه خدا به انها هد یکرد او مامانش بود مامان خوب یرا به اسم صدا نم یاسی

کند اول تخم مرغت را بخور یرا کور م تیروز اشتها هیبق ينخور برا یاول صبح نان شکالت یکت

تخم مرغ دوست ندارم اخه

خواهم چه کار کنم یم یدختر الغر مردن کیمن  دیخر ایخوب پس همراه من ن یلیخ

اعتراض کرد يبه دنبال ان با دلخوربشقابش گذاشت اما  يرا تو یبه سرعت نان شکالت یکت

یمام

:و گفت دیپر یحرف کت يتو یتفاوت ینشست با ب یم یکه در کنار کام یناز کند در حال شینگذاشت بچه برا یاسی

میکن یبعد با هم صحبت م يخور یتخم مرغت را م یمام یب یمام

شده بود و  یخورد بچه خوش خوراک یرا م با لذت تخم مرغش یبه ناچارشروع به خوردن تخم مرغش کرد اما کام یکت

 فتدیبود بچه راه ب یاصال نگران نبود کاف یاسینگران وزن پسرش بود اما  یشد فرزاد کم یروز به روز به وزنش اضافه م

کرد یوزن کم م یحساب

کرد که کمتر از ان بخورد یو دور بشقابش پخش م زیم يعمدا داشت تخم مرغش را رو یکت

که  دیایبار ب يطور دیگفت بچه با یم الینداشت سه ياظهار نظر چیخورد جرات ه یگذاشتند م یم شیلوهر چه ج یزمان



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٩

سنگ هم بخورد یحت

را دوست دارد ان را دوست  نیکرد ا یازادش گذاشته بود وزنه را از زبونانش باز کرده بود راحت اظهار نظر م یاسی اما

ندارد

رمیگ یپوست م تیبرا يگریمرغ دتخم  یکار را بکن نیا یاگر بخواه یکت

کوفت نیپا بر زم یکت

یاسی مامان

فرزاد و شهرزاد که  ینشده بودند حت داریهنوز ب هیزود بود و بق یلیموقع سامان پا به اشپزخانه گذاشت صبح خ همان

قرار بود سرکار بروند

کس به جز  چیاز دست ه یداد کام یم صبحانه بچه ها را دیداشت قبل از رفتن به دانشکده با يگرید فهیوظ یاسی اما

خورد یغذا نم یمام

 یم بهیغر یبه دخترک الیسه يحسرت زده بچه ها یکرد ان هم با نگاه شانیو فقط تماشا ستادیا یلحظات يبرا سامان

یگفتند مام

گفت  یخودش م شیو پ دیکش یم یسامان اه یمام دیشن یکه م یکرد وقت یرا روشن م بهیغر نیچشمان ا یچه عشق و

یبمان يخبر یب نیدر ا شهیو خدا کند هم يرا از دست داد یچه نعمت يخبر ندار الیسه

سامانش ذوق کرد ییدا دنیبا د یکت

؟يخور یسامان زرده تخم مرغ مرا م ییدا ریبخ صبح

سامانش بود ییمنتظر جواب دا يقرار یبا ب یلبخند درخشان پشت بساط صبحانه نشست کت کیبا  سامان

خورم چون تخم مرغ خودم زرده دارد ینم نه

بشقابش انداخت و به زور شروع به خوردن کرد يسرش را رو يدیبا ناام بچه
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من که بلند  يتخم مرغت را بخور ییاشتها یب نیچشمم با ا يدوست دارم اگر قرار باشد جلو یلیمن تخم مرغ خ یکت

روم یشوم و م یم

اش نگاه کرد ییماس به دابا الت یشد که بلند شود کت زیخ مین سامان

دهم با اشتها بخورم یسامان قول م ییدا نرو

خوب اریبس

زد هر وقت نگاهش به ان  یلبخند قشنگ یبه عمق چشمان عسل یاش نشست و همراه با نگاه یصندل يدوباره رو سامان

 يد همان فرزادفرزا یعشق و زندگ يشروع کرده بود به حسرت خوردن برا دیلرز یدلش م ختیر یم یچشمان عسل

کرد یم يدلسوز شیبرا شیچند وقت پ نیکه تا هم

د؟یده یصبحانه بچه ها را م يزود نیبه ا صبح

خورد یم يزیاش چ یفقط از دست مام یاقا تپل نیکار کنم؟کالس دارم و ا چه

باز از خودش را تکان داد و باعث شد  یاسیکه  یانداخت نگاه یاسیبه چشمان  یقیو مرموز و عم بینگاه عج سامان

بپرسد پس سهم شهرزاد از نگاه سامان کجاست؟

با او سخت  یکنم که زندگ یخواهرم است اما اعتراف م الیدارد سه يزده ا خی یگفتم فرزاد چه زندگ یم يروز کی

سوخت یدلم به حالش م شهیهم اوردیفرزاد از سنگ بود که توانست در کنارش دوام ب ستیاست و سرد کار هر کس ن

بود سامان در  امدهیکه سامان بد خواهرش را گفته بود خوشش ن نیسامان را نگاه کرد انگار از ا یبیبه طرز عج یاسی

خودش را جمع و جور کرد ینگاه کم نیبرابر ا

فرزاد؟ ایسوخت  یم الیبه حال سه دلتان

گرفتار شده بود الیبا سه یخی یمعلوم است فرزاد چون او بود که در دام زندگ خوب

که  الستیسه نکهیتواند دوست داشته بدارد مثل ا یبسوزد چون فرزاد ثابت کرده که م الیبه بعد دلتان به حال سه نیا از
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دیبگشا یکس يقلبش را به رو يدرها ستیقادر ن

سامان ناراحت  دیزبانش را گرفت ترس يرا دوست بدارد اما جلو شینتوانست بچه ها یحت دیخواست در ادامه بگو یم

شود

ست چون  يقابل ترحم و دلسوز ستیکه قادر دوست داشتن ن یگفت کس یراست م یاسیداد  یاسیسامان حق را به  اام

کند ینعمتها محروم م نیخودش را از بزرگتر

:گفت نیغمگ یتکان داد و با لحن يتاسف سر ياز رو سامان

 نیهمه عشق را در چشمان شما و ا نیا که یمحروم کرد به خصوص از لذت مادر بودن وقت زیخودش را از همه چ الیسه

سوزه یم الیسه يدلم برا نمیب یبچه ها م

سوخت چون لذت مادر بودن را تجربه کرده بود الیسه ياز سامان دلش برا شتریب یمتاسف شد حت زین یاسی

ترکشان کرد الیبود که سه رینظ یب يمادر اقتشانیبچه ها ل نیا

ختیر ینگاهش را به چشمان عسل باز

خورم یبه فرزاد غبطه م الیبا سه یخی یعشق با شکوه بود نه زندگ کی اقتشیطور فرزاد ل نیهم و

از سامان  یکند و احساس خطر کرد با دستپاچگ یبه فرزاد حسادت م یحس کرد حت یاسیو نگاهش چنان بود که  لحن

:دیپرس

دیبا شکوه داشته باش یعشق دیتوان یغبطه؟شما هم م چرا

باال انداخت يشانه ا یتفاوت یبا ب سامان

که ندارم دیدان یم اما

دار است شهیو ر قیعم یعشق يازدواج با شهرزاد از رو يسماجت هفت ساله برا نیکردم ا یم گمان

دار؟ شهیو ر قیعشق عم کدام
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کرد ریرا متح یاسیسامان  صراحت

مگر نه؟ دیا دهینفرت را در چشمان شهرزاد د شما

:با التماس گفت یاسینبود  زیخبر از همه چ یرود پس سامان چندان هم ب یفرو م خیاز اب  یحس کرد در حوض یاسی

دیسکه را ان رو کن دیکن یسع دیشود فقط با لیتواند به عشق تبد ینفرت م نیا اما

عالقه بود یخشک و ب یاسیزد که به نظر  يلبخند سامان

ستمین ین راضچندا زیگرچه از احساس خودم ن دوارمیام نیهم به هم من

 یاحساس يرا به پا زیهم همه چ دیاعتماد کرده بود شا یحرف دلش را زد به نگاه ان چشمان عسل یاسی يرك جلو یلیخ

را از خود دانسته بود یاسیداشت  یاسیگذاشته بود که در قلبش به 

ستادندیا یمه جا گوش مه شهیها هم رزنیگلنار ان حرفها را بشنوند گرچه پ یحت ایو  یدوست نداشت کت یاسی اما

را که صبحانه شان را تمام کرده بودند به همراه گلنار به اتاقشان فرستاد و خودش نشست که صبحانه  یو کام یکت یاسی

اش را بخورد

را خورده بود رشیش وانیدو جرعه از ل یکیپکر بود به صبحانه اش دست نزده بود فقط  يبدجور سامان

:دیپرس اطیبا احت یاسیشد سپس  سکوت برقرار نشانیب یلحظات

 یزندگ اقتیشما ل يدو د؟هریهمه بر ازدواج با شهرزاد اصرار دار نیچرا ا دیستین یکه از احساستان مطمئن و راض شما

دیو به دنبال بختتان بگرد دیفرصت را به خودتان بده نیا دیهمراه با عشق را دار

دست داد ياحساس بد یاسیو باز به  ختیحسرت و حسادت در نگاه سامان به هم ام گرید بار

بگردد و بگردد  دیمثل من با یکیمثل معجزه سر راهشان سبز شود  دیکه بخت سپ ستندیمثل فرزاد خوش شانس ن همه

شود دیبه انتظار بخت اش مو و چشمش به راه سپ دیهم مثل عمه خانم با یکینکند  دایپ يزیو جانش به لب برسد و چ

کرد چرا همه مثل او و فرزاد خوش شانس نبودند؟ نیرا غمگ یاسیاش  یتلخ تلخ هم طنز بود هم لحنش
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بار سامان سکوت را شکست نیسکوت برقرار شد ا نشانیهم ب باز

یان وقت پسر من يریازدواج بگ يشهرزاد را برا تیرضا یروز پدرم گفت اگر توانست کی

شد رهیخ یاسیمصمم به  ینگاه با

ه پدرم ثابت کنم پسرش هستماست که ب نیتالشم ا همه

دیچیاشنا وجود سامان را در هم پ يدرد

را به او ثابت کنم اقتمیتوانم ل یعمرش مرا دست کم گرفت تنها از راه ازدواج با شهرزاد م همه

و فکر هولناك را از سر  میتصم نیالل شد و سپس به تقال افتاد که ا یلحظات يبرا یاسیبود  يتکان دهنده ا اعتراف

 یو خوشبخت یبود سامان داشت زندگ نهایاز ا شیب اقتشانیبود و هر دو ل نیدر ب یعمر زندگ کی يکند پا رونیمان بسا

استاد یم شیجلو یکس دیگذاشت با یحرف مفت به قمار م کیخودش و شهرزاد را بر سر اثبات 

بخند سامان گرچه محزون بود اما بپرسد که سامان نگذاشت ل يزیبه سامان انداخت و امد چ ينگاه وحشت زده ا یاسی

بود زیدلگرم کننده ن

کنم شهرزاد را دوست  یتوانم سع یاما نگفتم که نم ستمین یاعتراف کردم که از احساسم چندان مطمئن و راض دینترس

بدارم

بخشش گرم تر و روشن تر شد نانیاطم لبخند

مثل  یگرچه حسرت داشتن عشق میرا دوست بدار گریهمد میتوان یخودش را بکند مطمئنم که م یسع دیهم با شهرزاد

ماند یبه دلمان م شهیعشق تو و فرزاد هم

:در جوابش گفت یاسیرا ارام کرد  یاسیصداقت در خود داشت قلب  یکه برق نگاهش

دواند و بزرگ شد شهیعشقتان پا گرفت و ر دید؟شایدان یم چه

:تگف دیشد با ترد یبلند م زیکه از پشت م یدر حال سامان
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دیداند؟شا یم یکس چه

 یول دید یکننده در چشمان شهرزاد م دواریام یروزها نگاه نیگرچه ا فتدینگفت که ممکن است عکس ان هم اتفاق ب اما

مطمئن بود يزیشد از چ ینم

 يادیز دمشکیغرق شکوفه بودند ان بهشت سبز بادام و ب دمشکهایاسفند ماه بود و بادام ها و ب دیرس یاز راه م بهار

گذاشت تا  یبود پنجره ها را باز م دمشکیبادام و عطر ب يشکوفه ها وانهید یاسیمست کننده بود  دمشکیداشت عطر ب

بودکه هوا سرد  یمواقع یپر شود حت دمشکیخانه از عطر ب

سالن مطالعه منتظر توست يپدر تو یاسی

شد یمهم گرفته م يها مید و تصمش یو مهم زده م يجد يکه حرفها ییسالن مطالعه جا ختیفرو ر یاسی قلب

خوش تراش پا به سالن مطالعه گذاشت يپر کی مثل

داشت ان جا پدر و پسر با هم خلوت کرده بودند معلوم بود  يوار وانهیدستانش عرق کرده بود و قلبش ضربان د کف

بود اما جواب سالم  يجد وارد شد نگاه هر دو یاسیکه  یردوبدل شده بود وقت نشانیب يجد يحرفها یاسیقبل از امدن 

دادند بایز يرا با لبخند یاسی

 یم انیبود اما حاال که انتظارش به پا دهیلحظه را کش نیدانست صحبت بر سر چه خواهد بود روزها انتظار ا یم یاسی

امد یم دهیترس یبه نظر کم دیرس

کنارش نشست زیقا جون نشد ا ختهیعشق به نگاهش ر ایدن کیفرزاد نشست نگاه فرزاد با  يو روبرو امد

م؟یکه چه کارت دار یحدس زده باش دیبا یاسی

سرش را تکان داد ناگهان اعتماد به نفسش را از دست داده بود  دهیترس يخجالت زده و تا حدود يمثل بچه ا یاسی

فرزاد خنده اش گرفته بود

کند و  یاحساس راحت یاسیخواست  یشد م یچیخانم ق یاسی نیکه زبان دراز ا دمیاقا جون باالخره نمردم و د ینیب یم
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بود یاسیروشن کرد فرزاد عاشق نگاه شعله ور  یاسیدر وجود  يشعله ا نیحرفش را بزند بنابرا یخجالت چیه یب

دیا یزبانشان بند م ينکن همه دختر خانمها روز خواستگار تشیاذ فرزاد

زد قصه  یداشت به انها لبخند م یسرانجام زندگ یروشن و شاد و جوان بود و لبخندش سرشار از زندگ رمردیپ نگاه

کننده بود دواریشهرزاد و سامان هم ام

دیبده یتان سروسامان یکه تو و فرزاد به زندگ دهیجان وقتش رس یاسی

بود یهمه زندگ شیخواست فرزاد برا یخدا م از

برق زد  یاسیکه چشمان  یکرد وقت یچشمانش به دقت دنبال م چهیرا از در یاسیموشکاف احساسات  یبا نگاه فرزاد

بزند رونیاش ب نهیاست از قفسه س کیشود که نزد یم دهیکش یاسی يحس کرد قلبش چنان به سو

م؟یبا پدرت صحبت کن یاسی

داشت و  يکند اما او نه خانه ا يو او را از پدرش خواستگار دیایدلش گرفت رسم بود که خواستگار به خانه دختر ب یاسی

به هراس افتاد دید یاسیکه هاله اندوه را گرد صورت  یفرازمند وقت ينه خانواده ا

میپا نگذار ریرسم و رسومات را ز میخواست یما فقط م ستیکار ن نیبه ا ياصرار چیشود ه ینم ینیب یاگر م یاسی

:گفت یبه تلخ یاسیکرد  نیغمگ زیاندوه فرزاد را ن هاله

دیدعوت کن نجایاو را به ا دیبا دیبا پدرم صحبت کن دیخواه یماگر  يدارم و نه خانواده ا ينه خانه ا من

تلختر و گزنده تر شد یاسی لحن

و سرنوشت من  ندهیبه ا يکند ذره ا دایفرصت پ یخودش ساخته شک دارم حت يکه برا یپر از مشکل يایبا ان دن گرچه

فکر کند

کرد یرا به امان خدا رها نم شیبایول دختر زشناس و مس فهیفرازمندها ثابت شده بود پدر وظ يبرا يفکر یب نیا

گذاشت یاسیدستان در هم گره کرده  يخم شد و دستش را رو فرزاد
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من نگاه کن به

بر نداشت نیزم ينگاهش را از رو یاسی

با توام یاسی

دیچک شیگونه ها ياز پشت پرده اشک به چشمان فرزاد نگاه کرد و همزمان اشکش رو یاسی

:محکم و قاطع گفت دیکش یرد مکه انگار د فرزاد

يدار یخودت خانه امن و مطمئن يهم برا نجایا نیخانواده اند عالوه بر ا نیو خانواده ات افراد ا یاسی نجاستیتو ا خانه

بود با شکوه و مختص خودشان يقلبش گذاشت چشمانش از اشک پر شدند لحظه ا يرا رو دستش

سالن کتابخانه خارج شداز  یو به نرم دید یخود را اضاف فرازمند

فرزندانش داشت اما  يبزرگ برا یعشق يارزو شهیاو را تکان داده بود هم دیکش یم ادیکه در چشمان فرزاد فر یعشق

بزرگ و با شکوه بود یلیفرزاد کرده بود خ بینص ریکه دست تقد یعشق

بود  دهیوه که وجودش را به اتش کشعشق با شک نیبه ا دنیرس يفرزاد برا ندیا یمهم هرگز اسان به دست نم يزهایچ

امد یاز پس ان بر نم یکه هر کس یکننده پشت سر گذاشته بود سنگالخ دیو سخت و نام یطوالن یراه

پسرش با تمام قلبش خوشحال بود  يبرا رمردیپ ییو مرارت و تنها یبود به ان همه رنج و سخت یعشق بزرگ پاسخ نیا

کرد یارزو م یعشق نیچن زیشهرزاد ن يرا داشت برا اقتشیفرزاد ل

؟یاسی یچه کار کن یخواه یم تو

 يخواهد ازدواج کند و باز تو یبه او گفته بود م یاسیباشد  دهیکرد درست شن یرادمهر باز مانده بود باور نم دهان

:دیشن یگوش

؟يزده ا يخواهم ازدواج کنم نکند خودت را به کر یم میبار بگو چند

شود  یاز بدنش خارج م یزندگ يرویخبر ن نیا دنیبود اما رادمهر حس کرد با شن یزندگ شاد و سرشار از یاسی يصدا
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ااالمکان با خانه تماس  یکرد حت یسع یاسیدفتر کارش بود  ياش انداخت تو یصندل يو خودش را رو دندیزانوانش لرز

شد یباعث ازارش م شیصدا دنیشن یبود که حت يا گانهیاو ب يمادرش را نشنود مادرش برا يو صدا ردینگ

؟یاسی یقرار است ازدواج کن یک با

کرده بود رتیاز واکنش رادمهر ح یاسی:دیسوال را پرس نیشد ا یخارج م شیاز گلو یکه به سخت ییصدا با

؟یستیخوشحال ن میبرا

نه ستیندانم طرف ک تا

او  یکه قرار بود در زندگ یزرگکاسته شد رادمهر از اتفاق ب شیصدا يخودش را جمع و جور کرد و از شاد یکم یاسی

:در جواب رادمهر گفت اطیبا احت یاسیاستقبال نکرده بود  فتدیب

دوستش دارم یلیاست که خ یکس

که تا حاال نخواسته بود  یشد احساس یرو م شیبرا یاسیاش نسبت به  یحاال داشت احساس واقع دیکش ریرادمهر ت قلب

بگذارد یان اسم يرو ایو  ردیاش بگ يجد

بود احساس گناه همه وجود رادمهر را  هیکرده بود واکنشش به عاشقان دل شکسته شب رتیحاال از واکنش خودش ح ماا

:دیپرس یاسیحال از  نیبا ا دیدرنورد

؟يشده ا یاحساسات يادیز یکن ینم ؟فکريکه دوستش دار یمطمئن یاسی

مطمئن بودبرخورد او از عشقش به فرزاد مطمئن بود با تمام وجودش  یاسی به

دوستش دارم مطمئنم

شده بود داشت با  رینداد فکرش درگ یتیشده بود اما رادمهر اهم اسیبه  لیاش تبد يبود و شاد دهیرنج یاسی يصدا

دیجنگ یگذاشته بود م یاسیاحساسش به  يکه رو ینام

شناسمش؟ یم من
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شده بود دهیچیاز اندوه پ يرادمهر در هاله ا يصدا

یفرازمندها را بشناس گمانم البته اگر به

از نهاد رادمهر برخاست اه

تور پهن کرده اند تیفرصت طلب برا يبگو فرازمندها پس

درامد یاسی حرص

یکن یم یخوشبخت يو ارزو يشو یخوشحال م میکه چقدر دوستش دارم برا یاگر بدان ستیدر کار ن يتور چیه

رادمهر  دیرس یم یخوشبخت تیبه نها یاسیاگر  یشد حت یاتفاق هرگز خوشحال نم نیخواست بداند و از ا یاو نم اما

 يدخترانشان ارزو يبرا ؟پدرهایحس پدرانه نداشت یاسی يزد و احساسش را شماتت کرد که مگر برا يپوزخند

؟يندار یاسی يارزو را برا نیکنند تو چرا ا یو سعادت م یخوشبخت

را با  فشیتکل دیداشت که از خود بپرسد با يشمار یبرپا شده سواالت ب یکرد در وجودش جهنم یحس م رادمهر

دیپرس یم یسواالت یاسیاز  دیکرد اما قبل از ان با یخودش روشن م

ست؟یفرازمند خوشبخت اسمش چ نیا خوب

دست  یاسیشناخت اگر  یبودند سامان فرازمند را م یکلیشناخت جوانان برازنده و خوش ه یاز فرازمندها را م ییچندتا

بود یمعروف کتیست ارشت یته باشد که عالاو گذاش يرو

فرازمند فرزاد

دیمثل جرقه از جا پر رادمهر

پسر فرازمند کارخانه دار؟ ؟فرزادیچ

:جواب داد يبا سرد نیبنابرا امدیخوشش ن چیه یاسیبود که  يرادمهر طور يصدا لحن

خودش است بله
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بود یو شگفت رتیح يبار اهش از رو نیاما ا دیکش یرادمهر اه باز

.......او که یاسی اما

دیحرفش دو يپابرهنه تو دیخواهد بگو یدانست چه م ینگذاشت ادامه بدهد م یاسی

قبل تصادف  میساله دارد دو سال و ن کیساله و  میازدواج کرده و جدا شده دو تا بچه پنج و ن شیبار با دختر عمو کی او

پانزده سال از من بزرگتر است الزم به  بایشود و تقر یم یلگو هشت سا یاست دارد وارد س نینش لچریکرده و حاال و

دانم یرا م زیمن همه چ ستین نهایاز ا چکدامیگفتن ه

دیلرز یم شیشده صدا یعصب یاسیباز مانده بود واضح بود که  رتیدانست و دهانش از ح یرا نم زیاما رادمهر همه چ

من دوستش دارم نهایبا تمام ا اما

 یوحش یپوشاند دود از کله رادمهر بلند شد ناگهان خشم یبزرگ را م يبهایع ید دوست داشتن حترا روشن کر فیتکل

:زد ادیفر یگوش ياعصاب و مغز رادمهر را از کار انداخت تو

ات را مختل  یمشکل زندگ کیهزارو  یوقت دیا یداشتن به چه کارت م ؟دوستیکن یچه کار م يدار یفهم ینفهم م بچه

کند؟ یم

امدیدر ن شیجا خورد و صدا یابحس یاسی

 کیخودت را با  يشده ا یبحران کم سن و سال ست؟دچاریعشق چ یدان یچه م يندار یسنوو سال یاسی یبچه هست تو

که  یان هم مشکالت يکه با مشکالتش روبرو شو یپرد وقت یاز سرت م یعاشق یاسیمشت احساس زود گذر گول نزن 

نمیات را بب یمانیاشک پش يرو دخواه یبه خودت رحم کن دلم نم تسیدر توان تو ن یاسیاقا دارد  نیا

کرد  یکرد که چشمانش را باز کند التماس م یکرد التماس م یرا موعظه کند به او التماس م یاسیان که  يبه جا رادمهر

که انتخابش  دید یراه م نیا يرا در انتها یباز بود او خوشبخت یاسیکه گول احساسات زودگذرش را نخورد اما چشمان 

کرده بود
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را بفهم نیدوستش دارم رادمهر تو هم ا من

سرد و هشدار دهنده بود اما رادمهر را اتش زد یاسی يصدا

ستین زیدوست داشتن که همه چ یکن لعنت گوش

یستیا یدر کنار مشکالتش هم با جان و دل م يکه دوستش بدار یکه هست وقت یدان یهست خودت هم م چرا

دوست داشتن  نیوجود ندارد مهم هم یمشکل چیه گرید يکه دوستش بدار یبود وقت یاسیهر بند امد حق با رادم زبان

است

نتوانست به ان ادامه دهد یاسیبه سکوت گذشت اما  یلحظات

یجشنم باش يکن و قول بده تو یخوشبخت يارزو میرادمهر برا االی

خوش به حال فرزاد فرازمند دیکش ریقلب رادمهر ت باز

هم خبر دارد اریکه هستم اسفند یدان یم

کرد یخوشبخت يارزو میبرا یپدر واقع کیمثل  بله

کرد ینیشد رادمهر خنده غمگ یبود که کامال حس م یو گزندگ یتلخ یاسی يصدا در

؟یاسی ستین یواقع مگر

شدتوانست داشته با یرا بخورد که واقعا نداشت و نم يزیطفره رفت تحمل نداشت حسرت چ یاسی

کنند يانها گفته ام دو تا بابا دارم قرار است مرا از تو هم خواستگار به

داد یازارش م زیبود غرق لذت شد اما زخم وجدانش ن دهیاو را بابا نام یاسیکه  نیاز ا دیبار رادمهر خند نیا

رادمهر؟

بله؟

د؟یا یهم به جشنم م مامان
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دیچیرادمهر پ نهیاشنا در س يدرد

؟دیایب یخواه یم

:دانست چه پاسخ بدهد چشمانش از اشک پر شده بود تنها گفت ینم یاسیخط برقرار شد  يان سو یطوالن یسکوت

دانم ینم

کلمه پنهان بود کی نیدر هم یدرد بزرگ اما

با خودش مشیکنم تصم یاز طرف دخترش دعوتش م میگو یاو م به

کند دواریام يخود یرا ب یاسیخواست  یرك و راست بود نم یاسیبا  رادمهر

هم دارد؟ يکه دختر دیایب ادشی یکن یم گمان

که دوست داشت بر سر مادرش بکشد چه طور توانسته بود نفرت از  يادیبود فر یاسی يخاموش در صدا يادیفر

شوهرش را به بچه اش منتقل کند؟

ختیر یصدا اشک م یب یاسی

؟یخواه یچه م رگیپدرت د يبه جا اریو اسفند میا یمادرت م يمن به جا یاسی

کس بودند یگرچه همه شان تنها و ب ختیاشک ر یاسی یکش یهم بر ب رادمهر

و فرزاد طرف  یاسیطرف و  کیچهار نفره سامان و شهرزاد  سیتن يو خنده خانه را منفجر کرده بود باز ادیفر يصدا

را دراورده بود یاسی غیچرخدار ج یو نا بلد خصوصا فرزاد با ان صندل یو هر چهار نفر ناش گرید

شاد و  يخوردن و سرخوردنها و خنده ها نیخود فرزاد ان چه بود زم یحت دید یچرخدار را نم یصندل یکس اما

که در نگاه فرزاد  یبودند عشق دهید شانیمادر از خنده روده بر شده بود عشق را در نگاه بچه ها یپروسروصدا بود حت

جان تازه  ضشیکرد تن مر یحس م زیبود حاال مادر ن ردهک دوارشیرزاد امبود نفسش را بند اورده بود و عشق شه دهید

ابدین يا
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.دیخند یم شانیداشت به رو یزندگ

****

که در چشمها نشسته بود ارام و  یکه بر چهره ها و نگاه ينشسته بودند همه دور هم لبخند نیسفره هفت س سر

بود ندهیبه ا دواریخوشبخت و ام

کند قرار بود جشن  نیریرا با عسل ان چشمها ش دشیخواست سال جد یداشت م یسایچشم در چشم  فرزاد

ماه  کینوروز برپا شود برنامه ازدواجشان با برنامه ازدواج شهرزاد و سامان هماهنگ بود و سپس به  امیازدواجشان در ا

رفتند یم یعسل دسته جمع

و به  دندیشیاند یکه گذشته بود م یدش غرق بود به سالدر افکار خو یشده بود هر کس یسال طوالن لیتحو يبرا انتظار

که در ان به کار رفته بود نبود  يا قهیو ذوق و سل نیسفره هفت س ییبایکس حواسش به ز چیرو بود ه شیکه در پ یسال

ودند و که گذشته بود درد و رنج ها را پشت سر گذاشته ب یبه سال نهبود فکر کنند  شیکه در پ یداشتند به سال یهمه سع

رندیروشن بگ يفرداها نیروشن قرار بود سهمشان را از ا يبود به فرداها ندهیبه ا دیپر از ام شانیقلبها

سر  تایو فرحناز واو امسال فرحناز رفته بود ب تایان جمع کوچک سه نفره ب ادیسال پارسال افتاد به  لیتحو ادیبه  یاسی

خانواده  افتیبود خانواده حاال مفهومش را در م افتهیکه  يدیخانواده جدسر سفره ...........سفره خانواده اش بود و او

...........عشق عشق عشق یعنیپناهگاه امن خانواده 

 یکننده و ب رهیقطعه جواهر خ کی يانداخت انگشتر نامزد هیکه او را به گر يا هیداد هد یاسیبه  یقشنگ يدیع فرزاد

را بند اورد یاسیکه برقش نفس  رینظ

کم مانده بود به اغوشش بپرد یاسیکرد  یم یاسیکه فرزاد انگشتر را به انگشت  یتوق

به جشنشان  شتریروز سه روز ب کیجشنشان انتخاب کرده بودند دو عروس و دو داماد در  يرا برا نیهفتم فرورد روز

بود نیبر زم يامدند و هنوز کار یرفتند و م یوار م وانهید یدستشان مانده بود همه با سرعت ينمانده بود و هزار کار رو

بسته بودند نیاذ ییبایبرگذار شود بهشت سبز را به ز یبود جشن بزرگ و با شکوه قرار
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 یم نیو همچن رندیبگ لیرا اغاز کرده بود قرار بود به همراه شهرزاد بروند و لباسشان را تحو يروز شلوغ و پرکار یاسی

هم نبود  ادیز یلیکه تعدادشان خ انیخانواده و دوستان و اشنا يا براخواست شخصا کارت دعوت به جشن ازدواجش ر

گرفت یوقت م نیببرد و هم

دست و پا نباشند يبا خودش با خود ببرد تا جلو زیداشت بچه ها را ن قققصد

داشتند ادیمانده ز نیزم يشلوغ بود و همه کارها یحساب خانه

یاسی

گرسنه شان  یبه خورد بچه ها بدهد که تا مدت يزیبه اشپزخانه رفته بود تا چ یاسیزد  یم شیپله ها صدا ياز باال فرزاد

نشود

:اشپزخانه داد زد يتو از

بله؟

کجاست؟ یکه دادم اتو بزن یراهنیپ

زدند یدو داد م هر

جا باشد نیهم دیدانم با ینم

؟یکجا گذاشت نیبب ایب ستین

دیاشپزخانه سرك کش ياز تو یاسی

؟یحتما همان را بپوش دیاول کن حاال ب فرزاد

:داد زد تیپله ها با عصبان ياز باال فرزاد

یدادم اتو بزن یخواستم بپوشم که نم یاگر نم خوب

ساعتها  ستیبا یم یو اشفته بود گاه ختهیدر هم ر زشیاو دست بزند همه چ لیاجازه گرفته بود به وسا یاسیکه  یوقت از



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٤

گرفت و  یاش م خندهیاسی يطنتهایو ش ینظم یوضع و از ب نیکه فرزاد از ا ییگشت زمانها یلنگه جوراب م کیبه دنبال 

شد یکالفه م یمثل حاال حساب ییزمانها

کند یدارد کالفه ام م تیها ینظم یب نیا یاسی

خوب امدم یلیچه بد اخالق خ اوه

دیداد و سپس با حرص از پله ها باال دو یرا مامور غذا دادن به کام یکت

 یاسینگاه به  کیقهقهه خنده راسر داد فرزاد تنها با  دیفرزاد را د یافتاد و سپس کالفگ یاسیش به تا چشم رمردیپ

کرد خنده خودش را پنهان کند یخندد و سع یپدرش به چه م دیفهم

:به فرزاد رفت و با حرص گفت يچشم غره ا دیپله ها رس يکه به باال یوقت یاسی

يدیکش یم رونیکمدت ب ياز تو گرید یکیاست خوب  راهنیپ یقحط انگار

کرد یکند و فرزاد فقط نگاهش م دایگمشده را پ راهنیرفت که پ یاسی

؟يرو یم کجا

یمعلوم است فرزاد به دنبال جواهر گمشده جناب عال خوب

بود خنده اش را لو بدهد کیچشمان فرزاد نزد برق

؟یاسی يدیپوش هیچ نیا

بماند ان را اتو کند اما  ادشیبود تا  دهیودش بود و اصال اتو نشده بود پوشتن خ راهنیبه خودش انداخت پ ینگاه یاسی

رفته بود ادشیباز 

خنده مهار شده اش را رها کرد زیخنده اش گرفت فرزاد ن ناگهان

خورد یحواس حالم به هم م یمن از زن شلخته و ب یاسیرا نرم کنم؟ تیبزنم استخوان ها حقته

شدند یاش م یها باعث کالفگ طنتیش نیاگر ا یست حت یاسی يهاطنتیواضح بود که عاشق ش اما
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اما  زیر اتیگذشت جزئ یم زیر اتیاز کنار جزئ یاسیبا  یچه قد رارزشمند است زندگ یاسیبا  یدانست زندگ یم او

 الیه سهک یاتیکردند جزئ یرا گرم م یشدند و قلب را روشن و زندگ یگذار که مثل جرقه در لحظه ها زده م ریتاث اریبس

شدند یم کیزدند و تار یم خی الیها در کنار سه یو زندگ هاقلب نیبه دقت از انها فاکتور گرفته بود به خاطر هم

دعوتت کنم یعروس يام برا امده

دیکش یرادمهر اه دیشد و باز زانوان رادمهر لرز ختهیاش به نگاه رادمهر ر یچشمان عسل نگاه

دیروز از راه رس نیا باالخره

؟يروز چه

دهم یاز دستت م شهیهم يکه برا يروز

افتی يشترینگاهش دقت ب دید یو سپس به بچه ها انداخت انگار تازه انها را م ینیغمگ نگاه

بود یاسیدر اغوش  یعروسک خواستن کیگرد و قلنبه مثل  یبود و کام ستادهیا یاسیخوشگل کنار  یبرف دیمثل سف یکت

:خ رادمهر گفتدر پاس یشوخ مهین يجد مهین یاسی

 شتریبه بعد ب نیپسرم از ا یدخترم و کام یکنم کت یم یمعرف يتازه بابا بزرگ شده ا ياز دستم خالص بشو ستین قرار

ینیبب شتریرا ب تیتا نوه ها میا یم دنتیبه د

 اریاز اسفند شتریب دیانداخت رادمهر جلو امد وبچه ها را بغل گرفت و بوس هیبود که رادمهر را به گر يطور یاسی لحن

 تیتا نوه ها میا یم دنتیبه د شتریگفت ب یاسیکه  یبود و ارزومندتر وقت اریمحبت نثارشان کرد رادمهر تنهاتر از اسفند

قرار بود افتاب طلوع کند زیاو ن يبرا زدندسوخته اش در دلش جوانه  يارزوها ینیرا بب

یازدواج نیفهمم چرا عاشق ا یحاال م یاسی

زد يحال شاد نیلبخند محزون و در ع یاسیکرد  یفته بود و از خود جدا نمرا بغل گر یکام

يدهم عاشق خودش هم بشو یست قول م یهم به اندازه پسرش دوست داشتن خودش
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در درونش شکسته بود يزیانگار چ دیرس یروزها شکسته به نظر م نیزد که او را جوان تر نشان داد ا يلبخند رادمهر

:گفت پسرك

یمام

تر شد و چشمانش از اشک پر  قیانداخت لبخند رادمهر عم یاسیدست و پا زد و خودش را در اغوش  یاسیه طرف ب و

شدند

خوش به حالت مرد جوان یو خوشگل یجوان و دوست داشتن یمام عجب

تازه درامده اش را نشان داد يو دندان ها دیباز خند یو کام دیپسرك را گرفت و کش گونه

؟یکن ینم یختخوشب يارزو میبرا

مورد داشت نیدر ا یمهم بود احساس بخصوص شیارزو برا نیا

شروع کرد به سر تکان دادن رادوهر

شتریب ينوه ها يخودم ارزو يکنم هم برا یم یخوشبخت يتو ارزو يبرا هم

درخشان شد یعسل چشمان

ذوق زده جواب داد یاسی

یاز پنج تا نوه داشته باش شتریدهم ب یم قول

هر در هم رفترادم اخم

شلوغ باشد یسرم حساب يریخواهم روز گار پ یخواهم م یمن ده تا نوه م ستین يزیتا که چ پنج

نوه  یاسی يبود او بابابزرگ شده بود بچه ها یسوخته جوانه زدند و شکوفه کردند چه احساس قشنگ يارزوها ناگهان

روشن داشت ياز فرداها یسهم زیطلوع کرده بود او ن زیاو ن يبرا دیاو بودند خورش يها

گذاشت قلبش  شینوه ها يگونه ها يرا رو یکه بوسه خداحافظ یکرد و رفت زمان یخداحافظ يبا شاد یاسیکه  یوقت
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روشن شد

:دیبلند پرس يصدا با

يرا از دست داد يزیچه چ ینیتا بب ییکجا عاطفه

شده بود  یاسی رینفس گ ییباینگاهش محو ز که یرا تمام کرده بود و در حال یاسی يصورت و موها يکار رو شگریارا

شده است خودش هم  بایگفت که چه قدر ز ینگاه کند لبخند درخشان شهرزاد به او م نهیبه او اجازه داد خودش را در ا

استفاده کرده بودند هر دو از زرق و برق  یمیمال شیشده بود لباسشان ساده و خوش دوخت بود و از ارا ییبایعروس ز

دندبو زاریب

شده بود رینفس گ یسادگ نینفس خودش هم بند امد در ع یحت دید یافتاد از انچه که م نهیبه ا یاسیکه نگاه  یوقت اما

یعروس خوشگل چه

:کرده ذوق زده گفت يشد چنان شاهکار یباورش نم دیبلع یرا م یاسیداشت با نگاهش  شگریارا

ست یدنیالعمل داماد د عکس

کرد شگریرابه ا ینیریاخم ش شهرزاد

ام؟ یهمه معمول نیکه اگر بود پس چرا من ا ستیدستپخت تو ن ییبایهمه ز نیا ينکن شاهکار کرده ا فکر

بفهماند که شاهکار  شگریخواست به ارا یدر کار نبود فقط م يغبطه ا ایو  یگونه حسادت چیشهرزاد درخشان بود ه حنده

ست یاسی یعیطب ییبایز

:و ادامه داد ختیر شیدابه ص یمصنوع یاندوه شهرزاد

کند؟ یبه من نگاه م یهمزمان کرده ام امشب ک دهیبر سیگ نیام را با ا یبگو که عروس مرا

:پر و سروصدا در جواب شهرزاد گفت يبه همراه خنده ا شگریخنده شان گرفت ارا همه

یکشکت را بساب يبرو دیکه با تو
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:گفت نانیت شهرزاد گذاشت و با اطمدس يدستش را رو یاسیقهقهه خنده را سر دادند  همه

 یاز کنار من ب ییو چه نگاه ها یکن یرا جذب م ییدارد امشب به تو نشان خواهم داد که تو چه نگاه ها ینگاه یکس هر

تفاوت خواهند گذشت

و به چشم  بایز یکیبه چشم  يمنظره ا یو چشم انداز نگاه ینگاه هیداشت و زاو ینگاه یبود هر کس یاسیبا  حق

باینا ز يگرید

فرزاد و ارتعاش  یدگیحبس شد رنگ پر شانیها نهیگره خورد نفس همه در س یاسیکه نگاه فرزاد در نگاه  یزمان

بود یدنیزد د یکه تور را از صورت عروسش کنار م یدستانش زمان

خدا به فرزاد رحم کند نگفتم

کرد شگریحواله ارا یپراند و چشمک يتکه ا شهرزاد

شهرزاد حس کرد رنگ سامان  یداشت در او و سامان نبود حت انیجر یاسیفرزاد و  نیکه ب یز حسدرصد ا کی یحت

که به او نگاه کرد یتا زمان دیپر شترینگاه کرد ب یاسیکه به  یزمان

بود یو خودش را در دامن لباس او پنهان کرد کت دیدو یاسیکه به اغوش  یکس نیاول

يچقدر خوشگل شد یمامان

اوردند و در  زیرا ن یاشک چشمانش را پر کرده بود کام یاز فرط خوشبخت یاش را بوس یدبرفیفصورت س یاسی

کرد هیو راحت گر اوردیاغوشش گذاشتند فرزاد نتوانست طاقت ب

ها يزیر یرا پاك به هم م شینکن ارا هیخانم تو را به خدا گر یاسی

هم با  یکه کام ینکند خصوصا وقت هیتوانست گر ینم یاسینگاه کرد اما  یاسیاز پشت پرده اشک ملتمسانه به  شگریارا

و کلمه مامان را بر زبان راند دیخند شینگاهش کرد و معصومانه به رو نیو تحس رتیح

 یکه اشکش را پاك م یفرازمند در حال ردیاش را بگ هیگر يکس نتوانست جلو چیشد ه يخارج از کنترلش جار اشکش
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:در بغض شکسته گفت ییکرد با صدا

میدیما که ند دندیمامانشان را هم د یدو وروجک که عروس نیبه حال ا خوش

دندیاشکها خند نیب

دو تا عروس کار کنم وگرنه اعتبار  نیا يدوباره رو دیبا د؟حاالیرا به باد داد میچه طور زحمتها دینیرا به خدا بب شما

رود یسوال م ریام ز يکار

شروع کرد  یاسیصورت  يکارش را از رو شگریامدند ارا یم يگریس از دپ یکیجوش اورده بود مهمانان  شگریارا

دیرا گرفت و کش یاسیدامن  یرو به اتمام بود که ناگهان کت شگریصورتش را شسته بود کار ارا یاسیاشک 

نیمامان ان جا را بب مامان

جذاب و برازنده  اریه بسروشن ک يکت و شلوار خوش دوخت خاکستر کیشد رادمهر در  دهیدر سالن کش یاسی نگاه

وارد سالن شد یسبد رز سرخ و صورت کیاش کرده بود با 

از سرنوشتش خط زده بود شهیهم ياسم دخترش را برا یاسیامده بود عاطفه همراهش نبود مادر  تنها

و  دیردرست مثل فرزاد پ زیدر هم قفل شده بود رنگ رادمهر ن شانیرادمهر رفت نگاه ها يبه سو يپر کیمثل  یاسی

حس کرد نگاه  زیچرخدار بود و حس نکرد اما رادمهر لرزش زانوانش را ن یصندل يدستانش به ارتعاش افتاد فرزاد رو

ندازدیصورتش چنگ ب هبود ب کینزد شگریچشمانش از اشک پر شد ارا یاسیدر نگاه 

يزودتر امد اریاسفند از

کم اورد اریجا را اسفند نیابرد با او شده بود  اریرقابت با اسفند يدر باز باالخره

بابا ياومد خوش

گفت اما  یان را م یاز سر شوخ یداشت اگر گهگاه نانیبار به گفتنش اطم نیان کلمه را گفت ان هم از ته دل ا سرانجام

تر بود نیدلنش شیاهنگ صدا یگفت بابا حت یم اریکه به اسفند یبود به او گفت بابا با همان لحن يبار کامال جد نیا
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یاسیجمله ات را تکرار کن  گریبار د کی

بود تا ابد در ذهنش حک کند دهیکه او را با ان نام يرا و کلمه ا یاسی يخواست اهنگ صدا یم

بابا يخوش امد گفتم

و خوشبخت را داشت دهیبه ارزو رس يبود رادمهر اشک و لبخند پدرها يمحابا جار یو اشک هر دو ب دیهر دو لرز چانه

کنم دخترم یم یخوشبخت يارزو تیهم برا من

شد حس کرد نفس  ریکه گفت دخترم حس کرد قلبش تطه یجمله را بر زبان راند خوصا زمان نیکه از اعماق قلب ا یوقت

 شانیهر دو يبار برا نیرا گرفت و در دست فرزاد گذاشت و ا یاسیسبکبال دست  ياسان شد با لبخند شیبرا دنیکش

کرد یخوشبخت يارزو

 یان را از دست داده بود و دو دست یباشد که به راحت يپدر یلحظه زندگ نیباتریبود تا شاهد ز امدهیهنوز ن اریاسفند

رادمهر کرده بود میتقد

بود ارزش ان همه باخت را داشت  دهیکه از احساس پدر بودن به قلبش تاب يرا برده بود نور يسرانجام باز رادمهر

سرانجام برنده شده بود

اش با شوهرش برقصد یانست شب عروسکه نتو یعروس

کرد یم یمثال شب زفافشان بود و فرزاد داشت اوقات تلخ دیرا گز یاسیمار  شیتلخ و گزنده فرزاد مثل ن لحن

کم مانده بود از  یاسیکرد  یموضوع کوچک را بزرگ م کیو  دیکش یم یاسیچرخدارش را به رخ  یدوباره صندل داشت

فرزاد را نداشت يها یات تلخهوش شود حوصله اوق یب یخستگ

تخت انداخت و چشمانش را بست يو تو رو بند و بساط خودش را رو دیهمان لباس سف با

؟ياورد ریغر زدن وقت گ يول کن باز برا فرزاد

 يرو دیبا لباس سف يپر کیچشمانش را بسته بود مثل  دیان را ند یاسیانداخت اما  یاسیرا به  ينگاه پر درد فرزاد
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و شده بودتخت ول

کرد یرا روشن م زیچ کی فیتکل دیتمام عمر اما قبل از ان با يمال او بود برا گریحاال د دیپر کش شیفرزاد به سو قلب

منه یزندگ قتیتلخ است حق قتیحق کی یچرخدار لعنت یصندل نیا یاسی

را پشت سر  یماندن ادیبه شدند جشن باشکوه و شب  یحال بود و چشمانش باز نم یب دیپا برهنه وسط حرفش دو یاسی

کرد یخرابش م لیدل یب یگذاشته بودند اما فرزاد داشت با کج خلق

ام؟ رفتهیتو را نپذ یتلخ زندگ قتیمن حق ؟مگریکه چ خوب

کند یخال یاسیخواست بر سر  یداد و م یازارش م یفرزاد بلند و تند شد موضوع يصدا

ینیرا بب ینتلع یصندل نیا یخواه ینم یتو حت يا رفتهینپذ نه

زد یحرفش را م دیتخت برخاست و نگاهش را در چشمان فرزاد براق کرد خسته بود اما با ياز رو یاسی

نمیچرخدار پس به من حق بده ان را نب یصندل نیبا ا یحت ینقص یمن کامل و ب يتو برا فرزاد

حس او گذاشت یب يپاها يش را روفرزاد نشست و سر يامد و روبرو ندیخواست فرزاد صداقت را در نگاهش بب یممم

و  افهیمعرکه شده بود خوش ق یداشت در ان کت و شلوار خوش دوخت مشک یو خوش تراش دهیکش يپاها فرزاد

ساخت یم رهیچشم ها را خ ستدیبا شیپاها يتوانست رو یکرد اگر م یجذاب بود و چه م

فرزاد  شدیاندیخواست به محاالت ب یاز ذهنش زدود نم دلش را بلرزاند ان را یالیخ ریتصو نیا نکهیمثل قبل از ا یاسی

او کامل بود يبرا

 يخانمان و اواره ا یست دخترك ب یخوشبخت تیمن نها يبرا تیدر کنار تو و بچه ها یدوستت دارم زندگ یلیخ فرزاد

پناهگاه امن را به کامش تلخ نکن نیا ینیریکنم ش یالتماست م يرا در اغوشت پناه داده ا

برگرداند سرپوش  یاسیو نگاه به پنجره دوختن و رو از  دنیامد اگر تا به حال با لب گز انیاحساست فرزاد به غل ناگهان

حاال ازاد بود تا احساسش را رها کند دیکش یاحساسش م يرو
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.با هم هماهنگ شد شانیفشرد و ضرباهنگ قلبها نهیرا در برگرفت و سخت به س یاسیعشق  ایدن کیشد و با  خم

****

.با هم بودن ي، روزها یفصل عشق ، فصل خوشبخت. اشان آغاز شده بود یدر زندگ يدیجد فصل

 یاسی. کرد یاو را از خنده روده بر م یاسیاکثر مواقع . و ناآشنا نبود بیغر يفرزاد ، صدا يخنده ها يصدا گرید حاال

.دندیخراش یدش را ماعصاب خو یاوقات حت یبار آورده بود ، که گاه ییپر سر و صدا يبچه ها

.میبرو االی،  ي، خودت قوا داده ا یمامان _

.رفت به دنبالش روان بود یم یاسیکوفت و هر جا که  یم نیپا بر زم یکت

.کالفه شد یاسیعاقبت  تا

.بعد ي، باشه برا ستمیکار که ن یهزار تا کار دارم ، ب یکت _

مسافرت ماه عسلش را گذاشته بود  یسر خاراندن نداشت ، حت کرد ، فرصت یاش کار م یلینامه تحص انیپا يرو داشت

.بعد يبرا

.کوفت یم نیبا سماجت پا بر زم یکت

.خواهد جمعه ام را خراب کند یم یمامان. خواهد جمعه ام را خراب کند یم یمامان _

 الیاگر سه. آورده بودند شیآتشپاره را به جا نیدردسر را برده بودند و ا یخاموش و ب یآور بود ، انگار آن کت رتیح

!افتاد یگفت؟ حتما پس م یچه م دید یکرده بود ، م تی، ترب نیذره ب ریرا که ز يدختر

.مثل عاطفه ، اسم دخترش را از سرنوشتش خط زده بود زین الیسه اما

.گرم کند يجور کیکار دارم ، برو بگو بابا سرت را  یکت _

:زد ادیبچه در آمده بود ، فر کفر

من چه کار کنم؟. خواند یسامان هم مثل تو دارد درس م ییهم کار دارد ، دا یا هم کار دارد ، بابابزرگباب _

.شد ری، دوباره بچه ش دیاش را نوازش کرد و بوس یبرف دیسف يموها یاسیرا پر کرد ،  ی، چشمان کت اشک
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.میکن يروز جمعه با هم دوچرخه سوار ي، قول داد ي، تو قول داد یتازه ، مامان _

.به مامانش زل زد یبچه با کم توقع. قولش بزند ریاش ز یاسینداشت مامان  سابقه

گذاشت  یوقت م یکل دیو با ختیر یشکست آن وقت اعصاب خودش به هم م یشد اگر دل بچه را م ینم یکت فیحر

.شود میتسل دیشد ، بهتر د یم یدوباره بد قول دیکه شا یو دوباره قول دادن ییدلجو يبرا

.شوم یتو نم فیمن که حر میباشد ، برو _

.دیذوق زده به هوا پر بچه

!!هورا _

****

!ها يخور یم نیزم يجور نیا. ، آرام تر رکاب بزن یکت _

.تمام بدنش را شسته بود يرفت ، و عرق سرد یم جیداشت سرش گ! بود بیعج

؟یافت یقدر عقب م نی، چرا ا یمامان _

.بود دیاش بع یاسی، از مامان  بیو غر بیافتضاح و عج يدوچرخه سوار نیا تعجب کرده بود ، زین بچه

.زد غیج بچه

؟یزن یقدر بد رکاب م نی، چرا ا یاسیمامان  _

 اطیبه ح ياز پنجره اتاقش ، با کنجکاو زیفرزاد ن. تراس ، مشغول مطالعه بود و ناگهان توجه اش جلب شد يرو سامان

.ده بودنگرانش کر یکت غینگاه کرد ، ج

.در سرش شروع به انعکاس کرد ییرفت ، و صداها یاهیس یاسیناگهان چشمان  نیح نیهم در

.مواظب باش ، دوچرخه را نگهدار یاسی _

 یاسیمتوجه  يبا تمام قلبش حس کرده بود که خطر. کرده بود زانیخودش را از پنجره آو بایفرزاد بود که تقر ادیفر

«چرخ دار یصندل نیلعنت به ا« . ببرد شیپاز  يتوانست کار یست ، اما نم
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پرت کند ، که سامان  نییخواست خودش را از پنجره به پا ی، چشمانش را پر کرده بود ، م یو سرخوردگ صالیاست اشک

.و آسمان گرفت نیزم نیبخورد او را ب نیبه زم یاسیکه  نیو قبل از ا دیدو

 یاز بدحال زیخودش ن. حال بود یرفت و ب یم یاهیا هنوز چشمانش سام. برخورد نکرد ییبه جا یاسیرفع شد ، سر  خطر

.کرده بود رتیاش ح

افتاده؟ یاسی يبرا یچه اتفاق نندیکه بب دندیهمه دو. حبس شده بودند ، آزاد شدند نهیکه در س ییها نفس

.کرد یم هیوحشت کرده بود و گر یکت

...يدوچرخه سوار دیایاصرار کردم که ب یمن بود ، من به مامان ریتقص _

:بود ، به بچه پرخاش کرد یاسیسر  ریسامان که هنوز دستش ز. کرد یهق هق م بچه

.نکن و ناراحتش نکن ، بگذار حالش بهتر شود هیگر یاسیسر مامان  يباال! یکت ستیکس ن چیه ریتقص _

.اش زل زد یاسیل به مامان و درشت تر از حد معمو دهیترس یقطع شد و با چشمان هیثان کیبچه در کمتر از  هیگر

را بلند کرد و نشاند و گلنار  یاسیشهرزاد . بود دهیبود ، و رنگش به حد مرگ پر دهیاز عرق سرد پوش یاسی یشانیپ

:دیپرس یاسیبود ، به سرعت از  يا دهید ایبا تجربه و دن رزنیگلنار پ. دهانش گرفت يآب قند را جلو وانیل

رفت خانم جان؟ جیسرت گ _

.تکان داد دییسرش را به عالمت تا یاسی

؟يحالت تهوع هم دار _

.بود ختهیرفته بود و معده اش به هم ر یاهیس چشمانش

.کند ینم يخانم جان ، زن حامله که دوچرخه سوار يخب ، حامله ا _

بخند بر لب داد و ل صیرا تشخ یاسی يماریپزشک باتجربه ، ب کیمثل . همه را راحت کرد الیقضاوتش خ نیبا ا گلنار

.همه نشاند
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.دوچرخه از دست دادم يرفت و تعادلم را رو جی، فقط سرم گ ستین یها که عالئم حاملگ نیاما ا _

.گفتن داشت يبرا يادیز يحرف ها زیبه فرزاد انداخت ، نگاه فرزاد ن ینگاه صالیاست ياز رو یاسی

 ینم يگریکرد ، بچه د یاو را بزرگ م دیبود ، با هنوز بچه یگذشت ، و در ضمن کام یشان م یسه ماه از عروس تازه

.خواست

.دیدرخش یزد ، چشمانش م یاسیبه  يلبخند مادرانه ا شهرزاد

بچه را  تیکارها نیبا ا يو دار یواقعا حامله باش دیشا. یبده شیآزما کی ستیها ، بد ن يباز وانهید نی، قبل از ا یاسی _

.يانداز یبه خطر م

.خواهم ینم يگریدارد ، تا بزرگ نشود بچه د ازیمن ن يهنوز به مراقبت ها یکام ؟یکدام حاملگ _

 يخواست ذره ا ینم یحت. با تمام وجودش ثابت کرده بود که مادر بچه هاست. گفت که اشک به چشم همه آورد يطور

.بگذارد الیسه يخودش و بچه ها يبچه  نیفرق ب

، مادر  الیسه يانگار هنوز باور نداشت معجزه اتفاق افتاده ، و بچه هااز همه ، چشمانش پر از اشک شد ،  شتریب سامان

!کرده اند دایگمشده شان را پ

در چشمانش نشسته بود و  یبیکرد نگاه عج ی، تشکر م یاسیکه فرزاد از سامان ، به خاطر کمک به موقع به  یزمان

.را لرزاند یاسیقلب  زین شیآهنگ صدا

 یسرخوردگ نی، ا یاسی. کرد یم یو پوچ یود به موقع به همسرش کمک کند ، احساس ناتوانکه نتوانسته ب نیاز ا فرزاد

که  ياز تصور مبارزه ا یاسیآن قدر که ! فرزاد پررنگ شده بود يچرخدار برا یامروز صندل. دیرا به وضوح در نگاهش د

.نداشت یمبارزه تمام نیا. کرد کم رنگ کند احساس ضعف فرزادچرخدار را در چشم  یداشت تا دوباره صندل شیدر پ

****

.دیام پر ي، قنار یاسی، مامان  یاسیمامان  _

.کرد یداشت آن جا مطالعه م یاسیکنان ، خودش را به کتابخانه انداخت ،  هیزده و گر جانیه یکت



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٦

!دیام پر ي، قنار یاسیمامان  _

.سرخ شده بودند و صورتش از اشک شسته بود یکت يها گونه

.وقت در قفسش را باز نگذار چیمگر نگفتم ه د؟یکه پر يردکار ک چه

.دوست داشت شتریاش را از جانش ب يقنار. به هق هق افتاده بود بچه

دانم چه شد؟ یباز نگذاشته بودم ، نم _

.زانو نشاند يبچه را بلند کرد و رو یاسی

؟یکن یم هیقدر گر نیحاال چرا ا _

.خواهم یام را م ي، من قنار خواهمیام را م يمن قنار_

.دیکس یآه یاسی

.بخرد تیبرا گهید یکیخب به بابا فرزاد بگو  _

.خواهم یرا م نینه ، من هم _

ده؟یکجا پر _

.دیپنجره دو يبه سو جانیبا ه بچه

.درخت نشسته یکینگاه کن ، سر آن  _

.را جمع و جور کرد شیو برگه هاکتابش را بست  یاسی. ردیگ یم شیرا برا ياش ، قنار یاسیمطمئن بود مامان  یکت

!توانم بکنم یچه کار م نمی، بب میخب ، برو یلیخ _

:ذوق زده گفت یکت

.یبکن یتوان ی، تو همه کار م یاسیهمه کار مامان  _

.آمد یکه بابا فرزادش از پسشان بر نم ییکارها
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حواسش به از  یکس. بودند داریب مهیب ، نخوا مهی، ن شانیگرم بود ، و همه در اتاق ها یروز تابستان کیاز ظهر  بعد

را  يباال رفت و قنار دهیو بدون سر و صدا از آن درخت سر به فلک کش یبه آرام یاسی. نبود یاسیدرخت باال رفتن 

از اون حرفها  گهید نیا دیببخش.(کرد رتیکه خود پرنده ح انداخترا به دام  يآن قدر سبکبال باال رفت و قنار. گرفت

(ااابوداااااا

.ام را گرفت يقنار یاسیمامان ! هورا _

.به سرعت بچه را ساکت کرد یاسی،  دیچیپ اطیبود که در ح یذوق زده کت ادیفر

نفهمد؟ ی، مگر قرار نبود کس یساکت باش کت! سیه _

.کار خودش را کرده بود غشیزبان به دهن گرفت اما ج بچه

 ياز خواب بعد از ظهرش زده بود و رفته بود که مثال رو یاسی،  بود از ترس سکته کند کیپنجره ، نزد يجلو فرزاد

.درخت در آورده بود يکار کند ، اما سر از باال قشیتحق

به روش خودش از درخت  یاسیزبان به دهن گرفت تا  زیاو ن. کند یرا دستپاچه و عصب یاسی دیبزند اما ترس ادیفر آمد

.شد یاو م يادهای، آن وقت نوبت فر دیایب نییپا

شهرزاد پنجه به . به سرعت خودش را جمع و جور کرد یشد ول زانیآو یاسیشکست و  یاسی يپا ری، دو شاخه ز یکی

.دیچیو سامان از خشم به خودش پ دیصورت کش

خواهد بزرگ شود؟ یم یک یاسی. اوردیدرخت در ن يشکستم ، تا سر از باال یرا م شیفرزاد بودم ، قلم پا يمن به جا _

.یستیفرزاد ن يجااما  _

 یروابطشان روز به روز سردتر و فاصله دارتر م. درازتر نکند مشیکرده شهرزاد ، به او هشدار داد که پا از گل خی نگاه

.نبودند گریکه قادر به دوست داشتن همد نیکه ازدواجشان اشتباه بود مثل ا دندیرس یم جهینت نیداشتند به ا. شد

تحمل . دیکش یرا م یاسیمنقبض ، پشت به پنجره نشسته بود و انتظار  یخدار ، با فکچر یگره خورده به صندل فرزاد
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.بود دهیترس یبه حد کاف ندیآمدنش را بب نیینداشت از درخت پا

و پوچ  چیشد ، و آن وقت به خاطر ه دهیمرده او دم یبود که به زندگ يتازه ا ياو بود ، هوا یزندگ ينور و گرما یاسی

.داد یم انیها پا يبچه باز نیبه ا دیبا. انداخت یمخودش را به خطر 

فراموش کرده بود سر و وضعش را مرتب مند . ، پا به اتاق شان گذاشت یخاک ينامرتب و لباس ها یبا سر و وضع یاسی

.هم پاره شده بود نشیو خاك را لز لباسش بتکاند ، سر آست

؟يکجا بود _

.دبه شوهرش ز يلبخند شاد و عاشقانه ا یاسی

؟يام را ندار يطاقت دور _

 یم یآن درخت لعنت ياز باال یاسیناکرده  يتوانست تصور کند که اگر خدا ینم یحت. بود یتا سر حد مرگ عصبان فرزاد

شد؟ یافتاد چه م

.دیآ یم رونیاش ب نهیاز قفسه س یکرد نفسش به سخت یحاال هم حس م. دیرس یبه آخر م یخودش زندگ يبرا مطمئنا

؟يکجا بود مدیپرس _

.کرد خکوبیرا م یاسیترسناك و لحن سرد فرزاد ،  نگاه

.خب معلوم است کتابخانه بودم _

.داستیجدا ، از سر و وضعت کامال پ _

چه قدر هم اصرار داشت ! کرده بود یبزرگ یدقت یبه خودش انداخت و آه از نهادش بر آمد ، چه ب ینگاه مین یاسی

.نفهمد یکس

.کرد يمعصومانه ا خنده

.درخت گرفتم يبود رفتم آن را از باال دهیپر یکت يشود دروغ گفت ، قنار یبه تو که نم _
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.آن خشمش را رها کرد ياما به جا ردیبود خنده اش بگ کینزد فرزاد

!درخت يباال یرفت يتو غلط کرد _

!فرزاد _

؟یافت یاز آن باال م ینگفت _

.فتادمیاما ن _

.اش یدگیکرده بود ، و از آن رنگ پر رتیاز واکنش فرزاد ح یاسی

.يشو زانیبشکند و از درخت آو تیپا ریدو شاخه ز یکیامکان داشت . یفتیاما امکان داشت که ب _

.بود دهیشدنش را ند زانیکه فرزاد آو ننیطور هم شده بود و خدا را شکر ، مثل ا نیهم که

.ینیبب بیتا مبادا آس دیقاپ یرا م یالو آسمان ، جنابع نیزم نیو ب دیدو یآن وقت باز سامان م _

منظور فرزاد چه بود؟. ختندیسرش ر يرو يکرد ، انگار آب سرد خی یاسی

:دیکش ادیزل زد و ناگهان فر یعسل يچشم ها يترسناك ، تو یبا نگاه فرزاد

.ردیا تو را بگو هو نیزم نیبود که مثل باد بدود و ب یچون کس يدید ینم یبی، آس يافتاد یاگر از درخت هم م _

اما . کرد یاو را خدشه دار م یکرد و زندگ یسامان داشت کار خودش را م. دندیلرز یزانوانش به شدت م. وا رفت یاسی

.داد ، حق با فرزاد بود یبهانه ها را خودش دستش م

.دید یم بیجا آس نی، ا يدید ینم بیتو آس _

بند آمد و شروع  یاسیزبان . داد رونیاز عمق گلو ب یحشتناکو ادیاش کوفت و فر نهیطرف چپ س يدستش را رو فرزاد

.خورد واریتا آن که پشتش به د. کرد به عقب عقب رفتن

؟یرا به رخم بکش یلعنت یصندل نیا یخواه یم یتا ک ؟یکن رمیها تحق يبچه باز نیبا ا یخواه یم ی، تا ک یاسی _

!فرزاد یکن یشتباه منه ، تو ا یعنیشروع به سر تکان دادن کرد ، که  یاسی
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جز من به  یکس نمیب یو م ستیاز دست من ساخته ن يو همان ومقع کار يانداز یکه خودت را به خطر م ی، وقت یاسی _

!یاسیشکنم  یم دیآ یکمکت م

.و دردناك فرزاد در بغض شکست یزخم ادیفر ناگهان

 شیها ب يبچه باز نیبا ا یاسی،  ستیدستم ساخته ناز  يگره خورده ام و کار یصندل نیبه ا نمیب یم یشکنم ، وقت یم _

.مرا نشکن نیاز ا

****

.کرد دای، و خانواده وقت سفر پ دیاز راه رس التیتعط سرانجام

شد رفتهیپذ یبه سالمت زین یاسینامه  انیپا

زده سفر به اروپا ذوق  یاسیدر شمال بزنند  شانیالیبه و يسر يدو هفته ا یکیگرفته شد قبل از سفر به اروپا  میتصم

کرد یخاطرات سفر با پدرش را زنده م شیبود برا

کرد که ارزشش را داشت  یفکر م یاسیگاه گذاشته بود اما  یگاه و ب يسفرها نیا يدارو ندارش را رو اریاسفند

اخته بودندس تیمسول یعالقه به خانواده و ب یب يبودند گرچه از او چهره ا یدنیشن یخاطرات اریاسفند يخاطرات سفرها

ام را هم بردارم؟ يقنار یمامان

چپاند یزد و در چمدانها م یداشت اتاقش را بار م یخنده اش گرفت کت یاسی

بسته يکرده؟تا حاال فقط سه تا چمدان اسباب باز کاریچ یکت نیبب ایب فرزاد

فرزاد چهار تا شد چشمان

کول  یکم و سبک باشد تا بتواند ان را به راحت لشیو بند بار دیمسافر با کیمسافرت  میر یم میدختر بابا ما دار یکت

 یسفر به تو اصال خوش نم نیبنابرا يتکان بخور تیاز جا یتوان یکه نم لیهمه بار و بند نیکند و همه جا بچرخد تو با ا

گذرد

 دیک تر کند ترسو رفت کوله بارش را سب دیکمکش کنند بچه ترس لشیقول نداد که انها در حمل بار و بند چیبچه ه به
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سفر به او خوش نگذرد يادیکه بخاطر بار ز

داشت یان بر نم ریو نفس گ رینظ یشاعتها چشم از چشم انداز ب يبرا یاسیبود  یخودش بهشت يبرا زیشمال ن يالیو

 يزه بوتا يتازه اب داده شده هوا يو اسمان گلدانها ایدر یچشم انداز سبز جنگل چشم انداز اب یو صورت دیسف يسفالها

محو ان  یاسینشان از بهشت داشت و  زیهمه چ ییایموج اواز پرندگان در نیداد اهنگ دلنش یها را صفا م هیکه ر ایدر

بود یاسی فیروح لط فرزادبهشت  یاسی فیبهشت شده بود و فرزاد محو روح لط

؟یبزن ایبه در یتن يرو ینم

رفت یجا نم چید او بدون فرزاد هنرفته بو یاسیو سامان به شنا رفته بودند اما  شهرزاد

روم یجا نم چیکه بدون تو ه یدان یم نه

فرزاد چنگ انداخت نهیوجدان به س عذاب

توانم شنا کنم یکه من نم یدان یتو هم م یاسی

تفاوت نشان داد یباال انداخت و خود را ب يشانه ا یاسی

روم ینم ییبدون تو جا فرزاد

کرد یدرد نگاهش م ایدن کیاما فرزاد داشت با احساس گناه و با  ختیه فرزاد رعشق به نگا ایدن کیرا با  نگاهش

نمیخواهم شنا کردنت را بب یم يدانم که دوست دار یچون م یشنا کن يخواهدبرو یدلم م یاسی

کرد  یم یرا بفشارد داشت احساس خفگ شیگلو نیاز ا شیخواست عذاب وجدان ب یکرد نم یداشت التماسش م فرزاد

دید یوسط امواج م ییایدر يپر کیرا مثل  یاسیتوانست نفس بکشد که  یم یزمان تنها

رمیخواهم از شنا کردنت چند تا عکس بگ یم یکن یشنا م يچه طور نمیدوست دارم بب یاسی

به سرعت از اشک پر شدند یاسی چشمان

روم ینم ییایتو شنا کردن را دوست ندارم تا تو ن بدون
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بزند؟ ایفلج به در يپاها نیتوانست با ا یخواست او چگونه م یمحال را م ياز او کار یاسی ختیفرزاد به هم ر اعصاب

؟يگره خورده ام مگر کور یصندل نیتوانم شنا کنم به ا ینم ؟منيعقلت را از دست داده ا یاسی

شان  شهیادت کرده بود رع ادهایفر نیبه ا دیترس ینم ادهایفر نیاز ا گرید یاسیاما  دیکش یاسیبر سر  یترسناک ادیفر

 گریداد هر زمان که د یسر م ادهایفر نیاز ا دیچیپ یدر قلب و روح فرزاد م یشناخت هر زمان که درد جانکاه یرا م

قادر به تحمل دردش نبود

:دیکش ادیبر سرش فر زین یاسی

با هم اب  یکم یشنا کن رلومتیک کیو  یاب دست و پا بزن ياز تو نخواسته تو یبا روش خودت شنا کن فرزاد کس خوب

یزن یبه اب م یتو هم تن میخند یبا هم م میکن یم يباز

:گفت یبه تلخ فرزاد

مرد گنده چندان خنده دار باشد کی ينکنم اب باز گمان

 يها یکند تازه داشت راه مبارزه با کج خلق یرا خال دانینبود که م یکس یاسیاما  دندیرا گز یاسیزهر دارش  کلمات

کرد یم دایپ فرزاد را

میرو یروم با هم م یبرو شنا کن نم یگوشم بخوان ياش تو قهیو تو هر دق میبمان نجایا گریاگر صد سال د فرزاد

خواست فقط با شوهرش باشد یشد م ینم فشیدنده لج افتاده بود و فرزاد حر يعشق شنا داشت اما رو یاسی

داد و حالش را بهتر کرد نیب اعصابش را تسکا یکه به اب زدند خنک یشد وقت میبه ناچار تسل فرزاد

بازوان قدرتمند فرزاد فرار کند ریاب انداخت اما نتوانست از گ يهول داد و تو یصندل ياو را از رو یاسی

زدند و  رونیپر از ماسه از اب ب ییکردند با بدن و مو يو اب باز دندیخوردند و خند یاب وول م يتو طانیدو بچه ش مثل

حمام انداختند لحظات  يکردند با خنده و سرو صدا خودشان را تو یدادند و مسخره م یرا نشان م گریهمد که یدر حال

گذشت شانیبرا يزیشاد و خاطره انگ
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سپاس و  ایدن کیدر نگاه فرزاد  دیگردنش را بوس یکرد که فرزاد به نرم یرا شانه م شیداشت موها نهیا يجلو یاسی

:فقط زمزمه کرد اوردیگفت به زبان ب یگاهش معشق بود قادر نبود انچه را ن

متشکرم زیبه خاطر همه چ یاسیدوستت دارم  یلیخ

 يرفتند تو یاسیبچه گانه  يرا پشت سر بگذارند به اصرار هوس ها زیدو شب خاطه انگ یکیدو روز و  یکیکه  نیا يبرا

احساس  شانیبودند و قلبها کیبه هم نزد شتریگذشت ب یم يزیلحظات خاطه انگ شانیهم برا قتایجنگل چادر زدند حق

کرد یم يشتریب یکینزد

و به  دیخند یبود و م افتهیمادر طراوت  یانداختند حت یراه م يخنده دار يها يپختند و باز یاتش م يرا رو شانیغذا

 يماکردند از سر یشهرزاد و سامان که حس م يبرا یشده بود حت يرینظ یرفت سفر ب یم یطوالن يها يرو ادهیپ

قلبشان کاسته شده

 داریاز خواب ب دیشد یبا احساس بد حال یاسیطلوع نکرده بود که  دیسوم چادر زدنشان در جنگل بود هنوز خورش روز

نکند داریشد و ارام برخاست تا فرزاد را ب

بود ینرفتن ادی را در جنگل گذرانده بودند خاطراتش از زیبرگردند دو روز و دو شب شگفت انگ الیقرار بود به و امروز

از ان  یکیو ابراهه بار دیجوش یم یکه همان حوال یو به طرف چشمه کوچک دیدو رونیحالت تهوع داشت از چادر ب یاسی

رفت افتیم انیجر

خورده بودند ناگهان نگران  يزیداشت مطمئنا چ يبد یلیمعده اش را باال اورد احساس خ اتیبه چشمه محتو دهینرس

او بدحال شوند حال همه شد نکند مثل

حالت خوب است؟ یاسی

 يبه سبز یاسیرنگ  دیوحشتناکش ترس یدگینگاهش کرد و از رنگ پر یبود با نگران دهیبود باال اوردنش را د سامان

زد یم
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شده؟ يزیچ

که باز به استفراغ افتاد دیحالش بگو يامد از بد یاسی

اما سامان نگذاشت یشروع کرد به عذرخواهخواست از خجالت اب شود  یسامان استفراغ کرده بود م يجلو

برسانم مارستانیتو را به ب دیبا ستیتو حالت اصال خوب ن یاسینشو  احمق

خورده ام که به من نساخته يزیمطمئنا چ ختهیشوم معده ام به هم ر ینه خوب م نه

یدکتر نشان بده کیخودت را به  دیبا

خواست همه را نگران کند قرار  ینم یاسیعا نگرانش کرده بود اما واق یاسی یدگینگاهش کرد رنگ پر تیبا جد سامان

کرد یان را خراب نم یقیطر چیاغاز شود و به ه شانیبرا ییبایبود روز ز

بزرگ کرد دیرا نبا یکیکوچ نیشوم موضوع به ا یکه خوب م گفتم

ست؟ یموضوع کوچک یمطمئن تو

دست بردار نبود سامان

دهیت پررنگ يمن نگرانتم بدجور یاسی

سپاسگزارانه به سامان نگاه کرد یاسی

ستین ینگران يبرا یلیاما دل ممنونم

جرعه اب خورد دوباره باال اورد سامان مثل فنر از  کیجا امد اما تا  یبه صورتش زد حالش کم یطرف چشمه رفت و اب به

دیجا پر

روم فرزاد را خبر کنم یم

کرد یم هیو خجالت داشت گر یاز زور بدحال یاسی

دیرا نگران نکن هیکنم بق یاقا سامان خواهش م نه
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یاسی ستیتو حالت خوش ن اما

شود یاما کم کم بهتر م ستیخوش ن حاال

دیخند یصورتش م يزده اش کرده بود داشت به پهنا جانیه یاما شاد گلنار بود انگار موضوع ریپ يصدا

دارد یکم کم دست از سرت بر م اما یبانیدست به گر یچند صباح کی یصبحگاه یبدحال نیا با

تنگ  یبا چشمان یاسیهمراهشان اورده بودند از بس به دستپخت محشرش عادت کرده بودند  ياشپز يرا برا گلنار

:دیپرس اطیشده نگاهش کرد با احت

من چه مرگم شده؟ یدان یتو م مگر

خانم جان دیحرفها را نزن نیا

راحت شده بود الشیزد خ یداشت لبخند م زیزد سامان ن يمرموز لبخند

گرید یخانم جان حامله هست یسالمت به

هنوز بچه بود یخواست کام یغمبرك زده بود او بچه نم یاسی

قدر زود اتفاق افتاد؟ نیا چرا

نگاه کرد رزنیبه پ صالیبا است یاسی

 یکند بچه او را نم یم شود فکر یم نیغمگ ندیحال غمبرك زده ات را بب نیخانم اگر اقا فرزاد ا یاسینکن  يناشکر

یخواه

میما بچه دار اما

نکن دشیو نا ام دهیها رنج يبچه باز نیاقا فرزاد بچه خودت را بخواهد با ا دیدختر جان شا ستندیخودت ن يها بچه

دیرنج یهم م ادیز یلیخ دیرنج یخواهد م یکه بچه را نم دیشن یم یاسیبا گلنار بود فرزاد اگه از  حق

دهند یبه شوهرشان م جانیخبر خوب را در خلوت و عاشقانه و با ه نیزنها ا معموال



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٦

 زیکند هر چند که خودش چندان سورپرا زیبرگشتند فرزاد را با خبر خوبش سورپرا الیکه به و یگذاشت وقت یاسی

نشده بود

کیتبر یراست

انداخت یاس مرفتار و نگاه سامان به دلش هر یگفت گاه کیگوشش تبر ياز کنارش رد شد و تو سامان

ستمیمطمئن ن هنوز

:امد گفت بیعج یاسیکه به گوش  یرفت با لحن یجلو افتاده بود همان طور که م یچند قدم سامان

را داشته باش الیسه يبچه ها يفقط هوا یمطمئن باش یتوان یم

سامان رفته بود خواهم اما  یکه بچه نم الستیسه يخاطر بچه ها ؟بهيکرده ا الیخ یپس چ دیخواست بگو یم یاسی

 دیارزو کرد هر چه زودتر بچه دار شوند شا زیاو و شهرزاد ن يبرا یاسیدر خود داشت و ناگهان  یاندوه بزرگ شیصدا

زد یم يتر کمرا گره مح وندشانیبرد و پ یم نیبچه ها فاصله ها را از ب

رحمانه او را قلقلک  یفاده کرد و بپدرش است يرو دنیپر يچادرشان تا چشم باز کرد بالفاصله از فرصت برا يتو یکت

ان چادر کوچک غوغا به پا شد يتو هیشروع به دفاع از خودش کرد در کمتر از چند ثان دیخند یکه م یداد فرزاد در حال

بر پا بود پدر و  يخنده دار شیکه بچه را ارام کند در انجا نما دیدو یاسیزدن کرد  غیبود شروع به ج دهیکه ترس یکام

را به  یکام یاسیقرار گرفته بود  تیکوچک بود و در اقل یکت يدادند اما دستها یرا قلقلک م گریو همد دندیلول یدختر م

و سرعت عمل  يقرار گرفت اما دستانش قو تیبار فرزاد در اقل نیا ددفاع کن یکه از کت دیگلنار داد و خودش پر

دستانش فوق العاده بود

گوش  ادیو فر غیخنده و ج يداد و صدا یرا قلقلک م ییهر جا ای یهدف هر کس یب يدستها قهیدر عرض چند دق ناگهان

کرد یرا کر م

التماس کرد که بس کنند ان قدر  یاسیباالخره  نکهیو پدر و دختر همه به خنده افتاده بودند تا ا یاسی طنتیش نیا از
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و  دیرا د یاسی یدگیورد فرزاد رنگ پرخ یلباسش در رفته بود و دوباره حالش داشت به هم م پیبودند که ز دهیخند

غائله را تمام کرد

حالت خوبه؟ تو

:کرد و در جواب فرزاد گفت يخنده شاد یاسی

شود ینم نیاز ا بهتر

شروع شده بود یو بدحال يماریاو احساس ب يشد روز را شروع کرد گرچه برا ینم نیهم بهتر از ا واقعا

رفتند  رونیرفتند از چادر ب یراه م یکه از شدت خنده به سخت یدر حال زانیهر سه نفر قهقهه زنان و افتان و خ سپس

همه بود يلبها يشاد رو يلبخند

و خنک بود اما افتاب ماسه ها را داغ کرده  میزدند هوا مال یداغ چرت م يماسه ها يرفته بودند شنا و زن ها رو مردها

بود

رفتند یم یدسته جمع يدر اطرافشان به شنا يادیزد مردم ز یزانوان فرزاد گذاشته بود و چرت م يسرش را رو یاسی

من هست؟ يتو اصال حواست به حرفها یاسی

پاره شد یاسیبود ناگهان چرت  امدهیدر ن یاسیاز  ییصدا چیحرف زده بود اما ه یاسیبا  یمدت فرزاد

؟یتو چه گفت دمینه من اصال نشن یرا بخواه راستش

اش گرفت همه صراحت خنده نیاز ا فرزاد

شده؟ يزیبود چ دهیامروز صبح هم رنگت پر يخواب الود شده ا یلیخ یاسیزدم  یحدسش را م دیبا

:دیناگهان از جا پر یاسی

نه چه طور مگه؟ نه

نگاهش کرد یبیکند فرزاد به طرز عج زینبود که شوهرش را با خبر خوبش سورپرا ییجا جا نیا



یکرمان يفاطمه صابر - روشن يسهم ما از فرداها کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٨

دارد يازکه ر یهست یزن هیشده شب يزیچ کی مطمئنم

:دیباز ماند به سرعت پرس رتیاز ح یاسیباهوش بود دهان  عجب

؟يراز چه

راز گفتن نبود يجا که جا نیا یلعنت

زد يلبخند مرموز فرزاد

یبهتر بدان دیدانم خودت با ینم

او را لو داد یدستپاچگ نیخودش را به ان راه زد اما هم یبا دستپاچگ یاسی

يشده ا یاالتیخ نکهینکن فرزاد مثل ا تیاذ

:گفت یقیزد و به همراه نفس عم يباز هم لبخند مرموز فرزاد

مانم یباشد منتظر م ستین شیجا نجایا ایو  ستیحاال وقتش ن دیدانم شا ینم

دوباره سرش را  یو دماغش سوخته شد واضح بود که رازش لو رفته با سرخوردگ ختیبه هم ر یاسیکاسه کوزه  همه

دیشیبه راز لو رفته و هوش فرزاد اند رتیو با ح فرزاد گذاشت يپاها يرو

داد یرا نشان م ییزد و با دست جا یم غیج یپاره شد زن زیرا پاره کرد چرت فرزاد ن یاسیدوباره چرت  یزن غیج يصدا

از  ستادیاز ترس ا یاسیکنار صخره ها قلب  ییکردند جا یم يداشتند با هم باز گریو چند بچه د یبود که کت ییجا قایدق

:زد ادیناگهان فر افتیرا جستجو کرد اما او را ن یو با نگاه کت دیجا پر

ستین یکت فرزاد

 يمرد چیصخره ها به اب افتاده بود ه ياز باال يزد بچه ا یم غیاوج گرفته بود ان زن همچنان ج زیقلب فرزاد ن ضربان

هم از  يرفته بودند و خبر یدسته جمع يا به شنابزند و بچه را نجات دهد مرده رجهینبود که در اب ش یهم در ان حوال

نبود قینجات غر
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:دیکش غیگلو ج خیشد از ب رهیچ یاسیبر  یبیترس عج کبارهی

به اب افتاده یکت ستین یکت

از اب مانع شده بود یترس کت اموزدیب یهنوز موفق نشده بود شنا به کت یاسی دیترس یم ایاز اب در یچه قدر هم کت و

:زد غیج گریبار د یاسی

یکت

دی؟نشنيرو یکجا م:دیپرس یفرزاد را که از او م ادیکرد و فر دنیوار شروع به دو وانهیناگهان د و

 یوار صندل وانهیبپرد د رونیاش ب نهیخواست از س یکه قلبش م یخودش را جمع و جور کرد و در حال یبه سخت فرزاد

کرد بیرا تعق یاسیچرخدار را به حرکت دراورد و 

؟یلعنت يرو یم کجا

تواند  یم یاسیشد که  یفرزاد باورش نم دیدو یداد مثل باد م ینجاتش م دیبه اب افتاده بود و با یکت دیشن ینم یاسی

تند بدود نقدریا

یاسیو نه  دیشد اما نه فرزاد انها را د شیدایشانه داشت پ يرا رو یکه کت یهمان موقع سامان در حال ناگهان

بود سکته  کیبود فرزاد نزد دهیبه صخره رس گرینبود حاال د یحرف چیو گوشش بدهکار ه دیدو یمها  وانهیمثل د یاسی

اصابت  ییناکرده اب کم عمق بود و سرش به جا يرفت و خدا یم رجهیاب ش يان صخره ها تو ياز باال یاسیکند اگر 

کرد؟ یم

شد یخارج م شیاز گلو یبه سخت شینفسش به شماره افتاده بود صدا دید یچشمانش م يمرگ را جلو فرزاد

فتادهیان جاست به اب ن یکت یاسی

 یدر خطر است حت یگفت کت یکه به او م دیشن یاش را م دهیضربان قلب ترس ياو فقط صدا دیشن ینم یاسی اما

کرد یفرزاد التماس م دید یرا نم ییچشمانش جا
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ردیرا بگ شیجلو یکی

کوفت نیزم يحسش را رو یب ينبود فرزاد پاها یکس اما

مصرف یب يپاها نیبه ا لعنت

بود ان وقت بود که سامان خطر را با تمام قلبش  دهیصخره ها ر يبه باال یاسیرا گرفته بود  یاسیتوانست بدود  یم اگر

عقب تر بود زیاز فرزاد ن یدور بود حت یاسیاز  یلیگذاشت اما خ دنیحس کرد و پا به دو

شمانش را بست و با تمام وجودش دعا کردزانوانش گذاشت و چ يدست رو فرزاد

کمک کن یاسیبه  ایکمکم کن خدا ایکمکم کن خدا ایخدا

شد رهیخ شیرا باز کرد و به پاها چشمانش

خورد؟ یبه چه دردم م تانیبعد يد؟کمکهایقرار است کمکم کن یحاال کمکم نکند پس ک اگر

در خود حس  یبیاش ناگهان قدرت عج یمعنا و مفهوم زندگکمک به  يحاال وقتش بود برا ستدیپا با يقرار بود رو اگر

اما توان نداشت حرکتشان بدهد ستدیبا شیپاها يازاد شد و موفق شد رو ینهفته درون يرویاز ن یکرد انگار بخش

دیها تکان بخور یها لعنت یلعنت

باز شد  رتیبود دهانش از ح ستادهیا شیپاها يفرزاد که رو دنیبا د دیدو یم یاسیکمک به  يکه داشت برا شهرزاد

دیغلط نیرفت و بر زم یاهیچشمانش س

ارزشش را  ایا یاسیجان  متیبود ان هم به ق دهیتا فرزاد را سرپا کند از راه رس دندیکش یکه انتظارش را م یشوک

تا او را از حال برد افتیسوال انقدر در مغز شهرزاد انعکاس  نیارزشش را داشت؟ا ایداشت؟ا

به خطر انداختن جانش  دیاب پر يتو ندازدیپشت سرش ب ینگاه میان که ن یو ب یمکث چیه یصخره ب ياز باال یاسی

کار بود نیاسانتر شیبرا

دیکش یجانکاه ادیامد سر به اسمان گذاشت و فر یدر م یو نفسش به سخت دیدیچشمانش م يکه مرگ جلو فرزاد
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و اشک داغ صورتش را سوزاند دیو ناگهان بغضش ترک خدا

را به کمک  شیرویساخته نبود فرزاد همه اراده و ن ياش انجا در خطر بود و از او کار یاش عشقش همه زندگ یاسی

قدم را برداشت خودش  نیخاست و پر از درد و زخم و خشم بود اول یکه از اعماق روحش بر م يادیو با فر دیطلب

تواند به او کمک کند پر کرده بود  یم یقیه و به چه طرکه چگون نیو ا یاسیچه کار کرد همه ذهنش را کمک به  دینفهم

که اتفاق افتاد دیو معجزه را ند

 دیدو یاش بردارد سامان که مثل باد م یاسی يقدم را به سو نیکرد که دوم یاش را جمع م يکه داشت همه انرژ یوقت

فاق افتادکه ات دیزد سامان هم معجزه را ند رجهیاب ش يتو یاسیاز او جلو زد و پشت سر 

خدا

از  يتوان تحمل وزنش را نداشتند کار شیرا لرزاند پاها شیپا ریز نیو زم دیاش را خراش نهیجانکاه فرزاد س ادیفر

دیغلط نیسوخت بر زم یم يدیکه از درد ناام يا نهیاش ساخته نبود و ناگهان فرزاد با س یاسی يدست او برا

یلعنت يپاها یلعنت يپاها

کردند يچه شاهکار یلعنت يپاها نیرا شست متوجه نبود هم صورتش يدیناام اشک

دمیخودم د یدو قدم برداشت یکیتو  یتو راه رفت فرزاد

فرزاد انداخت يپا يکه به لکنت افتاده بود خودش را جلو یدر حال شهرزاد

کجاست؟او را کجا بردند؟ یاسی

جان خودش متیاده بود اما به قرا نجات د يهوش از اب گرفته بودند جان بچه ا یب مهیرا ن یاسی

معجزه اتفاق افتاد یگفتم؟تو راه رفت یچ يدیشن فرزاد

:دیکش ادیاشکش را گرفته بود بر سر شهرزاد فر زشیر يجلو یکه به سخت یدر حال فرزاد

یفهم یخواهم م ینم يمعجزه ا یاسی بدون
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و با هم به  اوردیرا ب نیکه ماش دیدواش بود شهرزاد  ینبض زندگ یاسیخواست  یرا نم یزندگ یحت یاسی بدون

را از اب  یاسیرفت او  یاسیتکان داد و همراه  یبردند سامان دست یم مارستانیرا به ب یاسیبروند داشتند  مارستانیب

گرفته بود

منتقل کردند مارستانینجات داده بود به ب یاسیرا هم که  يا بچه

شود یحالش خوب م یاسی فرزاد

بود باز کند دهیاش تاب یکه بر زندگ ينور يد را به روخواست چشم فرزا یم

درامده بود یکیبرادر محبوبش از تار ینور بود زندگ نیذوق زده ا شهرزاد

گرفت یاز پرتوها را م یلیخ يجلو یچرخدار لعنت یبود اما صندل دهیاو تاب یبر زندگ يهم مثل نور یاسی گرچه

دو قدم  یکی یو حت استدیب شیپاها يبرداشته شود فرزاد سرانجام توانسته بود رواز سر راه  یمانع لعنت نیقرار بود ا حاال

بردارد

دیکرده بودند سرانجام از راه رس دیکه همه از امدنش قطع ام يا معجزه

خورده بود و شکسته  ییسطح اب نگه دارد سرش به جا يداشت بچه را به زحمت رو یکه سع یهوش بود موقع یب یاسی

از بازوانش  یکیپا و  يرو یقیعم يها یدگیبر یان حوال يصخره ها زیت ياز دست داده بود و سنگ ها يادیبود خون ز

کرده بودند جادیا

بود امدهینقص از اب در ن یو ب یاش عال رجهیش نکهیا مثل

 یلیخ اهیسوراخ س کیبه  هیشب يزیکرد در چ یهوش بود حس م ینداشت ب يگرید یسر شکستگ یجز شکستگ به

.بود کیتار یلیساکت و خ یلیرود سقوط ادامه داشت و همه جا خ ینرم فرو م یلیو خ قیعم

****

همسر شماست ؟_

 .، نگران کننده بود یاسیسر  یشکستگ. به سامان انداخت  يجد یمعالج نگاه پزشک
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که چشمانش را  یشکو ا یست ، تا دلنگران یاسیتکان داد اما به سرعت گفت که برادر  یسرش را به نشانه منف سامان

.کند هیپوشانده بود توج

...  دهیچسب یهوش یبه عالم ب یجمجمه ندارد ، اما دو دست یوارد شده ، خوشبختانه شکستگ يدیشد يبه سرش ضربه  _

.ندارد از ان جدا شود الیخ

.زد یقرار بود و دو دو م ی، ب یسامان از فرط نگران نگاه

دکتر ؟ ينگران کننده است ، اقا تشیوضع _

:رك پاسخ داد یلیخ دکتر

.، بله امدهیکه به هوش ن یتا وقت _

.شد یهم داشت که به شوهرش مربوط م يگرینگران کننده د خبر

:دیسامان پرس از

همسرش کجاست ؟ _

.اور خودش را به دکتر رساند رتیح یدر ظاهر شد و با سرعت يچرخ دار ، جلو یصندل يموقع فرزاد رو همان

دکتر ؟ حال همسرم خوب است ؟ يشده اقا یچ _

مرد جوان ، رنگ مرگ به چهره ...  ابدیبهبود  يمرد جوان متاثر شد و دعا کرد که همسرش به زود تیاز وضع دکتر

اش بشود ،  يزنش نگران بود که قبل از ان که زن طور يبرا يبه قدر. دوست دارد  یلیواضح بود همسرش را خ. داشت 

.ترف یاو از دست م

.معذب بودکه خبر بدش را چگونه به او بدهد دکتر

.شود یهمسرتان حالش خوب م _

.حبس شده بود ، رها شد نهیمدت ، در س نیا یفرزاد که در ط نفس
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.خوب ، خدا رو شکر _

...اما _

دکتر ؟ ياما چه اقا _

.اش بود فهیزد ، وظ یحرفش را م دیسرش خراب شد ، دکتر با ابریدن دوباره

 ...نگفته ، نقش بر اب شد یاسی نیریراز ش. اما بچه را از دست داد  _

را از دست نداده بود ، بچه  یاسیشد ، او  يناگهان اشک فرزاد جار. کند  زیفرصت نکرد شوهرش را با ان سورپر یحت

.شانه فرزاد زد يرو دکتر ، دوستانه. همه در ان جا متاثر شدند و اشکشان در امد . را از دست داده بود  یاسی

.ي، برو خدا رو شکر کن که خودش را از دست نداد دیداشته باش يگرید يبچه ها دیتوان یم _

اش را از  یاو گرما و نور زندگ. کرد  یم هیداشت گر لیدل نیبه هم. اورد  یسجده سپاس به جا م. کرد  یرا شکر م خدا

.دست نداده بود

.خودش را وسط انداخت شهرزاد

.هم دارند گریدکتر انها دو بچه د يدر ضمن ، اقا _

.بار محکم تر به شانه او زد نیا. اورد کاسته شد  یدکتر فشار م نهیکه در س یاز عذاب ناگهان

کردم تنها فرزند و چشم و چزاغش را از دست داده ، تو که دو تا چشم و چراغ  الیزند که خ یزار م يمرد گنده ، طور _

!يدار در خانه گرید

کاسته شد ، و  طیناگهان از تشنج مح. به فرزاد نگاه کرد و حرف زد که انگار فرزاد کاله سرش گذاشته  يطور دکتر

.لبها امد يرو یلبخند کم رنگ

ما . ، چشم از هم باز کند  تویبه گمانم عادت کرده با صدا. خدا باش ، حاال هم برو باهاش حرف بزن  يبه رضا یراض _

.، به گوشش نرفت میگفتکه هر چه 
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.لبها کاشت و رفت يبود ، و خنده را رو یخوش اخالق و مهربان دکتر

****

خواست  یحال بود ، م یخسته بود ، ب یاسی)) دوستش دارد (( گفت ؛  یبه او م یو دوست داشتن میارام و مال يصدا کی

.برد یکرد وضربان قلبش را باال م یم يزگذاشت ، ان صدا با تار و پود وجودش با یاما ان صدا نم. بخوابد 

بود  دهیکه انقدر اشنا بود ، و بار ها و بارها شن ییبود ؟ چرا فراموش کرده بود ؟ ان هم صدا یک يبود ؟ صدا یک يصدا

.را شناخت نیدلنش يدر ذهنش به جست و جو پرداخت و ناگهان صدا یبا خستگ یاسی... 

.اش یزندگعشق و  کیبود ، شوهرش ، شر فرزاد

.دوستش دارد ایکه به اندازه تمام دن دیناگهان خواست جوابش را بدهد ، به او بگو و

.سخت شده است شیقدر برا نیجمله کوتاه ، ا کیحال و خسته است و گفتن  یهمه ب نیکرده بود ، که چرا ا رتیح

.ود فرزاد گره خوردچشمانش را باز کرد ، نگاهش با نگاه اشک ال. اش را جمع کرد  يانرژ همه

.دختر يسالم ، تو که جانم را به لب رساند _

شده ؟ یچ _

افتاده بود ؟ یچه اتفاق یعنیچه ؟  یعنی. بود  مارستانیتخت ب يبه دور و برش کرد ، رو يزده ا رتینگاه ح یاسی

.دیاشک ها خند نیسر داده بود ، ب یخوشحال هیکه گر فرزاد

 !نزدك بود از ترس سکته کنم یاسی... را ندارد  تیها يباز وانهیدمگر نگفتم قلب من تحمل  _

.نبود یکه نجات داده بود ، کت يبچه ا. را به خاطر اورد  زیهمه چ یاسی ناگهان

:دیاز فرزاد پرس دهیترس ینگاه با

کجاست ؟حالش خوب است ؟ یکت _

.یبود از ترس ، مرا سکته ده کیو نزد یگذاشت ندیدو يهابنا وانهیاز همان اول هم حالش خوب بود ؛ تو مثل د _

.رمقش ، اشک را از گونه فرزاد پاك کرد یبا سر انگشتان ب یاسی
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.ست یخوامفرزاد ، گمان کردم کت یمعذرت م _

گران سر زده بود ، ن یاسیتا ان موقع مادر بچه ، دو سه بار به . کرده بود  یرا نجات داده بود ، کار بزرگ يجان بچه ا اما

بر  یکه از عهده هر کس یلزرگ يفداکار. جان بچه اش جان بچه انها را نجات داده بود  متیبه ق یاسی. بودند  یاسیحال 

!امد ینم

.نشستهبود ، و دستان او را در دست داشت یاسیلبهخ تخت  يرو فرزاد

.لو رفت زی؟ عاقبت همه چ یبچه را به من نگفت هی، چرا قض یراست _

.کنم زتیه بودم با ان سورپراگذاشت _

.یگرفت مانیکهفرصتش را از هر دو _

تکان  یاسی. خواست و از دستش داده بود  یرا م یاسیزد ، با تمام وجودش بچه  یدر چشمان فرزاد موج م یبیغر اندوه

.دیچیجانکاه در وجودش پ يخورد ، و ناگهان درد

شده فرزاد ؟ یچ _

انچه که از دست  يبدهد ، برا ياز شاد یی، رگه ها نشیفرزاد نتوانست به لحن اندوهگ. زد احساس گناه به فرزاد زل  با

!از دست رفته بود یزندگ کی. داده بودند متاسف بود 

.میام فرصت خوب را از دست داد _

سرعت  نیو با اامروز صبح او را نخواستهبود ،  نیبچه از دست رفته بود ، هم. به سرعت پر از اشک شدند  یاسی چشمان

.دهان او گذاشت ي، انگشتش را رو متیبه فرزاد بکند که فرزاد با مال یامد اعتراف. از دستش داده بود 

.یاست که تو در کنارم سالم نیمهم ا... دهم  ی، به تو قول م یاسیداشت  میفرصت ها فراوان خواه نیاز ا _

:فقط گفت یاسینبود ، در کار  یسرزنش چیخواست ، ه ینم یحیتوض چیه فرزاد

!متاسفم فرزاد _
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.یخواه یبزرگ شود ، بچه نم ی، فراموش نکرده ام تا کام یستیهم متاسف ن ادینه ز _

!بود زیگفت ، اما از دست دادن بچه هم غم انگ یم راست

از صبح تا حاال ، گرچه مادرش  یاو را هم بچه خودت بنام یتوان ی، م يداد یزندگ گرید يفراموش نکن ، به بچه ا _

.دهیجا سرك کش نیدفعه به ا ستیب

.زد یاسیبه  یسبک بال لبخند

.خواهم فرزاد یامچه مادر دارد ، من بچه خودم را م _

.اش گذاشت یشانیبر پ یطوالن يدستانش قاب گرفت و بوسه ا نیرا ب یاسی دهیصورت رنگ پر فرزاد

 تیاهم یب یو ناگهان انگار که موضوع. گرفت  یت را در اغوش خواهبچه خود ي، به زود یاسیداشت  یان را خواه _

:گفت یتفاوت یامده باشد ، با ب ادشی

!من افتاد يهم برا یاتفاق کی، امروز  یاسی یراست _

.دیدوباره ترس یاسی

؟ یچه اتفاق _

.شهرزاد اسم ان را معجزه گذاشت! اتفاق خوب  کیکنم  یفکر م _

.به خود گرفتند يشش فوق العاده افرزاد ، درخ چشمان

.زد یاز ان حرف م یتفاوت یمعجزه اتفاق افتاده بود و فرزاد داشت ان طور به ب کیبند امد ،  یاسی نفس

؟ يچه معجزه ا _

:گرد شده بودند ، فرزاد با خندهگفت یاسی چشمان

.ینیبهتر است ان را بب_

اما .  فتدیب دی، ترس ردیدستش را دراز کرد که او  را بگ عیسر یاسی. خورد لبه تخت ، سر  يو از رو دیلغز یناگهان کم و
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گشاد شدند و زبانش بند امد ، فقط نگاهش  رتیاز ح یاسیچشمان . ، و قدش به عرش رفت  ستادیا شیپاها يفرزاد رو

!معجزه بود کیباالتر از  نیا... شد  رهیبه فرزاد خ

 یب یاسیو با کمک  يجان گرفته اند ، به زود میکنم پاها یحس م. کننده است  دواریپله است ، اما ام نیاول نیالبته ا _

.راه خواهم رفت میپاها ي، دوباره رو رمینظ

.نمود ، در دسترس قرار گرفته بود یکه تا به حال محال م ییارزو

سعادت و  هیگر نیا ستیگر یم زیفرزاد ن. را سر داد  هیو در اغوش فرزاد هق هق گر دیترک یاسیبغض  ناگهان

:هگفتیهق هق گر انیبود ، در م یخوشبخت

.مانیبچه ها يبرا... خودم  يبرا... تو  يبرا.... خوشحالم  یلیفرزاد خ _

:گوشش زمزمه کرد يتو فرزاد

.را تنگ کنند مانیجا. شود  دایسر و کله اشان پ يکه قرار است به زود ییبچه ها _

.شده بود یاشان ، قلط هیخمده و گر،  دیاش خند هیگر نیب یاسی

.شده بود یصحنه بودند اشک و خنده اشان ، قاط نیکه شاهد ا زیخانواده ن هافرادیبق

.روشن داشته باشند ياز فرداها یطلوعکرده بود ، قرار بود همه سهم دیهمه خورش يبرا

.هفت تا پسر مثل خودت که به انها افتخارکنم _

که با  نیبود ، معجزه اتفاق افتاده بود ، اما مثل ا ستادهیا شیپاها يفرزاد رو. ر ، فرزاد را نگاه کرد شعله و یبا نگاه یاسی

.، اوقات فرزاد تلخ شد یاسیحرف  نیا

  .را نجات دهند یخواهم ، که مثل مادرشان ،هفت زندگ یهفت تا دختر م... ه؟یپسر چ _
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