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  :  مقدمه

 در گاهبی و گاه که هاییحقیقت با اما؛ پنداشتیممی رویایی را زندگی! شد چه و کردیممی فکر چه

 داریم فاصله راه هافرسنگ یاندازه به سرسبزمان رویاهای تا که کردیم باور کم کم؛ ریخت ماندامن

 هب اما کرده تصور دلگشا باغی و سبز دشتی در بارها و بارها را خود که! حقیقت این باور است تلخ چه و

 ایمنظره چنان در خویش حال گرنظاره و زده پا و دست علف و آببی و برهوت بیابانی در؛ راستی

 !گشتیم

 هب ورود هنگام که است همان زندگی که دانستیممی و شدیممی روبرو حقیقت با تولد بدو همان از کاش

 !افسوس اما. دیدیم ناالن را دل و گریان را چشم ارادهبی و کردیم حس دنیا

 با ابتدا همان از و نموده استقبال ما از لبخند با دیگران و شده حقیقت از گریان ما که افسوس

 رگبز آن با و گنجید باورمان در غلط باور این نیز ما تا ساختند دورترمان و دور حقیقت از هایشانلبخند

 هب اما؛ یافتیم آن در غرق را خود و ساخته طالیی رویاهایی اشتباه این از که جاآن به تا شدیم تربزرگ و

 ٩۵/١۰/٩! بود دیگری چیز حقیقت راستی

 

 خدا حکمت و کار در گاههیچ که باشد عبرتی درس ما برای تا شده نوشته واقعیتی اساس بر رمان این

 زندگی نابودی سبب جابی دعایی حتی زیرا! نکنیم خواهدنمی او آنچه به بیهوده اصرار و نکرده دخالت

 .خبریمبی اشآینده از ما که شده انسان
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 رمان از قسمتی

 .رسید گوش به هایشمفصل شکستن صدای. داد بدنش به قوسی و کش و شده بلند قالی دار پشت از

 . کردمی کم را اشخستگی از قدری آنها شکستن با همیشه

 . رفت پشم یگوله سراغ به و داده بیرون سینه از مانند آه نفسی

 !نبود او کار شاید اما؛ نبود سخت پشم کردن ریسه

 حکم برایش دخمه این در زندگی لحظه هر و نداشت آشنایی فرسایی طاقت زندگیِ چنین با که اویی

 !نبود سرنوشت با مقابله توان را انسان وقتی؟ کرد شدمی چه اما. داشت حبس هاسال

  

*** 

 و بود شده باز بناگوش تا نیشش. دید، بود اشگوشی در غرق و نشسته سالن در مبلی روی که را مهرداد

 . کردمی تایپ کلماتی انگشتانش سر با تند و تند گاهی از هر

 که زمانی. شد ترنزدیک و نزدیک او به و آمده پایین سالن به منتهی هایپله از صدا بدون و آرامی به

 . زد او به محکمی گردنی پس سپس و آماده را دستش، گرفت قرار سرش پشت

 . رفت فرو اشگوشی یصفحه در پیش از بیشتر اشکله و پرید چشمانش از برق دستش یضربه با

 ساختگی اخمی با سرش باالی به و کرده خم عقب به رو را سرش، کردمی جمع را دشلبخن که حالی در

 : گفت و کشید برایش نشانی و خط ابرو و چشم با سپس. کرد نگاه
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 !کنم صدا رو مامان کن صبر؟ زدی گردنی پس و کردی استفاده غفلتم از باز -

 : گفت او به رو ادایی با و کرد کج دهنی

 !مامانی قدهاین و سن این به بودم ندیده پسر !ننه بچه خبه خبه -

 . کرد صدا آشپزخانه از را مادر داریکش و بلند صدای با مینو حرف دنبال به مهرداد

 پسرها حساب این با! او طرفدار سالح بدون و تنها و یکه بابا و بود پسرهایش قرص پا و پر طرفدار مادر

 !دخترها یهمه مثل درست. بود شده بابایی دختر و شده مامانی

 . شد ظاهر در یآستانه در هراسان دست به مالقه مادر

 !زد گردنی پس مینو باز ببین مامان -

 ؟بگی رو این که انداختی کار از و کردی صدا آشپزخونه از رو من همه این -

 : گفت و درآورده زبانی مهرداد به رو و گذاشته صورتش کنار را دستش مینو

 ... حاال؟ خوردی -

 . ماسید دهنش در حرفش باقی که طوری به. کرد او به تیزی نگاه مادر

 : داد ادامه و

 ؟!پسر یا دختری تو آخه؟ رفته در جا از و شده هرز دستت یمهره و پیچ تو باز -

 . رفت عقب آشپزخانه به رو و داد تکان تاسف به سری و گفت را این
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 : تگف و بوسیده را تُپلش یگونه عجله با و دوید

 !قشنگه هم اخمت که برم اخمت قربون -

 وقتی و داد نشان خود از ساختگی اعتراضی؛ کرد کج که صورتی و داد تاب رویش به که چشمانی با مادر

 . کوبید سرش به محکم کفگیر با و زد لبخندی، داد قرار حمله مورد را اشگونه دوم بار برای

 احوالت بر وای که نداشتی هم رو زبون این اگه! چل و خل یدختره نکن لوس برام رو خودت برو برو -

 !بود

 کالس قصد به و کرده خداحافظی او از داد بدنش به که تابی و پیچ با و زده حرفش جواب در چشمکی

 .شد خارج خانه از زبان

 شدمی باعث وزیدمی که مالیمی نسیم اما؛ داشت رطوبت و شرجی که این با. بود خوب هوا امروز عجیب

 .کنند استنشاق را مطلوبی هوای و شده مخلوط رطوبت همان با

 خود اب. برود گلسازی کالس به تا ایستاد تاکسی منتظر خیابان کنار شد خارج زبان کالس از که طورهمان

. نمک استفاده مختلفی هایکالس از تا شده باعث داده بهم که هاییآزادی با که نکنه درد بابا دست»گفت

 اسرع در باید. کنممی پا و دست امآینده برای هنری یه هم و ترکهنمی خونه توی خودیبی امحوصله هم

 !«نمیشه جوری این. کنم نام ثبت هم رانندگی کالس وقت

 .شد سوار و زد ترمز پایش جلوی تاکسی حین همین در

 .کرد حرکت و گفت راننده به را نظر مورد آدرس

 .رفتمی کالس به سپس و کردمی خریداری کالس برای را نیاز مورد وسائل و رفته بازار به باید ابتدا
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 و روح شادابی باعث همین و گذراندنمی بطالت به را روزی هیچ دقیق و شده حساب ریزیبرنامه یک با

 .بود شده روانش

 هایکاری ریزه خیاطی چون. بود کافی روزش برای تنهایی به کالس همان. داشت خیاطی کالس نیز فردا

 .کردمی طلب را زیادی وقت کلی به و داشت زیادی

 .کردمی مرور خود با لب زیر بود آموخته زبان کالس در که را جدیدی کلمات، برسد مقصد به تا

 ار اشبانکی کارت همیشه که بود سپاسگزار پدرش از. شد پیاده و پرداخت را کرایه و رسیده مقصد به

 .باشد نداشته بابت این از کمبودی تا کردمی شارژ

 نظر مورد مکان به و پیمود را راه شدمی نیز پیاده پای با لذا. نبود زیادی راه گلسازی کالس تا بازار از

 .رسید

 قدی و گرفته هیکلی، داشت عهده به را هنرجویان آموزش که خانمی. بود گلسازی آموزش از دوم روز

 یکی یکی و زده سر هنرجوها به تک به تک ار قدری و داده کلی را توضیحات از مقداری. داشت بلند

 .دادمی یاد آنها به را کار حوصله با و مهربانی با و بود زبان خوش بسیار. دادمی شرح برایشان

 .افتاد راه به خانه طرف به و داده رضایت باالخره آموزش ساعت دو از پس

 .رسید شگوش به مسعود پسر بهزاد یخنده صدای، انداخت در قفل در که کلید

، گذاشتمی عروسش بهناز و بهزاد سر به سر وقتی چون! پدرش حال به خوش پس. بود آمده مهمان

 زنی آنها ناخودآگاه و رفتمی آنها قلب تا مستقیم و کرده فوران هایشچشم از شادابی این و شده ترجوان

 .شدندمی خوشحال اششادی از
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 !دهد نشان خودی و ستهپیو خانواده جمع به زودتر تا کرد تند پایی

 مرحمتش و لطف همه این از و کرده عطا او به خدا که بود نعمتی صمیمی و خوب ایخانواده داشتن

 .بود شکرگزار

 .دوید پذیرایی تا خوشحالی با

 !خزید آغوشش در و زد لبخند بود زده تکیه آن به و کرده باز مبل روی را هایشدست که مسعود دیدن با

 !کرد نفوذ مینو تن در اشدرانهبرا آغوش گرمای

 : گفت و بوسید را سرش مسعود

 ؟خانم مینو احوال -

 .گذراند نظر از را صورتش اجزای تک تک و کرد جدا مسعود از را خودش مینو

 !نیز را بلندش و فر هایمژه با مشکی و درشت چشمان، را مرتبش اما پر ابروهای، را بلندش پیشانی

 : گفت و زد لبخندی

 !شدم هم بهتر دیدم رو شما؛ بمخو -

 .دوخت چشم کردمی نگاهش منتظر هاییچشم با که بهناز به و برگشت

 .رفت بهناز نزد و برخاست مسعود کنار از زده خجالت مینو

 .بوسید را اشگونه و فشرد صمیمانه را دستش
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 !نکردم سالم شما به رفت یادم شد داداش پرت حواسم قدر اون، داداش زن ببخشید -

 ردکمی سعی که ایلهجه با و گذاشت نمایش به را ردیفش و سفید هایدندان و زد بانمکی لبخند بهناز

 : گفت، کند خودنمایی کمتر

 !هاشوما از دیدیم زیاد هامعرفتی بی این از ما -

 ؟داشتیم: گفت و کرد ساختگی اخمی خندیدمی که حالی در مینو

 !شد مینو یتوجه جلب ثباع سلیمی آقای مصلحتی یسرفه صدای

 : گفت پدرش به رو و کشید هایشلب روی را زبانش مینو

 !سالم... خدا رو تو ببخشید! آقاجون اِوا -

 .شود کاسته مینو خجالت از اندکی تا شد باعث حاضر جمع یخنده صدای

 .رساند مینو به را خودش بهزاد

 : گفت اشچگانهب و دلنشین لحن با و کرد حلقه مینو پاهای دور را دستش

 عمه سالم -

 .بوسید را اشبرجسته یگونه و فشرد خود به، گرفت آغوش در را بهزاد و شد خم مینو

 الهی برم قربونت سالم -

 .گذاشت اشعمه یشانه روی را سرش و شد باز دلنشین ایخنده به بهزاد هایلب
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 به خانه از رفتن بیرون هوای باز شاید .نبود مهرداد از خبری. چرخاند سالن دور دور یک را نگاهش مینو

 !بود زده سرش

 : گفت، باشد داشته سوالش برای مخاطبی که آن بدون

 ؟کجاست مامان -

 : گفت و کرد اشاره آشپزخانه به ابرو با بهناز

 !ها معمول طبق -

 : گفت لب زیر و داد تکان تاسف روی از سری مینو

 !برهمی بین از رو خودش آخرش -

 سعی وقتی. کردمی صحبت شیرین ایلهجه با که بود بوشهر شهر از و جنوب یخطه از تریدخ بهناز

 در و داشت که ایسبزه و بانمک یچهره با. شدمی تربامزه اشلهجه، کند صحبت لهجه بدون تا داشت

 هخانواد این عروس حال که دالیلی از یکی شاید و کردمی جذب زود را مخاطبش، خاصش یلهجه کنار

 خرید و انتخاب برای مادرش و پدر همراه بهناز روز یک. داشت مبلمان یمغازه مسعود. بود همین، بود

 سرانجام و رفته خواستگاری به؛ دهدمی انجام که تحقیقاتی طی و دیده را او مسعود و رودمی آنجا به مبل

 پوست رنگ از که بود انمکب و تخس پسری بهزاد شانازدواج یثمره حال و داده مشترک زندگی تشکیل

 .بود رفته مسعود به شمایل نظر از و بهناز به

 شیطنت نوه با همراه نیز گاهی. کردمی جوانی و شادابی احساس اشنوه و عروس دیدن با سلیمی آقای

 .بخشیدمی تداوم خانواده در را شادمانی و صمیمیت، رفتارش و اخالق همین و کرده
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 کار آتلیه در هم همراه به و شده نامزد سرور همکالسش با تازگی به، بود رتکوچک مسعود از که بهنام

 .کردندمی

*** 

 روی به سنگین باری، خواند را سجده ذکر و رفت سجده به که همین. بود رسیده نمازش آخر رکعت به

 ناچار. بیاورد باالتر قدری را سر نتوانست کرد تالش چه هر و خوانده را ذکرش. نشست کِتفش و گردن

 .نشد حاصل تغییری وضعیتش در اما؛ خواند پیش از بلندتر صدایی با سجده از بعد را صلوات ذکر

 .بود پیچیده آن در دردی و چسبیده مُهر به تر محکم اشپیشانی؛ شدمی وارد گردنش به که فشاری با

. کند یداپ نجات عیتوض آن از بتواند شاید آورده سرش به قبل از ترمحکم و بیشتر تکانی گرفت تصمیم

 صدای بالفاصله آن از پس. پیچید اتاقش در بهزاد یکودکانه یخنده صدای، کرد را کار این که همین

 : آمد بهنام

 ؟کنیمی کار چی جااین تو پدرسوخته -

 .نمود بلند مینو گردن از و چسبید را بهزاد ییقه سر پشتِ از و برد دست حین همین در و

 .برد پایان به را آن و داد را نماز سالم و تشهد. برداشت مهر از سر و کشیده نفسی مینو

 دستش از فرار راه، دادمی او به بهنام که هاییقلقلک با و شده تبدیل قهقهه به بهزاد یخنده صدای حال

 .نبود

. ندابرگرد عقب به سری و کشید کناری به صورتش از را چادر، بود نشسته سجاده روی که طورهمان مینو

 : گفت و کرد بهنام به نگاهی و نشاند لب به لبخندی اشبرادرزاده هایقهقهه با
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 .بود کرده امخفه وروجک این رسیدینمی اگه! رسیدی دادم به موقع به نکنه درد دستت داداش -

 در و زده لبخند گاهی و جمع هم در گاهی را اشلوچه و لب و دادمی ادامه ریزش هایقلقلک به بهنام

 : گفت جوابش

 !کنم کارش چی دونممی من رو شیطونک این -

 یسبزه و خندان یچهره به، شدمی تجدید لبخندش که طورهمان، محبت و شوق با دیگر باری مینو

 !اشفرفری موهای و مشکی هایمژه و درشت هایچشم به. انداخت نگاهی بهزاد

 : گفت لب زیر

 !بچه شیطونی که الحق -

 و هشد بلند سجاده از صلوات ذکر با. کرد سپاسگزاری خویش خدای از دیگر باری و رفته سجده به سپس

 .بپیوندد هامهمان جمع به تا رفت بیرون اتاق از. برگرداند قفسه به و جمع را آن

*** 

 قد با سپس. کرد خاموش را تلویزیون اشاره یک با و برداشت میز روی از را تلویزیون کنترل و برد دست

 روزنامه خبرهای هم هنوز. کرد رو و زیر را روزنامه متفکرانه و نشسته مبل روی اشبرآمده شکم و کوتاه

 .دادمی ترجیح تلویزیون متنوع و رنگارنگ هایبرنامه به را

. ندک در به تن از را روزانه کار خستگی تا داد بدنش به قوسی و کش و گرفت کمر به را دستش یک فخری

 .نشست همسرش کنار در مبل روی و برداشت اُپن سنگ روی از را سینی سپس
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 در، دادمی نوازش را چشم و داده جای خویش دل در را انار رنگخوش هایدانه که چینی سفید یکاسه

 سلیمی آقای طرف به و گذاشت کنارش در قاشقی و برداشت سینی از را آن. کردمی خودنمایی سینی

 : گفت و گرفت

 آغو بِفرمویین -

 : گفت کند بلند روزنامه روی از را سرش کهاین بدون سلیمی یآقا

 ؟حالو هَس چی چی -

 : داد ادامه و ریخت صدایش به زنانه ایعشوه فخری

 !دورِی دوس که رنگو خوش کرده دون انارو -

 دستش از را قاشق و کاسه و کرده فخری به آمیزمحبت نگاهی و کرد بلند روزنامه از سر سلیمی آقای

 : گفت و گرفت

 ؟کِردُممی چی چی نداشتم رو تو اگه مو نکنه درد گُلوم خانومو دست -

 : گفت زده جوابش در لبخندی فخری

 ؟کِردُم چی چی مگه میگی ایطو حالو قدت قربون -

 و نگاه عزیزش همسر و نشستمی همسرش کنار در وقتی کردندمی آب قند دلش در، اما گفت را این

 .کردمی نثارش را آمیزشمحبت کلمات

 .نمود انار خوردن به شروع وضعیت همان در و ادامه خواندن به و کرد پهن پاهایش روی را روزنامه سلیمی
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؛ دنمودنمی سپری یکدیگر کنار در چنین این را دقایقی شوهر و زن و رفتندمی شاناتاق به هابچه هرگاه

 از کردندمی سعی و کرده صحبت، بود نشانوجوانی و کودکی یادگار که شهرشان شیرین یلهجه با

 به زدن حرف نوع این البته. بسازند خویش برای را لذت ترینبزرگ و بهترین، دقایق ترینکوچک

 .داشت بستگی طرف دو هر خوش حال و سرحالی

 اول قاشق که طورهمان. بخورد رنگ یاقوتی انارهای از نیز خود تا برداشت سینی از دیگر ایکاسه فخری

 : گفت بردمی دهانش سوی به را

 ؟نَمکُنی ولِش که نوشته چی چی روزنامو ای تو حالو -

 آب با، رسیدمی گوش به هایشدندان زیر انار هایدانه شکستن قوروچ و قِرچ صدای که طورهمان سلیمی

 : گفت ناراحتی و تاب و

 !نو اتفاق یه رو هر! بد خبر یه رو هر -

 ؟شده چیطو مگه -

 سر پشت از صدایی، بخواند همسرش برای را روزنامه یافتاده اتفاق وقایعِ که کرد تر بل سلیمی تا

 : داد قرارش مخاطب

 !بله... و کردن خلوت همدیگه با عاشق کفتر دو که بینممی! به به -

، بردارد آن از را آب یشیشه تا بود گرفته قرار یخچال مقابل پا لنگه یک که بهنام به نگاهی سلیمی

 : گفت و داده تغییر را فازش سریع و اختاند

 ؟کنیمی گوش ما هایحرف به وایمیستی گوش فال حاال پدرسوخته -
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 دنمو حرفش چاشنی را شیطنت و گذاشت سینک درون را خالی یشیشه و کشید سر را شیشه آب بهنام

 : داد ادامه و

 نداره رو تشنگی تحمل تراشش خوش و ورزیده بدن که جااون از و بود شده اشتشنه بهنامت داش -

 نظرش، شدنمی مدا فدا مستونه هم برا که قناری دو شیرین یلهجه که کنه جون نوش آب تا بود اومده

 ...که شد این و کرد جلب رو

 شانهن بهنام طرف به و کرده بلند را قاشق، زدمی لبخند بهنام رفتار به و بود ساکت موقع آن تا که فخری

 : فتگ خنده با و رفت

 ؟کنیمی مسخره رو ما حاال؟ گذاشتی کار سر رو ما صلواتی پدر -

 : گفت رسیدمی گوش به رسا که صدایی با. داد خالی جا و داده قرار صورتش حائل را دستش بهنام

 : گفت باز و داده ادامه شیطنتش به و! ابوالفضل یا -

 ؟هِه چی چی میگی که مسخره ای حالو -

 عتقدم زیرا. است نرفته نشانه طرفش به دیگر شیئی تا گرفت پیش را اتاقش راه شتاب با و گفت را این

 : گفت و کشید بیرون به سری اتاق از بعد دقایقی اما رفت. افتدمی بار یک اتفاق که بود

 !کرد رحم بهم خیلی خدا! هانخودمونیم -

 .خندیدند و کرده هم به نگاهی شوهر و زن

*** 
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 آموزش کالس در سپس. گذراند نیز را دوره این آخر یجلسه و گذشته اشیگلساز کالس از ماهی چند

 .کرد نام ثبت رانندگی

 .بود نموده سازدست مصنوعی هایگل از لبریز را خانه یگوشه گوشه، بود دیده که قابلی هایآموزش با

 در دقایقی گاهی و گشوده تحسین به لب و شده زیبایی همه این از حیران، شدمی وارد که میهمانی هر

 . ستودندمی را دستانش هنر و نشستندمی گفتگو به رابطه این

 نمایش به مینو ظریف انگشتان از که درشتی و ریز هنرهای و داشت سلیمی آقای که ثروتی و شهرت با

 دختر این مینو و شده باز آنها یخانه به رنگ همه از هم آن متعددی خواستگاران پای، شدمی گذاشته

 .بود خرسند اتفاق این از، جثه یفظر

 .دید آینه در سر پشت از را مادر تصویر که کردمی شانه را مواجش موهای و بود ایستاده آینه روبروی

 .کنم روشن رو لباسشویی ماشین خواممی بده داری اگه چرک رخت مینو، مامان -

 .میارم و کنممی جمع رو خودم هایلباس من، بنداز توش هست دستت که هااین برو تو مامان چشم -

 .بیاد خوادمی گفت و زد زنگ تداییزن! مامان نیای دیر مینو -

 ؟افتاده اتفاقی -

 ؟بیاد مهمون که بیفته باید اتفاقی مگه؟ اتفاقی چه نه -

 ؟!داییزن آخه -

 ...خوادمی یدهشن تداییزن حاال میاد تهران از داره اتفاخته خاله. نکشون بیراهه به رو ذهنت، نه -
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 !بودم زده حدس درست دیدی. بگیره جا جلوتر بیاد خوادمی داییزن حاال! شده چیزی یه گفتم، آهان -

 : گفت دلخوری با، نشاند چهره به اخمی که حالی در مادر

 بهش انگی باید، بیاد خوادمی داداشم زن قرنی از بعد حاال. بکش خجالت! دختر حرفیه چه این -

 ؟بچسبونی

 چرخاند دهان در زبان عجله با دید پس را هوا که مینو. برود تا برگرداند رو دلخوری همان با و گفت را ینا

 : گفت و

 .نداشتم بدی منظور ببخشید، کردم شوخی؟! مامان وا -

 .کرد اکتفا بیا زود گفتن به تنها و برگرداند رو مادر

 با و دکشی پوفی و درآورد شکلکی آینه روبروی. اندبرس مادر به و کرده جمع را هالباس تا برگشت اتاق به

 : گفت تمسخر

 !اشافتاده فیل دماغ از دختر اون با االرض فی مفسد. ازش میاد بدم ایش! سیما داییزن -

 با. افتاد مادر حرف یاد به. پرداخت اتاقش کردن مرتب به سپس و کرد جمع سرش پشت در را موهایش

 «؟میاد خاله با هم شروین یعنی» گفت خود

 .دوید پوستش زیر خوشی احساس و انداخت گل هایشگونه، ذهنش در شروین اسم یادآوری از و

 .دهد انجام، مانده باقی کاری آنجا در اگر تا رفت آشپزخانه به و رساند مادر به را هالباس سریع

*** 
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 هیاهویی در خانه. ودندب شده جمع هم دور و آمده سالن به، ساعته چند استراحت یک از پس میهمانان

 دستبند مد آخرین یدرباره مینو با افسانه دخترش. زدمی حرف بهنام و سلیمی با فرهاد. بود شده غرق

 عمولم طبق و رفته آشپزخانه به فخری دنبال به سیما و کردمی صحبت، بود خریده تازگی به که طالیی

 . بود زنانه غیبتی هم شاید و کردن پچ پچ سرگرم

 : گفت، دادمی نشان حیرت در غرق را اشچهره که حالی در و کرد ترنزدیک فخری گوش به را سرش سیما

 که دبو شروین حرف به چنان گوش به حلقه کنیز مثل فاخته همین بودم تهران وقتی! که دونینمی، آره -

 !نگو

 و یاب که امپراطوریه یه !نبینش مظلوم جوریاین! خودش برا بود دیکتاتوری چه که نگو رو شروین! آخ آخ

 !ببین

 که هاییچشم با. نداشت را سیما زنکی خاله هایحرف تحمل دیگر که فخری که این تا گفت و گفت سیما

 : گفت و داد تکان تمسخر به سری، بودند شده گرد سیما حرف مقابل در ناباوری و تعجب فرط از

 !هستن من یزاده خواهر و خواهر زنییم حرف شوندرباره که هاییاین انگار؟! داداش زن وا -

 چشمی پشت، کند باور را حرفش فخری داشت توقع و نداشت جانبش از را حرف این انتظار که سیما

 : داد ادامه و برگردانده را اشاستخوانی صورت و داده سرش و گردن به تابی و کرد نازک

 ور مظلوم ظاهر به هایآدم گول تا کنم زبا اطرافش به نسبت رو گوشِش و چشم خواستم که باش رو من -

 !ایش. نخوره



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 20 

 النس به کرده بق و گرفت دست در قند حبه دو و برداشت سینی از چای فنجانی دلخوری با و گفت را این

 .نشست افسانه و مینو کنار مبلی روی و آمده

 یل لی خیلی و نداره ایتجربه فاخته. نباشه دروغ سیما هایحرف هم شاید! اعلم اهلل» گفت خود با فخری

 .آمد سالن به و نمود بلند را چای سینی و گفت خود با را این!« نازهمی اون به و ذارهمی پسرش الالی به

 بودن مارک و زندمی حرف مینو با اخیرش خریدهای مورد در تاب و آب با دخترش دید وقتی سیما

 : گفت و کرده اآنه به نگاهی، کشدمی رخش به را اششده خریداری اجناس

 که وقته اون آخ! شی وارد مجلس توی و بپوشی رو مارک لباس فالن داره لذتی چه دونینمی جون مینو -

 ...و میشه تا چهار هاچشم

 :گفت سیما به رو، بود فرهاد برادرش به چای تعارف حال در که فخری

 رو لباس اون که آدمیه مهم هم باز اما؛ شونهچشم تو مردم عقل که شده ایدوره االن درسته داداش زن -

 !بشه مشخص هاآدم ظاهر و لباس مارک فالن با که نیست چیزی شعور و فهم و عقل! کنهمی تن به

 و لباس فالن با پولدار تا صد به شعورشون و درک و محبت که هستن نداری و فقیر هایآدم بسا چه

 لباس و مارک و پول به چی همه پس. نیست مشخص شونپوره پاره هایلباس و ظاهر از و ارزهمی ماشین

 .نمیشه ختم

 .کشید سر الجرعه را چایش و کرد اخمی دلخورانه سیما

*** 

 .آمد و رفت در مسافران و بود شور پر و زنده همیشه مثل فرودگاه
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 .آمد پیشواز به و برخاست جا از سلیمی آقای یخانواده دیدن با میرداماد آقای

 !مرد کردی ما از یادی عجب چه یسلیم آقای به به -

 از پس قدیمی همکار دو. کشید اشمردانه آغوش به را او و فشرد را او دست گرمی به سلیمی آقای

 .بودند رسیده هم دیدار به هامدت

 ورطهمان. کند نگاه صورتش به بهتر تا کشید عقب به قدری و گرفت را سلیمی هایشانه میرداماد آقای

 : گفت بود شده یرهخ اشچهره به که

 ؟مکه حاجی حاجی رفتی؟ مرد کردی گم راه -

 : گفت جواب در و راند لب بر گرم لبخندی سلیمی

 .خندید خودش و شده پیدامون َراواین که داشتیم مسافری هم االن؟ ذارهمی هاگرفتاری مگه -

 : گفت و خندید و زد بازویش به دست با میرداماد

 !پیرمرد کردی اعتراف خودت خوبه -

 .کرد احوالپرسی سلیمی یخانواده اعضای با تک تک و آمده خود به که بود وقت آن و

 چند هنوز. نشستند هواپیما فرود منتظر صندلی روی اشخانواده و فرهاد و هابچه همراه به فخری

 : گفت و کشید کناری به را سلیمی میرداماد. بود مانده باقی فرودش تا ایدقیقه

 ؟نه یا کردن پا و دست شغلی کننمی کار چی پسرهات -
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 که هم مهرداد. کنهمی کار آتلیه نامزدش همراه که هم بهنام و زده فروشی مبل مغازه که مسعود آره -

 !هاحرف این و کارش موقع تا مونده فعال و خونهمی درس هنوز

 : گفت و خاراند را ریشش ته میرداماد

 ؟درسته بود تهگرف دیپلم؟ چی خانم مینو دخترت -

 .زد لبخند حرف این با و! ستکننده مصرف فعال هیچی مینو، آره -

 : داد ادامه میرداماد

 تونهمی خانم مینو. مصاحبه هم بعد و استخدام برا داره آزمون اینجا دیگه روز چند باشی موافق اگه -

 .میشه موفق مصاحبه و آزمون توی مینو، خودت مثل الیقی کارمند وجود با دونممی و کنه شرکت

 ؟موافقی؟ چطوره

 !نه یا موافقه خودش دید باید؟ بهتر این از چه ندارم حرفی که من -

 و آمده تا کرد ایاشاره مینو به سر با دور راه از و گرفت فاصله میرداماد آقای از قدمی چند حال همین در

 .شود جویا را نظرش

 مینو منتظر و برگشت میرداماد نزد سلیمی آقای، دکر حرکت پدر طرف به و برخاست جا از مینو وقتی

 .شد

 : گفت زائدالوصفی شادی با و زد هم به خوشحالی با را هایشدست و گرفت قرار امر جریان در مینو
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 و میشم استخدام فرودگاه تو بذارم سر پشت رو مصاحبه و بدم خوب رو آزمون بکنم رو سعیم من یعنی -

 ...و شینممی بابام جای

 : گفت مینو به رو و زد لبخندی میرداماد یآقا

 ...اما بود ما سر تاج بابات! نه که بابات جای -

 : گفت و گذاشت اششانه روی دست و کرده دخترش به رو و کرد قطع را میرداماد حرف سلیمی آقای

 رو نم بابا گفتیمی همیشه بودی که بچه یادمه. رسیمی تبچگی آرزوی به و میشی فرودگاه کارمند اما -

 هواپیما صدای و بزرگی از آوردمتمی خودم با وقتی. ببینم رو هواپیما روز هر خواممی ببر همرات

 !کردیمی گریه و ترسیدیمی

 .گفت بخیری یادش لب زیر و داد تکان سری و خندید روزها آن یادآوری با سلیمی آقای

 مسافران، گرفت قرار زمین روی هایشپله وقتی و نشست زمین به الجثه عظیم هواپیمای هنگام این در

 .رفتند استقبال به همه. شدند پیاده آن از یکی یکی

 و برد دست جوان. آمدمی فرودگاه سالن طرف به باوقار و قامت بلند و پوش خوش جوانی همراه به فاخته

 .کرد جاجابه چشم روی را دودی عینک

 یتپش به سینه در شروین دیدن با مینو قلب میان این رد. برسند راه از میهمانان تا بودند منتظر همه

 .افتاد سخت

 .نمودندمی تعارف یکدیگر با نوعی به همه. بود شده سنگین جو، رسیده سفر از تازه میهمانانِ ورود با

 .بودند شده آشنا یکدیگر با حال که اندغریبه پشت هفت از گویی
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*** 

 : گفت و رفت آیفون طرف به و شد بلند جایش از مهرداد، زنگ صدای با

 لب بر لبخند حرف این با! میشه وا مجلس یخ دیگه. اومد داداش زن با هم بهنام داداش سالمتیبه خب -

 : گفت فخری. نشست میهمانان

 !بودیم نشسته مجسمه عین و زدیمنمی حرف حاال تا ما که نه -

 .شد بلند سالن در پشت از بهنام صدای بعد اندکی و فشرد را آیفون یدکمه مهرداد

 !نباشه سرش روسری کسی اومدیم ما اهلل یا -

 با را معموله تعارفات و شد سالن وارد دنبالش به، زدمی لبخند نامزدش حرف از که حالی در سرور

 .داد انجام میهمانان

 فشردمی وشآغ در را بهزاد که طورهمان بهنام. شد آویزان عمویش گردن از و پرید بهنام آغوش به بهزاد

 .کرد بش و خوش و داده دست میهمانان با، بود درآورده را بهزاد واخ و آخ صدای و

 و زد کمرش به دست با. گذاشت زمین روی و کرده جدا خود از را او و زد بهزاد یگونه بر ایـوسه بـ بهنام

 : گفت

 .کن بازی برو جون عمو بدو -

 درآورده موتور صدای دهانش با و کرده مشت را هادست، شود رها کمان یچله از که تیری مانند بهزاد و

 .شد خارج جمع از و
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 و شادمانی احساس، بودند شده جمع همه که پسرهایشان و هاعروس دیدن با خانم فخری و سلیمی آقای

 و خنده صدای کم کم و شده تردوستانه جمع و شکست مجلس یخ مهرداد یگفته به. کردندمی غرور

 را عروسش پیشانی اشهمیشگی عادت به سلیمی آقای. ساخت پر را خانه فضای یهمانانم هیاهوی

 بین فرقی هیچ شوهر و زن. کشید آغوش به را او ترتمام چه هر محبتی با نیز فخری و بوسید

 جمع همه وقتی. نمودندمی محبت و داشته دوست اندازه یک به را دو هر و گذاشتندنمی هایشانعروس

 دست به را همه دل، بود آورده خود با که هاییسوغات با و دیده مناسب را موقعیت فاخته لهخا، شدند

 بسیار یشده کاریسنگ پیراهن مینو برای اما؛ بود آورده را حالش مناسب سوغاتی کس هر برای. آورد

 به طعاًق نگشر که پیازی پوست پیراهنی. رسیدمی پایش مچ تا پیراهن بلندی که بود دیده تدارک زیبایی

 . کردمی چندان دو را اشزیبایی و آمدمی مینو صورت

. کردمی گفتگو موضوعی مورد در اشدستی بغل با کس هر و شده پذیرایی و یکدیگر با صحبت گرم همه

 هایحرف به نیز سیما و فخری و سلیمی و فرهاد و پرسیدندمی کارش مورد در شروین از بهنام و مسعود

 نومی و افسانه و سرور و بهناز. بودند سپرده گوش، کردمی صحبت تهران در اوضاع چگونگی از که فاخته

 .کردندمی صحبت دری هر از و داده تشکیل پسندانه جوان جمعی نیز

 صدایی ناگهان که بود مشغول آن با و برده گوشی در سر معمول طبق و رفته فرو مبلی در نیز مهرداد

 با و سراسیمه همه و پاشیده هم از بارهیک به جمع. کرد جلب خود به ار همه یتوجه حیاط از مهیب

 .دویدند حیاط به وحشت و نگرانی

 .دویدمی طرفی به کس هر و افتاده راه به ایهمهمه
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 شتافته کمک به محله مردهای از تعدادی. بود شده زن و مرد از مملو خانه حیاط زدن هم بر چشم یک در

 .بودند برداریفیلم مشغول همراه هایتلفن با هم تعدادی و ایستاده اتماش به همسایه زنان و

 .داشت آمدنش هوش به در سعی دخترش دور به سیما و رفته هوش از وحشت و ترس از افسانه

 و شده اسیر آتش هایشعله در، بود انباری عنوان به حیاط در که اتاقی. بود سیاهی و دود در غرق جا همه

 ورد زبانش از بهزاد پسرم و کوفتمی صورتش و سر به تابانهبی بهناز. سوختمی آتش کام در مهابا بی

 .شدنمی

 به دست فرهاد همراه به پسرانش و خود. بودند نداده آمدن پیش یاجازه منزل اهل به پسرانش و سلیمی

 آتش سرکش هایشعله بر آب، آمدمی دستشان به چه هر و شیلنگ و سطل با و داده هم دست

 بود افتاده راه به ایهمهمه و هیاهو. نمودندمی کمک نشانان آتش چون همه نیز محله مردان. ریختندمی

 :زدمی داد یکی! ببین و بیا که

 بریز جااون -

 : گفتمی دیگری

 !کن احتیاط مسعود -

 : گفتمی یکی آن

 !بپا رو وراون بهنام -
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 ترنزدیک انبار به همه از چون سپس و ریختمی آتش رب آب بهنام کمک با و زده باال آستین نیز شروین

 دل به، زد انبار در به که لگدی با و ریخت خودش روی به و کرده آب از پر سطلی سرد هوای آن در، بود

 .دهد نجات آتش رحمبی هایشعله از را بهزاد تا شتافت آتش

 .تنداش حرکت توان و نشسته زمین بر و کرده سست پا زیاد استرس از و هاصحنه این دیدن با نیز فخری

 جزغاله صدای. کرد صدا را بهزاد بلند صدایی با و رفت پیش و کرده صورتش حایل را دستش شروین

 شدن خاموش خیال گویی؛ ریختندمی آتش بر آب چه هر و شدمی بیشتر لحظه هر انبار وسایل شدن

 دکرمی سعی و بود افتاده سرفه به شروین. شدنمی دیده جایی غلیظ دود از و شده سیاه دیوارها. نداشت

 به باز نیمه هاییچشم با دیدنمی را جایی هایشچشم که حالی در زحمت با و زده کنار را دود دست با

 ! نبود که نبود بهزاد از اثری اما. گشتمی بهزاد دنبال

 راهی تا رفتمی سو آن به سو این از عجله با و هراسان مسعود. بود شده بیشتر هااضطراب و هادلهره

 .شدمی ریخته آتش بر که بود هاآب. کند پیدا پسرش نجات برای

 ریادف با بهنام که، کند پیدا را بهزاد شاید بزند کنار را سوخته وسایل و رفته جلوتر تا شد آماده شروین

 : گفت

 !جاستاین بهزاد بیرون بیا شروین، شروین -

 تشآ در غرق که چوبی کمد، بپرد بیرون اتاق از خواست که همین اما؛ اندبرگرد سر بهنام صدای با شروین

 .کرد سد او بر را راه و افتاد پایش پیش بود
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 سرانجام. دادند نجات دود و آتش الیالبه از را او و شتافته کمکش به شروین صدای با همسایه مردان

 اتفاق سریع چیز همه قدری به. شد خاموش مردم شدن بسیج با و برداشته تالش از دست سرکش آتش

 خاموش زودی به آتش قطعاً نبود مردم کمک اگر. دهد خبر نشانیآتش به نکرد فرصت کسی که افتاد

 .کردمی سرایت خانه تمام به و شدنمی

 بیهوش را او بهنام که زمانی. بود رفته هوش از ترس از و کرده کز وسایل پشت حیاط از ایگوشه بهزاد

 دکن آرام دل سالمتش از بهناز هم تا سپرد مادرش دست به و کشیده آغوش به را او، کرد داپی حیاط کنج

 .کند رسیدگی امور به دیگران کمک با بتواند خود هم و

 این بر ایعده. افتاد راه به خود یخانه طرف به کس هر و شده متفرق مردم کم کم آتش شدن مهار با

 .نمودند محافلش قلن نیز ایعده و سوزاندندمی دل وضع

 .بود برداشته سیاهی و دود بوی را خانه تمام

 قابل ای و سوخته نیمه؛ بود نرفته بین از نظر به آنچه و بود رفته بین از و سوخته اتاق وسایل تمام حدوداً

 .نبود استفاده

 ردادمه و مسعود و بهنام. شد ریخته زباله سطل به و شده داده تفکیک جوانان کمک به یکی یکی وسایل

. دنمودن تمیز و بخشیده نجات سیاهی از شدمی که ایاندازه به را اتاق دیوار و در و افتاده تکاپو به سه هر

 و آشفته وضع آن از را خود و گرفته دوش نوبت به تا بستند صف حمام در پشت یکی یکی مردان سپس

 .دهند نجات دود و سیاهی پا تا سر
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 ودب نیاورده زبان به و بود خوددار چه گر. بود دیده آسیب همه از بیش انیجسم نظر از شروین بین این در

 هایشدست یمتوجه اشخاله و مادر؛ آمد بیرون حمام از که زمانی و سوخته حدودی تا هایشدست؛ اما

 .شدند

 : گفت نگرانی با و زد دستش پشت بر دیدنش با فاخته

 ؟ سوخته هاتدست بده مرگم خدا -

 میزان تا کردمی رو و زیر خود هایچشم مقابل در را هایشدست و رفته او طرف به هراسان و

 خود با و گرفته دست در را شروین هایدست که گونه همان لذا. دهد نظر و دیده را اشسوختگی

 :گفت و کرد فخری به رو، کشیدمی

 .بمالم هاشدست به تا بده خمیردندون آبجی -

 : گفت شروین به رو و زد شصورت طاق بر دستی نیز فخری

 !اومد روزت به چی ببین بخوری هوایی خاله یخونه بودی اومده حاال! خاله بکُشه رو من خدا ای -

 : گفت دید را خاله و مادر تابی بی که شروین

 .میشه رفع جزئیه سوختگی یه! که نشده چیزی، خاله، مامان نباشید نگران -

 : گفت باز فاخته

 !خمیردندون آبجی -

 : گفت و داد تکان سری و کرد خواهرش به نگاهی فخری



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 30 

 .خمیردندون از بهتر چیزی با کنممی درمونش االن من! خواهر چیه خمیردندون -

 .رفت آشپزخانه طرف به و گفت را این

 زیرا. بپرسد او از را سوزیآتش جزئیات تا بود کنارش در مسعود و آمده هوش به مادر آغوش در بهزاد

 .بود شده باعث را رخدادی چنین بچه از غفلت لحظه یک دانستمی

 المشک در پارازیتی شروین پیاپی هایعطسه؛ کردمی سخنرانی و بود رفته منبر باالی نوعی به که فرهاد

 بهزاد اما؛ دادمی نظری و گفتمی چیزی کس هر. بود اتفاق این بررسی و بحث هنگام حال. انداختمی

 زدن با سپس و کرده پر گاز یلوله از را بادکنکش که بود او که چرا. داشت خبر ماجرا از همه از بهتر

 و کرده رها را کبریت و کرده وحشت گاز از پر بادکنکِ ترکیدن با اما؛ کند درست بالنی تا خواسته کبریت

 تشآ هایشعله دیدن با و شده مخفی حیاط در دلهره و ترس با سپس. شودمی انبار در سوزیآتش باعث

 . رودمی هوش از

 : گفت و شد خارج آشپزخانه از فخری

 !دیگه سوزهمی نه و زنهمی تاول نه! سوختگی درمون کنجد روغن هم این خواهر بفرما -

 زدگاندلهره و رفتگان هوش از به و کرده درست پی در پی مینو که گالبی هایشربت و قندها آب

 بود شنیده قبل از زیرا؛ بود زدوده دلشان از را غم و کرده لسرحا را همه و بوده کارساز، بود خورانیده

 سر بر گالب مصیبت و ختم مراسم در که است همین برای و بوده دل از غم زدودن گالب ازخواص یکی

 .پاشندمی مدعوین
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 هر رد و کرده استفاده فرصتی هر از. شد شروع فخری با سیما گوشیِ در هایپچ پچ دیگر بار اتفاق این با

 .کردمی وز وِز گوشش در، دیدمی تنها را فخری که کناری و گوشه

 کرده کشف پسر و مادر این از شخصه به که خصوصیاتی اون با دونستمنمی! جون فخری دور به خدا -

 !هستن هم بدقدم، بودم

 یا شونه مِشو بدقدمی از یا؟ اومد زندگیت و خونه روز به چه نرسیده راه گَرد از هنوز دیدی؟ دیدی اِ اِ

 دارن خودشون که دستگاهی و دَم همه اون با دونستمنمی! بَدیدها ندید ایش! شوره شونچال و چشم

 !کننمی چشِتون و میاد شونچشم به شما هایتخته و تیر و زندگی

 : گفت و کرده سیما به دلخوری از حاکی نگاهی، چشیدمی را خورش نمک که طورهمان فخری

 بیشتر جا وجب یه فردا! بده نجات رو من ینوه جون تا زد آتیش دل به که شروین خدا بنده، داداش زن -

 ...و بذاریم حق رو پا نباید! گیریمنمی که

 :داد ادامه شده فراخ هاییچشم با و کند تمام را حرفش نگذاشت سیما

 فاخته همین دونینمی تو! شناسممی رو هااین من شونهسیاست از این! زنهمی رو خودش حرف باز نیگا -

 و کنممی چنین گفته نکرده پیدا رو بیچاره عروس هنوز! کشیده اشآینده عروس برا هایینقشه چه

 رو هاشونحرف گول گذاشتن پیش پا مینو برای روزگاری روزی اگه بشنو من از رو این فقط! چنان

 .بود گفتن ما از! نخوری

 : گفت و شد ظاهر خانهآشپز در یآستانه در فاخته هنگام این در
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 دهنش خودم باید بخوره غذا تونهنمی که دستاش این با گرسنشه شروین امبچه؟ است آماده غذا آبجی -

 .بذارم

 : گفت لبخند با و چرخاند طرفش به سری فخری

 بیاد کن صدا رو مینو میری داری زحمتبی فقط، میارم دیگه دقیقه چند تا عزیزم آره! الهی بمیرم -

 .دارم شکارِ

 ادهد انجام بزرگ فتحی گویی که فاتحانه ایچهره با سیما. رفت و داد تکان مثبت عالمت به سری فاخته

 : داد ادامه آهستگی به و کرده فخری به رو

 تاب گردنی سپس؟! هاشدست این با امبچه گفتمی چطور دیدی. ذارهمی سرت منت حاال از؟ نگفتم -

 : گفت و تریخ اشچهره به ادایی و داد

 !ستساله دو یبچه اشبچه انگار -

 دبرچی لبی و گفت ی"اهلل اال الاله" لب زیر، بود شده طاق طاقتش سیما زنک خاله هایحرف از که فخری

 : گفت و

 ...ذارمنمی و کنممی فکر هاتحرف به. منی دختر خوشبختی فکر به که داداش زن ممنون -

  :گفت و شد وارد مینو لحظه این در

 !داری کارَم گفت خاله، مامان بله -

 .انگرسنه همه بکشم رو غذا تا کن پهن ببر و بردار رو سفره اون، مامان دستت قربون -
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 نیبیدهن از و شناختمی خوبی به را فخری که نیز سیما. رفت پذیرایی طرف به و برداشت را سفره مینو

 و گرفت دست در کفگیر فاتحانه؛ کرده اثر ریفخ بر حدودی تا هایشحرف بود مطمئن و بود مطلع او

 : گفت

 قسمت هاظرف تو درست رو هاشگوشت که بکش خورش تو، بکشم رو برنج من به بده جون فخری -

 .کنی

 هب اشچهره که حالی در متفکرانه خود و گذاشت سیما جلوی را برنج یقابلمه علی یا گفتن با فخری

 یک از پس تا افتاد خورش جان به دست به مالقه؛ اندیشدمی یماس هایحرف به که دادمی نشان خوبی

 .نمایند استراحت و خورده نان ایلقمه اضطراب و دلهره از لبریز و وقفهبی تالش روز

 مک فرصت ترسیدمی گویی که کشیدمی میان به حرف دری هر از و بود انداخته گل چنان سیما هایحرف

 یکی دختر شیرین حرف سیما از پیش که بود فاخته این البته. شوند تلنبار دلش در هاحرف و آورده

 : گفت و کشیده پیش را اشیکدانه

 طبم بتونه تا گشتمی مطب برای جایی دنبال در به در و گرفت رو دکتراش مدرک وقتی دخترم طفلی -

 بره هماه چند اموریتیم به باید و دارن نیاز تخصصش به که اومد کیانوش برای لندن از دعوتنامه یه، بزنه

 قید و بشه راهی شوهرش با شد مجبور هم دخترم. بده انجام قلب پیوند اونجا بیمارستان توی تا

 ! بشن موندگار جااون کالً و بزنه رو شخونواده

 : گفت، باشد زده حرفی فاخته حرف مقابل در خواستمی که سیما

 .مخالفم خونه از بیرون دختر کردنِ کار با کالً که من جون فاخته -
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 : گفت دید مناسب را وقت که مینو

 هایزن و ندارن پسرها با فرقی هیچ دخترها! کرده فرق شما با ما یزمونه و دوره االن داییزن -

 قبول اگه و بدم آزمون فرودگاه برای قراره؛ من خودِ االن. کننمی کار مردهاشون پای به پا مونجامعه

 .میشم اونجا کارمند شدم

 ،کردمی خمار را اشکشیده و مژه پر و رنگ میشی هایچشم که حالی در و کشید صورتش به دستی بعد

 : داد ادامه و ریخت صدایش در ناز و عشوه قدری

 که من! پوشیدم هاخوشگل فُرم لباس اون از و شدم هواپیما دارمهمون هم شاید دیدی چی رو خدا اصالً -

 !کنهمی کمکم و راضیه هم بابام، نیست دهنم تو هم ایخورده کرم دندون و سالمه بدنم ستون چهار

 : داد ادامه پدرش به رو چشمکی با و

 ؟!بابا نه مگه -

 و بسته نیز را هاچشم زمان هم و داد تکان پایین به سری، زدمی لبخند جوابش در که حالی در نیز پدرش

 : گفت

 که کنه کار جایی عزیزم و دونه یه یکی دختر که یشمم خوشحال هم خیلی و امراضی من جون بابا آره -

 ! آشنام محیطش با و بودم قبالً خودم

 .باریدمی هایشانچهره از تعجب و شده دیدنی خبر این شنیدن از بعد همه هایچشم

 : گفت و زد لبخندی لودگی با بهنام
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 !شدممی دختر من کاش، وهلل بده شانس خدا -

 : داد ادامه شوخ لحن همان با و ردک سرور یچهره به نگاهی و

 ؟نه -

 : گفت جوابش در و خندید نیز سرور

 !نشدی که حاال -

 تحساد بتواند که این بدون و نشاند لب به نیشخندی، بود انفجار حال در خبر این شنیدن از که سیما

 : گفت، نمود سلیمی به که کجی دهان با ابا بدون، کند پنهان را خود

 رکارس رو دخترتون افتخار با هم باید؟ کنید جبران، خوردید که رو خسارتی بتونید چطور پَ! دیگه بله -

 تای یک و داده تاب را گردنش که کرد بیان حالی در را جمله این و! چَه چَه و به به بگید و بفرستید

 .بود برده باال را ابرویش

 گاهن سلیمی صورت به، کشیدمی جالتخ و شده شرمگین رفتارش از و شناختمی را او خوبی به که فرهاد

 .زد صدا را او مردانه تحکّمی با، کند

 !سیما -

 اب، دیدمی خویش کردن کوچک بر مبنی را فرهاد رفتار که سیما. انداخت پایین را سرش و گفت را این

 .رفت مجاور اتاق به و شده بلند جایش از عصبانیت
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 و انداخته هم روی ترمحکم، داشت دست در که را بیحتس هایدانه و گفت استغفراللهی لب زیر فرهاد

 بریزد صدایش در آرامش قدری کرد سعی. انداخت کتش جیب در و کرده مچاله دست در را تسبیح سپس

 : گفت ترآمرانه و کرده افسانه به رو و

 .بریم شو آماده بگو مادرت به برو بابا -

 زا و کرد نگاهی پدرش به مانده دور پدر چشم از که زجاریان و خشم با، بود دیده پس را هوا که نیز افسانه

 .دافتا راه به، بود رفته مادر که اتاقی طرف به و انداخت نگاهی شروین به افسوس با سپس. برخاست جا

 سالن به چای سینی با وقتی، بود نشنیده را هاحرف از نیمی و رفته آشپزخانه به پذیرایی برای که فخری

 سینی، دید هامهمان با کردن خداحافظی حال در دست به چمدان و آماده را افسانه و هادفر و سیما و آمد

 : گفت تعجب با و نهاد میز گل روی دستش از را

 ؟!افتاده اتفاقی؟ یهو شد چی؟ داداش زن کجا -

 : گفت بود هویدا صورتش در خشم و ناراحتی آثار هنوز که حالی در و بوسید را صورتش سیما

 .برسیم تا راهیم تو هم کُلی حاال. میشه تموم داره فرهاد مرخصی! دیگه مبری ما -

 .آمد بیرون سالن از و کرد خداحافظی و

 .کنند شانبدرقه تا آمده دنبالشان به مسعود و فخری

 : گفت دلخوری با فخری

 ؟!شدید پا دفعه یه چرا شد چی آخه -
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 و کرد سست پا، کردمی حرکت آنها سر پشت در هک سیما. بودند رسیده حیاط از بیرون افسانه و فرهاد

 اییصد با و کرد کج و نزدیک فخری به را سر سپس. برود بیرون اشدایی دنبال به مسعود تا شد منتظر

 : گفت نشود متوجه مسعود که ترآهسته

 هداشت کار و سر جماعت مرد با که دختری! کنه کار خونه از بیرون و بره دخترت نذاری جون فخری -

 ونتساله چند و چندین آبروی و بیاره بار به هم آبروریزی برات ممکنه فردا! پررو و میشه سر خیره باشه

 ؟کنه کار سقف یه زیر جماعت مرد با دختر! ببره رو

 : گفت افسوس با و داد تکان سری کار این دادن جلوه تربزرگ برای و

 !نچ نچ نُچ -

 :داد ادامه آهستگی همان به و کرد ایاشاره سالن در به ابرو و چشم با و

 اسیرشون رو دخترت مفت مفت و نخوری رو ظاهرشون گول! گفتم بهت هااین مورد در چی نره یادت -

 !نکنی

 باری سیما سپس. داد تکان تایید به مقابلش در سری، دادمی گوش هایشحرف به حیرت با که فخری

 .شد خارج در از و گفت خداحافظی دیگر

 .برسد میهمانانش دیگر به تا برگشت سالن به، بود زده بهت سیما هایحرف از هنوز که فخری

*** 

 ؟ننه کُجوی دخترو ارزینه، ارزینه -
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 را او پیش از بلندتر بار این که بود شده طاق طاقتش. نبود ارزینه از خبری، کردمی صدا پیرزن چه هر

 .کرد صدا

 ؟ننه اومدِی ارزینه، ارزینه -

 ار رنگارنگش و دارچین دامن یگوشه دست یک با که حالی در آلود خواب و کرده پف هاییشمچ با ارزینه

 : گفت و شد ظاهر روبرویش، مالیدمی را هایشچشم دیگر دست با و گرفته دست در

 ؟کِردی صِدام چی چی بَرِی ننه -

 : گفت و کرد او به نگاهی پیرزن

 !بوسونی نونو تو دو یبِر خواسُوم. دوکونو رفت که یَدیت کاکو -

 : گفت و خاراند سری حوصلگیبی با ارزینه

 ؟شه چیطو که حالو -

 : داد ادامه جوابش در باز، خوردمی را اشصبحانه زود صبح و داشت سحرخیزی به عادت که پیرزن

 !بوخورم نونُ ای از نَمتونَم که مو -

 طوالنی ایخمیازه که حالی در خلقی کج با و اجبار به بود شده خراب صبحش دَم خواب که ارزینه

 : گفت کشیدمی

 .میرُم اَلونو ننه چیشُم رو باش -

 .کند اطاعت را مادربزرگ امر و زده صورتش به آبی تا رفت حیاط طرف به سپس و گفت را این
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 و رخواه این و کردمی زندگی آنها با شدمی مادرش مادرِ که بزرگش مادر، مُردند مادرش و پدر که وقتی از

 و ارزینه. بود چابک و چست هنوز اما؛ بود پیر چه گر. کردمی خشک و تر، معروف قول به را دوقلو برادر

 تربزرگ یک به هنوز آنها که داشت عقیده مادربزرگ اما؛ بودند سالگی پنج و بیست مرز در دو هر یداهلل

 .دارند نیاز

 همراه به دخترش که وقتی از اما؛ کردمی زندگی عروسش و بهمن پسرش با او بود زنده دخترش تا

 نیز او، کرد مکان نقل دیگر شهری به شغلش خاطر به بهمن پسرش و شدند کشته تصادف در شوهرش

 هب مجبور پسرش با خود هم و ماندندنمی تنها آنها هم ترتیب بدین. کند زندگی دوقلوها با داد ترجیح

 .شدنمی دیارش ترک

 عمیق نفسی با را روستا صبحگاهیِ پاک هوای. زد بیرون خانه از و کرده حکمم سر در را چارقَدش ارزینه

 چون قامت بلند و سرسبز هایدرخت بر گنجشکان یمستانه جیک جیک صدای. فرستاد هاریه به

 و ترشاداب و پریده سرش از خواب تا شد باعث همین و شدمی نواخته گوشش در زیبا بسیار سمفونی

 و یباز روستای این دیدن به زیادی تعداد ساله هر و بود توریستی و سرسبز وستایشانر. گردد ترسرزنده

 .رفتندمی هوا و آب خوش

 هن صورتی خاطر به اما؛ بود آموخته مادربزرگ از زیادی دستی هنرهای و بود کوشایی و فعال دختر ارزینه

 اما ؛بود دوقلو یداهلل با که است ستدر. بود مانده مجرد سن این به تا و نداشت خواستگاری، زیبا چندان

 و یباز صورتی از، کردندمی صدایش یَدی که یداهلل او باالعکسِ. نداشتند یکدیگر با ظاهری شباهت هیچ

 حال، بود همسان یداهلل با نیز او اگر که داشت را حسرت این دل در همیشه. بود برخوردار رعنا قدی

 روستا در که چرا. بود خانه خانم و بود داده تشکیل زندگی خودش برای و داشت قد نیم و قد کودکانی

 . ماندنمی کاله بی سرشان و مجرد او چون و رفتندمی بخت یخانه به پایین سنی در دختران
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 .رسید نانوایی به که بود خیال و فکر این در

 روسری: چارقد*

 بگیری: بوسونی*

 مغازه: دوکونو*

 اب و گرفته را تازه و گرم نان دست یک با. بود کرده نفوذ ارزینه یهاسلول تک تک در روستا پاک هوای

؛ بود مسیرش در که آبی جوی از تا بود گرفته را اشمحلی لباس پرچین دامن طرف یک دیگر دست

 و خشتی هایپله بار این تا شد دامن به دست باز، رفت پیش که قدری و پرید جوی از. بپرد ترراحت

 .برود باال را هکوچ به منتهی یکهنه

 سفره روی را نان و انداخت را سفره و شد خم. شدنمی دیده او در آلودگیخواب از اثری، رسید منزل به تا

 .کرد صدا را مادربزرگ و گذاشت

 .بوخور صُبونه بیُ ننه، ننه -

 او کنار در و ریخت مادربزرگش و خودش برای چای فنجان دو و کرد بلند سماور روی از را قوری سپس

 .نشست سفره دور

*** 

 یخوش و خوبی به را لحظاتش توانستمی حال. کشید آسودگی به نفسی مینو، فرهاد یخانواده رفتن با

 و افتاده دلش به مهرش کردمی حس بود هامدت که تیپش خوش یپسرخاله و عزیز یخاله کنار در

 .بگذراند، دارد او به نسبت خوبی احساس
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 از. رفتندمی رژه سرش در مدام سیما هایحرف. بود شده ترریزبینانه واهرشخ به نسبت فخری رفتار

 و زندمی که حرفی هر کردمی خیال. شدمی مشکوک نیز فاخته هایمحبت به مدام، بود بیندهن که آنجا

 هب باعث همین. دارد نهفته پسش در خاصی منظور، کندمی تعریف که حکایتی یا و گویدمی که بذله هر

 . کردمی پیدا نمود رفتارش در گاهی و شده اعصابش ریختگی هم

 برایشان را خوبی و شاد لحظات، دارند ماندن قصد آنان که مدتی در تا بود فکر به سلیمی طرف آن از

 است درست. بازگردند خوش ایخاطره با، روندمی دیارشان و شهر از که زمانی داشت دوست. کند فراهم

 کوتاه یجمله چند با کرد سعی نیز را همان؛ اما کرد وارد او به خسارت کلی، آمد پیش که سوزی آتش

 : گفت و دهد خاتمه

 جزئی ایصدمه هم خان شروین خدا لطف به و نشده چیزیش عزیزم ینوه و سالمیم همه که همین -

 .میشه جبران، نیست چیزی مالی ضرر! بخوره جون به نباید ضرر! خدا رحمت یعنی؛ دیده

 از و یابند باز را خویش یرفته دست از یروحیه خانواده اعضای یهمه تا بود کافی جمله چند همین

 !سازد مکدر را خاطرشان مبادا تا نکنند مرور ذهن در را اشخاطره حتی و گذشته اتفاق این بد یخاطره

*** 

 نتایج که روزی. رفت شده تعیین محل به فرودگاه آزمون برای پدر همراه به مینو که بود روزها همین در

 دلهره و عجله و دقتیبی با را کارهایش و بود پریشان صبح از. داشت عجیب ایدلشوره شدمی اعالم

 ... یا و شکستمی و افتاده زمین به دستش از ظرفی یا خاطر همین به. دادمی انجام

 چای نوشیدن از بعد میهمانان تا ودب این بر قرار. شد خارج آشپزخانه از و کرد پر داغ چای از را هافنجان

 و مانده خانه در مینو و فخری و بروند بازار به خرید برای، داشت برایشان را راهنما نقش که بهناز همراه به
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 ،بودند داده خود به که مرخصی روز چند از پس مسعود و بهنام. بازگردند آنها تا ببینند را ناهار تدارک

 .شدند مشغول خود کار به کدام هر و هبرگشت آتلیه و مغازه به حال

 اقات از عجله با و شده بلند سیستم پشت از مهرداد، شد خارج آشپزخانه از چای سینی با مینو که همین

 : گفت مینو به رو هیجان و شور با و شد خارج

 !کردن اعالم رو نتایج بیا بدو آجی -

 که کند تعارف را چای ترسریع تا کرد ندت پایی. بچرخد او طرف به نگاهش تا شد باعث مهرداد حرف

 ...و کرد برخورد میز یگوشه به پایش ناگهان

 هاییدست توسط سر پشتِ از بازوانش، برسد زمین به کهآن از پیش اما؛ خورد سکندری آن یک در

 هشکست میز برخوردِ با آنها از بعضی و شده واژگون هافنجان از تعدادی. شد داشته نگه مردانه و قدرتمند

 کدام هیچ و ریخته چایشان و افتاده سینی درون جاهمان دیگر تعدادی. بود شده پخش محتویاتشان و

 . نرسید، بود میهمانان مقابل که مقصد به سالم

 : فتگ نگرانی و هراس با، صحنه این دیدن با فاخته خاله. کردمی نگاه مقابلش یصحنه به زدهشوک مینو

 !خدا یا -

 عقب به سری و داد نجات دستانش یحلقه از آرامی به را بازوانش، سر پشتِ از اشناجی یصدا با مینو

 .برگرداند

 بتواند تا کند حالجی خود پیش را حرفش کرد سعی و زد هم به را هایشچشم شروین یجمله تکرار با

 .بدهد را پاسخش
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 : گفت شوخی لحن با و کرد کج سری مقابلش در شروین

 ؟نشد تونطوری خوبه حالتون میگم؟ دخترخاله کجایی! دالی -

 رد. گرفت شروین جذاب دیدگان از چشم و شد عنابی شرم از اشگونه، بود دیده را اشناجی تازه که مینو

 : گفت دخترانه شرمی با، کردمی خیس زبان با را هایشلب عادت طبق که حالی

 ...االن شاید؟! شدمی چی دونمنمی نبودید شما اگه -

 نای با یا و بکشد خجالت این از بیش نگذاشت، بود ندیده زده شرم را مینو یچهره حال به تا که روینش

 : گفت سریعاً و کرده قطع را حرفش جهت همین به. بیازارد را خود فکر

 !باشید مواظب بیشتر لطفا. نیفتاد براتون اتفاقی شکرخدا -

. ردکنمی حس، بود سوخته چای ریختن از که را انشدست سوزش، بود شده اسیر دوگانه حسی در که مینو

 : گفت شرم همان با لذا

 ازتون ممنونم -

 .کند جمع زمین از را هافنجان یشده شکسته هایتکه تا نشست عجله با و گفت را این

 : گفت سلیمی

 .گذشت خیر به شکر الهی؟ کنیمی عجله چقدر بابا -
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 یراس رابطه این در را پسرش تا آمدنمی بدش و بود یکدیگر ابلمق جوان دو زدن حرف شاهد که نیز فاخته

؛ کردمی مینو و شروین به ایاشاره ابرو و چشم با که حالی در سلیمی به رو و نشاند لب به لبخندی، کند

 : گفت، نشوند متوجه خودشان که آهسته

 !زننمی حرف هم با قلم لفظ چه -

 : گفت آهستگی همان به محتاطانه نیز او. زد پدرانه بخندیل و داد تکان حرفش تایید به سری سلیمی

 قورت رو حیا جوون و پیر، زن و مرد که ایدوره تو. کنیم افتخار شونداشتن به باید! دارن حیا هامبچه -

 !افتخاره پسری و دختر همچین داشتن و کیمیاست حیا و شرم؛ کردن قِی رو خجالت و دادن

 .بود شمرده پسرانش جزء نیز را شروین یعنی اشجمله این و

 سرش از چادر که طورهمان و آمده سالن به، بود کرده پیدا نجات همسایه زن دست از تازه که فخری

 : گفت و کشید پوفی داشتبرمی

 ...هم سر پشت! فَکِش به ماشااهلل، دارم مهمون بگم نشد روم! آورده گیر وقت هم این. رفتش باالخره -

 ار حرفش یادامه. افتاد بود مانده باقی میز روی هنوز که هافنجان یشکسته هایکهت به چشمش ناگهان

 و کرده بود آنها کردن جمع حال در که مینو به رو حیرت با و کوفت دیگرش دست پشت دستی و خورد

 : گفت

 ؟!مینو کردی چه بده مرگم خدا -

 : زد داد اتاق از مهرداد نیز طرف آن از
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 !زدن جااین رو اسمت بیا؟ نمیای چرا یکنمی چه پَ آجی -

 با و بود دوخته مانیتور به چشم مهرداد کنار در مینو. بودند شده خارج خانه از خرید قصد به میهمانان

 .خواند بلند را نامش بار چند شوق

. اندنش لب بر لبخندی مینو شاد صدای با، بود شده سالن وارد تازگی به میهمانان یبدرقه از که سلیمی

 و رفتگ پیشی سلیمی از غضبناک و سریع هاییگام با فخری که بود نرفته اتاق طرف به قدمی چند هنوز

 ودب عصبی حسابی. کرد اصابت دیوار به گوشخراشی صدای با در که طوری به. کرد باز را اتاق در شتاب با

 : غرید مینو به رو مقدمه بی که

 ! روشن بابات چشم -

 چشمانی با دیگر سوی از مهرداد و مینو و سو یک از سلیمی. کرد عصبی حالتی با زدن کف به شروع و

 .بود دیدنی حالت آن در چاقش چندان نه هیکل. نگریستندمی او به مبهوت درآمده حدقه از و دریده

 هجو کلماتی جز چیزی به او حال و بود گذارده فخری روان و روح بر را خودش تاثیر که سیما هایحرف

 : داد ادامه و کرده کلید را هایشدندان، اندیشیدنمی؛ رفتندمی رژه غزشم در که

.. .و فرودگاه میرم فردا از! به به میگی خودت با حتماً و؟ شدی قبول آزمون تو که خوشحالی خیلی حاال -

 ؟!راضیه بابام و کنممی فالن من که زنیمی الف هامهمون جلوی

 .کرد ادا ماوج و کج ایلوچه و لب و زننده لحنی با را جمالت این، شدنمی متوجه را خودش حال که فخری

  :گفت و کرده رو، کردمی نگاه را او رفتارش از زدهحیرت و ایستاده کنارش در حال که سلیمی به سپس

 !کنی کار جااون و بذاری فرودگاه تو رو پات بذارم که باشم مُرده من مگه -
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 : گفت و داده تکان پایین به رو را دیگرش دست و گذاشت اششانه روی دستی متانت با سلیمی

 باش آروم خانمی -

 مبل روی فخری وقتی. کرد هدایت مبل سوی به و کشید خویش دنبال به و گرفت را او دست سپس و

 : داد ادامه سلیمی، نشست

 ؟کنه کار جااون بره نباید چرا؟ شده چی؟ کجاست مشکل ببینم بگو حاال -

 وارد فشاری طرف دو هر به انگشتانش نوک با و گذاشت اششقیقه روی را هایشدست مسردرگ فخری

 اغشسر به لعنتی درد این باز. بکاهد سرش دردِ از شاید تا بست را هایشچشم اندکی و کشید پوفی. کرد

 .بود آمده

 : گفت و گشود را هاچشم، ندارد ایفایده دید وقتی

 !بشم کارش محتاج که نشدم گدا هنوز. کنه کار رونبی بره دخترم خوادنمی دلم من -

 ؟ندارم اعتماد دخترم به و امگرفته قرار سیما هایحرف تاثیر تحت گفتمی باید؟! گفتمی باید چه

 .بتراشد مخالفتش برای ایبهانه چه دانستنمی، نداشت ایکننده قانع دلیل چون

 و مدآ پیش مادر پریشانی دیدن با، بود آنان گرنظاره و داده تکیه دیوار به سر گرفته دل و مغموم که مینو

 : گفت نگرانی با و گرفت دست در را مادرش لرزان دست

 .میام االن کن صبر؟ نیست خوب حالت؟ مامان شد چی -
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 قند حبه چند و آب مقداری. برداشت لیوانی و کرد باز را کابینت درِ. رفت آشپزخانه طرف به سرعت با

 دست با، کشیدمی بیرون کابینت از را بهارنارنج عرق بطری دست یک با که طورمانه و ریخت درونش

 .چرخاندمی لیوان درون را قاشق دیگرش

 .رفت مادر طرف به و گرفت دست به عجله با را لیوان

 !شده چی بگو بعد. کنهمی آرومت بخور این از کم یه برم قربونت جان مامان -

 ایجرعه و انداخت او به قدرشناسانه نگاهی. کرد حلقه لیوان دور به و آورد باال را دستش آرامی به فخری

 شیدک عمیقی نفس سپس. داد کاهش اندکی را درونش در گرفته گُر آتش شربت خنکای. نوشید شربت از

 : گفت و زد زل مینو چشمان در و

  ؟میری هم باز؛ بری باشم نداشته دوست فقط و باشم نداشته خاصی دلیل اگه -

 به سری، کند انتخاب باید را کدام دانستنمی و شده اسیر مادری مهر و دل یخواسته بین که مینو

 .انداخت پایین سکوت

 ار اشخواسته که این تا کند اختیار سکوت مادرش یآشفته حالِ این با و وضعیت این در دادمی ترجیح

 !کند پریشان را مادر باز و آورده زبان بر

 از کوتاه آهی و شد خیره مادر هایچشم در و نمود بلند سری؛ بود زده چمباتمه هایشچشم در که غمی با

 : گفت و داد بیرون سینه

 .زنیممی حرف مسئله این راجب بعد؛ بِکش سر ته تا رو شربتت -
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؛ ردکمی ادا کشدار اما مقطع را کلماتش که حالی در و تصنعی لبخندی با و نبازد را خود کرد سعی سپس

 : داد دامها

 را حرفش یادامه سریع و؟ نه گردنبرمی تشنه و گشنه االن و داریم مهمون نرفته که یادت! ن...ما... ما -

 :گفت و گرفت

 !نسوزه بزنم سر ناهار به میرم من -

 تگف خود با. بگذارد تنها را مادر و پدر تا، افتاد راه به آشپزخانه طرف به و زد جستی جا از و گفت را این

 چی؟ برم ذارهنمی چرا آخه؟ میگه بابا به رو علتش یعنی! بهتره نباشم من، بزنن حرفی بخوان شاید»

 «؟افتاده اتفاقی؟ شده

 روی ار عصبانیتش قوا تمام با و کرده مشت را دستش کالفگی با؛ نکرد پیدا سواالتش برای پاسخی چون و

 .کرد خالی کابینت

 روی چکه چکه و شد خیس اشک نم از هایشچشم؟ شدمی رمگ اما. نریزد اشکی تا کردمی مقاومت

 .آمد فرود لباسش

 .نشود مواجه اشاشکی و خیس هایچشم با، آمد آشپزخانه به مادر اگر تا زد صورتش به آب مشت چند

 وت کاری حاال تا مگه؟ میشه چی مگه، برم نذاره که نهایتاً» گفت خود با باز. دهد دلداری را خود کرد سعی

 دوباره و« ...؟حاال چرا پس؟ داشتم: پرسید خود از دوباره و؟ باشم ناراحتش االن بخوام که داشتم گاهفرود

 .نشست هایشچشم به اشک و ترکید بغضش
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 این از، دارد استخدام برای شوقی چه که دانستمی و بود آگاه دخترش یعالقه از که سلیمی طرف آن از

 زیرا ؛ببیند شاد دوباره را دخترش شاید بیندیشد ایچاره تا بود درصدد. شد ناراحت خیلی فخری برخورد

 . دهدنمی بروزش و ریزدمی دل به را غم دانستمی و شناختمی را او

 .آورد خود به را او پدر صدای که بود خیال و فکر این در مینو

 .براتون دارم سورپرایز یه امشب، مهرداد، مینو -

 چند. کشید صورتش به دستی و نمود خشک حوله با را صورتش نیز نومی. آمد بیرون اتاق از مهرداد

 رد و شود روروبه پدر با خندان لبی با بتواند تا نمود تمرین را لبخند سپس. زد آن به آهسته یضربه

 .آمد سالن به پسش

 .ببیند را العملشعکس تا نگریست همسرش یچهره به گفت که را این سلیمی

 : فتگ و کرد گل شیطنتش، دید مشتاق را آنان وقتی سلیمی. بودند دوخته دهانش به چشم نوعی به همه

 این آخه! بهتره خیلی بگم بعد و برسن هم هامهمون بذارم اگه بینممی، کنممی فکر خوب که حاال -

 ... میشن سورپرایز هم با همه جوری

 هادام سپس. دهد جلوه تربزرگ را سورپرایزش تا ریخت چشمانش به شوقی و کرد زیادتر را تابش و آب و

 : داد

 . عالی عالیِ! توپ تونهمه برای دارم برنامه یه -

 : گفتند، باریدمی شانچهره از تعجب که حالی در نفر سه هر
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 ؟چی -

 : گفت آمدنمی اشمردانه و زمخت یچهره به که زنانه ایعشوه با و کرد ترنازک را صدایش قدری سلیمی

 .بیان هم هامهمون تا کنید صبر کم یه! حاال نه اما یگمم گفتم که من -

 : گفت و کرد فخری به رو کردمی آویزان لباسی جا به و درآورده سر از را چادر که طورهمان بهناز

 !بید خبر چه نِدونی کِردم لَس! مانی کِردم سُس -

 : گفت و گرفت او جلوی را شربت محتوی سینی فخری

 !شی سرحال تا رگ تو بزن شربتی حاال. گلم دختر قشنگت یلهجه فدای به مانی -

 : گفت بلندی نسبتاً صدای با شنید را مادر صدای وقتی، بود آشپزخانه در که مینو

 !زنیمی حرف لوتیا مثِ افتادی راه جان مامان! رو مامانم بِنازم -

 : داد ادامه و گرفت اشخنده مینو لحن از فخری

 !بیفتیم جا هاجوون از اسنب! داش دیگه کنیم چه -

 : گفت و کرده رو، بود آمده سالن به آشپزخانه از حال که مینو به و زد لبخندی نیز سلیمی

 !دُویدمی رفتنمی راه مامانت؟ دیدی رو کجاش -

 .شد همه لب میهمانِ خنده، حرف این با
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 بازار در گذار و گشت قدر چه بود پیدا اشانداخته گل هایگونه از و شده کوفته و خسته که نیز فاخته

 خنک که قدری. داد تکان صورتش کنار را هایشگوشه و کرده باز را اشروسری یگره؛ کرده اشخسته

 : گفت فخری به رو، شد

 ؟بزنم حرف قشنگم عروس با تو مثل هم من روز یه میشه یعنی -

 : گفت، انداختمی باال که ابرویی با و گرفت مقابلش را سینی فخری

 انداخت بهزاد به نگاهی و میشی گرفتار من روز به هم تو زودتر چه هر شااهللان؟ خواهرجون نشه چرا وا -

 تگف فاخته به اشاره و ایماء با و انداخت شروین به نگاهی پَسش در سپس. کردمی شیطنت چنان هم که

 .کند نگاهش نیز او تا

 دستش از را رنگارنگ خریدهای از لبریز هایایلونن، بود شده مادر باربرِ به تبدیل ظاهر به که شروین

 : گفت و کشید پوفی و گذاشت زمین روی

 نبود نونت بگه من به نبود یکی! میارن چشمش جلو رو آدم امواتِ. حرامه رفتن خرید جماعت زن با -

 ؟بود چی رفتنت خرید، نبود آبت

 : گفت او به رو و زد لبخندی فاخته

 ؟میری بازار مامان با اولته بار بگی خوایمی؟ کنیمی نوق و نق که پیرزنی مگه جان مامان -

 : گفت و داد تکان سری و کرد سلیمی به رو شروین

 !زاره کارِت و میشی هم متهم زنیممی حرف کلمه دو تا؟ عمو بینیمی -
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 : گفت جوابش در و کرد ایخنده تک سلیمی

 تو به من از. بشناسی رو هااین تو تا مونده نوزه! شناسممی من رو خدا هایاعجوبه این عموجان -

 به گوش کنی سپری دغدغه بدون و آسودگی با رو عمرت باقی داری دوست و خوایمی اگه، نصیحت

 !الکاتبینه کرام با حسابت وگرنه باش خدا مخلوقات نوع این حرف

 : گفت و دادمی اننش را او نزاکت و ادب و احترام تنها که کرد بسته هایلب با تبسمی شروین

 ؟نه، بهتره بگیرم کام به زبون من پس بزنید رو حرف این شما عمو وقتی -

 : گفت شروین به رو کشدمی ترباریک جاهای به کار نکند دخالت اگر دید که فاخته

 نمیگم هیچی هِی؟ اینه از غیر اومدی خرید یه! کَندی کوه کنهمی فکر ندونه کی هر حاال! خبه خُبه -

 !نداره دهفای

 : گفت سلیمی به رو و انداخت ایساخته ایگره ابروهایش به نیز فخری

 ؟آغو داشتیم -

 : گفت و کرد سلیمی به سپس و خاله به نگاهی تعجب با شروین

 ؟!شد چی -

 : گفت او به رو و انداخت مینو به نگاهی آخر در و

 !دیدیم رو تاتیش تاتی فقط ما و دهدویمی انگار خاله! شدم موافق عمو با یهو بدجور دخترخاله -
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 به رو و قاپید هوا در را شربت از خالی لیوان آن یک در و داد خالی جا شروین دفعه یک. خندیدند همگی

 : گفت خاله

 : داد ادامه سپس! رفت خطا تیرت خاله متاسفم نُچ نُچ -

 !نیست جااین جامون دیگه کنم فکر؟ کنیم سر هم با شما و من رو امشب نداری سراغ خالی اتاق عمو -

 : گفت آهستگی به و زد چشمکی شروین به رو سلیمی. شد بلند جمع یخنده صدای دوباره

 .کنممی حلش االن نباش نگران -

 : گفت جمع به رو سپس

 و گذراند نظر از را همه یچهره تک تک. براتون دارم سورپرایز یه؛ کنید گوش همگی محترم حضار -

 : داد ادامه

 ؟موافقید سفر یه اب -

 : گفتند تعجب با همگی

 ؟!سال موقعِ این هم اون سفر -

 .شدم خسته: کردم سُس*

 . افتادم پا از: کردم لس*

 .شد بلند هم با جمع گفتنِ هورا صدای



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 54 

 ارسازک سلیمی ترفند اما؛ بود گرفته را حالش حسابی آمده پیش وضع و بود ناراحت خیلی مینو که این با

 .آورد اشچهره به را قشو و ذوق و شد

 خود با و زد برقی خوشحالی از هایشچشم، بود شده روروبه همه طرف از گرمی استقبال با که سلیمی

 !«شدم موفق و گرفت ترفندم انگار» گفت

 : گفت و کرده ذوق هابچه چون؛ بود فرصتی چنین مترصد که فاخته

 ؟هست کجا سفر این حاال -

 : داد ادامه شیطنت با؛ بود آورده وجد به را او آنان استقبال که نیز سلیمی

 ؟نه یا دارید اعتماد من به! من با اونِش -

 اپ به را جنجال آن پیش ساعت چند تا انگار نه انگار که فخری و داد تکان مثبت عالمت به سری فاخته

 : گفت، بود انتظار از دور که عشوه اندکی و خوشحالی با، بود کرده

 ؟ببریمون کجا قراره بگی خواینمی یعنی -

 : گفت دارکش و انداخت باال را ابروهایش سلیمی

 : گفت و کرد شروین به نگاهی و! میشه تر باحال نگم نُچ -

 ؟نظرت؟ نگم یا بگم؟ نه -

 ایقیافه با و کرد ایسرفه تک و گرفت دهانش جلوی عمودی صورت به و کرده مشت را دست شروین

 : گفت جانب به حق
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 حاال همین از رو خودم موافقت پس؛ درسته کارش دونممی و دارم کامل اعتماد عمو به من که جاناو از -

 !کنممی اعالم

 .نگو که معنی این به انداخت باال ابرویی سلیمی به رو و

 : گفت دهندمی نظر سفر این یدرباره شوق و شور با همه دید که بهناز

 ؟بریدمی خوتون با هم ما؟ چه مو -

 : گفت و کرد او به رو میسلی

 لیمشک کسی، طوالنیه مسیرش کم یه اما؛ بریممی هم رو سرور! نبریم چرا، بریممی بیاد نتونه شوهرت -

 ؟نداره

 ؟شماله گفتمی یکی. زدمی حدسی سفر این برای کس هر و شد شروع زنان پچ پچ

 علی رئیس موزه هم شاید، ممیری خودمون نصوری قلعه همین، سرکاریم همه! بابا نه: گفت مهرداد

 !دلواری

 : گفت و کرد مهرداد به نگاهی کرده کج سری با چشمی زیر سلیمی

 ؟!اللی میگن نزنی حرف تو یعنی؟ مهرداد آقا داشتیم -

 .است زده جایینابه و نسنجیده حرف که فهماند او به و گزید دندان به لبی مهرداد به رو فخری

 .کرد عذرخواهی پدر از کوتاه ببخشیدی با و انداخت پایین را سرش مهرداد

 ؟علیصدره غار و همدان: گفت مینو
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 ؟زیارتگاهه: گفت فاخته

 : گفت او به رو سلیمی

 ؟سوالیه بیست؟ بسپرید خودم به نبود قرار مگه -

 : داد ادامه و

 چند فرس یه ایبر رو خودتون و کنید جمع رو بندیلتون و بار که اینه بدید انجام باید شما که کاری تنها -

. سیمبر تا راهیم تو ساعتی پنج یه حدوداً. نباشه توش نوقی و نق بعد که بگم هم حاال از. کنید آماده روزه

 .کنیممی حرکت فردا همین شیدمی آماده فردا تا اگه

 .شد بلند هم با بهزاد و مهرداد هورای صدای بار این

 و عودمس اما؛ ش کشیده پیش مسافرت بحث دیگر یبار؛ پیوستند جمع به نیز بهنام و مسعود وقتی شب

 : گفت مسعود. زدند سرباز سفر این از شانشغل خاطر به دو هر بهنام

 .منه کار و فروش فصل آخر هایماه این و ساله آخر االن -

 : گفت نیز بهنام

 دوست اگه رو سرور اما! کردم ضرر بیام اگه و عروسی مراسم وقت و محرمه از پیش االن که هم من -

 .ببرید خودتون با داشت

 : گفت و کرد بهنام به نگاهی نیز سرور

 ؟تو بی! نمیرم هم من نیای تو اگه -



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 57 

 : گفت او به رو آهسته، کردمی جمع که ایلوچه و لب با و انداخت گردنش به دستی بهنام

 !قشنگم خانم تو فدای -

 : گفت و داد تکان سری و گزید بیل برادر به رو و نماند دور مینو چشم از بهنام حرکت این

 !داداش کن حیا -

 : گفت و داد تکان برایش دستی بهنام

 ؟کِردُم شرع خالف یعنی! کا بکن ولوم -

 : داد جواب او به رو زده حیرت هاییچشم با بهناز

 ؟کِردی مسخره مونه یلهجه یعنی االن -

 .شد بلند هوا به دوباره جمع یخنده صدای

 که شدندمی سفری عازم فردا و کرده جمع را وسایل همه که گرفت صورت حالی در یخانوادگ جمع این

 .دانستنمی را مقصد کسی سلیمی جز به

 من: مو*

 خودتون: خوتون*

 ولم: ولوم*

 برادر: کا*
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 و تاریخی اثرهای از یکی کنگان شهرستان مرکزی بخش توابع از طاهری بندر شهر در واقع نصوری قلعه*

 .بوده مشهور هم شیخ قلعه به که است بوشهر استان یدیدن نقاط از

 موزه این ساختمان. شده واقع تنگستان شهرستان توابع از دلوار شهر در دلواری علی رئیس یموزه*

 .دارد قرار بوشهر شهر کیلومتری ۵۵ در که بوده دلواری علی رئیس زندگی محل و خانه

*** 

 .افتادند تکاپو به همه، فریضه ادای از پس زود صبح

. گرفت جای خودروها درون زود خیلی وسایل تمام و شده مهیا عالی و خوب سفر یک برای چیز همه

 . باشند نداشته سفر این در همراهی برای مشکلی تا گذاشت شروین اختیار در را ماشینش مسعود

 : گفت او به رو و برد داخل پدر ماشین یپنجره از سر مسعود

 .باشید شونمواظب سپرممی شما دست رو هااون! امبچه و زن جون و شما جونِ، جون آقا -

 : گفت جواب در و نشاند لب به لبخندی سلیمی

 !ستدیگه یکی نگهداره که اونی. نیستم بیشتر وسیله یه من؟! هست خدا تا امکی من جون بچه -

 : گفت و داد تکان سری تایید به، بود شده قانع حسابی پدر حرف با که مسعود

 !بگم چی دیگه کردی قفل رو دهنم -

 : گفت و کرد او به نیز سفارشی و رفت شروین طرف به سپس

 !بریمی داری خودت با رو من سوگلی که باشه حواست! نری سرعت جان شروین -



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 59 

 : گفت بهناز به بار این. بود گرفته جا عقب صندلی در که دوخت چشم بهناز به عاشقانه هنگام آن در و

 !نیاره خودش سر مَالیی بال باش بهزاد مواظب -

 : گفت و کرد کج سری همسرش به رو اطمینان با بهناز

 ! مواظبِشُم چشام مثل جونُم باشه تخت خیالت -

، بود شده خمار خواب از هایشچشم و بود نهاده پایش بر سر که بهزاد موهای در دستی حال آن در و

 .کشید

 : گفت مسعود به رو، داشت نظامی احترام از نشان که حالتی با و برد گوشش نزدیک دستی نیز شروین

 !عروسکم این مواظب هم و میشم خانمت سوگلی مواظب هم! قربان چشم -

 .کوبیدمی ماشین فرمان روی آرامی به را دستش که کرد ادا حالی در را جمله این و

 : گفت و آمده سافرانم یبدرقه به، شود راهی کارش محل طرف به که آن از پیش نیز بهنام

 ؟من بی گذرهمی خوش کی به ببینم برید. سپرده خدا به برید -

 :گفت و برد باال را انگشتش عقب صندلی از مهرداد

 !بده بهم گیر نیست کسی دیگه چون! من به -

 : گفت شیطنت از سرشار چشمانی با و کرد او به نگاهی بهنام

 !نامرد بشه کوفتت -
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 .خندید ریز مهرداد و

 : گفت و کرد مسعود و بهنام به را الزم سفارشات نیز فخری

 .بیاین ما با نمیشه که شد حیف -

 : داد ادامه بهنام به رو

 ! نذاری باز رو گاز شیر! باش خودت مواظب مامان -

 : گفت ادامه در و کرده مسعود به رو سپس و

 !کنی قفل رو تونخونه پیکرِ و در؛ میری و میای هم تو مامان -

 .نمودند آسوده را خیالش و گفتند چشمی مادر جواب در دو هر

 : گفت و کرد فخری به رو سلیمی

 ؟کنیم حرکت؟ خانم نمونده جا چیزی سفارشی دیگه -

 رکتح و آغاز سفر؛ نمودندمی تصور آنچه از زودتر الرحیم الرحمن اهلل بسم ذکر با. کرد تایید سر با فخری

 .نمودند

 ماشین یک در سلیمی با نیز مهرداد و فخری و مینو و شده همراه شروین و ختهفا با، بهزاد و بهناز

 .نشستند

 به نشروی و کرده حرکت سلیمی ابتدا. افزودمی سفرشان شیرینی به این و دانستنمی را مقصد کسهیچ

 .راندمی دنبالش
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 و روشن را جا ههم زیبایش طلوع با و آمده باال کوه پس از کم کم خورشید، رفتند پیش که قدری

 .نمود لذتبخش

 یصبحگاه خوب هوای. بود گذاشته نمایش به را زیبایی یمنظره و آمدمی باال کوه پس از کم کم خورشید

 تنها. نمودمی هدیه هایشاندل به شورانگیز نشاطی، راه ابتدای همین از و رسیدمی مسافران هایریه به

 هاسال از پس که چرا. بود فخری، بود مطمئن سشحد از حدودی تا و زده حدس را مقصد که کسی

 رفته تر پیش چه هر. داشتند یکدیگر با پاتیتله نوعی شاید و بود آگاه دلش از، سلیمی با مشترک زندگی

 . شدمی تردیدنی و ترجالب هاآن انداز چشم و زیباتر مناظر؛ نمودندمی ترنزدیک مقصد به را راه و

 : گفت و کرد فخری به رو سلیمی

 دیفر رو صبحونه بساط تا وایسم بگو دیدی مناسب جایی اگه کنیمی نگاه رو مناظر که طورهمین خانم -

 هم گرسنه قطعاً دیگه و برنمی لذت هوا این از هامهمون هم و میره در من خستگی کم یه هم. کنی

 !هستن

 : گفت و کشید ایخمیازه فخری

 !انگرسنه حتما زشته آره -

 که حالی در. شد جاجابه جایش در و نمود باز را هایشچشم، خورد گوشش به خوردنی اسم که مهرداد

 : گفت زدمی صندلی به تکیه بهتر و کرده ترصاف را کمرش

 ؟خوریممی صبحونه کِی؟ میریم کجا اصال؟ رسیدیم کجا -

 : گفت و کرده او به رو کردمی نگاه مناظر به فقط و نشسته ساکت حال به تا که مینو
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 ؟کردی ردیف سوال همه این که کردی باز رو هاتچشم هنوز؟ خبرته چه -

 : گفت و زد لبخندی سلیمی

 رو بهشت از ایقطعه، خدا زمین رو تا میریم جایی داریم. برمتوننمی بدی جای من! بچه نباش نگران -

 تا دارم گهن بگه دید خوبی جای اگه گفتم مادرتون به. باشی صبورتر بهتر! میاد خوشتون حتما. کنید نگاه

 .بخوریم صبحونه

 برگ و شاخ و داده مدل تغییر؛ شدمی دیده مسیر در بیش و کم که درختانی و شدمی ترخنک هوا کم کم

 .شدمی زیباتر رنگشان و

؛ بودند برف از پوشیده، داشتند دورتری اندازچشم که هاکوه. شدمی دیده دور از هاییتپه و هاکوه کم کم

 جلوتر چه هر. رفتندمی زردی به رو کم کم که داشته سرسبزی از ردی، بودند نزدیک که هاتپه اما

 .نمودمی تردلفریب مینو برای را مناظر و کردمی خودنمایی بیشتر پاییز؛ رفتندمی

 : گفت و کرده ایاشاره دست با فخری دفعه یک که رفتند پیش مقداری باز

 ! دار نگه آقا خوبه جااون -

 .آمدمی مناسبی جای و زیبا دور از. گذراند نظر از را اشمنظره و کرد دستش یاشاره به نگاهی سلیمی

 یحاشیه به هم سر پشت و برسد او به نیز شروین تا زد کنار و کرده کم را سرعتش احتیاط با سلیمی

 .بروند پیش نظر مورد جایگاه تا را خاکی مسیر و رفته جاده

 و شده پیاده یکی یکی مسافران، خودروها توقف از پس. بود مسافران انتظار در دلچسب و سبز فضایی

 .دادند خود بدن به قوسی و کش
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 از خبر بلندشان قامت که نخلی هایدرخت. بود داده تشکیل نخل هایدرخت را هادرخت از وسیعی بخش

 تشکیل را بزرگ ایخانواده هم رکنا و پشت به پشت همه. بودند نهاده سر پشت که دادمی عمری گذر

 .نمودندمی خیره وجودشان با را بیننده چشم و داده

 .دندبو روییده هم همسایگی به سِدر درختان و آکالیپتوس درختان از صفی، نخل درختان از جلوتر اندکی

 رویش یاماهیتابه و روشن را نیک پیک نیز فخری. گستردند را زیراندازها هم کمک با مهرداد و سلیمی

 .داد قرار

 .گرفت قرار سفره وسط رنگی خوش یشده نیمرو هایمرغ تخم و گسترده سفره دقیقه چند عرض در

 و درآمیخته گنجشکان صدای با همراه، رفتمی نخلستان طرف به کناری جوی از که آب شرشر صدای

 حلقه سفره دور گرسنه همه. شدمی هاآن یساده یصبحانه شدن دلچسب باعث، طبیعت صدای همین

 .نمودند صرف را صبحانه دوستانه و صمیمی جمع آن در و زدند

 .گذاشت نیک پیک روی را کتری فخری که بودند گرفتن لقمه مشغول ایعده و نشده جمع سفره هنوز

 ونبیر صندوق از را پالستیکی توپ و کرده استفاده فرصت از بودند خورده صبحانه که شروین و مهرداد

 . شدند صدا و سر و جیغ و بازی والیبال سرگرم ترطرف آن میک و کشیده

 و کشید دراز زیرانداز روی، کردند جمع را سفره که همین، شود آماده چای تا بود منتظر که نیز سلیمی

 وسایل نیز فاخته و فخری. کند در به را هایشچشم و کمر خستگی قدری تا بست را هایشچشم اندکی

 .دادند جا صندوق درون و کرده جمع را اضافه

 : گفت رفتمی جلو که طورهمان و شد وسوسه پسرها بازی دیدن با نیز مینو
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 .بهتره نفره سه! کنممی بازی هم من -

 : گفت و کرد پرتاب مینو طرف به گرفتمی مهرداد از را توپ که طورهمان شروین

 .اومد که بگیر -

 . کند اصابت صورتش به مبادا تا کرد دور هایشدست با را توپ عجله با و دزدید را سرش مینو

 دست آن به دست این از را توپ نوبت به نوبت و ایستادند وارمثلث، معین ایفاصله به نفر سه هر

 .فرستادندمی

 : گفت فخری به رو و شد هابچه بازی شاهد لذت با فاخته

 رو اباب هوار صدای یا و شکوندیممی شیشه یا پسرها عین و کردیممی بازی والیبال حیاط تو چقدر یادته -

 ؟آوردیم درمی

 داد بیرون سینه از آهی سپس. کرد دنبال را نگاهش رد و گذاشت فاخته جلوی را چای فنجان نیز فخری

 : گفت و

 ؟توپید عشق پسرید مگه گفتمی و شدمی عصبی فرهاد قدر چه! داشتیم دورانی چه خیر به یادش -

 !رفتیممی در الفرار و آوردیممی در شکلک براش و دیمخندیمی قاهقاه ما و

 یادشان به را دیگر ایخاطره؛ خاطره این گویی. خندیدند خواهر دو هر کودکی خاطرات یادآوری با

 .افتادندمی دیگرشان خاطرات یاد هم سر پشت و آوردمی
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 به رو، دهد قورت و جویده مآرا آرام بهزاد تا داشت دست در را بهزاد کوچک هایلقمه هنوز که بهناز

 : گفت هاآن

 !نگو که قدیمی خاطرات از میاد خوشُم قده اون -

 : گفت و کشید آهی دوباره و کرده او به رو فخری

 و ترشیرین انگار بشن ترقدیمی چی هر و نمیشن قدیمی وقتهیچ که هستن یادگاری تنها خاطرات -

 !ترنبخش لذت و ترطعم خوش شونقدیمی اصل در. میشن تردلچسب

 در، کرد استراحت نمیشه هاخانم یانداخته گل تازه هایحرف و هابچه صدای و سر با دید که سلیمی

 : گفت و نشست جایش

 !بیفتیم راه تا بخورم بده منم چایی اون خانم -

 : گفت و گذاشت جلویش را چای فنجان فخری

 ؟ریممی کجا بگی خواینمی نیستن هابچه که هم حاال -

 : گفت و کرد فاخته به رو سلیمی

 .داره دوست زنم خواهر که میرم جایی -

 : گفت بود خورده جا که حالی در شده گرد هاییچشم با فاخته

 .داره رو هوام خواهرم شوهر که حالم به خوش -

 : گفت فخری
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 .دونممی که من! معماست براش دونهنمی که اونی -

 صدای با دودمی شانطرف به بهزاد دید که مهرداد. رفت عمویش و عمه طرف به نیز بهزاد حال این در

 : گفت بلندی

 ! خورهمی سرت تو توپ نیا، نیا -

*** 

 یبو. شد کار به دست و برداشت را جارو سپس. کرد پاشی آب را حیاط گِلی هایقسمت شیلنگ با ابتدا

 که حیاط از بخشی. گرفت فرا را وجودش سراسر خوشی حس و کرد پر را مشامش، خورده خیس خاک

 .رفت مادربزرگ سراغ به، شد تمیز کامال حیاط وقتی. شست آب با را داشت سیمان از پوشیکف

 صدایی با و رساند سرش پشت را خود آرام و آهسته. بود آشپزی سرگرم آشپزخانه در مادربزرگش

 : پرسید شیطنت از سرشار

 ؟بوخوریم بِدی خویمی چی چی ننه -

 : گفت و برگرداند سر او طرف به؛ بود خورده یکه صدایش با که رگمادربز

 !ننه برُیدی دِلوم بَندو؟ یویبی زادوآدمی مِث شُدنمی -

 و بوسید را اشگونه و کرده حلقه و انداخت پیرزن گردن دور را هایشدست سر پشت از و خندید ارزینه

 : گفت

 !ترسیدِی دمنَکِر کاری که مو! جونوم ننه سرت تو قیومت -
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 : داد ادامه و نیندازد تالش به را پیرزن نفس تا کرد باز را هادست سپس و

 ؟میشه آماده اتخوشمزه پختو دست کِی. گُشنمه حسابی حالو، شُستُم و کِردم جارو و آب حیاطورِ مو -

 : گفت او به رو طنز بیانی با و داد تحویلش لبخندی، داشت دوست را زرنگش ینوه خیلی که مادربزرگ

 .بشه آماده مونده هَنو! کُمِت اوُ بخورِ کاردو -

 : گفت دوباره و بست نقش لبش بر خنده مادربزرگ حرف از ارزینه

 ؟پختِی پلو شیرازی هَمِ ای چی چی بَری حالو -

 خوش عطر، عمیق نفسی با و نمود ترنزدیک غذا به سری و برداشت را دیگ درپوش جمله این گفتن با و

 .فرستاد هایشریه به را زعفران

 : گفت و زد دستش روی به، داشت دست در که کفگیری با مادربزرگ

 !موقوف نوخونُک -

 بیرون آشپزخانه از خنده با و زد چرخی جا در و گذاشته را ظرف درپوش عجله با و گفت آخی ارزینه

 .پرید

 و رفته؛ رفتمی تر پایین و گرفته لهفاص حیاط از پله چند یوسیله به که اتاقی طرف به. رفت حیاط به باز

 .شد وارد اتاق به

 .بود شده بنا قالی دار آن دیگر یگوشه در هم و کردندمی استفاده انباری عنوان به هم اتاق این از
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 سرگرم تا رفتمی پیش و زدمی گره هم سر پشت رج به رج هنرمندش هایدست با. نشست دار پشت

 مه با همه و بازگشته مغازه از نیز او تا شدمی یداهلل برادرش منتظر یدبا. ندهد آزارش گرسنگی و شده

 کار و استادی به را او همه و زده هم به نامی روستا در و داشت نجاری یمغازه یَدی. خوردندمی ناهار

 . شناختندمی درستی

 .شد بلند دار پشت از و کشید عقب را صندلی. شنید را قفل در کلید چرخاندن صدای

 باال ییک تا دو را هاپله و شده گرسنه شدت به اما؛ بود بافی قالی مشغول پایین آن دقیقه چند دانستنمی

 .برسد مادربزرگ یخوشمزه غذای به زودتر چه هر تا آمد

 : گفت شادمانی با و شد باز بناگوش تا نیشش؛ شد وارد حیاط در از که یداهلل دیدن با

 !اومدِی دیر کم یه کِ حیف اومدِی خوش، یدی داش بر مسلو. اومد ناهارو جون جونوم -

 من: مو*

 این: ای*

 همه: هَمِ*

 خوایمی: خویمی*

 شکمت: کُمِت*

 چاقو: کاردو*

 را حیاط: حیاطورِ*
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 نمک و زرشک، ماست، کردهدم زعفران، بادمجان، مرغ، برنج از که خوشمزه بسیار غذایی: پلو شیرازی*

 .شودمی تهیه فلفل و

*** 

 که آبشاری. شد بهزاد سپر و انداخت توپ جلوی را خود، دویدمی هاآن طرف به که بهزاد دیدن با نومی

 عقب و داده دست از را کنترلش لحظه یک در مینو. شد مینو صورت هدفش، زد قدرت تمام با شروین

 .افتاد زمین روی و برداشت پایی عقب

 .انداختند چشم هاآن طرف به و شده لبج سلیمی و فاخته و فخری توجه بهناز جیغ صدای با

 .ودب نشسته جا در و گرفته صورتش جلوی را دستش مینو. رفتند مینو طرف به عجله با مهرداد و شروین

 : گفت و رسید او به، بود ترنزدیک مینو به که شروین

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 

 ؟شدی طوری ببینم شد چی -
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 قرمز صورت به نگاهی و کرد جدا صورتش از را آن و گذاشت مینو دست روی را دستش شتاب با و

 : داد ادامه نگرانی با. انداخت اششده

 ...خواستمنمی دخترخاله خواممی معذرت -

 .تاداف راه به ماشین طرف به دوان دوان و برخاست جا از عجله با و نزد را حرفش باقیِ

 .دش روان دنبالش به نیز بهناز. دوید مینو طرف به گویان ابوالفضل یا، برهنه پایی و نگرانی با فخری

. دش کنده جا از هایشالستیک جیغ صدای با ماشین. فشرد گاز پدال روی را پا و شد ماشین سوار شروین

 هب ماشین از که بود نشانی نهات این. بست نقش زمین روی هاالستیک از ردی و شد بلند خاک از ایحلقه

 .برگشت؛ بودند گذشته جا آن از پیش چندی که کناریشان روستای طرف به سرعت با شروین. ماند جا

. افتاد جاده کنار ایدکه به چشمش سرانجام تا. رفتمی پیش و گرداندمی چشم طرفآن و طرفاین به

 .کرد توقف دکّه از رباالت کمی و کرده هدایت جاده کنار به را ماشین آرام

 : گفت فروشنده. کرد درخواست یخ فروشنده از و شد پیاده سریع

 .نیست گرم قدرا اون هوا هنوز! نداریم یخ که سال موقع این عمو -

 : گفت او به رو شروین

 ؟نیست دیگه ایدکه اطراف و دور این -

 یادامه در و داد تکان باال به سری او به رو، است مسافر بود شده متوجه شروین تیپ از که فروشنده

 : گفت حرفش
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 بگیری یخ هااون از و بزنی رو هاخونه این از یکی در بری باید خوایمی یخ اگه! نیست نگرد عمو نُچ -

 !باشن داشته فریزری ممکنه هااون

 .داد نشان او به را روستا هایخانه دست با و

 .راند روستا طرف به ار ماشین و شده سوار سریعاً و کرد تشکری شروین

 آن از هایشانجوجه همراه به خروسی و مرغ. کرد جلب خود به را اشتوجه، بود باز درش که ایخانه

 قوقولی و داده نشان خود از اندامی و داد تکان بالی و پر کوچه به رسیدن محض به خروس. شدند خارج

 زمین به نوکی و انداخت سرش پشت به را هاخاک و گرداند خاک در پایی نیز مرغ. انداخت راه قوقویی

 هشد آزاد زندان از گویی نیز دیگر تعدادی. کردند تکرار را او کار مادر از تبعیت به هاجوجه از تعدادی. زد

 . رساندند کوچه به را خود سرعت با و

 .دفشر بود رفته سیاهی به رو چرک از که زنگی یساده یدکمه روی را انگشتش و رفت پیش شروین

 اصخ ایجلوه خورشید نور در لباسش در رفته کار به طالییِ هاینخ که ساده لباسی با زنی نکشید طولی

 زن از زودتر لباسش زیر از که چینی پر و رنگارنگ دامن. شد ظاهر در یآستانه در، بود بخشیده آن به

 .انداخت پایین به را نگاهش، بود داده نشان شروین به را خود

 : گفت او به رو مهربان لحنی با غریبه و پوش شیک مردی دیدن با زن

 بفرمایید -

 .گفت سالمی و کرد بلند سر و آمده خود به شروین

 .کرد تکرار را پیش ثانیه چند یکلمه باز و داده را پاسخش خوشرویی با زن
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 : گفت و گشود سخن به لب شروین

 ونبرام مشکلی. خواممی یخ دونه یه هست اگه و کنید لطف اگه مسافریم ما. شدم مزاحم خانم ببخشید -

 .بشم شما مزاحم شدم مجبور. نکردم پیدا یخ رفتم جا هر اومده پیش

 : گفت و زد لبخندی زن

 .برات میارُم االن کاکام ها-

 .برگردد زن تا بود گرفته خاک روی ریتمی پا با شروین. برگشت داخل به و گفت را این

 : گفت و داد شروین دست به را آن و برگشت، بود کرده خالی آن در خی قالب دو که نایلونی با زن

 .نکن تعارف خواسی هم دیگه چی اگه کاکام -

 ماشین سوار عجله با. نمود خداحافظی او از سپس. کرد تشکر و کرد خم سری و گرفت را نایلون شروین

 .برگشت، بودند نموده اتراق که مکانی به و شده

 برادرم: کاکام*

 خواستی: یخواس*

 بله: ها*

 سفر در کوتاه گاهیتوقف: اتراق*

 .رود هدر زحمتش و شده آب هایخ مبادا تا رساند دیگران به را خود سرعت با شروین
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 و دندبو نشسته زیرانداز روی که جمع به. شد پیاده و گرفت دست به را یخ نایلون، رسید مقصد به وقتی

 طرف به و گفت سالمی و کرده رو، کردندمی مرور خود ذهن در را سوالی کدام هر و دوخته او به چشم

 .رفت مینو

 و درآورده را هایخ و برد نایلون داخل دستی شروین. رفتمی کبودی به رو و کرده ورم مینو پیشانی

 .گرفت مینو طرف به و برداشته را آن از قطعه یک و شکسته هایخ، آن یک در. زد هم به محکم

 .میشه کبود کمتر و خوابهمی ورمش، بذار روش رو نای دخترخاله بگیر -

 به شدست تا کردمی احتیاط که همین. بگیرد را یخ تا برد پیش دست و کرد او به تشکرآمیز نگاهی مینو

 .شد خاک در غرق و افتاده زمین روی و خورد لیز انگشتانش الی از یخ، نکند برخورد شروین دست

 : گفت و دکر مینو به نگاهی تعجب با شروین

 ؟نجسه دستم مگه؟ گرفتی جوری این چرا -

 : گفت مِن و مِن با و انداخت شده سرنگون یخ به را نگاهش خجالت با و شد قرمز شرم از مینو هایگونه

 ...آخه نه -

 دست دوباره و زد لبخندی، بود دریافته را منظورش و داشت اشانداخته گل هایگونه به چشم که شروین

 : گفت و گرفت طرفش به را یخ بار این. برداشت یخی و کرد نایلون درون

 .بگیر رو این بیا -

 .کشید عقب را دستش و کرد گل شیطنتش شروین، برد پیش دست مینو تا
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 با و زد مینو سر پشت را دستش یک بارهیک به شروین اما؛ انداخت خندانش یچهره به نگاهی مینو

 .گذاشت اشپیشانی روی را یخ قطعه دیگر دست

 معشوقش هایچشم به مستقیم. برهاند حال آن از را خود و داده خود به تکانی نتوانست مینو بار این

 به آمیخته وجودش که حالی در، بود کرده مطبوع گرمایی از سرشار را وجودش که حسی با. شد خیره

 . سپرد فراموشی به را درد سرخوشانه، بود شرم

 «؟داره من به ایعالقه هم شروین یعنی» گفت خود با و کرده درگیر را ذهنش عاشقانه فکرهایی هجوم

 :داد ادامه اندیشیدن به سپس. بیابد برایش کننده قانع جوابی کرد سعی خودش و

 ؟آورد کجا از رو هایخ این اصالً؟ رفتمی! یخ دنبال رفتنمی که نداشت عالقه اگه -

 دست که زمانی فقط. بود حالت آن در چقدر یدنفهم که بود شده ذهنش جواب و سوال غرق قدرآن

 .کرد حس تازه را یخ سرمای، شد برداشته سرش پشت از شروین

 .است کرده خیس را صورتش و شده آب اشپیشانی روی یخ که دید و آمد خود به

 : گفت و گرفت مینو طرف به را کاغذی دستمال شروین

 !میشه خیس داره هم لباست که کن خشک رو صورتت هم این با بفرما -

 : داد ادامه نشود متوجه کسی که طوری به ترآهسته و

 ؟گذشت خوش هپروت -
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 حرکت ماشین طرف به و کرده نثارش چشمکی و زد لبخندی شروین اما؛ نگریست را او واج و هاج مینو

 .کرد

 با درختانی و شده سرسبزتر مناظر، رفتندمی پیش چه هر. دادند ادامه خود راه به دوباره مسافران

 .شدمی دیده چشم به جنوب درختان رنگ از تر متفاوت هاییرنگ و متفاوت هایبرگ

 کاسته طبیعت لذت از باز اما؛ بود شده سرد اندکی هوا چه گر. بودند شده طبیعت زیبایی در غرق همه

 .شدنمی

 .کردمی تررویایی را فضا، شدمی پخش ماشین پخش از که مالیمی موزیک

 تنها فخری بین این در. دیدندمی شده مشخص را مقصد مسافران و داده لو را مقصد سلیمی سرانجام

 .روندمی زیبایی گاهتفریح چه به دانستمی و کرده سفر جا آن به قبالً که بود کسی

 تحرک کندی به هاماشین. بود رو پیش در تندی سرباالیی و ترباریک جاده. بود شده قبل از دشوارتر راه

 .بود انگیزرعب هم و دیدنی هم که شدمی پدیدار پرتگاهی؛ رفتندمی باالتر چه هر و کردندمی

 چیزی دنبال و برده فرو اشدستی کیف در سر که مینو به رو و دوخت پایین به چشم پنجره از مهرداد

 : گفت تعجب با و کرده، گشتمی

 !شدن وچولوک چه هاماشین، کن نگاه رو پایین اون مینو آبجی! اَه -

 ار خود؛ نگریستمی بود کرده اشاره مهرداد که ایمنظره به شوق با و داشت تازگی برایش که نیز مینو

 : گفت تمسخرآمیز لحنی با و نباخت

 !بَدیده ندید و اومده بوق عهد از انگار! خبه خُبه -
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 زیر و آمیز اعتراض و اندبرگرد پنجره به رو دلخوری با، بود زده حالش به ضدحالی مینو لحن که مهرداد

 : گفت شدمی حرفش یمتوجه خود بیشتر که طوری به لبی

 !نده دست از رو منظره این و باشه شریک لذتم تو خواستم که باش رو من -

 .شد اطراف تماشای سرگرم خود سپس

 سلیمی، شد پیش از کمتر پرتگاه عمق و گذشتند حدودی تا سراشیبی از و رفتند ترپیش که قدری

 .دکن اضافه رادیاتور به آب قدری و آمده پایین آمپر تا داشت نگه پارکینگ و جاده یحاشیه در را ماشین

 اشتد نگه آنان سر پشت را ماشین نیز شروین. شدند پیاده همه او از تبعیت به. شد پیاده ماشین از مینو

 .زد کنار و

 .دندش پیاده، بود رفته فرو خوش خوابی به که بهزاد جز به همه

 چند ختل بادام و بَنه درختان. انداخت پایین به نگاهی و برداشت عمیق چندان نه پرتگاه یلبه پایی مینو

 .بودند گذاشته نمایش به را خود هایمیوه ترپایین متر

 : گفت شوق با و کشید طرفشان به را اشاره انگشت دیدنشان با مینو

 !دارن رنگی خوش هابرگ چه نببی، خواممی بنه من؟ رو جااون بابا وای -

 مشک به ایاشاره دست با و نمود بلند سری، کردمی خالی رادیاتور درون را آب بطری که حالی در سلیمی

 : گفت و کرده اشبرآمده
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 بیهش و خورممی قِل برسه پرتگاه یلبه پام؟ برم پایین جا این از تونممی شکم این با من جون بابا آخه -

 !میرم ته اون تا توپ

 : گفت و شد بلند فخری صدای

 !اللّه اال الاله... هم زدنت مثال! مرد نکنه خدا -

 : داد ادامه مینو به رو و داد تکان سری سپس

 ؟میاد سرت بالیی نخوری بنه حاال -

 : گفت دارکش و ناراحتی با و کوبید زمین پایی لجباز ایبچه مثال مینو

 !مسافرت اومدیم بار یه حاال! ن..ما..ما -

 : گفت و آمده جلو شروین

 ؟خواینمی چی؟ شده چی دخترخاله چیه -

 : گفت بنه درخت به اشاره با و انداخت پایین سری و ریخت صدایش به ایعشوه مینو

 !جا اون از خواممی بنه -

 : گفت و کوفت سینه به دستی و زد لبخندی شروین

 !نداریم بیشتر که مینو دخترخاله یه میارم براتون خودم -

 .نهاد جلو قدمی و گفت را این
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 : گفت بود آشنا پسرش هایقابلیت به که فاخته

 .پسرم کن احتیاط -

 بود نرفته پایین قدمی چند هنوز. رفت پایین آهسته و داد تکان مثبت عالمت به سری مادر به رو شروین

 .رفت در پایش زیر از سنگی که

. ویندگ بنشته آن ترش نوع به و گلخک بنه پیوندی میوه به و روییده کوهستان در وحشی پسته یا بنه*

 الخضراء حب درخت این میوه به اعراب. گویندمی چتالنغوچ و چاتالنغوش آن یمیوه به ترکی زبان در

 از و کندمی خزان دیر بنه درخت.شودمی استفاده آن از رنگرزی در و است قرمز درخت گل.گویندمی

 مبط عربی در و سقز فارسی در آن به که شودمی خارج صمغی، شکاف دادن با یا طبیعی طور به آن یتنه

 .گیردمی قرار استفاده مورد آدامس در که گویند

 به و داد دست از را کنترلش ایلحظه برای شروین. رفت پایین تا و خورد غلت شروین پای زیر از سنگ

 هب سری بالفاصله. نشست جایش در و افتاد ینزم روی محکم، داد هُل عقب به را او کسی گویی که طوری

 باال از را او دلهره و نگرانی با که نگرانش همراهان به کار این با. برد باال را هایشدست و گرداند عقب

 .نیفتاده اتفاقی و است سالم که داد نشان نگریستندمی

 .ندداد بیرون سینه از عمیق نفسی نفر چهار هر مینو و بهناز، فاخته، فخری

 : گفت خشونت با و کرد مینو به نگاهی نامهربانی با فخری

 ویار این خیر از شدنمی حاال! شکمت اون بخوره کارد! توئی مقصر بیاد مردم جَوون سر بالیی اگه -

 ...اتبچه ترسیدی؟ بگذری
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 : گفت دلخوری با و کرد خواهر به نگاهی فاخته

 !نیفتاده اتفاقی که حاال. بده انجام چطور رو کارش هدونمی شروین نترس! داره قباحت؟ آبجی اِه -

 : داد ادامه کردهترش رویی با دوباره فخری

 !بخشمنمی رو مینو و خودم دارم عمر تا من بیفته براش اتفاقی نکرده خدای اگه آخه -

 عوتد آرامش و سکوت به را او عمل این با و کرد بسته و باز چشمی و گذاشت اششانه رو دستی فاخته

 .نمود

 باز. ردک اختیار سکوت و داد بیرون بینی از نفسی، بود مشهود آن در خوبی به کالفگی که حالتی با فخری

 سبز هایمیوه چیدن مشغول و رسیده نظر مورد درخت به حال که گرداند شروین طرف به چشم ارادهبی

 .بود شده ریزش و

 .رفت پایین مقداری باز جاآن از سپس. دادمی جا شلوارش جیب درون چیدمی چه هر شروین

 ژرف آرامشی با و روییده آنجا بنه از تردرشت ایمیوه با قبلی درخت از متفاوت برگی با بادام درخت

 .گرداندمی سوآن و سواین به رقصان را هایشبرگ نسیم هر با و زدمی لبخند رهگذران به و ایستاده

 در را هابادام رنگی سبز ضخیم پوست. چید بادام مقداری نیز نآ از سپس. رسانید آن به را خود شروین

 .بود کرده بیشتر را بادام هر حجم و داده جای خویش

 با بار این. گرفت پیش را باال راه و کشید درخت از دست سرانجام، شد بادام از مملو جیبش که وقتی

 .برداشت قدم بیشتری احتیاط
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 و انداخت جمع به نگاهی شروین. کشید باال سمت به و گرفت را شدست مهرداد، رسید باال به که زمانی

 :گفت و داد تحویلشان لبخندی

 ...اما...اما؛ خواممی معذرت کردم نگرانتون که این از هاخانم -

 هایچشم در که شوری با و گرداند مینو سوی چشم. گرفت فاصله جمع از و برداشت مینو سمت به قدمی

 :داد ادامه زدمی موج بارششیطنت

 ... یدخترخاله تا اومدم پر دست با اما -

. شد خیره هایشچشم در مستقیم و کرد مِنی و مِن. کردنمی پیدا مناسبش ایواژه گویی و کرد مکثی

 :گفت باشد رسیده کشفی به گویی سپس

 .باشه نداشته سفر از بدی یخاطره و نمونه دل به حسرت بنده شکموی یدخترخاله تا -

 شنیدن با که بشنود شروین زبان از را نظر مورد یکلمه تا تاببی و شده نگاهش از مست ومین

 چون و داد تکان سری. زد لبخندی و فشرد هم روی و کرده جمع را هایشلب شکمو یدخترخاله

 :گفت و کرد تشکر، کشید پیش دستی، کند تالفی نتوانست

 ؟تالشتون ینتیجه کو حاال -

 :گفت و کرد خم سری متواضعانه و برد فرو جیب روند را دستش شروین

 ! تونخدمت میدم االن چشم بله -



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 81 

 دستش به چشم مینو. کرد خالی مینو یکشیده دست درون را هابنه و کرد پر بنه از را دستش سپس

 هب شروین. بگیرد او از را آنها بتواند بهتر تا چسباند اشکشیده دست به نیز را دیگرش دست و داشت

 جان درونِ شیرین حسی. کرد برخورد مینو دست با دستش که کرد خالی دستش درون را هابنه طوری

 .انداخت شروین یچهره به نگاهی و کرده بلند سر و گزید دندان به لبی و افتاد غلیان به مینو

 :گفت و زد دیگرش جیب به دست و زد رویش به دلنشین لبخندی شروین

 ؟خوایمی هم هااین از -

 :گفت سرمستی از سرشار شوقی با مینو

 !خواممی بده بده -

 :گفت ترمهربان لحنی با و خندید قهقهه با شروین

 ! باش هم باقی فکر اما؛ میدم بهت نترس؟! حاال ندی جون بادوم دونه دو برای اوخی -

 .کرد جمع به ایاشاره و

 آهسته و فشرد هم روی حرص با را هایشدندان اما؛ داشت خوش حالی و شور، عشق از که حالی در مینو

 :گفت شروین به

 ! برات دارم -

 .رفت جمع طرف به و خندید باز شروین
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 !نیست بازگشتی راه زین مرا دانممی اما باشم آمده اشتباه را راه شاید

 "میشی زینب"

 

 در را آنجا زا تصویری خویش ذهن در یک هر و بود شده بیشتر شانحال و شور، بودند رسیده شیراز به

 .بود مشغول آن به و کرده مجسم افکارش

 .بود بهزاد؛ پرسیدمی سوال مدام که کسی تنها

 توقف شیک رستورانی مقابل در سلیمی و شده ناهار ساعت، داشتند راه بین در زیادی هایتوقف چون

 .نمود پارک او سر پشت را خودرو، کردمی حرکت سرش پشت در که نیز شروین. کرد

 باز نیمه چشمی با هستند کجا کهاین از خبربی و شده پیاده آلود خواب، بودند زده چرتی که ایعده

 .کاویدندمی را اطراف

 دستی را شانلباس و داده بدنشان به قوسی و کش بعضی، بودند شده پیاده هاماشین از همه کم کم

 .ندشو وارد رستوران به آراسته ظاهری با تا کردندمی مرتب و کشیده

 با و کشید موهایش در دستی. انداخت اشچهره به نگاهی راننده سمت یآینه مقابل و شد خم شروین

 حالت از وقتی. کرد تکرار را عمل این نیز هایششقیقه کنار از و کرد هدایت سر پشت به را آنها دست

 زیر را او مینو مدت این تمام در. نمود مرتب را آن و کشید شلوارش به دستی؛ شد فارغ موهایش دادن

 .کردمی ضبط ذهن در را او حرکات لذت با و نظرداشت
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 رستوران ورودی در طرف به و شدند آماده و گرفته تازه جانی همه ناهار نام شنیدن با دقایقی از پس

 .نمودند حرکت

 با و ودنم استقبال آنها از لبخند و خوشرویی با میز پشت از جدیدش هایمشتری دیدن با رستوران مدیر

 .کرد راهنمایی خانوادگی لژ سمت به را آنها تعدادشان به توجه

 .داد انتقال گارسون به و گرفت غذا سفارش تکتک از سلیمی و آمد آنها میز سر غذا منوی با گارسون

 هرکس و نشستند، بود شده چیده خاص ایسلیقه با که گردی میزهای دور هاصندلی روی یکی یکی همه

 .بگذراند نظر از را زوایایش تا گرداند افاطر به چشم

 :گفت مادرش به رو تعجب با و کشید سویی به دست بهزاد ناگهان

 !بزرگی هایماهی چه! رو اونجا مامان اَه -

 .گرداندند، بود کرده اشاره بهزاد که طرفی به سر همه

 .کردمی یرهخ را بیننده چشم زیبا و بزرگ و کوچک هاییماهی با بزرگی و شیک آکواریوم

 :گفت و گرفت را بهزاد دست و شد بلند میز پشت از مهرداد. شدند تماشایش محو همه

 .ببینشون نزدیک از ببرمت عمو بیا -

 :گفت و شد بلند نیز مینو دنبالش به

 .بیام باهات هم من وایسا مهرداد -

 .شد بلند و کشید عقب را صندلی و گفت را این
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 .رودمی راه سرش پشت کسی کرد حس مینو هک رفتندمی آکواریوم طرف به

 نظر مورد فرد برخورد با پشت از، کند نگاه سرش پشت به و برگرداند سر خواست تا و ایستاد جا در

 .گرداند او سوی چشم عصبی

 وشیگ با که حالی در دست به گوشی شروین دید که دهد نشان تندی برخورد مهاجم با تا کرد تازه نفسی

 .کرد خواهی معذرت او از اشاره با دیگرش دست با، زدمی حرف همراهش

 ؟بشه موکول بعد به میشه. نیستم تهران؟ هستید متوجه مسافرتم! نیست مقدور برام االن گفتم من آقا -

 .کرد قطع را گوشی و کرده خداحافظی، داد مخاطب که جوابی با خط سوی آن از و

 :گفت لب زیر اخمی با سپس

 !عجبا! نیستن عاملهم کن ول هم جااین -

 :گفت نگریستمی را او که مینو به رو و گفت را این

! افتادیم گیر عجب نمیده گوش مسافرتم میگم بهش مدام. نبود عمدی! دخترخاله خواممی معذرت -

 .داد تاب هوا در کالفگی عالمت به دستی و خوردم شما به شرمنده که اومدممی و کردممی نگاه رو وراون

 :گفت و کرده باز هم از را هایشاخم زنی مینو

 که بذارم دستش کف رو حقش تا کردم آماده رو خودم، کرده رو کار این عمد از و ستغریبه کردم فکر -

 !شمایی دیدم

 :داد ادامه و زد لبخندی شروین
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 !کرد رحم بِهم خدا پس -

 .ایستادند تماشا به آکواریوم رویروبه هم پای به پا و خندیدند دو هر

 نوع از نارنجی هایخال با مشکی دیگری و رنگ ایقهوه هایخال با نارنجی یکی اُسکار ماهی عدد دو

 آن در آکواریوم مخصوص طبیعی هایسبزه تعدادی و مارماهی عدد دو و پنگوسی عدد سه و خوار گوشت

 و چسبیده شیشه به دهانشان توسط خوارلجن هایماهی آن قطور یشیشه طرفِ دو هر در. شدمی دیده

 و ازب را دهانشان دیدنی حالتی با و گشته؛ بود شیشه به که هاییجلبک مکیدن و نمودن تمیز سرگرم

 .خوردندمی غذا سیر شکم یک و کرده بسته

 با نیز مهرداد. رفتمی طرف آن و طرف این به هاماهی دنبال و زده شیشه به انگشت شوق و ذوق با بهزاد

 .دادمی اینظریه شروین به رو گاهی از هر و کرده تماشا شوق

 فرو یاعاشقانه حس در، بود شده زیبایی یصحنه چنین ناظر و ایستاده شروین کنار در کهاین از نیز مینو

 سرخوش، بود پیچیده مشامش در که عطری خوش بوی از و بردمی لذت ایصحنه چنین دیدن از و رفته

 .بود شده

 ناهار صرف برای همه و شده آماده غذا که فهماند آنان به و خواند خود طرف به را بهزاد سلیمی سرانجام

 .برگردند میز دور به

 پانزده حدوداً که مقصد سوی به همگی و شد پرداخت پول. شد صرف غذا آرام محیطی در باالخره

 .افتادند راه به، بود مانده آن به کیلومتر
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 در .ببرد لذت شیرینش یلهجه از و کرده مالقات را ادربزرگشم تواندمی هامدت از پس کردنمی باور مینو

 .بود متفاوت قطعاً حال با، داشت ذهن در او از که تصویری و بود دیده را او کودکی

 نیز دور انداز چشم از و گرفته قرار جاده از ترپایین سطحی روستا. بود نوازچشم روستا مناظر دور از

 .بود مشاهده قابل سرسبزش هایکوه و هاپهت و کشیده فلک به سر هایدرخت

 اییزپ مقابل در را سرسبزیشان نیز بعضی و بودند نمایان قرمز و زرد هایبرگ با که رنگارنگی هایدرخت

 .بودند افزوده طبیعتش زیبای به همین و کرده حفظ غارتگر

 قطعی نظری شدنمی، شدیینم روستا وارد تا اما؛ شدمی دیده چشم به نوساز بعضی و قدیمی هاییخانه

 .داد باره این در

 .بود آورده شوق سر به را همه، ماندنی یاد به مناظر این دیدن بود چه هر

 .بود دیدنی روستا. رسیدند مقصد به سرانجام

 رد خزان ردپای که وسیع هاییباغ و زیبا بسیار طبیعی هایجلوه و اندازهاچشم با کوهستانی روستایی

 و بافت. بود نوازچشم مسافران و گردشگران برای، روستا اطراف و داخل در میوه هایباغ. شدمی دیده آن

 جاری میانشان در زاللی جویبارهای که خم و پرپیچ هایکوچه، کوهستانی یکننده خیره معماریِ کالبد

 .بود بخشیده روستا این به فردی به منحصر جذابیت، شده

 از، شده سرازیر کردندمی مسدود را روستا انتهای که هاییصخره میان از که روستا یگانه سه آبشارهای

 .کردمی خیره را ایبیننده هر چشم و آمده شمار به روستا طبیعی هایزیبایی و هاجاذبه
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 از و بپردازند روستا در گردش به تا نداشتند دل در دل. بودند شده زیبایی همه این مجذوب همه

 .کنند ندید اشدیدنی هایجاذبه

 "مادر " با کار هر از پیش تا نمود هدایت اشپدری یخانه سمت به را اتومبیل مستقیم سلیمی بهمن اما

 و هاخیابان از کدام هر. گذشت پی در پی هایکوچه از ماشین. نماید دیدار خدا مقدس مخلوق این

 .بود آجری و نوساز هاوبعضی سنگ از هاخانه بعضی. بود دیدنی نیز روستا هایکوچه

 ایخانه به پله آخر یا و شده منتهی دیگر مسیری به که خوردمی چشم به هاییپلکان هاکوچه بعضی در

 .رسیدمی قدیمی

 یکنواختی و دلگیری از پر سراسر و آمد و رفت پر و شلوغ هاکوچه و هاخیابان. نبود خبرها این شهر در

 .داشت فرق آسمان تا زمین از شهر با اینجا اما؛ بود

 .بود دیگری رنگ به واقعاً گویی جااین در اما؛ است رنگ یک جا همه آسمان گویندمی کهاین با

 و بخشیدمی تازه جانی هاریه به نفس یک با که هوایی. پاک هوای از سرشار و تمیز و رنگ خوش آسمانی

 .رساندمی آرامش به را روح

 .نمود فتوق ایخورده زنگار آهنی بزرگ در جلوی سلیمی

 را آن و دوخته بزرگ در به چشم و شدند پیاده هاماشین از همگی. نمود پارک سرش پشت نیز شروین

 .نمودند برانداز
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 مورد چگونه که اندیشیدمی خود با یک هر. نمودند بدل و رد هم بین معنادار نگاهی فاخته و شروین

 از کسی بزرگ در این پشت آیا؟ شد واهدنخ شوکه دیدنشان از خانهصاحب آیا؟ گیردمی قرار استقبال

 ...؟یا هست انتظارشان در وسیع ایخانه، در این پشت کهاین سرانجام و؟ شودمی هم خوشحال دیدنشان

 ؟!بود انتظارشان در ماجرایی چه

 رویروب شروین از بلندتر قدی با سفیدروی و اندام الغر پسری نکشید طولی. درآوردند صدا به را در زنگ

 دل بر چنان، فرم خوش هاییلب با همراه رنگش خوش سبز چشمان و کشیده صورت. شد ظاهر اهآن

 .نمودمی دعوت الخالقین احسن اللّه فتبارک گفتن به را آدمی زبان اختیاربی که نشستمی

 یهاچشم در که نشاطی با و آورد باال را ابروهایش اندکی، بودند ایستاده در مقابل که افرادی دیدن با

 .داد نشان ناخوانده میهمانانِ دیدن از را شوقش و ذوق، نشست رنگش چمَنی

 مچش و آمده چشمش به مبادا تا فرستاد صلواتی لب زیر و زد صورت پهنای به لبخندی دیدنش با فخری

 !زند زخمش

 .گفت ماشااللّهی هزار آهسته اختیاربی و داد تحویلش لبخندی و کرد شروین به نگاهی نیز فاخته

 تهیاف دلربا و جذاب را مقابل طرف که داد نشان عمل این با و کشید هم در را هایشلب دیدنش با نیز مینو

 .است

 به. داد دست دایی با همه از پیش و رفت جلو لبخندی با، داشت عادت هاواکنش این به نسبت که جوان

 کار این با و فشرد هم در ار هایشدست واردستکش و گذاشت او دست روی نیز را چپش دست که طوری
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 غرق را هایشگونه و گفت آمد خوش و کشید آغوش در را او سپس و گذاشته نمایش به را خود صمیمیت

 .ساخت ـوسه بـ

 و کرده باز کامل را حیاط در. آورد جا به را الزم تعارفات آمدگوییخوش ضمن و کرده جمع به رو سپس

 ارزینه و مادربزرگ حال همان در و نمود راهنمایی داخل به "ردینآو صفا بفرمویین" گفتن با را میهمانان

 .زد صدا را

 .اومدن اینا دویی بیو کُجویی، ارزینه ارزینه! اومده پسرت شا بیو ننه، ننه -

 در شوقی، دیدمی را آنها هاسال از بعد که عروسش و پسر دیدن با. آمد پیش لنگان لنگ پیرزن

 :تگف جمع به رو و دوید چشمانش

 .گُذُشتین ما چیشِ رو قدم سالم -

 .بوسید را مادر دست پرسی احوال و سالم ضمن و رفت پیش سلیمی ابتدا

 هیجان با. نمود فرزندش هایگونه بوسیدن به شروع نیز مادر، نمود بلند سر سلیمی که هنگامی

 :گفت و دپرسی بقیه از ترخاص را پسرش احوال و زد هایشگونه به نوبت به نوبت چهاربوسه

 اومدی خوش. گُذوشتی چیشام رو قدمت گلُم گُمپ اومدی خوش جونم به بالت و درد. عزیزُم سالم -

 .تو بفرمو بفرمو

 آمدگویی خوش و احوالپرسی ترمالیم اندکی اما؛ پسرش چون نیز او با و رسید عروسش به نوبت سپس

 .پرسید را همه احوال او از. کرد
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 فرهاد کاکات؟ الحمدهلل خوبن کاراتون کِس، مادر، پدر، برادرا، خواهرا؟ سالمتی؟ خوبه خودت حال -

 ؟سرحاله نداره کسالت

 شیرین مادربزرگ آغوش در نوبت به نیز مهرداد و مینو. نمود استقبال نیز بهناز و شروین و فاخته از

 .گرفتند جای زبانشان

 :گفت سالمش جواب در و نمود مهرداد به رو مادربزرگ

 .چیشُم ماشااللو هزار تخته به بزنم! کشیده امقَدی چه. ماشااللو بَبَم؟ خوبی! مرودُ سالم -

 :گفت و زد بهزاد یشانه روی بهناز

 کن سالم -

 :گفت شیرینش یلهجه با باز و زد سرش بر ایـوسه بـ و کرد او به نگاهی مادربزرگ

 !عزیزه سالم بی کِرده سالم -

 :داد ادامه و کرد همه به رو سپس

 .باشین قضا بی الهی -

 :گفت بودند ترغریبه قدری که شروین و فاخته به رو و

 !نکن غریبی برم قدبالوت قربون تو بفرمو -

 .شدند راهنمایی پذیرایی به میهمانان و کرده احوالپرسی تک تک با نیز ارزینه
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 .رفتند پذیرایی طرف به بااجازه یکلمه با میهمانان

 :گفت جواب در مادربزرگ

 .شمان دس مام یاجازه -

 .زنند تکیه آنها به و نشسته راحت میهمانان تا نمود جاجابه تک تک را هاپشتی یداللّه

 بهترینم. عزیزم. گل اصلی و باال قسمت: گلم گمپ*

 عزیزم. فرزندم. پسرم: ماشااللو ببم رودم*

 شماست دست: شمان دس*

 برادرت: کاکات*

 باالت و قد: قدبالوت*

 هم ما: مام*

 چشم: چیش*

 مقابل لگ فرح بیبی و رفته آشپزخانه به پذیرایی جهت ارزینه و یداهلل. زدند تکیه هاپشتی به میهمانان

 و کرده احوال و حال آنان با باز و گفتمی آمدی خوش بار یک ایدقیقه چند و نشسته عزیزش میهمانان

 .شدمی جویا کارشان از

 تیدس و کرد فاخته به رو سپس، کردمی تعریف پسرانش زندگی و مدارک و شغل از افتخار با نیز فخری

 :گفت بیبی به و زد اششانه روی
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 ؟یادتونه خواهرم فاخته جون بیبی -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب کار این با و کرد جمع لبی بیبی

 !بود آتیشپاره دخترو! یادُمه گلم گُمپ ها-

 :گفت زدمی لبخند که حالی در فاخته

 :داد ادامه و کشید آهی سپس و کردم سفید گیس! رفت شدم پیر که حاال بیبی -

 ...و شدم بیوه -

 :گفت و دهد ادامه را حرفش نگذاشت بیبی

  !شُدی پیر بوگو اووَخ اوریمی عروس ایشاللو! داری بالو قدو ایبه جَوون ماشااللو؟ گلُم پیری کو ننه -

 :پرسید او از سوالی صورت به خودش جواب در خودش و

 ؟ننه نَداری عروس -

 :گفت بیبی به رو و انداخت شروین شیطنت از پر هایچشم به نگاهی نیز فاخته

 !هستم فکرش تو اما بیبی نه -

 .داد خاتمه بحث این به "زودی به ایشاللو " گفتن با گل فرح بیبی و

 .نشست مادر کنار در و شد بلند جایش از و کرده استفاده سکوت از سلیمی آقای

 :خواند گونه این خاص ریتمی با او به رو شهرش شیرین یلهجه با و انداخت پیرش مادر گردن دور دستی
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 مه ننه پنامِه و پشت باشُم من جُو هر که او"

 "مه ننه خُدامِه قَدّ دلُم تو عشقش که او

 :گفت محبت با و کشید پسرش صورت به دستی گل فرح بیبی

 . نهن رودُم، گلم گمپ -

 .نواخت ایـوسه بـ فرزندش سر بر و کشیده موهایش روی دستی سپس

 .شد وارد چای سینی با، بود رفته مادربزرگ روشن همیشه سماور سراغ به که ارزینه هنگام این در

 با. باشد داشته کارش روی بیشتری تسلط و نشده کارش مزاحم تا بود بسته سر روی را اشروسری یگره

 .رفتمی سو آن و سو این به رنگارنگش دامن هم در هایچین، داشتیبرم که قدم هر

 .گفت آمد خوش میهمانان به دیگر باری خندان لبی و گشاده رویی با و کرده میهمانان سوی به رو

 :گفت و گرفت دایی طرف به را سینی ابتدا

 دویی آق بفرمویین -

 :داد ادامه و ریخت صدایش لحن به ایغمزه و

 !ایوَرا از یدوی عجب -

 :گفت او چون ایلهجه با جواب در و کرد اشخواهرزاده به محبت از پر نگاهی نیز سلیمی

 .نیس اینجو مِث اونجو! دویی گرفتاریم -
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 زبان به را او زدن حرف حال به تا زیرا؛ بودند دوخته سلیمی به چشم لبخند با هابچه و فاخته و شروین

 .بودند نشنیده مادری

 به؛ بودند گذاشته نمایش به را انگیزشان وسوسه رنگِ، ای شیشه هایاستکان در که حالی در داغ چای

 .زدندمی چشمک رسیده راه از تازه یخسته مسافران روی

 .نداشت کاربردی نعلبکی روستا این در. برداشتند استکانی یک هر و شد تعارف همه به چای

 پوستی و درشت هاییپرتقال از مملو خوری میوه با یداهلل آن از پس. شدند نوشیده هاچای سرانجام

 .شد اتاق وارد بوشهر هایپرتقال از ترپررنگ

 را هامچش اختیاربی یداهلل. گذاشت میهمانان مقابل، بود کرده آماده قبل از که را هادستیپیش نیز ارزینه

 و گراییدمی سرخی به که اشانداخته گل هایگونه و شرم از پر یچهره. کردمی جلب خویش سوی به

 .کردمی خویش جذب را بیننده، گذاشتمی نمایش به بیشتر را پوستش سفیدی همین

 و افتاد یداهلل یچهره به چشمش ایلحظه برای، بردارد خوریمیوه از میوه تا شد مینو به نوبت که همین

 .افتاد زمین روی و شد رها دستش از بود برداشته ظرف از که را پرتقالی

 هک هاییگونه با و زده شرم، گرفته معمول حد از باالتر را ظرف و کرده کوتاهی خود کردمی خیال که یداهلل

 معذرت مینو از شیرین ایلهجه با داشت زمین به چشم که گونه همان؛ بود شده پیش از قرمزتر حال

 .خواست

 وقت آن: اووَخ

 جور: جُو
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 طرفا این از: ایورا

 دایی: دویی

 آوریمی: اوریمی

 دلنشین ایلهجه با و نشست کنارش؛ بود آمده خوشش مینو تیپ و چهره از ابتدا همان از که ارزینه

 .نمود جواب و سوال و کردن صحبت به شروع

 :گفت و کرد مینو به نگاهی محبت با ارزینه

 ؟چیطوره شهر تو کِردَن زندگی بکُن تعریف دویی دختر -

 :گفت و زد رویش به لبخندی مینو

 .هستیم راضی و فراوونه امکاناتش، خوبه -

 :گفت حیرت با و داد باال ابرویی ارزینه

 !باشین ناراضی قراره مَگه -

 :گفت و خندید، بود شده دلنشینش یلهجه یشیفته که مینو

 !دارین قشنگی یلهجه چه شما -

 :داد ادامه سپس

 .هست یادگیری و آموزش رایب زیادی هایکالس و زیاده امکانات که اینه منظورم! نه -
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 عقب به را او قدری و زد اششانه روی شوخی به دستی خنده با، بود شده حرفش یمتوجه حال که ارزینه

 :گفت و راند

 .گیرنمی یاد مادراشون از چیه همّی دخترامون اینجو مام! بوگو همیِ اول هامواز! ها-

 در و داد چهره در تغییری سرعت با سپس. داد رونبی سینه از سوزناک آهی مادر یاد به و گفت را این

 :گفت مینو به شوق با ادامه

 .بِدُم نوشونت چیزیو یه تا بوخورین تونومیوه بفرمویین حالو -

 .کرد ترنزدیک مینو به را میوه حاوی دستیپیش دست با و

 .کرد تکرار را اشجمله و نمود جمع به رو خوشرویی با کار این از پس

 !ناقابله ینبفرموی -

 .رفت آشپزخانه سوی به و کرده جمع را چای هایاستکان و برخاست جا از

 و شیرین، دارآب و درشت هایپرتقال. نشستمی لبش بر لبخندی، گرفتمی پرتقالش از پوست که هر

 .بود انداخته میهمانان دل به ایوسوسه، رنگ خونی

 هرش در که نمودمی ایشکوه و گشودمی تمجید و تعریف و تشکر به لب، چشیدمی را پرتقال یمزه که هر

 !نیست هامیوه این از خبری و چنان و است چنین ما

 :گفت سلیمی

 .داره ناب خرمای بخواد دلت تا که بوشهر -
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 :گفت نیز فاخته

 از ما شهر هایپرتقال البته! نگم هیچ که بهتر همون و ستعاریه محصوالتش اکثر که هم ما شهر -

 را اشنارضایتی و گفت ایشی حرفش یادامه در! نمیاد خوشم طعمشون از من و انمزه دو و میاد ارشهسو

 .داد نشان گونه این

 :گفت و کرد او به نگاهی گل فرح بیبی

 .ننه جُونت نوش بوخور -

 یخش ایدش تا داد قرار مخاطب را او و کرده شروین به تعارفی و کرده ادا را نوازی مهمان رسم نیز یداهلل

 :گفت و شود باز

 .نداره کسی بِ کار کسی و داریم نارنج و پرتقال درخت خونامون درِ. اَمونِ در چی همّی اینجو ما بیبین -

 و همدیگن آشنوی همه! نارنج یا پرتقال یه بِخاطرِ بندازِ هو روستا تو اسمشو و کنه دُزی طرف نَمیاد یَنی

 .دارن همو هَوُی

 :گفت جوابش در و بود سپرده گوش هایشحرف به دقت با نیز شروین

 !رفتن در و قاپیدن هم رو خودت کنی باز چشم تا و کنننمی رحم هیچی به شهرمون تو که ما! خوب چه -

 .گرفت خود به تریدوستانه رنگ و شد باز مجلس یخ کم کم. شد بلند جمع یخنده صدای

 .شد هریخت همگانی تفریح و گردش یک برای ریزیبرنامه سپس

 همون: هامو
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 بگو: بوگو

 همه: همّی

 نشونت: نوشونت

 بخور: بوخور

 هامونخونه: خونامون

 دزدی: دُزی

 پراکندن شایعه: هو

 هوا: هَوُی

 آشنا: آشنوی

 :گفت و نمود بلند جا از و گرفت را مینو دست ارزینه

 .بدم نوشونت تا بیو دویی دختر -

 زوایای؛ رفتمی راه سرش پشت قدم به قدم که گونهانهم. بپاخاست ارزینه به تکیه با شوق با مینو

 با و پوشانده را هااتاق کف دستباف هایقالی. داشتند تمیزی و ساده زندگی. گذراند نظر از را هااتاق

 به ار روستایی زندگی سادگیِ همین و بخشیده خاصی رونق خانه به، داشتند که زیبایی طرح و بندیرنگ

 . بود گذاشته نمایش
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 وارد و رفته پایین به؛ بودند گذشته آن از ورود هنگام که اتاق ورودی هایپله از ارزینه دنبال به مینو

 .شد حیاط

 یدند از و نشسته دلش به نیز سیمانی حیاط، داشت خاصی یعالقه روستایی زندگی به مینو که آنجا از

 و برد لذت، شدمی بلند آن از خورده خیس خاک بوی و شده جاروب و آب تازگی به که آن خاکی بخش

 .کشید عمیق نفسی

 :گفت و زد لبخندی او به داشت نظر زیر را رفتارش که ارزینه

 ؟میاد خوشِت -

 :گفت و داد تکان مثبت عالمت به سری مینو

 .دارم دوست رو بوش خیلی -

 .رساند او به را منظورش و کرده طرف آن به ایاشاره سپس

 در هب چشم داشتمی بر احتیاط با که قدم هر با مینو. رفتند پایین انباری اتاق به منتهی هایپله از هم با

 .بود دوخته اتاق دیوار و

 دیوار به و کرده درست شکل لوزی اشکالی نخود به شبیه چیزی با و زده دیوار به متعددی هایمیخ

 .بودند آویخته

 :گفت و کشید دست نیز آنها به، رفتمی پایین پله پله که طورهمان مینو

 !قشنگن چه؟ انچی اینا -
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 :گفت و زد لبخندی ارزینه

 !میزِنن زخم چشم برا اسپنده یدونه اینا -

 :گفت مینو

 !بودم ندیده پوسته تو رو اسپند یدونه من! جالب چه -

 :گفت کودکانه شوقی و ذوق با و کشید بلندی هین مینو، رسیدند که آخر یپله به

 ؟بافیمی قالی مگه! قالی دارِ! وای -

 هنر به و باریدمی اشچهره از مباهات که حالی در و شد لذت در غرق و انداخت غبغب به بادی ارزینه

 :گفت، نازیدمی دستانش

 ؟دیدی کُجاشو حالو -

 نرمی و کشیدمی دست آن به و گذراندمی نظر از را قالی یشده بافته هایرج بند بند مینو که طور همان

 در قیژی صدای با و رفت اتاق یگوشه در ایصندوقچه سراغ به ارزینه، کردمی حس دستش رزی را هانخ

 .گشود را آن

 طرف به اشتیاق با و درآورد رنگ سفید یگیوه جفت یک، رفته و رنگ و قدیمی یصندوقچه داخل از

 :گفت و گرفت باالتر قدری را هاگیوه و رفت مینو

 ؟چیطوره، بافتم خودوم دَسوی بُ اینارِ! سِیکو ایو دویی دختر -

 .کرد نگاه ارزینه هایدست به و برداشت قالی از چشم مینو
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 دست از را آنها و کشید طرفش به دستی. کرد جلب خود به را اشتوجه او دستان در سفید هاییگیوه

. تدوخ چشم دوختشان به سو همه از و کرد رویشان و زیر هایشدست میان قدری. نمود جدا ارزینه

 :گفت دادمی باال را ابروهایش که حالی در لبخندی با سپس

 !هنرمندی پا یه ماشااهلل دونستمنمی! عمه دختر شده قشنگ خیلی -

 این به هاییدست؟ فایده چه» گفت خود به و بالید خود به دل در و شد شاد مینو تعریف این از ارزینه

 «...و کنم آشپزی براش تا باشه کسی نباید هنرمندی

 :پرسید و کشید بیرون تفکراتش از را او سوالش با مینو که بود افکارش در غرق

 ؟بافتی یداللّه آقا برا رو اینا حاال -

 :گفت و داد بیرون سینه از آهی و انداخت پایین سری ارزینه

 .بافتم بابوم بَرِی یادگاری ایو! نه -

 درون را آنها باز و رفت صندوقچه طرف به غمگین ایچهره با و گرفت مینو دست از را هاگیوه حرف این با

 .بازگرداند جایش به و پیچید مخملی ایپارچه

 ائلمس به شانصحبت و کرده را خود هایریزیبرنامه فردا گردش برای بزرگترها، برگشتند اتاق به وقتی

 .بود شده کشیده روزمره

 کن نگاه: سیکو

 بابام: بابوم
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 .نمودند حرکت " گذار و گشت سوی به پیش " گفت که سلیمی حرف با هاماشین و شده سوار همه

 در غرق، گذشته خاطرات یاد به فخری و نمودمی زنده را اشجوانی هوای و حال رفتارش با سلیمی

 .گذراندمی نظر از را اطراف و رانده لب بر لبخندی گاهی افکارش

 و نیامده پیش مشکلی تا پوشیده صلف مناسب لباسی بودند کرده سعی همه که بود سرد اندکی هوا

 .بگذرد خوش همگی به گردش

 شیرازی پلویی کلم و دیده را گردش این تدارک زود صبح از عروسش و هانوه کمک به گل فرح بیبی

، ندنداشت پلو کلم به ایعالقه اگر تا بود کرده فراهم کردن کباب برای مرغ قدری نیز هاجوان برای و آماده

 .کنند پذیرایی خود از کباب جوجه با

 تا زد سر مغازه به، سفارشات برخی خاطر به یداللّه اما؛ بودند شده همراه میهمانان با مادربزرگ و ارزینه

 .بپیوندد آنان به موتور با سپس و نموده شاگردش به را الزم سفارشات

 .بودند هکرد جلب خود به را همه توجه، رنگ قرمز هاییبرگ با کشیده فلک به سر درختان

 اروست بخش زینت، داشتند نهفته خود در بادام و انجیر و انار و بلوط چون درختانی که وسیع هاییباغ

 مستقل و بوده باغ صاحب انضباط و نظم نشانگر و داشته خود دور حصاری؛ هاباغ برخی. بودند شده

 .گذاشتمی نمایش به را بودنش

 از بیشتری ارتفاع نیز هاخانه، رفته باال کوه طرف به چه هر که شدمی دیده کوه یدامنه در هاییخانه

 .گرفتندمی زمین
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 مسافران برای خود ینوبه به باز که شده ساخته چیده درهم الوارهای از هاییسقف با هاخانه برخی

 .بود جالب و دیدنی

 .خوردمی چشم به اروست این در، ماندمی ماندگار آدمی ذهن در هاسال تا که زیبا و دیدنی مناظری

 با را مسیر از مقداری. بودند داده جای خود یبرنامه در را دیدنی هایجاذبه نوبت به نوبت مسافران

 .نمودند طی پیاده پای با را راه از قدری و ماشین

 برای رستورانی اطراف همان در و داشت جالبی اندازچشم زیبایش آبشار که کوهی یدامنه در ترهابزرگ

 .نشستند و نموده پهن بساطی، بود هاکننده دبازدی

 و مینو و شروین و بهناز و ارزینه اما؛ نمودند اتراق جا همان فاخته و فخری و گل فرح بیبی و سلیمی

 .کنند دیدن اطراف مناظر و رودخانه از تا دادند ادامه راه به ارزینه راهنمایی به بهزاد و مهرداد

 این در تا داشت دوست چقدر و کردمی حس خوبی به را همسرش خالی یجا هامنظره آن دیدن با بهناز

 مسعود اگر و بود مغازه اجناس فروش فصل حال که دانستمی خوبی به. کردمی همراهیشان نیز او سفر

 شتگ سفر این به راضی پس؛ نهادندمی سر پشت بایست را برکتبی نویی سال؛ آمدمی شانهمراه به نیز

 .نماند بهرهبی مسافرت این از بهزاد پسرش تا

 الفع زیبایی این به محیطی دیدن با درونشان کودک. دویدندمی یکدیگر دنبال به خوشحال و شاد همه

 .بودند کرده فراموش را خود سال و سن و شده



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 104 

 .شدمی سرازیر پایین به و کرده عبور سرعت با هاسنگ میان از سرمست آب. بود نوازروح آبشار صدای

 جریان اما. دیدیمی چشم با را رودخانه کف سنگ نمودیمی دقت اگر که بود تمیز قدری به رودخانه آب

 .بود ترسناک بیننده برای و عمیق نیز قدری و بود تند آب

 از هایشحفاظ و چوب از شده ساخته پلی. نمودمی هدایت رودخانه سوی آن به را مسافران چوبی پلی

 .گذشت آن از دقت با و آرامی به بایستمی آن زا عبور برای که محکم طنابی

 :گفت هیجان با و کشید طرفش به ایاشاره انگشت پل دیدن با مینو

 !مونهمی هاقصه تو مثل! هابچه رو جااون وای -

 رودخانه شرشر و شود خیره آب به آنجا از و رسیده آن به زودتر چه هر تا دوید پل طرف به و گفت را این

 .کند حس شپای زیر را

 ارزینه هایحرف یمتوجه که کنند حرکت تندتر تا کردمی اشاره همراهانش به و دویدمی کودکانه چنان

 .نشد

 آب تماشای به و برد پایین سر و بود گرفته طناب به دست. داشتبرمی قدم آهسته و رساند پل به را خود

 :گفت بلندی صدای و جوش و جنب با و ایستاد

 !ببین رو اینجا بیا بدو مهرداد! دیدمی طولش قدچ دیگه بیاین -

 الیالبه از و شد رها طناب از دستش ناگهان، داد نشان خود از که جوشی و جنب اثر بر و گفت را این

 .کرد سقوط رودخانه درون و پایین به طناب
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 .نیستم کشیدن نفس به قادر تو بی من که مگذار تنهایم و نرو! بمان

 "میشی زینب"

 

 "!زهرا فاطمه یا"

 .آورد زبان به اشگونه روی دست زدن با بهناز که بود ایجمله این

 :گفت مهرداد به دویدن ضمن و دوید پل طرف به عجله با و هراسان شروین

 .بیار کمک برو بدو مهرداد -

 اندبتو بهزاد که طوری به عجله با و تند گویان فاطمه یا و گرفته دست در محکم را بهزاد دست بهناز

 .رفت پل طرف به، شود همپایش

 .دویدندمی پل طرف به دو هر نیز شروین و ارزینه

 دخترکی هاموج این در. دادمی ادامه خویش راه به و زدمی هاصخره و هاسنگ به را خود وحشیانه آب

 .بود شده گرفتار خشمش در پناه بی و شده اسیر

 غریق همچون درنگ ایلحظه بدون. رسید پل به او از ترزود، بود ارزینه از بزرگتر هایشقدم که شروین

 .کرد شنا، امواج در گرفتار یدخترخاله دنبال به سریع و زد آب در ایشیرجه نجاتی

 نفس که طوری به رفتمی پایین گلویش از آب جرعه جرعه و بود شدن خفه حال در زنان پا و دست مینو

 .بود شدن غرق حال در آب زیر به گاهی و آمده آب روی گاهی. نمودمی سخت برایش را کشیدن
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. کردمی دورتر و دورتر لحظه هر را او آب تند جریان اما؛ نداشت زیادی بسیار عمق رودخانه چه گر

 از پس چون. آمد برنمی کسی از کاری اما؛ بودند شده جمع پل کنار ایعده، بود وحشتناکی یصحنه

 امتم، نگرانی با شروین. نداشت را آب در پریدن جرات کسی که بود تند قدری به آب جریان، بود آبشار

 زودهاف او شنای سرعتِ به نیز آب جریان بین این در. برساند مینو به را خود بتواند تا کردمی را تالشش

 . کردمی دور او از را مینو نیز مقدار همان به، راندمی پیش به سرعت با را او که گونههمان اما؛ بود

 .شد خارج دیدش از رودخانه خم و پیچ در مینو ناگهان اما؛ افزود کردنش شنا سرعتِ به شروین

 از. دادنمی آنان به عبور یاجازه جمعیت ازدحام. رسیدند پل کنار به مادرش و پدر همراه به مهرداد

 برای که شروین و مینو از اثری که شد متوجه فخری بود شده جمع که جمعیتی هایحرف و همهمه

 .نیست، رفته نجاتش

 سردرد همان باز و شده پیش از بیشتر مادر پریشانی؛ آمده پیش وضع و هاحرف این شنیدن با

 .دادمی آزارش و کرده عود اشهمیشگی

 .دهد ادامه تالشش به و نبازد را خود تا کردمی سعی باز ولی؛ بود شده کرخت آب سرمای از شروین بدن

 .شد پرتاب جلو به پیش از ترطوالنی مسافتی به، خشمگین موجی با ناگهان

 دور از، آمد که خود به. شد مسلط خود به دوباره زیاد زحمت با. رفتمی پایین گلویش از آب جرعه جرعه

 .دید آب روی کرده پف را مینو لباس
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 آب یوحشیانه هایتازیانه اثر بر حال که بلندش و پریشان موهای میان را دستش و رساند او به را خود

 شنجات و آورده باال آب زیر از را سرش تا کشید باال طرف به قدرت با و برده فرو، برنداشتند در پوششی

 .دهد

 دور را دستش. بود برداشته متعددی هایزخم صورتش و پیشانی و شده سفید گچ مانند اشچهره

 .بود بسته همچنان مینو هایچشم اما؛ کشید خود دنبال به و کرد حلقه اشنه*سی

 خود ابتدا. رساند رودخانه کنار به را مینو حال آن با اما؛ بود شده کرخت آب سرمای از بدنش شروین

 .نمود خارج آب از نیز را مینو کشان کشان و رساند آب کنار به را بدنش

 هایدست ابتدا. خواباند آب کنار هایسنگ روی را مینو. بخواهد کمک او از تا نبود اطراف در هیچکس

 هوش به برای را الزم یاولیه هایکمک بتواند و بیفتد جریان به آنها در خونی تا مالید هم به را خودش

 .دهد انجام مینو آوردن

 وجودش تمام نگرانی. کرد حس آنها در گرما اندکی و مالید هم به را آنها مدام و نمود هایشدست به هایی

 .زد کنار صورتش از را مینو پریشان موهای ابتدا و گفت الرحیمی الرحمن اهلل بسم. بود کرده احاطه را

 .گرفت را نبضش حال همان در و کند چک را ضربانش تا داد قرار قلبش روی را گوشش

 اشکودکانه شادی و سوخت حالش به دلش. انداخت اشداشتنی دوست و ظریف یچهره به نگاهی سپس

 هب بسته ثانیه هر زیرا نبود جایز کردن درنگ اکنون اما. شد مجسم چشمش پیش آب در سقوط از پیش

 هب کرد نزدیک مینو صورت به را صورتش. کرد پاک شن و الی و گل از را مینو دهان ابتدا. بود مینو جان

 به و چسباند مینو هان*د به را دهانش سپس. خوردمی مینو صورت به هایشس*نف می*گر که طوری

  .داد او به دهان به دهان تنفس آرامی
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 و قوی مصنوعی تنفس دادن با که چرا. دادمی هدر اشمعده و هاریه از آب کردن خارج برای را وقت نباید

 .شدمی بدن جذب هاریه از آب تمام مناسب

 اگر. شدمی ترراحت دادن تنفس، بدن به آب جذب با ولی؛ است مشکل قدری مصنوعی تنفس، اوایل در

 (ریکاوری) بهبودی وضعیت خوابانیده پهلو به را او بایستمی فوراً، کردمی استفراغ احیا عملیات طی

 هوا مقداری مصنوعی تنفس طی است ممکن که چرا. نشود هایشریه وارد مستفرغه مواد تا برگردانده

 .داشته استفراغ خطر که شده اشمعده وارد

 حلقه شکمش دور به بدرضر صورت به را هایشدست و خوابانیده شکم به را او باید مواردی چنین در

 که مواردی در تنها عمل این که چرا شده خارج اشمعده از آب و هوا تا بکشد باال مختصری و نماید

 .شودمی انجام داشته وجود تنفسی اشکال

، آورد هوش به را او زودتر چه هر تا کردمی رعایت را نکات این مو به مو و آرام که طور همان شروین

 نجات را مینو جان بتواند حال تا است دیده مبادا روز برای را آموزشی چنین قبل از که بود نیز خوشحال

 .بخشد

 برخورد زمین به سر با و رفته شیرجه عمق کم هایآب داخل به که فردی در دانستمی خوبی به را این او

 .دارد وجود هااندام فلج و گردنی نخاع قطع خطر، است کرده

 تا کرد سعی و نمود احتیاط بسیار باید، احیا عمل و جاییجابه هنگام واردیم چنین با مواجهه در و

 .نشود وارد او گردن و سر به حرکتی کوچکترین

 چندین سپس و ریخت بیرون دهانش از جرعه جرعه مینو شکم به شده وارد آب، اعمال این انجام از پس

 .کرد متوالی یسرفه
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 ومین شکم روی به ضربدر حالت به هایشدست هنوز. کرده شکر لب زیر را خدا؛ دید گونه این که شروین

 و شده عرق از خیس بدنش سرما آن در شد متوجه؛ آمد خود به وقتی. دادمی فشار قبل از ترآرام و بود

 .افتادمی، بود شده پاره اندکی هاییبخش از که مینو لباس روی به هایشعرق چکه چکه

 و خوردمی هم روی به سرما شدت از هایشدندان، اما نمود باز را هایشمچش ناتوانی با و آرامی به مینو

 .شدمی مخلوط آب شرشر و محیط سکوت میان صدایش

 هایدرخت. بود شده پنهان سنگ از حصاری در که دید سرسبز باغی و انداخت اطراف به نگاهی شروین

 .بودند داده تکیه سنگی دیوار به و آورده باال آن حصار از سر باغ یکشیده فلک به سر

 از مینو مواج موهای. افتاد راه به باغ طرف به و گرفت ش*آغو به را او آرامی به و زد مینو بدن زیر دستی

 .بودند شده آویزان پایین به رو دستش روی از

 .بود کرده خوش جا شروین گرم هایدست میان در و بسته را هایشچشم باز رمقبی مینو

 .است باز نیمه باغ بزرگ در شد توجهم، رفت که جلوتر

 .رهانیدمی سرما این از را مینو، شده طور هر باید

 ایران امدادگران: آموزش منبع*

*** 

 .کردندمی آوردنش هوش به در سعی فاخته و بهناز و رفته هوش از زیاد نگرانی و استرس از فخری
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 پیرش مادربزرگ کنار به نیز ارزینه. بود رسیدنشان منتظر و کرده خبر را نجات امداد گروه سلیمی

 .دادیم انجام یک به یک را پدر دستورات تابانهبی نیز مهرداد. نماند تنها و نشده نگران تا بود برگشته

*** 

 صدایی با و رفت پیش، داشت آغوش در زده یخ و بیهوش را مینو که گونه همان و رسید باغ در به شروین

 صدای جز صدایی هیچ؛ اما زد صدا پیش از بلندتر بار هر و بار ندینچ. کرد صدا را باغ صاحب بلند

 .رسیدنمی گوش به رودخانه شرشر صدای و پرندگان

 .افتاد، شدمی دیده اتاقکی که ایگوشه به چشمش و شد باغ داخل

 صدای با رد. داد هُل را اتاقک حَلبیِ در پا با و رفت پیش. نداد را جوابش کسی و زد صدا چندباره و دوباره

 .کوبید دیوار به محکم و شد باز قیژی

 چشم به، آن در سوخته نیمه هاییهیزم با اتاق یگوشه سوزیهیمه. بود پهن اتاق وسط کهنه گلیمی

 .خوردمی

 اتنه، اتاقک طرف یک، بود شده پوسیده و خورده کمد کنار و گوشه و کنده چوبش رنگ که چوبی کمدی

 و بود داده اختصاص خود به را اتاق از ایگوشه نیز چای بساط با همراه یمیقد سماوری. بود اتاقک زینت

 .ستا رفته باغ از قسمتی به سرکشی برای شاید و دارد حضور نزدیکی همین باغبان که دادمی نشان این

 همان یا و باغ نگهبان به متعلق اتاقک این که زد حدس شدمی نظر یک با و بود ساطع اتاق از نا بوی

 .است غبانبا
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 هر هایلباس. خواباند زمین روی را او و کرده جدا خود آغوش و نه*سی از را مینو سر آرامی به شروین

 .چکیدمی آب آنها از هنوز و بود خیس نفرشان دو

 به که آب همه آن از پس که چرا. نداشت ایفایده اما؛ کشید بیرون شلوارش جیب از را موبایلش شروین

 رخب دیگران به و گرفته تماسی بخواهد کهاین به رسد چه شدنمی روشن حتی، بود رفته موبایل خورد

 !بدهد را مینو نجات

 .داشت بدی خیلی حس. کشید بیرون آن از رفته رو و رنگ و مردانه پیراهنی و رفت چوبی کمد سراغ به

. کندمی استفاده اندیگر وسایل از و شده وارد اجازه بدون که کرده تعدی دیگران حریم به کردمی حس

 .نمودمی متنفرش خویش از همین و است دیگران اموال از دزدی حال در کردمی حس

 !«؟نباشه باغ صاحب یا باغبون از خبری اما باشه باز بزرگی این به باغِ درِ ممکنه چطور» گفت خود با

 طرف به سریع و برداشت را مردانه پیراهن. برسد مینو فریاد به ابتدا تا باشد تفاوتبی قدری کرد سعی

 .رفت مینو

 جونش نجات و زده یخ بدن کردن گرم برای کار تنها و ندارم دیگه ایچاره ببخش منو خدایا» گفت دل در

 !«همینه

 انتوم و کرده جدا دستش از نیز را هایشآستین. کرد باز را مینو مانتوی هایدکمه یکی یکی و گفت را این

 نای به ترغیب بیشتر را او چشمش مقابل مینو یدخترانه و ظریف بدن. انداخت ایگوشه به و درآورده را

 .نمود کار

 طوالنی مکث یک از بعد. داد سوق رنگشبی هایلب روی به اشبسته هایچشم از را نگاهش
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 .کرد متمرکز بازوهایش و هاشانه روی را نگاهش

 اام؛ داد ادامه پایین تا قدری و کشید ظریفش یشانه بعد و بازوها سپس و گونه روی وارنوازش را دستش

 هب دست مبادا تا کرد تنش را رفته رو و رنگ پیراهن و گفت استغفراللهی لب زیر و آمده خود به سریع

 .بزند ناپذیری جبران و خطا کار

 تفرص و برخاست هوا به فریادش کمرش بر ایضربه با که بود نبسته کامل را پیراهن آخر هایدکمه هنوز

 .شد زمین بر نقش و گرفت کمر به را دستش. نکرد پیدا برگرداندن سر

 شومینه: سوز هیمه*

 خواممی بود خوش دلم! دادمنمی پیشنهادی همچین و شدمی الل زبونم کاش! کردم غلطی عجب»

 جواب؟ کنم چه بشه چیزیش دخترم اگه حاال! بیارم بیرون هوا و حال اون از و بگردونم رو امخانواده

 ...«بیاد سرش بالیی نکرده خدای اگه؟ بدم چی رو مادرش

 رو دخترم! خدا: زد داد و کرده بلند آسمان به رو را هایشدست و زد زمین بر زانو درماندگی با ناگهان

 .بده نجاتش

 در شده تلنبار غمِ همه آن میان. کردمی سرزنش را خودش مدام و فهمیدنمی را خودش حال سلیمی

 :کرد زمزمه و نشاند لب بر محوی لبخند؛ وار دیوانه و عادی غیر یحال با قلبش

 اسدونه یه دارم دختر یه

 اسجَوونه، کسی نمیدم

 !نهاله جوونَمِه



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 113 

 !خانِه که کسی میدم

 میشی زینب

 :داد ادامه هایشزمزمه به و گریست مردانه و خواند را این

 ؟امدونه یه دختر کو؟ کو... حاال -

 :گفت و برخیزد جا از تا کرد کمک و زد اششانه روی دستی، دید را پدر رزا حال که مهرداد

 مچینه با رو تو مامان نیست خوب بیا پاشو. کننمی پیداش مطمئنم من و رفتن دنبالش امداد گروه بابا -

 !ببینه حالی و وضع

 با و تکاند را خاکش و زد لباسش به دستی سپس. نمود پاک را هایشاشک و برخاست ناتوانی با سلیمی

 ار تعادلش قدری بتواند تا بود گرفته را بغلش زیر مهرداد. افتاد راه به مهرداد کنار در رمقبی هاییگام

 .کند حفظ

 !اشخانواده بیچاره گفتمی یکی. رفتمی خویش راه به و گفتمی چیزی کس هر و شده پراکنده جمعیت

 !مادرش باشه داشته دلی چه گفتمی دیگری

 !پیداشه زنده دیگه که بعیده گفتمی ییک آن

 .نمودمی برابر چند را شانغم و زدمی بزرگ زخمی مینو یخانواده دل به هازمزمه همین و

*** 
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 صدای و بود تاریکی و سکوت در غرق جا همه. رسیدمی گوش به هاعلف میان در هاجیرجیرک صدای

 جانش در و پیچیده اتاق در مطبوع گرمایی .انداختمی دل در وحشتی نزدیکی همان در سگی پارس

 تاریکی از، نمود باز نیمه که را هایشچشم. دانستنمی را علتش که داشت خوشی حس. بود کرده رخنه

 هکشید رویش به رفته رو و رنگ و نازک پتویی. ناشناخته و بود غریب برایش اطراف. کرد خوف اطرافش

 .بود شده

 ؟است آن بر حاکم ظلمتی چنین و تاریک اطرافش چرا و کجاست دانستنمی

 ثباع که شد جاجابه جایش در قدری. است زده کتکش حسابی چوب با کسی گویی و بود کوفته بدنش

 .رود هوا به اشناله و آه شد

 .شد اتاق وارد دست به فانوس ایسایه و شد باز خراشی روح صدای با در اشناله صدای با

 را سایه بتواند شاید تا شد باز ممکن حد آخرین تا هایشچشم و کرد پر را وجودش سراسر واهمه و ترس

 .دهد تشخیص و دیده بهتر

 .شد خارج گلو از آهسته و مِن و مِن با صدایش و زد دیوار به تکیه و نشست جایش در

 ؟کجام من؟ جونم از خوایمی چی؟ هستی کی تو -

 .شد روشن جا همه برق کلید زدن با که بود نکرده دریافت را سوالش پاسخ هنوز

 و کرد جمع را خود. ژولیده و بلند پشت نسبتاً موهایی و چروکیده صورتی با دید پیرمردی مقابلش در

 .کرد خالی پتو روی به و هادست در را ترسش تمام عمل این با و چالند مشتش در را پتو یگوشه
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 وارد اتاقک به و آویخت اتاقک بیرونی دیوار به و خاموش را فانوس و درآورده پا از را هایشچکمه، پیرمرد

 :گفت دلهره با مینو که بود نداده را سوالش جواب هنوز. شد

 !کشممی جیغ وگرنه نشو نزدیک من به! نیا جلو -

 :گفت و انداخت مینو یزده وحشت یچهره به نگاهی پیرمرد

 حالت بوخور نونو لقمه دو پوشو عامو شوپو! ندارم کارِت کِ من؟ ترسیمی شده چیطو حالو! عامو نترس -

 .نیس خوش

 سینی درون کنارش پنیر و نان قدری و ریخت برایش چای استکانی و رفت اتاق یگوشه به پیرمرد

 .گذاشت

 دست به چشمش. نشست ترراحت جایش در، بود کرده ترآرام را دلش قدری پیرمرد حرف که مینو

 .شدند خیره در به دو هر شاد صدایی با دفعه یک که بود پیرمرد

 !مینو دخترخاله -

 :گفت و فشرد آغوش در را او اختیاربی. دوید مینو طرف به شوق با و گفت را این شروین

 .بینممی باز رو هاتچشم باز که شکرت خدایا -

 او از قدری اما؛ داد دست او به آغوشش از خوشی حس. کرد شروین رفتار به نگاهی شرم و حیرت با مینو

 :گفت و انداخت پایین سر. آورد خود به را شروین کار این که گرفت فاصله

 !رفتی دست از کردم فکر دونینمی. نبود خودم دست ببخشید -



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 :داد ادامه شروین که بود دوخته دهانش به چشم مینو هنوز

 .نباشن نگران و خوبه حالت گفتم و گرفتم تماس زندایی و دایی با و رفتم -

 مونعزرائیل و بگیره رو مونجون بود نزدیک چه گر. کرد مونکمک که باشیم ممنون کاظم عمو از باید

 .داد تحویلش لبخندی و انداخت پیر باغبان به نگاهی جمله این گفتن با! اما بشه

 :گفت و گذاشت مینو جلوی و نمود بلند را سینی پیرمرد

 ! جَوون نده خجالتُم دیگه -

 :گفت مینو به رو و

 .برگِردُم و بزَنوم قفل باغورِ در برم من. بگیری جون کم یِ بوخور! نَکو تعاروف عامو بفرمو -

 .نمود ماجرا تعریف به شروع شروین؛ رفت که پیرمرد

 :گفت و کرد مینو به رو

 اشکرخد، اومدی هوش به تا زده آمپولت و آوردم سرت باال دکتر و گشتم درمونگاه دنبال در به در رفتم -

 !خوردی هاصخره و سنگها به و موندی آب تو خیلی که کوفتگیه هست چی هر فقط و ریندا شکستگی

 .نمود افکارش در غرق را او آب در سقوطش و وحشت، بود آورده یاد به حال را ماجرا تمام انگار که مینو

 :گفت و زد اششانه روی دستی و انداخت مغمومش یچهره به نگاهی شروین

 رو شب که باش این فکر به، ایزنده خدا شکر! گذشت دیگه کن ول رو اون؟ کنیمی سیر کجا! هِی -

 ؟کنیم سر جااین چطور
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 یه تا ظاهرا و افتادیم دور مسیر از خیلی آخه. موندنبال بیان فردا تا باشیم اینجا رو امشب یه باید

 .هستش رو ماشین مسیری

 وینشر نیز آن از پس بالفاصله. پیچید اتاق در مینو یعطسه صدای که بود نشده تمام شروین حرف هنوز

 .خندیدند و خورده تکانی منتظره غیر دو هر. کرد ایعطسه

 :گفت شروین

 ؟نه مگه، طبیعیه که خوردی هم سرما! بود رفته یادم یکی این! هان-

 .داد تکان تایید به سری لبخند با مینو

 ور کودکانه و برد دهانش طرف به را لقمه. گرفت مینو برای پنیر و نان ایلقمه و برد دست شروین سپس

 :گفت او به

 ! کن باز دهنتو آآآ -

 دهانش در، بود گرفته خویش سبک به که را ایمردانه یلقمه شروین و کرد باز را دهانش و خندید مینو

 .داد جای

 دادن تکان و اشاره و ایماء با، نداشت زدن حرف برای جایی و بود شده پر حد از بیش که دهانی با مینو

 :گفت دستش

 !شدم خفه... او -

 :گفت شروین
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 . شی خفه جوریاین باید بردی در به سالم جون رودخونه از حاال -

 .کرد ایسرفه تک و

 .خندیدند دو هر دوباره و کرد نگاهش چپ چپ مینو

 عمو: عامو*

 نون: نونو*

 پاشو: پوشو*

*** 

 :گفت و برگشت مینو و شروین دنز، باشد آورده خاطر به را چیزی گویی کاظم عمو

 اینجو کِ شهنمی بُشین راحت شوما بخوابُم کِنوری همسایِو خونِو برم من ندارین احتیاج چیز اگِ عامو -

 !بخوابُم

 :گفت و کرد کاظم آقا به نگاهی شرمساری با شروین

 !کردیم آواره رو شما و اومدیم ما! عمو کنیدمی شرمنده -

 :داد ادامه و کرد تر لبی؛ داشت مهربان دلی نامهربانش و ژولیده ظاهر و پتی خالف بر که کاظم عمو

 ؟ خواسِ دلتون شومام یعنی! جونُم بابو نه -

 :گفت و کرده بود گذاشته دیوار کنار در که ایاضافه بالش و پتو به ایاشاره سپس و
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 .آوردم شوما بَرِی اینم بابو -

 :تگف و کرد جاجابه رویش را پتو نیز مینو

 !کنیممی کم رو زحمت و میاد مونخانواده فردا! شدیم مزاحم که عمو ببخشید -

 :گفت، کردمی تن به و داشتبرمی لباسی جا از را اشرفته رو و رنگ کت که طور همان کاظم آقا

 !مونیمی خودوم دختر مث شومام؟ عامو چیِ چی حرفو ای -

 .کردند تشکر او از دو هر مینو و شروین

 :گفت و کرد شروین به رو، رفتن ضمن اظمک آقا

 !خوبیِ نِگَبانو ای! هانترسید هس ایجو هم سگو ای. بزن قفلش باغورِ درِ بیو جون بابو -

 .برگردد و زده قفل را باغ در تا افتاد راه کاظم آقا دنبال به شروین

 یاهس کشیده فلک به سر ندرختا هایسایه. انداخت بزرگ باغ به نگاهی، زد قفل را در و رفت کاظم وقتی

 رنظ به وحشتناک و انگیز خوف حال، بود مندبهره خاصی زیبایی از که صبح برخالف. بودند خوفناک و

 طرف به که اندکی. شکستمی را باغ سکوت باغ هایعلف میان هاجیرجیرک جیرجیرِ صدای. رسیدمی

 هایعلف میان از که پایش یصدا و خورد گوشش به نگهبان سگ زدن نفس صدای؛ رفت پیش اتاقک

 . کردمی عبور درختان الیالبه و هرز
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 آن به شناختی زیرا. ببندد پشت از را در و شود داخل و رسیده اتاقک به زودتر چه هر تا کرد تند پایی

 شتربی باید؛ بود شده سپرده او به نوعی به نیز مینو که حال. افزودمی وحشتش بر همین و نداشت اطراف

 .باشد مراقب

 و بالش. شد سرازیر دلش به آرامش اندکی. زد آویز قفلی پشت از را در و رساند اتاقک به را خود سریع

 و اقکات کم عرض آن با زیرا. بخوابد راحتی به بتواند تا گشتمی جایی دنبال به و گرفت دست به را پتو

 .ماندنمی باقی چنان آن جایی، بود آن در که وسایلی

 :گفت گرفته و دمغ؛ کرده خوابیدن قصد روینش دید که مینو

 ؟بخوابی حاال از خوایمی -

 :گفت و انداخت او به نگاهی شده گرد هاییچشم با شروین

 ؟نه کنیم روشن تلویزیون خوبه؟ کنم چیکار میگید علیه سرکار -

 :داد ادامه و خاراند را اشچانه سپس

 !سینما بریم بهتره، نه -

 :گفت دادنمی مینو به زدن حرف مهلت که حالی در و

 ؟چطوره، کنیم بازی قل دو قل یه بیا، کردم بهتر فکر یه! آهان -

 زیر زد، بگیرد را اشخنده جلوی کردمی سعی و بود دوخته دهانش به چشم ساکت حال به تا که مینو

 :گفت و خنده
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 !افتادی نمک آب تو رودخونه جا به دونستمنمی! نمکدون -

 .پیچید باغ سکوت در هاآن یخنده صدای و کنند کنترل را شانخنده نتوانستند دو هر

 :گفت شروین و کردند سکوت لحظه یک در دو هر. شد بلند سگ پارس صدای ناگهان

 خواب ما و بیاد زود صبح بخواد ممکنه باغبونه این. شیم بلند خواب از زود صبح که بخوابیم بهتره -

 !مونهمی در پشت بیچاره باشیم

 :گفت و داد سوق پتو زیر را بدنش نیز ومین

 !نمیاد خوابم من اما؛ باشه -

 :گفت جدی لحنی با او به رو شروین

 ؟بیاد خوابت تا بگم قصه برات خوایمی -

 :گفت جوابش در و ریخت اشچهره در کودکانه قهری و کرد غمگین را هایشچشم مینو

 ؟بگی میای آره بگم -

 و بالش، بود ندیده ادایی و ناز چنین با را او حال به تا و آمده خوشش ینوم یکودکانه لحن از که شروین

 ومین به رو را بدنش و گرفت دست در را پاهایش کف و نشست زانو چهار مینو بالین بر و کرد رها را پتو

 :گفت، زندمی حرف کودکش با که مادری همانند و داد جلوتر

 ؟ برات بگم چی یقصه کوچولو عزیزم خب -

 .کرد شروع و
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 ...نبود یکی بود یکی

 شنید شروین دهان از که عزیزمی یکلمه پس در را درد و برخاست هوا به مینو یقهقهه صدای بار این

 :گفت و کوبید شروین پای روی محکم دست با. کرد گم

 !بخواب برو نشناختمت عجب -

 حساسیت صدایشان به ننگهبا سگ گویی. شد بلند سگ پارس صدای دوباره و خندید نیز شروین

 .بود زده هم بر نیز را او آرامش باغ هایمهمان یغریبه صدای و داشت

 :گفت و چسباند اشبینی به را اشاشاره انگشت سگ صدای شنیدن با شروین

 .بهتره بخوابیم آره آره. شد عصبی! هیس -

 .زدند لبخندی دو هر و گفت را این

 .خوابید مینو از فاصله قدری اب و گرفت دست در را بالشش و پتو سپس

 سراغش به رودخانه کابوس گویی. کردمی خفگی احساس و افتاده شماره به نفسش مینو شب هاینیمه

 .بود آمده

 کناری همسایه: کنوری همسایو*

 هست اینجا: هس ایجو*

 نگهبان: نگبانو*

*** 
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 امانش سردرد ولی؛ بود شده ترمآرا اندکی، بود داده خبر مینو سالمت از که شروین تماس از پس فخری

 سرش از دست و آمده سراغش به سردرد استرسی ترینکوچک با که بود طورهمین همیشه. بود بریده را

 !بود زیاد سوزی آتش روز همچون استرسش نیز بار این چه گر. داشتبرنمی

 و آمد حیاط به تهآهس. آمدنمی چشمش به خواب باز اما؛ بود شده راحت خیالش اندکی که است درست

 .رفت فرو فکر در و گرفت سرش به دست. نشست پله روی سرد هوای آن در

 به روز دو این در اما؛ بودند آمده تفریح و گردش به یعنی؟ خورد رقم برایش که بود سرنوشتی چه این

 اولین در تا گرفت تصمیم لحظه همان. بود شده پشیمان سفر این از که بود شده نازل سرشان بر بال قدری

 .برگردند خویش دیار به زودتر چه هر و بدهد سلیمی به را برگشت پیشنهاد فرصت

 و کرد بلند سر و برداشت سرش از دست. کرد حس کنارش را کسی حضور که بود خیال و فکر این در

 .انداخت، نشست کنارش که او به نگاهی

 :گفت و گذاشت اششانه روی دستی سلیمی

 ومین که گفت خودش اون! گفت چی شروین ندیدی مگه. سالمه مینو که شکرخدا! نباش نگران خانمم -

 !کنه چک رو سالمتش احتیاط محض تا کرده خبر براش هم دکتر حتی و گرفته رودخونه از رو

 خوبی به صدایش در حتی که زیادی خستگی و درماندگی با و گذاشت سلیمی دست روی دست فخری

 :گفت، بود مشهود

 باشه چی هر. بشم خیالبی رو چی همه و بزنم گول رو دلم تونمنمی، مادرم من اما؛ گفت اون! خب چرا -

 ؟گذرونهمی چطور رو شب که نباشم فکرش تو االن ممکنه مگه! دخترمه
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 :گفت و کشید اشزنانه دستان بر دست سلیمی

 مردی خودش برای روینش باشه چی هر، باشه راحت خیالت همراشه شروین اما! نیستی مادر نمیگم من -

 صبح میدم قول بخواب بگیر پاشو؟ نداری اطمینان خواهرت پسر به نکنه؟ داری شک این به مگه شده

 .دنبالشون بریم زود

 :داد ادامه و گفت اومی فخری

 ...!آخه -

 نشنیده شروین یدرباره خوبی هایحرف که گفتمی؟ گفتمی چه. بزند را حرفش یادامه نتوانست اما

 ؟است ریخته هم به شروین به نسبت را اعتمادش تمام سیما که گفتمی؟ است

 هر سیما و شروین. رفتمی خودش چشم در ابتدا دودش که چرا. بیاورد زبان به را حرف این شدنمی! نه

 خراب آنان به نسبت سلیمی دید تا گشتمی باعث، شدمی زده حرفی هر و بودند خودش اقوام از کدام

 .شود

 خدا به توکل گفتن به فقط. دارد نگه خویش دل در همچنان را حرف این و کند سکوت داد یحترج پس

 .نمود مراجعه داخل به و برخاست جایش از اجبار به سلیمی همراه و کرد بسنده

*** 

 و مالیم آهنگی چون او برای و رسیدمی شروین گوش به شمرده شمرده، مینو منظم هاینفس ریتم صدای

 تالش با بود توانسته که کرده شکر را خدا لب زیر. بخشیدمی دلچسب آرامشی قلبش به که ودب نواز روح

 .بود خدا لطف از بخشی این و بخشد نجات را جانش زحمت و
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 .دبو برده فرو عمیق خوابی به، کردمی تصور چه آن از زودتر را مینو و بخشیده اثر دکتر مسکن داروهای

 آن به پهلو این از و آمدنمی چشمش به خواب؛ داشت که استرسی خاطر به شروین و رفته خواب به مینو

 .شدمی پهلو

 نینچ در حال به تا و بود وحشتناک تصورش حتی. گذشت فیلمی چون دیدگانش مقابل از روز وقایع تمام

 انس این به گاه هیچ اما؛ بود دیده را الزم هایآموزش و رفته شنا کالس چه گر. بود نگرفته قرار موقعیتی

 .بود نکرده استفاده هایشآموخته از

 .کردندمی کار قبل از تیزتر هایشگوش اختیاربی شروین و شده حاکم باغ بر سکوت و بود شب نیمه

 .کنند عمل تیزتر هایشگوش تا بود شده باعث مکانشان ناامنی از دلهره اندکی هم شاید

 در را نفسش. نمود قبل از ترسیاه را در پشت ایسایه که شدمی پهلو آن به پهلو از و بود فکر این در

 بدون و جست جا از سگ پارس صدای با دفعه یک که نمود دفاع یآماده را خود و کرد حبس سینه

 ،شودمی پناهنده مادر به که کودکی چون. گرفت پناه آغوشش در و رساند مینو به را خود درنگ ایلحظه

 را هایشچشم و لرزیدمی خود به و انداخت دنش*گر دور به دست. دبو کرده جمع آغوشش درون را خود

 از ادهافت شماره به هایینفس با مینو که فشردمی را گردنش محکم چنان اما؛ بود یافته گرم مامنی. بست

 .شد بیدار خواب

 تالش ارهدوب زندگیِ ایثانیه برای رودخانه سرد آب میان رویایش در هنوز و بود آمده سراغش به کابوس

 .زدمی پا و دست و نمودمی
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 یسع چه هر. بود شده بند و افتاده شماره به بیشتر نفسش کردمی تالش چه هر و داشت خفگی احساس

 .آوردمی کم نفس و شدنمی باز بکشد نفس دهان از داشت

. کند یشرها تواندنمی، آوردمی فشار خود به چه هر و کرده گیر هاسنگ تخته میان سرش کردمی حس

 از را او شدید گرمایی احساس دفعه یک کهاین تا. داشتند درد هاکوفتگی و سوختمی تنش هایزخم

 .پراند خواب

 دستی یمتوجه که شد جاجابه قدری. بود شده قالب جایی به گویی سرش. نمود باز نیمه را هایشچشم

 او از را خوردن تکان امکان و شده حلقه گردنش دور دستی فقط و نبود پیدا سری. شد گردنش دور به

 . زد صدا را شروین بلند صدای با و کشید جیغی شده گرفتار کسی دام در کهاین ترس از. بود کرده سلب

 .برداشت گردنش از دست عجله با و هراسان شروین

 .نمود پارس تریطوالنی مدت به بار این و شد بلند سگ عصبیِ صدای، جیغش بلندِ صدای با

 و خفه صدای با و داد تکان و آورد بیرون پتو زیر از را دیگرش دست. شد مچاله خود در بیشتر شروین

 :گفت لرزانی

 !نترس، اینجام من مینو -

 که بود شب نیمه. آوردمی یاد به را شب آن سگ پارس هر با. کردمی بیداد وجودش در کودکی ترس هنوز

 با تهران شهر پایین کثیف هایمحله در ولگرد هایسگ. فت رمی خانه طرف به مادرش همراه به

 !کردند پا به بلوایی چه دیدنشان
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. دویدمی هراسان و دوان دوان معصومش کودک همراه به بیچاره زن و بود پیچیده مادر پاهای به شروین

 ولط ساعت این به تا کارش، گرفتنمی نظر در برایش تنبیهی و افتادنمی لجبازی به او با رئیسش اگر

 .رسیدمی خانه به ترآسوده و کشیدنمی

 رد و خندید قهقهه با، است خطیر و بحرانی کردمی فکر که وضعیت آن در، شروین رفتار از متعجب مینو

 :گفت خنده میان

 سگ از پرهمی پایین پل از من جون نجات برای که کسی ممکنه مگه؟ ترسیمی سگ از گنده مرد -

 ؟نه کنیمی شوخی؟ بترسه

 لرزش به کرد سعی. آورد بیرون پتو زیر از را سرش آهسته، شده قطع سگ صدای دید که ینشرو

 از حاکی نگاهی با و نشست جا در، بود شده جمع چشمانش در اشک که حالی در و کند غلبه صدایش

 :گفت و انداخت پایین را سرش، مینو به شرمساری

 !ارمد وحشت سگ پارس از من و داره حقیقت متاسفانه! نه -

 .نمود تعریف برایش را اشکودکی داستان و

 بغضی، نداشتند آمدن پایین قصد و کرده خوش جا شروین چشمان در که لجوجی هایاشک دیدن با مینو

 .شد پشیمان؛ بود آورده زبان به پیش ثانیه چند که ایجمله از و فشرد را گلویش سنگین

 .خواست معذرت او از و انداخت نپایی غمگینانه را سرش، گلو در بغضی و خجالت با

 .بود شده زمخت صدایش و کرده تغییر گلویش در نشسته بغضِ از صدایش تن

 :گفت او به رو شده زمخت صدای همان با و کرده بالش به ایاشاره دست با
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 !کنارتم من نترس و بخواب! جان پسرخاله بخواب -

 با باراین و نهاد بالش به سر معصومانه ودکیک چون که کرد شروین یگرفته غم چشمهای به نگاهی سپس

 .بست را هایشچشم و کشید دراز مینو از فاصله قدری

 کامل آرامش به حرفش از هنوز. شد پخش وجودش تمام در، هست کنارش کسی کهاین از خوشی حس

 :گفت حرفش یادامه در و نمود نوازش را هاآن و کشید موهایش در دست مینو که بود نرسیده

 و راحت خیالت پس! بشه داخل و کنه وا رو در تونهنمی هم باغبونه این بداخالق سگِ و قفله که در -

 .بخواب

 دلسوزی حس از پر که مینو یچهره به عمیق نگاهی با و کرده باز را هایشچشم الی شروین دفعه یک

 :گفت رامیآ به و شد خیره، کند رفتار او با ساله سه دو طفلی چون کردمی سعی و بود

 ؟داری حسی چه حاال -

 .بود افتاده حرکت به شروین موهای در اختیار بی که انداخت نگاهی دستش به مینو

 چی حاال؟ کردم که بود کاری چه این» گفت دل در و داشت نگه شروین سر باالی و هوا روی را دستش

 «؟بدم جواب

 :گفت و کشید کنار را دستش و شده سرخ شرم از هایشگونه کرد حس

 ...معذرت! نمیشه تکرار. بود اختیاربی ببخشید -

 :گفت و کند تمام را حرفش نگذاشت شروین
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 ؟بود خشک قدراین موهام جنس یعنی -

 رد شب نیمه آن در که را شیطنتی و کرد هایشچشم به نگاهی، بود خورده جا حسابی حرفش از که مینو

 کوبید شروین سر بر بار چندین محکم و نمود بلند را خودش بالش ناگهان. دید را زدمی موج هایشچشم

 :گفت خنده و شوخی با؛ دادمی فشار هم روی حرص با را هایشدندان که طور همان و

 !ترکهمی غصه از داره گلوم که باش منو؟ انداختی دست منو -

 لمث یهو ردمک حس فقط ننداختم دست! بابام خاک به نه: گفت و نمود سرش حایل را هایشدست شروین

 !همین، شدی دلسوز مامان یه

 و شد بلند جا از دفعه یک شروین. داشت اشکاری کتک در سعی هنوز حرفش به توجه بی مینو اما

 :گفت کوبنده و محکم، ریخت نگاهش در که خشمی و جدی و خشک ایچهره با و نشست

 !دیگه بسه -

 :گفت خجالت با و افتاد یینپا سرش باز و برداشت زدنش از دست و آمد خود به مینو

 ...معذرت -

 .دوخت چشمش در چشم خشم همان با شروین

 ؟کردی باور، شد چی -

 :گفت و شد ورحمله جانش به بالش با دوباره. دید را شروین نیشخند و کرد بلند سر مینو

 ؟!پسر معلومه جدیت و شوخی! شبی نصف این دستت از شدم جنی دِ -
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 صداهای دهانش با سپس. داشت ایفاتحانه حس، بود گذاشته کار سر را او کهاین از و خندید شروین

 هب و گرفت نفسش تا بزند ضربه او به ترمحکم مینو شد باعث که درآورد ایکودکانه و غریب و عجیب

 .شد حسبی هایشدست و افتاد سرفه

 ایجرعه و گرفت ستشد از را لیوان مینو. داد دستش به و ریخت برایش آب لیوانی سرعت به شروین

 .نوشید

 :گفت شروین، شد ساکت اشسرفه که قدری

 !نیستیم تنها و همیم کنار که خوب چه -

 .داد تکان تایید به سری مینو

 اب دل در که بود ایجمله این؟ میگی چی باشم کنارت عمر تمام حاضرم و دارم دوستت قدر چه بدونی اگه

 .گفت خود

 ؟داره تدوس منو هم شروین یعنی خدایا

 . بپرسد او از را دو هر و آورده زبان بر تا کشیدمی خجالت اما گرفت جای ذهنش در که سوالی این و

*** 

 و انگیز خاطره شب یک پایان و صبح آمدن از نشان، خوردمی باغ در به که محکمی هایضربه صدای

 .بود مینو برای رویایی

 .زد صدا، بود خوابیده او از توجه لقاب ایفاصله با که را شروین و زد غلتی جا در
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 !خان شروین، پسرخاله -

 !اوهوم -

 .داد تربسته چشمهایی و بسته دهان با شروین که بود جوابی این

 !ستباغبونه این کنم فکر زننمی در پاشو -

 :گفت، نشود گریزان چشمانش از خواب داشت سعی که حالی در و زد غلتی شروین

 .میره شخود میشه خسته کن ولش -

 :داد ادامه تعجب با مینو

 !زنهمی در پاشو اومده باغبونه این میگم؟ میدی رو جوابم و بینیمی خواب داری -

 با و برد پریشانش موهای داخل دستی و نشست بستر در؛ کجاست که بود آمده یادش تازه گویی شروین

 .شد بلند جا از و نمود ترپخش را آنها خشم اندکی

 جایز این از بیش را خوابیدن اما؛ کردمی درد هایشاستخوان تمام. برخاست جا از آرام و هآهست نیز مینو

 .داد قرار هم روی گوشه یک و کرد مرتب را پتوها و برداشت قدم آرام آرام. ندانست

 یااللّه کاظم آقا همراه به شروین که نمود مرتب و جور و جمع قدری را حوالی آن و نمود روشن را سماور

 .شدند وارد ویانگ

 .گفت بخیری صبح و سالم مینو. شدمی دیده نایلونی و تازه و گرم سنگک نان کاظم آقا دست در

 .پرسید را او احوال کاظم آقا



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 132 

 ؟سرحالی خوشی عامو چیطوری -

 :گفت و زد لبخندی نیمچه رویش به مینو

 !بودیم آورده در کجا از سر دونهمی خدا وگرنه موندیم اینجا و دادید اجازه که شما لطف به -

 :گفت، کردمی آماده ایصبحانه میهمانانش برای که طورهمان پیر باغبان

 بیو جون بابو بیو! اونیم وَسیلِ فقط ما. کاریم هیچ ما هس او تا! بودِ خدا لطف؟ عامو چیِ چی حرفو ای -

 .بگیری جون بخور صُبونه جلو

 کره همراه به را خریده تازه پنیر و گذاشت سینی روند دو هر برای چای استکان دو و سنگک نان سپس

 :گفت و نهاد کنارش مربا و

 .نکونین تعارف دیگه بفرمویین -

 تنها ار آنان و رفت بیرون اتاق از و شد بلند جا از "برسم باغو به برم من" گفتن با و گفت علی یا سپس

 .کنند صرف را شانصبحانه راحتی به تا گذاشت

 .گشودند پیرمرد تکریم به زبان، خوردندمی و گرفتندمی لقمه آرام امآر که طور همان

 را کره، کندمی جدا نان ایتکه زحمت با او که دیدمی و بود مینو به حواسش خوردن حین در که شروین

 :گفت و مالید نان روی

 ؟بگیرم لقمه برات خوایمی -

 :گفت جوابش در و بود کرده ادا را جمله این محبت و دلسوزی با که کرد او به نگاهی مینو
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 ؟حاال تا دیروز از دادم عذاب کم! نه -

 :گفت و کرده نگاهش فقط مینو اما؛ گرفت مینو مقابل را شده گرفته یلقمه شروین

 .خورممی یواش یواش و تونممی خودم من بخور خودت نه -

 آمدمی بدش چون و بود نکرد چکه و شدن آویزان حال در مربایش که کرد لقمه به نگاهی شروین

 کشیده هم در ابرو و کرده فرو مینو دهان در را آن و پیچاند ترمحکم را لقمه سرعت با، شود نوچ دستش

 :گفت ریخت آن در ساختگی خشمی که رفتاری با و

 ؟کنهمی تعارفیت یهو که داره چی روز ببینم! حاالش به نه دیشبش به نه. کنهمی ناز برام! دیگه بخور -

 داشت ایلقمه جویدن در سعی و انداخت پایین را سرش و شد سرخ هایشگونه دیشب یادآوری از مینو

 پاسخ از و نمود دهانش به ایاشاره انگشت با منظور همین به و بود داده جای دهانش در زور به شروین که

 چون که سنگک نان از مملو دهان آن با توانستنمی؛ رفتنمی هم طفره چند هر. رفت طفره دادن

 !کند کالم، رفتمی در جویدن از و داده ویراژ دندانش زیر از الستیک

 :گفت مینو به شروین، صبحانه از بعد

 . بزنیم باغ تو گشت یه نیومدن اینا دایی تا بریم بیا -

 :پرسید و کرد مینو به نگاهی پرسشی و داده باال ابرویی

 ؟آره بری راه که تونیمی -

 :گفت و داد فاصله تن از انگشتش دو با را رفته رو و رنگ پیراهن و داد تکان ییدتا به سری مینو
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 با بونباغ برای چایی یه و کنم جمع هم رو صبحونه بساط کن صبر فقط! نمیشه کهاین با اما؛ تونممی آره -

 !شده واالخون آالخون ما خاطر به دیشب از پیرمرد. میشه خوشحال، ببریم خودمون

 از و بگذراند نظر از را اطراف آن چشم با تا رفتمی اتاقک در به و شدمی بلند جا از که طورهمان شروین

 :گفت، شود مطمئن سگ نبود

 حاال تا، میارم االن رو مانتوت کن صبر. برهمی لذت و میره در خستگیش. میگی درست خوبیه فکر -

 . شده خشک

 و کرد پرت داخل به را آن اتاق در از و کرده جدا رختد یشاخه روی از را مانتویش و کرد تند پایی سپس

 :داد ادامه

 !بیای تا مونممی بیرون همین من پس -

 االن روب باشه " گفتن با و بخشید سرعتی هایشدست به و گذاشت نایلون درون را نان یمانده باقی مینو

 .نمود رفتن به دعوت را شروین " میام

 یسین و شده بلند جا از و گذاشت سینی درون و ریخت چای ستکانیا و کرده تعویض را پیراهنش سپس

 .افتاد راه به شروین دنبال به و نموده بلند را

 به را نواز چشم ایمنظره شاخسار بر رنگارنگ هایگل و زیبا هایدرخت، شدیمی وارد که باغ در از

 لکف به سر درختان از انبوهی میان در و شده کاشته متنوع هایگل باغ دور تا دور. بودند گذاشته نمایش

 سرویس باغ از ایگوشه در درختان از ترطرف آن کمی. خوردمی چشم به ایمیوه درختان، کشیده

 آویزان هایشانشاخه از خورده ترک ایسینه با انارهایی که انار و انجیر هایدرخت. داشت قرار بهداشتی
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 به را زیبایی طبیعت کاغذی هایگل و محمدی و شیپوری هایگل و گرفته فرا را باغ سراسر، بود شده

 .بودند آورده وجود

 .رفتندمی پیش و زده صدا را کاظم عمو و گرفته مینو دست از را سینی شروین

 .ندزدمی قدم، بردارد قدم از قدم بتواند مینو که طوری به آهستگی به هم کنار در و شده باغ زیبایی محو

 دشنی را شروین صدای که دادمی سامان و سر را آبش جوی و بود افتاده قسمتی جان به بیل با کاظم عمو

 :زد داد و

 !اینجوم عامو ها-

 ات کرد بلند را استکان و نمود تشکر کاظم آقا. گرفت طرفش به را سینی و رساند او به را خود شروین

 .پیچید باغ در، در کوبیدن صدای که بکشد سر نشده سرد آن از بیش چای

 به که است بهمن عمو داشت حتم. رفت در طرف به دوان دوان و داد مینو دست به را سینی وینشر

 .است آمده دنبالشان

*** 

 . بود منتظر موتور بر سوار در پشت یداهلل

 !را قلیون نی و خوشگل بچه این الّا، داشت در پشت را کسی هر دیدن انتظار شروین

 :پرسید او از و شده وارد تا نمود باز بیشتر قدری را اغب در، سالم از پس شده گرد هایچشم با

 ؟کجان هااون! اومدن اینا دایی کردم فکر -
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 ریخته هم به باد با که پریشانش موهای توی دستی. کرد پارک ایگوشه و نمود هدایت را موتور یدی

 :گفت و کشید؛ بودند

 .ببرم هوندام با شمارِ تا فرستادن منو! ستننَشِ شدن خسته اومدن راه پیاده مقدار یه. موندن راه بین -

 .شد پیاده آن از و زد موتور باک روی دستی اشاره به سپس

 :گفت و کشید عقب به رو موهایش درون دستی عصبی نیمه حالتی با شروین

 ؟ببریم موتور با چطور رو مینوخانم آخه -

 :گفت تعجب با، آمدمی باغ طرف به و شده قدم هم شروین با که طورهمان یدی

 ؟ترسهمی موتور اَ خانوم مینو مگه؟ داره چیطو -

 :گفت و خاراند ایچانه شروین

 !بود ایدیگه چیز منظورم اما! دونمنمی من -

 باال ایشانه، بود نشده متوجه درستی به را منظورش و بود هاحرف این از ترخیالبی گویی که یداهلل

 :داد ادامه و انداخت

 !نه میریم و میُفتیم را میشیم سوار همیطو -

 :گفت و برچید لبی خشم با شروین

 .نداشت مشکلی شاید بدونیم رو نظرش و بگیم خودش به بریم حاال -
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 :گفت دل در. آمدمی پیش شروین همراه به که دید را یدی دور از مینو

 ؟بلده هم موتورسواری مامانی بچه این! اوه؟ اومده چی واسه این؟ کو بابام پس -

 کانهمشکو را مینو پای تا سر حسابی وقتی یدی، باغبان و مینو با احوالپرسی از پس. شدند نزدیک دو هر

 :گفت گذراند نظر از

 .بریم شو آماده برو دختردویی -

 :گفت تعجب با مینو

 ؟موتور و شما با؟ چی با -

 :گفت و خندید یدی

 ؟حالو تُ نشدی سوار؟ ترسهمی موتور اَ دختردویی نکنه -

 انگار؟ راحته چقد این گفت خود با، بود نیامده خوشش و کرده هنگ نگاهش طرز و یدی رفتار از که مینو

 رنگ با که کند هایشچشم نثار ناسزایی خواست...! هایچشم اون با! دیده رو من حاال تا باره صد

 .آمد بند زبانش و شد سحر گویی هایشچشم

 .پرید بیرون خیال از یدی صدای با

 ؟که ندادی جوابُم؟ ها-

 :گفت مینو

 ؟نیومد بابام چرا؟ داره ترس موتور مگه. ترسمنمی اما؛ نشدم سوار نه -
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 .اومدم موتور با بُر میون اَ من! نشستن و بیان نتونستن را تو ام! که اومدن -

 :گفت دوباره مینو

 ؟ بشینیم موتور رو نفر سه هر یعنی -

 :داد دامها باشد جواب منتظر کهاین بدون و

 .میام پیاده من -

 :گفت و کرد مینو به نگاهی درماندگی با شروین

 !دخترخاله نیس ایچاره ظاهراً -

 :گفت یدی

 لد بیچارا اونا بریم شو آماده بدو! نشستننمی را تو بابوت و مامان که اومد پیاده شدمی اگه! که دوره را -

 .نگرونن

 .مدندآ بیرون باغ از و کرده تشکر پیر باغبان از. برگشت زود و ترف اتاقک به و کرد قبول اجبار به مینو

 استخوانی ایجثه یدی هم کهاین با و نماند مینو برای زیادی جای! سرش پشت هم شروین و نشست یدی

 .نبود زیادی جای باز اما؛ مینو هم و داشت الغر و

 وارس ترراحت و شود باز مینو یبرا بیشتری جای سرش پشت تا چسباند بیشتر یدی به را خود شروین

 .شود

 .شد سوار و برد باال را پا درد قدری و استرس با مینو
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 :گفت و کرد موتور طرف آن و طرف این به نگاهی یدی

 .میشیم وِلو زمین رو هَمه بِرِ اگه! نَره چرخو ال کن جَمِش مانتورِ ای دختردویی -

 شد باعث کار این اما؛ انداخت گیر پایش زیر را نتویشما هایگوشه و کرد جور و جمع را خود قدری مینو

 !حال از این و پیش شب از این! بود بساطی عجب. شود ترنزدیک بیشتر شروین به تا

 .کرد حرکت، شد راحت خیالش مینو نشستن از که یدی

 این تحمل گویی قلبش. بنشیند شروین سر پشت و موتور بر سوار روزی کردنمی هم را فکرش مینو

 بود ورمجب راه بلندی و پستی هر با و دادمی مانُور اشبینی در مستقیم شروین تن بوی. نداشت را نزدیکی

 سرنشین یک پای جای فقط راننده جز موتور که چرا. بگذارد شروین پای روی پایین از را پاهایش تا

 یشهگو دستش یک با .شود سقوطشان باعث او طرف از جا بی تکان و اشتباه یک نکند ترسیدمی. داشت

 ات بود گرفته سر پشت از را تَرک یمیله دیگر دست با و بود گرفته دست در محکم را شروین پیراهن

 . شود پرت پایین به موتور از مانع هر با مبادا

 سرش دور به زمین گویی. کردمی پر را وجودش تمام ترس، افتادمی پایین به چشمش وقتی؟ چرا دروغ

 موتور این طرف یه ماجراها تمام! خدا کردم غلطی عجب »گفت خود با و کرد آسمان به رو. چرخیدمی

 « ؟دیگه بود چی آخر سواری

 یدی دست از کنترلش اندکی و رفت سنگی روی موتور چرخ که بود نگرفته آسمان از را نگاهش هنوز

 گذاشت زمین روی و کرد حایل را پایش سریع یدی. شد متوقف بدی پیچش سپس و تکان با و شد خارج

 .کرد جلوگیری افتادن از و
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 سرپا تا کرد کنترل را خود زور به اما خورد لیز موتور روی از و کشید کوتاهی جیغ مینو پیچش آن با

 .نیفتد و بایستد

 :گفت ترس با بود شده شوکه جیغش صدای از که یدی

 ؟ترسیدی؟ مگه شد چی چی! که بریدی دلم بندِ -

 :گفت و کرد او به اهینگ ترشرویی با مینو

 ؟بیای کردی قبول چرا نیستی بلد اگه؟ کردنه رانندگی طرز چه این -

 :گفت ناراحتی ایذره بدون و خیالبی و خندید مینو یچهره و عصبانیت دیدن از یدی

 .بریم شو سوار بیو؟ که نشده چیز؟ حالو شدِ چیطو مگه -

 :گفت لجوجانه، بود آمده جوش به نشخو و گرفته آتش اشخونسردانه رفتار از که مینو

 !بشم ابوطیاره این سوار تا بیام پیاده میدم ترجیح من. برین شما نمیام من -

 :گفت و کرد عصبی نیز را شروین بار این اشخنده که خندید دوباره یدی

 .میایم رو راه باقی پیاده ما بیایم کجا از بگید یداهلل آقا -

 مهادا زدمی لبخند که حالی در و کرد برانداز نفسانی خواهشی و میل با را ومین پای تا سر دوباره یداهلل

 :داد

 ؟ چی چی ابو سوار -
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 .خندید دوباره و

 ترلکن را خود بتواند تا کشید عصبی پوفی شروین. کشیدمی شروین و مینو روح به سوهان هایشخنده

 .کند

 ؟!نه شیدنمی سوار چرا حالو -

 دو هر و گفت نیست ایچاره لب زیر و شود سوار تا خواست مینو از خواهش زا لبریز نگاهی با شروین

 .شدند سوار

 گرفت ترمحکم را خود نیز شروین. نخورد لیز دوباره تا داد تکیه شروین به و رفته ترنزدیک مینو بار این

 .بگیرد را احتمالی اتفاقی جلوی تا

 فکرش این با و است اعصاب روی یدی رفتار قدر چه که بود این رفتمی رژه مینو ذهن در که فکری تنها

 !«مخه رو چقدر اشجمله آخر هایگفتن که و نه این آخ »گفت دل در و داد فشار هم روی را هایشدندان

 راه: را

 بره: برِ

 چرخ: چرخو

 را مانتو: مانتورِ

 را شما: شمارِ

 اما: امُ
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 .زد صدا را بهنام و چید را ناهار میز سرور

 .بیاره تشریف بگو هم مسعود آقا به ستآماده ناهار جان نامبه -

 :گفت و کشید شکمش به دستی بهنام

 ور ناهار و جنبوند دستی خانمی که شکرخدا! هیچ به بسازد ندارد صبر*  پیچ پیچ هنر بی شکم این -

 !بود خورده رو بزرگه روده کوچیکه روده وگرنه کرد آماده

 نگاهش طرز این یشیفته و اسیر که بهنام. زدمی حرف ریز یک که کرد بهنام به نگاهی چپ چپ سرور

 و فشرد هم روی را هایشدندان و کرد مچاله هم در فشاری با را سرور هایگونه و برد پیش دستی، بود

 :گفت

 هر دست کار و گیرممی آتیش نکن نگاهم جوری این نگفتم دفعه هزار! نازت هایچشم اون قربون آی -

 ؟میدم دومون

 :گفت آهسته و گزید دندان به لبی؛ شدمی هال وارد که دید مجاور اتاق از را مسعود یسایه که سرور

 .میاد داره مسعود آقا کشممی خجالت! بهنام هیس -

 :داد ادامه و نشاند اشگونه بر ایـوسه بـ باد سرعت به و برد جلو را سرش بهنام

 گازش هم شاید و کنم مچاله رو لپت دارم دوست خودمی الم؟ کردم ـناه گـ؟ چیه مگه بیاد خب -

 ...و گرفتم
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 :گفت و زد اششانه روی دستی، بود رسیده سرش پشت به حال که مسعود

 !بچه باش داشته طاقت کم یه؟ نیاوردی گیر که خالی خونه! اینجام من کوچیکه داداش -

 :گفت و داد تکان سرور به رو تاسف به سری سپس

 ! نیست شناس موقعیت که خواممی معذرت جاش به من داداش زن -

 بهنام؛ بزند حرف خواست تا و انداخت پایین را سرش، بود انداخته گل خجالت از هایشگونه که سرور

 :گفت دلخوری با و کشید هم در ابرویی

 تنبون حاال بردم ناقابل ـوسه بـ یه! کردن یکی به دست تاشونم دو هر چه؟ کردم چه انگار حاال هوو -

 !کنید عثمونش

 :گفت سرور به رو و خندید مسعود

 .کنه رفتار آدم مثل دارم انتظار من وقت اون! نگرفته یاد هم رو هاالمثل ضرب هنوز این! بفرما بیا -

 :گفت مسعود به رو عشوه قدری و تعجب با سرور

 ؟!مسعود آقا! اِ -

 یسر بهنام به رو لبخند همان با، پرستندیم را یکدیگر چگونه عشق مرغ دو این دانستمی که مسعود

 :گفت و جنباند

 !تنبونش نه، عثمونه پیرهن اون -
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 و گذاشت دهان به و برداشت ساالد ظرف از خیاری برش چنگال با و خندید هم خودش بار این بهنام

 :گفت

 پخته مزگیخوش این به غذا و کشیده زحمت سرورجون. کرد یخ غذا بیا! باو داری حوصله عجب داداش -

 ؟بشه سرد تا نیای میاد دلت

 چاشنی نیز ریز چشمکی و کرده غنچه او به رو را هالب عشقش نام ادای هنگام که بود حالی در این

 .کرد نگاهش

 :گفت رفتمی روشویی طرف به که طور همان مسعود

 ... میام بشورم رو هامدست -

 :داد ادامه و برد باالتر را صدایش تن قدری بود شده دورتر چون و

 تو و من حاال تا وگرنه! کنه آماده غذا برامون و بیاد داده اجازه نقدرای که نکنه درد باباش دست هم -

 !بودیم شده هالک

 و کشید کنار را صندلی سرمستانه و شده خوش حس از لبریز، بود بهنام رفتارهای این عاشق که سرور

 بسم و کشیده ظرف در غذا سپس و بپیوندد آنها به یزن مسعود تا شد منتظر و نشست بهنام دست کنار

 .کنند شروع و گفته اهلل

 هب اشاره به دستی. نشست و کرده انتخاب را آنها روبروی صندلی و کرد خشک را هادست حوله با مسعود

 :گفت و کشید میز طرف

 .شدید معطل ببخشید، اللّه بسم -
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 پسس و کشیده برنج خود برای آنها ابتدا تا داد بهنام ستد به را کفگیر و کرد بلند میز روی از را دیس

 االب را غذا خوش عطر نفس یک با و گشود تمجید و تشکر به لب شروع از پیش. کشید آنها از پس خودش

 :گفت و کشید

 .ستخوشمزه معلومه بوش از -

 .نمود خوردن به شروع و

 .برد دهانش فطر به را اول قاشق "جان نوش " گفتن با و کرد تشکر سرور

 :گفت بهنام به بودند خوردن مشغول که طورهمان

 .درنیاد بابام صدا که برسونی رو من تا بخور -

 :گفت و گذاشت چشمش روی دست بهنام

 !شما داد به بعد برسم زده فلک این داد به اول بذار. چشم به ای -

 .کرد ایاشاره شکمش به و

 .گفت شکر را خدا دل رد سرور و خندیدند لحنش از سرور و مسعود

*** 

 .دوید لنگان لنگ اشخاله و مادر و پدر طرف به و شد پیاده موتور از شوق با مینو

. بود کرده کز آغوشش در پناه بی گنجشکی چون او. بوسید را سرش و گرفت آغوش در را مینو سلیمی

 .شدیم محسوب کوچولو و ریزه مینو، داشت برآمده شکمی که سلیمی یجثه برابر در
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 شروین سلیمی. دیدمی سالم و صحیح را دخترش دوباره که وقتی نشست سلیمی چشمان در شوق اشک

 :گفت و فشرد آغوشش در محکم نیز را

 یراض دلم که کنم تشکر تونممی چطور دونمنمی. پسرم مدیونم تو به بعد و خدا به اول رو دخترم جون -

 !بشه

 :گفت خاله شوهر گوش کنار، بود نشده جدا سلیمی یهشان از هنوز سرش که گونههمان شروین

 سرحال و سالم امدخترخاله که خوشحالم خیلی هم من! دادم انجام رو موظیفه من؟ عمو حرفیه چه این -

 !نشه تموم بد ایخاطره با سفرمون تا شد باعث و برگشت مادرش و پدر آغوش به

 .بنگرد را آنها نیز عمو تا کرد اشاره دختر و مادر به ابرو با سپس

 اشیسالمت خاطر به را خدا و بوسید را اشپیشانی و کشید آغوش به را پسرش بسیار محبت با نیز فاخته

 :گفت مباهات با و کرده شکر

 !منی پسر تو که کنممی افتخار -

 :گفت و کرد خم مادر پیشگاه در سری شروین

 مامان چاکرتم -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
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 !" صلواتی پدر ": گفت و کوبید اششانه روی دستی خنده با فاخته

 مادر بغل زیر سپس و گرفت دست در را بود شده دراز سویش به که را فخری یشده کشیده دست مینو

 .خیزد پا به هاسنگ قلوه روی از تا کرد کمک و گرفت را

 هایشگونه انگشتانش سر با و گرفته هم در را مینو صورت هایشدست با و کشید آغوش هب را مینو فخری

 .داد نوازش را

 که همین مینو اما؛ کرد دارجریحه را مادر قلب و آمده چشم به بیشتر صورتش هایکبودی و هازخم

 :گفت دید خود به را مادر یدلسوزانه نگاه وقتی و کرده شکر را خدا، بود اشخانواده کنار در دوباره

 !ببین سالمم نیست چیزیم مامان -

 .ببیند را او بهتر مادر تا گرفت فاصله مادرش از قدری و کرده باز هم از را هادست سپس

 .گذاشتند نمایش معرض در را خود دیگری از پس یکی و آمده مینو سراغ به لجوج هاییعطسه ناگهان

 :گفت ناراحتی با فخری

 ؟اومده سرت به چه ترمدخ الهی بمیرم -

 :گفت و بوسید را اشگونه مینو

 .جزئیه سرماخوردگی یه نباش نگران مامان -

 :گفت نگرانی و وحشت با و چسباند مادر یگونه به را دستش پشت ناگهان
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 !بدتره هم من از حالت انگار که تو! داغی چقدر! مامان -

 :گفت آرامی به و گرفت دست در را مینو دست مادر

 .میشه خوب خودش، کنهمی درد سرم کم یه باز نیست یزیچ -

. ندبرس ماشین پارک محل به تا افتادند راه به همگی نکند اذیت را پایشان هاسنگالخ که آهسته آهسته

 .کرد زمزمه مادر گوش زیر گریخته و جسته را وقایع مینو فاصله این در

 زا ترپیش تا نمود هدایت آسفالته راهی از را تورمو اشدایی زن و دایی تشکرات دریافت از پس نیز یدی

 .کند فراهم برایشان را پذیرایی مقدمات و برسد خانه به مهمان

 فرح بیبی. گرفت قرار مادربزرگش گرم استقبال مورد دیگر باری مینو. رسیدند منزل به همگی سرانجام

 مینو یچهره به دلسوزی با نیز ادمهرد. شدمی عزیزش ینوه یصدقه قربان و رفتمی راه به راه گل

 :گفت و نگریستمی

 ؟زدمی گردنی پس من به کی دیگه وگرنه برگشتی خوشحالم آجی -

 .خندیدند اشبرده کار به یجمله اما دلسوزانه لحن از همه

 :گفت او به رو ارزینه

 !که ندارِ کار بزنم قَفُت من بیو؟ برگردِ دَدَت داشتی دوست قَفُ یه بَرِی -

 :گفت ارزینه به رو دانستنمی را قفا معنی که هردادم

 ؟چیه قفا -
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 چشمی با نشود متوجه کسی که آهسته و زد گردنش پس شاپالقی و رفت یدی سر پشت آرام ارزینه

 :گفت او به دریده

 !کن درویش -

 :داد ادامه و خندید مهرداد به رو سپس

 !قفُ گیممی ایبه ما -

 خود با و بسته سفر بار او هایچشم عالم در و بود مینو تماشای محو که خبریب جا همه از یبیچاره یدیِ

 !«بودم دادِ نجوتش سوسول تهرونی پسر ای جای به من کاش» گفتمی

 مینه. نگریست او به حیرت با و مالید را ارزینه یضربه جای و زد گردنش پشت دستی، گردنش سوزش با

 سقوط زمین به تخیلش آسمان از مهیبی صدای با کرد حس و ردهک جدا تفکراتش از را او ارزینه عمل

 .انداخت ارزینه به گذرا نگاهی خصمانه و کرده

 .شد جدا جمع از و زد لبخندی اجبار به نیز او شنید را جمع یخنده وقتی

 .است نداشته او بر اثری هیچ مسکن گویی و داشت درد هنوز اما بود خورده مسکنی فخری کهاین با

 همراه به اسطوخودوس قدری و برخاست جا از، نشده خوب عروسش حال دید وقتی گل فرح بیبی

 .گذاشت اجاق روی و ریخت قوری در آب مقداری

 :گفت، بود بسته را هایشچشم و زده دیوار به تکیه و گرفته سرش به دست که فخری به رو

 !شی بِختر میارم گیویی دارو بَِرت الونو! دلم جون، گلُم عروس -
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 .بزند اشجوشانده به سری تا رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از سپس

 گردنی پس: قفُ

 االن: الونو

 برایت: بَرِت

 گیاهی: گیویی

 بهتر: بختر

 اطرخ به فقط و فقط. زدمی گیج هنوز و نشده خوب اما؛ بود شده بهتر اندکی بیبی گیاهی داروی با فخری

 .نکند نگران را دیگران تا "خوبم" گفت و نشاند لب بر لبخندی دیگران آرامش

 ردهک عهد خود با و گرفته تصمیم. نرفت بار زیر فخری، ببرد درمانگاه به را او تا نمود اصرار سلیمی چه هر

 گهن خویش نزد راز چون، بود موردی اگر تا برود پزشک نزد تنهایی به، بازگشتند سفر از وقتی که بود

؛ کند پریشان و نگران را آنان بیهوده نداشت دوست. نگوید سلیمی تیح کس هیچ به را دردش و دارد

 چند هر. داشتندبرنمی سرش از دست که دارد خاص علتی مشکوک سردردهای این کردمی خیال زیرا

 . نبود کافی یاندازه به عِلمش که چرا نداشت محکمی دلیل نیز خیاالت این برای

 :گفت سلیمی، فخری حال شدن بهتر با

 ؟کنیم دیدن کلیسا از و بریم فردا حاضرید -

 .شد بلند نوعی به کس هر صدای
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 :گفت دلهره با فخری

 .بهتره برگردیم! دیگه نه -

 :گفت دلخوری با فاخته

 ؟برگردیم حاال از! نرفتیم گذاری و گشت هنوز که ما! آبجی اِ -

 حسابی و درست گردش هنوز هاآن. بود فاخته با حق. رفت فرو فکر در و نگریست را او تردید با فخری

 .بود شده خراب بساط و وضع آن با؛ رفتند که هم روز یک همان. بودند نرفته

 :گفت و کرد آمادگی اعالم نیز شروین

 !نده آب به گل دسته تا پاممی رو مینو چشمی چهار خودم دفعه این اما حاضرم من -

 :گفت جوابش در و کرده استفاده فرصت از یدی که کرد حرفش چاشنی لبخندی

 ؟نه بمونِ همینجو و نیاد دختردویی؟ کاریه چه ای -

 .انداخت مینو به خبیثانه نگاهی و نمود تنگ را هایشچشم سپس

 او از را صورتش و داد دست او به ناخوشایندی حس حرفش این با، آمدنمی خوشش نگاهش از که مینو

 :گفت پدر به رو و برگرداند

 درد بدنم کم یه، نیس چیزیم برم راه که تونممی. میام هم من برید قراره اگه نجو بابا! نکرده الزم -

 !میشم بهتر فردا تا کنم استراحت شب که کنهمی
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 و نمود جمع را هایشلب و کرد رو اشیکدانه یکی دختر به و ریخت نگاهش در را اشپدری مهر سلیمی

 :گفت

 .میریم هم با همه باشه بهتر حالش تمامان و باشن موافق همه اگه جون بابا باشه -

 .زدند نیشخندی و انداخته یدی به فاتحانه نگاهی همزمان مینو و شروین

 :گفت و برخاست جا از، بود خورده سنگ به تیرش که یدی

 .بکِشِ رو دَسگاهو پِلوکو بگم رَف یادُم رو اَمری؟! شد چیطو دیدین اِ -

 :گفت و رفت آشپزخانه یآستانه در سپس

 .گردُم برمی زود و دوکونو برم من ننه -

 .شد ناپدید هامهمان دید جلوی از سریع حرف این با

 گاهی از هر. داشتمی بر قدم آرام آرام مینو بار این. شدند گردش عازم همگی صبحانه صرف از پس صبح

 :کردمی زمزمه گوشش در آهسته و داشتمی بر قدم کنارش در شروین

 ؟بیای راه تونیمی؟ یستن مشکلی؟ خوبه حالت -

 :گفتمی او به دخترانه یکرشمه قدری با نیز مینو

 .میام یواش یواش برم راه تونممی! نیست مهم اما کنهمی درد پام کم یه -

 .رسیدند روستا معروف کلیسای به
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 هب روستا آرام هایکوچه بلند درختان میان در، داشت توجهی جالب و سنگی معماری که قدیمی کلیسای

 هاجرتم دلیل به اینک، بوده روستا در ساکن مسیحیان عبادتگاه گذشته در که کلیسا این. بود مانده جا

 .بود گذاشته تخریب به رو آنان

 این از زیادی تاریخی اطالعات کردمی حس و بود جالب مهرداد برای سفر این. بودند تماشا محو همگی

 .بردمی دیارش به خود با و ریخته بارش کوله در سفر

 زا پیش اما؛ نواخت بازگشت ساز سلیمی آن از پس و رسید پایان به امروزشان گردش اتفاقی هیچ بدون

 رازی؛ کرد خواهند سفر بوشهر به هابچه همراه به نوروز تعطیالت برای که گفت او به گل فرح بیبی آن

 .دیدمی افتادن شرف در و بینی پیش را خوشایندی اتفاقات

 دستگاه پالک: هودسگا پالکو

 امراهلل مخفف: امری

 مغازه: دوکونو

 رفت: رف

*** 

 آن به چشم مینو و بود انداخته صندلی روی روشن ایسایه و کشیده سرک اتاق داخل به مهتاب نور

 .بود دوخته

؛ بودند بازگشته سفر از که شدمی روزی چند. بود شده گریزان چشمش از خواب و زدمی غلت جا در هنوز

 .بگذارد هم بر چشم راحت شب یک بود توانستهن اما
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 .شود شروین یباخته دل و عاشق پیش از بیشتر او تا بود شده ریزیبرنامه سفرشان گویی

 تمام و افتاده اتفاق که ماجراهایی تمام. بود کرده مرور ذهن در بارها و بارها را خاطراتش یلحظه به لحظه

 از جدایی لحظه یک و شده بافته جانش پود و تار در همه و همه؛ بود شده بدل و رد آنها بین که هایینگاه

 .بود گشته ممکن غیر برایش آنها

 از بازدید و باغ شب و گرم آغوش و رودخانه در شدن غرق تا بگیر چیدن بنه ماجرای و سفر ابتدای از

 ...و کلیسا

 یدند با که آورد یاد به را یدی یانهخصم نگاه. شد جاجابه بسترش در و زد لبخندی کلیسا نام یادآوری با

 .کردمی آب دلش در قند او به شروین هایمحبت

 .کردمی درک را نگاهش مفهموم او و کردمی حسادت شروین به یدی وقتی بردمی لذت قدر چه

 مینو کنار در دیگران حضور از شرم بدون و آمدمی پیش جسورانه، رودخانه ماجرای از پس نیز شروین

 عشق خوش حس و آورد یاد به را روز آن. بردارد گام ترآسوده تا نمودمی کمک او به و داشت رمیب قدم

 گفت خود با. کشید باال را خود و پیچیده قلبش هایدیواره بر تاببی پیچکی چون وجودش در

 خودش سریع خورد پیچ پام تا بود حواسش طور چه دیدی اِ اِ! میشینه دل به خودش مثل هاشمعاشقانه»

 «؟!نیارم فشار پام به و بشینم تا کرد کمک و گرفت رو دستم و رسوند رو

 شب نیمه آن در مخاطبی که آن بدون. نشست لبش بر و شده همراه اشخاطره شیرینی با لبخندی و

 :داد ادامه خود با باشد داشته

 ! ...بگو رو مامان تو -
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 عیس. نکند بیدار خواب از را دیگران و نپرد بیرون حنجره از صدایش که طوری به. خندید صدا بی بار این

 .دهد ادامه خاطراتش مرور به کرد

 دفعه یک اما. بود خورده رو باباش ارث انگار! کردمی نگاه شروین به خونی چطور! بگو مامانو تو... -

 :پرسید خودش از دوباره و نمود تنگ تاریکی آن در را هایشچشم

 خدا که نبود شروین اگه تازه؟ کرده کار چی شروین مگه؟ نیست جالب وینشر با رفتارش مامان چرا -

 این دلیل من اما! باشه دارِشَم ممنون باید باشه مامان جای کی هر! بود اومده من سر بالیی چه دونهمی

 ؟کرده گناهی چه شروین یعنی! فهممنمی رو مامان غضب و خشم

 را پتو و نشست جا در. بود رانده بیرون سرش از یحساب را خواب مغزش در گوناگون فکرهای هجوم

 .داد ادامه اندیشیدن به و زد چانه زیر را دستش و کشید ترپایین قدری

 دایی مورد در ازش مامان که بود سیما دایی زن. اومد یادم! آهان؟ زدمی حرف تلفنی کی با دیروز مامان -

 ؟ستکاره چی مگه دایی زن اما؟ زده حرفی دایی زن یعنی. پرسید فرهاد

 !را اشکننده گیج هایسوال گفتمی پاسخ خودش و پرسیدمی خودش

 نز کلی بیان هااین بزرگمامان عید برای قراره که گفت بهش مامان وقتی آخه! دربیارم توشو ته باید -

 از! فاخته پیش تهران برن خوانمی عید برای هااین فرهاد گفت بابا به مامان که هم بعد. کرد ذوق دایی

 ؟شده بُرو تهران دایی زن حاال تا کی

 .افتاد بالش روی سرش کم کم و داد تکیه آرنج روی؛ کردمی فکر خودش با که طور همان

 .رفت فرو عمیق خوابی به آن از پس و کرد جمع پتو زیر را خودش سپس
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 نه و داشت آن بر اثری گیاهی ویدار نه دیگر. بود کرده ناامید زندگی از و عاجز را او مکرّرش سردردهای

 .خوردمی خودش تجویز به مدام که مسکنی داروهای

 اریخت در تا گرفت پزشک از نوبتی تلفنی. کردمی معضلش این برای اساسی فکری باید، نداشت فایده

 !درمانش بی درد این شود مداوا شاید، کند مراجعه پزشک به مقرر

*** 

 .نداشت نیز را جانش یحوصله و حال مینو؛ بودند بازگشته خویش دیار به شروین و فاخته وقتی از

 .درآورد پرواز به را خیالش مرغ آینه مقابل و زده تکیه آن بر و زده آینه رویروبه را صندلی

 آینه به چشم که طور همان. بود کرده عصبی را او و آورده فشار اعصابش بر، بود شنیده که جدیدی خبر

 .کرد تکرار لب زیر را خواستگار یکلمه ارب چندین، بود دوخته

 داشتن و رفتن از مانع و کرد مخالفت فرودگاه در کار با مادر که روزی یاد به. افتاد پیش ماه چند یاد به

 موضوع این یدرباره جدی طور به مادر از تا نشد فرصت گاههیچ. داشت را آرزویش هامدت که شد شغلی

 راحت و شود گذشته چون خویَش و خُلق تا دادنمی او به امانی مادر ایسردرده که چرا. بپرسد سوالی

 .کند کالم او با بتواند

 کار مخالف اگه؟ چیدی برام رو برنامه این هم حاال و شدی کردنم کار از مانع چرا؟ چرا آخه، مامان چرا -

؟ مبش امیدوار خودبی گذاشتی چرا؟ کنم شرکت مصاحبه تو و بِدم آزمون و برم گذاشتی چرا بودی کردنم

 ؟!دیگه بود چی چیدنت برنامه این آخه؟! برنامه این حاال و
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 بین این در شاید. فهمیدنمی را خودش حالِ. شدند سرازیر چشمش از آرام و صدا بی اشک هایقطره

 در و شده گیر بهانه، شدنمی متوجه را دلش حالِ چون و بود شده پیش از بیشتر شروین برای اشدلتنگی

 !بود داده گیر رفتارش و مادر به خیالش

 ار هایشاشک و کشید بیرون جعبه از دستمالی و برخاست جا از، شدند ترسبک چشمانش ابرهای وقتی

 .نمود پاک

 هب و شست را صورتش، ببیند را چشمانش کسی که آن از پیش و رفت روشوییروبه قرمز هاییچشم با

 .رفت پدرش طرف

. یابدب را برقش اتصال ینقطه بتواند شاید تا بود مشغول آن به و کرده باز را کُن سرخ یروده و دل سلیمی

 .است کشیده بیرون برق از را سیمش هراسان نیز او و زده جرقه استفاده هنگام گفتمی فخری

 .کرد حس سرش باالی را مینو حضور، داشت کن سرخ در سر سلیمی که طور همان

 :گفت و بود مینو مخاطبش اصل در اما؛ زد حرف وار زمزمه

 و پیچ از تا کننمی پِرِس رو اجناسشون قطعات اکثر خودشون کار راحتی خاطر به هم هاکارخونه این -

 گریِ غارت و دزدی و شده زیاد کلک و دوز چقدر! بشه نفعشون به پیچ یه شاید که نکنن استفاده مهره

 !کشونده زوال به رو، رو جامعه مخفیانه

 :گفت و زد لبی، پدر حرف به اعتنابی بود روحش به متّه چون بحث این و بود حوصلهبی خود که مینو

 ؟میدی رو ماشین سویچ جون بابا -

 .کند حالجی ذهن در را حرفش تا کرد نگاهش اندکی حیرت با و کرد بلند سر سلیمی
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 :گفت شد مینو بیرون لباسِ یمتوجه چون

 ؟بابا بری خوایمی جایی -

 :گفت قلبش از ترگرفته غم چشمی با جواب در و جنباند سری غم از پر دلی اب مینو

 .گردم برمی زود کنم تازه هوایی برم خواممی بدی اجازه اگه آره -

 :پرسید دوباره شد اشحوصلگی بی یمتوجه وقتی سلیمی

 ؟بابا افتاده اتفاقی -

 :گفت و داد بیرون سینه از آهی و نهاد هم روی را هایشچشم مینو

 !میشم بهتر بیام و برم امحوصلهبی کم یه! نشده چیزی نه -

 :گفت و کشید اتاق طرف به دستی، دید گونه این که سلیمی

 !بابا کن احتیاط فقط. دار بَرش شلوارمه جیب تو برو -

 .رفت، بود آویز رخت به که پدر شلوار طرف به و کرده تشکر و گفت چشمی مینو

 :گفت مادر به بخطا بلندی صدای با سپس

 .گردمبرمی و بیرون میرم من مامان -

 :گفت و کشید بیرون آشپزخانه از سر فخری

 !نیای دیر. سالمت به مامان برو -
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 .رفت پدر رنگ سفید خودروی سراغ به و گفت ای"نه" رسیدمی خودش به زور به که صدایی با مینو

 با. بود شده گرم هوا تازگی به. کرد روشن را ماشین پخش و کولر، شد خارج خانه از که آن محض به

 قوایش تمام با و گذاشته نمایش به را خود قدرت هوا اما؛ بود مانده جدید سال به روزی چند کهاین

 .کردمی خودنمایی

 .شدندمی دیده خیابان در برقع با زنانی هنوز بیش و کم. بودند آمد و رفت حال در مردم

 خبر روزش و حال از بیاتی پویا گویی و راندمی زبان بر را دلش حرف شدلخواه آهنگ، فشرد که را دکمه

 .خواندمی او برای که داشت

 نگیره آروم هامدلتنگی؛ یادت به لحظه هر که میری

 رهنمی یادم و میرممی هاتوخوبی اما کردی بد

 ام خسته هایشونه؛ بود کم هاتخستگی برای شاید

 شکستم لبتوق ذره یه اشتباهی وقتی یه شاید

 .ریختمی اشک فرمان پشت آرام آرام نوایش با مینو و خواندمی بیاتی

 و بود داده ترتیب ایبرنامه امشب برای مادرش، حال اما؛ نداشت را شروین جز خواستگاری آمدن تحمل

 یشناخت که خواستگاری وجود و یابد حضور شده ریزیبرنامه قبل از مهمانیِ این در امشب بایستمی او

 .کند تحمل را نداشت او از

 .برسد نسبی آرامشی به شاید کند سفر خاطرات مرور ساحل در تا راند دریا طرف به را ماشین
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  روبند: برقع*

 ؛امکرده حکایت را تو بس از

 .شناسندمی مرا نیز هاقصه

 "میشی زینب"

، هم به موج هر خوردن گره و برخورد و آب آمد و رفت هر با. نگریستمی آب به زدن پلک بدون و خیره

. دانستمی پیش از بیشتر را قدرش؛ بود افتاده دور او از که حال گویی. رفتمی پیش روزهای به افکارش

 او به را خود بار این اما؛ گشته او یدلباخته که دانستمی و داشت دوست را او نیز مسافرت از پیش تا

 . دیدمی قبل از ترنزدیک

 :گفتمی که بست نقش ذهنش در شعر این ناخودآگاه

 "شکست و افتاد که موقع آن در نه**  هست که بدانید شیشه آن قدر"

 .دانستمی نیز شکسته را آن نحوی به مادرش رفتار با شاید و دسترس از دور را اششیشه اینک او و

 در شدن غرق. شدمی آب بخش آرام صدای در روحش رسیدن سکون به و آرامش از مانع مردم هیاهوی

 .خواستنمی چیزی این جز حاضر حال در و بود طالب را خاطراتش

 توانستنمی ایلحظه برای. بود شده خاطراتش ترینشیرین به تبدیل شدنش غرق خاطرات کردمی حس

 پارس از شروین ترس یادآوری با. کند فراموش را کاظم باغبان یگرفته غبار و کوچک اتاقک خاطرات

 .اندشده خاطره به تبدیل لحظات آن زودی این به شدنمی باورش. نشست لبش بر گذرا لبخندی، سگ
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 نه .داد تابی ظریفش انگشتان دور را ماشین سویچ. گرفت آب از چشم و داد بیرون سینه از سوزناک آهی

 ورید جای ذهنش بار این اما؛ شد افکارش غرق باز. کرد تکرار را عمل این بار چندین! بار دو نه و بار یک

 : گفت خود با. شد متوقف شب در و چرخید دوری یادش. نرفت

 حتما؟ ستکاره چی اصالً؟ شیدام عاشق یه من دونهمی بیاره تشریف خوادمی که ذاکری آقای این حاال -

 !«داره بابام اموال و مال به طمع چشم و گذاشته پیش پا بابا شهرت خاطر به که پولداراست بچه اون از

 . کشید پوفی

 من؟ میشه چی مگه خوامنمی میگم مامان به میرم کلمه یه؟ درمیارم بازی دیوونه چرا؟ چی یعنی -

 ؟!مامان یا کنم زندگی باهاش خواممی

 پس. داره فروشی طال و زرگر پسره بابای گفتمی. داره فرق ما با شونلهجه و انآذری گفتمی مامان

 !یوخدی، حساب حرف و منطق و میشه سنجیده پول اب معیارهاشون همه که هانآدم اون از حتماً

 :میگم خودشون یلهجه با و وایمیستم روشروبه میرم اصالً

 !خوامنمی... رو... تو... من! والسالم و ایستمیرم سنی من -

 ؟کننمی، کنننمی عروس رو یکی که زوری زور یعنی

 :گفت و داد تکان سری تاسف با سپس

 ...و خواستگاری اومدمی شروین، ذاکری جای به امشب شدمی چی! آخ! آخ -

 :داد ادامه و افتاد شروین یاد به باز
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 که افسوس آه! بود شیرین برام لرزت و ترس حتی؟ کنم فراموشت لحظه یه تونمنمی که من با کردی چه -

 !محروم وجودت گرمای از و بودم بیهوش رودخونه از نجاتم یلحظه

 رو چی همه رفتی که همین یا؟ میاد یادت رو شب اون خاطرات تو؟ یکنمی فکر من به تو؟ چی تو

 ؟کردی فراموش

 منی رویاهای تعبیر زیباترین و بهترین تو

 ؟!شوینمی تعبیر چرا پس

 "میشی زینب"

 و شد ماشین سوار؛ گفت خواهد را نه میهمانان برابر در قاطعانه امشب که فکر این با و کشید آهی دوباره

 .کرد رکتح منزل طرف به

*** 

 در نیز او. بودند نشسته پذیرایی در میهمانان. نمود کامل را حجابش و پوشید مجلس مناسب لباسی

 .کند تعارف آنان به و برده خود با را چای سینی رسم طبق و زده صدایش مادر تا بود منتظر اتاقش

 :گفت و زد صدا را او مادر سرانجام

 .بیار رو چای دخترم جان مینو -

 رفط به و برداشت را سینی، کنند صدایش تا بود منتظر و گرفته آماده را چای هایفنجان قبل از که ومین

 .افتاد راه به اتاق
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 :گفت خود با که بود نرسیده در آستانه به هنوز

 ؟بخوره چای زور به باید؟ چی نبود خور چای دوماد جناب اگه حاال! هان میگم -

 .دش مطابق ورودش با لبخندش و رسید پذیرایی آستانه به و ستنش لبش بر لبخندی تفکر این با

 و زد لبخندی دیدنش با داماد مادر و چرخید طرفش به هانگاه. شد وارد دست به سینی و گفت سالمی

 :گفت

 .اولوم قوربانین جیرانیم -

 خوامنمی رو تو من: ایستمیرم سنی من، ترکی گویش در*

 برم قربانت نمنازنی: اولوم قوربانین جیرانیم*

 به هافنجان برخورد از تا بود گرفته محکم را سینی، هایشدست در لرزش قدری با. بود پایین سرش

 گلسازی کالس به که دوستانش از یکی لطف به آذری ایجمله چند. نشود برمال استرسش یکدیگر

 .کرد حس را هایشگونه اغید و شد متوجه حدوداً را داماد مادر یجمله همین برای. بود آموخته، آمدمی

 هنوز اما؛ بود گذشته هاآن از سنی کهاین با داماد مادر و پدر. کرد تعارف چای مجلس بزرگان به ابتدا

 برانداز را مینو پای تا سر شوق و ذوق با چنان. دید هایشانچشم در را زندگی شوق و شور شدمی

 .کرد گم را پایش و دست ایلحظه برای مینو که کردندمی

 .رسید داماد مقابل دست به سینی سرانجام؛ بود گرفته که قلبی تپش و استرس با
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 به بیشتر که بود پوشانده را صورتش مرتب و گرد ریشی. بود اندام ریز مینو چون و کوتاه قدی داماد

 !بود شنیده اشخانواده و شغل از مینو که تعریفی تا خواندمی ذاکری

، کردمی آنالیز را اشچهره اشدخترانه حیای و شرم با که طور همان و رفتگ را مقابلش را سینی مینو

 :گفت اختیاربی

 بویورون -

 جواب دل در، نشود وارد ایخدشه رسوم به تا بردارد اجبار به و نباشد چایخور داماد کهاین تصور از و

 :گفت تصورش و خیال به کجی دهن با و داد را تصورش

 !میزه ریزه گوگولیِ نیس مهم! رنداشتیب هم برنداشتی حاال -

 که کرده کنترل را اشخنده تا کرد سعی خیلی ظاهر به اما؛ خندید قاه قاه دل در و داد جواب را این

 .نشست لبش بر خیالی وارِقهقهه یخنده آن از محو لبخندی و نشد موفق چنانآن

 هگذاشت مثبتش جواب بر حمل را او ذریآ بفرمایید و شد لبخندش یمتوجه قند برداشتن حین که داماد

 به هایشچشم در که شادمانی با؛ شود مواجه زبانی شیرین و خلق خوش عروس چنین با کردنمی فکر و

 و ردک تشکری لب زیر نشاند لب به که لبخندی با و برداشت یکی یکی را قند و فنجان بود آمده رقـــص

 : گفت

 اِلیرم تشکور -
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 ابرها در که چرا. نبود تضمینی مجلس در حضورش بعد به لحظه آن از اما؛ داختان پایین را سرش سپس

 ینزم به را اشرویایی پرواز از بازگشت خیال مناسبش رفتار و گیرا یچهره و مینو دیدن با و کردمی سیر

 .نداشت

 .نمود انتخاب نشستن برای را مادرش کناری مبل و گذاشت میز روی را سینی مینو

 کشیده اصلی یمسئله به هایشانحرف کم کم. انداخت پایین را سرش و کرد مرتب سر روی را چادرش

 .شد

 امکاناتی چه و دارد سن سال چند و است خانواده دادگاه دفتردار شغلش کهاین و گفتند داماد از ابتدا

 .دارد مشترک زندگی برای

 و رفته هاییکالس چه و دارد رهاییهن چه و مقطعی چه در تحصیالتش که گفت مینو از قدری نیز فخری

 .است مشغول داریخانه به او کنار خانه در اکنون هم

 پرواز به را خیال مرغ باز و انداخته مینو به نگاهی نیم و آورده تشریف زمین به گاهی از هر داماد

 .داشتوامی

 او و برسد اتمام به هبیهود مراسم این زودتر چه هر که کردمی خدا خدا و بود معذب جمع آن در مینو

 یخانواده از و بود انداخته گل خانم فخری هایحرف تازه گویی اما؛ کند اعالم صریحاً را خود مخالفت

 .بودند نشسته دلش به و نیامده بدش داماد

 زا تمجید و تعریف تا کردمی استفاده فرصتی هر از و شدنمی دور فخری هایلب از لبخند ایلحظه برای

 .نماید ترشیفته را هاذاکری و رانده زبان به را اشخانواده
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 .بود امیدوار وصلت این به و بود دیده آنان مشتاق چشمان در را شوق و ذوق

 :گفت او به رو سلیمی تا گفت و گفت

 ؟خانم فخری دیمی اجازه -

 :گفت و گرفت دست به را کالم رشته بزرگ ذاکری آقای و کرد سکوت فخری

 !بگیرن تصمیم شونآینده برای خودشون تا بزنن حرف هم با پسر و دختر دبدی اجازه اگه -

 :گفت نداشت را داماد آقا دارتب نگاه یحوصله که مینو

 ... جوابم من مجلس ترهایبزرگ یاجازه با -

 :داد ادامه ترآهسته و گذراند نظر از را حضار هایچهره لحظه یک و کرد منی و مِن

 !بینمنمی زدن حرف برای میلزو و منفیه جوابم -

 و گیج صراحت همه این از و خشکید هایشانلب بر لبخندها. بودند دوخته دهانش به چشم حیرت با همه

 .کردندمی نگاه منگ

 :گفت او به رو خشم و اخم با و کشید هم در چهره فخری

 ؟!منفیه جوابت؟ چی -

 .بفرمایید: بویورون*

 . کنممی تشکر: الیرم تشکور*
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 با، کرد تلقی توهینی را مینو حرف و دید شده حقیر را خودشان مینو حرف شنیدن با که داماد پدر

 :گفت سلیمی به رو خشم با و برخاست جا از عصبانیت

 آلالندیخ آدیزا خوش سیزین بیز -

 :داد ادامه و کرده پسرش و همسر به رو سپس

 !اولدوخ سی مسخره بیالرین یاالننان گداخ اوسته ایاخ دورون دورون -

 و کرده داماد پدر به رو بود خورده جا که سلیمی. کردندمی تماشا را آنها باز دهان با فخری و سلیمی

 :گفت و کشید خود سمت به را او قدری و گرفت را بازویش

 !بشیم متوجه گفتیدمی فارسی الاقل -

 رو گرفته حالی و ناامیدی با، دید تاریک چاهی ته در را خود باره یک به و کرده سقوط آسمان از که داماد

 :گفت و کرد سلیمی به

 !شدیم اینا مَچل خودبی، بریم پاشین پاشین. خوردیم رو خوشنامیتون گول ما میگه -

 و پدر دنبال به درمانده ایجوجه چون اجبار به و کشید ریشش به دستی کالفگی با و گفت را این داماد

 .افتاد راه به مادرش

 فتادها راه دنبالشان به که فخری و سلیمی. شد بسته سرشان پشت در و رفتند بیرون انهخ از غرولند با

 .کردند مراجعه داخل به رفتارشان از حیرت و بهت با و کرده نگاه را آنها رفتن بودند
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 بدخلقی با که شد خارج اتاق از و کرده لباس تعویض. آویخت آویز رخت به و برداشت سرش از چادر مینو

 .شد واجهم مادر

 .کرد پرخاش مینو به خشم از برافروخته صورتی با و کرد فوران آتشفشانی چون فخری

؟ نبودی هم بابات آبروی فکر نبودی خودت فکر؟ زدی رو هاحرف اون پررویی با نکشیدی خجالت تو -

 همچین وت از؟ مینو کردی چه آخ آخ؟ داره قانونی و قواعد کاری هر نگفتی؟ میگن نه سرعت این با آخه

 !نداشتم توقعی

 .نشست جا در و گرفت هایششقیقه به طرف دو از را هایشدست و گفت را این

 به خون و شدمی منقبض هایشرگ در خون، افتادمی که ذاکری رفتار یاد به. چرخیدمی سرش دور خانه

 .رسیدنمی مغزش

 خانه در بلندش آخ صدای ناگهان که دادمی فشار دست دو هر میان را سرش و کردمی غرولند لب زیر

 .شد زمین بر نقش و انداخت طنین

 .دویدند طرفش به هراسان دو هر مینو و سلیمی

 :گفت مینو به رو نگرانی و عجله با و کشید آغوش به و کرده بلند زمین از را سرش سلیمی

 !باش زود اورژانس به بزن زنگ مینو -

*** 

 ؟یهو شدی چی. عزیزم کن وا رو هاتچشم کردم غلط جونم مامان -



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 169 

 .کردمی بیان را جمالت این اشک با و دویدمی پایش به پا و بود برانکارد به دستش یک مینو

 را ماربی سریع پرستاران. نداشت مینو از کمی دست حالش و کرده تند پا برانکارد طرف آن از نیز سلیمی

 زریقت او به بخشی آرام سریعاً و پیچید رایشب اینسخه معاینه از پس اورژانس دکتر. خواباندند تخت روی

 .نمودند وصل او به اکسیژن و سرُم و شد

 خریف یآشفته حال برای دلیلی و گفتمی چیزی شانکدام هر و زده قدم در پشت تابهبی مینو و سلیمی

 .ندشد ملحق آنان به اضطراب از پر و پریده رنگی با نیز بهنام و مسعود که نکشید طولی. آوردمی

 خواهرشان تک و پدر مقابل در تا کردندمی سعی. باریدمی صورتشان و سر از سراسیمگی و آشفتگی

 بر بالیی چه دانستندنمی کدام هیچ که حساس موقعیت آن در هم آن؟ شدمی مگر اما، باشند خوددار

 .است آمده سرشان

 ردکت از سپس و رسیدمی پایان به مسرُ و آزمایش برای بردارینمونه و معاینات تا کردندمی صبر باید

 .شدندمی جویا را حالش بخش

 نیمکت روی یا و زدمی قدم طرف آن به طرف این از مدام و دانستمی مادر بد حال مقصر را خود مینو

 .ریختمی اشک صدابی و گفتمی راه بی و بد خودش به و کوبیدمی پایش روی دست و نشسته

 .دهد دلداری را او سپس و داده قورت را بغضش کرد سعی، دید را رشخواه پریشان حال که بهنام

 نوازش و نهاد خواهر سر روی را دستش و گرفت آغوشش میان را سرش و نشست نیمکت روی کنارش

 .کرد

 .نمود آزاد را اشگریه هق هق و چسباند اشینه*س به سر مینو
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 !بیهوشه و کشهمی درد داره االن و افتاده جااون من خاطر به مامان. بود من تقصیر شهمه داداشی -

 دست و شد خیره؛ نداشتند اشچهره با زیادی یفاصله که بهنام هایچشم به باراشک هایچشم با سپس

 :کرد تکرار و زد اشسینه روی

 !من تقصیر -

 طرف دو را دست دو هر کف و کرد پاک دست با را هایشاشک بهنام. گرفت اوج هقش هق صدای دوباره و

 که بغضی و دلسوزی با و کرد زندان اشمردانه هایدست میان را اشریزه صورت و گذاشت مینو صورت

 :گفت، کند پیدا نمود کمتر کردمی سعی

 .مبگ بهت تا کن گوش من به لحظه یه، نکن گریه! من برم قشنگت هایچشم اون قربون کوچولو آجی -

 ،هم سر پشت بار چندین هم آن اشبینی کشیدن باال دایص. شود مسلط خود به قدری کرد سعی مینو

 :گفت و نشاند بهنام هایلب روی اختیاربی لبخندی

 !کشیمی باال هم من االن؟ دختر خبرته چه هوو -

 :گفت آویخته ایلوچه و لب و دلخوری با و زد لبخندی اشک همه آن میان مینو

 ؟!االن شوخیه وقته چه داداش -

 :گفت و زدود را هایشاشک هایشگونه از شَستش انگشتان نوک با او حرف هب توجهبی بهنام

 ...بگم بهت تا بخند آهان -

 :داد ادامه سپس
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 مسافرت تو که نکردید تعریف خودتون مگه. دونیممی رو این مونهمه و داره میگرن وقته چند مامان -

 ؟کرده درست گیاهی دارو براش بزرگمامان و شده بد حالش

 :گفت و داده تکانی عقب به را سرش و کرد جمع را هالب و داد باال ابرویی، نشنید مینو از جوابی چون

 ؟هوم -

 :گفت بغض با همراه و انداخت پایین سر غمگین و شرمسار مینو

 .بودم من مقصر باز هم اون -

 کنترل، کشیدیم سوهان اعصابش بر مینو زدن حرف ناز با و نداشت را موجود وضع تحمل خود که بهنام

 :داد ادامه خشم اندکی با و برده باال را صدایش قدری و داد دست از

 !میگه چی این میگم چی من. کن خدا به توکل من خواهر! بابا ای -

 .کرد فرو هایشجیب درون را هایشدست و شده بلند جا از و گفت را این

 :گفت بهنام به رو آرام صدایی با بود بهنام حرکت شاهد که مسعود

 !بیمارستانه اینجا یواش بهنام -

 :گفت و کرد اشاره مینو به و کشید بیرون جیب از را هایشدست از یکی طلبکارانه بهنام

 !زنهمی رو خودش حرف باز میگم چی هر خو -

 به نگاهی ملتمس هاییچشم با. افتاد راه صدابی اشکش سیل دوباره و شد بلند نیمکت روی از مینو

 .ختاندا مسعود
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 سرش پشت را دستش که طوری به گذاشت اششانه و گردن بین را سرش و ایستاد مقابش مسعود

 :گفت و گذاشت

 تحمل کم یه، میشه رفع زود که ستساده یحمله یه! نباش نگران، نمیشه چیزی شااهللان مینوجان -

 !کن

 :گفت و شد خارج در از دکتر که نکرده جدا شانه از را سرش هنوز و گفت را این

 .نیست نگرانی جای اومد هوش به بیمارتون -

 .نمودند سواالتی او از و کرده تند پا طرفش به خوشحال همه

 :گفت و داد را همه جواب جمله یک با دکتر

 .بشه مطمئن درد خطریِ بی از و بره متخصص پیش باید اما؛ نداده نشون خاصی چیز آزمایشش -

 .پیمود را راهرو، شدمی بدرقه پسرانش و سلیمی تشکر و نباشید خسته با که حالی در و گفت را این

*** 

 ار کارها تمام. بزند سفید و سیاه بند به دست تا بود نداده اجازه مینو؛ بود شده مرخص فخری وقتی از

 .کند نرم را مادر دل و کرده جبران را خطایش شاید تا بود گرفته عهده به خود

 و شده خوب حالش که گفتمی او به فخری چه هر. کردمی پرستاری او از و گسترده مادر برای بستری

 .رفتنمی بار زیر مینو؛ ندارد پرستاری و استراحت به نیاز
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 مامان به مدام بهنام کنار در سرور همچنین و مسعود و بهناز. بود راضی مینو رفتار این از نیز سلیمی

 .شدندمی جویا را حالش و زده سر فخری

 اکنون و نیامده پیش برایش خاصی مشکل فخری که بودند خوشحال همه و گذشته انسرش از خطر

 ننموده دریافت آزمایشش از جوابی متخصص پزشک به مراجعه از پس هنوز چه گر. بود شده خوب حالش

 !بودند

 داج بستر از نیز فخری. بودند عید از استقبال و تکانی خانه تکاپوی در همه و مانده عید به روزی چند

 .بود پرداخته روزمره کارهای به و شده

 را گوشی فخری همیشه چون و درآمد صدا به تلفن عید از پیش روز دو. گذشتندمی سرعت به روزها

 .برداشت

 .بفرمایید بله -

 ؟شده کسالت رفع، نبوده خوش حالت شنیدم؟ خوبی جون فخری سالم -

 ؟چطوره جون افسانه؟ خوبه فرهاد شدادا؟ کردی فقرا فقیر یاد؟ چطوری، داداش زن سالم -

 :گفت فخری به سیما؛ معمول هایاحوالپرسی از پس

 سال تا کنیممی حرکت تهران طرف به فردا شااهللان. کنم خداحافظی خواستم، مزاحمت از غرض -

 ...و شده کوچیکش خواهر نگران یهو فرهاد. باشیم جون فاخته پیش رو تحویل

 :داد ادامه، نمود حرفش چاشنی را کانهکود ذوقی و شوق که حالی در
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 !بیایم و بریم سفر یه میگه فرهاد که حاال گفتیم هم ما -

 :گفت جوابش در و شد خوشحال رودمی مسافرت به هاسال از پس برادرش زن دیدمی کهاین از فخری

 چه و دارید تفریح و سفر یه به احتیاج هم شما باالخره، شدم خوشحال خیلی! داداش زن سالمتیبه -

 .کنید خوشحالش و بزنید فاخته آبجی به هم سری کهاین از بهتر

 :داد ادامه گنجیدنمی خودش پوست در شوق از که سیما

 !باشیم داشته مسافرت یه از ایخاطره و ورهااون بریم شد موننصیب هم ما باالخره جون فخری آره -

 او از و کرد جمع خاطر را او نیز سیما. اشندب خود مواظب که کرد تاکید و گفت شکری الهی فخری

 .نمود خداحافظی

 .زدمی حرف و کرده ذوق کودکان چون که اندیشیدمی سیما رفتار به فخری، گوشی گذاشتن از پس

 :گفت خود با

 ! کنه نگاه پروردگار؛ کنه کار که کار نکرده! برگرده تهران از وقتی برسه دادمون به خدا -

 .رسید اشگردگیری و کار یادامه به و نشاند لب بر خندیلب و داد تکان سری

 .نگردد کاربی و عالف خود هم و دهد او به کمکی هم تا بود رفته مسعود یمغازه به معمول طبق سلیمی

 .بزنند هم با دوستانه گپی و دیده را او هامدت از پس تا بود رفته دوستانش از یکی سراغ به نیز مینو

 :گفت دل در و نمودمی ریزی برنامه تعطیالت برای بود مشغول کارش به هک طورهمان فخری
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! ذرهبگ خوش بهشون که کنم کاری و بذارم تموم سنگ براشون باید میاد فرح بیبی هاسال از بعد حاال -

 جایی به رو جوون تا دو این تا گذشته خودش خوشیِ از دوقلوها خاطر به مدت این تمام بیچاره اون

 یه و بیفته مسافرت فکر به تونسته شده آسوده خیالش کم یه و شدن بزرگ خدا شکرِ که حاال و برسونه

 !بیرون بزنه روستا اون از کم

 :گفت و داد را خودش جواب و گرفت پس را حرفش؛ افتاد روستا زیبایی و سرسبزی یاد وقتی اما

 !بس و شدیم اگرم اسیر فقط جا این که ما! نَکنه دل روستا از داره حق البته -

 .بزند پختش حال در غذای به سری تا رفت آشپزخانه طرف به و گفت را این

*** 

 واه این و رسیدمی مشام به گرما بوی اما؛ بود شده شروع طبیعت بهار اصطالح به و شده نو سال کهاین با

 .بود گرم اندکی،  رسیده راه از تازه مسافران برای

 .بودند شتافته دایی دیدار به همان با و خریده صفر پژویی تازگی به یدی

 بطل عروسش از، بود کرده در به تن از بعدازظهر کوتاهِ خواب با را سفر خستگی کهاین از پس مادربزرگ

 :گفت و کرد چای

 !چسبِمی چویی خوابو ای بعدِ؟ بوخورُم دیمی چویی یه ننه فخری -

 او به رو بود شوهرش مادر شدن بیدار منتظر و هکرد جوش کتری در آب و دیده تدارک قبل از که فخری

 :گفت و داده جواب
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 .تونخدمت میارم الساعه جون بیبی چشمم روی به -

 نآخری تا را رایانه صدای. کردندمی بازی فوتبال هم با و بود نشسته سیستم رویروبه مهرداد کنار یدی

 .کردندمی گزارش را بازی نوبت به نوبت دو هر و آورده پایین حد

 .کردمی اعالم را گل بلندی صدای با و شده بلند هوارش، آمدمی نائل گلی به کدام هر

 به رو و نیاورده طاقت؛ لرزیدمی دلش هوارشان هر با و شنیدمی را صدایشان گاهی از هر که مادربزرگ

 :گفت مینو

 ؟میارن نسرشو بلویی نکنِ! بریدن دلوم بندِ؟ کننمی کارچی تو دو ای ننه ووی -

، بود کرده تلقی ایبامزه شوخی را آخرش یجمله و شده لذت غرق مادربزرگ شیرین یلهجه از که مینو

 :گفت و خندید

 !کننمی بازی دارن! نیومده سرشون بالیی، نباشید نگران بزرگمامان نه -

 :گفت و نمود فراخ تعجب از را هایشچشم پیرزن

 ؟هِه بازیو چی ای! ننه ووی -

 :داد ادامه لبخند با مینو

 .کننمی بازی فوتبال کامپیوتر با، عزیزجونم فوتباله! ننه تونبامزه یلهجه قربون -

 :گفت گل فرح بیبی
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 و ننِشَست خونُهو تو حالو! دوویدنمی توپو دنبال و کِردَنمی بازی فوتبال کوچِهو تو اووَختو! خدا بر پنوه -

 ؟دوونمی دنبالش جعبِهو با

 :گفت، کند تعارفش چای تا رفتمی طرفش به که طورهمان و شد وارد چای همراه دست به نیسی فخری

 ایزمونه دوره یه االن! کردن اختراع چی همه و کرده پیشرفت علم؛ کرده تغییر چی همه االن بیبی -

 مار رزه و کوفت هزار و میشن عاشق و ستوننمی خودشون برای زن پسرا هم جعبه همین تو از که شده

 !ندازنمی راه دیگه

 :گفت همسرش حرف یادامه در بود شنیده را فخری هایحرف از نیمی و شده هال وارد تازه که سلیمی

 ؟!میگی دروغ مگه! واال -

 :گفت، بود شده تا چهار اصطالح به و شده نعلبکی یاندازه به هایشچشم او حرف از که پیرزن

 !نویمشنمی کِ چیزویی چی! دور به خدا -

 االب قندی بالفاصله و برداشت سینی از چایی، دادمی گوش حرفشان به و بود ساکت حال به تا که ارزینه

 :گفت مادربزرگ به رو، بزند حرف و کند جاجابه درونش را قند کردمی سعی که دهانی با و انداخت

 !کُنننمی کِ کارا چی مردم ینبیب برو! نه؟ موندِ گذشتِهو مث دنیا هنو کِ؟ کِردی خیول چی! ننه آره -

 .گفت اکبری اللّه لب زیر و کرد نزدیک لب به را چایش و داد تکان سری پیرزن

 :گفت نیشخندی با و داد تکان مواج دستی و کرد رو ارزینه به سلیمی

 !خدا بنده مونده پیش سال چهل تو ما یساده مامان -
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 :گفت دایی جواب در نیز ارزینه

 ؟داره خبر کجو از نَشِستِ خونُهو تو ندهوب ای! نه ندیدِ -

 .بنوشد چای تا نشست کنارشان در نیز او و گفت جوابش در ای واقعاً سلیمی

 :که شد بلند یدی فریاد صدای دوباره

 !ترمقوی من که بخون رَجِز هِی حالو! دیدی، دیدی! بردم من مهرداد آق دیدی -

 :گفت و اومده کوتاه مهرداد

 !ببر تونستی اگه بعد دور! بعد دور برا باشه -

 قرار مخاطب را مادربزرگ که حالی در و کشید عمیق نفسی و آمده بیرون اتاق از و گفت را این یداللّه

 :گفت، کاویدمی را مینو چشمش اما؛ داده

 ؟خوریمی چویی تَنهو تنهو ننه -

 :گفت و زد لبخندی رویش به فخری

 .بیارم ونبرات خودم تا جااین بیا! پسرم بیا -

 .بیاورد چای برایش تا برخاست جا از و گفت را این

 هست بازی: هه بازیو*

 پناه: پنوه*
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 خیال: خیول*

 وقت آن: اووختو*

 تنها: تنهو*

 در و زده هاییحدس مینو به یدی گاهبی و گاه هاینگاه از اما؛ بود زودباوری و ساده زن گل فرح بیبی

 .شود مطمئن حدسش از بیشتر تا بود صدد

 قلبش در و نشسته دلش به نقش ریز و زبل دختر این. داشت دوست را مینو نیز خودش پنهان چه شما از

 نگاهش و رفته مینو ابروی و چشم یصدقه قربان مدام خاطر این به لذا. بود کرده باز خویش برای جایی

 " هُمُم هُم گل ": گفتمی وا به راه به راه. بود شده ترخریدارانه و ترمحبت پر قبل به نسبت او به

 با ات بود الزم آن از پیش اما؛ بگذارد میان در عروسش و پسر با را موضوع تا گرفت تصمیم منظور همین به

 .کند پیدا اطمینان او خیال و خواب از ابتدا و داشته پنهانی صحبتی یداللّه

 :گفت او به رو نشود متوجه کسی که آرامی به و کشاند خلوت ایگوشه را یدی

 .بزنم بالو آسینوم بَرِیت خودوم تُ بوگو راسِش بُردوم بوویی یِ؛ ننه رودُم گلُم گُمپ -

 .راندمی زبان بر پچ پچ صورت به که هاییحرف هم آن. آوردنمی در سر مادربزرگ هایحرف از یدی

 :پرسید مقدمه بدون بیبی که بود هایشحرف حیرت و بهت میان هنوز

 ؟!نه ننه سُریده پات -
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 و ایماء با و انداخت پایین شرم و مثبت عالمت به سری، دریافت را مادربزرگ حرف منظور بارهیک یدی

 .کرد تایید را حرفش اشاره

 :گفت و انداخت اشچهره به نگاهی شوق با و شد خوشحال بیبی

 !گلم گمپ من به بِسپُر -

 .رفت؛ بودند نشسته پسرش و عروس که هالطرف به و شد بلند جا از و گفت را این

*** 

 چون و کندمی رانندگی مینو دید وقتی ارزینه. بودند رفته بازار به هم با خرید برای صبح از ارزینه و مینو

 از رفخ با و بالیدمی خود به، بود نشسته شاگرد صندلی روی و دستش کنار کهاین از، کرده رفتار مردان

 .کردمی نگاه بیرون به پنجره

 گاه هیچ. بود گرفته را وجودش سر تا سر خوشی احساس. اوست آنِ از ماشین و است راننده ودخ گویی

 از هم. کردمی تجربه را خوشی حس مینو کنار در اینک اما؛ بچشد را بودن خواهر طعم تا نداشت خواهری

 .خریدمی دل و جان به را داشت او کنار در که امنیتی حس هم و آمدمی خوشش اشمردانه رفتار

 توجّه، کردندمی استفاده برقع از هنوز که عابری زنان و خیابان کنار فروشاندست و رنگارنگ هایمغازه

 .بود کرده جلب خود به را ارزینه

 زا و زده صورت بر برقع که بودند کسانی شمارانگشت هم هنوز زمانه و دوره این در که بود جالب برایش

 .شوند خارج خانه
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 این از. افتاد راه به پاساژها و بازار طرف به ارزینه همراه به و کرد پارک پارکینگ درون را ماشین مینو

 و یادگاری عنوان به تا خریده برایش مینو، آمدمی ارزینه چشم به که چه هر و رفتندمی مغازه آن به مغازه

 .ببرد روستایش و شهر به خود با سوغات

*** 

 هب رو و شمرد را مینو محسنات ابتدا و کرد استفاده دخترها نبود از. نشست پسرش کنار در فرح بیبی

 :گفت فخری

 !کِردَنت تربیِت ای با پات کف چیشُم، ننه ماشاالو -

 زبان به را حرفش باقی پیرزن تا بود منتظر. دوخت چشم او دهان به مادرشوهر حرف از بهت با فخری

 :داد ادامه بیبی و یدنکش طول انتظارش که درآورد حیرت از را او و کشاند

 !جواهر تیکهو ی کِرده تربیِت دختر! دُرُسه کار عروسُم ماشاالو -

 و نداد اجازه بیبی که کند باز تشکر به زبان خواست و شد باز بناگوش تا نیشش او تعریف از فخری

 :داد ادامه و گرداند اطراف به اشاره به انگشتی

 !شیننمی دل به و قَشنگِن مینو خود عین! سِیکو مصنوعیو گُلوی ای! ماشاالو داره هنر دخترو همه ای -

 :گفت و کرده، بود افکنده زیر به سر و نشسته ترطرف آن مبلی که یدی به رو و

 ؟!گوممی دروغ یدی ننه ها-
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 زیر به سر که طورهمان؛ بود کرده غلبه سفیدش پوست بر و انداخته گل شرم از هایشگونه که یدی

 :گفت رامیآ به، داشت

 !ننه بوگوم چی چی -

 به رو اخم با و کشید هم در ابرویی، بود افتاده اشزاری دو حدودی تا یداللّه حیای و شرم از که سلیمی

 :گفت مادرش

 ؟هاحرف این از چیه منظورت ننه -

 اام یشترب احتیاط با بار این و کرد مِن و مِن قدری بهمن آلود اخم یچهره دیدن با و کرد تر لبی پیرزن

 :گفت ترواضح

 !کنم خواستگوری یدی بِرَی رو مینو بِدی اجازهو اگِ -

 :گفت و خورد گره هم در قبل از بیشتر ابروهایش سلیمی

 ؟خوایمی رو مینو میگی اومدی دفعه یه! داره رو خودش رسوم و رسم کارها این ننه -

 مهر حسابی طرفی از و گذاشته رپوشس او رفتار بر خواستمی و خورده جا سلیمی رفتار از که فخری

، دباش داشته رنگی هایچشم و رشیدی و زیبایی آن به دامادی آمدنمی بدش و بود نشسته دلش به یدی

 :گفت مادرشوهر به رو و زد صورت پهنای به را لبخندش

 !دارید رو اختیارش و خودتونه دختر که دختر! شماست دست هم ما یاجازه بیبی -
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 فخری به رو و برخاست جا از عصبانیت با، بود شده تربرافروخته صورتش خشم از که لیحا در سلیمی

 :غرید

 ؟خودت برای میگی چی فخری -

 هال وارد خریدهایشان همراه به ارزینه و مینو و شد باز سالن در که رفتمی حیاط طرف به و گفت را این

 .شدند

 نادر، کمیاب: هُم هُم گل*

 نببی، کن نگاه: سیکو*

 .فتر حیاط به و شد رد کنارش از و کرد او بر پدرانه و دلسوزانه نگاهی سلیمی، سالن به مینو شدن وارد با

 :داد گونه این را سالمش جواب مادربزرگ، سالمش و ورود محض به

 !گلُم عروس مُه روی به سالم -

 دچن از پس گویی و دوخته چشم مادربزرگ دهان به باز دهانی با، نداشت را جوابی چنین انتظار که مینو

 .کرد دریافت را شانسیگنال و افتاده جا مغزش در جمالت ثانیه

 پخش همه و افتاد زمین روی دستش از، بود شهرش سوغات شامل که شده خریداری وسایل ناگهان

 .شدند

 و افتاده زمین روی صدایی با، مخصوص هایظرف در شده چیده هایسنگک حلوا و پخته هایخارَک

 .شکست شاننقشخوش رفظ
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 به تسرع با، بود تعجبش ینشانه که "؟! چی " گفتن با و انداخت پایش پایین به نگاهی واج و هاج مینو

 .دوید اتاقش طرف

 :گفت او به رو شوق پر و خندان ایچهره با یدی، گذشتمی مادربزرگ و یدی کنار از که طورهمان

 ؟شدی چیطو -

 :داد ادامه نیشخند با یدی. انداخت او به نگاهی خشم با و کرد تعلّلی مینو

 !مونهمی رنگیو تلویزیون عین ماشاالو! ها؟باشی داشته تیپی خوش ایبه دومویی میاد بدِت مگِ -

 .شد لباسش ییقه نمودن صاف سرگرم نیشخند همان با و برد پیش دستی و گفت را این

 .داد ادامه راهش به و گفت او به " بابایی وبر " دست یاشاره با، بود شده عصبی حال که مینو

 را دست دو هر و برد فرو گریبان میان را سرش و داد تکیه میز روی را هایشآرنج و نشست آینه مقابل

 و ردک خود به آینه در نگاهی نیم آهسته سپس. کشید پوفی و ایستاد حالت آن به اندکی. نمود سر حایل

 این هایشدکمه نمودن باز با کرد سعی و داشت خفگی حس. نمود باز را مانتویش هایدکمه دست یک با

 . کند دور خود از را حس

 :گفت او به خیره و انداخت آینه در خود چشم در چشم

 به رو موضوع یعنی؟ کرده فکر چی خودش با بزرگمامان؟ بذارم دلم کجای رو این؟ کنم کارچی حاال -

 ؟بود عصبی بابا که گفته بابا و مامان
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 ویساِل؟ کیه کرده فکر! بگو رو یدی اون تو. فشرد هم روی را هایشدندان و برچید عصبانیت با لبی سپس

 ؟کروز تام یا پریسلیه

 .داد را خودش جواب خودش و داد آینه تحویل پوزخندی

 !" متشکرن خود از و خیال خوش چه مردم "

 !نه؛ نه...! و بیمارستان و سردرد باز؟ کنم چه ور مامان نه بگم باز اگه؟ بکنم باید کارچی...؟ حاال اما

 .ردک پرتاب آینه طرف به عصبانیت با و برداشت آینه جلوی از را اُدکلنش یشیشه آشفته و درگم سر

 .پیچید اتاق فضای در ادکلن تند و خوش بوی و شکست هم در مهیبی صدای با آینه

 شفتهآ که مینویی تصویرهای از شد پر اطرافش .شد برابر چندین آینه یشکسته هایتکه میان تصویرش

 !کند چه بود نامعلوم سرانجامش که تقدیری با دانستنمی و شده پریشان و

 .شدند نمایان در یآستانه در هراسان و آوردند هجوم اتاق طرف به صدا شنیدن با مادربزرگش و مادر

 :فتگ و گزید دندان به انگشتی درآمده حدقه از هاییچشم با فخری

 ؟کردی کار چی مینو -

 :گفت بهت با و کرده فخری به رو مادربزرگ و

 ؟دخترو شدی جنی بده مرگُم خدا! ننه ووی -

 لحظه این در. شد بلند اشگریه هق هق و گذاشته میز روی را سرش سپس و کرد دو هر به نگاهی مینو

 .داشت نیاز شروین وجود به دیگر زمان هر از بیش
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 شکر همراه به چیدن از پس را خارک. گویندمی خارَک، نارس خرمای به محلی طالحاص در: پخته خارک*

 از پس پخته خارک. شود خشک تا کنندمی پهن حصیر روی پخت از پس و پزندمی مخصوصی روش با

 .شودمی مصرف محلی شیرینی عنوان به و است خوراک خوش، شدن خشک

 

، حلوا نوع این در. دارد رواج بوشهر استان مناطق از بسیاری در حلوا نوع این پختن: سنگک حلوا*

 و ریزندمی سینی به شبیه ظرفی در کم ضخامت با؛ اندکرده سفید دادن حرارت با که را خرمایی یشیره

 یآماده و شده سفت شدن سرد از پس حلوا. پاشندمی آن بر داده بو کنجد، شود سرد کهاین از قبل

 .شودمی مصرف

 "!کنممی خواهش مامان"

 هاآن و کرد جواب محترمانه در یآستانه از را مادربزرگ و فخری و راند زبان بر مینو که بود ایجمله این

 .نمود هدایت سالن طرف به را

 :گفت و کشاند سالن طرف به را او و گرفت را مادرشوهرش دست فخری

، ندشد دور که اتاق مقابل از. یشهم خوب حالش دیگه ثانیه چند! نیس خوش حالش این بریم بیا بیبی -

 :داد ادامه فخری

 . کنممی راهش به سر بعد دستمه تو قِلِقِش -

 .انداخت پایین را سر و گرفت هایشدست میان را سرش دوباره مینو آن از پس و رفتند بیبی و فخری
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 و داد تکان تاسف به سری یدی. نمود جدا حالش از را او یدی صدای که بود نکرده تازه نفسی هنوز اما

 :گفت و کرد غنچه را هالب سپس. بود بدتر ناسزا هر از که زد نیشخندی

 !کِردیمی رحم آینهو به اَقَل نکِردی رحم خودت به! دختردویی کردِی چی نُچ نُچ -

 و انداخت نگاهی یدی یمعصومانه و سفید یچهره به نفرت و خشم با و نمود بلند را سرش عجله با مینو

 :گفت فشردمی هم روی را هایشدندان که الیح در

 !بیرون لطفاً -

 :داد ادامه پررویی با و نمود لبخند به تبدیل را نیشخندش یدی

 ؟کِردی مارش زَرِ بُرج عینِهو نی قیافهو ای حیفه -

 :گفت قبل از بلندتر و برخاسته جا از و کشید عقب را صندلی و شد ترعصبی مینو

 !بیرون -

 .یدپیچ اتاق در اشگریه صدای بار این و نشست صندلی روی و برگشت دوباره و بست را قشاتا در سپس

 راه اعصاب روی چنین این، معصومش و مظلوم یچهره این با یدی طور چه! اطرافیانش از بود عجب در

 ...!را شروین اما؛ گرفتمی تحویلش و آمده خوشش یدی این از مادرش و رفتمی

 دآمنمی خوشش او از که شدمی متوجه مینو فقط را خباثت این یا؟ دیدنمی را یدی یثخب ذات مادر یعنی

 ؟!دیدمی تحمل قابل غیر و مخ روی را رفتارش و
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 و شده دلتنگش قدر چه شد متوجه؛ کرد مقایسه یدی با را شروین متین رفتار که قدری و کشید آهی

 .دارد نیاز بودنش به شدت به اکنون کردمی حس

 هایچشم، انداختمی اشتباه به را آدمی که یدی رنگین هایچشم و سفید یچهره جای به و بود کاش

 .شدمی غرق زیبایی همه آن میان و دیدمی را شروین رنگ میشی

 .رفتمی فرو مینو قلب به نیشتری چون نبودش و نبود او اما

 استشمامش برای را هوا تنفسش با او، داشت را کردنش خفه قصد نیز هوا که شرایط این در و بود کاش

 !کردمی تنفس قابل

 استشمام قابل برایش را هوا شروین بودن و دارد را کردنش خفه قصد هوا که اندیشید خودش با وقتی

 .زد لبخند اراده بی، کندمی

 نیز را خودش تعجب و شده صدابی و آرام ایخنده به تبدیل که آشفته وضعیت آن در لبخندی

 .برانگیخت

 :کرد زمزمه لب زیر

 رو هوا و باشه اون داری انتظار که کنهمی پمپاژ رو هوا بیچاره شروین مگه آخه! رفت شدی دیوونه مینو -

 ؟کنه تنفس قابل برات

 .پوشاند را اشچهره غمی و شد محو لبخندش بارهیک به اما؛ خندید دوباره و کرد زمزمه را این

 خوشم نگاهش طرز از اول همون از! نیست علتبی یدی هاینگاه نای دونستممی من؟ کنم کارچی آخه -

 ؟نه بگم طور چه رو این حاال. اومدنمی
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 ایهریزه به نگاهی اما؛ نداشت پا و دست در توانی کهاین با. شد بلند جا از و گرفت گونه از را هایشاشک

 :گفت و انداخت آینه

 !باشه هاشعروس و پسرها پشتیبان بلده فقط که مامان. ذارهنمی تنهام و داره رو هوام بابا مطمئنم -

 ...چل و خل یدیِ این نمیشه راضی بابا حتماً. میندازم جلو رو اون و میشم بابا دامان به دست هم من پس

 نمود کجی دهن و درآورد شکلکی زمان هم و کشید در طرف به دستی

 .بشه دومادش...  -

 دجنبان دستی و یافت تازه نیرویی، برآید مادر پس از تواندمی او و هست پدرش او حامی که تصور این با

 .دهد نجات وضعیت آن از را اتاقش تا

*** 

 با آشنایی هیچ و آمده والیت از گویی که زده زُل هاخیابان و کوچه به چنان پایتخت به ورود محض به

 .کردمی زندگی بیابان و چادر در که بود چادرنشین عشایری از انگار. ندارد نشینی شهر و شهر

 :گفت، شد اشمتوجه که فرهاد

 ندید انگار! بریمی رو ما آبروی هاتچشم این با که تو! زن بده استراحت هاتچشم به کم یه؟ چیه -

 !زنینمی پلک و زدی زل شهر دیوار و در به واج و هاج که بدیدی

 غرق ایچهره و کج ایلوچه و لب و دلخوری با و کرد او به خصمانه نگاهی سیما و خندید عقب از افسانه

 :گفت تمسخر در
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 !نگیری اشتباه رو کالج و دنده و نیاری سرمون مَالیی بال بکن رو رانندگیت تو! خبه خُبه -

 .درخشیدمی زیبایی به نگینی چون آپارتمانی هاییساختمان میان در فاخته یخانه

 همان از اما؛ بود ناهماهنگ چه گر کشیده فلک به رس هاییآپارتمان بین در ساز ویالیی منزلی تک

 .کردمی خویش مجذوب ناخودآگاه را بیننده و بود نواز چشم بیرونی یمنظره

 آن با منزل در و بودند کاشته هاییدرختچه ساختمان یکشیده دیوارهای طول به منزل طرف دو در

 .کردمی خودنمایی، شدمی دیده حیاط داخل، بیرون از که هایینرده با عظمت

 هاینرده به باز دهانی و درآمده حدقه از هاییچشم با سیما معمول طبق و شده پیاده ماشین از مسافران

 :گفت حال همان با و شده خیره در

 !کجا ما و کننمی زندگی کجا مردم -

 .نداختا افسانه به نگاهی و داد تکان تاسف به سری، بستمی را ماشین در که گونههمان فرهاد

 اشچهره تا داد تکانی خویش سمت به را در روی شده نصب یآینه و داد تحویلش پوزخندی نیز افسانه

 .باشد داشته مشکلی رژش و لب خط مبادا کند وارسی را

 هب در میزبان تا شدند منتظر و رساند منزل در به را خود و افتاد راه به مادر دنبال به، شد مطمئن وقتی

 .دکن باز رویشان

 یصدای و شد باز تیک صدای با در که نکشید طولی. رسیدمی نظر به بزرگ باغی چون اول نگاه در حیاط

 .نمود دعوت داخل به را آنها که
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 فرش سنگ. نبود حیاط شبیه حیاط کف. بستند خویش سر پشت را در و شده منزل وارد یکی یکی

 آویزان برگی و شاخ با بلند و سبز هایختدر حیاط طرف دو در و پوشانده را کف رنگارنگی و ریزنقش

 مشام به بهاری هایگل بوی و عطر، رفتندمی پیش که طورهمان. کشاندمی خود سوی به را بیننده چشم

 هاگل مختص، نمودمی هدایت ساختمان طرف به را میهمانان که طویل یباغچه این از بخشی. رسیدمی

 . دادندمی نوازش را روح و بودند کرده چندان دو را حیاط زیبایی و بوده

 و شدمی پرتاب هوا به نوبت به نوبت اطراف از آب که داشت قرار زیبا ایفواره با ایحوضچه حیاط مرکز در

 سوال اندکی، نبود بیش ایبیوه صاحبش که خانه یک برای امکاناتی چنین. ریختمی حوضچه به باز

 .بود آور حیرت و برانگیز

 هوا به دخترک اطراف از آب و گرفته قرار آن وسط در زیبایی دختر یمجسمه که وضچهح دیدن با سیما

 :گفت و گرداند چشمی فرهاد طرف به تحقیروار و انداخت آن به بارحسرت نگاهی، شدمی پرت

 زرش و سیم گشت افزوده که آن هر -

 سرش به زر آسمان از نباریده

 ؟مال همه این آورده کجا از

 !پدرش یا ودهب دزد خودش یا

 با، نداشت مادر از را حرفی چنین انتظار که افسانه و انداخت سیما پای تا سر به نگاهی خشم با فرهاد

 :گفت مادر به دلخوری

 !خدا به زشته؟ مامان اِ -
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 :داد ادامه کردمی نازک که چشمی پشت با و داد گردن و سر به تابی نیز سیما

 ؟میگم دروغ -

. ندک اختیار سکوت داد ترجیح، است فایده بی دارد تفکری چنین که آدمی با نکرد بحث دید که فرهاد

 .داد تکان افسوس به سری و فشرد هم روی لبی و کشید پوفی فقط

 اهرظ مقابلشان تمیز و شیک لباسی با اندام الغر و جوان پسری که شدندمی نزدیک ورودی ساختمان به

 .شد

 کپسر و رفت باال هاپله از که بود نفری اولین سیما. شدمی دهدی مرمرین یپله چندین ساختمان جلوی

 .کند دعوت داخل به را آنها تا آمد پیش آنان استقبال به جوان

 به ودخ شهرستانی میهمانان از استقبال به نیز شروین و فاخته که بودند نرفته باال هاپله از همگی هنوز

 .نمودند مراجعه حیاط

 نآ در که کشید ساختمان طرف به دعوت به دستی و گفت آمدخوش و نمود کوتاه تعظیمی جوان پسرک

 .آمدند پیشواز به نیز شروین و فاخته، هنگام

 .شدند راهنمایی داخل به و گرفته قرار صاحبخانه گرم استقبال مورد میهمانان

 .بود نموده جلب خود به را میهمانان یتوجه خویش ینوبه به نیز ساختمان داخل

 گل دسته یک نقش و شده پوشیده نگاری و نقش خوش و سفید هایدیواری کاغذ از پوششی با ادیواره

 وجود به را چشمگیری هارمونی دیوارها سفید رنگ با که خوردمی چشم به هااتاق چوبی درب به رز

 .بود آورده
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 خالص چرم از هاییمبل و شده نصب دیوارها به سلطنتی هاییقاب با بزرگ و قیمت گران تابلوهایی

 .بودند ساخته پر را سالن، دیوارها رنگ با همخوان و مطابق

 را اطراف تا یافت فرصت نشستن محض به نیز سیما. نشستند مبلی روی کدام هر خانواده همراه به فرهاد

 .کند مقایسه خویش زندگی با را هاآن زندگی ظاهر دل در و بکاود بهتر

 خم نهاآ مقابل یکی یکی دست به سینی جوان پسرک که بود نگذشته آنها نشستن از ایدقیقه چند هنوز

 .کرد تعارفشان، بود ریخته بلوری هایلیوان در که را رنگی خوش و سرخ هایشربت و شده

، ودب نشسته او مقابل مبل که فاخته به اخمی با و انداخت نگاهی شربت لیوان به مشکوک دیدی با سیما

 :گفت و کرده رو

 ؟یهشنگول آب -

 کرد او هب نگاهی نیم تعجب با، بردارد لیوانی تا بود منتظر و ایستاده سیما مقابل خم که گونههمان پسرک

 «؟اومدن کجا از دیگه اینا» گفت خود با دل در و

 :گفت ناراحتی با، بود شده دلخور برادرش زن حرف از که فاخته

 ندارین دوست اگه، آلبالوئه شربت؟ دیگه هچی شنگولی آب! هاحرف این بعیده شما از؟ داداش زن وا -

 .کنه عوض براتون بگم

 باز بناگوش تا را نیشش مصلحتی، بود شده پشیمان خودش حرف از و داده سوتی بد فهمید که سیما

 :گفت و برداشته سینی از را لیوان و کرده

 !گرفتی دل به زود چه، کردم شوخی جون فاخته -
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 .نماند دور دایی چشم از که داد تکان تاسف به سری شروین

 :گفت جو تعویض خاطر به و کرد شروین به رو بود شده زده شرم سیما رفتار از که فرهاد

 ؟چرخهمی خوب چرختون؟ چطوره بار و کار جون دایی خب -

 اطراف و دیوار و در به نگاهی سیما، گوید پاسخ و کرده تر لبی تا کند فرصت شروین که آن از پیش

 :گفت همسرش به رو ایشارها با و انداخت

 ؟بینینمی، چرخهمی خوب که معلومه! فرهاد زنیمی هاحرف هم تو -

 :گفت او به و آمد جوش به خونش فرهاد

 ؟نه یا گیریمی دهن به زبون! سیما -

 :گفت و نوشید ایجرعه و کرد نزدیک دهن به را لیوان رویی ترش با سیما

 ؟کردین تُرش برادر و خواهر دهنرسی راه از هنوز که گفتم چی مگه -

 :گفت و کرده افسانه به رو و داد گردن به قری سپس

 .مونیمنمی جا این زیاد پیداس که طور این بخور رو شربتت جان مامان -

 و گرفت سیما طرف به و برداشت میز روی از را کریستال ظرف، شد سیما ناراحتی یمتوجه که فاخته

 :گفت

 !هامیشه چروک پوستت نزن جوش قدراین، بخور شربتت با بردار هااین از داداش زن -
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 عقب به را آن و زد ظرف به دستی، دیدمی تمسخر و زبان زخم بر مبنی را فاخته حرف این باز که سیما

 :گفت آویزان ایلوچه و لب با و داد هل

 .جون فاخته مرسی خورمنمی -

 :گفت او به رو و خندید فاخته

 کردنت مسخره قصد من! نکن کثیف رو خودت خون پس تفریح و گردش اومدی؟ جان داداشزن چیه -

 !بده ادامه داری دوست اگه باز حاال، کنهمی خراب رو پوست جوش و حرص! گفتم جدی ندارم رو

 .نشست مبل روی دوباره و انداخت باال تفاوتی بی به ایشانه و گفت را این فاخته

 :گفت فاخته به رو و زد نیشخندی، داده خرج هب نادانی زیادی کرد حس که سیما

 ؟گفتی جدی وا اِ -

 و اندنش لب بر لبخندی نیز سیما. داد تکان تایید به سری و نهاد هم بر را هاچشم محبت با باراین فاخته

 به رو و خواست معذرت او از، بود ریخته قبل از ذهن در که طرحی برای و بوده او از اشتباه که کرد وانمود

 :گفت فاخته

 .دادم دست از رو کنترلم یهو جون فاخته ببخشید -

 .بود عجب در دایی زن نادانی از و کشید پوفی شروین

*** 
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 یمغازه تا را مهرداد نیز سلیمی. کند خرید مقداری ناهار برای تا رفته بازار به ارزینه و بهنام با فخری

 .بود کرده همراهی مسعود

 نیز یدی و نداشت رفتن بازار پای مادربزرگ که چرا بوده میهمانان کنار در تا مانده خانه در نیز مینو

 .بزند حرف مادربزرگش با خلوت در تا داده ترجیح

 دست در را میوه ظرف. نمود آویزان و کرده جدا تن از را بندشپیش و شد فارغ آشپزخانه کارهای از مینو

 هب را اشتوجه یدی و مادربزرگ آرام چندان نه پچ پچ صدای که بیاورد سالن به پذیرایی برای تا گرفت

 .کرد جلب خود

 .رسید گوشش به عصبانیت اندکی با مادربزرگ صدای

 دارپاشنه کفش به رسیده*  ندار پیشک پَسَک اُرسی -

 درِیجه ئی به رسیده*  خجیجه دونه خدا؟ * کردگار کار به کنم چه

 بود چه هر اما؛ نشد متوجه را مادربزرگ محلی بانز که چرا. نگرفت شکل ذهنش در سوالی عالمت جز

 !باشد نباید جالبی حرف که دانستمی

 .باشد مزاحمت دو آن برای ورودش شاید. بماند آشپزخانه در خودیبی قدری داد ترجیح

 .برسد اتمام به ننه و نوه هایحرف تا نمود سرگرم را خود

 پذیرایی برای مناسب وقت در تا کرد آماده را وچاق و دستیپیش و گذاشت کابینت روی را میوه ظرف

 .ببرد
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 و داد تکیه دیوار کنار جا همان ترس از. رسید گوش به معمول حد از بلندتر یدی صدای دفعه یک

 .باشد معصوم و آرام یدی همان صدای این کردنمی باور. نشست

 !پودنک گل بوگو بیگیر دَمِت؟ خودوت بَرِی ننه گویمی چی چی -

 .شدنمی متوجه چیزی هایشانحرف از. بود کرده کز جاهمان لرزان و منگ و گیج مینو

 نیز مادربزرگ از که این با. سوخت حالش به دلش. آورد خود به را او مادربزرگ یگریه صدای ناگهان اما

 رو و دآم سالن به میوه ظرف با و ریخت پایش در توانی اما؛ بود نفهمیده چیزی آنها بحث از و بود دلخور

 :گفت مادربزرگ به

 ؟بزرگمامان افتاده اتفاقی؟! ریزینمی اشک نبینم؟ شده چی هاتوناشک قربون -

 :گفت و کشید یدی طرف به دستی و کشید باال صدا با را اشبینی آب گل فرح بیبی

 !کِرده گوم رایِشِ! بوگو بَسه زوم ای به -

 :گفت و دگردان یداللّه طرف به چشمی غلیظ اخمی با مینو

 ؟ستبیچاره پیرزن این نوبت حاال، بود کم سوزوندین دیروز که آتیشی -

 :گفت جوابش در و نشاند لب به مستانه لبخندی و آمده فرود عصبانیت اوج از یدی

 !هوُو ای داره زبونو خودوش ای! بوسوزِ پیرو ای حالو به دلت خوادنمی تو -

 .داد نشان را دیگرش دست آرنج دست با و گفت را این
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 از را هااشک و برداشت کاغذی دستمال. کند سکوت داد ترجیح آیدبرنمی زبانش پس از دید که مینو

 :گفت او به کودکانه لحنی با و زدود مادربزرگ یگونه

 !بزنه حرف باهاش بیاد بابام تا بذارید. کنید ولش بزرگمامان -

 :گفت و کرد خالی درونش را اشبینی آب و گرفت مینو دست از را دستمال مادربزرگ

 !کِردم گوتش من سوییدیِ پالون ای -

 :گفت و گذاشت مادربزرگ مقابل را میوه ظرف، نشد متوجه دوباره چون و کرد نگاهش تعجب با باز مینو

 .کننمی تونکمک هااون میان بابا و مامان االن. نکنید رو فکرش، بزرگمامان بفرمایید -

 یوهم خوردن با بحثشان دانستمی و کشید راحتی به نفسی مینو و رفت هامیوه طرف به مادربزرگ دست

 و درپ زبان به قدری نیز او کاش. شدنمی هایشحرف یمتوجه وقتی بود سخت برایش چقدر. یابدمی پایان

 .بود مسلط مادرش

 .است ظرفیت کم و رسیده دوران به تازه آدمی به کنایه المثلی ضرب: آخر الی ندار پیشک پسک ارسی

 نزن اضافی حرف: پودنک گل بوگو بیگیر دمت

 بسته زبان: بسه زوم

 کرده گم را راهش: کرده گوم رایش

 بسوزه پیرزن این: بوسوز پیرو ای

 خودش: خودوش
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 هوا این: هوو ای

 گرحیله و مکار: سوییده پالون

 کردم بزرگش: کردم گوتش

*** 

 شبیه چیزی. بود شده پوشیده شده داده صیقل و دهتراشی هاییسنگ از پوششی با زمین از بخشی

 .پوشاندمی را روهاپیاده که فرشیسنگ آن نه اما! فرشسنگ

 .دادمی توضیح میهمانان برای راهنمایی چون فاخته حال همین در و کردندمی طی را مسیر همان همگی

 االب به رو خمی و پیچ با که یسنگ پلکانی. رساند سیاق و سبک همان به پلکانی به را هاآن مسیر این

، اردیو پس در که شدمی دیده رنگ و شکل همان به سانت هفتاد بلندی به دیواری هاپله کنار در. رفتمی

 رد و کوتاه هاییدرختچه، بلندی آن به درختان مقابل در و شده کاشته قامت بلند و سرسبز هاییدرخت

 لوهج زیباتر را پارک یمنظره و پرداخته هاچشم نوازش به ایپسته سبزی و بنفش رنگ به برگهایی با هم

 . بگیرد آنها از چشم نتواند بیننده تا داده

 به ایاشاره با و داد قرار فرهاد را مخاطبش و کرد بوده شروین و فرهاد شامل که مردان به رو سیما

 :گفت، افسانه

 که فاخته و من تا بگردونید و ببرید ونخودت با هم رو افسانه این. برید جلوتر تونیدمی که شما -

 .بیایم باال رو هاپله یواش یواش تریموزنسنگین

 :گفت و کرد خود به ایاشاره دست با و کرد داداشزن به نگاهی تعجب با فاخته
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 ؟!من -

 دنبال بهانه این به سیما حتما شد متوجه و گرفت را حرفش منظور فاخته که زد چشمکی او به رو سیما

 :گفت شروین به رو نیز او دلیل همین به. شوند تنها دو هر و فرستاده جلو به را آنها تا است هاییتن

 که کنم کمک رو دایی زن هم من تا شید سوار فلک و چرخ شما و ببر رو جون افسانه و دایی، مامان آره -

 .بیاد باال رو هاپله

 برادر زن همسن را خود و شده او متلک یمتوجه دبگوی تا کشاند سیما رخ به را خود جوانی حرف این با و

 .است او از بیشتر اشبدنی قوای و ترجوان او بلکه. داندنمی

 ایاشاره انگشتش چهار با او به رو، بود افسانه از باالتر پله چند چون و گفت مادر به چشمی نیز شروین

 .رفت باال او پای به پا و پیوست دایی به خود و بیا که کرد

 .برداشت قدم پدر و شروین کنار در و رفت باال پله پله و کرد تند پایی نیز فسانها

 :گفت کند کمکش رفتن باال در تا بود گرفته را سیما بغل زیر که طور همان فاخته

 .گذشتمی خوش بیشتر بودن هم هااین فخری آبجی کاش -

 :گفت جوابش در سیما

 از سپس. بود شلوغ سرشون و بودن اومده هاشنوه و گل فرح بیبی. داشتن شهرستانی مهمون هااون -

 :داد ادامه او به رو، گرفتند فاصله آنها از مردان دید وقتی و کرده استفاده موقعیت همین

 !نیومدن که بهتر همون حقیقتش -
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 :گفت و شد خیره برادرش زن به شده گرد هاییچشم با فاخته

 ؟چرا -

 :گفت و گرفت را حرفش یدنباله و کرده ترش رویی سیما

 ! چیه دونهمی خدا فقط که ایهزه*  هر دختر مینو. باشه مینو همنشین دخترم ندارم دوست -

 واردی به رو سپس! برعکس و گرفت دندان به و کرده باز را اشسبابه و شصت انگشت الی و گفت را این

 :داد ادامه و کرد هاپله کنار سنگی

 !هترهب نگم بذار دیوار به روم -

 و درآورده سر ماجرا از تا شود مسلط خود بر کرد سعی، بود پوشانده را صورتش خشم از ایرده که فاخته

 طاق به دستی و نشاند لب به ساختگی لبخندی منظور همین به. کند پیدا را برادر زن حرف این علت

 :گفت و زد صورتش

 کرده کار چی مینو؟ دونیمی راجبش یچیز؟ شده چیزی؟ حرفیه چه این! داداش زن بده مرگم خدا -

 ؟دونهمی آبجیم

 هب تشویق پیش از بیشتر را او فاخته نگرانی و دیدمی فاخته یچهره در وضوح به را حرفش اثر که سیما

 و داده حرفش به تابی و آب کرد سعی، بود فاخته واکنش از خوشحال درون در و کردمی کارش یادامه

 .کند بازی او روان و روح با بیشتر تا کرده زیاد را داغش پیاز

 :گفت دارکش صورت به و کرده ترزمخت را صدایش لذا
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 دبو مینو این؟ شد چی شیرازتون سفر رفته یادت. نیستی ماجراش از خبربی هم خودت که البته! آره -

 ؟اینه از غیر مگه، خوابید شروین کنار و تو پسر با شب یه که

*** 

 :گفت صبورانه و کشیده آهی و کرد مینو به رو مادربزرگ

 پالون ای. کُنم ناروحت اونارِ خوامنَمی. نگو چیزی بَحثو اَزی اومِدَن کِ مامانت و بابا گلم گمپ مینو -

 !سازومشمی خودوم رو سوییده

 نگران این از بیش را پیرزن دل تا زد نخواهد حرفی که کرد مطمئن را او و داد تکان سری تردید با مینو

 .سازد راحت را خیالش و ختهنسا

 :گفت و زده حرف او زبان به خواست و کشید مینو سر بر مهر به دستی و زد لبخندی پیرزن

 ؟گفتم دُرُس! ننه میروم فَدوت -

 :گفت و خندید مادربزرگ یلهجه به مینو

 .نکنه خدا هم اون که بشم فدات میشه درستش عزیز نه! بزرگمامان نکنه خدا -

 : داد ادامه و خندید چروکش و چین از پر هایلب اب فرح بیبی

 !کن درستش خودوت حالو شِنیدم چیزویی یِ! ننه دونمنمی -

 از رو کن درستش خودت و رسید حرفشان آخر به، بود کرده مراجعه سالن به حاجت قضای از که یدی

 .شنید مادربزرگ زبان
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 خشک را هادست و گرفته را آنها خیسی تا یدکشمی شلوارش هایکناره به را هایشدست که طورهمان

 :گفت، کند

 شاد دل با مارِ و دادمی مثبت جواب کِ کنه درست بود قرار کاریو اگِ؟ کنه درست مینو قرارِ چیو چی -

 !خالص و بندوزیم را عیش تا فرِسودمی والیت به

 استفاده فرهنگ هنوز و ردکمی خشک شلوارش با که انداخت خیسش هایدست به نگاهی انزجار با مینو

 .نداشت را حوله از

 "! تربیتبی خوشکلِ بچه هست هم توقع پر چه" گفت خود با دل در

 به نگاهی تا رفتمی آشپزخانه به و شدمی رد کنارش از خشم از سرشار نگاهی با و گفت خود با را این

 .بیندازد غذا

 از سرشار نگاهی با، نشستمی دلش به خشمش حتی و آوردمی شوق به را او مینو خشم انگار که یدی

 شودن متوجه مادربزرگ که آهسته و داد عبوسش یقیافه تحویل لبخندی و نگریست او به عشق و محبت

 :گفت او به رو

 !میزه ریزه خوشکل دخترو کنممی دُرُس رفتاراتِ ای خودوم -

 :گفت و برگرداند رو طرفش به سرعت با و کرده تُرش رویی با مینو

 .بشه سبز پات زیر علف تا بمون روز اون منتظر -

 :گفت دوباره و داد ادامه اشخبیثانه لبخند به یدی
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 !دویی دختر باش صبور، میشه چی چی بینیمی حالو -

 روی ار خشمش و کوبید کابینت روی را آن عصبانیت با و برداشت را قابلمه در و رفت آشپزخانه به مینو

 :کرد زمزمه لب یرز و کرد خالی بیچاره آن

 ؟برسونه پررو یپسره این گوش به رو من منفی جواب خوادمی کی بابا؟ میان کی بابا و مامان این پس -

 هنمذ تو باید ایالخلقه عجیب موجود چه کنار در رو نازنینم شروین که خشکیده شانس این به لعنت! اَه

 !بدم جا

*** 

 رد رنگارنگ هاییاردک استخر درون. نشستند، بود بزرگ استخری به رو که نیمکتی روی فاخته و سیما

 .کردندمی جستجو خود نوک با را آب و برده آب زیر را خود نوک گاهی از هر. بودند شنا حال

 هااردک به آرام و صدابی فاخته. بود کرده موم و مهر گویی را فاخته دهان تا گفت و گفت قدرآن سیما

 .کند سرد اندکی یا و خاموش را آن توانستنمی که کشیدمی زبانه ایلهشع درونش در اما؛ دوخته چشم

 صحیح برادرش زن هایحرف از درصد یک نکند که بود انداخته چنگ وجودش به احساس این فقط

 ؟کند چه؛ بود گونه این اگر که! باشد

 ؟شود منصرف، بود گرفته شروین و مینو یآینده برای که تصمیمی از یا داده بزرگش خواهر به هشداری

 تا نبوده دشمنی شاهد روزی نیز خواهرش و او بین اما؛ بود سخت اندکی برایش سیما هایحرف قبول

 امکان این نه! دارد دشمنی فخری با سیما بگوید و گذاشته دشمنی بر مبنی را برادر زن حرف بخواهد

 .بود دیده هم کنار در مهربان را هاآن همیشه که چرا؛ نداشت
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 و او پسر میان شب آن راستی به. کند حالجی ذهن در را سیما هایحرف بتواند تا زد عقب به یگریز

 ؟!نبود سیما با حق آیا؟ بود افتاده اتفاقی چه مینو خواهرش دختر

 .آورد خود به را او افسانه یخنده صدای که بود سوال این درگیر ذهنش و فکر تمام

 .آمدمی دور از فرهاد و ینشرو پایپابه خندان و شادمان افسانه

 زیبایی چال، نشستمی لبانش بر خنده گل گاه هر که بود جذاب اندامی با قامت بلند دختری افسانه

 یرویای افسونی چون که افسانه یچهره زیبایی بر و دادمی تزیین را هاگونه آن و شده هایشگونه میهمان

 .افزودمی، بود

 مخصوص بستنی ظرف دو دست یک با شروین. آمدمی پیش و زده زبان را قیفی بستنی کودکی چون

 .آمد دایی زن و مادر طرف به و زدمی لیس را خود قیفی بستنی دیگر دست با و گرفته

 :گفت فاخته به رو و کرده استفاده فرصت از سیما

 ؟نه، میان هم به چقدر تا دو این! خدا رو تو ببین جون فاخته! قشنگم دختر قربون -

 را سوالش جواب بتواند شاید تا انداخت فاخته یچهره به نگاهی نیم و داد باال ابرویی و گفت را این

 دو هر به و نمود بلند سر تنها و نداد نشان العملی عکس فاخته وقتی. بخواند اشچهره از پیشاپیش

 :داد ادامه سیما، انداخت نگاهی

 چه هم پای به پا و رعنا دو هر ببین! بنداز نگاه یه؟ ینیست عقیده هم من با! بودم تو با جون فاخته؟ وا -

 !نهمدیگه همقوار
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 لب بر خنده او قبل لحظه چند شوخی از هنوز که داشت افسانه یقیافه به چشم شروین حال این در

 را او و گذاشته نمایش به را چالش حسابی که چرا. بود کرده را او نمودن ویران قصد اشگونه و داشت

 .بود نموده ترجذاب

 و رسید آنها به شروین، بود خویش تفکرات در غرق که طورهمان و نماند دور فاخته دید از نگاه این

 .داد دستشان به را هابستنی

 .گرفت شروین دست از را بستنی ظرف حرف این با و تعارف با سیما

 .پسرم دومادیت یشیرین شااهللان! چسبهمی بستنی این چقدر که آخ؟ پسرم کشیدی زحمت چرا -

 .افسانه و شروین به نگاهی نیم سپس و انداخت سیما به نگاهی شده مسخ فاخته

*** 

 گل فرح بیبی که زمانی در تا بودند تکاپو در سخت و گرفته کار به را خود تالش تمام فخری و سلیمی

 .کنند سرشار شادی این از را بیبی دل و کرده برگزار را سرور و بهنام ازدواج مراسم، است آنان میهمان

 شایسته مراسمی بتوانند تا بودند آمد و رفت در و شلوغ سرشان حسابی روزها این منظور همین به

 .باشد پسر یک منزلت خورِ در که کرده برگزار

 و کرده تکمیل را زندگی وسایل تا رفته پاساژ آن به پاساژ این از روز هر، هم پایپابه نیز سرور و بهنام

 .نگردند مادر و پدر زندگی مزاحم و گزیده سکنی و رفته خویش منزل به مستقیم ازدواج راسمم از پس

 نشان خودی تا بود شمرده غنیمت را فرصت، دید گونهاین را اوضاع وقتی. طلب فرصت و بود زرنگ یدی

 .دهد جا مینو و سلیمی دل در را خود بتواند شاید آورده دست به را اطرافیان دل و داده
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 نیز نفرت از سرشار بلکه و محبت از عاری را دایی دختر و دایی نگاه و بود مطلع دایی زن محبت از رازی

 .دیدمی

 .ببرند پیش ترسریع را کارها تا کرده دوندگی بهنام و مسعود پای به پا دلسوز برادری چون

 این از تا کردمی سهیم نآ در را خود و گرفتمی قرار آن مرکز در یدی، آمدمی پیش کار از نامی جا هر

 شآت و شده اشیکدانه یکی دختر اختیار صاحب بتواند شاید، کند ثابت دایی به را خود نیت حسن راه

 .کند خاموش خویش دل در را دل

 و سپردمی شاگرد به را کار روز هر و برده یاد از را اشزندگی و کار که بود شده مینو عشق سرگرم چنان

 .انداختمی عقب ایبهانه به را ارشدی و شهر به بازگشت

 نبهم دل در را یداللّه مهر تا بود تالش در نیز فخری و نماند دور بهمن و فخری دید از، وقفه بی تالش این

 .بنشاند

 اما؛ دارند پنهان خویش پس در منظوری چه یدی هایکمک که دانستندمی خوبی به را این شوهر و زن

 .راندندنمی لب بر اینظریه و داشتند را خود خیال و فکر کدام هر

 شوق و ذوق تعاریف این و نمودمی تعریف یدی از و کرده غلبه منطقش بر اشزنانه احساس فخری گاهی

 .نشاندمی بهمن دل در را نگرانی و مینو یچهره به را غم و کرده روانه یدی دل به را

 ارکست گروه از حتی و گذاشته قرارها و ریخته اهبرنامه، خانواده جمعی دسته هایتالش از پس سرانجام

 .رسید فرا جشن موعد هاتالش این پایان از پس و آمده عمل به دعوت نیز انبان نی نوای با محلی
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 را ازدواج مراسم بوشهر رسوم طبق تا بودند کرده توافق عروس یخانواده خاطر به فخری و سلیمی

 .بود رسوم و رسم این به پایبند دیگر کسی مترک که قدیم رسوم طبق هم آن. کنند برگزار

 کم مراسم این. نمودند برگزار برون رخت مراسم، جشن اصلی مراسم از پیش هفته یک منظور همین به

 .گردند برگزار مقرر موعد سر یک به یک تا آورده رو پیش را بعدی مراسم کم

 بریدن به و بردندمی عروس یخانه هب لباس داماد یخانواده که بود صورت این به برون رخت مراسم

 .گفتندمی برون رخت هم داماد و عروس لباس یپارچه

 هاآن روی و چید سینی درون، بود کرده تهیه قبل از که را سرور نظر مورد یپارچه و هالباس فخری

 .بود اجرا منتظر و آماده چیز همه ترتیب بدین. کشید سبزی روسری

 هب کشیدن کِل و شادی و هلهله با، بودند شده جمع هم دور شب این در که یلفام زنان از جمعی با سپس

 .نمودند حرکت عروس یخانه طرف

 را لباسش دوختن برای کافی فرصت عروس تا شدمی برگزار جشن از پیش هفته یک این برای مراسم این

 .باشد داشته

 شده جمع هم گرد عروس یخانه در که یمدعوین به یکییکی را هالباس، بود فامیل از یکی که خیاط زن

 .نمودندمی تقدیم هدایایی او به کار این عوض در و دادمی نشان، بودند

 نداشته دوم زن شوهرش که این یعنی؛ دولتمند و خوشبخت زن یک باید را عروس لباس زدن قیچی

 را خصوصیات این تمام خانم مریم که دادمی انجام باشد نشده جدا شوهرش از و نباشد سوخته دل، باشد
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 را مریم کار این برای فخری اما؛ گرفتندمی نظر در کار این برای ایسیده زن مناطق بعضی در. بود دارا

 .بود خیاط هم و فامیل هم که بود کرده انتخاب

 پایکوبی و رقـــص به ترهاجوان. شدند روبهرو عروس یخانواده استقبال و هلهله با داماد یخانواده

 منتخب فرد دست به خنده و شوخی و محلی هایترانه و رقـــص با را پارچه برش هر و شده شغولم

 شـب و شباب عهد و جوانی یاد به پیرترها و آورده شوق به را مدعوین یهمه کار این و رساندندمی

 .گذراندند سر از را خاطره این آهی کشیدن با و افتاده خود زفــاف

 خود پوست در خوشحالی از سرور. گرفت صورت میهمانان از سرپایی یِپذیرای خنک شربتی با

 محسوب امسالش اتفاق خوشایندترین این و شدمی نزدیک یار وصال به هامدت از پس. گنجیدنمی

 .شدمی

 نگاه روزی چنین آرزوی و حسرت در جوان دخترهای. بودند کرده شرکت مراسم این در شاد دلی با همه

 و بوده او جای کاش که کردندمی آرزو بار هزاران دل در و انداختندمی سرور به ار خود بار حسرت

 .بردندمی لذت زندگی از و کرده تور بهنام چون همسری

 ذهن در چنانهم. بالیدمی خود به عروسی چنین داشتن از و دوخته عروسش به چشم شادمان فخری

 و برو خود ینوبه به نیز آنها که تراشون سر و بود دعوتی بعدی مراسم. چیدمی را بعدی مراسم تدارک

 .داشتند بیایی

 .گرفتمی صورت داماد و عروس اقوام توسط دعوتی

 اب سپس، گذاشته آن روی نیز نبات و نقل و ریخته محمدی گل و گلبرگ مقداری ظرفی در دعوت هنگام

 را نقل و گلبرگ تعداد صاحبخانه. رفتندمی هاخانه در به و پوشانده را آن روی سبز حریرِ یپارچه
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 این به. نمودمی عروسی جشن در حضور برای آمادگی اعالم خوشبختی و خیر دعای ذکر با و برداشته

 . خورندمی مراد طلب برای بخت دم جوانان را طلبون نقل و گل. گفتندمی نیز طلبون عمل

 هم اب که فاخته و سیما همراه به بود زرگشب عروس که را بهناز خویش از نمایندگی به کار این برای فخری

 .بود برگزیده بودند برگشته تهران از

 .شدند طلبیده جشن برای مهمانان و شد انجام نیز دعوتی مراسم ترتیب این به

 .بود آمد و رفت پر و شلوغ سلیمی منزل. رسید فرا جشن روز

 و کشیده کِل بلند صدای با پیوند این و زرو این یمن به، شدمی وارد که هر آمدمی تا دو و رفتمی یکی

 .پیچیدمی کوچه و خانه فضای در صدایش

 تا ودب برگشته خود و برده آرایشگاه به بهناز همراه به را سرور بهنام صبح از و رفته پیش سرعت به کارها

 طبق و اهر به رو کارها یهمه مدعوین رسیدن هنگام، شب که کرده ردیف را کارها باقی سایرین کمک با

 .برود پیش برنامه

 .شدمی افزوده میهمانان جمع بر و شدمی ترشلوغ و شلوغ لحظه هر خانه

 گروه. باشد داماد یخانواده خدمت در تراشون سر مراسم و عصر از تا بود شده دعوت محلی ارکست از

 .گردید مستقر جایگاهش در رسیدن محض به ارکست

 نو لباسی پوشیدن و حمام به رفتن از بعد داماد، عروسی شب ظهر از بعد که بود صورت این به سرتراشون

 .نشستمی بود شده درست حیاط وسط که ایحجله در

 .نشست و رفت حجله جایگاه و حیاط به حمام از پس و کرده عمل سنت این به نیز بهنام
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 هر دل شادش هنگآ و دلنشین صدای که انبان نی ساز با و شده جمع او گرد شادی و هلهله با همگی

 .نمودند پایکوبی و رقـــص او دور به، کشاندمی آرزوهایش سوی به را جوانی

 و پول نیز مدعوین. کرد اصالح را او صورت و سر موی و بست داماد گردن دور را ایپارچه محل آرایشگاهِ

 .ریختند بهنام سر روی شیرینی

 و شربت با میهمانان نیز مراسم این در. رستادندف صلوات همگی و شد خوانده دعایی سرتراشون هنگام

 .شدند پذیرایی شیرینی

 .گذشتندمی آهسته آهسته که بود نابی هایلحظه همین بهمن و فخری عمر هایلحظه زیباترین از یکی

 .کرد تن به دامادی لباس باالخره و شست مو از را صورتش و سر داماد، اصالح از پس

 پر هوایی و حال جشن به و گردید اضافه ارکست جمع به بوشهر معروف ندگانخوان از ایخواننده کم کم

 .بخشید شور

 زمینه این در تا داشت سعی کدام هر و پرداخته موزون حرکات به دیگر باری جوانان، خواننده صدای با

 .یابد برتری دیگری بر و داده نشان خودی

 با و کرده تن به را بود آورده ارمغان به او برای افرتمس از قبل بار فاخته خاله که زیبایی لباس نیز مینو

 تشقام و زیبایی بر سانتی پنج هاییپاشنه با هاییکفش و داده نشان بلندتر قدش، قد تمام لباس آن

 .بود افزوده

 .چرخید سرخوشانه برادر دور به جمع با و خوشحال اتفاق این از داماد خواهران دیگر چون نیز مینو
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 دنکشی طولی. گشت شروین دنبال به جمع میان در چشم با، ایستاد کناری و شد خسته هک رقـــص از

 در چشم و شانه به شانه دو هر که حالی در. دید مجلس میان افسانه پای هم و کمر بر دست را شروین که

 .بودند مجلس سرسبد گل دو آن امشب گویی. چرخیدندمی و خندیدندمی مستانه هم چشم

 .بود هاآن حرکات شاهد درآمده حدقه از چشمی و باز نیدها با مینو

 

 ؛سپردم تو به دل چرا

 !است فاصله سالها تو دنیای تا من دنیای از دانستممی وقتی

 "میشی زینب"

 دور به مدعوین تمام با ساختمان و رفته سیاهی هایشچشم، کردمی حس افسانه و شروین چرخش هر با

 .چرخندمی سرش

 او اب آهسته و برده افسانه گوش کنار سر چرخش هر با شروین دیدمی وقتی بود سختی و تلخ یلحظه چه

 ؟باشد عاشقانه هایزمزمه هایشانحرف نکند. زندمی حرف

 ؟است سرخوش عاشقانه اعتراف این از و شده لذت در غرق افسانه و گویدمی عشق از شروین نکند

 قلبش در شده پنهان شور و نگردمی دو آن به لذت با که دید را سیما دایی زن و چرخاند اطراف به نگاهی

 .هویداست هایشچشم در بلوایی که طوری به زده موج هایشچشم نی نی میان
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 را ایصحنه چنین دیدن انتظار و بود شده غافلگیر بد. نگریستمی دو آن به وارشوک منظره این دیدن با

 .نداشت

 چقدر. بزنند رقم هم با را زیبایی یعاشقانه هایلحظه و بیاید ات بود شروین آمدن انتظار چشم چقدر

 .دهد نجات رو و چشمبی یداهلل دست از را او قهرمانی چون و بیاید تا بود راه به چشم

 :زد لب خود با، داده دست از را سربازانش تمام که سرلشکری چون

 ؟بود خیال و خواب شهمه یعنی -

 .چشیدنمی را برادر ازدواج خوش طعم دیگر. باخت رنگ بشقل در سرور و جشن و شادی حس

 شروین، او جان عزیز، او عشق بود ممکن چطور. کند باور؛ بیندمی چشم به را چهآن نداشت دوست

 دختر این افسانه با حال، نماید محبتش و مهر فدای را جانش و نباشد مینو بود حاضر که همتایشبی

 ! باشد شده پا هم، دهافتا فیل دماغ از و ایافاده

 داده رخ اتفاقی چه دانستنمی. کردنمی پیدا خود از شروین بریدن برای دلیلی گشتمی ذهن در چه هر

 .گذراندمی وقت او با و کرده پیدا افسانه سمت به گرایشی شروین که

 ؟داشت انامک چیزی چنین حساس موقعیّت آن در مگر اما. کند پیدا را علتش تا کرده تمرکز کرد سعی

 مهمان همه این با اکنون ولی؛ بریزد اشک ماتم این در فقط و فقط و برده پناه اتاقش به داشت دوست

 .نداشت وجود امکانش

 داص را شروین توانستمی نه و باشد تنها و برده پناه اتاقش به توانستمی نه که خوردمی را خونش خون

 .است شده جور و جفت افسانه با و کرده فراموش را او اچر که کند صحبت تنهایی و خفا در او با و زده
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 .بیندیشد خود با و آورد فشار اشمخیله به اندکی توانست زحمت با خراب حالِ آن با

 !باشد گفته سخن او با عشق از شروین روزی آوردنمی یاد به کاویدمی را ذهنش چه هر

 .پرستیدمی خاطرش معبد در بتی چون را او و ورزیدمی عشق او به که بود خودش این فقط و فقط

 ؟بود شکایت و شکوه جای چه پس

 !بداند افسانه آنِ از را او که این به برسد چه ببیند افسانه مقابل را شروین نداشت دوست اصالً

 :گفت خود با. نشود ناامید زود و داده دلداری را خود اندکی خواست

 بزرگ تهران تو شروین خب! رقصنمی هم با دارن فقط هاارهبیچ این! بابا! هانرفت شدی دیوونه مینو -

 ؟هست، نیست آشنا که جنوب شرایط با و شده

 :گفت و زده صدا را او فخری هنگام این در

 و شده خالی میدون وقته خیلی؟ کنیمی نگاه رو کجا؟ دختر زده خشکت چرا؟ کنیمی چه معلومه مینو -

 ؟موندی جااین چی برای تو! رقصهنمی وسط اون کسی

 را یکس و انداخت، بودند ایستاده افسانه و شروین پیش دقیقه چند تا که جایی به نگاهی واج و هاجمینو

 :گفت بهت همان با و گرداند مادر طرف به چشمی سپس. ندید

 ؟گفتی چی؟ هان-

 :گفت زدهوحشت و زد صورتش طاق به دستی فخری
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 بیا. موندی سرپا و اومده فشار بهت اندازه از بیش کنم فکر! رفت شد چل و خل دختره بده مرگم خدا -

 زنهمی غر مدام داره کرده اشخسته صدا و سر انگار، کنه استراحت تا باال ببر و بگیر رو بزرگمامان دست

 !شده حوصله کم و

 .میام االن من برسید هامهمون به برید شما، مامان باشه -

 .رفت، زدمی صدا را او که سیما طرف به و گذاشت هاتن را او "نکنی دیر" گفتن با فخری

 .بود برده نیز را او دل سفیدش پوست و رنگی چشمهای و داشت نظر زیر را یداهلل، جشن اول از سیما

 :گفت و کرد ایزمزمه خود با لب زیر

 !هنگفت آخ و سرپاست ساعته چند! هست هم زحمتکش عجب! بودمش ندیده من که بود کجا لُعبت این -

 دست از لعبتی همچین حیفه کنم وجوپرس فخری از موردش در باید! است گزینه بهترین این خودشه

 !بره

 .بگذارد میان در او با را تصمیمش و بیابد ایگوشه را فخری تا ماند منتظر و گفت خود با را این

 . بود مصمم تصمیمش در بسیار

 نمیران وجودش در را کسی عشق گاه هیچ

 .شدنمی زاده ابتدا از بود مردنی عشق اگر که

 "میشی زینب"

 ؟کیه رنگیه چشم... سفیده... خوشگله بچه این میگما فخری -
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 ؟خوشگل بچه -

 !نمیاره اَبروش به خم و کنهمی کار پسرهات پای به پا که جَوونه پسر همین! دیگه آره -

 با و کرده نازک چشمی پشت و ختاندا غبغب به بادی، نمودند آب دلش در قند سیما تعریف از که فخری

 :گفت سیما به رو فخر

 دم اب داره ایپیشرفته نجاری؟ نیس یادت! دیگه سلیمیه فقیدِ خواهر پسر. ستیداهلل اسمش این! آهان -

 کارگرا مثل حاال نبینش. دارهسرمایه یه خودش برای! ستسکه بارش و کار و قیمت گرون هایدستگاه و

 االن، دهمی دستور شاگرداش به فقط و داره بیایی و برو خودشون روستای تو! دُوِهمی وراون به وراین از

 .مینوئه قرصِ پا و پر خواستگار

 :گفت موذیانه لبخندی با و انداخت باال ابرویی، رسیده بزرگ کشفی به انگار که سیما

 بهتر این از بشه بتنصی دومادی همچین اگه جون فخری حالت به خوش و مینو حال به خوش؟ جدی اِ -

 و کردمنمی درنگ یعنی! بود من یافسانه خواستگار خوشگل بچه این کاش؟ دیگه خوایمی رو کی

 .ازش اومده خوشم خیلی. رفتمی دادممی دخترمو

 :که داد تاب هوا در دستی

 .حسابیه آدم مشخصه! کاریه و زرنگ و زبر هم داره قیافه هم! ماشااهلل هزار ماشااهلل -

 :داد ادامه و کرد ترش صورتی و کشید درهم ایچهره سپس

 خدا و ترمفلس یکی از یکی برم قربونشون! یکی فدای همه که داره خواستگار تا چند من یافسانه -

 !اَجنه عینهو نیاد بدش
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 .داد نشان را خود ناراحتی، داد بیرون سینه از که آهی با فخری

 !کنهمی ترش رو دیدنش با مدام و نمیاد خوشش احمق مینوی این! فایده چه -

 :گفت حال همان با و نشاند چهره به حیرتی دید مناسب را موقعیت که سیما

 ؟جون فخری نمیشی ناراحت بگم چیزی یه؟ وا -

 :گفت و پرداخت حرفش یادامه به اندوه با سیما و داد تکان تایید به سری فخری

 !میشهن باورم که بینهنمی رو پسره زرنگی و رعنا قد و گیقشن همه این و گرفته گاز رو مینو سر خر نگو -

 :گفت تعجب با و

 ور این اگه؟ خوادمی این از بهتر؟ خورده خر مغز مینو مگه؟ میشه مگه؟ ناراضیه مینو یعنی جون فخری -

 ؟گرفته سر زیر رو کسی نکنه؟ خوادمی چی پس پسندهنمی

 .شد خیره فخری چشمان در و گفت را این

 یادامه وارنصیحت و دلسوزانه لحنی با و زد اششانه روی دستی، دید تفکر در غرق را خریف چون

 فخری روان و روح بر تاثیری شاید، ریخته صدایش در بیشتری تحکم کرد سعی و گرفت را سخنش

 .بگذارد

 دین بهش رو مینو تو اگه که باش مطمئن. نمیاد گیرت این از بهتر. بده بهش رو دخترت شنویمی من از -

 تلقی نصیحت رو حرفم این. کنممی خودم دوماد رو اون و بیاد دخترت گیر ذارمنمی و قاپممی رو اون من

 !هشداره یه این نکن
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 :گفت و شد ظاهر در یآستانه در مینو هنگام این در

 ؟کجاست دوماد مادر میگن همه مامان -

 :گفت و انداخت مینو به نگاهی متفکرانه فخری

 ردو بد چشم از کنم دود اسپند تا کنم روشن زغال عروسم پیشواز برای بودم اومده. میام دارم بگو برو -

 !بشه

 .رفت میهمانان طرف به چشم گفتن با و انداخت دایی زن به نگاهی نیم خشم با و کرد جمع لبی مینو

 ؟چگونه اما. کردمی صحبت او با و کشاندمی خلوت به را شروین باید

 !انداختن دام به را شروین خلوت و تنهایی در بود تسخ ظاهر به

 .نبود هم شاقی کار چنان؛ دادیمی خرج به حوصله اندکی و کردیمی دقت اگر اما

 از سر باید مینو، بود طور هر اما؛ گذاشتنمی تنهایش ایلحظه و بوده او با جا هر افسانه که بود درست

 !آوردمی در کارش

 .ودب داده موضع تغییر شروین دفعه یک چرا که گنجیدنمی اشمخیله در و بود عجیب برایش رفتارها این

 .بود شنیدنش مشتاق مینو که بود چیزی همان این

 .رفتمی سرویس طرف به و شد جدا افسانه از شروین دید که بود خیال و فکر این در
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 هب شروین رسیدن از پیش ات رفتمی طرف همان به سرعت با و داشت او به چشم. کرد استفاده فرصت از

 داشت نظر زیر را شروین باالی و قد سر پشت از که طورهمان. برسد او به خودش، بهداشتی سرویس

 .رسید سرویس به شروین، او به مانده قدم چند. رفت پیش

 "! رفته کفم از بجنبم دیر اگه ": گفت خود با مینو

 در جاهمان صدایش و کرد برخورد کسی به شدت با نناگها، کند صدا را او که انداخت گلو در صدایی تا

 .شد خفه گلو

 .دید یداهلل آغوش در تنگ و شانه به شانه را خود که بخواهد معذرت تا کرد بلند سر

 .نشد جاجابه ایذره کرد تالش چه هر اما بگیرد فاصله او از قدری تا برد عقب پایی هراسان و سراسیمه

 .انداخت نگاهی یداهلل لفریبد یچهره به تمام انزجار با

 دیگری هوای و حال برایش؛ بود او به چسبیده و نزدیک قدراین که حال اما؛ داشت نفرت او از چه گر

 رد کشیدن نفس. سوزاند را گلویش عمق تا، بود زده لباسش و گردن به یدی که بوییخوش عطر. داشت

 دنیای در و بود پایکوبی و رقـــص فکر به سک هر که ازدحام آن در. بود شده دشوار برایش شرایط آن

 او از تا نمود تالش باز مینو اما. نداشت هاآن به ایتوجه کسهیچ، بود شده غرق جشن هوای و حال و خود

 .ریخت هم به را ذهنیاتش تمام یدی صدای که بگیرد فاصله

 ؟نه راحتِ جات؟! بِری در خویمی هِی عجلته چه حالو -

 و گفت "اینه" انداخته گل هاییگونه با مینو. انداخت مینو پای تا سر به بارشیطنت اهینگ و گفت را این

 .کشید بیرون، بودند کرده محاصره را او و شده حلقه طرف دو از که بازوانی درون از را خود
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 :داد ادامه و داد قورت را دهانش آب، داشت اشانداخته گل هایگونه به چشم که یدی

 ؟اوفتیده گُل پاتسُ چرا حالو -

 .کرد تکرار را سُپات یکلمه تعجب با مینو

 با و زده وحشت مینو. برد مینو یگونه طرف به دستی، نشنیده را سُپ یواژه مینو شد متوجه که یدی

 .رفت ترعقب پایی و گفت "اینه" وارجیغ لحنی

 :گفت و کرد ایخنده رفتارش از یدی

 !دختردویی شی آمُخته بُاید؟ چی چی آخرش -

 .کرد رها خویش حال به را او و گفت را این

 :کرد زمزمه لب زیر و برچید لبی عصبانیت با مینو

 !خوشکل بچه کورخوندی -

 .ببیند را او، آمد بیرون شروین اگر تا دوخت سرویس در به چشم و

 اب مینو که حینی در و نبود شروین از خبری ولی؛ رساند در مقابل را خود. بود باز در که دید تعجب با اما

 !بود رفته او، بود سرگرم یدی

 .نمود مراجعه داخل به حیاط از و کشید پوفی دلگیر و ناراحت

 تنها او و رسیدندمی بعدی مراسم به باید حال که چرا. جشن از بعد تا شود موضوع خیالبی کرد سعی

 .بود داماد خواهر
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 پایان به و شد برگزار خوشی و خوبی به جشن، دشو شروین با زدن حرف به موفق مینو که این بدون

 .رسید

 ارزینه و مادربزرگ و یدی که این جز برگشت عادی حالت به چیز همه و برگشت خود یخانه به کس هر

 .شدندمی خویش والیت راهی فردا

 :گفت و کرده سلیمی و فخری به رو. کرد بیان را تقاضایش دوباره، دید خلوت را خانه وقتی بیبی

 برگ دختر صُب صَبو تا دارم دوس! رَمنمی ذارمونمی تَنهو شُمارِ خولی دَس نگیرُم جوابوم تا من ننه -

 ؟چیه چی جوابتون. برم بعد کُنم نوشونش گلمو

 :گفت تشر با و کرد فخری به نگاهی تردید با سلیمی

 ؟کنییم اصرار چرا کردم اعالم رو خودم مخالفت و گفتم رو نظرم قبالً که من ننه -

 :گفت و ندهد ادامه را حرفش تا داد تکان سلیمی به رو دستی زده شتاب فخری

 زرنگ و زبر! ماشااهلل هزار ماشااهلل؟ داره کی رنگی و آب خوش این به پسر؟ آخه شما از بهتر کی بیبی -

 ؟!خوادمی چی بهتر این از مینو! کرده ثابت روزه چند این رو این و هست که هم

 که طوری به کوباند نعلبکی روی محکم را فنجان، بود شده کالفه بیبی و فخری هایحرف زا که سلیمی

 :گفت عصبانیت همان با و شد خاکشیر و خرد فنجان

 دختر خواینمی شما که مُردم مگه من؟ کنین نشون دختر زور به خواینمی که دَقیانوسه عهد یعنی -

 ؟ببرین زور به رو امدونه یه یکی
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 من ندی یداهلل به رو دخترت تو اگه" گفتمی که رفتمی رژه مدام سرش در سیما هایحرف فخری

 "! نصیحت نه هشداره یه این. کشممی بیرون چنگت از رو یدی و درمیارم عقدش به رو امافسانه

 ار اعصابش، شدت آن با فنجان شدن خرد و سلیمی از رفتاری چنین دیدن که بود خیال و فکر این درگیر

 چنان و آمده سراغش به لعنتی سردرد باز ناگهان که برود سلیمی طرف به تا شد بلند جا از و کرد شنجمت

 .اندکرده فرو سرش در داغ خنجری گویی که کشید تیر سرش

 و اییزیب فقط و فقط. کند فکر دخترش تنها یعالقه و خواسته به توانستنمی حتی وضعیت آن در فخری

 هب همه که کردمی مقایسه اشقبلی خواستگاران با را او و کردمی خودنمایی چشمش پیش یداهلل زرنگی

 .بودند مامانی و ننه بچه نوعی

 رایب که مرد نوع از هم آن دیدمی آسمانی ایفرشته چون را یداهلل و نکرده اشتباه انتخابش در دانستمی

 خندان و شاد که دید عروس پیدس لباس در را مینو. است آمده زمین به شدنش خوشبخت و مینو بردن

 .رفتمی دست دور به یداهلل دست در دست

 که طورهمان و نشاند لب بر لبخندی. گذشتند ذهنش از ثانیه چند از کمتر در رویاها این تمام

 در لب بر شیرین لبخندی با، فشردمی هادست میان همچنان را سرش و گرفته سرش دور را هایشدست

 بر نقش سپس و خورد میز یگوشه سرش و رفت سیاهی هایشچشم، شدمی تسس پاهایش که حالی

 . شد زمین

 زا را مهرداد و مینو و انداخت طنین خانه در بیبی گفتن ابرفضل یا فریاد و ارزینه کشیدن جیغ صدای

 .کشید بیرون مجاور اتاق

 .دوید حیاط طرف به و گرفت دوش به و نموده بلند جا از را دایی زن یداهلل
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 صبح فردا: صب صبو*

 تنها: تنهو*

 را شما: شمارِ*

 .بودند شده جمع بیمارستان در هم دور تابانهبی همه دوباره

 این جز آرزویی کس هیچ. " فخری سالمتی"؛ بود چیز یک لحظه این در همه آرزوی و زیاد هادلشوره

 خصوصاً! بگیرد میخت مراسم، خوبی آن به جشنی از پس بالفاصله نداشت دوست کس هیچ. نداشت

 ار هاکوزه کاسه تمام و دیده او چشم از را اتفاق این همه، افتادمی اتفاقی چنین نکرده خدای اگر که سرور

 :گفتندمی القولمتفق همه و شکسته او سر بر

 ؟!رفت فنا به خودش اومد تا که بود قدم بد چه عروسش دیدی -

 .کردمی ترتاب بی را او و افزودمی سرور هایدلهره و نگرانی بر هم جمالت این شنیدن تصور

. ندک تازه نفسی و زده صورت به آبی تا برد بیمارستان حیاط به را او دید را سرور تابیبی وقتی بهنام

 .گشود همسرش دلداری به لب حال این با اما؛ بود مادر سالمت قرار بی نیز خود گرچه

 باید ما اما؛ سخته وضعی همچین تحمل دونممی. نده عذاب رو خودت قدر این! سرور بزرگه خدا -

 .نیست نگرانی جای هست خدا تا! باشه خدا به مونتوکل

 خدای اگه وحشتناکه برام هم تصورش وای! دونینمی تو؟ یهو شد نازل که بود بالیی چه این بهنام وای -

 !بشه چیزیش مامان نکرده
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 دونهب صالح خدا چی هر یعنی این. نیست دلداری یه فقط جمله این و! باشه خدا به توکلت گفتم خانمم -

 !خوادنمی هاشبنده برای بد وقت هیچ خدا یعنی! هست هاموندل مواظب خدا یعنی این! شهمی همون

 !شدم قانع، بهنام باشه باشه -

 اییهزمزمه لب زیر و کرد بلند آسمان به رو سری. کشید عمیق نفسی و زد صورتش به آبی و گفت را این

 .نمود خدایش و او بین

 هک بود دوخته چشم مادر به چشمانش در اشک و گرفته دلی با و بود چسبانده شیشه به را سرش مینو

 !کشیدمی نفس هاهمان زور به و دستگاه و دم همه آن زیر

 به و شده بیمارستان راهی او خاطر به مادر که بود بار دومین این. دانستمی مادر حال مقصر را خود

 .افتادمی روزی چنین

 رطوهمان و دانستمی مقصر را خود نوعی به نیز او. نداشت مینو از بهتر حالی ترطرف آن کمی نیز بهمن

 برایش را تنفس دستگاه سرش باالی پرستار و کشیده دراز تخت روی که داشت فخری به چشم که

 :گفت دل در، نمودمی تنظیم

 افتادی روز این به دوباره که شد چی؟ چرا! زدممی حرف بهتری لحن با و کردممی صبوری بیشتر کاش -

 وممعص طفل دو این چطور تو بی من آخه! بیارم دوام تونمنمی تو بی من؟ بذاری تنهام و بری نکنه؟ فخری

 ؟بدم سروسامون رو

 !سوختمی اشیکدانه یکی دختر حال به دلش قدر چه. انداخت مینو به چشمی زیر نگاهی و

 .بود گرفته دامن به را مهرداد سر و نشسته نیمکت روی مهرداد و مادرش ترطرف آن کمی
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 .رفت سلیمی و مینو طرف به و شده بلند مادربزرگ کنار از و نکرد تحمل یدی

 .بود نیامده هوش به فخری هنوز اما؛ نمانده صبح به چیزی

 :گفت و کرد یداهلل به رو، دید را مهرداد و مادر وضع چون سلیمی

 رمب من. بکشه طول صبح تا ممکنه گفت دکترش آخه، بیاد هوش به حاالها حاال که نیست خبری انگار -

 :داد ادامه مینو به رو سپس. برگردم و برسونم خونه به رو هابچه و مامان

 .شدی خسته هم تو بیا! جان بابا بریم بیا -

 :گفت درآمده چاه از ییصدا با و کرد پدر به نگاهی و برداشت شیشه از را سرش مینو

 با مه رو ارزینه. برگردید و کنید استراحت برید شما بمونم کنارش باید، منم مقصر. نمیام من بابا نه -

 .ببرید خودتون

 بیمارستان تو رو شب بیچاره عروس تازه نیومد دلم. فرستادم سرور و بهنام با قبال رو ارزینه بابا -

 .کردم یراه رو هااون همین برای بگذرونه

 .مونممی جاهمین من برید شما بابا باشه -

 دوخته چشم ضخیم یشیشه به و کرده فرو جیب در دست که انداخت یدی به نگاهی نیم و گفت را این

 .بود

 :گفت و شد تسلیم سلیمی

 .برسم تا کنید خبرم شد خبری اگه گردمبرمی زود و میرم من پس باشه -
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 .نمود بیدار خواب از را مهرداد و رفت مادر طرف به جمله این اتمام از پس

 راه به خروجی در طرف به و شد بلند جا از علی یا ذکر با و گرفت دندان به را چادرش یگوشه بیبی

 .افتادند

 ینوم یگرفته غم یچهره به وقتی. نبود مناسب موقعیت اما؛ بگوید مینو با تا داشت زیادی هایحرف یدی

 آرزوهایش گور بر و پوشاندمی تن بر سیاه لباسی را دل و شدمی برپا یبتیمص دلش در، نگریستمی

 .خواندمی فاتحه و نشسته

 :گفت ملتمسانه و کرد مینو یچهره به نگاهی

 لبخند یه یدی جون! میشه خوب حالُش دویی زن. نکن خودخوری قده این بمیره یدی دویی دختر -

 .میاد بیشتر بُتل اون به خنده خودوم جون به. بزن کوچولو

 را خودش زندگی که چرا. کند عمل اشخواسته به، شود خوب حالش مادر اگر بود کرده عهد خود با مینو

 عالم به را نظیرش، دادمی دستش از اگر که بود قدرگران گوهری مادرش. دادنمی ترجیح مادر زندگی بر

 .یافتنمی هستی

 و یید یچهره به انگیز غم و سرد نگاهی با و بکاهد بارشرتنف نگاه از قدری کرد سعی عهد این مبنای بر

 .نشاند لب بر تلخ لبخندی، تقاضایش به

 زبا فخری هایچشم، زد یدی روی به که تلخ لبخند آن بین در. رسید گوش به اذان صدای و بود صبح دم

 دلبخن هم روی به شهشی پشت هم کنار در که افتاد یداهلل و مینو به چشمش. کرد نگاهی را اطراف و شد

 .شد میهمان لبش بر لبخندی ناتوان و اختیاربی نیز او. زدندمی
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 را مادر شادمانی حدودی تا و شده مواجه مادر رمقبی لبخند و هاچشم با، برگرداند سر مینو که همین

 .دریافت

 :گفت و هکرد یدی به رو شادمانی با اختیاربی و نشاند لب بر دل عمق از لبخندی خوشحالی با

 !مامانم یدی -

 .رفت نشانه مادر طرف به را اشاشاره انگشت و

 :گفت عشق از سرشار دلی با و زد مینو روی به لبخندی سپس و کرده دایی زن به نگاهی نیز یداهلل

 !کِرده باحالو لبُتِ لبخندو ای چه! سِیکو شد حالو! ها قِشَنگت لبخندو اون داره فدویی -

 قرصش پا و پر حامی و دایی زن که بود خوشحال هم. زد لبخند شوق و شور با شخود و گفت را این

 .بود دمیده کالبدش در تازه جانی مینو لبخند هم و برگشته

 آنان هایلب بر را لبخند دوباره چون و چرخاند آنها طرف به آهستگی به سری شیشه سوی آن از فخری

 .کشید آسودگی به نفسی دید

 درسانمی فخری اتاق به را خودش سریعاً دکتر. رساند دکتر اطالع به را فخری آمدن هوش به خبر پرستار

 :گفت و رفت جلو سرعت با دیدنش با مینو که

 ؟جدیه مشکلش؟ چیه مشکلش، اومده هوش به ما بیمار دکتر آقای -

 :گفت و کرد برانداز را مینو پای تا سر و کرد جاجابه چشم روی را عینکش دکتر

 ؟دارید بیمار با نسبتی چه شما -
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 :گفت سرعت با مینو

 دکتر دخترشم -

 :گفت و داد تکان دستی دکتر

 ؟ستزنده بیمار همسر -

 :گفت باز مینو

 !برگرده و خونه تا رفت االن، بله بابام -

 :داد ادامه و داد تکان دستی دکتر

 !جانم نباشید نگران میگم ایشون به اومد که باباتون -

 گفتن با و شد پشیمان اما؛ کند باز لب خواست. کرد مکثی و بست اندکی را هایشچشم و گفت را این

 .کند معاینه را فخری تا شد اتاق راهی "باشه خدا به توکلتون"

 :گفت مینو به رو و اومد بیرون اتاق از دکتر معاینه از پس

 .بزنه حرف یداهلل با خوادمی بیمار؟ کیه یداهلل -

 :گفت و برد باال را دستش شوق با یدی و کرد یدی پای تا سر به نگاهی تردید با مینو

 ؟برُم پیشش االنو تونُممی! من -

 :گفت جواب در و نشاند لب بر ملیح لبخندی دکتر



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 229 

 .کنن استراحت باید اومدن هوش به تازه چون. کنید تموم رو تونمکالمه زود اما؛ برید جانم بله -

 :گفت عجله با دکتر رفتن از قبل مینو

 ؟برگردم و برم لحظه یه ایشون از بعد تونممی هم من! جناب ببخشید -

 :گفت و داده باال را عینکش قاب دوباره و کشید مویش کم سر به دستی دکتر

 !ندید طولش بیشتر ثانیه چند که این شرط به -

 به مچش شیشه پشت از مینو و رفت دکتر. کرد تشکر او از و داد تکان تایید به سری و زد لبخندی مینو

 اما! بگوید یدی به خواهدمی چه مادر بداند داشت دوست چقدر. کرد شکر را خدا و دوخت یدی و مادر

 .آوردمی زبان به را مکالمه این دو آن از یکی بعدها شاید، کردمی صبر باید و شدنمی

 : گفت یدی به رو و برداشت را اکسیژنش ماسک اندکی دست با فخری

 ؟کنی خوشبخت رو دخترم تا ایآماده -

. باشد انداخته گل هایشگونه بخت دم دختران چون کردمی حس و انداخته پایین را سرش شرم با یدی

 !کردمی حس را هایشگونه گرفتگی گُر که چرا

 هم در را هادست و باشد نکرده احترامی بی دادن جواب هنگام تا آورد باال را سرش اندکی، شرم همان با

 :گفت و کرده قفل

 ومین حتی کِ میدُم قول حالو همین شُما به من! ریزُممی پاش به رو دنیا بده مثبت جواب مینو دویی زن -

 !بده ادامو دَرسِش تا کنم نام ثبت دانشگاه رو
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 :گفت، بود شده خیالبی را اشبیماری یدی قرار و قول با و کردندمی آب دلش در قند که فخری

 !پسرم نپیرشی هم پای به الهی -

 تپش منتظر که مینو به لبخندی با همراه نگاهی نیم. چرخاند عقب به سری، فخری یجمله این با یدی

 . زد مادر روی به لبخندی آنها هایحرف از خبربی مینو و داد تحویل نگریستمی را آنها شیشه

*** 

 بعد یکسال

 ؟توش اَندوختی گلیمورِ و کِردی جارو اتاقورِ او ننه -

 !مهمونه از پذیرایی یآماده. کردم پهن رو گلیمش هم کردم جاروش هم بزرگ مامان بله -

 !جان بَبَم هُمی هُم گل سرت به قیومت! ننه ماشااللو ها-

 .زد صدا را ارزینه بلندتری صدای با سپس و گفت را این فرح بیبی

 !ننه ارزینه، ارزینه -

 و سر کردن روز مد در سعی و نداشت رنگارنگ و دارچین دامن از خبری دیگر که هاییلباس با ارزینه

 :گفت و آمد مادربزرگ نزد، داشت وضعش

 ؟ننه خویمی چی چی -

 :داد ادامه و انداخت گلو به صدایی و کشید بلند نفسی بیبی
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 !بیو بُدو و بیگیر میوِهو دوکونو برو چَپَری کِرده دیر یدی ننه -

 :گفت وییترشر با و نشاند چهره به اخمی ارزینه

 ؟بیگیرم میوهو بِرم خودوم؟ خواسگوریمه حالو یَنی -

 :فتگ بلندتر صدایی با دیگر بار بیبی که برود بیرون در از تا برداشت را دارشگل چادر و گفت را این

 !دخترو بیوی جَلدی بیگیر سَوُیی -

 :گفت و کرد اطرافش به نگاهی، انداختمی سر به چادر که طور همان ارزینه

 ؟کُجویِ اُرسیوم ای -

 :گفت و داد خود بدن به تکانی بیبی

 !هِسینه کنارِ هَمونجویِه -

 و کرد اپ به و دید را هایشکفش و کرد بود گذاشته پله یلبه روی که سفالی گلدان طرف به نگاهی ارزینه

 .رفت بیرون خانه از سرعت با

 قرار هک خواستگاری برای بگویم است بهتر یا نمیهمانا برای تا رفت فروشی میوه یمغازه طرف به عجله با

 .کند خریداری میوه مقداری، بیاید منزلشان به خواهرش همراه به بود

 شرایط شانهمسایه یگفته به که یکی. آمدمی اشخواستگاری به یکی انتظار هاسال از پس سرانجام

 در قطعی نظر شدنمی، دیدنمی را او نهارزی و آمدنمی پیش تا اما؛ داشت ارزینه با ازدواج برای مناسبی

 .داد بارهاین
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 پیش عصبی و ترشرو اجباری خرید این برای اینک و شناختنمی پا از سر که بود شاد چنان ارزینه

 خانه به او از ترپیش میهمانان، نرسیده منزل به او تا و شده معطّل خرید برای مبادا بود نگران. رفتمی

 . شود خجالتش و یآبروریز باعث و برسند

 :گفت خود با

 ؟مونده کُجو ندیده خیر یدی ای حالو -

 خانه به و رسانده اتمام به را کارش زودتر چه هر تا کرد تند پایی و شد یداهلل خیالِبی بعد ایلحظه

 .بازگردد

 را اتاق: اتاقورِ*

 را گلیم: گلیمورِ*

 کردی پهن، انداختی: اندوختی*

 ومش قربانت: سرت به قیومت*

 نادری و کمیاب: همی هم گل*

 منی محبوب و عزیز: جان ببم*

 خواهیمی: خویمی*

 سریع: چپری*

 مغازه: دوکونو*
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 بگیر میوه: بیگیر میوهو*

 بیا: بیو*

 هست امخواستگاری: خواسگوریمه*

 کردن جدا: سَوُیی*

 فوری: جلدی*

 هایمکفش: ارسیوم*

 کجاست: کجویه*

 همانجاست: همونجویه*

 سفالی گلدان: سینه، هسینه*

*** 

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 رد نیز یدی و گل فرح بیبی. گفتمی اشاجتماعی موقعیت و شغل از و نشسته خواهرش کنار در شهروز

 .دادندمی گوش هایشحرف به و نشسته آنها مقابل

 .داشت گفتن برای هاییحرف نیز شهروز خواهر شیرین بین این در

 .پرسیدمی شهروز از هاییسوال هایشانحرف بین در نیز یدی

 روشن داماد جمال به چشمش و آورده پذیرایی برای را معروف چای تا کرد صدا را ارزینه بیبی سرانجام

 .گردد

 .بود انداخته گل ساله اردهچه دختران چون هایشگونه که حالی در. شد اتاق وارد چای سینی با ارزینه

 .شد بدل و رد شهروز و شیرین بین نگاهی ورودش با

، ودب ایستاده مقابلش دست به سینی که گونههمان. رسید داماد به نوبت و نمود پذیرایی همه از ارزینه

 .داشت ایبامزه و نمکین یچهره. انداخت او کچل نیمه و مو کم سر به سپس و چهره به نگاهی

 .نشاند لب بر لبخندی و نگریست او به متقابالً نیز شهروز

 :گفت و گشود لب شهروز، نشست یداللّه کنار در ارزینه که هنگامی

 !بشه گفته شرایط و زده باید حتماً که دارم شروطی و هاحرف خانم ارزینه با من بدید اجازه اگه -

 :گفت و کرد ارزینه به نگاهی یدی

 .بزنین رو حرفاتون و اتاقو او ببر رو آقو پاشو -
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 به و شد بلند جا از هم شهروز و افتاد پیش. نمود مرتب سر روی را چادرش و برخاست جا از ارزینه

 .کرد حرکت دنبالش

 ارزینه به شهروز و برخاست یداهلل اتاق از صدایی که رفتمی مجاور اتاق طرف به و گذشت هال از ارزینه

 :گفت

 ...؟شما از غیر -

 :گفت و کشید یداهلل اتاق طرف به دستی و کرد او به و سر پشت به ینگاه ارزینه

 .اینجویه داداشم زن! ها-

 :گفت جواب در شهروز

 !کنیدمی زندگی تنها داداش و مادر با کردممی فکر. دارید داداش زن نگفتن خانم مرضیه -

 .داد تغییر را صحبت مسیر بفرمویین گفتن با ارزینه و رسیده اتاق به

 :گفت مقدمه بی شهروز، شدند که اتاق وارد

 امگذشته زندگی مورد در خودم دونستم الزم اما! گفته چی شما به من مورد در خانم مرضیه دونمنمی -

 .بدم توضیحاتی یه

 شهروز صدای که بود گفته چه موردش در خانم مرضیه آورد یاد به تا کردمی جستجو مغزش در ارزینه

 .کرد جلب را اشتوجه

 ...و نیست هامحرف جمع حواستون کردم حس؟ شدید هامحرف یمتوجه -
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 :گفت و آورد باال را سرش اندکی شرم با ارزینه

 ؟کنین تکرار حرفتونِ میشه نشنیدم اصالً ببخشیدا ها-

 :گفت و شد جاجابه اندکی شهروز

 دو و پسر یه. خوانمی شما مثل مهربون مادر یه که دارم یادگار سه بیامرزم خدا همسر از کردم عرض -

 !مادر محبت به محتاج شدیداً و سالشه سه کوچیکه اون و ساله ۷ یکیشون دخترهام که. دختر

 ...تا کنیدمی بنده حق در رو لطف این شما حاال

 :گفت نشاند چهره به که اخمی با و کند تمام را حرفش شهروز نگذاشت ارزینه

 !خوییم هاتتوله بَرِی لَلِهو بفرمویین یَنی -

 :گفت خشم با و برخاست جا از شتاب با، شد عصبی و خورده جا ارزینه لحن از که شهروز

 !ترشیدید حاال تا که بوده همین گَندتون اخالق! ادببی چه -

 :گفت و داد تکان دستی بود شده ترغلیظ اخمش که حالی در، بود خورده حسابی حال ضد که ارزینه

 ؟!میشم دختروت لَلِه و کُلفَت کِ یکِرد خیال چی چی! بابو برو -

 :گفت و گرفت را دستش و رفت شیرین طرف به عصبانیت با شهروز

 ؟گرفتی برام بود لقمه این! بریم پاشو خواهر پاشو -

 :گفت شهروز به رو یدی که بودند دوخته چشم هاآن رفتن به تعجب با بیبی و یدی
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 ؟شد چیطو -

 و گرفت را راهش "!بددهنتون دختر این با، بابا برو" گفتن با و داد نشان ارزینه چون رفتاری نیز شهروز

 .شدند خارج خانه از خواهرش همراه به

*** 

 .کند آغاز را دیگر سفری تا کردمی کاله و شال فخری

 دادمی گواهی دلش. بزند او با را هایشحرف بار آخرین برای شاید تا شدمی عازم سلیمی همراه به باید

 همسرش به را اشبیماری جریان تا نداد اجازه دکتر به بیمارستان در که روز آن از. ندارد نیچندا فرصت

 .ندارد ایفاصله اشتنهایی سفر تا که دانستمی، بازگوید

 یارد راهی، باشد قلبش در شده تلنبار هایحرف گفتن برای فرصت آخرین این شاید که حس این با اینک

 .گردیدمی

 خود در. شد ویران یکباره به؛ داد را افسانه دخترش ازدواج خبر و گرفت تماس او با سیما وقتی دیروز

 !بود سپرده سیما دست به را گوشش که کرده اشتباهی چه شد متوجه و شکست

 .نبود پشیمانی برای فرصتی و گذشته کار از کار اکنون؛ اما بود پشیمان کارش انجام از چقدر

 .کردنمی مورد بی پافشاری و اندیشیدمی عاقبتش به کار امانج از پیش اگر شدمی خوب چه

 روینش و نبود بیشتر راهنمایی تا اشتحصیلی مدرک یدی. بود گشوده حقیقت روی به چشم اکنون گویی

 و فقط و بسته حقیقت روی به چشم او که افسوس اما؛ ارزیدمی را یدی پای تا سر اشتحصیلی مدرک
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 را دخترش دستی دستی تا شد باعث و کرده خام را او سیما نقیض و ضد هایحرف و یدی یچهره فقط

 . سازد سرنوشت این گرفتار

 .بود نیاورده خود روی به او چه گر نیست راضی اقبالش از مینو دانستمی خوبی به

*** 

 چنین این روزی کردنمی را فکرش وقت هیچ. رفتمی پیش رودخانه سوی به و شده ماشین سوار مینو

 خاطرش در او از مهربانی همه این و بود خوب بسیار او با مادربزرگ رفتار گرچه! شود متحمل را دیریتق

 .بود دیگری پی در دلش او اما؛ گنجیدنمی

 .بود نداده را او به زدن دست یاجازه یدی به هنوز که حالی در. بود گذشته ازدواجش از سال یک

 بتواند حتی یا و شده نزدیک او به است بیزار او از شدت به که کسی، دهد اجازه توانستمی چگونه آخر

 ؟!نماید برطرف را اشزناشویی انتظارات

 .رفتنمی بار این زیر، نبود مادر خاطر به اگر؟ بود ممکن مگر

 .برداشت قدم رودخانه طرف به و شد پیاده آن از، نمود پارک ایگوشه را ماشین. رسید رودخانه به

 ارهدوب و نشسته سنگ تخته روی تا زد آب به و درآورد پایش از را هاکفش و کرده خابانت را سنگی تخته

 .شود گم خاطراتش در

 آب خنکای، برد فرو آب در پای که همین. بود اشمجردی روزگار از او دلخوشی تنها شاید که خاطراتی

 گسن تخته روی و گرفت شبازوان دور به را هایشدست. پیچید جانش در خفیف سرمایی و لرزاند را تنش

 .نشست اشانتخابی
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 میان در جانش روزگاری که آبی به نگریستن و کردمی هدیه جانش به ژرف آرامشی اینجا سکوت

 که لذتی. بخشیدمی او به خاص لذتی، کشاندمی مرگ کام به را او آن هر و شده پایین و باال امواجش

 از نیک یادگار تنها را احساسش در شدن غرق و ییتنها شب آن و داشت دنبال به را شروین خاطرات

 .دانستمی عشق

 دست از را او چون ایدلباخته عشق راحتی به و نگذاشت پیش پا شروین چرا نفهمید وقت هیچ گرچه

 .رسیدمی سکون و آرامش به یادش به هم هنوز او! اما، داد

 خالص اجباری زندگی این از خواستمی او. گرفت حال همان در را تصمیمش که بود تفکراتش در غرق

 .برهاند بند این از را خود و شده

 !ببینه رو کشیدنت رنج کسی نده اجازه وقت هیچ

 ...!باطن در اما نداشت مشکلی ظاهر به. خندید تمسخر به و کرد تکرار خود با که بود ایجمله این

 .برگشت قبل سال یک به خاطر در و داد بیرون سینه از آهی

 .پدرش و او جز بودند خوشحال همه. شدمی برگزار جشن شهر تاالر ینبهتر در

 .بودند رفته بار این زیر نفر یک پافشاری خاطر به دو هر که چرا. آمدبرنمی شانکدام هیچ از کاری اما

 .کنند برگزار را جشن و رفته تاالر به همه معین ساعتی در تا بود مهمان از مملو خانه

 .داشت تعلق سرور و بهنام به آتلیه این و رفتند آتلیه به هم با داماد و عروس
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 و زنانه هایحسادت و سیما هایپچ پچ تا گرفته میهمانان پایکوبی و رقـــص از. کرد مرور را خاطرات

 خانه که زمانی تا؛ مرور و کرد مرور. شدمی هویدا هاچهره در داماد یچهره دیدن با که هاییدخترانه

 .شدند تنها داماد و سعرو و شد خلوت

 منزل به نیز شب و کرد رها را او خشمگین و عصبی داماد و نشد تمکین به راضی عروس که بود جااین

 .برنگشت

 .کردمی مرور را خاطراتش و ریختمی اشک، شود متوجه کهآن بدون مینو

 محفل در و صبح به را شب منزل از بیرون در بیش و کم یدی نیز دیگر هایشب بلکه، شب آن تنها نه

 . گذراندمی دوستان

 .شد بدتر اوضاعشان و کرد پادرمیانی فاصله، نگرفته شکل دو آن ارتباط و

 را اخیرش سال یک آن از پس و شروین خاطرات و نشسته رودخانه میان سنگ تخته روی مینو اکنون

 .کردمی مرور

 خود با، فکر این از پشیمان و اندیشید خود با قدری! بود سپرده جان رودخانه همین در پیش سال کاش

 :گفت

 ...و خوردنمی رقم برام شب اون که دادممی جون اگه! نه -

 .گفت سخن خود با و کشید آهی دوباره

 هب که منم فقط یا؟ کنیمی من از یادی تو اصالً؟ کنیمی کارچی داری االن؟ کجایی! شروین آه، شروین -

 ؟!ندارم روز و شب تو یاد
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 ؟شدی مچاله بغلم تو و ترسیدی سگ پارس از طور چه شب اون؟ یادم یادت

 روزها آن از خبری دید وقتی اما؛ داد تکان سری و زد صورت پهنای به لبخندی خاطره آن یادآوری با

 :داد ادامه نشستمی اشچهره بر دوباره که غمی با و کرد جمع را لبخندش سریع، نیست

 بزرگمامان؟ کنم تحمل رو وضع این تونممی کی تا! کنم تمومش جامینه باید بدم ادامه تونمنمی من -

 تا اصالً؟ ببینم رو یدی اتاق توی و باشم شروین یاد به کی تا؟ چی خودم دل پس اما! درست خوبه رفتارش

 گرفت زن پس؟ ندم اشخواسته به تن و کنم دورش خودم از و بزنم باز سر یدی یخواسته از تونممی کی

 ؟کنه تحمل رو من تَخم و اَخم تا گرفت زن؟ چی برای

 !باد بادا چه هر. کنممی تمومش جا همین! تونمنمی من! نه! نه

 !نیست زندگی این با و سیاهه قلبم من؟ هست، نیست رنگی که سیاهی از باالتر

 !کردنمی پافشاری و فهمیدمی مامان رو این کاش

 ...و خواستنمی برام رو روز این مامان کاش

 .ایستاد سختی به سنگ تخته روی و برخاست جا از و کشید پوفی

 ؟کنهمی دوا هم رو دردی تکرارشون مگه؟ حاصل چه تکرارشون و هاحرف این گفتن از

 .شد ترمصمم تصمیمش در و داد تکان نه و تاسف به سری

 .کرد آماده را خود و انداخت رودخانه خروشان امواج به نگاهی

 .دادمی خاتمه وضع این به باید



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 242 

 .دید سرگردان امواجش در غرق را خود و داشت وحشی یرودخانه خروشان امواج به چشم

 دو هر. شد سوار و کرد حرکت ماشین طرف به. گذشت آب از زنان قدم و آهسته و شد جدا سنگ تخته از

 هایشچشم و ماند حال آن به اندکی. گذاشت هایشدست روی را سرش و داد تکیه فرمان روی را دست

 .بست را

 هب راضی را خود توانستمی نه. نداشت را زندگی این یادامه تحمل توان. کردمی عملی را تصمیمش باید

 !کند زندگی دیگر یکی کنار در دیگری به اندیشیدن با توانستمی نه و کند همبستری

 ؟کردمی انتخاب بایستمی را راه کدام راستی به و کرده باید چه

 گاهی چند هر. نبود یداهلل برای جایی که بود همراه شروین با دلش چنان اما؛ بود مانده راهی ود بین در

 و دیدار درمانش تنها و ستدردی بد عاشقی دانستمی و بود عاشق خودش زیرا؛ سوختمی او برای دلش

 .سازد گام هم تقدیر این با نیز را خود توانستنمی اما! است بودن یار کنار در

 و مالیم آهنگی از آکنده را ماشین فضای نیز پخش صدای، ماشین شدن روشن با همراه و زد رتاستا

 .کرد سوزناک

 .خواندمی ترانه او دل از گویی خواننده

 کنم فراموشت توانستممی*  زندگی امید تنها ای کاش

 کنم خاموشت سینه مزار در*  دل سوزان آتش چون شبی یا

 گریختمی رویت یاد شبها نیمه*  امدیده از گران خواب چون کاش
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 گریختمی آرزویت دیار از*  پر بسته و حال افسرده دل مرغ

 بود دور وجودت چون وجودم از*  دیدنت نیاز احساس کاش

 بود کور چشمهایم شب آن کاش*  نگاه آن زدنمی آتش دلم در

 پور شجاع علیرضا

 .کردمی رانندگی و ریختمی اشک اشکلمه کلمه اب اختیاربی مینو که خواندمی سوز با خواننده چنان

 .دید خانه مقابل را خود ناگاه. رسید خانه به کی نشد متوجه که بود غمگین و گرفته دل قدری به

 آینه در سپس و نمود پاک اشک از را صورتش. کشید بیرون جعبه از کاغذی دستمال برگی و شد خم

 وارد و چرخاند قفل در کلید، رفت در طرف به و نمود قفل را در. شد پیاده و انداخت اشچهره به نگاهی

 .شد

 :گفت خود با. زد صورتش به آبی و نشست حوضچه پای و رفته، بود حیاط در که آب شیر سراغ به ابتدا

 که میگم. میگم رو آخرم حرف خورد شام و رسید که یدی. ریزممی دستش روی رو پاکی آب امشب -

 دلم اام کنممی زندگی کنارش نیست ـناه گـ مگه آخه. مونمنمی اون با و کنم حملت رو وضع این تونمنمی

 ؟شروینه با

 که بود نرفته باال ساختمان ورودی یپله از هنوز. برخاست جا از و داد تکان دلش حرف تایید به سری و

 :گفت نگرانی با و شد ظاهر در یآستانه در لنگان لنگ مادربزرگ

 ؟یویب تُ میشم دیوونِی پیرزن من نگفتی! ننه زدمی گنگیشکی مِث دلُم؟ گلُم گُمپ بودی رفتِ کُجوی -
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 طرف دو از که پیرزن سپید گیسوان روی طرف دو از را هایشدست، دید را مادربزرگ نگرانی وقتی مینو

 :فتگ و نشاند لب به تلخ لبخندی زحمت با. کرد نوازش را آنها و داد قرار، بود زده بیرون اشروسری

 .اومدم و دادم انجام بیرون رفتم که داشتم کار کم یه؟ شدی نگران چرا، بزرگمامان برم قربونت -

 :گفت و کشید آسودگی به نفسی دید را لبخندش وقتی مادربزرگ

 ؟ننه نه مادرم! دیوونهِ دلم ننه خو -

 این با را حرفش و نمود ازب و بست را هایشچشم مقابلش در نیز مینو و داد تکان تایید عالمت به را سرش

 .کرد تایید عمل

 :گفت و داد ماساژی دست با را زانویش مادربزرگ

 و قربونعلی مَش زن پیش بِرُم پُ توک یِ من نگیرِ ته باشه خورِشو ایبه چِشِت اومدی کِ حالو ننه -

 !میره یادِش قالیووِه دار پشت او ام؛ سپُردم ارزینه به. برگردم

 .آمد پایین پله از آهسته و نَمک نَم و گفت را این

 .کرد آسوده را خیالش جمله این با نیز مینو

 .برید شما هست حواسم من باشه راحت خیالتون بزرگمامان باشه -

 .رفت اشساله چندین یهمسایه یخانه طرف به و خارج در از سالنه سالنه پیرزن

 بردارخ آنجا اوضاع چگونگی از تا زد آشپزخانه هب سری ابتدا در و نمود لباس تعویض، شد تنها مینو وقتی

 .شود
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 درون و برداشت زمین از را بود گرم اندکی هنوز که مادربزرگ چای خالیِ فنجان و آمد هال به سپس

 .رفت اتاقشان طرف به و گذاشت ظرفشویی سینک

 صبح به را شب دوستانش کنار در یدی که هاییشب. بود اشتنهایی هایشب شاهد تنها که اتاقی

 را خاطراتش تجردش دوران خوش روزگار یاد به یا ریختمی اشک یا اتاقش تنهایی در او و رساندمی

 .کردمی مرور

 و مهر بی همسرش به که بود دیده را مینو رفتار وقتی از اما؛ نداشت کم چیزی چهره زیبایی از یدی

 حترجی نیز او، گیردمی نادیده را اشنهعاشقا رفتارهای و است تفاوت بی اشزناشویی وظایف به نسبت

 و شده مینو ربای دل اندام شاهد کهاین تا برد سر به قلیان بساط پای در و دوستان کنار در را شب دادمی

 . بماند دلش در بدن و تن آن به کشیدن دست یک حسرت

 !ناز خواب در بود مانند را کودکی خوابیدمی مینو وقتی

 و عصبی را او، گردد برخوردار اشطبیعی حق از و گشته نزدیک خود همسر به تا تنداش اجازه او که این

 .نمودمی مشترک زندگی و زن القید را او پیش از بیشتر روز هر و کردمی بدخلق

 نای بر مینو اما؛ بود خودش حدودی تا اشبانی و باعث چه گر. آزردمی را مینو بودن الابالی و القیدی این

 یدی که این از او چند هر. است شده پیش از بدتر اکنون و بوده القید قبل از یدی هک بود عقیده

 خــ شروین عشق به کردمی خیال خود با گونهاین زیرا؛ بود خوشحال، کند حفظ او با را اشفاصله

 .است نکرده ـیانـت

 بروی و گذاشته تنها مرا نداشتی حق؛ بودی برده را دلم تو
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 ؟شودمی چه دلم تکلیف پس

 "میشی زینب"

*** 

 نگران مادربزرگش تا آیدنمی خانه به امشب و آمده پیش کاری گفت و گرفت تماس خانه با یدی عصر

 .نشود

 این، نمودمی سپری رفقا پای به پا و منزل از بیرون در را هاشب گاهبی و گاه که سالی چند این مدت در

 !کار یبهانه به هم آن. دادمی را نیامدنش خبر مادربزرگ به که بود بار اولین

 تا و کرده استفاده ارزینه و مادربزرگ خواب و شب نیمه از، رفتمی دوستان سراغ به گاه هر که چرا

 از ارزینه و مادربزرگ دلیل همین به. شدنمی خارج خانه از، اندرفته فرو خواب در دو هر شدنمی مطمئن

 .گذراندمی دوستان کنار در را هاشب اکثر او دانستندنمی و بوده اطالعبی کارهایش

 نشان ار خود پیش از بیشتر یدی، ببخشد پایان مضحک یرابطه این به بود گرفته تصمیم مینو که حال

 .دادمی

 هک آلبومی. رفت آلبوم سراغ به و گذاشته کالم بی و آرام آهنگی و کشید آهی غمگین و گرفته دل مینو

 را آلبوم ایشیشه و سنگین هایبرگ. بود داده جای خود در را عمرش شب بهترین ظاهر به هایعکس

 .زدمی ورق و کردمی نگاه یکی یکی

 مهارت که عکسی. بود شده خیره تکی عکس به. داشت دنبال به برایش ایخاطره هاعکس تک تک

 و زرین هاییدانه با را هایشپلک پشت و زده زیبا طرحی استادانه را هایشچشم و داده نشان را آرایشگر



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 247 

 از تور. زدمی غمگین چنان هم نگاهش و خیره دوردست به مینو عکس این در. بود داده زینت طالیی

 از زیباتر، بود شده گرفته رخ نیم عکس چون و بود شده هدایت سرش سمت یک به و زده باال صورتش

 . بود هاعکس باقی

 در را هایشلب محو لبخندی غم همه آن میان در و ادهافت بهنام هایشوخی و رفتار یاد عکس هر دیدن با

 .گرفتمی بر

 اتاقش تنهاییِ در و کرد رها را اشک سیل، خاطراتش و هاعکس دیدن با همراه و شده موسیقی در غرق

 .ریخت اشک سیر دل یک

 .بود شده متورم هایشپلک پشت و قرمز هایشچشم

 باقی کاغذی دستمال با. انداخت متورمش یچهره به آینه در نگاهی. برخاست جا از و کرد جمع را آلبوم

 را صورتش و رسانده آب به را خود و شده خارج اتاق از بتواند تا کرد پاک اشگونه از را اشک یمانده

 .دید در یآستانه در را مادرش و شد باز اتاق در البابی دق و مقدمه بدون که بشوید

 خیره آینه در متعجب هاییچشم و بهت با و کرد زده شوک را او عیتوض آن در مادر یمترقبه غیر دیدار

 .دادمی نشان خودش تصویر پشت را مادر تصویر که ایآینه. بود شده

 هب شدنش نزدیک با و آمده پیش لبخند با مادر. بود بربسته رخت بدنش از تحرک قدرت و زده خشکش

 .کند آمدگوییخوش و احوالپرسی او با و شتهبرگ مادر طرف به و داده خود به تکانی توانست، او

 ؟داشت دلیلی چه متورمش صورت برای اما
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 آغوش به را سرش دوباره و دوخت دخترش صورت به چشم نگرانی با و گرفت آغوش در تنگ را او مادر

 :گفت و فشرد

 ؟کرده اذیتت کسی؟ گلم دختر شده چی، نازت هایچشم قربون به مامان -

 :گفت طمانینه با بود چسبانده مادر آغوش به را سرش که طورهمان مینو

 !همین، بود شده تنگ براتون دلم فقط، نشده چیزی نه -

 نگاه که او به و داد جا هایشدست میان را صورتش دست دو با و کرد جدا سینه از را سرش مادر

 :گفت، دزدیدمی مادر از را غمگینش

 ؟کنم باور یعنی! کن تکرار رو حرفت و کن هامچشم توی نگاه -

 :داد ادامه فخری که بود جدل در خود با مینو هنوز

 اون، کرده ورم هاتپلک که کردی گریه قدر اون تو! نیستم مادر که نشناسم رو خودم دختر من اگه -

 رو زندگی همچین نباید. کردم اشتباه من! مینو مادرم یه من؟ کنم باور رو حرفت من داری توقع وقت

 هگفت دروغ من به شخص اون و باشه غلط امیدوارم که شنیدم یدی به راجع چیزهایی یه! ختمسامی برات

 .باشه

 ؟شنیدی کی از مامان -

 رو من تا اومدم. کنم اعتراف اشتباهم به دخترم مقابل در تا اومدم. دور فامیل یه از! نیست مهم کی از -

 ذهن هاشحرف با تموم نامردی با اون. مخورد رو سیما هایحرف گول من. ببخشی خودت بزرگواری به

 ...خودش حاال و بشه خراب تو به نسبت ذهنم تا داد شستشو رو من
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 :داد ادامه و بست حلقه هایشچشم در اشک و داده بیرون سینه از سوزناک آهی و گفت را این

 ادد گوش حرفم به گها. بزنم حرف یداهلل با بار آخرین برای اومدم. بدم نجاتت وضعیت این از تا اومدم -

 .بشی جدا ازش باید نداد اگر و! فبها که

 .گرفتند پیش را اشگونه راه اشک هایقطره و شد تربزرگ چشمش در اشک یحلقه

 کم خودش حال اما؛ کند زندگی به گرم دل را او و داده دلداری دخترش به تا بود آمده مادر! بود جالب

 .بود آورده

 !نکرده عمل قولش اون به هنوز که بود داده من به قول یه ازدواج از پیش یدی -

 :گفت و داد پیشانی به چینی و انداخت باال ابرویی مینو

 ؟ قولی چه؟ قول -

 :داد ادامه و نشده مادر حرف منتظر و

 .دادم انجام کارهایی یه و ننشستم کار بی مدت این من! نیست قرار و قول به نیازی -

 اپ، باشند داشته حقیقت مبادا که سیما هایحرف یاد به و شد منحرف نشذه حرف این شنیدن با فخری

 :گفت درمانده و گرفت سرش بر دست و نشست جا در چمباتمه و کرد سست

 !کردم بدبخت رو دخترم دستی دستی؟ شد سرم به خاکی چه دیدی؟ کاری چه -

 پیدا رد یآستانه در گل فرح بیبی و میسلی که دربیاورد نگرانی از را مادر تا بود نکرده باز لب مینو هنوز

 :گفت لبخند با سلیمی و شده
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 !داره هم پدری دختر این که رفته یادتون و کردید خلوت دختر و مادر خوب -

 :گفت شادمانی با و داد جای آغوشش در را خود و کرد تند پا طرفش به دیدنش با مینو

 !جون بابا -

 :گفت آرام و کشید سرش به دستی و فشردش آغوش به سلیمی

 . بود شده تنگ برات دلم چقدر! بابا جون -

 .نواخت دخترش سر بر ایـوسه بـ سپس

 .گزید خانه هایشچشم نی نی در اشکی نم باز و کشید باال ولع با را پدر تن بوی مینو

 :گفت "نشستی جا اون چرا تو" گفت او به که سلیمی جواب در و شد بلند جا از نیز فخری سپس

 !نشوندم جا در المصب کردمی درد زانوم کم یه -

 :گفت، کرد او به که عاشقانه نگاهی با و انداخت گردنش دور دستی نیز سلیمی

 :گفت و کرد بیبی به نگاهی و! دیگه شده پیر قشنگم خانم آخی -

 !شده پیر گلت گمپ عروس؟ ننه نه -

 :تگف و بوسید را اشگونه و کرد عروسش به نگاهی نیز بیبی

 ؟پیرِ کُجوش مونِمی چاردَ شب ما مثِ هنوز گلم برگ عروس! صلووتی پدر پیرِ اتننه -
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 و انداخت مادرش گردن را دیگرش دست و فخری گردن دور به دست یک و خندید قهقهه به سلیمی

 .نشستند و رفته پذیرایی اتاق به هم دور همگی سپس و همراهی هال تا را هردو

 :گفت و آمد پذیرایی به دست به سفره ارزینه

 !گیرینمی پس قلوِهو میدین دل خوب -

 :گفت و کرد او به نگاهی مینو

 !هدیگ بله... و کشهمی سیخ قلوه هم تو برای و میاد شهمی پیدا هم یکی زودی به شااهللان جون ارزینه -

 و انداخت را سفره و کرد کج را سرش، ریخت ظریفش چندان نه یچهره به که دخترانه شرمی با ارزینه

 .نگفت هیچ

 :گفت خود با دل در نیز مینو

 ؟!بکشه چی! کنه تحمل رو قیافه این باید آینده در که اونی بیچاره -

 .نشستند آن دور همه و گرفت جا آن روی بیبی پخت دست با غذایی و شد چیده سفره

 :گفت و گذاشت دهان به و کرد پر غذا از را قاشق فخری

 ؟نمیاد شام برای یدی -

 :گفت و گذاشت دیس درون را کفگیر ارزینه

 !نَمیاد امشب اومدِ پیش کار گفت و زد زنگ نه -
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 :گفت ارزینه به رو سپس و کرد مینو به نگاهی فخری

 !رسیدیم ما شبی عجب -

 :گفت متعجب ارزینه

 ؟دویی زن افتادِ اتفاقی -

 :داد ادامه و ریخت برنجش روی خورش مقداری فخری

 .ببینیم رو قشنگمون دوماد داشتیم دوست اما! معزیز نه -

 :گفت جوابش در نیز ارزینه

 .میاد ظهر از بعد فردا -

 :گفت و فشرد مشتش در را قلبش و گذاشت اشسینه روی دست فخری

 !اومدیم و گذاشتیم تنها رو مهرداد، برگردیم زود باید ما! دیره خیلی؟ بعدازظهر فردا -

 یداهلل و مینو که داشت دوست داییش زن و دخترداییشه ازدواج جشن. ببریم خودمون با رو مینو اومدیم

 .باشن حتما هم

 :گفت متعجب مینو

 ؟هست کی دوماد؟ میشه عروس هم افسانه باالخره! اِ -

 :گفت و گرفته برایش آب لیوانی سلیمی. افتاد سرفه به و پرید فخری گلوی به لقمه هنگام این در
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 .داد دستش به را لیوان و گفت را این! زد سفره از بعد میشه هم ور هاحرف این زن آخه -

 :گفت و داد قورت آب زور به را لقمه و نوشید آب ایجرعه فخری

 .دید باید! دادمی دامادش تعریف خیلی که داییت زن -

*** 

 تلعن خود به دل در و خوردمی را خونش خون فخری! نیامد که نیامد یدی، ماندند منتظر چه هر

 .است شده وصلتی چنین بانی و باعث که فرستادمی

 زدمی غلت بستر در فخری اما؛ بود رفته فرو عمیق خوابی به خستگی از پدر و بود گسترده بستری مینو

 او که مینو به رو، نشد یدی از خبری باز و گذشت نیمه از شب دید وقتی و آمدنمی چشمش به خواب و

 :گفت و کرد، بود نخوابیده هنوز نیز

 بش؟ نمیاد خونه شب یداهلل کی از؟ مادر شده این زندگیت کی از. ببخش رو من! مینو کردم اشتباه من -

 ؟نگفتی چیزی حاال تا چرا؟ کنهمی کارچی و میره کجا

 در اشک نَمِ تاریکی در که انداخت مادر نگران هایچشم به نگاهی و کرد جاجابه خود روی را پتو مینو

 :گفت و زدمی برق میانشان

 دختر امخونه این تو که زمانی تا و دخترم هنوز من مامان گفتممی و اومدممی باید؟ گفتممی باید چی -

 رو زندگی این برام شما خود مگه! مامان آه! آه... ذارمنمی و نمیاد خوشم یدی از گفتممی باید؟ مونممی

 ؟نکردید تعیین
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 و زندگیت و خونه سر بشین گفتینمی شما خودِ کردممی شکایت اگه؟ کردممی چی از شکایت پس

 ؟بکن رو زندگیت

 :گفت و زد صورتش طاق به دستی و کشید آهی و شد قبل از ترشرمنده فخری

 ؟ میگی داری االن رو این و نکردی تکمیل رو ازدواجت پس...؟ هنوز -

 :داد ادامه سپس

 قانع دلیل و کرد مِن و مِن اگه و زنممی حرف باهاش جاهمون و کارش محل میرم بابات با صبح من -

 و کشیدم برات زحمت همه این! زندگی این از کنممی آزادت و برممی، نداشت کارش برای ایکننده

 ؟زندگیت بشه این که فرستادمت مختلف هایکالس همه اون! کردم بزرگت

 رو هاشب باشه قرار اگه. دورم تو از مترهاکیلو من و جااین تو! بدی ادامه شکل این به ذارمنمی من! نه، نه

 یرس نونت از که ما؟ نباشی خودم پیش چرا! میشم دیوونه نگرانیت از من که کنی سر صبح تا تنهایی

 صد وگرنه داشتم ازدواج این به اصرار که درستیه و راه به سر آدم یدی کردممی فکر من! بودیم نشده

 !کردمنمی کاری همچین سال

 :گفت دید را مادر نگرانی و دلشوره وقتی مینو

 برای من نیست قرار مگه. میشه درست چی همه هم، حاال نخور جوش و حرص قدراین جان مامان -

 ؟نه یا قراره؟! بیام شما با افسانه جشن

 :داد ادامه مینو و کرد تایید را حرفش سر با مادر

 .گردمبرنمی دیگه و میام شما با من -
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 ...؟یعنی -

 .نده ادامه لطفا مامان بله -

 .زد غلتی بستر در و گرفت مادر از رو و گفت را این

 به ایعالقه هیچ که موضوعی مورد در نداشت دوست. پایانبی آشوبی دلش در و بود غوغایی سرش در

 .کند بحث نداشت آن

 !بس و دانستمی شروین و عشق به متعلق را خود و بود شده تمام یدی و زندگی این او برای

 .است مانده باقی پدر یخانه دختر همان هنوز که بود خوشحال

 .رفت خواب به اندآمده سراغش به کجا از نبود معلوم که افکار این با

*** 

 :گفت بهمن به رو آماده و پوشید لباس صبحانه صرف از پس فخری

 .برگردیم ودز و ببینم رو روستا خواممی بزنم روستا توی گذاری و گشت یه ببر رو من بیا -

 و کرده بهانه را کار ارزینه اما. گردند همراه آنها با تا کرد دعوت خواهر و مادر از و پوشید لباس نیز سلیمی

 :گفت و را درد پا بیبی

 ابت یه مامونش بابو با ببرین مینورَم. بیوم همروتون تونَمنمی درد پُ ای با من بیرین خوتون، ننه نه -

 !واشه دلش بوخوره

 :گفت و بیبی به سپس و کرد مینو به نگاهی یفخر
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 نشد اگه و بریممی هم اون اومد هم یدی اگه و ببریمش بوشهر به خودمون با قراره. بریممی بیبی آره -

 .بریممی رو مینو فقط

 :گفت جوابش در بیبی

 هب بیرین! بِگردونِ معصومو طفل ای رسهنمی شدِ زیاد بارش و کار روزا ای یدی ای کنینمی خوب ننه ها-

 !ننه سالمت

 .شدند خارج خانه از و گرفت قرار مادر کنار در آماده و حاضر نیز مینو

 :گفت سلیمی به، شدند که ماشین سوار

 .بزنم حرف یدی با خواممی، یدی کار محل طرف برو -

 :گفت رانندگی حین در و انداخت فخری نگران یچهره به نگاهی سلیمی

 ؟افتاده اتفاقی -

 !برو فقط نه -

 :گفت سلیمی به فخری، رسیدند مقصد به وقتی. نمود هدایت سمت آن به را ماشین متعجب سلیمی

 .بِبرم کارگرهاش جلوی رو آبروش خوامنمی. بگم رو کارم جاهمین بیاد بگو یدی به برو -

 :گفت مادر به رو مینو، رفت که سلیمی

 ؟بگی بهش خوایمی چی مامان -
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 :گفت و گرداند او به رو و عقب به سری فخری

 ...که داد جواب حسابی و درست اگه. کنم حجت اتمام باهاش خواممی -

 .آمد آنها طرف به سلیمی همراه به یدی که بود نزده را حرفش باقی

 .شدند پیاده ماشین از مینو و فخری

 .گفت آمدخوش شادمان دایی زن دیدن با یدی

 ؟طرفا ای از دویی زن عجب چه -

 و نشد موفق زیاد اما شود مسلط خودش به تا کرد سعی. داد را اشاحوالپرسی جواب فقط و فقط خریف

 :گفت، کند کنترلش کردمی سعی که خشمی با و کرد او به رو سپس

 تحصیل ادامه تا بفرستی دانشگاه به رو مینو ازدواج از بعد که بودی نداده قول ازدواج از قبل مگه تو -

 ؟نکردی عمل لتقو به چرا؟ بده

 پررویی با و داد قورت را دهانش آب، بود ندیده خود مقابل در هم آن عصبی حال به تا را فخری که یدی

 :گفت

 !نشد خو -

 :گفت و شد ترعصبی فخری

 ایبر رو تحصیل ادامه شرایط من بشه چی هر گفتی! نشه ممکنه نگفتی خواستی دختر که موقع اون -

 ؟نگفتی یا گفتی. کنممی فراهم مینو
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 :داد ادامه وقیحانه و زد لبخندی، دارد را تصورش که است آن از غیر اوضاع دید که یدی

 .نیارین نه شما و بشه روضی مینو که گفتم موقعو او اینارِ -

 :گفت و برد باالتر را صدایش فخری

 ؟نه زیرش زدی گذشته پل از خرِت که حاال! هان-

 :گفت بلندتر صدایی با و زد دریا به را دل، دبو مانده مینو از ناکام که نیز یدی

 هم روزگوری شدِ نصیبم که سرتقی دختر ای؟ دویی زن بینیمی خری تو؟ گذشتِ پل اَ خرم؟ خر کو -

 ؟گذوشتِ برام

 بلند سر، کردمی نگاه زمین روی هایخاک به و بود انداخته پایین را سرش و ساکت حال به تا که مینو

 :گفت و کرد

 ؟خواست کسی! خواستی خودت برای رو روزگار ینا خودت -

 :گفت آمده حرف به مینو دید که یدی

 ؟بودی بِلَد هم زِدن حرف تو! سال یِی بعدِ شنیدم عروسم صدا عجب چه -

 :گفت نداشت یدی از جوابی چنین انتظار که فخری

 دادی که قراری و قول به دبای فهمیدی و شدی آدم وقتی بریممی بوشهر به خودمون با رو مینو داریم ما -

 !زنت دنبال بیا؛ باشی پایبند

 . داد حرکت و نشستن دستور سلیمی به و گفت را این



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 259 

*** 

 .نبود یداهلل از خبری هیچ و بود گذشته بوشهر به مینو آمدن از روزی چند

 سر و اهو و آب کردن تازه برای مینو کردندمی خیال کدام هر مهرداد و همسرانشان و مسعود و بهنام

 .است آمده بوشهر به فامیل به زدن

 ظاهر به کردمی سعی اما؛ بود ویران درون از نیز او چه گر. بود سپرده فخری به را چیز همه حدوداً سلیمی

 .دهد نشان مقاوم و منطقی را خود و بوده خوددار

 و نمودمی تقسیم شکا با را هایشتنهایی هاشب اما؛ داشت بند از رهایی و آزادی حس که این با مینو

 .کند آرام را دل توانستنمی

 .کردمی زمزمه آن با و دادمی گوش را آزادی هوای یترانه مدام

 قفسم تو باهات ولی خواممی آزادای هوای

 ...عشق بند قشنگه آخه

 تا خوب حس این و کردمی تجربه دیگر باری را شروین عشق به اندیشیدن و بازگشته اتاقش به باز

 .بود دویده پوستش زیر یحدود

 .ریخت هم به و آشفته رسماً را او افسانه جشنِ به آنان دعوت و تنهایی به دایی آمدن اما

 یک حد در نداشت مهمان یحوصله که مینو. رفت و نشست قدری و داد را کارت رسمی خیلی دایی

 .برگشت اتاقش به و دید را او احوالپرسی
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 :خواند چنین و نموده باز و برداشت میز روی از را کارت فخری، فرهاد رفتن از بعد

 ؛عشق دیوارش و در سازیممی ایخانه

 عشق آوازش همه ستون به ستونش هر

 .افتاد داماد و عروس اسم به چشمش که بود نرسانده پایان به کامل را متن هنوز

 حال اما؛ بود برده یاد از اندکی را سرش درد که شدمی وقتی چند. کشید تیر و افتاده دوَران به سرش

 .رفتمی سیاهی هایشچشم و آمده سراغش به درد این دوباره

 .رفت میزش کشوی سپس و اتاق طرف به و شد بلند جا از زحمت با. افتاد زمین به دستش از کارت

 تپش آب لیوانی و داده قورت را هایشقرص و کشید بیرون کشو از را داروهایش ناتوان و لرزان دستانی با

 رها را اشک سیل و افتاد تخت روی. برگردد هال به باز تا دیدنمی پایش و دست در توانی. خورد سرش

 .نداشت احساساتش روی به تسلطی و ریختمی اشک اختیار بی. کرد

 خبردار دو هر ازدواج از آخر یلحظه در اما داماد یخاله هم و باشد عروس یعمه هم او بود ممکن چطور

 !باشد شده

 نشده قائل برایش ارزشی و نکرده احترام تربزرگ عنوان به را او چرا؟ بودند نگفته چیزی او به راچ

 ؟!بودند

 نشان خودی و ایستاده صف به ذهنش در کلمه به کلمه سیما هایحرف و چرخیدمی سرش دور اتاق

 .دادندمی
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 ؟نداند قابل را او پسرش ازدواج یبرا که بود کرده کوچک خواهر نزد اندازه این به تا را او سیما یعنی

 آتش روی بر آبی ریختمی اشک چه هر! بود کرده سرش پشت هاییبدگویی چه سیما داندمی خدا فقط

 .شدمی کشیده آتش به وجودش پیش از تربیش لحظه هر و شدنمی ریخته دلش

 و دهسپر یداهلل به را ترشدخ و خورده گول فخری تا کرد کاری و بود گفته بد شروین یدرباره سیما چقدر

 و آدم به را فخرش و آورددرمی شروین عقد به را افسانه سیما اکنون اما؛ نداند مینو مناسب را شروین

 !فروختمی عالم

 و کرده گم را خود پای و دست دو هر. آمدند بالینش به فخری هق هق صدای با مینو و سلیمی

 .کنند چه دانستندنمی

 :گفت سلیمی به رو هق هق میان در فخری

 .گذشته هاحرف این از کارم! نباش نگران نیست چیزیم من -

 :گفت هراسان سلیمی

 :گفت و کرد ایاشاره مینو به؟ زنیمی چیه هاحرف این -

 .برسونیم بیمارستان به رو مامانت کن کمک مینو باش زود -

 آب ،نشست وقتی فخری اما؛ نشیندب تا کرد کمک و انداخت مادر گردن زیر دست و دوید جلو سریع مینو

، اشدب دویده هامسافت گویی زنان نفس نفس و داد تکان صبر عالمت به دستی و کشید باال را اشبینی

 :گفت مینو به بریده بریده
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 پاکی به و خوردم رو سیما هایحرف گول من. شدم بدبختیت باعث من! بشی جدا یدی از باید فقط تو -

 .کردم شک دخترم

 :گفت پیش از ترهراسان دیدمی را فخری بد حال که سلیمی

 رو هاحرف این، نیست خوب حالت تو بیمارستان بریم فعال بذار؟ حاال هاستحرف این وقت چه فخری -

 !بعد برای بذار

 :گفت و داد تکان تاسف به سری فخری

 و دارم سرم توی تومور هی من. نباشه باقی برام فرصتی دیگه شاید، بزنم رو هامحرف بذار! بهمن نه -

 تو روز اون من! بکنه رو خودش کار تومور این ممکنه آن هر و گذرونممی رو آخرم روزهای دونممی

 .رمبب بین از خودم با هم رو شما نداشتم دوست چون؛ بگه شما به رو حقیقت دکتر نذاشتم بیمارستان

 ؟چی یعنی دونیمی! داغون !بهمن شدم داغون افسانه اسم کنار شروین اسم دیدن با حاال

 .رفت هوا به اشگریه هق هق باز و گفت را این

 شهایگونه روی اشک گرمی. رفت عقب قدمی هاگرفته برق مثل شروین اسم و تومور اسم شنیدن با مینو

 .بسوزد، کشیدمی شعله درونش در که آتشی از هایشگونه تا شد باعث

 ؟را شروین ازدواج یا را ادرشم تومور؟ کردمی باور باید را یک کدام

 .زد زنگ گوشش در پدر صدای که ریختمی اشک زده شوک هنوز

 !رفت دست از مادرت بدو؟ کنیمی کارچی مینو -
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 اغدمخون دانستمی خوبی به سلیمی. نداشت مغایرتی خودش یگفته با این و بود شده دماغخون فخری

 .نیست خوبی ینشانه شدید سردرد با همراه شدن

 در یو سی سی اتاق یشیشه پشت مینو و بهمن دوباره و بود بیمارستان تخت روی بیهوش او اکنون

 .کند باز را هایشچشم فخری که بودند ایلحظه انتظار

، رپرستا هشدار با حد از بیش شلوغی خاطر به که شدند اضافه جمعشان به نیز عروسان و پسران کم کم

 .برگشتند خانه به هردادم و بهزاد همراه به بهناز

 حیاط به مسعود و بهمن گاهی و نموده تعویض هم با را خود جای مدام نیز مسعود و بهمن و سرور و بهنام

 پشت مینو و مسعود و سلیمی گاهی و ماندندمی شیشه پشت سرور و مینو و بهنام و آمده بیمارستان

 .بود مینو، شیشه پشت ثابت دفر تنها. آمدندمی حیاط به سرور و بهنام و مانده شیشه

 بین این در حال این با او اما؛ نداشت تقصیری آن در خودش شاید که آزردمی را مینو وجدانی عذاب

 .افزودمی عذابش بر همین و دانستمی مادر آرامش سلب یمایه را وجودش

 از را دلفریبش قعش سویی از و بود خطر در مادرش جان سو یک از. گذراندمی را سختی و تلخ لحظات

 !بود ندیده رحمبی قدر این را زندگی حال به تا. دیدمی رفته دست

 یخانواده، بودند مشغول پایکوبی و رقـــص به فرزندانشان شادی و جشن در سیما و فاخته که روزی

 .نمودندمی سپری را شانزندگی لحظات ترینسخت و بدترین سلیمی
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 یضربه بدترین او وجود تمام در درد شدن پخش و مادر تومور خبر. آمدبرنمی کاری کسی از دعا جز

 .بود فرزندان تک تک سر بر مهلک

 الح شدن بدتر از خبر دکتر وقتی شدمی پیش از بیشتر لحظه هر خانواده اعضای بر نگرانی و دلشوره

 .دادمی فخری

 ؟نه یا هست آن از گریزی نبود معلوم که کمایی. رفت کما به زود خیلی و نیاورده دوام فخری سرانجام

 را خود جای نوبت به نوبت هاشب مینو و بهنام و مسعود و سلیمی. بودند بیمارستان درگیر روز شبانه چند

 این در که چند هر. گشتندبازمی سپس و آمده خانه به کوتاه استراحتی برای و داده یکدیگر به

 ایلقمه زور به یا و گرفتندمی دوشی و نموده لباس ضتعوی که همین اما؛ نبود خواب از خبری هااستراحت

 .ساختمی ترمقاوم بزرگی درد چنین با مقابله برای را آنها اندکی، دادندمی قورت

 آن آنها برای تقدیر اما؛ کنند خدا به توکل نوعی به کدام هر و داده دلداری هم به کردندمی سعی

 .داشتند دوست و بوده مایل آنها چهآن نه! خواستمی خود که خواستمی

 .کردندمی سرزنش را خود، نشدند واقف او بیماری به ترپیش که این از و بودند آشفته و پریشان همه

 .گفت سخن او با دل در و چسبانده شیشه به سر سلیمی

 من با قدراین یعنی؟ نگفتی من به رو دردت و ندونستی خودت اسرار مَحرم رو من چرا؟ فخری چرا -

 ؟بشی شریک باهام رو دردت که دونستینمی قابل رو من یا؟ بودی ریبهغ
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 بودیم نذاشته قرار مگه اول روز؟ داشتیم هم با قراری همچین ما؟ بری و بذاری تنها رو من خوایمی چرا

 نای؟ بری و بشی راه نیمه رفیق خوایمی تو حاال اما؟ نه یا گذاشتیم؟ باشیم هم کنار و هم پای به پا که

 ؟کردی پنهون من از رو حقیقت که بودم کرده گناهی چه من؟ نصافها

 تا و گذاشته شیشه به خویش از ردی هایشاشک، آمد که خود به. کردمی زمزمه و زدمی لب سلیمی

 .بودند کرده پیدا ادامه پایین

. مودن هدایت نیمکت طرف به را او و گرفت دست در را دستش و گذاشت پدر یشانه روی دستی مینو

 :گفت سپس

 ؟میاد، نمیاد هوش به مامان که زدن زل و ایستادن جااون با! بشین کم یه الاقل بیا جون بابا -

 :زد لب آهسته و داد تکان سری درمانده و کرد فرو اشآشفته موهای درون دستی سلیمی

 اما! گذروندیم هم با رو یروزگار چه ما دونینمی تو! منه زندگیِ یهمه خوابیده جااون که اونی بابا. نه -

 . بره و بذاره تنها رو من خوادمی اون حاال

 انسان یک مگر. نداشت تحمل این از بیش دیگر. داد سر را اشگریه هق هق شرم بدون و گفت را این

 ؟باشد خوددار توانستمی چقدر

 .کرد غازآ سفر تنهایی به و بربست رخت دنیا از، کند باز چشم که این بدون فخری شب همان

 فرو ماتم در و کرده تن به عزا لباس مادر دادن دست از غم در همه و شده پوشسیه سلیمی یخانواده

 . رفتند

*** 
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 ؛احساس حریر ای، مادر

 ؛ایکرده اندوه و بهت از دریایی فراغت در را چشمانم و ایبربسته رخت بال دشت این از غریبانه که حال

 با، نبودنت بزرگِ حجم در؛ ندارم دل و درد برای هاییشانه و اممانده یبنص بی اتامن آغوش از که حال

 طول به قیامت تا دانممی که اتدوباره دیدار انتظار در و کنممی ناله، خراشیده دلی و طوسی بغضی

 ؛انجامدمی

 .شوممی وفابی و فریبنده عالم این گردِ کوچه

 !امزندگی خوار غم ترینکبیر! شیرینم و تلخ هایلحظه همسفرِ

 !باد آرام، ات ابدی خوابِ؛ سرنوشتم کوهِ رشته ترینمقتدر و

 "کیانمهر آیین"

 .شد خوانده جمعیت توسط میت نماز

 و هنامب و مسعود و بهمن و کرده همراهی بلند جمعیت، "االاهلل الاله بگو االاهلل الاله شرف عزت به" نوای با

 .رساندند قبر پای را جنازه و هنمود بلند را تابوت طرف چهار شروین

 به را جایش و گرفت فاصله قدری بهمن. گرفت صورت مربوطه مراسم و کرده خارج تابوت از را جنازه

 جسدش توانستنمی او حال هم کنار در زندگی هاسال از پس که بود دردناک چقدر. داد یداهلل و مسعود

 خودش هایدست با خودش و رفته قبر درون تا دادنمی اجازه او به حاصله اندوه و غم. بسپارد خاک به را

 .کند دفن خاک در را او
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 .آمدند بیرون و داده قرار رویش را لحد سپس. دادند قرار قبر توی را جنازه و رفته قبر در یداهلل و مسعود

 را قبر و ریخته سرش بر خاک هم همراه بیل با سه هر قرمز هایچشم و اشک با یداهلل و مسعود و بهنام

 .بستند

 و رفته قبر روی پا با بودند مجبور وقتی، بود دو هر برای تلخی یلحظه و شدمی ریش بهنام و مسعود دل

 .شود محکم و سفت تا کنند له پا زیر را هایشخاک

 .بنشینند سوگواری به زنان ابتدا تا گرفتند فاصله قبر از مردان و شد بسته قبر

 .بود درآمیخته شانآه و اشک با همراه گورستان انمی در زنان یضجه و جیغ صدای

 کار بتواند که این بدون. کوچید و بربست بار فخری سرد و غریبانه چه. نداشت باور را کوچ این کس هیچ

 .بود گذاشته تنها ماتمکده این در را او و رفته، برساند اتمام به را مینو

 نگران را همه همین و ریختنمی اشک ایهقطر و نشسته گور پای شده خشک ایمجسمه چون مینو

 هب و بود کرده کز ایگوشه. گذراندمی نظر از را جمعیت و کرده اطراف به نگاهی گاهی گاه فقط. بود کرده

 مرگ روحی فشار از. بود شده خیره، آمدندمی دور از که افسانه دست دور به شروین یشده حلقه دست

 دیگری چیز واقعیت در و کردمی تصور شروین با خیاالتش در همیشه که هاییصحنه دیدن و مادر

 .آمدنمی بند که بود گرفته اشسکسکه، دیدمی

 .دوختمی چشم گور نرم هایخاک به باز و کرده یداهلل به خاص نگاهی سپس

 منزل در و آمده تهران از نیز فاخته و شروین و افسانه حتی. نمودند شرکت مصیبت این در فامیل تمام

 .بازگردند دیارشان به سپس و گذاشته سر پشت را مراسم این تا گزیده سکنی فرهاد
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، تنداش قبری سنگ هنوز که فخری یتازه و تر گور بر ایفاتحه بارشاشک هایچشم با سیما بین این در

 ادگش دهان، نمودمی پاک را هایشاشک چادرش یگوشه با که طورهمان. برداشت قبر از انگشت و خواند

 :گفت کنایه با و کرد ترش رو، داشت قرار آن در که موقعیتی رعایت بدون و نمود باز موقعشبی را

 !کننمی خراب رو مردم عیش و میرنمی و افتنمی تَقی؟ کِیِه مردن وقت دونننمی حتی هابعضی -

 آدمش وقتی .شود احمقش و درکبی دایی زن دهن به دهن بخواهد که بود آن از ترسوخته دل مینو

 ؟باشد داشته ارزش چرا حرفش، نداشت ارزش برایش

 .است خاموشی ابلهان جواب، معروف المثل ضرب قول به

 شقلب بر آتش، بود دیده که داغی کنار در سیما حرف و نداشت او با چندانی یفاصله که گل فرح بیبی

 :گفت جوابش در و کشید باال را اشبینی آب زدمی

 !بگیرِ جَواز تو از باس و خُدویی فَتّشمُ تو دونسنمی -

 با و گرفت ترجمع را چادرش و داد نشان بیبی به چشمی پشت، نداشت حرفی چنین انتظار که سیما

 :گفت حرمتیبی

 !بشنو عروس مادر از هم کلمه دو! واال خوبه -

 :گفت معترضانه و آهسته و کشید خود طرف به را سیما و آمد پیش فاخته

 !دار نگه رو قبرستون حرمت لطفا نداشتی نگه رو بزرگی حرمت! اینجا نداره خوبیت؛ شدادا زن -

 :گفت و داد فاخته نشان ترغلیظ اخمی سیما
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 .نزنم حرف بهتره! بستن رو از رو شمشیر من برای همه امروز -

 .گرفت فاصله، بودند شده جمع قبر دور که جمعیتی از پوف گفتن با و

 :گفت و کرد جمع ایلوچه و لب عصبی نیز بیبی

 !گنمی اینارِ ریشمیز طِیفه ندارِ ادب مُنجی -

 :گفت ملتمسانه و کرد کج سری و کرد بیبی به رو فاخته

 !کنید بزرگواری شما بیبی -

 .انداخت شده بسته تازه قبر به چشم و نگفت هیچ و داد تکان تاسف به سری نیز بیبی

 .بخوانند آن بر ایفاتحه نیز مردان تا گرفته فاصله قبر از که دکر خواهش زنان از مداح ساعتی از پس

 رایب همگی که کرد اعالم مداح فاتحه از پس. نشستند آنان جای مردان و شده بلند آه با یکی یکی زنان

 .بروند متوفی منزل به ناهار صرف

 مشت یک یاندازه به: منج*

 خدایی مفتش: خدویی مفتش*

 اجازه: جواز*

 دبای: باس*

 طایفه: طیفه*
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 موریانه: ریشمیز*

*** 

 از کم کم سلیمی یخانه و رسیده اتمام به اشمربوطه مراسم و گذشتمی فخری نبود از هفته یک

 کم کم نیز او که بود مانده خواهرش و مادربزرگ همراه به یدی فقط. بود شده خالی شهرستانی میهمانان

 .شدمی دیارش عازم

 .بودند نشسته و کرده انتخاب را ایگوشه زدهمصیبت و غمگین، هامانمیه پذیرایی از خسته همه

 .بود تکانده نیز را تنش گوشت یمانده باقی، وارده مصیبت و شده ترریزنقش مشکی لباس در مینو

 شده دلتنگش قدر چه. سوختمی زیبایش همسر حال به دلش. گرفتمی نظر زیر را او گاهبی و گاه یدی

 .انداختنمی اشچهره به نیز نگاهی نیم و کرده اعتنابی را او که بود ینوم این اما؛ بود

 حلوای مقداری و کرد آماده چایی لذا. گردد وظایفش دارعهده مادر جای به تا رفت آشپزخانه به مینو

 تعارف میهمانان به و آورده سالن به تا چید چای کنار در بود کرده آماده قبل از میکادو نان با که ایلقمه

 :گفت آهسته و رساند او به را خود ارزینه که کند

 !بزنِ خودمی رفتن قبلِ کِ دارِ حرفویی یِی. دارِ کارِت یدی بیو جون مینو -

 :گفت آرام و زدهغم، نمود بلند را سینی که طور همان مینو

 !دیگه میام سالن به دارم خودم اما؛ ندارم یدی با حرفی من -
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 سالن به هم پایپابه و نگفت هیچ و کرد او به مشکوک نگاهی نیم، آوردنمی در سر موضوع از که ارزینه

 .آمدند

 وا به را ملتمسش نگاه یدی، نشست مینو وقتی. نشست و کرده انتخاب مبلی مینو و شد تعارف چای

 :گفت آهسته، نداشت او با زیادی یفاصله چون و انداخت

 ؟بِیتَرِ حالوت! خانومم نَخسته -

 .ردآو پایین را سرش دوباره و نگفت هیچ و انداخت او به سرد نگاهی نیم و آورده باال اندکی را سرش مینو

 :کرد زمزمه آرام و کرد ترنزدیک او به را سرش یدی

 دلوم کِردم حس ییهویی. اُفتیدم یودت ییهویی شدممی رد خیرات چاارویی از دوشتم پیشو روز چند -

 !اَرزنوئِ قد ذَرو یِی سیت

 :گفت یدی چون آهسته و دلخوری با و پیش از سردتر و آورده باال را سرش دوباره مینو

 !گذروندینمی بیرون رو هاتشب گفتیمی راست اگه تو -

 :گفت جمع به رو و شده بلند جا از، دارند گفتن برای زیادی هایحرف دید وقتی یدی

 .گردیمبرمی االنو حیاطو تو بیریم ما شُمو اجازِی با -

 .شود راهی دنبالش به تا کرد اشاره مینو به سپس

 پایان هب را قائله این و گفته، بگوید او به باید که را ایناگفته هایحرف تا رفت دنبالش به ناگزیر مینو

 .برساند
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 .شدمی خالص اجباری ازدواج این از مینو باالخره و بود جدایی این به راضی، بود هم اگر و نبود مادر دیگر

 :گفت و کرد مینو به رو یدی رسیدند که حیاط به

 ؟بیریم تا شینمی آمادو کِ نَدوری برگشتن خیال شُمو مَی -

 :گفت کردمی بازی هایشناخن با که حالی در زدن قدم حال در و برداشت قدمی مینو

 نه -

 :گفت و شد متعجب یدی

 ؟بیوریدر مُنِ جِزّ و عِز خویمی؟ میوری در چیه چی بوزیو دُب ای -

 یک: یی*

 هاییحرف: حرفویی*

 نباشی خسته: نخسته*

 بهتره: بیترِ*

 هاپیش: پیشو*

 داشتم: دوشتم*

 چهارراهِ: چاارویی*

 افتادم یادت: افتیدم یودت*
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 برایت دلم: سیت دلم*

 ذره: ذرو*

 هست ارزنی: ارزنوئ*

 شما اجازه: شمو اجازی*

 االن: االنو*

 شما مگه: شمو مِی*

 نداری: ندوری*

 آماده: آمادو*

 برویم: بیریم*

 لجبازی: بوزیو دب*

 التماس: جز و عز*

 میاری: میوری*

 بیاری: بیوری*
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 هب اندکی و شد خیره رنگش چمنی هایچشم در بار این و آورده باال یداهلل سمت به را نگاهش مسیر مینو

 که قیافه این از یفح و لعاب و رنگ خوش هایچشم این از حیفه" گفت خود با دل در و ماند حال همان

 "! داده تو به خدا

 :گفت و داد بیرون سینه از آهی سپس

 !زندگی وضع این از شدم خسته، بدم طالق تقاضای و برم بابام با خواممی. بیام شما با نیست قرار نه -

 هاگ! گرفتی زن که انگار نه انگار اصالً و نمیای باشی باید که هم شب. نیستی خونه وقتهیچ که تو

 ؟گرفتی زن چرا بگذرونی هاتدوست با رو شب خواستیمی

 :داد ادامه، بود افتاده صدایش در لرزشی و رفته باال صدایش اختیاربی که مینو

 ؟گرفتی زن چرا بده جواب -

 :گفت و کرد اشچهره چاشنی عصبانیت اندکی و داد تکان پایین به رو را دست دو هر نگرانی با یدی

 !بوسوزه دِلوت تُوَم بِزُر، اوفِی، شکوندی دِلومِ؟ بالو بریمی وُلومِت هِی خبرتِ چه !پویین بکش صِدوت -

 ؟موندی دولکم مث کِ نمیگی خودوت چِرو

 و شده ترعصبی، زدنمی دلش به چنگی حال و آمدمی خوشش هاآن یلهجه از ازدواج از قبل تا که مینو

 :داد ادامه

 من نیست مهم برات اصالً! اتمسخره یلهجه این از دارم فرتن که دیگه دلیل یه هم این! بفرما -

 .زنیمی رو خودت حرف. نه یا میشم متوجه رو هاتحرف
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 .چندبار بلکه و باریک نه. کرد تکرار را دولکم یواژه کجی دهن با سپس

 :داد ادامه و خندید تمسخر به یدی

*** 

  ستا شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 

 میگی راس اگِ تو. میارم شَرُم لغتو فرنگ برِیت بوگو میگم چی چی دونینمی تو. میگی راس والو ها-

 .ندارِ کار کِ ای کنممی حلش ایجوریاس مشکلت

 خوردل که این با یداهلل. کشید پس را دستش مینو که بگیرد دست در را مینو دست تا برد پیش دست

 ،ببیند را هاآن نخواست وقت هیچ مینو که گیرایش هایچشم با سپس و نیاورد خود روی به اما ؛بود شده

 :گفت و کرد خانمش برابر در کوتاه تعظیمی و گذاشت اشسینه روی دست و زد مینو روی به چشمکی

 من یلهجه علیه سرکار مشکل فقط؟ کنم اجرا بنده تا فرمایندمی دستوری چه خانم! بفرمایید خب -

 ؟بود

 و ندیده یدی از را رفتاری چنین و مانده باز حیرت از دهانش که حالی در دریده هاییچشم با مینو

 هیچ و نداشت زدن حرف قدرت. بود شده خیره او به، دانستمی بعید و غیرمنتظره را اشلهجه و حرکات

 .بگوید تا آمدنمی زبانش بر حرفی
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 :داد ادامه، کند زده حیرت را او بود توانسته باالخره که رفتیم غنج دلش و دید را او حیرت که یدی

 :گفت و بزند حرف مینو نگذاشت. بدم انجام تا بفرما؟ چیه بعدیت دستور خانمی -

 باباجونشون همراه؟ میدن ادامه رو زندگی زیبایشان همسر با و گردن برمی هاخانم خانم بدم انجام اگه -

 ؟ نمیدن طالق تقاضای و نمیرن

 :گفت و شد اشک از پر هایشچشم، بود شده خیره واج و هاجکه طورهمان مینو

 ... من... من. باشم داشته دوست رو تو تونمنمی من! دیر؛ یداهلل دیره -

 .بزند را حرفش باقی نتوانست و

 :گفت و نشست اشچهره در غمی، شدمی ناامید کم کم که یداهلل

 و دمب تغییر رو مادریم زبون بتونم تا دادم خودم به سختی همه این تو خاطر به من؟ چیه مشکلت دیگه -

 ...تو اما؛ بزنم حرف لهجه بدون

 حالی در. گرداند روی ساختمان طرف به گریان هایچشم با و آورد باال سکوت عالمت به را دستش مینو

 .دوید اتاقش به هق هق با و دوان دوان نموده هاچشم حایل را هایشدست که

 صدات: وتصد*

 پایین: پویین*

 ولوم، صدایت تن: ولومت*

 شکستی را دلم: شکوندی دلوم*
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 بذار: بذر*

 دل شدن خنک از کنایه: اوفی*

 هم تو: توَم*

 دلت: دلوت*

 خودت چرا: خودوت چرو*

 دخترم دوست: دولکم*

 گوییمی راست واال آره: میگی راس والو ها*

 لغت فرهنگ: لغتو فرنگ*

 شهرم: شرُم*

 هست طوراین: یاسایجور*

 باال: بالو*

 مینو یگریه علت او به ابرو و چشم عالمت با و کرد یدی به تلخ نگاهی مادربزرگ و پیوست جمع به یداهلل

 .پرسید را

 :گفت هایشچشم حرکت و سر تکان با شد حرفش یمتوجه که یدی

 !نیس مهم هیچی -
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 :گفت و کرد سلیمی به رو سپس

 .برممی رو مینو و میوم خدابیومرز دویی زن چِلُم از بعد و میرم من دویی -

 خویش کنترل در سعی اما؛ کرد یداهلل به مستبدانه نگاهی، بود اندوه و غم در غرق اشچهره که سلیمی

 :گفت شمرده و آرام خیلی و کرد

 ؟نمیاد تهمراه که نگفت بهت مینو مگه -

 نزد ار آبرویش و کند اختیار سکوت تا گفت دایی به ارهاش و ایماء با و التماس از لبریز ایچهره با یداهلل

 .نبرد مادربزرگ

 .داد تکان سری و گفت اکبری اهلل سلیمی

 :گفت حرفش یادامه در یدی

 .زنیممی حرف روجِبِش بعد حالو -

 هب را موضوع این به پیگیری داد ترجیح و کرد اختیار سکوت، دیدنمی مناسب را موقعیت چون سلیمی

 .کند ولموک بعد

 :گفت و کرد رو ارزینه و مادربزرگ به یدی

 ؟اینآموده -

 و کرد ایاشاره یدی. پرسیدند یکدیگر از را سوال این نگاه با و شد خیره هم به ارزینه و مادربزرگ نگاه

 :گفت و سپرد ارزینه به سویچ
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 .میوم منم االنو بیشینین ماشین تو بیرین کنین خدوفظی -

 .کرد حرکت مینو اتاق طرف به خود یدی اما؛ دادند انجام را کار مانه مادربزرگ و ارزینه

 .زد در و رسید اتاقش در یآستانه در

 هنوز و بود غمگین. بود گذاشته میز روی را هایشدست و نشسته آینه مقابل صندلی روی مینو

 .دادمی نشان را خود هایشچشم در هنوز اشک از نمی. داشتند بارش میل هایشچشم

 جا همان از و نشد وارد یدی. دوخت آینه به را نگاهش دوباره و کرد نگاهی او طرف به مینو، در صدای اب

 :گفت او به

 جواب و بکنی رو فکرهات خوب، هست زندایی چهلم تا که فرصت این توی امیدوارم. میرم دارم من -

 !بدی

 :گفت زدهیخ لحنی با و انداخت او به سرد نگاهی مینو

 رو نم دل تونینمی اتلهجه تغییر با. کردم سال یه این توی رو فکرهام من. نیست کردن فکر هب نیازی -

 نظرش مه پشتیبانت همون چند هر باشه پشتیبانت نیست کسی دیگه! یدی مرده حامیت دیگه. کنی نرم

 !جدایی، بود همین

 گذاشته تنها را او و کرده کوچ رماد غریبانه چه. شد بلند مینو هق هق صدای دوباره مادر مرگ یادآوری با

 .بود

 ترک را آنجا و گفت خداحافظی، است فایدهبی او با بحث و شده غرق خود خیال در مینو دید وقتی یدی

 .کرد
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 به را او شده طریقی هر به باید. کند مینو برگشتن حال به فکری تا داشت فرصت دایی زن چهلم تا

 هک کند درک را جمله این توانستنمی. لرزاندمی را تنش مینو از جدایی خیال حتی. برگرداند اشزندگی

 ؟!بود فراری او از مینو و داشت دوست قدر این را مینو او چرا پس داشت اگر. دارد راه دل به دل گفتندمی

 مورد هایآهنگ مسیر طول در. کرد حرکت و شد ماشین سوار و کرد خداحافظی دایی از ناامید و پَکر

 .دآور خود به را او مادربزرگ صدای که این تا کردمی رانندگی ساکت و گذاشته پخش درون ار مینو پسند

 ؟نیومد زنت چِرو ننه -

 :گفت و کرد، بود نشسته و کرده پهن را خود عقب صندلی در که مادربزرگ به نگاهی آینه از یدی

 .دلخورِ فعلنا -

 :گفت و خاراند سری مادربزرگ

 ؟ننه شدِ حرفوتون؟ چی چی یَنی -

 :داد جواب حوصلگی بی با دوباره، گشتمی حلی راه دنبال به خویش خیال در که یدی

 .نه -

 :داد ادامه نداشت خبر چیزی از که پیرزن

 !کِشهنمی فسونشونِ چِسون تِرِلی شَریا دختر ای؟ دلخورِ اَمو نشدِ حرفوتون! وُی -

 و برداشت کار از پرده هوابی، کردمی سیر خیالش در و شدنمی متوجه را خودش هوای و حال که یدی

 :گفت



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 281 

 !رفیقوم پِی رفتم، نداروم عروس شَبا دیدم وَختی من. کِردم کوتویی من! نیس اوناش اَ مینو، ننه نه -

 :گفت و زد صورتش توی را دستش زدهوحشت مادربزرگ

 ؟میگی من بِی حالو افتیده اتفاقو هَمِ ای! ننه بدِی مرگم خُدو -

 جاجابه را آینه باز و گرفت جاده از چشم و آمد خود به صورتش به مادربزرگ دست برخورد صدای با یدی

 :گفت و کرد بیبی به نگاهی آن از و کرد

 !نَبید ایجو حَووسم؟ گفتی چی چی؟ بیبی ها-

 تریلی: ترلی*

 هاشونافاده: فسونشون چسون*

 هاشهری: شریا*

 اما: امو*

 کوتاهی: کوتویی*

 تیوق: وختی*

 خدا: خدو*

 اینجا: ایجو*

  نبود: نبید*
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 در همه. گذشت مادرش مرگ از روز چهل و شدند سپری روزها، کردمی فکر مینو چه آن از زودتر خیلی

 .بودند مراسم برگزاری تکاپوی

 را دیگر قسمتی و کرده رول را آن از قسمتی و پخته را مراسم حلوای و شده کار به دست سیما و بهناز

 .کردند زیینت ایحبه

 حضار از پذیرایی برای و برده مسجد به خود با تا چیدمی ظرف درون و کرده خشک را هامیوه نیز سرور

 .باشند آماده

 .دادمی انجام، سپردمی او به کاری که هر و بود همه پادوی نیز مینو

. شود شلوغ انهخ تا بود شده باعث، نداشتند را مسجد آدرس که اقوام برخی و همسایگان گردهمایی

 و داده شرح و کرده مرور را فخری خاطرات نیز ایعده و خواندندمی قرآن برخی و زدندمی حرف بعضی

 .ریختندمی یادش به اشکی قطره

 کنونا که نگریستمی سیما پای تا سر به نفرت با و شده تازه دلش داغ، شدمی آشپزخانه وارد وقتی مینو

 عصبی را او مراسم این در حضورش. است دلسوزشان و حامی دهد نشان خواستمی کارها این انجام با

 .افتادمی اشرفته دست از عشق یاد به و کردمی

 .داشت ایعاشقانه زندگی شروین کنار در اکنون، نبود هایشفتنه و او اگر بسا چه

 او به اندیشیدن مهلت روزام تا و داده را امروز قول یدی. گرفتمی را نهایی تصمیم بایستمی او امروز اما

 .بود داده
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 غم و خشم و شده ترتاببی او، گذاشتمی سر پشت را مانده باقی هایزمان و گذشتمی ساعت چه هر

 .گشتمی مستولی وجودش بر دو هر

 شده متوجه که آن بدون او. بود آمدنش امکان لحظه هر اما؛ نبود یدی از خبری هنوز لحظه این به تا

 .کشیدمی را یداهلل انتظار، باشد

 راه از تازه و آمده تنهایی به فاخته و برساند مراسم به را خود بود نتوانسته شروین دالیلی به امروز

 .داشت بوشهر هوای از شکایت و گله و رسیده

 :گفت و شد ظاهر در یآستانه در مهرداد که بود نکرده در خستگی و ننشسته فاخته هنوز

 .کنیم حرکت تا بشه سوار و بیاد نداره وسیله کی هر رسیده توبوسا بگو هاخانم به آجی -

 .افتاد راه به ایهمهمه. کرد مطلع را همه و زد سر خانه جای جای به مینو

 حرکت زودتر بهناز همراه و برسانند مسعود به تا گرفتند دست به چیزی کدام هر مینو و سرور و بهناز

 .کنند آماده شنایانآ و دوستان ورود برای را قبر تا کرده

 روند و گرفته دستشان از را وسایل و شتافتند کمک به مهرداد و بهنام و مسعود، حیاط به آنها رسیدن با

 .دادند جا صندوق

 .نمودند مشایعت را مجلس در حاضرین سرور و مینو و رفت مسعود همراه بهناز

 .نمودند حرکت مسجد طرف به و شده سوار همه
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 رس آمدمی که هر. بود ایستاده ورودی در مقابل و گذاشته سینه به دست، بود سمجل بانی که سلیمی

 سجدم. بخوانند نیز ایفاتحه و رفته قبر طرف به پذیرایی از پس تا نشستمی ایگوشه و دادمی سالمتی

 داغدیده عزاداران کار تا بود شده ساخته آنجا ختم مراسم برای فقط و فقط و بود قبرستان به متعلق

 .شود ترنزدیک متوفایشان قبر به راهشان و ترآسان

 شتپ نیز دیگر اتوبوسی شد متوجه مینو که شدندمی پیاده مردان و زنان و ایستاد مسجد مقابل اتوبوس

 .شد متوقف سرشان

 را آنها او که غریبه مرد و زن ایعده و بیبی همراه به یداهلل دید که انداخت طرف آن به نگاهی

 .افتادند راه به مسجد طرف به و شدند پیاده اتوبوس از شناختنمی

 آنها زا و گفت سالمی. نگذارد باقی حدیثی و حرف جای تا رساند یداهلل و بیبی به را خود و کرد تند پایی

 در تا کرد کمک را او و گرفت را بیبی دست سپس. پیمودند مراسم برای را راه همه این که نمود تشکر

 .بنشیند دمسج از ایگوشه

 که آدم تعداد این با را آمدنش این و آمده خوشش یدی کار این از حسابی اما؛ نداشت تعارف که خودش با

 ینوع به. بپوشد چشم او احترام این از توانستنمی و دیدمی پدرش به احترامی، هستند که دانستنمی

 و مادرش مراسم برای را آدم همه این و داده خرج به معرفتی چنین یدی که بود شده خوشحال خیلی

 ! راه همه این هم آن. بود کشانده خود دنبال به بازماندگانش به احترام

 که مه قدرها آن انگار که نشستمی قضاوتش به دل در و شناختمی را یداهلل بهتر کار این با اکنون شاید

 !نبود بد پنداشتمی

 .شدندمی راهی باز سپس و رفته انمنزلش به حتماً تعداد این مراسم از بعد حال هر به
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 نیز یدی. رفت خود یخانه طرف به که هر، فاتحه و مداح خوانی روضه پایان از پس. بود زده حدس درست

 .افتاد راه به دایی یخانه طرف به و کرده اتوبوس سوار را مدعوینش

  .گرداندبازمی اشزندگی به را مینو امروز باید. بود گرفته را تصمیمش یدی

 چیزی کدام هر و زده حرف بهنام و مسعود و سلیمی با سفیدها ریش و نشسته سالن در همگی میهمانان

 .گفتندمی

 فرح بیبی و یدی احترام به که بود آنان همسایگان از هم تعدادی و بودند یدی هایوعموزاده عموها همه

 لتشکی ایجلسه و نشسته خانواده اعضای دیگر و سلیمی آقای مقابل اینک و بودند آمده مراسم به گل

 .بگذارند گرو ریش و کرده میانی در پا یدی خانوادگی مشکل خاطر به داشتند قصد و داده

 و گفتند قدرآن. کرد را خود کار سپیدشان یگذاشته گرو ریش و دادند انجام درست را کارشان که الحق

 هب ایاشاره سپس. شد نرم دلش و دید ادب از دور را این از بیش مخالفت و آمده کوتاه سلیمی تا گفتند

 اگر و بازگردد اشزندگی به مینو موقتاً که شد این بر قرار و کنند اختیار سکوت که کرده بهنام و مسعود

 هیچ جای پس خواستمی مینو که شد همان و کرد عمل، بود داده جمع در که قراری و قول به یدی

 زا معطلی بدون وقتآن، داشت او از شکایتی کوچکترین مینو و زده ولشق زیر اگر اما؛ ماندنمی اعتراضی

 .شوند جدا هم

 :گفت دل در و گنجیدنمی پوستش در خوشحالی از، دید را کارش ینتیجه وقتی یدی

 !بلده رو کارش یدی دیدی! خانم مینو دیدی -
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 جمع را وسایلش تا رفت اتاقش به و برخاست جا از، بود مجلس بزرگان هایحرف شاهد خود که مینو

 .شود راهی آنان همراه و کرده

 کمد از را ساکش سپس. داد جای درونش خواستمی چه هر و رفت کیفش سراغ به دودلی و تردید با

 را دستش یک و شد ظاهر در یآستانه در یدی. ریخت درونش را لوازمش باقی و هالباس و کشید بیرون

 :گفت او به رو لیحم لبخندی با و کرد فرو جیبش درون

 ههم که بسازم برات جدیدی زندگی میدم قول. کنیمی همراهیم باز و ذارینمی تنهام که عزیزم ممنونم -

 .بخورن رو حسرتش

 :گفت بود کارش مشغول که طورهمان و کرد او به نگاهی نیم و کرد بلند سر مینو

 !دید خواهیم؛ امیدوارم -

 :داد ادامه و گذاشت چشمش ویر دست و کرده ذوق هابچه مثل یدی

 !مان مَطَل همِ بیو جَلدی حالو. میدُم نوشونت صُب صَبو. چِشوم روی به -

 دستش، بودند شده باز هم از نعلبکی یاندازه به هایشچشم و شده زده حیرت اشلهجه از دوباره که مینو

 .بود مانده ساک هایلباس روی حرکتبی

 و آمد جلو و کشید بیرون جیبش از دست، دید را او یشده گشاد و زده حیرت هایچشم وقتی یداهلل

 :گفت سر تکان با و خندید قهقهه به و داد تکیه زانو روی مینو رویروبه

 . کردم شوخی قِشَنگت چشموی اون قربون ها؟ ترسیدی -
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 با و دکشی رونبی ساک از لباسی و نشسته مینو لب بر لبخندی شد باعث که داد ادامه اشخنده به دوباره

 :گفت و زد یدی صورت و سر به لباس

 ؟میندازی دست منو -

 :گفت و شد مینو هایضربه مانع و کرد حلقه لباس دور را هایشدست و برخاست جایش از شتاب با یدی

 ؟خانمی خوبه، پشیمونم، کردم غلط -

 .داد تحویلش لبخندی و شده ترنرم دلش بار این مینو

 به سر، رفتمی سالن طرف به که طورهمان و برخاست جا از و کشید عمیق ینفس و شد خوشحال یدی

 :گفت و دوخت مینو ظریف یچهره به را عمیقش نگاه و برگرداند سرش پشت

 .بیا زود، میدم حرکت دستور رو جماعت این من -

 .رفت یدی و داد تکان تایید به سری مینو

 پایین سری پدر مقابل در و کرد خداحافظی اشخانواده از مینو، بودند رفته بیرون خانه از همه وقتی

 سرش بر و گرفت آغوش در را او بهمن. شده آزارش و اذیت باعث که کرد خواهی معذرت او از و انداخت

 :گفت و زد ـوسه بـ

 شااهللان باباجون برو. دخترم میدم انجام رو اموظیفه من؟! چیه آزار و اذیت. بشی خوشبخت الهی بابا -

 .باشه دغدغه بی و آروم ندگیتز

 .شد اتوبوس سوار، بود گرفته را دلش دور که غمی بار با و کرد تشکر دوباره مینو
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 ندلیص تنها که چرا. بنشیند کنارش و شده مجبور نیز مینو تا بود کرده انتخاب را اینفره دو صندلی یدی

 .نشست کنارش اجباراً مینو. بود همین خالی

 .کرد حرکت هاسلیمی یبدرقه با اتوبوس و گرفته جا هاصندلی روی همه

 روی دست آرام و کرده استفاده تاریکی از یدی. شدمی تاریک جا همه و رسیدمی راه از شب کم کم

 ودترز. بود شده حسبی بدنش و گرم هایشچشم، بود شده خسته زیاد کار با که مینو. گذاشت مینو دست

 مینو به را خود یداهلل. افتاد اششانه روی کناری به سرش و رفت خواب به بکند را فکرش چه آن از

 قدراین او به که بود بار اولین این. گذاشت خود یشانه روی و کرد بلند آرامی به را سرش و چسباند

 چه. انداخت، بود رفته خواب به مظلومانه که مینو یچهره به نگاهی و کرد کج را سرش. بود شده نزدیک

 و دم نفسش مقابل درست مینو نفس. بود نکرده تجربه را حالی چنین حال به تا. داشت یخوب احساس

 بتواند تا نداشت انتهایی جاده کاش کرد آرزو. بود اشزندگی یلحظه ترینشیرین این و شدمی بازدم

 . کند بازدم و دم نفسش میان را مینو نفس همیشه

 .هستن ما معطل: مان مطل*

*** 

 تمام از عرق کردمی حس! بود افتاده شماره به نفسش و کردمی گرما احساس او یا ودب شده گرم هوا

 رپ را مشامش خوش عطری بوی ناگهان که کشید نفسی. ندارد چکیدن برای راهی و گشته سرازیر بدنش

 !تاس داده تکیه چه به و کجاست نیامد یادش کرد فکر چه هر که داشت تکیه نرم جایی بر سرش. ساخت

 اهللید آمیزمحبت لبخند با که کرد کج را نگاهش. نمود باز را هایشچشم الی و داد بدنش به قوسی و کش

. نمود جور و جمع را خودش و برداشت یدی یشانه از سر هاگرفته برق همانند فوری. شد روروبه
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 خبر چه افشاطر دانستنمی و کشیدمی خجالت. داد قرار پاهایش روی و زد گره هم در را هایشدست

 اکثر. گذراند نظر از را اطرافش و سر پشت چشمی زیر طورهمان و شد جاجابه جایش در قدری. است

 .انداخت یداهلل یچهره به نگاهی باز و شد راحت خیالش قدری. بود تاریک جا همه و بوده خواب مسافران

 :گفت آرامی به او به رو، نشاند لبش بر که لبخندی و مهربانی با یدی

 ؟ترسیدی شد چی -

 :داد ادامه و زد اششانه روی کودکی چون را دستش سپس

 ؟خوابیدی خوب بود امشونه رو سرت -

 سر خجالت با. دارد شرم نامزدش از و کرده نامزد تازگی به که دارد را دختری حالِ کردمی حس که مینو

 :گفت و انداخت پایین را سرش دوباره و کرده او به نگاهی نیم سپس و انداخت پایین

 ؟شدی اذیت تو خوابیدم من -

 کنارشان از سرعت با که هاییماشین گاهبی و گاه نور در. زد برقی خوشحالی از یدی هایچشم

 .نماند دور مینو نگاه از و شدمی دیده چشم به ترشفاف نور این، گذشتندمی

 :گفت و چرخاند دهانش در حرف شادمانی همان با

 زندگیم سال هفت و بیست ای طول. دونمنمی عمرم از رو ساعت چند ای من! هازنیمی حرفا؟ اذیت -

 ؟شدم اذیت میگی تو حالو. بود نگذشته خوش بهم قدهاین
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 اضرح او خاطر به یدی که شد متوجه و نشاند لب به لبخندی، بود شده یداهلل لهجگی دو یمتوجه که مینو

 یلهجه از شده حاضر که دارد ارزش او پیش که فهمید. دبو باارزش برایش این و بکند کاری هر است

 .بگذرد او شادمانی و رضایت خاطر به اشمادری

 شاید نموده تالش یدی رضایت برای نیز او تا گرفت تصمیم بارهیک به کوتاه یلحظه این در مینو

 :گفت او به رو لبخند همان با لذا. بگیرد بهتری رنگ اشزندگی

 .برد خوابم کی نفهمیدم بودم خسته خیلی. بشی اذیت خواستمنمی خواممی معذرت -

 ادامه روییخوش با، دیدمی ثمر مثمر را تالشش و کردندمی آب دلش در قند مینو مالیم لحن از که یدی

 :داد

 .کنم بوت من و باشه امشونه رو سرت همیشه برای تا باشه نداشته ته و باشه طوالنی راه کِردم آرزو -

 میقع نفسی و کرد بو، داشت قرار مینو سر پیش دقیقه چند تا که جایی اششانه از و کرد کج رس سپس

 :گفت و فرستاد ریه به

 .ترهخوش بهار بوی از دونینمی! بوت قربون ها-

، بدهد یدی محبت همه این به جوابی چه دانستنمی و بود شده داغ هایشگونه شرم از که مینو

 :داد جواب قبل آرامی همان به و کرد ترلهمچا هم در را هایشدست

 !میدی خجالتم -

 .دوخت جاده به چشم و کرد مرتب، بود شده آویزان اششانه از که را کیفش بند و گفت را این
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 هرم سالح از این از قبل تا چرا که فرستاد لعنت خود به دل در، بود دریافته را مینو حیای و شرم که یدی

 و ستشمشیری هر از تر برنده و تیزتر محبت زبان که بود شنیده بارها. بود نکرده استفاده محبت و

 .بود کرده پیدا ایمان جمله این به اکنون

 :گفت مینو به رو کند سیر تخیالتش در که آن از پیش

 شحسرت همه که بسازم برات زندگی تا دادم قول تو به من. نداریم هم با تعارفی تو و من بعد به حالو از -

 !خجالت بی خجالت پس، بخورن رو

 چنین که باشد خورده ضربه یدی سر مبادا که بود عجب در و کرده پیدا خوددرگیری که حالی در مینو

 .داد تکان تایید عالمت به سری و زد رویش به لبخندی، است داده رویه تغییر

 :گفت یدی که دوخت جاده و مقابل به چشم

 !خونه هم این، رسیدیم -

*** 

 فتارر دیدمی که چرا. بپذیرد را آن تا بود کرده سعی و بازگشته اشزندگی به مینو که شدمی تیوق چند

 پای دیگر هاشب. بودند سرشته نو از را بشر این یخمیره گویی و کرده تغییر آسمان تا زمین از یدی

 از را بخش این کامالً مدت این در و کشیده دورشان به بطالنی خط گویی. نبود دوستان دور و بساط

 .است کرده حذف اشزندگی
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 را صبح رسیدن و زدمی فریاد قوا تمام با که همسایه خروس قوقوی قوقولی صدای با زود صبح مینو

 مادرِ روح به آن نثار و ایفاتحه خواندن و نیاز و راز و فریضه ادای از پس و کرده باز چشم، دادمی بشارت

 .کردمی آغاز را روزش مرحومش تازه

 ات باش سحرخیز داشت عقیده و شده بیدار خواب از زود صبح نیز او که گل فرح بیبی کنار به سپس

 .آمدمی، باشی کامروا

 این .کندمی برخورد او با سرد گاهی و نیست قبل مثل بیبی رفتار کردمی حس، بازگشت از پس چند هر

 :گفتمی خود با اما؛ کرده بار غم اندکی را مینو دل سردی

 .بخورم رو کارم چوب باید هم حاال و رفتممی و کردممی ول نباید! خودمم مقصر خب -

 سردی بر نیز ارزینه کردن برخورد سرد گاهی و نداشت اشروحیه در تاثیری چنانآن هاحرف این اما

 .بردمی پیش سوختن مرز تا را مینو دل و شده اضافه بیبی رفتار

 نظرش توانسته که این از خوشحال و چرخیدمی مینو دور به ایپروانه ونچ، آمدمی خانه به که یدی شب

 هاکار از تمجید و تعریف به زبان ارزینه و مادر چشم پیش و نموده محبت را او، کند جلب خود به اندکی را

 را حدیثی و حرف و نشده ناراحت بیبی که محلی یلهجه و زبان به هم آن. نمودمی مینو پخت دست و

 و دهکر باز شکایت به زبان تا کردمی بهانه را چیزی هر و شده حساس بیبی تازگی به که چرا! نکند معلَ

 .کند باز غرولند به زبان و گذاشته کار بر نقصی

 در او .کرد تکیه محبتش بر و سوزاند دل یدی حال به پیش از تربیش آنها رفتارهای دیدن با کم کم مینو

 اکنون و داده دست از را پناهش و پشت تمام کردمی حس، مادر دادن دست از با که داشت قرار شرایطی

 .بود نشسته دلش بر محبتش و شد وابسته او به بیشتر، دیدمی را یدی محبت که
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 به مقدمه بدون و یکسره. بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد یدی دفعه یک که بود نشسته تنها

 :گفت و کشید آسودگی به و عمیق نفسی و کشید را پاها و تگذاش دامنش بر سر و آمد مینو طرف

 . نگیره من از رو دامَن ای خدا! اوفی -

 :گفت و کردمی نگاهش باال از که دوخت مینو چشم به چشم و کشید عمیق نفسی دوباره

 ؟دارِ چی چی دامنو ای دونیمی تو -

 :گفت و کرد نوازش به شروع و برد فرو کوتاهش و مواج موهای در دست و زد رویش به لبخندی مینو

 .بپرسم ازت رو سوال این باید من! چشیمی رو طعمش داری که بگو تو -

 خود قدری و داد بدنش به تکانی، داد قورت را دهنش آب و دوخت چشم هایشلب به ژرف و عمیق یدی

 انگیزوسوسه هایرنگ عنابی آن از را اشتشنه کام زدن هم به چشم یک در و سریع و کشید باال را

 را او معترضانه که مینو یقیافه و اعتراض برابر در و شد پناهنده مینو دامن به باز و نمود سیراب

 :داد ادامه و خندید قهقهه به بود نشانده چهره به ساختگی اخمی و نگریستمی

 !کنهمی ایمعجزه چه دامن ای دونینمی که آخ -

 :گفت و زد موهایش در چنگ مینو

 ...طلبِ فرصت ای؟ باال بپری کردی فرصت کِی تو! دیدم لهب -

 :گفت و خندید باز یداهلل

 ؟چی طلبِ فرصت -
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 :کرد تکرار و انداخت باال ابرویی

 ؟ها-

 در را دیگرش دست، کند تکمیل را اشجمله تا کردنمی پیدا مناسب ایواژه کردمی فکر چه هر که مینو

 .دارد ایکلمه کردن پیدا قصد که داد نشان "اوم" گفتن با و داد تاب هوا

 .گرفت را حرفش یدنباله شوخ لحنی با بماند جواب منتظر که این بدون یدی

 !گلم میشه خشک شیرت عزیزم نزن جوش حالو -

 آرامی به و برد دست و برد فرو دامنش بر سر "جونم ای" گفتن با یدی و گرفت اشخنده لحنش از مینو

 .فشرد مشتش میان را آن و گرفت را مینو دست

 را هاآدم خوشی دیدن چشم و نشست نخواهد ساکت روزگار که این از غافل؛ بودند لذت در غرق دو هر

 .ندارد

*** 

 .نشاندمی دل در تازه امیدی، همنفس یک داشتن و داشت را خودش خاص لذت رفتن بستر به شب

 نکرده سرپیچی الهی امر این از و داده تشکیل مشترک زندگی که کردمی درک کسی فقط را لذت این

 .باشد
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. است کرده اکید سفارش آن به قرآن در که گذاشته امر این در لذتی چه دانستمی خود متعال خداوند

 یاد از را هاآن و شده مهمش دستورات و خدا از غافل که شویممی دنیا امور در غرق چنان گاهی ما اما

 .گوییممی نعمت کفر نیز گاهی و برده

 را یداهلل رنگخوش چشمان و آمده خود به تازه، بود چشیده را همبستری خوش طعم وقتی از مینو

 آب این و داشت جریان آن در پاک و روان آبی که کردمی تشبیه جنگلی به را هایشچشم. ستودمی

 .چشیدمی را گوارا آب این طعم مینو اکنون و داشت جریان قلبش بر حاکم که بود یدی محبت دریای

 هامدت از پس که شادمان نیز پدر و کردمی سراییترانه روزگار خوشی از، گرفتمی تماس پدر با وقتی

 .بود خدا شکرگزار و کشیدمی آسودگی به نفسی، دیده شاد را دخترش

 در! بسپارد یدی محبت به دل بود توانسته شروین عشق از پس چگونه که بود باور قابل غیر مینو برای

 وقتی اکنون اما؛ نشست نخواهد شروین چون قلبش در کسهیچ و وقتهیچ اندیشیدمی همیشه که حالی

، خواهد خدا اگر که بود رسیده باور این به، است شده یدی محبت زنجیر و غل در اسیر که دیدمی را خود

 او که نهد گردن خدا حکمت به است زنده تا که بست عهدی خود با پس. شوندمی ممکن هاناممکن

 .داندمی بهتر را خویش بندگان مصلحت

 قوقولی صدای. بود دویده مینو پوست زیر و کرده تغییر نیز روستا هوای و آب گویی مدت این در حتی

 را زندگی و نواختمی محبت سمفونی برایش نیز همسایه هایمرغ قدقدای و روستا خروسان قوقوی

 .دادمی جلوه زیباتر

. بود انداخته بیرون سر از را جدایی فکر و شدمی لذت و خوشی در غرق یدی یشبانه هایعاشقانه از

 .کند تعویض نواها ترینبخشلذت با را او یعاشقانه هایزمزمه نبود حاضر



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 296 

 را وجودش گرمای و دیدمی ترنزدیک او به را خود لحظه هر و انداختمی موهایش در چنگ یداهلل وقتی

 فکرهای و ناسازگاری با را اشزندگی از سال یک که شدمی اشتباهش یمتوجه، خریدمی جان به

 .بود کرده تباه و سپری؛ نداشت سرانجام که ایبیهوده

 چقدر مینو دیدمی که یدی نیز طرف آن از. کند جبران را خطایش این نوعی به تا بود جبران صدد در

 ار زندگی و کرده عمل قولش به کردمی سعی و پشیمان اشگذشته کار از، شده مطیع و داشتنی دوست

 .بخورند حسرت دیدنش با همه بود قرار که زندگی همان. بسازد داده که قولی طبق

 در اشآوازه که جایی تا پذیرفتمی بیشتری سفارشات و کرد برابر چند را تالشش منظور همین به

 .پیچید مجاور شهرهای

 که روزی و ساخته دلخواه به را آن کم کم تا نمود خریداری زمینی، شود خبردار مینو که این بدون

 .کنند کشی اسباب مکان آن به و کرده غافلگیر را مینو، رسید پایان به ساختش

 محبت دیدندمی که این از و آمده غالب خویش حسادت بر نتوانستند ارزینه و گل فرح بیبی طرفی از

 ودخ خشم از اندکی بتوانند تا دادند هم دست هب دست، آنهاست دوی هر به محبت از بیشتر مینو به یدی

 . بنشانند فرو قدری را دل آتش و آورده فرود سرش بر را

*** 

 رد سرش پشت هنوز. رفت اتاقش به کار از فراغت از پس مینو و رفته مغازه به روز هر معمول طبق یداهلل

 :گفت او به رو و نمود باز را اتاق در بیبی که بود نبسته کامل را

 .بِیکِش صورتش تُو دَسی یِی بیو! ننه بندازی بندو یِی صورتش خودمی اومد قربونعلی مَش زن -
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 به و ردک فکر لَختی، برساند اتمام به را حرفش تا کرد صبر و کرده نگاه را او و برگشته در صدای با که مینو

 .داد مثبت جواب او به ناچار

 .میام االن بگو برو بزرگ مامان باشه -

 ایتازه هایخواب بیبی تازگی به. افتاد راه به بیبی دنبال به و شد اششخصی کارهای خیالبی ومین

 .دارد نفرت دیدنش از انگار و دوخته چشم او به عجیبی طرز به. بود دیده برایش

 در رفیح یدی به و کند تر لب که این بدون اما؛ کرده تغییر او با بیبی رفتار مادرش کوچ از بعد دانستمی

 .واجب او بر احترامش و بود مادربزرگش او بود چه هر. کردمی تحمل را بیبی رفتار، بزند مورد این

 او از و آورده مینو پیش صورت آرایش و اصالح برای را هاهمسایه از یکی بیبی که بود بار دومین این

 سعرو ببینید که بفروشد فخر هاهمسایه به طریق این از و انداخته بند را صورتش مجانی تا خواستمی

 ...!شما هایعروس و است حریف فن همه من

 اب خوشحال و راضی خانم اخگر و انداخت بند را او صورت امکانات کمترین با مینو. بگذریم هاحرف این از

 .رفت و کرد خداحافظی او از خالی و خشک تشکر یک

 بییب که بود نکرده استراحتی هنوز خودش کار اماتم از پس صبح از که چرا. بود شده خسته حسابی مینو

 .بود سپرده او به را اجباری کار این

 .کرد صدا را او بیبی دوباره، کند استراحت و رفته اتاقش به خواست که همین و نوشید آب لیوانی
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 .زیبندا بندو صورتش میود قنبر ننه عروس شَفی زن عصر بیزن حیاطورِ ای جارو و آب یِی ننه مینو -

 گفتم بِش! تمیزِی کارش دَس شنیدم. بندازِ بند صورتم عروست خوممی بِلّو اِلو گُف. دارن عیش شب

 !ننه چیشوم رو قدمت اومدی خوش

 آن. تهنگف چیزی او به و کرده قبول سفارش او جای به بیبی که شدمی عصبی کم کم و کشید پوفی مینو

 !بیبی آن از فخرش و شدمی مینو آن از خستگی. شتندا ثمری و دستمزد هیچ که مجانی سفارشی هم

 که ایناخوانده میهمان ورود برای و زده حیاط به جارویی و آب تا رفت حیاط سراغ به حرف بدون مینو

 .کند آماده! وجه بدون مشتری یا گذاشته میهمان را نامش دانستنمی

 شده درست نخل درخت یبریده یهاشاخه از که دستی جاروی خش خش صدای و پاشید حیاط به آبی

 رزینها بافی قالی یکوبه توق و تق صدای، شد نزدیک که زیرزمینی اتاق به. انداخت طنین گوشش در بود

 مشتری سفارش هاقالی گاهی. بافتمی نیز قالی، خانه کارهای کنار در ارزینه. درآمیخت جارو صدای با

 .دادندمی زینت را انهخ و افتاده خودشان پای زیر نیز گاهی و بودند

 وقفه اگر، سالی گاهی و ماهی چند قالی هر اما؛ بودند برخوردار گزاف قیمتی از دستباف هایقالی

 .برسد مشتری دست به و بافته قالی تا کشیدمی طول، افتادنمی

 !خسته بود خسته. بخورد ناهار عنوان به نان ایلقمه تا برگشت ساختمان به و کرد جارو را حیاط مینو

 هم امروز. بود کار سرگرم همچنان و نخورده ناهار هنوز او و بود گذشته ظهر از ساعت. زد صورتش به آبی

 .بماند گرسنه دیروقت تا نیز مینو تا بود شده باعث همین و آمدنمی ناهار برای یدی

 !نیاید یادم و باشم کنده کوهی شاید امکرده شک که قدرآن! امخسته
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 من عزیز خواهدینم را ما دنیا

 جانان جان خواهدنمی را من دنیا

 ستابری هوایت مدام چرا بگو هی تو حاال

 ؟دیوانه مدام شویمی بارانی چرا بپرس هی تو حاال

 !نیست مرگم هیچ رویا نداشتن جز من کن فکر خودت پیش تو حاال

 !باردمی آسمان و زمین از خوشی کن فکر تو حاال

 دلم عزیز ببین

 دارد را غم این بگوید تواندنمی آدم یجاهای یک

 ؟چرا دانی می

 !است ترکنندهویران بعدش هایحرف و زبان زخم چون

 !من جان دارد دردها هاشنیدن نیشخند چون

 ؟باال آن بینیمی را خدا

 :گویدمی خودش با و کندمی نگاهم دارد

 ؟امشب آورده کجا از را جنون همه این

 دلم یزعز مانده من کار توی خدا
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 !اممانده خدا دست روی

 شوم راضی که کند کار چه داند نمی

 بخندم که

 نمیرم که

 !دنیایش و خودش جان به نزنم غر که

 ؛هاداندمی البته

 ...شدممی و شوممی آرام چیزهایی چه با من داندمی

 بست چشم اما

 ندید اما

 نخواست اما

 نیاورد پس و برد را رویاهایم چرا دانمنمی اما

 ...را آرزوهایم چرا دانمنمی اما

 .بگذریم خدا از

 !که گفتی کفر باز گویدمی و آیدمی بخواند که هر

 نیست کفر بگویم که ندارم را جانش من و
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 ! امخسته فقط من بگویم که

 (سایه) خاوریان فاطمه

*** 

 ماا؛ گشتمی قبل زرو از بیشتر مینو خستگی روز هر و شدمی پیش روز از بیشتر کاری فشارهای روز هر

 هک ارزینه و بیبی غرولندهای تمام. کردمی تحمل اشزندگی خاطر به و یداهلل خاطر به را فشارها این تمام

 به کوفته و خسته هاشب. خریدمی جان به یدی محبت ازای در را داشت دستوراتی خود ینوبه به نیز او

 هاضاف یدی دوش بر باری نکرده خدای و نموده فتارهار این از ایشکوه بخواهد اینکه بدون رفتمی بستر

 به لب و کرده برابر چندین را کارش او رضایت خاطر به ستمدتی یدی که دانستمی خوبی به او. کند

 دری خدا شاید، کرده تحمل را موجود وضعیت تا دانستمی موظف را خود نیز او پس. گشایدنمی شکایت

 .بگشاید رویشان به

 .زد صدایش زیرزمین اتاق از ارزینه که دادمی آب را حیاط هایگلدان

 !پویین بیو دِیقه یِی داداش زن -

 پر را فضا سراسر اتاق نای بوی. رفت پایین پله پله و نهاد کناری را پارچ و داد آب را آخر گلدان مینو

 .انداختمی شماره به را نفس و کرده

 روی که طورهمان و نداد او به پرسیدن سوال برای مهلتی ارزینه، گرفت قرار ارزینه مقابل مینو وقتی

 :گفت و چرخاند طرفش به رو، بود نشسته صندلی
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 پولو یدیمب تَویل تا بِدِ کمک زیادهو سفارشام. بیگیری یاد تا دَسوم نِیگا بیشین ایجو بِیزن صندلیورِ او -

 .بزنیم جیبو به

 قالی دار به چشم و نشست ارزینه دست کنار و آورد ودب داده اشاره ارزینه که جایی از را صندلی مینو

 .دوخت

 و داده توضیح گره به گره استادی همچون بافت حین در، دوخته قالی به چشم آماده دید وقتی ارزینه

 .کرد شروع را آموزشش

 را ارزینه درس زود خیلی، بود آموختن و فراگیری یتشنه همیشه مانند و داشت تیزی هوش که مینو

 .ندک تشریح توضیحات با آموخته که را درسی و نشسته جایش به مینو تا برخاست جا از ارزینه و ختآمو

 شانه با و زد گره یک آهسته و آرام و انداخت هم روی را پود و تار اشقلمی و استخوانی انگشتان با مینو

 .انداخت جا سپس و کرد مرتب

 بل بر رضایتی لبخند و نمود بررسی را آن یالیه یهال انگشت با و انداخت گره به دقیق نگاهی ارزینه

 :گفت و نشاند

 !آمُختی زود چه ماشااللو ها-

 در و نشاند لب به زهرخندی و انداخت، بود آمیخته درهم اشبدذاتی با حال که اشچهره به نگاهی مینو

 :گفت خود با دل

 !خلقتش ای با مبر خدا قربون. میشه ترکریه خدا قدرت میشه ترذات بد چی هر -

 .ببیند را العملش عکس تا دوخت ارزینه به چشم دوباره و زد دیگر ایگره بسیار دقت با سپس
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 :گفت و زد اششانه روی دستی ارزینه

 .گردمبرمی االنو، جلو برو همیجور خوبه -

 .دوید سرویس طرف به و آمد باال هاپله از دوان دوان و گفت را این

 ستهشک کوبیدمی اشبافته به که توقی و تق با اتاق سکوت. رفتمی پیش تردید با و زدمی گره مینو

 .شدمی

 .دادمی ادامه را کارش سکوت این در، درشت و ریز کار همه آن جای به کاش کرد آرزو ایلحظه برای

 هم هب را اعصابش بیبی غرولندهای دیگر و آمدنمی باال از صدایی هیچ. بود نشسته دلش به اتاق سکوت

 .ریختنمی

 روزهای خاطرات و برگشته گذشته به پریشانش ذهن در توانستمی و بود دور به هیاهوها تمام از اینجا

 .کند مرور را خوشش

 تاریک و تنگ یدخمه این در، حال که باشد رسیده اینجا به پدرش یشاهانه زندگی آن از کردنمی باور

 ؟کجا روستایی زندگی این و کجا او؟ کجا قالی دار و اکج او. ببافد قالی و نشسته قالی دار پشت

 .بود باور قابل غیر نیز خودش برای

 دقیقه یک: دیقه یی*

 پایین: پویین*

 هامدست: دسوم*
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 گرفتی یاد: آمختی*

  تحویل: تویل*

*** 

 بعد ماه سه

 سرش پشت از که صدایی با. رفتمی جلو و زدمی گره، بود اشگذشته خاطرات در غرق که طورهمان مینو

 .شد مواجه ارزینه غرولند با که برگرداند عقب به رو، شنید

 :گفت اخم با و زده پهلو به دست ارزینه

 !کِردی چی چی نیگا پوشو پوشو؟ رَج ذاریمی بوفتی کِ اینارِ اسمِ؟ بوفتی کِ چیِ چی ای -

 غرولندهایش به که طورهمان هارزین. بود شده بافته کج و شده گره در گره، بود بافته مینو که را رجی

 :گفت و کرد زیرزمین یگوشه یشده تلنبار هایپشم به ایاشاره، دادمی ادامه

 .کن ریسِ پَشمارِ ای کنینمی گَندکوری اگِ -

 :کرد تاکید باز و نبود مطمئن انگار

 !رسممی حسابت بِیبندی نوشیونه ریسارِ اَ دونِ یِی؟ کِ بلدی -

 :گفت دل در و زد زهرخندی مینو

 ...!نبود یداهلل محبت اگر. افتادم هیوالیی چه دستِ! من بیچاره -
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 شکستن صدای. داد بدنش به قوسی و کش و شده بلند قالی دار پشت از. شد بیرون خیال از سپس

 .رسید گوش به هایشمفصل

 راغس به و داد ونبیر سینه از، مانند آه نفسی. کردمی کم را اشخستگی از قدری آنها شکستن با همیشه

 !نبود او کار شاید اما؛ نبود سخت پشم کردن ریسه. رفت پشم گوله

 برایش دخمه این در کشیدن نفس لحظه هر و نداشت آشنایی فرسایی طاقت زندگی چنین با که اویی

 .داشت حبس هاسال حکم

 !نبود سرنوشت با مقابله توان را انسان وقتی کرد شدمی چه اما

 یادش ارزینه قبالً که روشی همان به و کرده باز هم از را پشم آرام آرام و گرفت دست در را پشم یگوله

 زا مقداری ترتیب همین به. کشید دوباره و کرد باز هم از انگشتانش سر با باز و کشید را آن، بود داده

 از و برید پشم دستش کشش با ناگهان که پیچاندمی درهم گلوله شکل به را آن و کرده ریسه را پشم

 .شد جدا ریسه

 نظر زیر را او کار زیرچشمی هم گاهی، شکافتمی را مینو توسط شده بافته هایگره که طورهمان ارزینه

 .داشت

 نومی انگشت به چشم تعجب با. کرد جلب خود به را ارزینه توجه مینو ظریف انگشت در برقی ناگاه به

، ودب داده هدیه او به تولدش مناسبت به یداهلل هگذشت شب که طالیی انگشتر برق با که داشت خیره

 را ریسه بریدن و آمیخت هم در ارزینه حسادت و عصبانیت و خشم ناگهان. بود شده رباتردل و زیباتر

 . شد ورحمله مینو طرف به و برخاست جا از و راند عقب به را صندلی خشم با و کرد بهانه
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 .نمود بلند زمین روی از شدت با را او و گرفت دست در را مینو بازوی

، ریخت اشچهره در که نفرت اندکی و ناراحتی با، بود گرفته درد ارزینه دست فشار از بازویش که مینو

 :گفت

 !درآوردی جا از رو بازوم؟ کردم کارچی مگه؟ کنیمی کارچی -

 :گفت و راند هاپله طرف به را او ارزینه

 یدی ای دونمنمی! میشه پرروتر نمیگم هیچی میام کوتوو چی هر! ایکبیری یدختره شو گم برو -

 !رفتِی تو چیِ چی به خیرندیدِ

 :گفت و گشود شکوه به لب مینو

 !بذاره دستت کف رو حسابت تا کردی چه من با میگم بهش برگرده یداهلل بذار -

 از تا راندمی جلو به را او سرش پشت از مدام، داشت واهمه یداهلل خشم از کافی یاندازه به خود که ارزینه

 :تگف او به تغیّر با و انداخت بیرون خانه از را او و گذشت نیز حیاط از سپس. رفت باال یکی یکی هاپله

 ! بکن خویمی غلطی هر شو گم برو حالو -

 .بست رویش به محکم را در سپس

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و کرد بسته در به نگاهی، بود شده جمع چشمش در اشک که مینو

 !باش مطمئن، میدی پس رو کارت این تقاص -
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 عُق و شده آشوب درون از ناگهان و زد چمباتمه جا همان و رفت آب جوی طرف به عجله با و گفت را این

 .زد

 بافتی: بوفتی*

 پاشو: پوشو*

 گندکاری: گندکوری*

 را هاپشم: پشمار

 را هاریسه: ریسار*

 کوتاه: کوتوو*

 و بود آشوب دلش هنوز اما؛ زد خواهد بیرون دهانش از اشروده و دل کردمی حس که زد عق قدری به

 و بود چه هر بس از و سوختمی اشسینه هنوز. شدنمی متوجه را ناگهانی حال تغییر و التهاب این دلیل

 یشپا و دست در نایی و پریده رخش از رنگ و داشت شدیدی ضعف دلش، بود آمده باال اشمعده در نبود

 .نداشت

 سیک که انگار نه انگار. نکرد باز رویش به را در تمام وقاحت با ارزینه اما؛ زد در و برخاست جا از ناتوانی با

 !زندمی در

 یهمغاز تا. بماند لباس آن با کوچه میان در نداشت خوبیَت. کند باز رویش به در تا نبود خانه هم بیبی

 آنجا تا راه همه این شاید، ضمن در. برود آنجا به پیاده پای با ستتواننمی و بود زیادی راه هم یداهلل
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 چه وضع آن با وقت آن نداشت حضور مغازه در و رفته نظر مورد مکان به سفارشی برای یدی و رفتمی

 ؟کردمی باید

 نای در را راه تنها منظور همین به. بود گرفته او از را کردن فکر توان اشآشفته حال و کردنمی کار ذهنش

 هماند در پشت، نبود خانه بیبی چون و ندارد همراه به کلید که بگوید و برود همسایه یخانه به تا دید

 .است

 از بیبی که بود نفشرده را در زنگ هنوز اما؛ افتاد راه به برشیشه حبیب استاد یخانه طرف به فکر این با

 .افتاد راه به خانه فطر به سالنه سالنه و زد بیرون قربونعلی مش یخانه

 :گفت او به رو خشم اندکی با و کرد گشاد را هایشچشم مینو دیدن با

 ؟دوری کار معصومه با؟ اومدی چی بَرِی؟ ببری مارِ آبرو خویمی؟ وضِشه چی چی ای -

 :گفت ناراحتی و حالیبی با مینو

 .نکرد ازب رو در زدم در چی هر. بست رو در و کرد بیرونم خونه از ارزینه نه -

 :گفت و کشید خود دنبال به و گرفت را او دست بیبی و شد جاری اشگونه بر اشکی قطره سپس

 !کِردِ بیرونت ارزینه کِ کِردی غلطی یِی حتمَنی؟ ریزیمی( تمساح)تمسا اشک من بَرِی -

 زا نکرد باز را در هارزین دید وقتی. زد در و ایستاد در مقابل و کشید خود دنبال زور به را او و گفت را این

 :گفت بلند صدای با و زد صدایش در پشت

 ؟کجویی دخترو کن وا رو در! هوی ارزینه -
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 سرش پشت نیز مینو که دید تعجب با. کرد باز را در و آمد حیاط به دوان دوان مادربزرگ صدای با ارزینه

 .شد وارد

 :گفت تهدیدوار و میآرا به و برد مینو گوش در سر ارزینه. رفت جلو قدمی مادربزرگ

 .کنممی سیا روزگورت؛ بزنی یدی یا بیبی به حرفو اَزی کلمه یی اگِ حالوت به ووی -

 سرویس طرف به و زد عق دوباره که نکشید طولی اما؛ داد فشار هم روی حرص با را هایشدندان مینو

 .بدهد را ارزینه جواب نتواند تا شد باعث دگرگونش حال و دوید بهداشتی

 .رفت اتاقش طرف به و آمد بیرون سرویس از پیش از ترحالبی

 ترجیح. کند صرف کنارشان در را شام و آمده آنها جمع به نتوانست مینو، آمد منزل به یدی وقتی شب

 پس یدی اما؟! آمدمی کارش چه به شام که بود زده غم و سنگین دلش قدری به. بخوابد نخورده شام داد

 بی سر و داده او به شد گرسنه وقت هر تا برد اتاق به و کرد پر برایش ظرفی دخور شام خود که این از

 .نگذارد زمین شام

 و ردهک کز ایگوشه و گرفته بغل غم زانوی و است گذاشته زانو بر سر مینو دید تعجب با که شد اتاق وارد

 :گفت دیدنش محض به. است بیدار هنوز

 .بخوری بود اتگرسنه و شدی بیدار اگه که آوردم غذا برات یخوابید کردم فکر؟ بیداری هنوز تو؟ اِ -

 :گفت و انداخت او به سرد نگاهی و کرد بلند سر مینو

 .بعد برای بذار نیس امگرسنه -
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 و کشید پریشانش موهای روی دستی و زد زانو کنارش باشد اشناراحتی شاهد توانستنمی که یداهلل

 کشید خود طرف به را او بار این و رساند آغوش به و گرفت را شسر سپس. پرداخت آنها نوازش به قدری

 .شود اسیر بازوانش میان در تماماً اشریزه یجثه تا

 یقاشق دیگر دست با و زد ایـوسه بـ اشپیشانی بر آرام و کشید اشگونه به وارنوازش را دستش پشت

 :گفت کودکانه و کرد نزدیک او دهان به و برداشت غذا از

 ...آ. کن آ -

 .بگذارد دهانش به را قاشق و گشوده دهان مینو تا کرده باز را دهانش زمانهم خود و

 فرو دهانش در آخر تا را قاشق یدی و کرد باز را دهانش و نشاند لب به لبخندی درونش غم تمام با مینو

 گلویش به غذا که خندید و واداشت خنده به را او خفگی احساس، بست قاشق روی به را دهان مینو. کرد

 و کرد عود تهوعش حالت ناگهان که کند سرفه تا برخاست جا از و گرفت دهانش زیر را دستش. پرید

 ...دوباره

 . بود شده جمع چشمانش در اشک. دوید حمام طرف به هراسان

 اغذ یالقمه تا که حالش از هم این و بود تحملش به مجبور که اشزندگی از این؟ شدمی این از بدتر مگر

 .خوردمی هم به و شده آشوب دلش بردمی دهانش طرف به

 .آمد بیرون حمام از، داد پس را غذا قاشق برابر چند و پرید رخش از رنگ حسابی وقتی

 لبی اب بیبی دور چندان نه ایفاصله به که حالی در. کشیدمی را انتظارش آشفته و نگران در پشت یداهلل

 :گفت یدی به رو و کشید کِل، کردندمی خودنمایی آن در اشافتاده ایهدندان که دهانی با خندان
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 ننه مبارکِ -

 :گفت ترشرویی با و شد عصبی یدی

 ؟مبارکه میگی تو بعد، ننه نیس خوب حالوش زنم -

 را هایشچشم که حالی در و زد لبخندی یدی به رو دوباره و کرد مینو یپریده رنگ به نگاهی بیبی

 :داد ادامه ردکمی تنگ برایش

 ؟داره کردن ترش شدن بابو؟ برام کِردی اوزون لوچت و لو و کِردی تُرش و تنگ حالو چیه -

 !گیرهمی برام قیافش

 "؟ آره" گفت و کرد خم پایین به رو را سرش و کرد گشاد را هاچشم و کرد نگاهی بیبی به تعجب با یدی

 را او و زد بدنش زیر دست و دوید مینو طرف به شوق با یدی، کرد تایید را حرفش سر تکانِ با بیبی وقتی

 .برد را او اتاق تا و خواباند هایشدست روی و نمود بلند جا از

 :گفت ارزینه به و زد لبخند شودمی اضافه آنها جمع به نفر یک زودی به که این از خوشحال بیبی

 .بیار داداشت زن بَرِی قندی او یی بدو -

 با، بود آمده فرود سرش بر پتکی چون مادربزرگ دستور و بود یدی حرکات شاهد ورد از که ارزینه اما

 :گفت لب زیر نفرت در غرق ایچهره

 !سوییده پالون شانسِ خر دختره -

 .کند اطاعت را بیبی دستور تا شد بلند و گفت را این
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 ".شد خواهد همان، بخواهد او را آنچه. نیست خدا حکمت با مبارزه توان را هیچکس "

 میشی زینب

 را ما: مارِ*

 وای: ووی*

 این از: ازی*

 روزگارت: روزگورت*

 اتلوچه و لب: لوچت و لو*

 آویزان: اوزون*

 بابا: بابو*

 ترشرویی: کردن ترش*

 قندی آب: قندی او*

 برای: بری*

*** 

 نو ایدریچه نوید این با تا بود خدا خواست این شاید. شد ثابت مینو بارداری، متعدد هایآزمایش انجام با

 .بچشد را واقعی زندگی یک طعم و عشق و محبت رنگ و شده باز اشزندگی روی به
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 اتفاق این از خوشحال و شاد مینو برادران و سلیمی و پیچید فامیل میان در سرعت به اشبارداری خبر

 .گفتند تبریک و گرفته تماس یکی یکی

 ات داشت را مینو هوای و شد مهربان، بود زنده فخری هک گذشته چون و کرد تغییر دوباره بیبی رفتار

 !شود وارد جنینش به ایصدمه مبادا

 به روز دید که آن از پس. برداشت او آزار از دست و کرد غالف را شمشیرش ارزینه، رفتارها تغییر این در

 افیب قالی تنهایی به خود و کرد معاف پشم کردن ریسه و بافی قالی از را او، آیدمی باالتر مینو شکم روز

 .داد ادامه را

 کافی یاندازه به جنینش و باشد نداشته کمبودی تا بود مینو خوراک و خورد مواظب چشمی چهار یداهلل

 .شود تقویت

 آمد منزل به دست در کلیدی با یداهلل و رسید پایان به خانه ساخت، هیاهوها این در و گذشت ماهی چند

 :گفت زینهار و بیبی و مینو به رو و

 .بمونِ وا دهنتون تُ ببرمتون جویی یِی شین آموده -

 :گفت و کشید جلو به و گرفت دست در را پیراهنش از ایگوشه و کرد او به نگاهی بیبی

 ؟همین خوبه؛ دوختم عاموت دختر عیش بَرِی پورسول قَبارِ ای من -

 :گفت و گرداند طرفش به چشمی یدی

 .بیان اونام تا ماشینو تو ننه بیو تو. بیان و بوپوشَن چیزی مانتوو یِی اونا حالو خو -
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 .کرد حرکت ماشین طرف به و شد بلند جا از و زد گاهشتکیه را دستش و گفت علی یا بیبی

 بودن زیادی راه که این با. کرد حرکت یدی و شدند اضافه شانجمع به نیز مینو و ارزینه که نکشید طولی

 .کند طی را مسیر این شینما با داشت دوست یدی اما

 دکلی و شد پیاده ماشین از. شد متوقف نزدیکی همان در نوساز ایخانه مقابل و شد باریک ایکوچه داخل

 و باز مسافرینش برای یکی یکی را درها و بست را در و راند داخل به را ماشین و کرد باز را در و انداخت

 .شوند پیاده تا کرد تقاضا آنها از

 :پرسیدند یکی یکی و نگریستندمی خانه دیوار و در به عجبت با همه

 ؟کجاست جااین -

 .داد پاسخ هایشانپرسش به کوتاه یجمله یک با که بود یداهلل این و

 ؟نه قِشنگِ. مینوِ و من خونوِ ایجو -

 برق. بود ترجالب همه از مینو واکنش. ببیند را هایشانواکنش تا گذراند نظر از تک تک را هاچهره

 .کرد النه یکباره به دلش در زایدالوصفی شادی و زدمی موج هایشچشم در شادمانی

 یخانه این کدبانویی و خانمی خودش فردا از و باشد آنها به متعلق بزرگ حیاط این که شدنمی باورش

 لگ حسادتش حس ارزینه باز که البته و گفتند تبریکی مادربزرگ و ارزینه. داشت خواهد عهده به را زیبا

 :گفت و گرفته دست در را زبانش کنترل نتوانست و کرد

 ؟دورین کم چی چی دیگه! والو بده شانس خدا -
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 که بود بزرگ نسبتاً خانه حیاط. کرد مینو پای تا سر به حسادت و خشم از مخلوطی و افاده با نگاهی و

 گیپارکین آنها مقابل در. بود کرده یمتقس بخش دو به را حیاط و شده جدا کنار از پله دو با آن از قسمتی

 چشم به ساختمان ورودی در پارکینگ راست سمت در و شده پوشیده سقفی با که بود بزرگ چندان نه

 :گفت شوق با و کرد تند پایی مینو. خوردمی

 .ببینم رو ساختمون داخل میرم من -

 گذشت راهرو از. داشت راه باریک راهرویی به در. شد وارد، بود ترکوچک دری که پارکینگ چپ سمت از

 شده نصب دیوار به بزرگی پوستر تخت باالی. شدمی دیده آن در نفره دو تختخوابی که رسید اتاقی به و

 خوبی هب را بازیگر این مینو. دادمی نشان را "کاپور کارینا" بالیوود زن بازیگر از زیبایی تصویر که بود

 به هک ایپله طرف به و زد کارینا لبخند به لبخندی دیدنش با. بود یدهد او از زیادی هایفیلم و شناختمی

 .کردمی راهنمایی خواباتاق از باالتر به را او راهرو. رفت؛ شدمی منتهی باریکی راهروی

 .گفت ذهن در خود با مینو که بود ایجمله این. بود پیچی در پیچ و عجیب ساختمان چه

 .کشاند راهرو از باالتر سطحی به را او پله دو با باز که رسید راهرو انتهای به

 از وشهگ یک و بود کابینت پایین و باال. درآورد شده کابینت یآشپزخانه از سر تعجب با و آمد باال پله از

 .کردمی خودنمایی ستش هایصندلی با غذاخوری میز آشپزخانه

 و پوشیده رنگ قرمز هاییپشتی با یراییپذ. شد پذیرایی وارد جا همان از مینو و بود اوپن آشپزخانه

 .بود پوشانده را اتاق کف رنگ همان به هاییقالی
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 زیر در و داشت قرار مدرن اما؛ آهنی اینرده با پلکانی چپ سمت در، شدیمی خارج که آشپزخانه از

 و ارزینه که بود ساختمان ورودی در کنارش در سپس و شدمی دیده انباری عنوان به دری پلکان

 .بودند شده وارد در این از مادربزرگ

 بین و بود شکل مربعی که پیچ آن در و شدندمی جدا هم از پیچی با هاپله. رفت باال هاپله از آرام مینو

 ندمگ یخشکیده هایشاخه با که خوردمی چشم به زیبایی و بزرگ گلدان، بود انداخته فاصله هاپله دیگر

 .بود بخشیده خاصی زینت هاپله به و شده پر و تزیین

 .بود حمام و بهداشتی سرویس هااتاق یفاصله بین که شدمی دیده هم رویروبه اتاق دو باال در

 چرا. نامید مهمان اتاق شدمی را هااتاق. زد هم سرویس و حمام به سری و گذراند نظر از نیز را هااتاق مینو

 .نبود اتاق دو این به نیازی فعال و بود پایین خواباتاق که

 از و کندمی نگاه را او شوق با یداهلل دید که آمد پایین هاپله از گذراند نظر از را جا همه که این از پس مینو

 :پرسید او

 ؟بود دلت به چطوریاس -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت و دهد جواب مینو نگذاشت ارزینه

 ؟خودمی ای از بِیتر، بخوود دِلشم -

 گردنش بر را هایشدست و رفت یدی آغوش به شوق با و گرفت او از رو و کرد جمع ایلوچه و لب مینو

 هب ارزینه صدای با ناگهان که کرده تالقی هم با هایشاننفس تا کرد نزدیک او به را صورتش و کرد حلقه

 .آمد خود
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 !هه بَسِی گوش و چش دخترِ یِی انگور نه اِنگور. چیزیه خوب حیام! کاریه چی هوی -

 .کرد خود به ایاشاره و

 .شد یدی یخنده باعث که گرفت فاصله او از و کرد جدا گردنش از دست مینو

 یداهلل از، کند پنهان را غمش تا داشت سعی که ایچهره با اما؛ گرفت دلش، بود خورده حال ضد که مینو

 .ستود را اشسلیقه و کرد تشکر

 :گفت یداهلل

 .ببند جَلدی بندیلت و بار. کنیممی کشیچیا دیگه روز دو گرفتم کارگر -

 جک با و واقعی لبخندی با مینو بار این و کرد راهی مینو قلب و چهره به دوباره را شوق و ذوق جمله همین

 .داد پاسخ یدی به سر کردن

 .زدمی لبخند اشلهجه به دل در که حالی در

 لباس منظور به. را قبا: قبار*

 پارسال: پورسول*

 یعروس: عیش*

 عموت: عاموت*

 بپوشن: بوپوشن*
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 بشید آماده: شین آموده*

 اینجا: ایجو*

 یخونه: خونو*

 هم آنها: اونام*

 دارید: دورین*

 بخواهد: بخوود*

 ادبانهبی خطاب: هوی*

 انگار: انگور*

 چشم: چش*

 هست بسته: هه بسه*

 کشی اسباب: چیاکشی*

 فوری: جلدی*

  اتاثاثیه و اسباب: بندیلت و بار*

*** 

 .کند تکمیل را خانه وسایل و رفته خرید به یداهلل با داد ترجیح که داشت خرید اندکی مینو
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 سنگین روز هر که شکمی و داشت که وضعی با زیرا؛ ببرد بازار به را او تا بود آمده مغازه از زودتر هم یدی

 .ندک خرید تنهایی به و رفته راه زیادی مسافت توانستنمی، کردمی پیشش روز از تر

 ریدخ تنهایی به یا مینو این از پیش رو این از. نداشت کارها این برای فرصتی داشت یداهلل که شغلی با

 .آمدمی بازار به ارزینه با یا و کردمی

 آن و فروشنده این با و رفتن مغازه آن به مغازه این از. گذشتمی آنها خرید و رویپیاده از ساعتی

 .بود کرده خسته را یداهلل کردن بحث فروشنده

 .بود دنیا کار ترینمزخرف این او نظر از و نداشت را خرید یحوصله وقتهیچ

 .نشود اذیت مینو تا نیاورد رو به کرد سعی اما؛ شدمی طاق طاقتش کم کم و شده مشوش اعصابش

 درون را وسایل و رساند پایان به را خرید و داد رضایت مینو آمد و رفت ساعت چند از پس سرانجام

 .کردند حرکت و داده جا صندوق

 فیدس صورت. برسند مقصد به زودتر تا داشتند عجله کدام هر که بود عابرانی و ماشین از مملو هاخیابان

 یداهلل برای و نمانده راهی خانه تا اما؛ شدمی هویدا آن در عصبانیتش و گراییدمی سرخی به کم کم یدی

 را وسایل و رفته شانمنزل یکوچه به جاآن از که کرد هدایت ابانخی به را ماشین. بود امیدواری جای

 دست به کلنگ و بیل که دید را همسایه مرد، شود وارد کوچه به خواست که همین. کنند خالی جاهمان

 . بود کرده سد را کوچه راه و کرده حفر گودالی

 تعمیر را لوله و آمده محل به تا بود دهدا خبر را آب ماموران نیز او و شکسته زیرزمین از فاضالب یلوله

 .برسند شکستگی به تا کرده حفر را زمین بایستمی پس. کنند
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 و کرد بیرون پنجره از سر و ایستاده جا همان، نداشت را بساط این یحوصله و بود عصبی خود که یداهلل

 :گفت مرد به رو و کشید گودال طرف به دستی

 !کِ آوردی بند کوچووِ را؟ حسابی مرد کِردی رُسدُ وضعیِ چی؟ چیه چی ای عامو -

 :گفت و زد سینه به ادب به دستی و آمد پیش مرد

 کنن تَمیرش میون مامورا االنو زدم تیلفونو تِرکیدِ لولوهو. عامو خوممی مَذِرت -

 :داد ادامه عصبانیت با شدمی دیرتر کارش لحظه هر که یدی

 ؟کنهمی باز راهو؟ میشه چی چی من بَری مَذرتت ای حالو -

 :داد ادامه و برد باالتر را صدایش اندکی نیست منطق اهل یدی دید که مرد

 تا بذارم کجو خاکارِ ای میگی میفته اتفاقه؟ ترکیدِ لولوهو منِ دَس یَنی؟ کنم کار چی گیمی حالو -

 ؟شین رد جنابعولی

 :گفت خشم با و گرفت را بیچاره مرد ییقه و بست را در محکم و شد پیاده ماشین از یدی

 !نکِردم حلقت تو هَمَش تا مرتیکه کنار بزن واموندَت بیلو او با -

 :داد ادامه شود سوار تا رفته ماشین طرف به که طورهمان و کرد رها را اشیقه شدت با سپس

 !باقیه نیمشم و قورت دو کِرده بند کوچِوو -

 :گفت یدی به رو مرتعشی صدای با و لرزیدمی بدنش تمام صحنه این دیدن با مینو
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 .میاریم فرصت سر بعد ذاریممی بزرگمامان یخونه رو اثاثیه فعالً بریم بیا جان یدی -

 :گفت مینو به رو و کرد مرد به ایاشاره برافروختگی همان با یدی

 !نیگا نکرده الزم -

 .شود درست یدی عبور برای راهی تا کردمی پرت دیگر ایگوشه به را هاخاک و زدمی بیل تند و تند مرد

 .کردمی غرولند لب زیر و گرفته ضرب فرمان روی یدی

 .شدم بدقول و موند حشمتی آقای سفارش. نرسیدم کارهام به و رفت هدر وقتم تمام امروز -

 :گفت او به رو ناراحتی با کردمی مرتب سر روی را شالش که حالی در مینو

 .خواممی معذرت، شد من تقصیر -

 :داد ادامه و کرد شکمش به ایاشاره سپس

 ...وضع ای با آخه -

 :گفت و داد تکان او به رو دستی، بود نکرده فروکش کافی قدر به هنوز که خشمش یماندهباقی با یدی

 .ساکت، بگی چیز خوادنمی! حالو خب -

 .کرد سکوت دید درهم را اوضاعش که مینو

 رد یداهلل تا داد اشاره دست با بود کرده باز ماشین عبور برای یکبار چند هر راهی که مرد هنگام این در

 .نمود دعوت رفتن به را او "آقو بفرمویین" یجمله با و شود
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 .شد کوچه وارد و کنده جا از آمیخته درهم گازی و جیغ صدای با ماشین و فشرد گاز پدال روی پا یدی

 تعمیرش: تمیرش*

 یلوله: لولوهو*

 معذرت: مذرت*

 رو کوچه: چووکو*

 تلفن: تیلفونو*

*** 

 .بکن داری دوس غلطی هر برو گویمی راس! باف جفنگ مرتیکه کِردی غلط -

؟ ریخومی مُنِ حقوقو. دربیارن پدرتم میدُم! طرفی کی با بیبینی تا رُممی. بینیمی حالو رُممی! سِیکو -

 !نخوری پادوت حق بیگیری یاد تا کنممی کاریت

 او و کرد نثارش لگدی محکم پا با و برد یورش طرفش به و شد عصبی یدی، پدر نام یدنشن و حرف این با

 .راند جلو به شدت با را

 از خون. شکست و خورد دیوار یگوشه به سرش و شد زمین پخش، شد وارد او به که زیادی فشار اثر بر

 .گشت جاری اشگونه بر کم کم و ابروها روی سرش

 درمانگاه به باید. افتاد راه به خانه طرف به و برخاست جا از ناتوانی با اام؛ رفت سیاهی هایشچشم

 .کردمی پانسمان و زده بخیه را سرش ابتدا و رفتمی
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 و گذاشت زنگ روی دست که همین. رسید خانه در به زود و نداشت چندانی یفاصله مغازه تا آنها یخانه

 دیدش تاری همان با. بود شده خون غرق سرش مزخ از دستش. شد تار هایشچشم دید، فشرد را آن

 .افتاد زمین بر جا همان و رفت هوش از ناگهان و کرد خونش در غرق دست به نگاهی

 یب و بد مرتب که بود عصبی چنان. کرد حرکت خانه طرف به و کرد تعطیل را مغازه همیشه از زودتر یدی

 .داشتبرنمی پدال روی از را پا و رفته جلو سرعت با و گفتمی راه

 زا شتاب با بود گذشته سبز چراغ از که ماشینی. رفت جلو قرمز چراغ به توجه بدون و رسید چهارراه به

 ایراننده به رو و شد پیاده ماشین از. داد فشار ترمز روی پا و کشید کنار عجله با یدی. گذشت مقابلش

 .داد رکیکی هایدشنام و ناسزا، بود مشخص ماشینش از ایسایه فقط اکنون که

 .داد ادامه راهش به و شد ماشین سوار قبل دقیقه چند از ترعصبی سپس

 :گفت و برداشت را گوشی عصبانیت همان با. خورد زنگ همراهش تلفن که بود نرسیده خانه به

 .بزن زِر؟ میگی چی چی -

 :گفت که پیچید گوشش در ارزینه مرتعش صدای

 !میره دست از داره مینو، برسون وتخود زود؟ نَمیای چرا؟ کجویی یدی -

 نمانده خانه تا زیادی راه که این با. نمود پرتاب داشبورت روی خشم با را آن و کرد قطع را گوشی یدی

 :غرید لب زیر و افزود سرعتش بر اما؛ بود

 !حالو داشتم کم همینو -
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 توان و شده کبود رنگش. پیچیدیم خود به درد از مینو. رساند اتاق به را خود دوان دوان و رسید خانه به

 .نداشت زدن حرف

 .رساند ماشین به را او آرام آرام و گرفت طرف دو از را بازوانش و کرد کمک یدی

 .کرد حرکت بیمارستان طرف به سرعت با یدی و شده سوار نیز مادربزرگ و ارزینه

*** 

 و سال دو. بود برده سر از را مینو اقتط رنگارنگش هایبهانه و کرده پر را خانه فضای آرمان یگریه صدای

 نشده برمال که رازهایی چه و نیفتاده که هااتفاق چه اندی و سال دو این در و گذشتمی آرمان سن از نیم

 .بود

 ریپد یخانه تحمل ایثانیه برای حتی او و داشت نامهربان نامادری یک مینو اکنون و گرفته زن سلیمی

 . بود سنگین برایش مسئله این درک و نامادری وجود و نداشت را

 ودب کرده شکایت او از نیز شاگردش و کرده پا به جنجال و جار شاگردش با یداهلل شنید مینو که روز آن از

 .شد آشکار برایش نیز دیگری تلخ هایحقیقت، شد بازداشت او سر شکستن از بعد روز چند یدی و

 هر. داشت او متشنج و نابسامان اخالق از حکایت کدام ره که داشت دادگاه در قطوری هایپرونده یدی

 به پی آرمان وجود با اکنون مینو که بود یداهلل خیابانی خوردهای و زد از داستانی هاپرونده آن از کدام

 .خوردمی افسوس دل در و برده مسائل این

 این. بود چسبیده را او ییقه و کرده بحث و جر همسایه مرد با یدی که را روز آن آورد یاد به مینو

 .بود دیده چشم به حضوری مینو که بود یداهلل خیابانی جنجال ترینکوچک
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 .ودب شده خبردار آنها از اکنون مینو که بود افتاده اتفاقات این نظیر کرات به نیز آن از پس و آن از پیش

 .آوردمی وجود به افکارش در خللی و رفت رژه مخش روی آرمان هایبهانه صدای باز

 :پرسید او از ایکودکانه زبان با. کرد نوازش و کشید آغوش به را او و رفت کنارش به

 ؟عزیزکم کنیمی گریه قدراین چرا؟ خوایمی چی جانم مامان آخه -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 

 :گفت، گرفتمی دیده از اشک و مالیدمی هایشچشم هب دست پشت با که طورهمان آرمان و

 .خواممی بابایی من؛ بابایی -

 :گفت و کرد جدا آغوشش از را او مینو

 ؟خوایمی، بخوری بذارم زمینی سیب قشنگم پسر گل برای بریم بیا -

 مانده ویشگل در هنوز که ایگریه یمانده ته با آرمان. رفت آشپزخانه طرف به و گرفت را او دست سپس

 :گفت، بود
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 .خواممی آره؟ دمینی دیب -

. داد آرمان دست به و ریخت درونش شده سرخ و خاللی زمینی سیب مقداری و برداشت ایکاسه مینو

 .کرد فراموش را گریه و گذاشته دهان به و برداشت خاللی کوچکش دست با آرمان

 خوانده فرا آرامش به و کرده نصیحت را او هاسال این طول در چقدر. شد غرق خیال و فکر در مینو دوباره

 و دشمی درگیر مردم با ایمسئله ترینکوچک سر بر و نبود هاحرف این بدهکار یدی گوش گویی اما؛ بود

 جنجالش به یداهلل و بردنمی پیش از کاری نیز مینو خوردن جوش و حرص. کردمی پا به جنجال و جار

 که کشیدمی جااین به کار و نیامده کوتاه نیز گاهی. برود رو از و آمده اهکوت مقابل طرف تا دادمی ادامه

 .گرفتمی را اشبهانه کوچک آرمان و نبود او از خبری و گذشتمی بازداشتش از شب دو االن

 رفتار این در تغییری تا بودند نتوانسته و نبرده پیش از کاری نیز بهنام و مسعود و سلیمی دخالت حتی

 .کنند دایجا یدی

 :گفت خود با مینو

 جای مهری وجود با که بابا یخونه. هاستحرف این از تررحمبی خیلی کارنابه دنیای این و زندگی -

 !بساز، مینو بساز پس، نیست موندن

 را خانه و خریده را زمین این خودش زحمت و پول با یداهلل کردمی خیال! مینو داشت خامی خیال چه

 .است ساخته

 از آه و شد حقیقت یمتوجه، پراند او به ناجوانمردش پدرِ زن مهری که هاییمتلک میان روز نآ اما

 .برآمد نهادش
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 آشکار مک کم یداهلل ینگفته رازهای تمام پسرش تولد از بعد اکنون. شناختمی را یداهلل داشت تازه گویی

 .بردمی فرو غم در پیش از بیش را مینو و شدمی

 :گفت و نموده باز را گشادش دهان ریمه رحمانهبی چه

 و بگه پدرت به خالی و خشک تبریک یه و بیاد نداشت معرفت اون؟ دختر نازیمی شوهرت چیِ چی به -

 زمین که نمیگه رو خودش. بکشم باال رو پدرت اموال و مال خواممی که کرد نگاه طماع یه چشم به من به

 وت گوش به نذاشته تموم نامردی با تازَشم و ساخته خودش اسم به و کشیده باال رو پدرت مجانی و مفت

 ؟بگو خودت انصافه این آخه! برسه

 :گفت و رسید راه از پدر که کرده نگاه را او باز دهانی با زده حیرت مینو و

؟ ادمد بهش اهلل سبیل فی من مگه؟ گفتی بهش چرا؟ نفهمه چیزی موضوع این از مینو نگفتم من مهری -

 .گیرممی هااون از هم بعد و بشه باز کارش از گره تا بسازه دادم

 :داد ادامه و رفت نشانه مهری طرف به را اشاشاره انگشت سپس و

 خواست دلم و بود حسین امام وقف زمین اون. نکنی دخالت نیس مربوط تو به که کاری توی بگیر یاد -

 .گیرممی هااون از موقعش به بعد و بذارم دخترم و داماد اختیار در فعال

 .کردمی حس کوبیده سرش فرق بر پتکی چون را خانه مینو! روز آن بود سختی روز چه

 آن در که ایخانه کردمی خیال. بود خبربی آن یهمه از او و افتاده اتفاق برایش تلخ یواقعه همه این

 کار یدی لسا همه این پس. بود خالی ذهنش در سوالی جای. است همسرش رنجدست حاصل نشسته

 ؟رسیدمی که به و شدمی چه مزدشدست، کردمی
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 یدی بود شنیده آنها از قبالً که آورد یاد به، اما داشت خرج ارزینه و مادربزرگ یخانه که است درست

 ...؟!حاال اما؛ نیست ندار و دارد ایسرمایه

 .بردارد پرده راز این از شدمی طور هر باید. بود خبربی او باز که بود میان این در رازی

 :گفت خود با

؟ نمک کارچی باید بچه یه با من؟ چی باشه داشته دیگه زنی یدی اگه؟ میونه در دیگه کسی پای نکنه -

 .برس فریادم به خودت! خدا یا. ندارم جایی هم پدرم خونه حتی مهری وجود با که االن

*** 

 طوالنی غیبتش و زده غیبش کاری تایم از بعد دوباره. شدمی بیشتر روز به روز یدی مشکوک کارهای

 :گفتمی، کردمی گوشزد او به مینو اگر و آمدمی منزل به دیروقت گاهی هاشب. شدمی

 ؟کارچی خوایمی رو من، درگیری بچه با که تو -

 وا از این از پیش تا مینو که بود کرده پیدا جدیدی عصبی هایتیک و شده معمول حد از بیشتر خوابش

 .بود هندید

. بود تحمل قابل غیر و آزاردهنده مینو نگاه از این و شده هم سر پشت و تند هایشزدن پلک مثالً

 دیگران مقابل در یدی که چرا. بود او فقط و فقط نابجایش رفتارهای این شاهد و شده تندتر اخالقش

 غبطه همسرش به هناخودآگا؛ بود رفتارش شاهد کس هر که کردمی رفتار تواضع و احترام با چنان

 که قیافه از این، زندگی و خونه از این؟ داره کم چی دیگه، زنش حال به خوش" گفتمی و خوردمی

 "؟خوادمی چی دیگه مردش از زن یه پس! بیسته بیست که هم رفتارش و نیست اشلنگه
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. سوزاندمی را او و ساختمی ورترشعله را درونش آتش و رسیدمی مینو گوش به بیش و کم هازمزمه این

 گوش به یدی هاینشینی شب این خبر گذاشتنمی حتی. نداشت خبر اششده ویران درون از هیچکس

 سالم را او و رسیده یدی حساب به، برسد بهنام گوش به اگر دانستمی که چرا؛ برسد برادرهایش

 .گرفتمی لگدش و مشت زیر و گذاشتنمی

 ار ذهنش تمام و شود خیالشبی حدودی تا کرد سعی، رودنمی وفر یدی گوش به هایشنصیحت دید وقتی

 .کند متمرکز اشآینده و آرمان به

 درگیر را ذهن و بود خیالبی شدمی مگر باریدمی سرش بر سو هر از که هازمزمه و مشکل همه آن با اما

 ؟نکرد

 یاد یدی خلقیِ کج هر با. رفتمی فرو فکر در هاساعت و شدمی درگیر ذهنش بخواهد کهآن بدون

 فخری که روز همان. بود شاهدش او تنها و داشت مادربزرگ با خفا در که افتادمی روزش آن بدرفتاری

 .پروراندمی سینه در را شروین عشق او و زدمی سینه به را سنگش

 نشیری ایخلسه به را وجودش و نمودمی لذتش در غرق و داده نوازش را روحش هم هنوز شروین یاد

 .نمودمی دفن سرد گور در را خاطرات آن تمام باید، یداهلل کنار در زندگی با اکنون اما؛ بردمی

 روحش بر نیز آرمان یبهانه و گریه هر و بود شده فرسا طاقت و سخت برایش زندگی گذران روزها این

 . شدمی کشیده سوهانی چون

 که ایناشناخته هایآدم با او دیدار و آوردمی وارد وجودش بر عصبی فشار یدی مشکوک آمدهای و رفت

 .افزودمی هایشنگرانی بر، بود ندیده روستا در را آنها حال به تا
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، شنیدمی هاباغ در مشکوک آمدهای و رفت مورد در مینو که هاییزمزمه و داشت فراوانی هایباغ روستا

 .دیدنمی ورد هازمزمه این از را یدی هم باز که بود مجزا ماجرایی خودش

*** 

 برای غذایی، هست درونش چه هر کردن هم سر با بتواند تا کردمی رو و زیر را یخچال و بود زده چمباتمه

 .کند آماده شام

 نمناکی دستمال گرفت تصمیم، است شده کثیف اندکی و ریخته هم به یخچال یطبقه هر دید وقتی

 .دکن مرتب و تمیز را طبقاتش گشتن حین در و برداشته

 و ندکامپا هیدرامین دیفن و اکسپکتورانت شربت هایشیشه از مملو که رسید یخچال درِ داخلی بخش به

 تمیز نمناک دستمال با را طبقه و کرد جاجابه طبقه درون از را هاشیشه یکی یکی. بود دیگر داروهای

 .افتاد زمین روی شده چالهم و هم در پیچیده و کوچک نایلونی، هاشیشه الیالبه از ناگاه که نمودمی

 یزیچ چنین آوردنمی یاد به. بود چسبیده هم به نوارچسب ایتکه با نایلون. برداشت را نایلون تعجب با

 .نمود باز هم از حوصله با را نایلون هایتاب و پیچ و جدا را چسب! باشد داده جا یخچال در را

 دیدگانش جلوی و گرفت انگشت دو با را آن. دبو درونش ایسکه بزرگی به ضخیم و رنگ ایقهوه قرصی

 و بود چه این. نمود بیشتر را حیرتش و بهت این و نداشت خوبی بوی. کرد بو را آن سپس. کرد رو و زیر

 و کرد تنگ را هایشچشم، باشد آورده یاد به را مطلبی گویی. اندیشید خود با اندکی؟ کردمی چه جااین

 : گفت خود با

 ؟کنهمی مصرف رو قرص این که داره خاصی مشکل یدی مگه؟ خوادمی چی جااین کمر قرص این -
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 یکنجکاو با آرمان تا برداشت جاآن از و کرد پیچنایلون را قرص دوباره، نکرد پیدا را سوالش جواب وقتی

 .نزند دست آن به اشتباه به اشکودکانه

 که داشت مردانه مشکلی شاید. پرسیدیم او از مشکلش به راجع و دادمی یدی نشان را آن شب باید

 اریک و گذاشته پیش پا که بود او یوظیفه این پس. کند صحبت همسرش با باره این در تا کردمی شرم

 .کند صحبت او با و گذاشته کنار را خجالت یدی تا کند

 یخچال درون چهآن با تا رفت آشپزخانه به، بود خواب آرمان تا و رساند اتمام به را یخچال تمیزکاری کار

 نشینیشب خیالبی را امشب یک و آمده خانه به زودتر یدی امشب بود امیدوار. کند آماده شامی یافته

 .شدمی

 دگرگون حالش بار چندمین برای و شد چندشش غذا بوی با که بود نبرده پیش را غذا پخت از کاری هنوز

 .زد هم بر را اشروده و دل شدیدی تهوع حالت و شد

، دار و گیر این در. بود داده نشان متخصص به و گرفته آزمایشگاه از پیش روز چند را آزمایشش ابجو

 .بود نگفته چیزی یداهلل به بارهاین در هنوز اما؛ بود شده باردار باز اشتباهی

 ؟بود دیگری معصوم طفل کودک جای چه بود اخیر مشکالت درگیر خود که هیاهو این در آخر

 موقعیت چنین در که بود خدا کار در حکمتی چه آخر! بود مانده خدا حکمت در؟ حاال کردمی چهاین با

 ؟کردمی باز معرکه به را دیگری ـناه گـبی انسان پای بحرانی

 :گفت مینو به و برگشت کار از زود یدی، عصر روز آن مینو تعجبِ کمال در
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 هم شاید یا بوشهر میریم روز چند، ببند بندیلت و بار زود تو کنم بنزین رو ماشین باک میرم من تا مینو -

 .بابات پیش مهمونی میریم روز چند، اومده پیش مهمی کار، ندارم وقت! هان باش زود مینو. ماه چند

 ینا در که نیز مینو. نداد مینو به جوابی فرصت حتی. رفت بیرون عجله با خانه از و گفت را این یداهلل

 و رفت اتاق به خواسته خدا از، بود نیاورده خودش روی به و شده رادرهایشب و پدر دلتنگ حسابی فرصت

 .شد هاچمدان بستن سرگرم

 .نیندازد قلم از را چیزی تا کرد سعی و ریخت کوچکی ساک درون یکی یکی را آرمان وسایل ابتدا

 تخت روی و دهکر خارج کمد از یکی یکی را هالباس ابتدا و آورد پایین کمد باالی از را چمدان سپس

 .انداخت

 پیشش ساعت چند دلخوری تمام خبر این با. کردنمی باور خودش که داد انجام را کار این سرعت با چنان

 .کرد فراموش نیز را رنگ ایقهوه قرص حتی و برد یاد از را

 هب صمیمت سرعتی چنین با یدی که خوابیده ناگهانی سفر این پشت بدی خبر نکند که بود مشغول فکرش

 !سال از موقع این هم آن. بود گرفته مسافرت

 شتاب با که طور همان. است داده رخ اتفاقی چه دانستنمی و زدمی چنگ دلش به عجیب ایدلشوره

 :گفت دل در، دادمی انجام را کارهایش

 ؟نگفت چیزی یدی و شده طوریش بابا نکنه -

 :گفت و داد پاسخ هایشدلشوره به خودش زود خیلی اما

 ! میاد یدی که االن حال هر در. نکنم عجله و بیاد یدی تا کنم صبر بهتره -
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 که ایبُنه و بار کنار در و ریخت مسافرتی هایظرف درون را شده آماده غذای و رفت آشپزخانه به فوری

 .گذاشت، بود گفته یدی

 لباسش. زد صورتش به آبی و برد بهداشتی سرویس به را او. رفت آرمان سراغ به و شد آماده خود سپس

 :گفت و رفت طرفش به سرعت با یدی. رسید راه از یدی که کردمی مرتب را موهایش و کرد تعویض را

 ؟هاتچمدون کو؟ شدی آماده -

 یصدا با رفتمی که طورهمان و رفت اتاق طرف به عجله با یدی. کرد اتاق به ایاشاره و گفت سالمی مینو

 :گفت بلندی نسبتاً

 .بیارم رو وسایل من تا شید سوار برید شما -

 .دید حیاط داخل را مینو و شد خارج اتاق از دست به ساک و چمدان یداهلل که نکشید طولی

 ؟مینو کنیمی دست اون، دست این چرا! شید سوار برید گفتم -

 :گفت و شد ترمتعجب عجله همه این از مینو

 ؟بریم وریطهمین، نکردیم خداحافظی ارزینه و بیبی از آخه -

 :گفت شدمی عصبی مینو یخونسردانه رفتار از کم کم که یدی

 .رفتیم عجله با اومد پیش کار میگیم و گیریممی تماس بعد شو سوار برو حاال -

 طرف به و گرفت را آرمان دست، کندمی تغییر اشچهره رنگ و شده عصبی یدی کم کم دید که مینو

 .است پرشتاب مسافرت این پشت جریانی چه دانستنمی هنوز که صورتی در. رفت ماشین
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 طولی. گذاشت سر پشت را روستا سرعت به و گذاشته گاز پدال روی پا یدی، شدند سوار که همین

 .گرفتند قرار اصلی یجاده در و شده خارج روستا از که نکشید

 تا دادنمی جرات خود به اما؛ انداختمی یدی پریشان و متفکر یچهره به نگاهینیم گاهی از هر مینو

 زدن حرف قصد او دید وقتی. آید حرف به یدی شاید نبود دلش در دل. بپرسد او از بارهاین در سوالی

 :گفت و کرده غلبه ترسش بر، ندارد

 ؟بگی خواینمی و افتاده اتفاقی نکنه؟ میریم عجله همه این با چرا بگی خواینمی یدی -

 "؟ هوم "گفت و انداخت باال ابرویی او هب رو نداد را جوابش یدی دید وقتی

 سپس و کرد او به احتیاط با نگاهی نیم، دیدمی خطرناک رانندگی برای را هوا شدن میش و گرگ که یدی

 :گفت و شد خیره جلو به

 ؟چیه اتعجله، فهمیمی خودت -

 :داد ادامه و شده بیشتر مینو نگرانی اما

 خبریب که افتاده بدی اتفاق حتماً. کنم تحمل تونمنمی دیگه، نیست دلم تو دل! نگرانی از میرممی دارم -

 ؟نه، میریم عجله همه این با و

 دو حد در احوالپرسی و سالم بدون و برداشت را گوشی یدی. خورد زنگ یدی همراه تلفن هنگام این در

 :گفت کلمه

 . میرم دارم -
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 .کرد قطع را تماس و

 :گفت خشم اندکی و استرس با و نیاورده طاقت مینو

 ...یا میگی یدی شده چی -

 :گفت و نداد مهلتش یدی

 ؟کنیمی کار چی؟ چی یا -

 حدقه از و غمگین هایچشم به رو و خندید قهقهه به ناگهان و گذشت یدی سر از برق سرعتِ به فکری

 :گفت و کرد مینو یدرآمده

 ؟نمیدی مهلت که اومدی دنیا به ماهه شش مگه زن آخه -

 و بگیرد را بغضش جلوی نتوانست حال آن با اما؛ یافت آرامش اندکی، دید را یدی یقهقهه تیوق مینو

 :گفت بغض با و نشست هایشچشم در اشک

 ؟نمیشی نگران باشی خودت! نمیگی هم رو علتش. بریم میگی اومدی یهو تو آخه -

 :گفت و کرد نوازش را سرش دست یک با یدی. شد سرازیر اشگونه روی اشک

 ککوچی دل بخواد اگه الهی بمیره یدی. بریزه اشک و باشه نگران گلم خانم نبینم، یدی دلِ عزیزِ، آخی -

 !بشکنه رو خانمش

 :گفت آرام و کشید باال را اشبینی آب صدا با مینو

 ؟میشی بابا دوباره داری که حاال. نکنه خدا -
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 :گفت شوق با او به رو و نمود گرد را هایشچشم یدی

 ؟میگی راس یدی جون! نمجو ای -

 .کرد تایید سر با و زد رویش به لبخندی مینو

 :داد ادامه و کرد زدن سوت به شروع خاص ریتمی با شوق و ذوق با یدی

 .بدم بهت خوش خبر یه هم من داره جا، داده بهم خوبی خبر خانمم که حاال خب -

 :پرسید عجله با مینو

 .باش زود بگو؟ چی -

 :گفت یدی

 قآ! دیگه بله و خواستگاری بره کوچولوش داداش برای تا برممی رو گلم خانم دارم که بگه اتبر جونم -

 ...و میشه مرغا قاطی داره هم مهرداد

 :پرسید خوشحالی با مینو

 ؟میگی جدی من جونِ -

 :گفت و انداخت او به محبت پر نگاهی یدی

 هم رو تو بتونن تا برسونم رو تو که تگف گرفت تماس امروز بابات؟ خوبه. کنی باور که آرمان جون -

 انجام رو کارهام بتونم تا میریم ماهه یک دارم کار مقدار یه هم خودم چون اما؛ ببرن مراسم به شونهمراه

 . بدم
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 :پرسید تردید با و انداخت او به نگاهی مینو

 ؟جااون چرا؟ کاری چه؟ کار -

 اندکی با دانستمی کارش در دخالتی را چرایش هر و بدهد جواب چراهایش به آمدنمی خوشش که یدی

 :گفت دلخوری

 ؟شدی ماهه شش باز! دیگه کاره کار -

 شنیده کوچکش برادر ازدواج خبر از که را خوشی حال مبادا تا کند سکوت داد ترجیح مینو، لحن این با

 .کند خراب، بود

*** 

 شخواب چون مهری اما؛ گرفتند قرار یسلیم گرم استقبال مورد و رسیدند مقصد به که بود شب هاینیمه

 زنی گاهی و کرد برخورد آنها با سردی با. بود بدخلق و عصبی، بودند شده استراحتش مانع و شده حرام

 .کردمی غرولند و گفتمی جویده جویده را نامفهومی هایحرف لب زیر

 در و کرده جدا آغوشش زا را آن مادر، مهری توسط رختخواب گستردن با که بود مینو آغوش در آرمان

 .خواباند آنجا

 وابخ به دادند ترجیح که بود شده مستولی آنان بر چنان راه خستگی اما؛ نشستند هم کنار قدری همگی

 .خوابید زود و رفته بسترش به که هر بنابراین؛ کنند صحبت هم با صبح و برده پناه

 .گشود چشم آرام رامآ و زده غلتی جا در موهایش درون دستی نوازش با مینو صبح
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 یاد از و کرده فراموش را مکانش و جا گویی. نشست جا در زده وحشت موهایش میان پدر دست دیدن با

 را دستش دید را مینو یزده وحشت هایچشم که سلیمی. اندشده میهمان پدر یخانه در که بود برده

 :گفت و چسباند سینه به را سرش و کشید عقب سریع

 ! نترس انج بابا نترس -

 .کردمی بو را موهایش و کرد سرش نوازش به شروع و

 دخترش تک کشیدن آغوش در با خواستمی گویی. بست را هایشچشم و کشید عمیق نفسی سلیمی

 ات زدود دست پشت با را نشست اشگونه بر لجوجانه که اشکی قطره. کند زنده ذهن در را فخری خاطرات

 .نبیند حال این در را او مینو

 از زودی این به نداشت دوست و گرفتنمی آغوشش از دل، بود شده سرخوش پدر عطر از که نیز مینو

 به اما؛ کند جبران لحظه این در خواستمی را سال چند این کمبود گویا. شود جدا خوبش حال و حس

 چروک شمانشچ پای چقدر مادر کوچ از بعد. کرد پدر هایچشم در نگاه و برداشت اشسینه از سر اجبار

 .بود زده وجودش بر طوفانی چون پیری گرد و افتاده

 :پرسید پدر از آرامی صدای با و زد دریا به دل مینو

 ؟هستی راضی جدیدت زندگی از بابا -

 :داد پاسخ آهستگی همان به و داد بیرون سینه از آهی، بود خورده جا مینو ناگهانی سوال از که سلیمی

 رو کمبودهامون و نیازها گاهی. نمیره پیش داریم دوست هاآدم ما که جوری اون همیشه زندگی دخترم -

 چنانهم ما و! نمیشه کنیممی سعی چه هر اما؛ کنیم جبران دیگه طریقی به و دیگه جای از خوایممی
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 و دهش دیر که میایم خودمون به وقتی و بیفتیم پا از تا میدیم ادامه رفتیم که اشتباهی راه به و غافلیم

 .باختیم رو چی همه

 النا که رفتم اشتباهی راه و کنم تحمل رو مادرت خالی جای تونستمنمی و بودم شده کالفه تنهایی از من

 .آخر تا بدم ادامه باید. ندارم برگشتی راه دیگه

 :گفت و کرد یداهلل خالی جای به ایاشاره و گفت را این

 .دارم کار گفت و بیرون رفت عجله جلهع زود؟ زد غیبش کجا نرسیده راه از شوهرت این -

 :گفت و انداخت اشخالی بستر به نگاهی تعجب با مینو

 هبر باید و داره کار گفت دیشب. بزنه آب رو صورتش رفته و پاشده زودتر کردم فکر؟! بیرون رفته اِ -

 !دیگه بودن واجب حتما، بده انجامشون

 :گفت و برخاست نیز سلیمی. کرد جمع را رختخوابش و برخاست جا از و گفت را این

 .بزنیم گپ هم با تا بخور صبحونه بیا زود بابا -

 .داد را پدر پاسخ "چشم" گفتن با مینو و

*** 

 مشکوکش رفتارهای این و بود آمد و رفت حال در مدام و شدنمی بند جا یک هم بوشهر شهر در یداهلل

 را ماجرا اصل که دادمی جواب طریقی به پرسیدیم کارش مورد در او از کس هر. بود کرده نگران را همه

 .شود پشیمان سوالش پرسیدن از مخاطبش نوعی به و بردارند سرش از دست و نگوید
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 آن؟ خودش استان از خارج در کار به چه را نجار یک که بود شده درگیر ذهنش حسابی که بود مینو فقط

 ؟داشت جااین آشنایی یا؟ شناختمی ار کسی شهر این در او مگر! آمد و رفت همه این با هم

 با شدن درگیر و مهرداد خواستگاری مراسم با اما؛ کردمی ترپریشان و پریشان را ذهنش سواالت این

 .پرداخت برادرش کار به و شد دور مسائل این از قدری، او ازدواج کارهای

*** 

 را خوراک و خورد مخارج و خرج داهللی بین این در گاهی که بماند. گذشت مینو سفر از ماه یک سرعت به

 هب مخارج که روزی اما؛ شدنمی راضی سلیمی چند هر. نکند باز گالیه به زبان مهری تا گرفتمی عهده به

 یدی که روزی تا. کردمی بخشش و بذل و خندیدمی و گفتمی، خوشحال و شاد مهری، بود یدی یعهده

 واجبش کارهای انجام از پس، خودش یگفته به تا برگشت دیار و شهر به و کرد رها را مینو کار عنوان به

 . ببرد همراه به را کودکش و زن و بازگشته

 چه هر و شده گسیخته افسار و وحشی ایدرنده چون مهری زبان، رفت و کرد خداحافظی یدی که روزی

 .مینو مقابل در فقط و سلیمی چشم از دور به خفا در ولی؛ گفت درآمده دهانش از

 این و ماند میهمان پدر یخانه در مینو و رفت او و نداشت ایفایده یدی همراه بازگشت برای مینو اصرار

 علت بر مزید نیز آرمان هایشیطنت و نداشت را مهری زبان تحمل که چرا؛ شد مینو برای سخت عذابی

 .بود

 سرباز آمدن از رنگارنگ هایبهانه با بار هر و پرسیدمی مینو از حالی تماسی با تنها یدی و گذشت روزها

 .گذاشتمی تنها ذهنش چراهای با را مینو و زدمی
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 مینو به اما؛ برساند مهرداد مراسم به تواندنمی را مادربزرگ نه و را خود نه گفت و کرد بهانه را کار یدی

 :گفت

 داهللی گالب گل مخان. بگیر خودت برای قشنگی مجلسی لباس برو گذاشتم برات که هاییپول اون با -

 !هانذاری کم خودت برای مینو! بدرخشه مجلس توی طالیی ایستاره مثل باید

 :گفت و خندید یدی حرف از شادمان مینو و

 ...!تو بی آخه! یدی بودی کاش اما؛ باشه -

 را وا دل کار این با و فرستاد برایش تلفن پشت از ایـوسه بـ، شنید خندان و شاد را مینو صدای که یدی

 .کرد شادتر

 نیز آرمان برای و خود برای زیبایی و شیک مجلسی لباس و رفت بازار به سرور همراه به مینو بعد روز

 .خرید کراوات با همراه لباسی

 شادی بوی و رنگ خانه هاسال از پس. رسید فرا جشن روز و شد مهیا مهرداد ازدواج مقدمات زود خیلی

 .شدند جمع هم دور ایبهانه به نزدیک و دور اقوام دوباره و گرفت جشن و

 .خندیدمی و گفتمی و شده جفت یکی با کس هر و شده خوشحال هم دیدن از دیگر باری همه

 .شدمی برگزار، بود نموده خریداری فخری فوت از قبل پیش سال چند سلیمی که بزرگ باغی در جشن

 روی ریزی ایریسه هایچراغ ورودی درِ طرفِ ود از و کرده آویزان باغ در سر، آویزی رنگارنگ هایچراغ

 .کردمی پیدا ادامه باغ ویالیی درِ تا که بودند کشیده زمین
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 با را هادرخت. بودند نموده علم قد رقصان و سبز برگی و شاخ با بلند هایدرخت هاریسه طرف دو هر

 .بودند کرده برابر چندین را باغ زیبایی و کرده تزیین رنگی هایریسه

. ببرند لذت باغ یشاعرانه فضای از مدعوین تا بودند چیده صندلی و میز را باغ یمحوطه تمام

 پذیرایی وسایل میز هر روی و گرفته ایجلوه رنگ قرمز پاپیونی توسط براق و رنگ سفید هایرومیزی

 .بود مهیا

 ودب دستش میان آرمان دست. داشت نظارت خدمتکاران کار به و بود کرده تن به را زیبایش لباس مینو

 :گفت و دوید او طرف به و کرد رها را مادر دست، بهزاد دیدن با که

 . مسعود دایی پسر پیش میرم من مامان -

 .کرد بدرقه را او "میفتی مامان ندو آرمان" گفتن با مینو. رفت و گفت را این

 سر پشت از را آنها که حالی در صاف و بلند موهایی با زیبا دخترکی که بود برنگردانده رو مینو هنوز

 زبانی شیرین با و داد او به داشت دست در که را گلی دسته و آمد طرفش به بود بافته حصیری

 :گفت اشکودکانه

 .مبارک عروسیتون، بفرما خاله -

 خود به را مینو توجه دخترک مادر و پدر یخنده صدای که گرفت او از را گل دسته، لب به لبخند مینو

 :گفت دخترش به دور چندان نه ایفاصله از دخترک مادر. ردک جلب

 . نیست عروس که خاله. بدی خانم عروس به باید رو گل دسته مامان -

 . بود خورده گره همسرش دست میان در دستش که حالی در، شد نزدیک مینو به و گفت را این
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 .بود رسانده مینو به زودتر را خود و کرده رها را شوهرش دست زن که حالی در. گرفتند قرار هم مقابل

 :کرد زمزمه لب زیر تعجب با مینو

 .آمدی خوش! افسانه -

 آن با. کند روبوسی او با بتواند تا شد خم قدری و زد او به لبخندی افسانه. گرفت آغوش در را او و

 به ار دستش افسانه آمدگوییخوش از پس. بود شده مینو از بلندتر خیلی قامتش بلند پاشنه هایکفش

 :گفت و کشید مینو طرف

 .خانم عروس دست به برسونه تا آنوشا به بدم بده رو این، معذرت عرض با -

 :پرسید سپس. "بفرما" گفت و داد او به را گل دسته نیز مینو

 ؟دخترتونه -

 .داد تکان تایید به سری فخر با و زد لبخندی افسانه

 .شد خیره او سر پشت به و گرفت او از چشم "نازیه دختر باشه زنده" گفتن با مینو

 .کرد تند پا، رفتمی ویال ورودی در طرف به که آنوشا دنبال به و گرفت را آن افسانه

 .آمدمی پیش طرفش به خرامان خرامان مقابل از که تجردش دوران از خاطره دنیایی و بود مینو اکنون و

 دارد قدرتی عجب. داشتمی خیره را چشم و ربودمی دل اشجاذبه هم هنوز. داشت ابهت هم هنوز

 ایسینه پستوی در کشیدمی نفس و تپیدمی هم هنوز. گدازجان و شیرین اما؛ مخرب یواژه این! عشق

 !شده ویران
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 :گفت خود با دل در. آمدمی پیش سالنه سالنه مقابلش در که بود شروین مبهوت و مات مینو

 ...و زدمی باال غیرتش رگ االن وگرنه نیست یدی که خوب چه -

 .کرد بخشش طلب خدا از و شد پشیمان اشگفته از زود اما

 رنگی با دوخت خوش شلواری و کت. آمدمی پیش تیپ خوش و لب بر لبخندی با گذشته چون شروین

 دو را اشزیبایی و شده لباسش بخش زینت، بود پوشیده که پیراهنی با مناسب کرواتی و پوشیده روشن

 نارک از موهایش. کرد احوالپرسی و سالم و نمود کوچکی تعظیم مقابلش باوقار و متین. بود دهنمو چندان

 .بود افزوده اشچهره جذابیت به نیز همان اما؛ بودند باخته رنگ اندکی شقیقه

 .نداشت تکلم قدرت زبانش که گشته اشجذبه مبهوت و شده خاطراتش در غرق چنان مینو

 از سراغی و بچرخاند دهان در زبان توانست زحمت هزار با! آمدیخوش سپس و گفت سالمی مِن و مِن با

 .بگیرد اشفاخته خاله

 :گفت و زد رویش به گیرا لبخندی، بود شکفته گلش از گل دیدنش با که نیز شروین

 با باغ در دم اتخاله؟ مکه حاجی حاجی رفتید؟ کردیم زیارت رو شما ما عجب چه؟ دخترخاله چطوری -

 ! برسه راه گرد از تا نذاشت، زنهمی حرف داره هاشلفامی

 .خندید خودش و گفت

 لب به ملیحی لبخند و کشید زیبایش و بلند لباس به دستی و کرد جور و جمع را خودش قدری مینو

 :گفت و نشاند
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 که بودید شما این؟ مکه حاجی حاجی رفتم من. باشن راحت بذارید، خوب چه. خوبم، پسرخاله تشکر -

 ...و کردید زدواجا

 :گفت جا همان از و آمدمی پایین ویال ورودی هایپله از که دید را افسانه لحظه این در

 !هنوز نیومده که عروس -

 :گفت و کرد ایاشاره مینو به افسانه به نگاهی نیم با شروین

 . زنیممی حرف مورد این در بعد -

 .رفت افسانه طرف به و گفت را این

 ندادی مهلت شما، نیومده آرایشگاه از هنوز" گفت افسانه به زمان هم که رفتمی خاله زپیشوا به مینو

 ".رفتی و بگم

 :گفت و کرد باغ به نگاهی افسانه

 .بشه روشن جمالش به چشممون و بیاد تا زنممی چرخی باغ توی -

 امروز چقدر. خاستمیبر او از مادر بوی. گرفت آغوش در سخت را او و رسیده خاله به لحظه این در مینو

 ویال به را او و شد جدا آغوشش از. بود کم فضا این در مادر بوی چقدر. دیدمی خالی را مادر جای

 .کرد راهنمایی

 ارگ با که موسیقی همراه به خواننده صدای. بودند شده جمع سالن در نیز تعدادی. بودند تکاپو در همه

 .بود ساخته مراسم مناسب و عاشقانه را فضا و پیچیده باغ در نواختمی
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 شوهرش همراه به زن هر و نامزد با جوان هر. شدند جمع سالن در کودکان و جوانان، موسیقی نواختن با

 جایی به دست و بوده شانعالقه مورد دختر عاشق هنوز که نیز آنها. دادمی نشان خودی و آمده میدان به

 .رفتندمی میدان به هم با و بود کنارشان در اکنون کاش کردندمی آرزو، نداشتند

 .داد قرار مخاطبش صدایی که کردمی مرتب شلوارش در را آرمان لباس و زده زانو سالن از ایگوشه مینو

 ؟نیاوردن تشریف خان یداهلل -

 :گفت بستمی نو از را آرمان کمربند که طورهمان مینو

 .بیاد که نشد داشت کار، نه -

 :گفت آرمان به سپس

 .برقص هم تو و بهنام دایی پیش برو -

 .انداخت سرش پشت به را نگاهش و برخاست جا از

 :گفت و بود آورده مینو برای را دیگری و خورده نیمه تا را یکی. داشت دست در قهوه فنجان دو شروین

 تونخستگی به ایتوجه هم کسهیچ و سرپایید روزه چند قطعاً. کنهمی در رو تونخستگی بخورید -

 ؟درسته، ارهند

 ردهک کوچک را دیگران، کردمی تایید اگر. نداشت برایش جوابی. کرد تشکر و گرفت او از را فنجان مینو

 یاندک تا کرده صبر شروین دادمی نشان این و بود ولرم فنجان یبدنه. کند سکوت داد ترجیح پس، بود

 .بیاورد او برای سپس و شود خنک



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 347 

 :داد ادامه و ودنم ویال در به ایاشاره شروین

 .بزنیم گپ قدری و باغ توی بریم بهتره -

 :گفت مِن و مِن با دیگران پرانیمتلک از ترس با مینو

 ...اما -

 و سکوت به را او "گیرمنمی رو تونوقت زیاد، کنممی خواهش" گفتن با و کشید جلو به دستی شروین

 .کرد دعوت همراهی سپس

 .رفتند باغ یمحوطه به و خارج ویال از دو هر

 میز روی خود مقابل را هافنجان. نشستند هم مقابل و کرده انتخاب باغ از دنج ایگوشه در میزی ابتدا

 :گفت و کرد فنجان به ایاشاره شروین سپس. شدند آن به خیره خود دنیای در کدام هر و گذاشته

 .میفته دهن از میشه سرد، کنید جون نوش -

 هیجانش کردن مخفی در سعی که شده کنترل ولعی با و برداشته را آن تشکری و لبخندی با مینو و

 .نوشید جرعه جرعه را آن، داشت

 :گفت و انداخت شروین به نگاهینیم شرم با و گذاشت میز روی را فنجان

 .کرد در رو خستگیم تموم انگار. داشتم نیاز بهش چقدر، تونمحبت از تشکر -

 :بگوید تا نگذاشت حیا و شرم
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 در االن چون تا سوزممی عشقت و انتظار تب در هاستسال. بودم فرصتی همچین منتظر هاستلسا -

 :نگوید تا شدمی باعث شرم. شوم لذت غرق تو با صحبتی هم از و نشسته مقابلت

 قدر الاقل یا و شدمی موننصیب فرصتی چنین پیش هاسال کاش و بود ترشیرین کامم به عسل از -

 .دونستیممی رو گذروندیم هم کنار در پیش هایسال که لحظاتی

 درون که هاییحرف. شدمی شیرین هایحرف این از مانع که نبود خوبی احساس حیا و شرم بود چه هر

 .کردمی اشخفه روز یک باالخره و شده تلنبار قلبش

 .آورد خود به را او شروین تقاضای که بود کلنجار حال در خودش با دل در

 ؟بزنیم قدم هم با دیدخور اگه -

 و دش بلند جا از، پیچیدمی انگشتش دور را رومیزی یگوشه استرس از و بود میز زیر دستش یک که مینو

 سک هر که گذردمی چه اطرافش ببیند تا کاوید را اطراف نگاهش با ابتدا. پذیرفت را او دعوت لبخندی با

 خود با اما؛ نداشت خبری او از که شدمی وقت خیلی و بود آرمان نگران کهاین با. دید خود کار سرگرم را

 :گفت

 !کنهمی بازی هم هابچه با و مواظبشه بهزاد و باغه توی خب؟ بره بیرون باغ از قراره مگه -

 .رفتند باغ آخر تا شروین همپای و کرد آرام قدری را خود دل، حرف این با

 اشمردانه و صالبت پر و محکم هایگام صدای و خوشش عطر بوی. داشتندبرمی قدم هم کنار آرام آرام

 و یدی فکر قلبش پستوی در چه گر. گرفتمی بودنش از ژرف آرامشی و بود مینو گوش به خوش طنینی
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 سرمستی لحظه یک همین تا نبود حاضر باز اما؛ دادمی عذابش و افتاده جانش به ایخوره چون اشزندگی

 . شود شخیالبی و گرفته خود از را عشق از

 :گفت دل در، جانش یخوره برابر در

 وجدان تو که عام مالء در کنم کارچی خواممی مثالً؟ گناهه رفتن راه امخاله پسر کنار قدمی چند مگه -

 فرض؟ بخورم باهاش کوفتی یه یا؟ برم راه فامیلم با قدم دو ندارم اجازه یعنی؟ کنیمی سرزنشم نامراد

 چایی حداقل و نشسته روشونروبه باید که باز! کردم پذیرایی هااون از و مهمونی امخونه اومدن کن

 ؟اینه از غیر بخورم

 .داشت خودش وجدان کردن قانع در سعی خودش

 کسی قدم هم تا کرد راضی را او بود چی هر اما؟ نه یا گفتندمی شرعی کاله را رفتارش این دانست نمی

 .کشید بیرون هوایش و حال از را او ارهدوب شروین صدای. بود عشقش زمانی که شود

 نظر صرف هامحرف گفتن از من. برگردیم اومده پیش مشکلی اگه؟ خوبه حالتون! شمام با دخترخاله -

 .کنممی

 :گفت دستپاچگی با مینو

 ؟مشکلی چه! نه، نه -

 به و ادایست و کرد مکثی، داشتبرمی قدم آرام و بود کرده فرو جیبش در دست که طورهمان شروین

 :گفت و چرخید مینو طرف

 ؟درسته، نبود جااین حواستون انگار آخه -
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 :گفت زبان لکنت با نیفتاده اتفاقی دهد نشان خواستمی مینو

 .کجاست دونمنمی. شد پسرم آرمان پرت حواسم کم یه نه -

 :گفت خوشحالی با شروین

 با مینو و شد شرمش باعث که کرد او یبرآمده شکم به ایاشاره سپس و دارید پسر یه شما، جالب چه -

 .انداخت پایین را سرش رنگ عنابی هاییگونه

 .نماند مخفی مینو دید از که زد لبخندی شیطنت با شروین

 .بود کرده حفظ را شیطنتش شروین هنوز که کشید آهی و رفت مالش دلش مینو

 تا ردک پافشاری و خواهی معذرت نومی که "برگردیم نیست مقدور براتون اگه" کرد تاکید دوباره شروین

 .بشنود را شروین ینگفته حرف

 .کرد شروع را حرفش "خب"یکلمه با شروین

 .کردم تونمعذب درخواستم این با که خواممی معذرت حساب این با پس، خب -

 :داد ادامه بالفاصله و نداد مینو به گوییپاسخ یاجازه و گفت را این

 .نیومد پیش وقتهیچ فرصتش که بگم بهتون رو هاحرف این خواممی هاستسال دونیدمی -

 :گفت و نشست شروین یچهره در بزرگ غمی بارهیک به

 ؟نمیشید که اذیت. مونگذشته خاطرات به بزنم گریزی خواممی -
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 :گفت آهسته و داد بیرون سینه از آهی و نمود باز سپس و بست ناراحتی با را هایشچشم مینو

 .نه -

 .کرد تبعیت به مجبور را مینو و برداشت قدم آرام آرام دوباره ینشرو

 خودم با تکلیفم هنوز! خواممی چی زندگی از دونستمنمی هنوز من، رفتیم مسافرت هم با که سال اون -

 . بودم گرفته قرار شغلی بدموقعیت توی و نبود روشن

 پیش هاییبحث یه فخری خاله و امانم بین، بودم شغلی هایگرفتاری درگیر من که وضعیت همون تو

 ...فقط هاششعله که کرد روشن آتیشی و شد معرکه بیار هیزم وسط این خبرچین کالغ یه و اومد

 مینو که بگیرد دیده از اشک تا برد دست و کشید آهی. نشست هایشچشم یکاسه میان در اشکی نم

 :گفت و کرد تکمیل را حرفش یدنباله

 هب که تهمتی و کرد روشن سیما دایی زن که آتیشی؟ درسته، سوزوند رو من و شما فقط هاششعله که -

  !نگم هیچی بهتره اهلل اال الاله... داییِ زن اون و بده تغییر من به نسبت رو خاله نظر شد باعث زد من

 دادن قورت با و برچید را هایشلب. کوبید پایش بر و کرد مشت را دستش عصبانیت با لحظه این در مینو

 .داد نشان دایی زن از را تنفرش کشید که پوفی و دهانش آب

 :گفت گرفته نشات کجا از دانستنمی که آرامشی با بود حالش شاهد که شروین

 نم و جریانی در من از بهتر انگار، کن تعریف رو باقیش و باش مسلط. دخترخاله باش مسلط خودت به -

 و شده گیرزمین. میشه ذوب داره بدذاتیش آتیش توی االن بیار زمهی اون. دونمنمی رو ماجرا از بخشی یه

 .کنه خشکش و تر تا خوادمی یکی
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 :داد ادامه و شده دور بحث از نگذاشت شروین اما؛ شد گشاد تعجب از مینو هایچشم

 انتخاب خودمون که رو راهی شاید! بدیم ادامه مونزندگی به نذاشتن که شد چی ببینم دارم دوست -

 ...حاال و رفته رو کردیممی

 .کشید سوزناک آهی جااین در و

 مامانم و فخری خاله شد باعث چی بدونم مایلم خیلی اما! گذشته و شده تموم چی همه االن چند هر -

 که مه بعدش و بره خدا رحمت به خاله تا بشه ترعمیق و عمیق بینشون یفاصله و شده شکرآب بینشون

 !ما زندگی شد این

 .داد نشان را پیرامونش و کرد اطراف به ایاشاره دست با حرف این تنگف با

 :گفت ناراحتی با و کشید آهی دوباره مینو

 ؟سود چه حاال و شد ریخته آب این! دیگه نمیشه جمع شده ریخته آب اما -

 گاهین سسپ. بود نمانده ویال تا زیادی راه که حالی در. ایستاد و کشید برداشتن قدم از دست باز شروین

 :داد ادامه و کشید ریشش خالی جای به دستی و کرد مینو به ملتمس

 درخواستم من. کنم قضاوت و برم قاضی به تنهایی نذارید و دونیدمی من از بهتر شما. کنممی خواهش -

 خبر من که شد برداری پرده ایقضیه از و برام شد جالب بحث اما؛ بود ایدیگه موضوع زدن حرف برای

 .داد تغییر رو زندگیم مسیر کی بدونم دارم حق کنم فکر و تمنداش

 :داد ادامه دید شنیدن برای را اشتیاقش که مینو
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 !شده تموم چی همه که حاال هم اون نباشه درست گفتنش شاید آخه -

 :گفت دوباره دید را او سماجت که شروین

 !کردم خواهش مینو -

 گفت دل در و لرزید دلش بند، بود پریده بیرون اختیاربی که شروین زبان از نامش شنیدن با مینو

 و برسم هاآسمان اوج به زبانت از نامم شنیدن با تا را نامم بزن صدا هم باز! مرد کنیمی صدایم شیرین"

 ." آموختم را پرواز طریق این به نیز من شاید. ببینم ابرها فراز بر را خود سبکبال ایپرنده چون

 :گفت حرفش یادامه در مینو و کرد جلب را او نظر "دهشرمن"گفتن با شروین

. ردک استفاده مامانم بینیدهن و سادگی از. داد نشون بعدها رو ذاتش که بود فطرتی پست آدم دایی زن -

 تهدید رو مامان و گفتمی هاشخوبی از راست و چپ و کرد مامان پیش رو دهاتی پسر اون یداهلل تعریف

 خدابیامرز که هم مامانم و درمیارم عقدش به رو افسانه من ندی یدی به رو ترتدخ اگه که گفت و کرد

 هم یداهلل البته. خورد رو هاشحرف گول، بود شده یداهلل جذاب یقیافه و مرام یشیفته خودش

 هک بدی. شما هایبدی گفتن به کرد شروع وراون از بعد. کنه باز جا مامان دل توی تا کنه چه دونستمی

 !کنم عرض چه

 :گفت و انداخت پایین را سرش

 و من تا کرد بهونه رو همون که بود شنیده کجا از دونمنمی رو رودخونه اتفاق اون و مسافرت ماجرای -

 ات گفت و گفت هِی و کرد بدنامی یبهونه رو تنهاییمون شب یه همون! شد هم همین و کنه بدنام رو شما
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 کار مامانم و نداشت فایده کرد مخالفت بابام چی هر. درآورد یدی عقد به رو من و داد فریب رو مامانم

 .کرد رو خودش

 :گفت و نشاند لب به تلخ لبخندی شروین

 مثل که بودم حوری کنار و باغ توی که بود شب همون عمرم شب بهترین فهمیدم بعد سال چند من اما -

 اثری کردم باز حقیقت روی به رو هامشمچ تا. رفت و کشید پر زندگیم از دفعه یه و بود پاک هافرشته

 .ندیدم ازش

 اتفاق اون شیرینی یمتوجه و بود درگیر مغزم کاری گرفتاری خاطر به بودیم مسافرت که موقع اون من

 ریزنقشم یفرشته جای به و دادم دست از رو کوچولوم یفرشته فهمیدم، اومدم خودم به وقتی اما؛ نبودم

 . بود گذشته کار از کار و شده همخوابم نماانسان ظاهری با دیوی

 پاسخی چه او یصادقانه اعتراف جواب در دانستنمی. بود شده داغ شروین هایحرف از مینو هایگونه

 .شکر بی ایقهوه چون تلخ تلخِ! تلخ هم و بود شیرین هم بود گرفته قرار آن در که لحظاتی. بدهد

 :گفت و زد دریا به را دل

 ...شما به موقع همون از من! دیر خیلی، دیره خیلی حاال. شدیدمی توناحساس یوجهمت زودتر کاش -

 حرفش یادامه گفتن از و انداخت شروین چشمان به را نمناکش نگاه و برداشت زمین از را نگاهش

 .بود شده گیرشگریبان ـناه گـ حس باز. شد پشیمان

 :گفت و کرد جلو به ایاشاره
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 ونمدل ما که نمیشه همون همیشه! نداره خوبی یچهره این و تنهاییم وقته خیلی، بریم جشن به بهتره -

 ترکوچیک خیلی و نباشن آرزو حد در شاید که میشه آرزو برامون چیزها خیلی هاوقت خیلی. خوادمی

 نیشم آه از پر حسرتی یه با نیافتنی دست آرزویی به تبدیل اما؛ بوده مونحق شاید که چیزهایی. باشن

 !نیست ما هایدست توی چی همه اختیار همیشه چون؛ باشن مخرب ممکنه که

 :گفت او به آخر حرف عنوان به و کرد حرکت دنبالش به نیز شروین. کرد حرکت و گفت را این

 تونزندگی از حاال. شدم متوجه دیر که بودم منم مقصر وسط این شاید. خواممی معذرت حال هر در -

 ؟هستین راضی

 :گفت و کشید بینی از مانند آه نفسی بسته دهانی با و فشرد هم روی را هایشلب مینو

. میشه تموم روز یه باالخره بد چه و خوب چه زندگی. گردهبرنمی و گذشته دیگه گذشته، کنید ولش -

 یمبد وفق موجودمون شرایط با رو خودمون بتونیم بهتره پس. نباشیم چه تقدیرمون از باشیم راضی چه

 .بکشیم عذاب کمتر دشای

 .کرد تایید را او حرف"درسته" گفتن با و داد تکان آرامی به سری و برد فرو جیب در دست شروین

 :فتگ، شدندمی ظاهر مدعوین یکی یکی و رفته ویال طرف به باید و رسیدند مسیر انتهای به دید وقتی

 فراموش وقت هیچ رو امشب. تگذش خوش. گذاشتین اختیارم در رو تونوقت که ممنونم دخترخاله -

 .کنمنمی

، شد که محوطه وارد. کرد حرکت ویال طرف به هادرخت پشت از و داد را او پاسخ ملیح لبخندی با مینو

 :گفت و دوید طرفش به که دید را آرمان
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 . گشتم دنبالت خیلی؟ بودی کجا، گُشنمه مامان -

 :گفت و زد چمباتمه پایش جلوی مینو

 ! شده نامرتب شلوارت این که باز، گمقشن پسر قربون -

 هادرخت یگوشه به نگاهی زیرچشمی و دستش کنار از کردمی مرتب را آرمان شلوار که حالی در

 .نگریستمی را او، رفته فرو جیب در دست جاهمان هنوز شروین. انداخت

 :گفت و گرفت را آرمان دست و شد خارج حال آن از مینو

 .پسرم گل بدم بهت شام تا بریم بیا -

 وآرز. بود شده برپا شروین یساله چند اعتراف از غوغایی دلش در که حالی در رفتند ویال طرف به هم با

 ...وضع این با اکنون اما؛ بود شنیده او زبان از زودتر سال چند را هاحرف این کاش کردمی

*** 

 همگی باز داماد و عروس دیدن با. ندندنشا جایگاه در ساقدوشان همراهی با و شادی و هلهله با را عروس

 ات کرده برداری فیلم ماندنی یاد به هایصحنه این از نیز بردارفیلم. دادند نشان خودی و آمده میدان به

 .بماند داماد و عروس برای یادگاری و شده ثبت

 و جالب ایهصحن، بگذارند نمایش به را خود هنر نیز آنها تا آمده صحنه به داماد و عروس که زمانی

 .ایستادند تماشا به خود جایگاه در و رفتند کنار و کرده خالی برایشان را میدان همه. بود تماشایی

 .گرفتند قرار هم مقابل داماد و عروس. آرام و شد عاشقانه آهنگ ریتم
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 .گرفتند هم دست در دست نیز آنها آهنگ شروع با

 بنده هامنفس به قلبت تپش تو

 خندهمی لبت تا میشم خنده غرق

 عزیزم هاآدم ببینن هم بی رو ما روز یه که محاله فکرشم

 کردم گم اسممو چشمم تو زدی زل

 گردممی تو دور بمونی من دور

 عزیزم آدمها ببینن هم بی رو ما روز یه که محاله فکرشم

 هم از دور بشیم نتونیم که کردمی فکرشو کی

 قلبم تو بری حد این تا که کردمی فکرشو کی

 قبالً نبوده اصالً کسی کنارم تو مثل

 قلبم آرومشه کنارش که نیست شبیهت کسی

 دیده جهان علی: شاعر

 رینبهت از یکی این قطعاً و رقصیدند تانگو صورت به هم نگاه در غرق هابیت تک تک با هم چشم در چشم

 .شدمی مدعوین برای هم و داماد و عروس برای هم جشن این لحظات
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 هب نیز او که شروین به نگاهی زیرچشمی گاهی گاه بین این در. بود خوشحال برادر شادیِ با نیز مینو

 نآ با که خوردمی افسوس افسانه کارهای دست از یا و بود صحنه گرنظاره و ایستاده ایگوشه در تنهایی

 ساعت کی هایحرف و انداخته، آورددرمی اقوام پسران با همپایی از سر چسبان مجلسی و تنگ لباس

 پی شروین حال به اندکی افسانه یزننده رفتارهای این دیدن با شاید. کردمی مرور ذهن در را پیشش

 . بردمی

 پایان به جشن و گذشت زمان، گرفتمی نظر زیر را مدعوین گاه گاه و بود شده خاطراتش در غرق مینو تا

 .نمودند بدرقه خود یخانه تا را داماد و عروس و کرده مجلس ترک شاد دلی با مدعوین و رسید

*** 

 درپ با کودکانه زبانی با نیز آرمان بار این. گرفت تماس مینو با یدی دوباره و گذشت جشن از روزی چند

 .بازگرداند خانه به را آنها و پیوسته آنها به زودتر چه هر که داد قول یداهلل. نمود دلتنگی اظهار و زد حرف

 و وعده یک با روز هر و نبود یداهلل از خبری و گذشت و گذشت. کرد سپری را روزها امید این به نیز مینو

 .کردمی دعوت صبر به را مینو نو وعید

 محسوب عمرش لحظات ترینسخت مهری هایپرانیمتلک با مینو برای که ماهی چند. گذشت ماه چند

 که محبتی و مهر با را او و دهرسی دخترش فریاد به باز پدر و رسید فرا زایمانش زمان سرانجام. شدمی

 .رساند بیمارستان به، کند پر نیز را مادرش خالی جای کردمی سعی

 سه یخانواده و گشود جهان به چشم یداهلل پدرش شبیه رنگی چشم و سفید دخترکی که نکشید طولی

 .نمود چهارنفره خود وجود با را آنها ینفره
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 .فشرد آغوش به نرم را او و زد رویش به پرمهری لبخند دیدنش با مینو

 خلوطم از که ظریف ایجثه با، باشد شده نیم دو به وسط از که بود سیبی شبیه یداهلل با رسیده نو نوزاد

 .داشت حکایت مینو با شدنش

 مینو شک، گرفتنمی تماس یا و بود خاموش موبایلش یا مدام و بود شده طوالنی یدی هایغیبت بس از

 :گفتمی خود با. است کرده درست خودش برای جدیدی گرفتاری حتماً هک شده تبدیل یقین به

 ؟نگفت یدی که نمیگه تبریک رو دخترش تولد پدری کدوم آخه -

 ادی به را شمال سبز هایجنگل چشمانش به نگاه که عروسکی. بود داده هدیه زنده عروسکی مینو به خدا

 .پاییزی درختان شاخسار بر را انار قرمز هایگل هایشگونه دیدن و آوردمی

 دلش از را هاغم هایشبچه دیدن. بود شده نصیبش سالمی و زیبا عروسک چنین که بود شاکر را خدا

 ارک این از را او کودکانش وجود اما؛ شود جدا یداهلل از بود گرفته تصمیم بارها بسا چه. بردمی و شستمی

 خود با خورانیدمی او به جانش یشیره از و خواباندمی پایش روی را نوزاد وقتی. بود کرده منصرف شوم

 این از و نسازد او با روزگار اگر حتی، نگذارد تنها را کودکانش شرایطی هیچ تحت که بستمی عهد

 . کند معامله او با ترسخت

 رتزیاد برابر چندین هایشنگرانی و هادلشوره و کردنمی احساس دل در یداهلل با زندگی از لذتی چه گر

 کودکانش کنار عمر آخر تا دانستمی اگر، دادمی ترجیح چیزی هر به را کودکانش با بودن؛ اما بود شده

 .شودنمی جدا آنها از و ماند خواهد

 .باشد داشته همراه به را خود اسم از مخلوطی تا گذاشت رومینا خود انتخاب به را نوزاد اسم
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 دو. گذشت تولدش از ماه دو. دوید پایش و دست به جانی و انداخت را اشنوزادی پوست رومینا زود خیلی

 او با مهری دیدندمی و رسیده راه گرد از گاه هر و نگذاشته تنهایش گاههیچ مینو برادرهای زن که ماه

 ودخ نزد نوبت به نوبت کودکانش همراه به را او، است گشوده نیش و تلخی به زبان و کندمی نامهربانی

 .کردندمی هدارینگ او از و برده

 از تا کرد مامور را سرور کنجکاوی و زیرکی با بهنام. داشتند را او هوای خود ینوبه به نیز مسعود و بهنام

 .کند کاری اشعزیزدردانه خواهر تک برای بتواند شاید کشیده بیرون را حقیقت مینو زبان زیر

 یا و زده سرباز حقیقت گفتن از مبادا بود یاوردهن او روی به اما؛ دیده مینو چشمان در را غم او بود هامدت

 وا خواهری همچون بتواند تا انداخت جلو را سرور علت همین به. شود ماجرا اصل نگفتن باعث شرم اینکه

 .بازگوید برایش را دلش حرف و کرده نوازش را

 .دآیمی خانه به ترکم و گذرانده نشینیشب به را هاشب یداهلل که پرید زبانش از ناخواسته نیز مینو

 :گفت سرور به. آمد جوش به خونش و شد تلخ موضوع این شنیدن با بهنام

؟ کرده سواستفاده اون نمیگیم هیچی ما چی هر. باشه روش روغن وجب یه که بپزم براش آشی -

؟ کشیده چهارمیخ به جوری این و برده رو موندونه یه یکی دختر. ذارممی دستش کف رو حسابش

 !دنبالش میرم خودم نیومد اگه کنممی صبر دیگه کم یه. بیاد بذار هکورخوند

 نای به بهنام که دیده وقتی کمتر و کندنمی فروکش حرف چهارتا با بهنام عصبانیت دانستمی سرور

 روف بهنام عصبانیت، یدی آمدن و روزها گذشت با شاید کند سکوت داد ترجیح پس. شود عصبی شکل

 .نباشد تلخی این به و نشسته
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 دنبال به خوبی عواقب ماندمی شکل این به اگر خشم این. دادمی بد گواهی و نداشت خوبی حس دلش اما

 .نداشت

 تا سپرد بهنام به منظور همین به، نماید دخالتی ترینکوچک شوهرش خواهر زندگی در نداشت دوست

 .یابد نجات وضع این از بیچاره مینوی شاید دهد انجام داندمی صالح خودش چه هر

 .شد ماهه چهار رومینا و گذشت دیگر ماه دو. شدمی تربزرگ و کرده ایتوجه قابل تغییر روز هر رومینا

 نیز گاهی اما؛ نگیرد دل به را هایشحرف کردمی سعی و بود کرده عادت مهری هایزبان زخم به مینو

 تشکسمی دلش اختیاربی و شده لخیابی توانستنمی که کردمی فرو قلبش در محکم را خنجرش چنان

 .نمودمی احساس خوبی به را مادر خالی جای و

 .شد بلند در صدای که بشوید اشدیده از اشک تا آمد حیاط به

 .کرد باز را در حال این در و کردمی خشک را صورتش آستینش با و زد صورتش به آبی شتاب با

 پشت ،لب بر لبخندی و زیبا گلی دسته و شیک شلواری و کت با یداهلل! بیدار یا است خواب دانستنمی

 :گفت، بود زده خشکش مبهوت و مات دیدنش با که مینو دیدن و در شدن باز محض به و ایستاده در

 ؟تو بیام کنینمی تعارف خودم گالب گل هایخانم خانم سالم -

 دهش مسخ مینو و گرفت مینو طرف به را گل دسته. شد وارد یدی و گرفت فاصله در مقابل از قدری مینو

 .گرفت دستش از را آن

 کشیده آغوش به را او یداهلل. چکاند فرو دیده از اشک سیل و دید امن و گرم جایی در را خود باره یک به

 :گفت و نشاند ایـوسه بـ اشپیشانی بر و
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 . بود شده تنگ برات دلم قدر چه -

 .فشرد خود به ترتنگ را او و گفت را این

 تماًح یداهلل بار این دانستمی چون و آمد پیش مهری. شد ساختمان وارد مینو همراه به گویان یااهلل یداهلل

 .نمود استقبال او از گرمی به، کندمی کم سرش از را مزاحمان شر و برده همراه به را اشبچه و زن

 .کرد برخورد او با سردی با و نگرفته تحویلش زیاد که سلیمی برعکس درست

، بود کرده اشاره دست با مینو که اتاقی به یکسره و گرفت را دخترش سراغ یداهلل، معمول تعارفات از پس

 بسترش بر. بود افتاده جمالش به چشمش تازه او و گذشتمی عمرش از ماه چهار که دختری. رفت

 را اشرنگی هایچشم نتوانست یداهلل و بود خفته زیبا عروسکی چون او. دوخت او به چشم و نشست

 :گفت مینو به رو و کرده نگاه او به شوق با حال این با اما؛ ببیند

 !داره نازی و سفید پوست چه -

 جز هک نوزادی یگونه به انگشت پشت با یداهلل. کرد تایید را حرفش و داد تکان سری خوشحالی با مینو

 .کشید، دانستنمی او از چیزی اسمش

 به ور، پیش از بیشتر شوقی با یداهلل. افتاد زدن نق به و کرد باز آرام را هایشچشم و خورد تکانی رومینا

 :گفت و کرد مینو

 !رنگیه هاشچشم هم این، منه شبیه قدر چه -

 آغوشش در و گرفت شدت اشگریه رومینا. کشید آغوش به و کرد جدا بستر از را او و برد دست سپس

 .نمود تابیبی
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 :گفت و کرده جدا آغوشش از را نوزاد و ردب دست و نشاند چهره به اخمی مینو

 !کنهمی غریبی ندیده رو باباش بس از! رو بچه من به بده -

 :گفت آرامی به و انداخت پایین سر شرم اندکی و دلخوری با یداهلل

 شدنمی بودم گرفتار! شناسهنمی آشنا و غریبه که ماهه چند بچه؟ شکونیمی هادهن تو لق تخم چرا -

 .بیام

 :گفت دادمی ادامه را کارش که طورهمان و دهد شیر او به تا خواباند پا روی را بچه قبل از دلخورتر ومین

 دیگه و رفتی خودت و جااین آوردی رو من ماه یه اسم به که ساله یه؟ نباشم هم دلخور میگی یعنی -

 ؟کردیمی کارچی معلومه، نشد پیدات

 ظاهر در آستانه در چای سینی با مهری، کند دلجویی او از خواست تا و انداخت گردنش دور دست یدی

 .زد در به خورده تا انگشتی با و شد

 دعوت اتاق به را او "کشیدید زحمت چرا بفرمایید" گفتن با و برداشت مینو گردن از دست عجله با یداهلل

 .نمود

 .برداشت نیسی از چای، راند زبان بر که تشکری با یدی و گرفت او جلوی را سینی مهری

 .شدند وارد سرور و بهنام مهری سر پشت

 :گفت و زد در به ایتقه نیز بهنام

 ؟خواننمی اضافه مهمون هامهمون -
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 .شد شروع تعارفات باز و برخاست جا از ادب رسم به دیدنش با یداهلل. دوخت یدی به چشم سپس

 :گفت متلک با همراه لحنی با و کشید آغوش به را او بهنام

 ؟!چطوره حالش فراری داماد به به -

 :گفت گوشش در نشود متوجه کسی که آرام و فشرد آغوش به را او بهنام اما؛ کرد تشکر یدی

 :داد ادامه بلندتر و دارم کارت بیرون بیا -

 .دارم نیاز کمک به اومده پیش برام فوری کاری. اومد جون یداهلل که خوب چه -

 :گفت مینو به رو و شد جدا او از سپس

 برم جایی تا خواستم پا توک یه؟ بگیرم قرض ازت رو دومادمون ثانیه یه میدی اجازه جون مینو -

 .برسونه منو یدی خواممی

 :گفت برادر به رو و انداخت باال ابرویی مینو

 ؟کجا نرسیده راه گرد از هنوز داداش -

 :گفت لبخند با مینو به و کن حرکت یعنی که زد یدی یشانه روی دستی بهنام

 .گردیم برمی زود االن! نترس خورمشنمی -

 لشدنبا به، دانستنمی را علتش و بود افتاده جانش به که عجیب ایدلهره با حاضر جمع از اجازه با یداهلل

 .افتاد راه
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 .شدمی راحت مهری هایپرانیمتلک از باالخره. گنجیدنمی خود پوست در خوشحالی از مینو

 .شود رفتن یآماده و کرده جمع را آنها تا رفت وسایلش سراغ به خود و بود دهسپر سرور به را رومینا

 که چرا .افزودمی اشنگرانی بر این و بود گذشته ساعتی دو آنها رفتن از و برنگشته بهنام و یداهلل هنوز اما

 .گردند برمی زود و نکشیده طول کارش بود گفته بهنام

 :کرد زمزمه خود با لب زیر، گذاشتمی چمدان و ساک درون را رومینا و آرمان وسایل که طورهمان

 ؟!کشید طول قده این که داشت کارش چی بهنام؟ شده چی یعنی -

 .کرد صدا را او سرور هنگام این در

 .کن عوض رو لباسش بیا! دراومد کارِت که بیا آجی -

 .رفت مجاور اتاق به کنانخنده "اومدم" گفتن با

*** 

 و کرد پارک ایگوشه را ماشین بهنام. زدنمی پر هم پرنده منطقه این در. بود گرفته فرا سکوت را جا همه

 بیرون ماشین از عصبانیت با را او و چسبید را یدی پیراهنِ ییقه و رفت شاگرد در طرف به و شد پیاده

 تنداش تکلم قدرت ترس از که زبانی و دریده هاییچشم با. کردمی بیداد یداهلل چشمان در ترس. کشید

 بلندش و باریک هیکل. آمدمی نظر به کشیده آب موشی چون بهنام یمردانه و ورزشکاری یجثه برابر در

 پیش رفتاری چنین بهنام علت چه به دانستنمی. بود شده ترکوچک گویی بهنام تنومند دستان در

 :گفت من و مِن و لکنت با. است گرفته
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 ؟کردم کار ی..چ..چ..ی...چ -

 :گفت و کرده رها را اشیقه و شد ترعصبی امبهن

 !واال داری رویی عجب؟ کرده کارچی میگی تازه -

 :گفت خشم همان با و گرفت لگد و مشت زیر را او شدت با سپس

 مرتیکه میری کجا هاشب؟ کردی بدبخت رو موندردونه عزیز خواهر که کنیمی غلطی چه داری معلومه -

 !ناحسابی

 .کردمی پرتاب طرفآن به طرفاین از را او و زدمی ضربه او به بوکسی کیسه چون بهنام

 یگاه گرچه. دادنمی کردن دفاع فرصت او به بهنام. بود شده بهنام هایمشت اسیر اشکشیده و الغر بدن

 .کند مقابله او خشم مقابل در توانستنمی باز اما؛ کردمی خویش سپر و آورده باال را دستش

 .کند رهایش تا خواستمی بهنام از و کردمی ماسالت یداهلل

 .کن بس بهمن دایی جون به رو تو. کن ولم بهنام کردم غلط -

 :داد ادامه یدی که بود نکرده رها را او هنوز اما بهنام

 .میدم قسم دویی زن خاک به رو تو -

 که او به رو تاسف با و نهاد اشپیشانی بر دست و نشست جا همان و کرد رها را او و شد شل بهنام دست

 :گفت بود خورده غلت هاخاک میان

 ؟ بگو خودت کنم کارتچی آخه -
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 که دیگران هایسوال برابر در روز آن. آمد دستش کار حساب که گرفت یداهلل از چشمی زهر چنان بهنام

 شخود و زندب حرف ایکلمه نگذاشت و کرده دخالت بهنام، افتاده برایش اتفاقی چه پرسیدندمی یدی از

 :گفت و داده را همه جواب

 .بود شده این از بدتر االن رسیدمنمی دادش به اگه! زمین خورد و رفت گیج سرش نیست چیزی -

 این از دیگه باشی تو تا"گفت گوشش در آهسته و خندیده یداهلل به ریز نگاهی با خودش و گفته را این

 ".نکنی غلطا

*** 

 .نمودند سپری فرزندانشان و هم کنار در را شیرینی زندگی مینو و دیی و گذشت ماجرا این از سال سه

 بعضی با یدی هم هنوز چند هر. بیاندیشد آینده به فقط و کند فراموش را گذشته کردمی سعی مینو

 .کردمی مخالفت او کارهای

 با. ندک نام ثبت قیموسی کالس در تا گذاشت نه و داد او به رفتن دانشگاه و تحصیل ادامه یاجازه نه مثالً

 به و بست هایشعالقه روی به چشم یدی خاطر به باز اما؛ داشت دو هر به زیادی یعالقه مینو که این

 .پرداخت کودکانش به رسیدگی و داریخانه

 دب اتفاق بدون نیز سال چند این اما؛ چشید را مشترک زندگی طعم مینو گذشت که سال سه این در شاید

 .نشد سپری

 او و نمود پیش از تنهاتر را ارزینه و کرد پوش سیاه را بازماندگان مدتی برای و رفت دنیا از رگمادربز

 زندگی برای شایسته فردی هم هنوز و بود گذشته او از سنی. کردمی زندگی تنها خانه در اجباراً



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 368 

 برای ایدایه بیشتر که بود مردی، بود شده پیشقدم که هم یکی. بود نگذاشته پیش پا مشترکش

 از قد نیم و قد یبچه چند و شده جدا زنش از که مردی. خودش برای همسری تا خواستمی فرزندانش

 ات باشد تنها دادمی ترجیح. دیدنمی خویش برای مناسب ایگزینه را او ارزینه که داشت ناموفقش ازدواج

 .کردمی معاش امرار راه این از و بافتمی قالی همچنان. شود مادر بی کودکانی برای ایلَله

*** 

 ناهار صرف از بعد که بود برده شهر از خارج به گردش برای را هابچه و مینو زود صبح از یدی روز آن

 .شد سرد و آلود مه هوا ناگهان

 زیادی یفاصله خانه از و بود طوالنی راه. برگردند خانه به و کرده جمع را بساطشان گرفتند تصمیم

 و نبود مه از خبری باریده باران که جایی. بود شده لغزنده جاده و باریده باران را راه از قسمتی. داشت

 ترسخت رانندگی شرایطی چنین در. نداشت رانندگی برای کافی دید، بود مه که جایی و لغزنده جاده

 .بود نکرده تقویت خویش در هنوز را گزینه این یداهلل متاسفانه که خواستمی آرام اعصابی و شده

 رزودت و داشته عجله دیگر هایراننده اما؛ برود آرام و کرده احتیاط که کردمی گوشزد یداهلل به مدام مینو

 .دادندمی ترجیح سرد هوای در ماندن بر را رسیدن مقصد به

 به رو اهو. رسیدنمی فریادش به دیگر یکی، شدمی پنچر هاراننده از یکی ماشین اگر که بود ایگونه به هوا

 .بود عقل شرط رفتن آرام و احتیاط، شرایطی چنان با هوا میش و گرگ در و بود وبغر

 نه برایشان که زنندمی کاری به دست احساس روی از و تفکر بدون و ناخواسته هاآدم اوقات گاهی اما

 .داشت خواهد دنبال به پشیمانی عمری و مضر بلکه، ندارد سودی تنها
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 پا و داده دست از را تحملش نیز او. رفتندمی رژه یدی مغز روی مختلف ایهبهانه و صدا و سر با هابچه

 .برسند مقصد به زودتر تا فشرد گاز پدال روی

 مراهه به جوانی که کناری یراننده. کند برخورد او با بود نزدیک که گرفت سبقت سرعت به ماشینی از

 به شتاب با سپس. فشرد بوق روی دممت طور به را دستش و شده عصبانی کارش این از، بود دوستش

 او از بوق و اشاره با و رساند یدی ماشین کنار به را خود و کنده جا از سرعت با ماشین. شد روان دنبالش

 بل و داد پایین را شیشه راننده شاگرد که نمود کم سرعتش از اندکی یدی. بکاهد را سرعتش تا خواست

 .گشود ناسزا به

 نیز گاهی و داشت جاده به چشم و راندمی جلو به که طورهمان فریاد و داد اب و شد ترعصبی نیز یدی

 :که کشید نشان و خط برایش، کردمی نگاه را کناری ماشین

 !طرفی کی با کنم حالیت تا دار نگه رو ماشینت میگی راست اگه -

 .نمود پارک ایگوشه را ماشین و رفت جلو سرعت با یدی از لجبازتر راننده

 :گفت و کرد یداهلل التماس مینو

 !بدی اون دست رو عقلت نباید که تو، گفت چیزی یه اون حاال! کن ولش بره بذار خرابه هوا یدی -

 با نیز یدی. نشد موفق کند سرد را او تا کرد تالش چه هر. نبود بدهکار حرفش به یداهلل گوش اما

 به دادمی را او ناسزاهای جواب که طورهمان و شد پیاده شتاب با و برداشت را فرمان قفل عصبانیت

 .رفت طرفش
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 و ترف آنها طرف به شتاب با اطرافش به توجه بدون. انداخت بود شده متوقف که جلویی ماشین به نگاهی

 او به چشمش. درآمد حرکت به جلویی ماشین که بود نگرفته چندانی یفاصله خودش ماشین از هنوز

 صدای و شد معلق زمین و آسمان میان ناگهان اما؛ افزود سرعتش رب عصبانیت با. کرد حرکت که افتاد

 .نفهمید هیچ دیگر و پیچید گوشش در که جیغی

 که نگریست را او دلشوره با و شد نگران دل، ندارد اثری یدی گوش در هایشالتماس دید وقتی مینو

 .نداشت ایفایده ماا؛ زد صدا را او هم سر پشت و هراسان. رفته گستاخ یراننده طرف به عصبی

 قفل و شد معلق زمین و آسمان میان یداهلل. بود ناگوار اتفاقی شاهد مینو ناباوری کمال در، بعد لحظه یک

 زمین روی بر و شده پرتاب طرفی به خودش خون در غرق جسم و شد پرتاب سویی به دستش از فرمان

 .بست نقش

 .گریخت معرکه از شتاب با حادثه این دیدن با و کرد برخورد یدی به سرعت با ماشینی

 با که دید را یدی خون در غرق جسم فقط او. بردارد را ماشین یشماره تا نکرد فرصت حتی مینو

 هشد پیاده ماشین از و کرده جدا آغوشش از را بچه گریان و ناالن. بود شده زمین بر نقش دورتر ایفاصله

 .رساند یداهلل سر باالی را خود دوان دوان و

 .آمدنمی باال یداهلل از صدایی اما؛ زد صدا را او و گرفت دامن به و نمود بلند زمین از را رشس

 آنها به و داشته نگه تا دادمی عالمت هاماشین به زنان ضجه و برخاست جا از. بود خون در غرق دامنش

 داشتند زیادی یصلهفا شهر تا. گذاشتنمی ترمز روی پا خدا رضای محض ایراننده هیچ اما؛ کنند کمک

 از چند هر. داندمی رانندگی خود که بود کرده فراموش و افتاده کار از مینو مغز حساس موقعیت آن در و
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 به را آنها و آمده رحم به دلش نفر یک شاید بود امیدوار اما؛ دانستنمی را بیمارستان مسیر آنجا

 .برساند بیمارستان

 زا ماشینی دیگر حتی. لرزیدمی خود به و ریختمی اشک مهابا بی فقط مینو. شدمی سردتر و سردتر هوا

 .دادنمی را آنها به شدن پیاده یاجازه مینو و کردندمی گریه هابچه. کند کمک آنها به تا کردنمی عبور راه

 هب ثانیه و آورده مینو لب بر جان اشثانیه هر و گذشت کندی به که ساعتی یک گذشت از پس سرانجام

 وضع دیدن با و رسید راه از اتومبیلی، زدمی رقم را مرگش و زندگی و بود حیاتی یداهلل برای اشیهثان

 هب را او امکانات کمبود علت به اما؛ رساند بیمارستان تریننزدیک به را آنها سرعت با، آنها یآشفته

 .نمودند منتقل شهر معروف و مجهز بیمارستان

 ویشخ ینوبه به کس هر و پیچید اقوام در سرعت به یدی تصادف خبر. گرفت تماس ارزینه با آنجا از مینو

 به هابچه. دانست شریک آنها کوچک یخانواده غم در را خود و نمود بلند آسمان به دست او سالمت برای

 .شد معرفی بیمار همراه مینو و شدند سپرده ارزینه

 از و داشت بستگی خدا به فقط و فقط نشآمد هوش به و رفت کما به شدید تصادف خاطر به یداهلل

 .آمدبرنمی کاری کسهیچ

 .شد دارغصه خود ینوبه به کس هر و رفتند فرو بزرگ شوکی در همه ناگوار یحادثه این با

 شکسته اشجمجمه، بود شده وارد سرش بر که ایضربه خاطر به. گرفت قرار ویژه هایمراقبت تحت یدی

 اما؛ بودند داده انجام سرش بر عملی دکترها. بود کرده داخلی خونریزی و شده لخته سرش در خون و

 بی زمان مدت طرف آن از و نشده قطع اشخونریزی و بردمی سر به کما در و نیامده هوش به هنوز چون

 از که دادند قرار شکمش در را اشجمجمه از نیمی موقتاً و کرده باز را شکمش، نبود مشخص اشهوشی
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 دکنن عملش و کشیده تیغش زیر، شد اشدوباره عمل امکان که زمانی تا نگردد خراب و شدهن دور بدنش

 . بازگردانند زندگی به و کرده احیا را بدنش دوباره بتوانند شاید تا

 سلیمی و مسعود و بهنام مدت این در. نشد سالمتش از خبری و گذشت اشبحرانی وضعیت از ماه یک

 را کارهایش و رودمی" گفت مینو به سلیمی حتی. نگذاشتند تنها را او و دهز سر مینو به نوبت به نوبت

 درمانی و کمک هیچ از تا سپرد هم بیمارستان به. بماند او کنار در مدتی تا گرددبرمی باز و داده انجام

 کمال و تمام را درمان یهزینه او که چرا کرده مهیا وقت اسرع در داشت نیاز بیمار چه هر و نکنند دریغ

 . پرداخت خواهد

 اشزندگی و مرگ و نبود بازگشتش به امیدی چندان اما؛ است زنده که داشت حیات از نشانی تنها یدی

 .بس و بود خدا دستان در فقط

 ار سرش از طرف یک زیادی هایبخیه و رفته فرو اشپیشانی قسمت تمام. بودند تراشیده کامل را سرش

 از شابروهای حالت، پیشانی رفتن فرو با. بود شده گود هایشچشم پای و استخوانی صورتش. بود پوشانده

 درد به را ایبیننده هر دل منظره آن دیدن. بود نمانده باقی چیزی چهره زیبایی همه آن از و رفته دست

 .آوردمی

 و مختلف دعاهای دارغصه و زده ماتم و خواستمی خدا از را شفایش او به انداختن چشم هر با مینو

 .خواندمی را االجابه سریع

 مظلومش طفالن و او از علناً کردن زندگی. بود آمد و رفت در بیمارستان و خانه بین در مدام مدت این در

 .کردندمی تابیبی ارزینه کنار در و گرفته را اشبهانه هابچه. بود شده سلب
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 دل حالش به و شناختندمی را مینو بخش پرستاران تمام، بود شده بستری آنجا یدی که مدتی در

 .سوزاندندمی

 مینو و ندارد همراه به نیاز بیمار که کرد اعالم موقت دکتر، مربوطه پزشکان هایبررسی و عمل از پس

 .بزند سر مالقات ساعات در فقط و برسد کودکانش به و رفته خانه به مدتی برای تواندمی

 به را اآنه مدتی برای تا رفت کودکانش سراغ به سپس. دکر استحمام و برگشت خانه به خون دلی با مینو

 شآغو به را سرش ارزینه. کرد تعریف ارزینه برای را ماوقع او. بدهد ارزینه به استراحتی و بازگرداند خانه

 .ریختند اشک دل سوز از دو هر و گرفت

 از پس نیز مینو. کردندمی دهآما روح یتزکیه برای را خود همه و بود رمضان مبارک ماه از روز اولین فردا

 :گفت بماند آنجا خواست او از که ارزینه تعارفات برابر در و برخاست ساعتی

 و رمضونه ماه اولِ فردا. شدم محبتت یشرمنده و کردن اذیتت هابچه خیلی وقت چند این عزیزم نه -

 به کم یه و ببرم رو هااین و برم هم من. کنه قبول رو دعاهامون خدا امیدوارم. بشیم آماده روزه برای باید

 نز نگه و برگرده یدی تا بمونه صاحاببی نباید خونه. ستزده طوفان خودم مثل هم امخونه. برسم خونه

 با هک براش بمیرم. کنم اشآماده برگشتنش برای باید! نکشیدی خونه روی و سر به دستی نبودم من چرا

 ...وضعش اون

 .کرد هق هق و شد سرازیر اشکش باز رسید اینجا به که حرف

 :گفت و گذاشت اششانه روی دستی، دید را خرابش یروحیه وقتی ارزینه
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 هم تو باشه قرار اگه اما؛ کنه تحمل خوادمی کوه و سنگینه خیلی اتفاق درسته! باش قوی داداش زن -

 ؟میشه چی چی معصوما طفل ای تکلیف پَ ببازی خودتو

 .کرد هابچه به ایاشاره دست با لحظه همان

 :داد ادامه و کشید آهی و انداخت فرزندانش به نگاهی مینو

 .خدا به توکل، دارن خدایی باالخره هم هااین -

 .شد خانه راهی و کرد خداحافظی ارزینه از و گرفت آغوش به را رومینا و کرد صدا را آرمان و گفت را این

 از همه. خواستند خدا از را شفایش و کرده بلند آسمان به دست یداهلل برای اقوام تمام و شد رمضان ماه

 .کند بنا نو از دیگر باری و خالی را عمرش یپیمانه تا خواستند خدا از و کرده برایش آمرزش طلب خدا

 زدمی آن از دم ارزینه که نوشیدم آن. شدنمی ختم مینو شدن ویران به جز جوابش و شد گرفته آزمایش

 این صحت آزمایش جواب و نبود مخدر مواد جز چیزی، داده کاهش را برادر درد که کردمی افتخار و

 .دادمی نشان را اعتیاد

 ماجرا آن از ماه یک، آن از پس و داد دست از را چشمش یک کامل بینایی مخدر مواد مصرف اثر بر یدی

 .شد مرخص یدی و گذشت

 چنان. بود روحی و نبود بدنی دردش که مینو برای هم و یدی برای هم. بود درد اشلحظه هر که ماهی یک

 سرگیجه به سردرد همان کم کم و سردرد دچار نیز خود که نشستند روحش بر درشت و ریز دردهای این

 .کردمی رسیدگی یدی حال به فقط و نداد خود حال به بهایی اما؛ شد تبدیل

 .بپردازد اشزندگی به و کند کار تهگذش چون تواندمی ترخیص از پس هفته یک که بود گفته یدی به دکتر
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 و هرفت بین از اشچشایی حس هم اکنون اما؛ شنوا گوشش و بود بینا چشمش گذشته در! گذشته کدام اما

 .بود سخت اندکی کردن کار چشم یک با هم و کردنمی حس را اشمزه خوردمی چه هر

 یدهد صورتش در اثراتی هنوز اما؛ بود برگشته اولیه حالت به اشپیشانی گرچه و شده متفاوت اشزندگی

 .افتاد زیبایی از صورتش و نداشت را ظاهر زیبایی آن دیگر اما؛ نبودند کریه چه گر که اثراتی. شدمی

 .دیدنمی محترم را او قبل چون و رسیده نصف به مینو نزد نیز احترامش و عزت

 و نادانی که رازی هم آن. دبو نخواهد احترام مورد قبل چون، باشد شده فاش رازش که کسی

 .کردمی ثابت را اشارادگیبی

 ،ارزینه کار از قبل که بود کرده اعتراف شب آن او اما؛ برود مخدر مواد سراغ به که نداشت کم چیزی یدی

 دردی بدنش بیمارستان در خاطر همین به و بود کرده مصرف مواد دوستان همراه به باغ در بار دو یکی

 نبیمارستا به و کرده تهیه برایش، بود خبردار موضوع این از ارزینه چون و داشت صادفشت درد بر اضافه

 .بود خورانده او به پرستاران چشم از دور به و آورده

 مینو درپ از که خانه جز به الاقل گذشته در. نداشت گذشته با شباهتی اشزندگی، تغییر همه این با اکنون

. بود شده سالمتش و بیمارستان یهزینه صرف همه حال اما؛ داشت کبان در اندازی پس و ماشین، بود

 ار بیمارستان یهزینه بتواند تا بود فروخته نیز اشخانه قیمتگران وسایل از ماشین جز به مینو حتی

 .کند ترخیص را یدی و پرداخته

 نیز نآ. زنند زخمی به را آن تا بودند هایارانه پول محتاج. کنند سودا ناله با که نداشتند آه اکنون اصل در

 .دادنمی را ماه از نیمی کفاف که بود کم قدری به
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 شبیه بیشتر اکنون که ایمغازه. رفت مغازه به هامدت از پس، شد باخبر اشزندگی احوال از وقتی یدی

 !نجاری یمغازه تا بود متروکه

 از خدا امید به و داد باال را رهکرک خدا نام با اما؛ نداشت کردن کار توان قبل چون که است درست

 .کرد شروع را کار، بودند شده رها کاره نیمه اتفاق آن از پس و بود مانده پیشش که قدیمی سفارشات

 سفارش نمیری و بخور یاندازه به توانست او و شدند خبردار بازگشتش از روستا اهالی روز دو عرض در

 .بگیرد

 و کرد خریداری لباس مقداری و گرفت قرض پدر از پولی، داهللی تالش و اوضاع دیدن از پس نیز مینو

 هک سپرد هاهمسایه به و ریخت درونش بچگانه و زنانه لباس و داد زینت مغازه شبیه را خانه پارکینگ

 و زنانه لباس انواع فروش" کرد آویزان خانه در سر بر کوچک تابلویی کم کم. دارد فروش برای جنس

 ".بچگانه

 نآ که بود گرفتن رونق به رو دوباره و کرد پیدا نجات سقوط از شانزندگی شوهر و زن مکاریه و کمک با

 ...افتاد اتفاق

. شد پرت زمین به الوار روی از خون با همراه شیئی و پیچید مغازه در یدی فریاد صدای ناگهان

 و دبو آمده پیش یید چشم برای که مشکلی علت به. شتافتند کمکش به سرعت با همسایه دارانمغازه

 دنکر خاموش برای نایی. شد پاشیده الوارها بر خون و رفت برش دستگاه زیر دستش انگاری سهل اندکی

 از ایپارچه. کرد خاموش را دستگاه و دوید رویشروبه یمغازه صاحب علی مُراد که نداشت دستگاه

 هک بنشیند صندلی روی یدی تا کند کمک خواست. پیچید درونش را یدی دست و برداشت مغازه یگوشه
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 پسرش فریاد با و برداشت را آن اششده ریش دل با.افتاد زمین روی خونین گوشت ایقطعه به چشمش

 .زد صدا را

 .برسونیم بیمارستان به رو یدی باید بیار بردار رو ماشین بدو بابا محمد -

 :گفت علی مراد هب رو ناتوانی با یدی. بودند کرده تجمع همه و بود پا به هیاهویی

 .میزِ کشوهو توی کلیدو. ببند مغازهو در مراد اوس -

 خودش یمغازه و بست را مغازه مراد استاد. رفت هوش از آن از پس یدی و داد تکان تایید به سری مراد

 .کرد حرکت بیمارستان طرف به سرعت با محمد. کرد ماشین سوار را یدی و سپرد شاگرد به را

 اگر ات سپرد دکتر به بود شده قطع که را یدی شست انگشت مراد استاد. رساندند اورژانس به را او سریعاً

 :گفت دیدنش با دکتر. زنند پیوند دستش به را آن هست امکانش

 یوقت. زیادتره پیوندش امید باشه شده قطع تیز اگه. آوردید خودتون با رو انگشت کردید خوبی کار -

 :گفت جوابش در او، گفت کترد برای را شدنش قطع جریان مراد

 انجام رو جراحی هم ما، کنید پرداخت صندوق به رو هزینه و برید شما، میدیم انجام رو الزم کارهای ما -

 .کنن امضا رو پیوند و جراحی یبرگه تا بدید اطالع شخانواده به ضمن در. میدیم

 پیوند برای را او دکتر، رساند یمارستانب به هراسان را خود مینو وقتی. داد انجام را الزم کارهای مراد

 .کردمی آماده

 .شد عمل اتاق راهی یدی دوباره و کرد امضا را برگه مینو
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 .دش پیوند کار به دست، شد مطمئن شدنش قطع چگونگی از و داد قرار معاینه مورد را انگشت وقتی دکتر

 .رویش مقابل هنگفت ایهزینه و نگرانی و دلشوره و عمل اتاق و بود مینو باز

 "!همیش پیش روز از ترسیاه روز هر و نداره جا سیاهی از که بافتن نخی چه با رو بختم گلیم" گفت خود با

 :گفت رسیدمی گوش به که صدایی با و کرد بلند آسمان به رو سری و داد بیرون سینه از آهی

 .همین فقط! شکرت خدایا -

 نیز هایشچشم حتی و شده بدتر دلهره ترینکوچک با و بود شده بدتر مدت این در مینو هایسرگیجه

 .رفتندمی سیاهی

 بدتر این از اشزندگی وضع تا دادمی قسم را خدا و کند جلوگیری افتادنش از تا نشست نیمکت روی

 .نگردد

 .داد نوید را عمل بودن آمیز موفق و آمد بیرون اتاق از دکتر که خواندمی دعا و گفتمی ذکر لب زیر

 .کردند منتقل بخش به سپس و آمد هوش به تا داشته نگه ریکاوری در را یید

 .اندبسته آتل را آن و شکسته انگشتش کرد فکر یدی و شده بندیآتل عمل از پس دستش

 .دش نشینخانه و شده کار بی کار از مدتی برای دوباره و شد ترخیص یداهلل دیگر باری ساعت چند از پس

 هک رحمتی باران نم نم چون و شدند مینو خانگی بوتیک نمیر و بخور درآمد محتاج باز حادثه این از پس

 .گذاشتند سر پشت را روزها آن با ببارد آنها بر
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 و تزش چه شستش انگشت. شد روروبه فجیعی یصحنه با، دستش پانسمان و آتل کردن باز از پس یدی

 دستش برای را خاصی هایورزش دکتر. بود شده ترکوتاه قبل از استخوانش و بود خورده بخیه وارحلقه

 دیدن روز هر و دادنمی انجام را هاورزش یدی اما؛ درآورد حرکت به را آن دوباره بتواند تا کرد تجویز

 .نمودمی ترعصبی را او و ریخته هم به را اعصابش، وضع آن با انگشتش

 و طرفی از مالی فشار. شدمی نیز بدتر روز به روز مراتب به و گرایید تندی به سابق چون باز اخالقش

 .بود انداخته پا از را او دیگر طرفی از روحی فشار

 هک چرا. نکرد شکایتی و ریخت سینه درون را دردش دفعه این مینو و شد شروع هایشنشینیشب دوباره

 و ریختمی روند به را هایشغصه و غم. داشت نخواهد اثری یدی بر و ندارد ایفایده شکایت دانستمی

 .شود بیشتر هایشسرگیجه و افزایش سردردهایش و شده افسرده تا شد باعث همین و کردنمی تر لب

 تکرار و کرد پیدا ادامه اشروحی خراب وضع این قدرآن. افتادمی دستش از وسایل زیاد درد اثر بر مدام

 .کرد مراجعه پزشک به و شده خسته که شد

 :گفت او به رو داد انجام که آزمایشی دیدن با و ریخت دستش روی را پاکی آب نیز او

 پزشک به و کردید تحمل رو سرگیجه و سردرد مدت همه این طورچه؟ کردید اقدام دیر چرا خانم -

 ؟ نکردید مراجعه

 لوگیریج پیشرفتش از میتونیم ما فقط بلکه نیست درمان قابل که شدید بیماری یه دچار شما متاسفانه

 .کنیم

 :بپرسد توانست فقط و کرد نگاه دکتر به واج و هاج نومی
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 ؟خطرناکه -

 :داد ادامه پیچیدمی برایش را نسخه که طورهمان دکتر

. زنهیم صدمه مرکزی عصبی دستگاه به که نخاعه و مغز یکننده فلج بیماری یه بیماری این! مالتیپل -

 گردی و مغز بین ارتباط اختالل موجب و هکنمی حمله عصبی بافت محافظ غالف به بدن ایمنی سیستم

 .میشه اعصاب به دائمی آسیب یا و تخریب باعث. میشه بدن نقاط

 تقدیر دست به را خود و نبازد را خود کرد سعی اما؛ پرید رویش از رنگ دکتر هایحرف شنیدن با مینو

 خورده رقم شکل این به نیز او سرنوشت شاید! نداشت مشکلی یداهلل دردهای مقابل در که او. بسپارد

 در " ف " قدر آن. کند فکر نیز خودش بیماری مورد در بتواند که بود ایخسته هر از ترخسته. بود

 .بود برده یاد از را فرحزاد که بود اشزندگی

 جایی و داشت درد خودش یاندازه به خود او. نگوید چیزی یدی به راه از رسیده نو درد از گرفت تصمیم

 نیز درک حتی را مینو درد شاید که بود شده غرق مواد در چنان یدی که چند هر. نداشت او درد برای

 !کردنمی

 به او. بسازد را خود تا دادمی دالالن به و کشیده چک اشروزانه مخارج و خرج و مواد مصرف برای یدی

 با بودن خوش ایلحظه و بود خودش ساختن اندیشیدمی که چیزی تنها به و اندیشیدنمی کار عواقب

 را روزگار درد و رفتمی فرو خویش دنیای در دمی که چرا! بس و داشت اهمیت برایش همین. دوستانش

 .است ترکستان به راهش آخر دانستنمی. کردمی فراموش

 

 ،ندارد خوشی عاقبت و نیست آسان بودن مرد زیادی زن یک برای



 

 
 

 
 

 دانلودنگاه  دانلود نگاه انجمن کاربر( میشی زینب) میشی.  م | خیال تابوت بر ایموریانه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 381 

 .دهدمی استعفا مادری از و شده خسته زود

 "میشی زینب"

*** 

 بعد سال چند

 هادی .بودند کرده تقسیم را ارثیه و فروخته را پدری یخانه، بود کرده ازدواج هادی با ارزینه وقتی از

 همین. بود شده خود برای داریسرمایه به تبدیل نیز او پدرش یسرمایه با اما؛ بود فلج پا دو از مادرزاد

 .بچشد را زناشویی زندگی طعم باالخره و کرده ازدواج او با تا واداشت را ارزینه

 زناچی مبلغی هایشبدهی برابر در مبلغ این اما؛ پرداخت را او هایبدهی از قدری یدی یارثیه سهم با مینو

 .بود

*** 

 سال یک. بود مشغول بازی به مادر کنار در نیز رومینا. برود دبستان به سرویس با تا بود شده آماده آرمان

 .گذشتمی یدی نبود از

. کرد تیمارستان راهی را او، شد وارد یدی یریخته هم به اعصاب بر، اتفاقات این از پس که روحی فشار

 ساکت آدمی به تبدیل و شد درمان حدودی تا. گرفت قرار مراقبت تحت و نمود سپری آنجا را ماهی چند

 .گشت آرام و

 ندچ بایستمی و افتاد زندان به او کشیدن حلم بی چک خاطر به، روانی بیمارستان از ترخیص از پس اما

 برای پولی چون ولی؛ گذشتمی او حبس از سال یک اکنون. بگذراند آنجا در نیز را عمرش از سالی
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 نجاری زندانیان به زندان در. نبود کار در نیز آزادی، بود باال بسیار اشبدهی رقم و نداشت بدهکاران

 .شوند ترتحمل قابل برایشان سخت روزهای این شاید و دهنش متوجه را زمان گذر تا آموختمی

 کودکانش و خود زندگی مخارج و خرج، آوردمی دست به لباس فروش از که کمی درآمد همان با هم مینو

 هم کودکانش برای داشت سعی. کند دراز برادرانش و پدر سوی به نیاز دست مبادا تا نمودمی تامین را

 چرا که کرده پشیمانی اظهار بارها و بارها و نداشت یدی بودن به امیدی چشم گردی! مادر هم و باشد پدر

 اکنون بود باخته جان تصادف در یداهلل اگر بسا چه. بود کرده طلب زور به خدا از را او تصادف از بعد

 دیی که وریدردآ یسابقه آن با اما؛ بود مانده برایش آبرویی هاهمسایه نزد در الاقل و نبود این اشزندگی

 نای و خورده آنها پیشانی در زندان و اعتیاد مهر و نمانده برایشان حیثیتی و آبرو، بود زده رقم خود برای

 .بود خطرساز رومینا و آرمان یآینده برای ننگ

 :گفت دل در و داد بیرون سینه از آهی، دادمی جا طبقه در را هالباس که طورهمان مینو

 این گذر تا زد جلو فیلم یه مثل رو زمان شدمی کاش اصالً یا و برگردوند عقب به رو زمان شدمی کاش -

 .ندید رو سخت روزهای

 :داد ادامه کردن فکر به کردمی کار هایشدست که طورهمان و کشید آهی دوباره سپس

 ...و کردمنمی زندگی شهر این توی من شاید برگردوند عقب به رو زمان شدمی اگه -

 یجلوگیر شدمی ختم شروین به قطعاً دانستمی که فکرش یادامه از و فرستاد شیطان بر دل در لعنتی

 .کرد
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 بتنس که دانستمی. شدمی دلسرد زندگی از و افتاده اشبیماری یاد به، افتادمی دستش از لباسی بار هر

 ندانستن این و شودمی چه دانستنمی را سرانجامش و داشته پیشرفت اشبیماری پیش سال چند به

 منفی فکرهای همین و آزردمی بیشتر را او کودکانش دریِ به در و آینده فکر. بود دردناک برایش

 .کردمی پیرتر جوانی اوج در را او و برده پیش ترسریع را اشبیماری

؛ ذیردبپ را سرنوشتی چنین باید و نیست مبارزه توان را او که دانستمی خوبی به را تلخ حقیقت این اما

 .برخیزد مبارزه به بخواهد تقدیر با که بود آن از ترخسته زیرا

 :که بود خوانده جایی را جمله این

 "!باشد ترقوی تقدیر دست که جایی نیست توانستن خواستن همیشه"

 میشی زینب

. شنبک یسخت ذارهنمی و رسهمی هامبچه فریاد به یداهلل حتماً، بشه بدتر حالم من روزی اگه"گفت خود با

 ".باباشونه هم اون باشه چی هر

 برای که گلریزانی جشن از پس نزدیک ایآینده در شاید که زدمی سو سو دلش در امیدی کورسوی هنوز

 آزاد زندان از و پرداخت را اشبدهی بتواند هم یدی، شدمی اهدا مبالغی خیرین توسط و گرفته زندانیان

 .برگردد خانه به و شده

 زخانهآشپ به سپس. داد جا طبقه در و کرد بلند، بود افتاده زمین به دستش از که را شرتیتی امید این با

 .کند آماده ناهاری ظهر برای تا رفت

 


