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 رنگش را با یلباس زرد کاه دیبود که خورش یروز چند

 یعوض کرده بود و با گرما نیو زر ییطال یا جامه

 زده را در سر کوه ها و دامنه خی یبرف ها مطبوعش

 یکرد. ننه سرما بساط خود را جمع کرده و م یم ذوب

 از باران و برف مانیتا چندماه بعد دوباره پروپ رفت

 خواند و نفس گرم عمو نوروز یآواز م می. نسبرگردد

 نشاند. دو دخترجوان، یدرختان م یها را بر رو جوانه

 سرد پارک مکتین یخود را رو دیع دیاز خر خسته

 

 چمن زار یاز جانشان برود. بر رو یتا خستگ انداختند

 سبز یمحصور در شمشادها یاطلس یاز گل ها یفیرد

 یدمجنونیکرد و در پشتشان ب یم یابلق، عطرافشان و

 یبه رقص درآمده بود، خنکا میاز آهنگ نس که

 .دیبخش یدر ظل آفتاب م یدلچسب



 داده بودند به مکتیبر ن لهیدخترجوان همانطور که  دو

 تایکردند. آرم یآن ها بود نگاه م یکه در ده قدم یابانیخ

 .درآورد وهیو آبم کیدوعدد ک فشیدرون ک از

 نازگل بخور که تو خونه هامون به بهونه خونه ایب-

 .ستین یاز ناهار خبر یتکون

 .آنها را گرفت و مشغول شد عیسر دوستش

 چندروز همه ش غذامون شده نیا یگیراس م آره -

 .چیو ساندو املت

 

 یمنظره مقابل، سرش را کج کرد و با چشمان دنید با

 :گفت کیبار

 اون دوتا پسر، داداشت و محمد آقا نمیبب تا،یآرم -

 ستن؟ین

 .گم شد یلیاتومب دیترمز شد انیآخر در م ی کلمه

 به یو واضح بود که همگ دیضربه چنان شد یصدا

 که تا قبل از آن کم به یتیآن هجوم بردند. جمع سمت



 .شدند ادیو ز میعظ اریبس کبارهیبه  دیرس یم نظر

 سهیآمد. دو دختر غافل از ک یم ادیو فر غیج یصدا

 ایو مصدوم  لی. مردم دور اتومبدندیجلو دو دیخر یها

 ساعت یبر رو دیگرد آمده بودند. خورش مصدومانش

 آشنا بود اریدخترجوان بس یکه برا یرنگ ینقره ا یمچ

 یکرد اما تالشش برا یو نور را منعکس م دیتاب یم

 . آرام و با ترسدینرس ییمصدوم واقعه به جا دنید

 

 .خون قلبش را به تپش انداخت یرفت. سرخ جلو

 :زد ادیفر تیجمع انیآشنا از م ییبا صدا یمرد

 تند تند، یه نکهیا یآمبوالنس، به جا نیپس کو ا -

 دیزنگ بزن دیریهاتون عکس بگ لیتند با موبا تند

 !نبض نداره ره،یم یداره م ضی. مرادیب آمبوالنس

 نشسته بود و بر سر نیزم ینگون بخت بر رو ی راننده

 در چهره دختر جوان دی. ترددیکوب یصورت خود م و

 !داد یشانیخود را به پر یجا



 آمبوالنس، دخترجوان ریآژ یشدن صدا کینزد با

 یا رهیکه دورش را دا ینیسرافتاده بر زم توانست

 شد، یکه هرلحظه شعاعش بزرگ و بزرگ تر م نیخون

 !ندیبب را

 نیچهره غرق در خون مردجوان، آخر دنیبا د تایآرم

 افتاد.... نیرا از دست داد و بر زم توانش

 

 

 غرغرکنان به آشپزخانه نیظهر بود، آرم کینزد جمعه

 یو رو به رو دیکش ها رو عقب یاز صندل یکیو  آمد

 خوردن یکه مشغول پاک کردن سبز شهناز

 .بود،نشست

 ای»الرحمه فرموده  هیعل یاجل سعد خیمادر من ش -

 در خورد یبنا کن خانه ا ای،یدوست لبانانیبا پ مکن

 «لیپ

 شازده پسرتو نیتونم ا ینم نیاز ا شتریب گهید من



 .کنم تحمل

 کش آمد. پسر دستش را شیلب ها اریاخت یب شهناز

 چانه گذاشت و به او زل زد. ریز

 

 خند؟ یم -

 دیبر یها را سر م یچاقو را که با آن تربچه نقل شهناز

 شوخ پسر نوزده ساله اش یگذاشت و به چهره  کنار

 .دیانداخت و بلند خند ینگاه

 به یاالن چه ربط یکه خوند یشعر نیآخه ا -

 ه؟یچ انشیداره؟ جر موضوع

 .کرد کیچشم بار نیآرم

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 .او گرفت یچاقو را به سو شهناز

 کنم دوباره زده به سرت یفکر م-

 .و نچ نچ کرد دیبورش کش شیبه ته ر یدست نیآرم

 آدم یمادر آدم که معلم باشه بدبخت گهید نهیهم -



 هیشما  م،یگ یم یکه حاال هر چ ستیدوتا ن یکی

 

 شعر نیاز گفتن ا یسعد. منظور ریازما بگ رادیا

 ایسه تا بچه به دن یخوا یشما م یبود که وقت نیا

 .یریسه تا اتاق براش در نظر بگ دیبا یاریب

 .را برداشت حانیدسته ر شهناز

 تا خواهر برادر شیواه واه واه چه پرمدعا! واال ماها ش -

 هشت نفر میشد یمون م امرزیبا پدرمادر خداب میبود

 خوش و خرم یق دوازده مترمون تو دوتا اتا همه

 .میکرد یم یزندگ

 یگیم یخوش به حالتون. تو زبون مبارک خودت دار -

 سه تا چرا گهی. اصال همون دوتا بچه بس بود دمیقد

 ن؟یاورد

 خودش یبرا یچا یوانیوارد آشپزخانه شد. و ل تایآرم

 :و خنده کنان گفت ختیر

 .یهست یاضاف یته تغار یتو گهید نهیآها، هم-



 

 و جرعه ختیاو را برداشت و آب درونش ر وانیل نیآرم

 .دینوش یا

 .یبود یاضاف دهیورپر یتو رینخ-

 .دی. ابرو درهم کشدیشهناز پر یاز لب ها لبخند

 .ا، پشت سر خواهر بزرگ ترت درست صحبت کن-

 .سه سال بزرگتره ها ازت

 .محکم به پس گردنش زد تایآرم

 .منم کوفت کرد ی. چاگهید تهیترب یب -

 یکه از حمام آمده بود و با حوله موها یدرحال آرمان

 .کرد، داخل شد یاش را خشک م یقهوه ا پرپشت

 !یکن یغرغر م یبازم که دار نیشده داش آرم یچ-

 گذاشت و به طرف برادرش زیم یرا رو وانیل نیآرم

 .دیچرخ

 

 تونم یسقف نم هی ریبگم من با تو ز یبابا، چه جور-



 .کنم یزندگ

 .را گفت که آرمان و شهناز خندهشان گرفت نیا یجور

 لکسیدرون نا یآشغال سبز ختنیدر حال ر شهناز

 :گفت

 اتاق هیتو  یتون یبا داداشت نم یچ یچرا مادر؟ برا-

 ؟یکن یزندگ

 .بلند شد یصندل یاز رو نیآرم

-  

 

 بلند شد. یصندل یاز رو نیآرم

 

 یمرتب م ی. من هرچشمیکه خسته م نیا یبرا -

 االن، نگاش کن با نی. ببزهیر یم ادیآقا م نیا کنم

 نی. مطمئنم همنجایحموم پاشده اومده ا ی حوله

 یکنه و م یها پرت م یصندل نیاز ا یکی یرو جا

 .ره



 رو گذاشته وانشیخورده ل ییآقا چا نمیب یاتاق م رمیم

 شویرو تخت رونیاز تختش اومده ب ،یعسل یرو

 داره یکنه برنم یشلوارشو که عوض م ده،ینکش

 .کنه زونیآو

 :برداشت و گفت یبیس خچالیاز داخل  آرمان

 ؟یبه من چه که تو وسواس دار -

 نظمه، که نیا ست،یاسمش وسواس ن نینه داداش ا -

 .یندار تو

 

 بکشد پا کیبار یدوباره کار به جاها دیکه ترس شهناز

 .کرد یانیدرم

 گه،یدوتا اتاقه د نیهم میکن کاریچ یگیم زمیخب عز-

 مونه واسه یهم م یکیکه مال من و باباته اون  شیکی

 .گهیدوتا د شما

 د،ینوش یبود و م ختهیر یگرید یکه چا تایآرم

 .زد یپوزخند



 مامان و ینکنه انتظار دار هییرایمن که جام تو پذ -

 تو اتاقشون؟ یتو بر ییرایهم برن تو پذ بابا

 :گفت نیآرم

 .الزم نکرده-

 روبه مادرش کرد. بعد

 

 شیپ یگچا نیمادرمن! اتاق شما بزرگه از ا نیبب -

 از میاز شما ن مین میکش یم غهیت میریگ یم ساخته

 .من

 .کرد کیچشم بار شهناز

 لیوسا یو چهارمتره ول ستیدرسته که اون اتاق ب -

 م؟یرو کجا بذار لویهم اونجاس اونهمه وسا تایارم

 .زد ییلبخند دندان نما نیآرم

 یبره، م میکن رونشیآرمان رو ب نیمادرجون اصال ا-

 !واال کار،یچ میخوا

 برادر بزرگترش یبرا نیاز حرص آرم تایموقع آرم همان



 .ختیر یچا هم

 .هم آقاس یلیآرمان خ-

 که همه بشنوند گفت: یطور یول رلبیز نیآرم

 

 .خانم، سندروم شازده خانم بودنش زد باال نیباز ا-

 .به طرف او خم شد بعد

 ها؟ یهست یزیچ یملکه ا نجایبه تو چه؟ تو مگه ا آخه

 :دیگلگون غر یبا صورت تایآرم

 !نیمامان بب-

 هال به کار؟یچ دیخوا یکه اصال شما اتاق رو م گمیم-

 .. مال شما سه تا مادر پدر و دختریبزرگ نیا

 !که شهینم زمیعز-

 بکشد با سقلمه مادرش آرام غیبود ج کیکه نزد تایآرم

 .شد

 شما ها آخه. دیخب برادر دیخورده تحمل کن هی -

 



 .مادر شهیکنم، بابا من اعصابم خورد م یمن تحمل م -

 .تونم یشلخته است. نم یلیخ یلیآرمان خ نیا

 :خنده اش کرفت تایآرم

 .اون ادیب رتیشلخته گ یزن شلخته  هیکه  شاهللیا-

 .نه ای یغر بزن یتون یبه اونم م نمی. ببیفهم یم وقت

 و ختیر نکیها را داخل لگن درون س یسبز شهناز

 .نشست مجددا

 .یمامان شیپ یباال، ها؟ بر یچطوره بر گمیم -

 

 ...یحرفشم نزن. مامان ،یوا یوا-

 

 با چرخش سرش، چون تایآرم یقهوه ا سوانیگ خرمن

 .دنیلغز آبشار

 اونم شلخته س؟ یبگ یخوا ینکنه م ؟یچ یمامان -

 .دوباره نشست شیدر جا نیآرم

 از یوا یمونه ول یمثل گل م یمامان هینه بابا شلخته چ-



 شما شنهادیخودم قبل پ یچند وقت هی... خروپفش

 چندبار اما وحشتناک خروپف هیفکر کردم، رفتم  بهش

 .کنه آخه یم

 بود، یسبز یمشغول شست و شو نگیکه در س شهناز

 .انداخت یشانه نگاه یرو از

 م؟یکن کاریچ یگیخب م-

 یرفتم ول یبود م یمامان به خدا اگه خروپفش عاد-

 تونم ینم گهیکه من از خواب اگه بپرم د یدون یم

 .شمیبدخواب م بخوابم،

 

 :در همان حال گفت شهناز

 یمامان شیپ میبر تایکه من و آرم نهیخوب، منظورت ا-

 ؟یبمون نجایتو ا و

 و دیصافش را دار ینشایبا انگشت شست پ آرمان

 :گفت

 رمیصحبت کنم خودم م یبذار من برم با مامان -



 .اصال پهلوش

 حل شود خنده عیکرد مشکلش سر یکه فکر نم نیآرم

 :گفت کنان

 یب ری! غیمرد یلی. خیدونه ا هیداااش دمت گرم! -

 .کنم یحال م تیبا همه چ تینظم

 برادر بزرگش سوخته بود گفت: یکه دلش برا تایآرم

 

 ینم تتیاذ یمامان یکه خرخر ها یآرمان مطمئن -

 کنه؟

 خواهر و مادرش به نوسان نیدرشت آرمان ب چشمان

 .افتاد

 یذارم تو گوشم. ول یبعدم هدفون م ست،ین یچاره ا-

 بنده خدا نخواد دیشا رمیقبلش برم ازش اجازه بگ بذار

 که خودمون رو بهش دیخلوتش به هم بخوره. نبا که

 .میکن لیتحم

 ییکه از رفتن او خوشحال شده بود با خوش رو نیآرم



 :گفت

 یتنها مونده برا رزنیهم دلش بخواد پ یلیخ -

 یاریدرش م ییاز تنها یری. خب مالغوزی خودش

 بده؟ مگه

 رو باز کرد. خچالی تایآرم

 

 ی. فقط برانجاستیکه همه ش ا یتنها کدومه؟ مامان-

 .گهیباال د رهیم خواب

 .شکلش را جلو داد یچانه مربع نیآرم

 شازده خانم. باالخره همون خوابم گهیخوب همون د-

 .مونه یتنها م رهیم که

 و ختیها را از لگن در آورد،داخل سبد ر یسبز شهناز

 .آن ها باز کرد یرا با فشار رو ریش

 هم خوشحال یلیخ یراحت مامان التینه پسرم خ -

 ...نکهی. مخصوصا اشهیم

 ؟یچ نکهیمخصوصا ا-



 :داد چیاش را پ ییطال لینوک سب نیآرم

 اصال یسیبگو، رودروا گهیبله د نکه،یمخصوصا ا -

 ینوه  نکهیباش مادر... مخصوصا ا نداشته

 

 منو ی هیسا یاش بره پهلوش. مامان زدردونهیعز

 !زنه یم ریبا ت که

 :انداخت یصندل یخود را رو شهناز

 تو؟ یکن یم هیچه فکر نیچرا؟ ا -

 کنه گل از یبه آرمان نگاه م یوقت گهیخوب معلومه د -

 منو که یول رهیقربون صدقه اش م یشکفه ه یم گلش

 .شهیم یجد هوی نهیب یم

 

 .شهیم یجد هوی

 گفت: تایآرم

 

 .یدوست دار یجور نیخودت ا نکهیخوب به خاطر ا -



 .شهیاونم کالفه م یاریدرم رادیا یبس که از همه چ از

 گفتم؟ یدرآوردم؟ من چ رادیمن ا-

 یآخ مامان ،یچرا انقد به غذات فلفل زد یآخ مامان -

 گناه داره، رزنه،ی... خب پیشور کرد یلیدفعه خ نیا

 ...خوره یبرم بهش

 بده به فکر خودشم؟-

 .خاله خرسه اس یتو، دوست یدوست نیا-

 تو غذا خب زهیر ینمک م یاون فشار خون داره وقت-

 وسط من به نی. حاال اشهیکه حالش بد م معلومه

 .رادیبگو ا ایتو ب فکرشم

 گفت: شهناز

 

 ایگفت که بهش ب دیبا یجور هیاما  ،یگیراست م -

 .گهید نخوره

 هاتون یشیمصلحت اند نیدونم واال شما با ا ینم -

 .نیانداز یفاصله م گرانیخودتون و د نیب



 یرک ب یجور نیهم یتو. خوب ،ینه تو خوب -

 نه بزرگتر یگیرو به مردم م یهمه چ یستیرودربا

 .کترینه کوچ شهیم سرت

 تیشما... دوست یخانم ول تایام آرم یمن دوست واقع-

 ....خاله خرسه اس یدوست

 پنج

 بچه ها مشاجره شود نیدوباره ب دیترس یکه م شهناز

 :گفت

 االن ناهار آماده ادیرو صدا کن ب یبرو مامان نیآرم -

 .شهیم

 

 رفتن، غرغرکنان رونیزد و در حال ب یپوزخند نیآرم

 :گفت

 یمامان میدون یهمه مونم م ،یدون یخودتم م -

 . راحت باش شهناز جون بگو برو دنبالمسجده

 .آخه یزنیحرف م ی. چرا الکاهینخودس



 در قابلمه را باز کرد و خورش را به هم زد و با تایآرم

 شانه به یرفته از رو رونیبرادر کوچکش ب نکهیا تصور

 :گفت مادرش

 شهیتو خونه ست. مگه هم یچرا جمعه ا نیا مامان -

 رفت کوه؟ یموقع با دوستاش نم نیا

 .خواهرش را درآورد یعقب گرد کرد و ادا عیسر نیآرم

 .خونه ست شهیچرا هم نیمامان ا-

 شد و دو قدم جلو آمد. یجد بعد

 

 هستم که هستم، دوست دارم. تو رو سننه؟! مگه -

 تو رو تنگ کردم؟ یجا

 بود به شیرایشهناز که سقف چشمان گ یکمان ابروان

 .دیحد ممکن رس نیباالتر

 تو هم کم سر به سر تاینه؟ آرم ای یکن یبس م نیآرم-

 .بزار داداشت

 نیمشغول خوردن ناهار بودند. هم یبعد همگ یساعت



 دو دستش را یدوست داشتن رزنیغذا تمام شد پ که

 .نیباال گرفت و گفت: _ الحمدهللا رب العالم به

 .از شکر خدا رو به عروسش کرد پس

 .خوش مزه بود یلیشهناز خانم خ-

 نوش جان. ،ینوش جان مامان-

 

 با چشم نیکرده بود. آرم ریگفتن و نگفتن گ نیب آرمان

. دیآمد که مطلب را به مادربزرگ بگو یابرو اشاره م و
 تا

 و پس از ختیخود ر یآب برا یوانیآرمان ل نکهیا

 :آن گفت دنینوش

 .یمامان -

 ؟یجان مامان-

 ؟یخوا یمهمون نم -

 ه؟یمهمون؟! مهمون ک-

 



 ه؟یمهمون؟! مهمون ک-

 بگم... یخواستم که... چه جور یواال م-

 

 :گفت عیسر نیآرم

 هیاتاق با هم آبمون تو  هیمن و آرمان تو  یمامان -

 !چرا یدون یره. خودتم م ینم جوب

 .را باال انداخت شیابرو کیکرد و  یاخم مادربزرگ

 .یمامان گهینگاه نکن د یاون جور -

 .یریگ رادیدونم تو ا یبله، م-

 شاخ شمشادتون... حاال نیا ستمین ریرادگیمن ا -

 .شما شیپ ادیگرفته که ب میکن اصال، تصم ولش

 بر لبانش نیریش یشکفت. لبخند رزنیاز گل پ گل

 .نشست

 وقته التماستون رو یلیقربونت برم من که خ یاله-

 .من شیپ ادیب تونیکیکه  کنمیم

 که اغلب اوقات آنجا بود گفت: تایآرم



 

 ...ی. ولامیوقت ها م یلیخب من که خ یمامان -

 یرفت یها؟ خب م کنهیم تتیخروپفم اذ یها، صدا -

 .گهیاتاق د هی تو

 خلوتتون به دیگم شا یم ست،ین نیبحث ا ینه مامان-

 .بخوره هم

 :زد و گفت یلبخند رزنیپ

 .یمامانت باش شیپ یدونم دخترم، دوست دار یم -

 ادیاالنم که آرمان جان م ،ینداره هرجور راحت بیع

 هیرو چشم. اصال خونه خودتونه، مهمون چ قدمش

 !پسرم

 رو. جمع لمی. خب پس من برم وساکنمیخواهش م-

 .گهید کنم

 گفت: نیآرم

 

 جمع یفقط من هرچ اینه نه نه، تو دست نزن. ب -



 گهیتو بردار ببر. د ییرایذارم تو پذ یکنم م یم

 .ایاصال ن اتاق

 :خنده اش گرفت و گفت تایآرم

 گم چون یاز اون به بعدشم اصال خودت ببر م -

 با نظم خودت قشنگ اتاق یو منظم قهیبا سل یلیخ

 . هوم؟نیآرمان رو بچ دیجد

 به خواهرش انداخت و ال اال هللا ینگاه چپ چپ نیآرم

 لیو از آشپزخانه خارج شد. در ...... پسرها وسا گفت

 یکردند شهناز که م یرا از اتاق ها خارج م آرمان

 داشته باشد یبا مادرشوهرش صحبت خصوص خواست

 :گفت

 هی نایدخترم برو کمک داداشات، االن دوباره ا -

 یشه منته یگن مشاجرشون م یبه هم م یزیچ

 

 کن رو ولش نیها، آرم یبحث کن ینر خودتم

 .میبره بابا راحت ش دیجمع کن زودتر



 :سوخت گفت یبرادر بزرگترش م یکه دلش برا تایآرم

 ...ظرفا نیا یرم ول یباشه م -

 یخودم م ستین شتریولش کن ظرفا رو چندتا دونه ب-

 .. تو برو کمک اوناشورم

 .یچشم مامان-

 .رفت و

 چشمانش جا یرا بر رو نکشیع رزنیکه رفت پ نیهم

 :جا کرد و گفت به

 ؟یبگ یخواست یم یخب شهناز خانم بگو چ-

 آمد و گفت: کینزد شهناز

 

 .میخواستم بگم که قبلش من و شما بر یمادر م -

 .نهیوقت آرمان بب هیاون وسط نباشه  یزیچ یآلبوم

 که محکمه ها؟ جاش

 ریرا جا به جا کرد و دستش را ز نکشیدوباره ع رزنیپ

 .گذاشت چانه



 ها داشتم نگاه شیاتفاقا چند شب پ دونم،ینم -

 .میجمع کن میها، آره آره مادر پاشو بر کردمیم

 

 :خانم گفت شهناز

 امیظرفا رو بشورم م نیباشه شما بفرما من ا -

 .باهاتون

 

 بود به دقت یرا که خال یبه طبقه باال رفتند و اتاق هردو

 یمیقد لیدرون آن پر از وسا یواریکردند. کمد د نگاه

 زیدست بافت نقش ر یا در خود کف اتاق قالام بود

 از یپهن شده بود و آفتاب کم رنگ بهار ییبایز یماه

 .کرد یم ینورافشان دیاطلس سف یپرده ها یبه ال ال

 .را تا آخر گشود یواریدر کمد د عیسر شهناز

 !ن؟یمادر کجا گذاشت -

 .کردمیصبرکن! من داشتم تو اتاقم نگاه م دونم،ینم-

 رو نجایلطفاً من ا دیاتاقتون رو نگاه کنخب پس شما -



 گه؟یآرمان د ادیجا م نیگردم. هم یم

 .هیاتاق خال نیا گهیآره د -

 .گردم یخوب من االن م یلیخ-

 آورد و از باال شروع به گشتن کرد. یا هیچهارپا و

 

 آن طرف نبات خانم به اتاق خودش رفت و کمدها را از

 .خود نبودند یدقت گشت. نبود! آلبوم ها در جا به

 دارودرختان دنیفکر کرد. د یپنجره رفت و کم کنار

 کرد. دست یبه تمرکزش کمک م شهیهم اطیح داخل

 .چانه گذاشت و به فکر فرو رفت ریز

 بود داشتم شبیپر نیبود، آره درست هم شبیپر»

 ...نبودم، آها نجاینشسته بودم. ا کردمیرو نگاه م آلبوم

 «...بگردمرو  ییرایبرم پذ هییرایپذ تو

 .رفت ییرایبه داخل پذ و

 «.مبله نشسته بودم نیرو ا ن،یبب آهان»

 .نگاه کرد، نبود یو بر مبل را به خوب دور



 :زدیآمد که داد م یم نیآرم یآن سو صدا از

 .میاریتخت رو م میدار دیرو باز کن اهلل،؛دری -

 

 عیو مادرشوهرش هردو هول کردند. شهناز سر شهناز

 .آمد رونیب

 نبود من همه جا رو به دقت یچیاتاق ه نیمادر ا -

 .کردم نگاه

 .سرش را خاراندن رزنیپ

 .ستیآره اتاق منم ن -

 مبل مقابل ریزده آلبوم از ز رونینوک ب همانموقع

 .را جلب کرد. لبخند برلبش نشست توجهش

 .نجاستیشهناز جان ا ایب -

 نجا؟یا-

 آن یبزند و ب رونیبود از حدقه ب کیشهناز نزد چشمان

 دنیمبل ها، با د ریباشد خم شد به ز یزیمنتظر چ که

 



 و دیکش یبه راحت ینفس یمیو قد نیسنگ یها آلبوم

 .قلب گذاشت یرا بست و دستش را بر رو چشمانش

 

 نگاه ماتش را به عروسش دوخت و او هم با باز رزنیپ

 را راحت کرد. بچه ها الشیبسته کردن پلک ها، خ و

 کردند یتر از آن چه که فکرش را م عیسر یلیخ

 .متعلق به آرمان را به طبقه باال انتقال دادند لیوسا

 :گفت یغرغرکنان م نیآرم

 .هم بهتره نییاز پا نجایداش، ا ینیب یم -

 را به کمر گرفت و به طرف بالکن رفت و گفت: دستش

 

 تو بالکن، البته نیدلت که گرفت برو بش نیبب -

 که یخوشگل یگلدون ها نیابالکنه ها با  اسمش

 که تو نرده جا خوش یینایشده، ا زونیسقف آو از

 از یزیچ ییها، خدا یگوشه کنار نیو ا کردن

 حالشو ببر. از شر من و نیکم ندارن. بش گلخونه



 .گهید یش یهم راحت م غرغرهام

 .خانه پر از صفا و مهر بود یجا یبود. جا نیبا آرم حق

 .کرده بود نیمختلف فضا را عطرآگ یگلدان ها بودن

 یهمه  انیدر م یبود ول اهیخانه پر از گل و گ یجا یجا

 دهیبزرگ قد کش یکه چون درخت یلتوسیها گلدان ف آن

 از همه شتریچشم زخم بر آن زده بودند ب یو دعا بود

 .آمد یچشم م به

 از همان بالکن نی. آرمدیاف اف به گوش رس یصدا

 :گفت

 

 ه؟یک -

 که ییرو به رو هیپسر همسا ن،یدوست آرم ینام که

 به یدوستش چند قدم یصدا دنیدر بود با شن پشت

 :و دست تکان داد دیپر عقب

 همه منتظرتن. چرا گهید ایتو پس، ب ییکجا -

 ؟یدیجواب نم تویگوش



 .دیدست به سرش کش نیآرم

 ما رو یمادر ما روز جمعه ا نیداداش شرمنده ها، ا -

 زحمت کش داره ازم وونیح هیبه کار. مثل  گرفته

 .. اومدمامی. االن مکشهیم کار

 .بالکن را بست در

 ،یامر یبرم؟ مامان ه؟یاوک یخب، ننه همه چ-

 ؟یشیفرما

 

 از تایبدهند، آرم یاز آن که مادر و مادربزرگش جواب قبل

 :زد ادیاتاق فر داخل

 .آره آره برو، برو دوستات معطلن -

 تا با خواهرش دهان به دهان ستادینا گرید نیآرم

 گذاشته بودند یشهرباز یکه باهم برا ی. قراربگذارد

 بخش تر از آن بود که با جر و بحث آن را خراب لذت

 گفت انجام یم تایبود و هرچه آرم ستادهی. آرمان اکند

 که به او اختصاص یساعت اتاق کیداد. درظرف  یم



 به یپر شد. مادربزرگ اشاره ا یبودند به خوب داده

 . کرد شهناز

 ایدوتا هم مشغولن. ب نیرفت. ا نیشهناز، آرم -

 .کن مشونیامن قا یجا هیآلبوم ها رو ببر  بردار

 

 

 آرمان بود سر تکان دیکه نگاهش به اتاق جد شهناز

 یآلبوم ها را برداشت و به اتاق اختصاص اطیو با احت داد

 .رفت مادربزرگ

 یکیرا  یواریتلنبار شده در کمد د یخواب ها رخت

 یکه مراقب بود کس یو در حال ختیر رونیب یکی

 یوارینکند با دقت آلبوم ها را کف کمدد رشیغافلگ

 که آلبوم ها چون ندی.خواست رخت خواب ها را بچدیچ

 دست بر اریاخت یاو را به خود جذب کردند. ب سیمغناط

 و آن را دیاز آن ها کش یکی یو کهنه  یجلد چرم یرو

 .نفسش بند آمد ریتصاو دنیکرد و ورق زد. با د باز



 . مادربزرگدیکش یکرد و آه م ینگاه م نطوریهم

 :کرد شیصدا

 شهناز جان، کارت تموم شد مادر؟-

 

 شیکه در گلو یآماس یخواست جواب دهد ول شهناز

 داد که در صورت صحبت، واژه یکرد اخطار م یم حس

 .با اشک همراه خواهند شد و او را رسوا خواهند کرد ها

 :دهانش را به زور فرو داد و با زحمت گفت آب

 .اومدم مادر -

 دست به عیسر ند،یعکس ها را بب هیتا بق ستادینا گرید

 را مرتب یواریداخل کمد د یشد و لحاف تشک ها کار

 .آمد ییرایو به پذ دیچ شیمنظم سرجا و

 من برم آماده شم. بناست دیندار یخب مادر، کار -

 شما که با ،یازیخانم ن ادتیع میها بر هیهمسا با

 ؟یایپا دردت نم نیا

 .را دراز کرد شیپا مادربزرگ



 سالم منم یتونم رفت ینه مادر پا درد دارم نم -

 .امی. حاال مرخصش کردن تو خونه شون مبرسون

 

 .چشم -

 یگوشه  یخاطر پادرد مادربزرگ آسانسور کوچک به

 ساختمان نصب کرده بودند که فقط معموال چپ

 یکرد اما شهناز به قدر یبا آن رفت و آمد م مادربزرک

 پله با یداد به جا حیبار ترج نیشده بود که ا خسته

 برود. تازه وارد اتاقش شده بود که نییپا آسانسور

 و به آشپزخانه رفت دیدو نییبا عجله از پله ها پا آرمان

 :داد زد و

 کو کجاست؟ -

 :و گفت دیکش یاز کالفگ یپوف شهناز

 کجاست؟ یکو، چ یچ -

 :گفت آرمان

 .ستین میورزش فیمامان، ک میورزش فیک-



 

 را عوض کرده بود داخل شیکه لباس ها شهناز

 :آمد و گفت ییرایپذ

 یزیبر یبنا بود لباس هات رو از باشگاه که اومد -

 .یتاونجا نذاش نیسبد رخت چرک ها، برو بب تو

 بزرگ فیداخل حمام رفت. همان جا بود. ک آرمان

 همانطور کنار سبد رخت چرک ها، باز نشده یورزش

 را باز کرد و شروع پیزانو نشست و ز یبود. رو مانده

 و آدامس وهیآبم یها یانبوه بطر انیگشتن کرد. از م به

 آرد شده بود، یبه خورده ها لیکه له و تبد یکیک و

 که مچاله شده یبد بو و چند کاغذ یلباس ها خودکار،

 .کند دایرا پ چیینتوانست سو بودند

 

 

 فاصله نیکند. شهناز که در ا دایرا پ چییسو نتوانست

 را فشیاش را هم سر کرده بود و ک یمشک چادر



 یدیو با انگشت اشاره به جا کل دیبه او رس داشتیبرم

 :بود اشاره کرد و گفت زانیکه پشت در آو یشکل تاریگ

 .اونجاست چتییسو -

 ادیرا برداشت. شهناز به  چییو سو دیپر عیسر آرمان

 آرمان اگه نیا»گفت  یکوچکش افتاد که م پسر

 رو شونیکیبدنش به هم وصل نبودند،هر روز  یاعضا

 روز هی.ذاشت یروز دستش رو جا م هیکرد. یم گم

 از ته دل، تایو شهنار و آرم« ذاشت...  یرو جا م پاش

 .دندیخند یبا نمک او م یغش به حرف ها غش

 آن دو یهر دو پسر در دل قربان صدقه  ادیبا  شهناز

 .کرد ی. آرمان با عجله خداحافظرفت

 من رفتم. ؟یندار یمامان کار -

 

 .کن اطیبرو به سالمت، احت-

 کی یدر انتها یشمال یها، خانه ا نینجم الد ی خانه

 ساختمان آن یبن بست و بزرگ بود. رو به رو ی کوچه



 کردند که همسرش، یم یزندگ یخرم یخانواده  ها،

 .شهناز بود یمیخانم، دوست صم اعظم

 یخانم به دنبال رفتن پسرش از خانه خارج م شهناز

 .که با اعظم خانم مواجه شد شد

 .اومدم دنبالت یا چه خوب منم داشتم م -

 .را جا به جا کرد فشیک شهناز

 ؟یآژانس گرفت-

 چادرش را مرتب کرد. اعظم

 

 یچندتا کمپوت هیاز سوپرمارکت  مینه هنوز. گفتم بر-

 یم میریگ یاز همونجا هم آژانس م میریبگ یزیچ

 .میر

 زنان مشغول صحبت بودند که دخترها هم آمدند و قدم

 دادند. اعظم ابرو باال انداخت و جواب داد سالم

 جان؟ شما کجا؟ تایآرم یسالم خوب -

 :گفت نازگل



 زده ما رو هم دعوت ینقاش شگاهیوستمون نماد-

 .اونجا میر یم تایبا آرم میدار کرده،

 .دیخوب، بر یلیخ -

 آمد داخل شد و یکه از آژانس م یلیموقع اتومب همان

 :گفت

 خانم ها آژانس؟ -

 

 به دخترها اشاره کردند که آن ها بروند و مادرها

 .شدند یبه طرف سوپر مارکت راه خودشان

 قبل از طلوع یدم، حت دهیاز سپ یانیدر سوپرمارکت

 گاه خواب نداشت؛ چیه رمردیپ ایهم باز بود. گو فجر

 که یباز بود. کسان شهیهم روقتیشب ها هم تا د چون

 گشتند، همراه نان یاز نماز صبح از مسجد باز م پس

 بودند از دهیخر یفروش یکه از بربر یا تازه

 یم زهایچ گریو د یمحل ریو پن ریش سوپرمارکت،

 .دندیخر



 تا آخر شب هم باز بود، البته نه به خاطر آز و مغازه

 .اندازدیکار خلق هللا را راه ب نکهیبلکه به خاطر ا طمع،

 بزرگ نه تنها در یو علت، وجود آن نعمت لیهر دل به

 چند محله دور تر هم بود. چرا یخودشان که برا محل

 ا راهمه جا بسته بود و مغازه ها کرکره ه یوقت که

 

 فلوئورسنت یو به خانه رفته بودند چراغ ها دهیکش

 یسردر مغازه مشتر یسوپرمارکت و تابلوها سمت

 یرا خوشحال م روقتیجنس در د افتنیاز  دینا ام یها

 که ییداد، تا جا یم هیها و آشناها نس هی. به همساکرد

 اهل محل به او بدهکار بودند. با هم به طرف اکثر

 هم شهیرفتند که مرحمت، که هم یم سوپرمارکت

 .در بغل داشت در را باز کرد یکودک

 دوم فصل

 

 یبود که در وسط ها ییاز خانم ها یکیخانم  مرحمت



 ها اشراف هیهمسا ینشست و بر همه  یم کوچه

 

 یها را م هیهمسا یها لیاقوام و فام ی. همه داشت

 سر کوچه شهی. از نسبت همه با خبر بود. همشناخت

 به او یمختلف یکه لقب ها ییتا جا د،یکش یم سرک

 آن ها ی... و همه یبودند. کالنترمحله، خبرگزار داده

 :آمد. همان موقع در را گشود و گفت یبه او م هم

 ؟یازیخانم ن ادتیع دیر یم دیسالم دار -

 :به شهناز کرد و خنده کنان گفت یخانم نگاه اعظم

 ؟یایآره، تو هم م -

 :گفت یفور مرحمت

 االن دها،یچادرمو سر کنم اومدم. نر دیآره آره، بذار -

 .امیم

 .دیایتا ب ستادندیاو ا یزن خنده کنان مقابل در خانه  دو

 

 یکه خانه را فرا گرفته بود، مادربزرگ بر رو یسکوت با



 را روشن ونیو تلوز دیفراخ و بزرگش دراز کش کاناپه

 خوابش برده. سکوت و آرامش خانه یک دی. نفهمکرد

 .داشت یدر پ نیریش یخواب

 داریاز شب گذشته بود که، نبات خانم از خواب ب یپاس

 خوش اذان یصدا ،ییرایباز پذ شهیهم ی. پنجره شد

 .رساند یبه گوشش م ابانیمسجد خ یاز گلدسته ها را

 ونیزیتلو یتماشا نیکه در ح دیشد و د داریب رزنیپ

 به اطراف انداخت، آماده شده بود یبرده. نگاه خوابش

 که نینماز جماعت به مسجد برود. هم یبرا که

 زانوان دردناکش به صدا در آمدند. با زد،یبرخ خواست

 و سالنه سالنه به آشپزخانه رفت. درد زانو تاسف

 از همان معجون مخصوص دیبود، با دهیرا بر امانش

 نی. پس بنابرادیمال یآن ها م یکرد و رو یم درست

 توانست به مسجد برود. ابتدا وضو گرفت و بر ینم

 

 را به جا ضهیاتاق، عر ینمازش در گوشه  یصندل یرو



 .آورد

 سبز نتیاز دعا به آشپزخانه رفت و ار داخل کاب پس

 شهیکرم مخصوص گشت. ش ی شهیدنبال ش رنگش

 .کرد یدوباره درست م دیبود. با یخال

را در  تونیو روغن ز لیزردچوبه، فلفل، زنجب ظرف

 .آورد

 درآورد، همه را با هم مخلوط خچالیکره از  یا تکه

 .برد ییرایو کرم به دست آمده را با خود به پذ کرد

 را کنار زد و کرم راهنیدردناکش را دراز کرد، پ یپاها

 تا دیزانوان متورم و دردناکش آرام آرام مال یبر رو را

 مخصوصجذب شود. با سلفون و بعد از آن، باند  کامال

 یکه در خانه بود حاک یرا بست. سکوت شیدو زانو هر

 بودن افراد بود. اگر شهناز و رونیخلوت بودن و ب از

 یم نییاز پا شانیخانه بودند حتما سرصدا فرزندانش

 

 غروب یرفع دلتنگ یبرا یاما جمعه بود و همگ آمد



 تنها مانده بود. نبات رزنیرفته بودند و پ یبه راه جمعه

 داشت. کمتر یاز طب سنت یعیاطالعت وس اریبس خانم

 کرد. از همان ابتدا که بچه ها یدکتر مراجعه م به

 یاهیگ یدمنوش و دارو یهر درد یبودند برا کوچک

 .را داشت خودش

 اعظم خانم گل بابونه کنار گذاشته بود، گرنیم یبرا

 ها دمنوش گل گاو زبان و یسرماخوردگ یبرا

 ...گل ساعت یرفع بدخواب یداشت، برا یموعمانیل

 

 خوردند یبر م یبه مشکل یوقت هیاز در و همسا هرکس

 ییافتادند. داروها ینبات خانم م ادیاز پزشک به  قبل

 

 شتریب بایو تقر یاهیخطر و گ یب ییداد داروها یاو م که

 یرا با همان جوشانده ها و دمنوش ها یعاد موارد

 یتکرد. به چرک خشک کن. آن یدرمان م خودش

 .نداشت یاز دواها اعتقاد یاریو بس کیوتیب



 عروس و نوه ها دچار گلو درد و ایکه خودش  یزمان

 ،ییشدند با خوراندن شلغم و کدوحلوا یدرد م نهیس

 رفت. سرفه ها را با به دانه و به یاز وجودشان م درد

 . در صورت داشتن چرکدیبخش یم امیشده الت پخته

 کرد و پس از خنک شدن آن را یدرسته را کباب م انار

 یداد. اکثر اوقات زانوها یم ماریکرده و به خورد ب صاف

 کرد ینمک داغ شده آرام م یخود را با بسته  دردناک

 برود سراغ همان ییکه تنها بود و بنا نبود جا یوقت یول

 رفت مثل االن. یکرد م یکه درست م یکرم

 

 رایبه نسبت سن بس شیوجود سن و سال باال با

 .نسبتاً سالم هم بود یذهن، خوش فکر و حت خوش

 خانه یجا یاش در جا قهیکه هنوز بود اثرات سل هنوز

 سبز را یها یویشد. نبات خانم در زمستان ک یم دهید

 یرنگ و موزها ینارنج یها یکنار پرتقال و نارنگ در

 کرد. در تابستان آلو، آلبالو، یخشک م بیو س کرم



 وهیم پسیها چ نیآلوچه و هلو... با مخلوط ا زردآلو،

 .و خوشمزه بودند ذیلذ اریکرد که بس یدرست م ییها

 خانواده یاز خواندن نماز صبح هرکدام از اعضا پس

 در آشپزخانه دور یهمگ تیرفتند و در نها یکار دنبال

 .دندیرس یم گریکدیصبحانه به  زیم

 مشغول نینان تازه رفته بود، آرم دیخر یبرا آرمان

 را یجارو برق ادیکردن اتاقش بود و با وسواس ز مرتب

 کرد. یریو گردگ دیکش زشیتم شهیاتاق هم در

 

 و دیکش یرا سشوار م شیاز حمام آمده و موها تایآرم

 یبایز یخانم با آبپاش مخصوص به گلدان ها نبات

 ها و وسفیپسند و ناز بر کف بالکن و حسن  شاه

 داد و یدر همان جا آب م زیآو زان  یآو یها یشمعدان

 .خواند یترانه م شانیبرا

 شام محنت به سر نیغمگ نیمنش نیگل من چند -

 آمد



 و دست افشان غم دل بنشان غمخوارت از سفر سر

 آمد

 صحن و سرا کن نیآذ یبگشا دست یچه بنشست ز

 پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سحر آمد که

 یصبورروشن کن شمع  یتاب یز چه ب یمهتاب شب

 تابان و جلوه گر آمد. نیریکه مه د نیغمگ نیمنش

 

 و وارد شد، از همان جا دیرا به هم کوب اطیدر ح آرمان

 .مادربزرگش دست تکان داد یبرا

 .ریصبح بخ ،یسالم مامان -

 .ریسالم پسرم، عاقبتت بخ-

 یبا هم. بدون شما مزه نم میصبحونه بخور ایب یمامان-

 .ده

 .سرکار یبر دیبا یدارشما بخور مادر عجله -

 . جون آرماندهیبدون شما اصال مزه نم ینه مامان-

 .میزن یلب به صبحونه نم یایراه نداره تا ن اصال



 .امیباشه مادر االن م-

 آشپزخانه زیم یگرد و داغ را رو یها یبربر آرمان

 و خودش مشغول تکه تکه کردن آن شد. گذاشت

 

 را تازه دم کرده بود، ظرف شکر و قند ییکه چا شهناز

 .گذاشت زیم یرو را

 .صبحونه ادیب یکرد یهم صدا م یمامان-

 

 :آرمان گفت دنیوارد شد و با د نیموقع آرم همان

 داداش، صبحونه ت رو بزن به رگ. من صداش نیبش-

 .کنمیم

 :گفت آرمان

 .ادیبهش گفتم، االن م دمید اطیخواد از ح ینم -

 

 بود از ختهیطرف ر کیبلندش را به  یکه موها تایآرم

 یرا در آورد و رو ریظرف مربا و کره و پن خچالی داخل



 :گذاشت و گفت زیم

 .بمونم یمنتظر مامان تونمیمن نم دایببخش -

 االن نیرو هم ییچا یشما بخور، منته ایباشه مادر ب-

 .کردم دم

 .کرد نتیاشاره به کاب نیآرم

 نیهم یبرا امرزهیبگ رو ساخت ب یکه ت یپدر اون خدا

 .گهیها خوبه د موقع

 گذاشت و وانشیدرون ل یا سهیک یچا یدانه ا تایآرم

 آن را پر کرد و همان موقع نگاهش به یآب کتر با

 .افتاد ساعت

 یاوه اوه اوه، نگاه کن نگاه کن ساعت داره هفت م -

 .ادیبلند شم االن نازگل م یوا یا یوا ی. اشه

 

 .صبحونه ت رو بخورمادر  -

 .هیکاف یچا نیهم گهینه د -

 بود ختهیکال دم ر یخودش از چا یکه برا نیآرم



 :گفت

 گه،ید یسال معلم بود یمادر من شما خودت س -

 دن، چرا یکه اونجا بهشون صبحونه م یدون یم

 .یکن یلوسش م انقدر

 :گفت یچا دنیدر حال نوش تایآرم

 .ساعت نه یدن منته یبله صبحونه م -

 .دستش داد یلقمه کوچک عیسر شهناز

 تا اون دیبخور و برو. با یجور نیرو هم نیمادر ا ایب-

 آتش یدخترها نیاز پس ا یجون داشته باش موقع

 نه. ای یایبرب پاره

 

 :خنده کنان گفت نیآرم

 دخترها خوش اخالق نیگم، با ا یم تایآرم نیبب -

 ما یمناسب برا سیک هیها، بعدم بگرد  یباش

 دخترونه داشته رستانیخواهر تو دب هی. آدم داکنیپ

 !بگرده؟ الغوزیو  نگلیس یجور نیاون وقت ا باشه



 .ستینچ نچ... انصاف ن نچ

 .در هم رفت شیاخم ها تایآرم

 با زایچ نیبه جون مامان، من سر ا نیآرم نیبب -

 ندارما حواست باشه دور و بر ی. شوخیکس

 .نه من نه تو یایب مدرسه

 گم اطیزنگ در ح یصدا انیدر م نیآرم یقاه خنده  قاه

 :. همان موقع مادربزرگ عصا زنان وارد شد و گفتشد

 گه هوا سرده بدو یپاشو دخترم پاشو نازگله، م -

 گرفته. بارونم

 

 تپل مادربزرگش را یدر حال رفتن گونه ها تایآرم

 :و گفت دیبوس

 .خوشگلم یچشم مامان -

 :حال رفتن بود که آرمان هم گفت در

 تا من صبحونه ام رو بخورم سر کوچه دیشما بر -

 .کنم بارونه ی. اونجا سوارتون مدیسیوا یدرخت



 .کرد ینوچ نوچ نیآرم

 جا نیداداش ما چقدر ترسوئه. خب هم نیا نیبب -

 .گهیکن بندگان خدا رو د سوارشون

 .دیخانم چهره در هم کش نبات

 گن در یکنه. م یعاقالنه رو آرمان جان ممادر کار -

 ...یشه بست ول یرو م دروازه

 حرفش آمد: انیبه م نیآرم

 

 مرحمت خانم نیها، مخصوصا ا هیدر دهن همسا یول-

 نازگل تو نهیکه بب هیدونم، کاف یشه بست. بله م ینم رو

 برن، عقد رو یرو م دیخر گهیآرمان نشسته... د نیماش

 مانیفردا پس فردا خبر زا گهید یچیکنن... ه یم

 .کنه یتو محل پخش م نازگلم

 

 .کنه یمحل پخش م تو

 :گفت شهناز



 .شه مادر یم ریپاشو پسرم پاشو دانشگاهت د -

 گفت: نیآرم

 

 اهینخود س یپ یمن رو بفرست نکهیا یبه جا نیبب -

 نیگم بب یمن گوش کن مادر من. م یحرف ها به

 بزن، بابا تا باال ینیبجنبون، آست یرو دست آرمان

 رو سر و نیبمونه؟! ا الغوزی نیخواد ا یم یک

 ...منم گهیبعد اون د شاالیبده بلکه ا سامون

 نان به سمتش یکه خنده اش گرفته بود تکه ا رزنیپ

 .کرد پرت

 .کن ایح رزنیاز من پ د،یچشم سف یپسره  یا -

 کنم؟ ازدواج یم ییایح یمگه کار ب یآخه چرا مامان-

 گم اول داداش یمن م یرسول خداست. منته سنت

 :و گفت ختیر یگرید یبره بعد من. شهناز چا بزرگه

 .بزرگه هم هست یداداش بزرگه که بره آبج -

 اش زد. یشانیپ یرو نیآرم



 

 کردم که یبخشکه شانس، آخه من چه غلط یا -

 دیداره شا یکوچک خونه شدم، اصال چه ربط بچه

 ینم نایا دی. شارمیزودتر زن بگ خوادیدلم م من

 !ه؟یمن چ فیتکل رن،یزن بگ خوان

 

 :خنده کنان گفت رزنیپ

 هی شاهللیشما درست رو بخون، سرکارت برو ا -

 .میکن یم دایخوب برات پ دختر

 :گفت نیآرم

 .خدا از زبونتون بشنوه شاهلل،یا شاهللیا -

 :برخاستن گفت نیدر ح و

 کالس دارم بعد اونم با بچه ها یمامان من تا عصر -

 با من؟ یندار یکار ییجا میبر بناست

 

 .نه مادر، خدا به همراهت -



 .چاکر مادر-

 .و رفت دیمادربزرگش را بوس سر

 .پس از خوردن صبحانه بلند شد آرمان

 با من؟ یندار یبرم. کار گهیخوب مامان منم د-

 خدا نه مادر جون برو، برو که بچه ها تو بارون موندن،-

 .بده رتیخ

 .کرد و رفت یمحجوبانه خداحافظ آرمان

 رفتند که مرحمت خانم یچتر با هم م ریو نازگل ز تایآرم

 .را گشود در

 د؟یعه سالم، خوب -

 ما ادیداره بارون م د؟یسالم مرحمت خانم شما چطور-

 خداحافظ. میبر

 

 د؟یر یکجا م -

 .گهیسرکار د میریم میوا، دار -

 د؟یکن یجا کار م هیدوتاتون -



 مدرسه هی. تو میبله مرحمت خانم دوتامون هم معلم-

 .میبرداشت یکیباهم  مونمیکار ی. روزهامیکنیکار م هم

 .با اجازتون خداحافظ گهیحاال د خب

 به سمت یباال انداخت و نگاه ییخانم ابرو مرحمت

 از بسته بودن تمام نانیو راست کرد و پس از اطم چپ

 در خانه اش را بست و داخل رفت. آرمان که درها،

 برخالف گرید یحرکات آن زن کنجکاو بود کم متوجه

 را به حرکت لشیصبر کرد و پس از آن اتومب لشیم

 رفت. یدرخت یو سمت کوچه  درآورد

 

 ینم سیبود که دخترها چتر داشتند و خ خوشحال

 . سر همان کوچه که چند کوچه باالتر از آن هاشدند

 .شد، خواهر و دوستش را سوار کرد یم

 

 ها باعث شدند لیو حرکت آرام اتومب نیسنگ کیتراف

 از قفس ذهن مرد خارج شده و به دور الیخ پرنده



 یخواننده که در فضا نیحز ی. صداردیها اوج گ دست

 بود باعث شد غم رسوب کرده دهیچیپ لیاتومب کوچک

 .بزند رونیاشک ب ختنیبا ر اهشیچشمان س در

 نیخاطرات به ذهنش هجوم آوردند. در هم یسونام

 تلفن یدر حال غرق شدن بود که صدا خاطرات

 

 تماس را برقرار ی. دکمه دیبه گوشش رس همراهش

 .کرد

 که مزاحمتون شدم از دیببخش ر،یسالم روزتون بخ-

 ... خواستم.. بگم کهرمیگیتماس م مهدکودک

 ...نیزم اجونخوردهیارم

 . با سبزدینشن گریمهد را د یمرب یصحبت ها هیبق

 وار گاز داد و با سرعت وانهید ییچراغ راهنما شدن

 تمام تر رفت. رد شدنش از چراغ قرمز چهار راه هرچه

 .را به صدا در آورد گریبوق ممتد رانندگان د ،یبعد

 .آورد یپدال گاز فشار م یاز قبل بر رو شتریب هرلحظه



 و فحش دیکش یم ییها ال لیاتومب نیچپ و راست ب از

 یرا که در گذر تندش محو م یرانندگان کیرک یها

 گرفت. یم دهینشن شدند

 

 آن که راهنما بزند، دور یبه دوربرگردان ب دنیرس با

 .جهت داد رییتغ ابانیخ گریزد و به سمت د یخطرناک

 تر به مهد عیهرچه سر دیدر خطر بود با ایارم جان

 شد و از کوچه پس یفرع نی. وارد اولدیرس یم کودک

 آن جا باالخره خود را به مهد رساند. با یها کوچه

 چگونه با شتاب خود را دیبه مهد کودک نفهم دنیرس

 ایارم ی هیگر یصدا دیداخل آن انداخت که د به

 مهد کودک که از ریمد کیزودتر از سالم عل کوچولو

 ی هی. گردیرنگ بر چهره نداشت به گوشش رس ترس،

 او شدت گرفت و با دست مشت شده دنیبا د پسرک

 .گونه پاک کرد یرا از رو اشکش

 .اوف شدم ییبابا -



 سرخ شده ه،یصورت تپل کودک که از شدت گر دنید

 کرد اما امکان شیر شیاو دلش را ر یو صدا بود

 

 .ندیاو بب یاجازه دهد پسرک ترحم را در چهره  نداشت

 یداز خونسر یو با نقاب دیکش قیعم ینفس نیبنابرا

 یاش را پنهان کرد. لبخند یاحساسات قلب تمام

 ی وهیبر لب نشاند و کنارش رفت و به ش یمصنوع

 .هنگام مصافحه دست دراز کرد مردان

 .سالم مرد کوچک-

 مرد» دنیاو و شن یدست دراز شده  دنیبا د ایارم

 .برداشت و به او دست داد هیدست از گر «کوچک

 شده؟ یچ نمیکن بب فیخوب، تعر-

 یمهد که دستپاچه شده بود درحال یمرب ا،یاز ارم قبل

 داد، یمقنعه فرو م رینزده اش را به ز رونیب یموها که

 :آمد و گفت جلو

 



 

 زیجون هستم، چ ایارم یمن مرب یخاقان یسالم آقا-

 نیکردن با بچه ها، خورد زم یورزش م ست،ین یمهم

 یخراش برداشت. من رفتم ضدعفون یکم زانوش

 گفت یکرد و م یم هیگر یو چسب زدم منته کردم

 شد یآروم نم میکرد یم یخوام، هرکار یرو م بابام

 .میشد فتونیمزاحم اوقات شر نیهم یبرا

 یانداخت، طور یدختر جوان نگاه تلخ یبه سو محمد

 تکان ی. سردیاز چهره اش پر شتریرنگ هرچه ب که

 و دوباره لبخند را مهمان لبش کرد و دست پسرک داد

 .دستش گرفت انیدر م را

 یم ،یکوچولو درد داشت هیطور که معلومه  نیخوب، ا-

 یم یخوردم و زخم یم نیزم یلیمنم بچه بودم خ یدون

 

 ینخورن که بزرگ نم نیتا بچه ها زم یدون ی. مشدم

 شن، درسته بابا؟ یمرد نم شن،



 .چشمان گردش را به او دوخت پسرک

 ؟یشد یتو هم اوف م-

 !بله-

 ؟یکرد یهم م هیبعد گر-

 .یکمی_

 دست یخنده اش گرفت و دستان تپلش را بر رو پسر

 :و گفت گذاشت

 .چقدر بامزه ،یوا -

 :سرش را خاراند و گفت محمد

 بوده ها؟ شتریفکر کنم درد تو ب یول-

 

 صورت پسرک محو شد و سرش را یاز رو لبخند

 :انذاخت و گفت نییپا

 من به خاطر ی هیگر یول ییدرد داشت بابا کمی -

 مامان یتو تنگ شده، واسه  ینبود، دلم برا درد

 .تنگ شده جون



 کرد چنگک یجگرش آتش گرفت. احساس م محمد

 دهند اما یآمده اند و جگر او را خراش خراش م ییها

 پسر کوچولو فاش یخود را برا یمکنونات قلب هرگز

 .او گشود یکرد. زانو زد، هردو دستش را برا ینم

 شه برات، اما یمنم دلم تنگ م ،ییبابا هی یدون یم-

 ایرم خونه با ارم یگم باالخره م یبه خودم م یدون یم

 یمرد و مردونه، باالخره صحبت م میخند یم میگ یم

 دم. چشم به یم یخودم رو دلدار ینجوری. اگهید میکن

 .گهید میشه. باالخره تو خونه با هم یتموم م یبزن هم

 

 .میهم رو تحمل کن یکه دور میچند ساعت مجبور هی

 نیدوستات رو، بب نیسرکار، بب انیب دیصبح ها با باباها

 رن یباباها م یکدومشون تو خونه ست؟ همه  یبابا

 یو برا ارنیبرن سرکار، کار کنن پول در ب دی. باسرکار

 زم؟یعز یدیشون غذا بخرن، لباس بخرن، فهم بچه

 .سر تکان داد پسرک



 .کنم هیشم دوست دارم گر یدلتنگ م یبله، منم وقت -

 ؟یراست-

 نجا،یا نجایشه، ا یقلمبه م یزیچ هی نجامیباور کن. ا-

 ؟ینیب یگلو رو م ینجایا

 .با دقت به دستان پدرش نگاه کرد پسرک

 خب..-

 

 شه، بعد یچسبه قلمبه م یم نجایا ادیم یزیچ هیآره، -

 بهش هویمن  یخواد خفه ام کنه ول یم یجور هی یه

 یمن م ،یجمع شد نجایا یگم برو بابا واسه چ یم

 جون و ایارم شیاالن کارم تموم شد برم پ خوام

 پارک، می. بعدش باهم برمیکن یباز میباهم بر قشنگ

 .میکن یم یتاب باز م،یکن یم یبا هم منچ باز میر یم

 درسته؟

 

 .آره بابا درسته -



 طورن. خب نیدوستات هم، همه هم نیا نیبب ن،یآفر-

 .میبر تیهم جمع کن که با اجازه مرب االن

 

 را به او داد. با ایارم لیوسا عیسر دیرا شن نیتا ا یمرب

 آمان سوت و یکه کرد راه یسرد یخداحافظ

 دنیخوابش برده بود. هنگام رس ایشد. ارم کورش

 .انداخت دیخواب رفته را در آغوش گرفت و کل کودک

 از باز شدن آن با آرنج در را به عقب هول داد و پس

 وارد خانه شد و در را با پا بست. پسرکش را یور کی

 خانه نه از برودت کم جان یتخت گذاشت. سرما یرو

 بود دهیچیگل عشق در فضا پ یزدگ خیمهر، که از  ماه

 یرا مور مور کرد. در راه بازگشت به خانه م جانش

 اجاق آشپزخانه فضا رااز  یگرم یغذا چیه دانست

 را شانیدر رستوران غذا نیهم یکند برا ینم معطر

 .خوردند باهم

 منزل عوض یکت و شلوارش را با لباس راحت محمد



 چیرا روشن کرد. ه یکتر ریو در همان حال اجاق ز کرد

 

 ینسبتا سرد نم یداغ در آن هوا یچا کیجز  زیچ

 .کرد یرا رفع نم یو خستگ دیچسب

 یمشک ی. موهاستادیرفت و باال سر او ا ایاتاق ارم به

 و صورت گردش ختهیر یشانیپ ینامرتب بر رو پسرک

 او دنیقاب گرفته بود. در مقابل وسوسه بوس ییبایز را،

 یبا مشاهده  تیشدت متزلزل شده بود، در نها به

 یگذاشت. مانند تشنه ا یشانیلب بر پ قشیعم خواب

 ینم ریخورد س یشور خورده و هرچقدر آب م یغذا که

 به لمس پسر کوچکش یبیناگهان عطش عج شود

 چانه و ،ینیگونه ها، ب یبر رو شیکرد. لب ها دایپ

 مهابا فرزندش را به باد بوسه ینشست و ب گردنش

 پدر با صورت یها شیاز برخورد ر ای. ارمگرفت

 بار دستان گرد نیخم به ابرو آورد و محمد ا فشیلط

 را به طرف لب برد. کودک



 

 .من یکوچولو-

 عیموقع زنگ تلفن خانه به صدا درآمد. محمد سر همان

 دوباره شیطرف دستگاه تلفن هجوم آورد تا صدا به

 .نشود. مادرش بود داریب ایتا ارم دیایدرن

 .سالم مادر جون-

 پسرم؟ یسالم مادر، خوب-

 خوبن؟ یهمگ م،یبابا، مر ن،یالحمدهللا، شما چطور -

 .خوبن خداروشکر -

 خبرا؟خب چه -

 به اون بچه غذا ن؟یشما چه خبر، غذا خورد یسالمت -

 ؟یداد

 باز کرد. یچشمانش را بر هم گذاشت و با تعن محمد

 

 خودم رو گرسنه نگه یمادر من، آخه من که بچه  -

 .دارم ینم



 گهیدونم دورت بگردم. مادرم د یدونم پسرم، م یم -

 یزیچ هیخواستم  ی. آهان، مشهیزنه هم یشور م دلم

 دایرو پ میخواست یکه م ی. باالخره اون خونه ابگم

 محله یدار پر دار و درخت تو اطیح یخونه  هی. میکرد

 .خوب و دو طبقه ی

 ؟یخونه کلنگ -

 شده ست، یبازساز یکه خب آره ول یکلنگ -

 .یاثر باستان هیکردن، مرمتش کردن. مثل  شیبازساز

 .دیغش غش خند و

 .یخوب، مبارکتون باشه به سالمت -

 

 

 .یخوب، مبارکتون باشه به سالمت -

 یلیخ یلیگم مادر، ساختمون دو طبقه داره اگه ما یم -

 .دیایب ایطبقه دوم رو تو و ارم میش یم خوشحال

 دارم، صبح کله یرو نگه م ایهم خودم ارم دیایب اگه



 الیشه بره مهد، خودت هم با خ ینم داریبچه ب سحر

 از بابت خورد و نکهیهم ا ،یر یتر سرکار م راحت

 راحته. هان مادر؟ المیخ خوراکتون

 .دیکش اهشیدست آزادش را بر محاسن س محمد

 و ایخودش هم از طرف ارم الیهم خوب بود خ یلیخ

 شد و یراحت م ادشیز یها یاو و دل تنگ یها هیگر

 نبودند. گریتنها د هم

 

 خونه رو پس بده به صاحب گمی. مهیها مادر، نظرت چ-

 .میدم مزاحم خلوتت نش یقول م ایبا ما ب خونه

 جمالت مادرش یبه کالبد شکاف نیدر همان ح محمد

 دار، دو طبقه، پر دار و اطیح یشد. خانه  مشغول

 که داشت و عاشقانه ی... با وجود مادر و خواهردرخت

 سوت و کور یرا دوست داشتند و پدرش، به زندگ ایارم

 گرید ی. از طرفنددیبخش یمعنا و مفهوم م ایو ارم او

 گرفت و با یرا که نزد صاحب خانه داشت م یشیپ پول



 یرا انجام دهد و به زخم زندگ ییتوانست کارها یم آن

 .بزند

 ؟یگ یم یخب مادرجون، چ-

 نیدر مغزش با ا دهیتن یحوصلگ یب یعنکبوت ها تار

 یرو ریاتفاقات اخ ریمادرش پاره شد، تصو شنهادیپ

 

 وسوسه شنهادیمغزش گذشت. پ یتند هزارتو دور

 .کرد یبود، احمق بود اگر آن را رد م یزیانگ

 مادرجون؟ یگ یم یهان، چ-

 .لبخند زد محمد

 م،یاحمق باش دیبا یلیکه خب خ میایگم اگه ن یم -

 االن هم طبقه باال رو نیهم دیتون یآخه شما م اما

 ...و با پولش دیبد اجاره

 .دیحرفش دو انیم مادر

 طفل یمهم اون بچه  ،ییمادر، مهم تو هیپول چ -

 .معصومه



 : داد و گفت رونینفسش را ب محمد

 هیکنم اما جسارتا  یمادرجون من با سر قبول م -

 دارم. یشرط

 

 .قبوله دهیبگو مادر، نشن -

 یبد تیبه خاطر موقع ایخوام ارم یگم مادر نم یم -

 یبشه. متوجه منظورم که م یزیداره آدم رغت انگ که

 د؟یش

 بچه ات تینگران ترب یآره مادر متوجه ام. حق دار -

 میکه بهش دار یدم با تموم محبت یقول م یول یباش

 خوبه؟ میلوسش نکن اصال

 .هیعال -

 االن زنگ بزن به صاحب نیخوب، پس هم یلیخ -

 رو. پس بده که قراره خونه رو شتیت بگو پول پ خونه

 .یکن یخال

 ...اگه قبول نکنه -



 شدن اجاره ها مطمئن باش که ادیبا ز کنه،یقبول م -

 بتونه خونه اش رو گرون تر یاز خداشه که تو بر اونم

 

 لمونیوسا یبده. خب ما در حال بسته بند اجاره

 . چندتا کارتن سالمهیاساس کش گهی. ده روز دمیهست

 تو لیوسا میایو قمرخانم م میچند روز بعد با مر ر،یبگ

 .میجمع کن هم

 

 دیسفارش پرده جد میپنجره ها رو اندازه کن میبر دیبا

 روز هی. اصال یکن یم کاریچ نیبب لتم،یوسا هی. بقمیبد

 . فردا خوبه؟مینیبب میباهم بر ایب

 .بله خوبه -

 خونه ما برو سر کارت اریرو ب ایپس صبح ارم -

 .میریبا هم م یبرگشت

 

 چشم مامان-



 خوب پس منتظرم -

 روند یبه منزل مادربزرگش م دیکه فهم ایبعد ارم روز

 هم میو مر یخاقان یبال درآورد. آقا یخوشحال از

 .خوشحال شدند اریبس

 کودک نزد عمه و پدربزرگش ماند و محمد با عصر

 ز،یشدند. به کمک و یبن بست مهربان یراه مادرش

 کوچه ی. بن بست مهرباندندیراحت به آن جا رس یلیخ

 داریو بزرگ. درختان زبان گنجشک و سپ عیبود وس یا

 در مقابل خانه ها، قدبرافراشته بودند. خانه انیدرم کی

 شده و یبازساز ی. همگمیو دوطبقه و ن ییالیهمه و ها

 و توقف کردند. دندیکوچه رس ی. به انتهازیترتم

 

 به ساختمان انداخت. عمارت دو در ینگاه محمد

 کوچک ییروسمت راست که بهداخل راه یکی. داشت

 .دیرس یم اطیشد. در بزرگتر که به ح یم باز

 را که از بنگاه گرفته بودند، یدیدسته کل یخاقان خانم



 .پسرش گرفت یسو به

 شدند. پس از اطیوارد ح لیاز باز کردن در، با اتومب بعد

 یم بایز اریمحوطه بس کیوارد  ،یمسقف برزنت گاهیجا

 .شدند

 به اطراف انداختند. درختان تناور گردو، ینگاه هردو

 هم سربه کیو هلو در فواصل نزد خرمالو،شاهتوت

 داد که ینشان م اطیح یزی. تمدندییسا یم آسمان

 کرده ایمه دیورود ساکنان جد یرا شسته و برا آنجا

 .اند

 

 و گاه زردرنگ، با دهیسبز رنگ پر یو توک برگها تک

 اطیح یانتها .دندیرقص یم نیبر زم مینس نوازش

 مانند استخر قرار داشت. هر چند در یبزرگ حوض

 یشاخ و برگ درختان، از نظر ها پنهان بود، ول حصار
 با

 دیکامال از د وارها،ید یبر رو تیرانیحال با نصب ا نیا

 دیرا کش یبودند.محمد در ذهنش طرح تاب بزرگ خارج



 که چادر یبا پسرش بر آن سوار شوند. خانم خاقان که

 شانه اش افتاده بود، به سمت راست اشاره یرو بر

 .کرد

 .نیبب نشمیرزمیز میبر ایمحمد ب -

 نیرزمی. زدندیرس نیرزمیرفتن از چند پله، به ز نییپا با

 سالن یبود به وسعت صد متر. انتها یدر واقع سالن که

 ینا م ی. بودیرس یفضا م شیپ کیبود که به  یدر

 

 سمت چپ قفسه . سمت راست اجاق وتنور بود وآمد

 بدون در قرار داشتند یفلز یها یبند

 یها شهیتوانست ش یچشمانش را بست م محمد

 و یرترشیآبغوره، سرکه، س مو،یآبل

 یرا در که همگ یمربا و رب گوجه فرنگ یها کوزه

 .شدند، را در آنجا مجسم کند یم هیمادرش ته توسط

 سو به آن نیکه از سقف از ا ییبه طنابها یخاقان خانم

 .شده بودند، نگاه کرد دهیکش سو،



 کردن زونیها رو زدن تا با آو سهیر نیمحمد ا-

 .به کشمش کنند لیاونا رو تبد انگورها

 .ریو انج -

 زد ییبایلبخند ز مادر

 بوده. ناهمیو فلفل و ا ریبه جز اون س -

 

 !یجالب نیرزمیعجب ز یوا

 

 .دندیسالن رس یانتها به

 نیدرارو بب نیرو ا نجایا -

 در را باز کرد. در اتاقک سمت راست، با وجود محمد

 شده، معلوم یکاریکاش یوارهایبزرگ و د دیسف وان

 .باشد یکه حمام م بود

 باهمان یبهداشت سیسرو کیدوم مقابل آن بود که  در

 حمام بود. محمد چراغ را روشن کرد یکاریکاش طرح

 .دیروشن شدن فن هم به گوش رس یهمزمان صدا که



 قرار داشت. یله کانآخر پ در

 

 :گفت یخاقان خانم

 رسن یپله ها کجا م مینیبب میبر-

 از اون در وارد ای. بمیکن گهیکار د هی اینه مادرجون ب-

 .میرس یپله ها هم م نیباالخره به ا م،یش

 .میباشه مادر بر-

 به یو شوق هردو را فرا گرفته بود. خانم خاقان ذوق

 داشت، شیپزون ها یمحرم و نذر یکه برا یافکار

 داد یکه جان م یباز یها و فضا یکرد. مولود یم فکر

 کودک و یجور کار ها و محمد به دلخوش نیا یبرا

 یبرا نشینذر سنگ یکرد. خانم خاقان یفکر م مادرش

 یاتمام عزا یکه برا یرو بود. نذر شیدر پ محرم

 به گریبار د کیبود. نذر کرده بود پسرش  عروسش

 چهره ماتم زده دست نیلبخند بزند و از ا یزندگ یرو

 



 . نذر کردهدیایشان ب یو شور و نشاط به زندگ برداشته

 شود تا دوباره کانون گرم دایپ یدختر خوب بود

 اطیشاهد باشد. در ح کیفرزندش را از نزد یخانوادگ

 و با دندیکش یها سرک م هیبستند. تک و توک همسا را

 کردند و دم گوش هم پچ یبه آنها نگاه م یکنجکاو

 .کردند یم پچ

 «خوان خونه رو بخرن ها یم نایا آها»

 «باشن یآدم حساب ادیآره،به نظرم آره»

 جوون تره ها، چرا رفته یلیمرده از زنش خ گمیم یول»

 « !گرفته یریبه اون پ زن

 قشنگ هیها،زن و شوهر چ یزن یحرف ها م وا،خواهر»

 «که مادرزن و دامادن معلومه

 گم مادر و پسرن یمن م ه،یبابا، مادرزن و داماد چ نه»

 «همن  هیخورده شب هی نیبب

 

 یشباهتشون رو م یفاصله چهجور نیتو از ا آخه»



 «!؟ینیب

 «گهیمعلومه د خب»

 «باشن یبابا...حاال خدا کنه که آدم حساب یا»

 زنن، نگاه کن چه با یداد م ن،یآدم حساب بابا»

 «...تنیچه با شخص کماالتن،

 که در مورد آن ها ییو پسر غافل از پچ پچه ها مادر

 ساختمان رفتند و آن را گشودند. با یبه در ورود بود

 بزرگ که در ابتدا یپله وارد ساختمان شدند. سالن چند

 به وسعت پنجاه متر بلکه یسمت راست آشپزخانه ا در

 .نظرشان را جلب کرد شتریب هم

 آشپزخانه رو به یآشپزخانه رفتند. پنجره  یبه سو اول

 مدرن. لیبود، با وسا کوچه

 

 یگفت ها محمد جان، بنگاهه گفت بازساز یراست م-

 .هارو نگاه نتی. نگاه کن، کابشده

 .آره مادر -



 اریبس یزرشک یها یدر دل کاش دیسف یها نتیکاب

 کرم رنگ کف خانه با یبودند. سنگ ها بایو ز کیش

 .داشتند یکامل یرنگ هماهنگ یکارامل یدرها

 .کردم دایمادر پله ها رو پ ایب-

 بود که با باز یا چهیآشپزخانه در یشمال ی گوشه

 شد یم یمنته نیرزمیرا که به ز ییآن، پله ها کردن

 .دندید

 !پله ها نیراز ا نمیا -

 سوم: فصل

 

 

 یعنیچقدر خوب ساختن.  نیپله ها، بب نیراز ا نمیا -

 دن تو یجا م نیکنن از هم یم یهرکار نییپا تو

 .چقدر خوبه ینیب ی. مآشپزخونه

 .هیآره مادر عال -

 .دارم یکه نذر ییروزها یکه چقدر خوبه برا یوا -



 .ها یعروس شاالیا یروضه هام، برا یبرا

 رود یدانست جهت حرف به کدام سو م یکه م محمد

 .آشپزخانه را ترک کرد عیسر

 .اتاق هاش هم نگاه کن ایمادر، ب ایب -

 .و به سالن رفت دیکش یآه یخاقان خانم

 .ناهایا -

 

 ناهاشیبه به چقدر باصفا. سه تا اتاق خواب داره. ا -

 .کنار آشپزخونه نمیدوتا کنار همن، ا نیا د،ینیبب

 کو؟ یبهداشت سیپس سرو -

 فضا رو، انتهاش شیپ نیا دینیب یرو م نیآها، ا -

 .هیبهداشت سیسرو

 .را گشودند یاز اتاق ها شدند و در یکی وارد

 سیعه محمد جان نگاه کن، تو اتاق ها سرو-

 .ناسیو حموم و ا یبهداشت

 و بله هیواریهم که کمد د نوری. اهیچقدر خوب،عال-



 .هیهم عال رشینورگ

 .مینیاتاق ها رو بب یکیاون  میخب بر -

 داشتند. سیهم در خود سرو یبعد یها اتاق

 

 اصال طبقه باال یخوا یم نطورهیگم مادر حاال که ا یم -

 .میایم ایاز اتاق ها من و ارم یکی نی. تو هممیایما ن رو

 .دیرو هم شما اجاره بد باال

 هیشه که. شما خودتون  ینم ،یچ گهینه مادر د -

 طبقه باال رو هم میر یحاال م زم،ی. نه عزدیا خانواده

 .مینیب یم

 بودند به طبقه باال رفتند. طبقه دهیاز آن چه که د یراض

 تفاوت که به نیبود با ا نیینقشه اش همانند پا باال

 یبزرگ به جا یسه، دو خواب داشت و تراس یجا

 .بزرگ درآن قرار داشت یطبقه اول، بهار خواب تراس

 در عوض یاتاق کمتر، ول کیکوچک تر،  ییرایپذ

 .بایدلنواز و ز اریبس



 ه؟یخب مادر نظرت چ -

 

 کم و کسر د؟ی. پولتون رسهیبگم مادر، عال یچ -

 د؟ینداشت

 یکلنگ متیرو ما به ق نجایا ه،یچ یدون ینه مادر، م -

 همه ناینگاه کن ا ست،یکه ن یخب کلنگ یول میدیخر

 کوچه همه خونه نی. اصال تو ازنیشده و ترتم یبازساز

 علم زیچ هیآخه هرجا  هیکردن. چ یرو بازسا هاشون

 یمون م هیبه اسم آمان، خانم برازنده، همسا کردن

 گفت اون ور آب سه جور خونه یگفت، م یم یچ یدون

 یلیهستن که خونه هاشون خ ییمحله ها هی. دارن

 خونه ها از هم نایمثال سه چهارهزار متر... ا بزرگه

 دارن فاصله

 محله هیپولدارن.  یلیخ یبزرگن مال آدم ها یلیخ چو

 ببلکسنیدوبلکس و تر نییالیهستن که اونا هم و ییها

 ستن،یو از هم دور ن دنیها به هم چسب هیهمسا یول



 

 حق نداره آمان یمحله ها کس نیها تو ا نجایا بعد

 هستن که یآمان گهیخب محالت د یول بسازه

 .هیزیچ نیهمچ هیهم  نجای. حاال انطورنیهم هم عموما

 نیکوچه هم خوشبختانه همه خونه ها به ا نیا تو

 زیکردن و تم یدر اومدن. همه تازه بازساز صورت

 .هم خوبه خداروشکر یلیخ-نشستن.  کردن

 . خب مادر نظرتهیما عال شیپ دیایکه شما م نیا-

 ه؟یچ

 

 بر یچادر مل یرا از رو فشیدر خانه را بست. ک شهناز

 کرد که یانداخت و به سمت سر کوچه پا تند م شانه

 در یقسمت جنوب یها هیاز همسا یکیخانم،  گلچهره

 

 کردند که یم یکیباز کرد و خارج شد. سالم عل را

 بچه به بغل در را باز عیخانم از رو به رو سر مرحمت



 .کرد

 د؟یسالم شهناز خانم. سالم گلچهره جان، خوب -

 خواهر؟ مگه یخانم کجا شال و کاله کرد شهناز

 ؟ینشد بازنشسته

 .لبخند زد شهناز

 !چرا مرحمت جان بازنشسته شدم -

 ؟یل و کاله کردشا یخب، پس چ-

 :گفت ردیخنده اش را بگ یتوانست جلو یکه نم شهناز

 به تو گزارش بدم؟ دیاالن من با-

 که یبکن یخوا یم ینکرده مگه کار خالف ییوا خدا -

 ؟یکن یم میقا

 

 :گفت گلچهره

 .خودت یتو آخه برا یگ یم یدار یمرحمت! چ-

 از حال و دیبا میا هیهمسا گه،یپرسم د یخب دارم م-

 !؟یر یگم کجا م ی. دارم ممیهم خبردار باش روز



 :گفت شهناز

 .دارم. خداحافظ یکار دارم، کار ادار ییجا -

 شیدر حال رفتن بود که مرحمت دست بر بازو و

 .انداخت

 شه. اداره ها تا ینم ریصبرکن بابا، صبر کن، نترس د-

 .بازن، بلکه هم سه میدو و ن ساعت

 ؟یدار یشده، کار یخب چ -

 گم... یم -

 

 شهناز و نیکوچه کرد و سرش را ب یبه انتها ینگاه هی

 .آورد گلچهره

 مونده یته کوچه خال تون،یخونه بغل نیگم از ا یم -

 ؟یخبر دار بود

 .ابرو باال انداخت شهناز

 شده مگه؟ ینه! چ -

 .برد و داد زد اطیسر داخل ح مرحمت



 جاش رو عوض ریبچه رو بگ نیا ایترالن. ترالن ب -

 .بدو کار دارم .کن

 هفت هشت ساله کودک را از بغل یبچه ا دختر

 .گرفت و به طرف ساختمان رفت مادرش

 لباسش را مرتب کرد و گفت: ی قهی مرحمت

 

 یرن ه یم یاز طرف بنگاه ه هیگم چند روز یم -

 .انیم

 . باهیخوان بخرن خونه خال یحتما م گهیخب باشه د -

 ...اجازه

 هیبا اجازه با اجازه... مثال همسا یبابا صبر کن توهم ه-

 .زنم یمن دارم حرصت رو م شماست،

 .خب مبارکشون باشه، من عجله دارم -

 .بگم و برو نویا ن،یبب-

 .خب بگو -

 .براقا اومد نیاز ا ،یآب نیماش هی روزید -



 !خب؟-

 هیمرد جوون با  هیاومدن،  یخانم هیبا  گه،یخب د -

 بعد از اونجا اطیح. اومدن اول رفتن انسالیم خانم

 

 ساختمون بعدم اومدن و سوار یرفتن تو دراومدن

 و دنیخونه رو پسند نایشدن و رفتن. فکر کنم ا نیماش

 .دنیخر

 .انشاهلل، با اجازه یخب به سالمت -

 .اومدن یبه نظر م یخوب یگم آدم ها یبابا صبرکن، م-

 .شده خداحافظ رمیمن د گهیخب خداروشکر، د-

 .ر کرداز دست آن فرا و

 .منتظر شد مرحمت داخل برود گلچهره

 .سوزه یمنم م یغذا گهیخب مرحمت جون برم د-

 .خداحافظ

 .خداحافظ -

 به گردن یابرو باال انداخت و شانه باال انداخت و قر و



 را محکم بست. اطشیو در ح داد

 

 

 مطمئن از رفتن او، بدو بدو دنبال شهناز به گلچهره

 .دیدو کوچه

 ...شهناز خانمشهناز خانم، -

 :برگشت شهناز

 .جانم -

 .یانیدر یرفته بودم مغازه آقا روزید -

 .میریجاست همه مون م نیکه هم یانیخب، مغازه در-

 رو یانیدر بهیچند تا غر دمیبود، د یزیچ هینه آخه  -

 .به حرف و سوال و جواب گرفتن

 خب؟! -

 

 .زدم یخودم گشت م یآره، من داشتم اون جا برا -

 تایکردم که اسم آرم یانتخاب م زیم زیداشتم چ مثال



 .شد زیبه گوشم خورد و گوش هام ت جون

 :گفت یعجله اش را از دست داد و با تعن شهناز

 !تا؟یآرم -

 .نیدختر آقا فرامرز نجم الد تا،یآره، گفت آرم -

 !خب؟-

 .بله، خواستگارن دمیآره خواهر دقت کردم فهم -

 .قیبودن تحق اومده

 .دیو در هم کشابر شهناز

 .تایآرم یبرا ومدهین یمورد دایخبرم. جد یمن ب -

 .خانم دستش را گرفت گلچهره

 صبرکن خواهر. حرفم تموم نشده هنوز.-

 

 .جانم، زودتر بگو، عجله دارم-

 .باشه باشه، مخلص کالم... دخترت رو به اونا نده-

 :با تعجب گفت شهناز

 چرا اون وقت؟-



 .که من ته و توش رو درآوردم نیا یبرا -

 خب؟-

 که پسره دمیفهم دمیکش یانیدر یزبون آقا ریز از

 خوان عقد یم نایخونه. ا یخارج درس م ست،ین نجایا

 نیگم خواهر دخترت رو با ا یکنن ببرن اونجا. م یابیغ

 فروشنا... مبادا یبرن خارج م یم رنیگ یم کلک

 .یرو بخور گولشون

 باشه باشه حتما. -

 

 مغازه به یسراسر یها شهیکه از ش یدر حال گلچهره

 .کرد، به دنبالش رفت ینگاه م شخوانیپشت پ رمردیپ

 شهنازخانم؟ -

 دست تکان داده بود، به یتاکس نیاول یکه برا شهناز

 .برگشت عقب

 بله؟-

 سرشو تو ،یانیدر یآقا دمیمن که اونجا بودم، د -



 که مدیصداش بلند بود شن یاون آقا برد. ول گوش

 .دختر آقافرامرز قبالً نامزد داشته گفت

 .دیابرو درهم کش شهناز

 نامزد کدومه؟ ؟یچ یعنی -

 که از خشم شهناز رنگش مانند گچشده بود، گلچهره

 تمجمج) تته پته ( افتاد. به

 

 به خدا منم تعجب کردم. خواستم برم بهش بگم -

 یبود که اول از همه مرحمت م یاگه خبر یحاج

 .کرد یرو خبر م ایداشت همه دن یو بوق برم دیفهم

 یدوخت. پا یانیشده اش را به در زیچشمان ت شهناز

 خواست آوار شود و یسست شده بود. دلش م رفتنش

 .افتاد وقت تنگ است ادشیکه  زدیسر او بر بر

 .فرستاد و رو کرد به گلچهره رونیرا ب نفسش

 انکبرم ب دی. االن بایبده که بهم گفت رتیخدا خ -

 زنم یباخودش حرف م رمیم یبرگشتن



 

 

 گلچهره یبانک شد، حرف ها یراه یبا حال بد شهناز

 یشد و سوهان بر روحش م یمغزش تکرار م در

 .دیکش

 دیمنزل شد. نبا یراه ،یبانک یاز انجام کارها پس

 ها به گوش اهل محل ثیحرف و حد نیداد ا یم اجازه

 صاحب سوپرمارکت رمردیسو از پ کیاما از  برسد

 افتهیبه دلش راه  دیداشت.ترد یدیشد یسیرودروا

 بر مانیراه را بر ا دهایداد ترد یاجازه م دی. نه؛ نبابود

 کرد. وجودش یرا مجاب م رمردیپ دیببندد.با دخترش

 خواست به یکه م یدوبخش شده بود،بخش ییگو

 بردارد و زیاز فرزندش با همه سر به ست انتیص منظور

 زد با برخورد تند به یم بیکه به او نه گرید یبخش

 دامن خواهد زد. همانطور که عاتیشا نیشدن ا شتریب

 نگاه رونیبه ب یگذاشته و از تاکس شهیرا بر ش سرش



 به پا ییکرد، برخالف ظاهر آرامش درونش غوغا یم

 

 خواست التهاب درونش یم شهیش ی. با لمس خنکابود

 دو بخش مانده بود معلق. در نیا نیفرو بنشاند. ب را

 .غالب شد یبخش اول بر دوم تینها

 رفت و یم دیشد، با ادهیپ یاز تاکس د،یمقصد رس به

 کند. سر ظهر بود و یوا م یانیرا با در شیها سنگ

 .گذاشت یم ارشیدر اخت یمغازه ها فرصت یخلوت

 فرستاد تا یو صلوات دیکش یقیاز ورود نفس عم قبل

 .ابدیا درگم شده اش ر آرامش

 یاو گوش زد م یها یفداکار یدر پ شهیهم مادرش

 ، یمراقب خودت باش دیکه دخترم اول از همه با کرد

 و یایزود از پا درم یلیحواست به خودت نباشه خ اگه

 دیمادر بودن با یبرا ،یبه بچه هات کمک کن یتون ینم

 .یمراقب خودت باش دیبود پس با یقو

 



 گوش کرده ی زهیمادر را آو هیتوص نیا شهیهم شهناز

 برد تا شیرفتن به مغازه دستش را پ ی. مصمم برابود

 باز رونیرا باز کند که ناگهان در با شدت به سمت ب در

 محکم به او خورد. درد از یبلند فلز ی رهیو دستگ شد

 .دیرس شیشروع شد و به مچ، ساعد و کتف ها آرنج

 یکه به او زده تند عذرخواه یضربه ا دنیبا د یمشتر

 یتکان داد و خواهش م یو راه افتاد. شهناز سر کرد

 که یکالمش با خشم یآرام گفت. لحن تند و جد یکنم

 با وحشت از عیرا سر چارهیبود مرد ب شیبه افزا رو

 . دربرابردیکش نهیاز اعماق س یدور کرد. شهناز آه آنجا

 ینم یاریشده بود نفسش  کیحال که نزد رمرد،یپ

 .داد

 شیکه در پشت پ رمردیداد. پ یانیبه در یآرام سالم

 او از دنیداد با د یگوش م وینشسته و به راد خوان

 برخواست. هیچهارپا یرو

 



 یخواه یم یدخترم؟ چ یخوب ن،یسالم خانم نجم الد-

 .میخدمت در

 ها انداخت و با نیترینگاه سرگشته اش را به و شهناز

 : هدف گفت یب اتیلبن خچالی دنید

 !سطل ماست پرچرب هی -

 

 !سطل ماست پرچرب هی -

 : خوان به شاگردش گفت شیاز همان پشت پ رمردیپ

 .ماست پرچرب بده خدمت خانم هینادر  -

 خود رو به او کرد. و

 

 یها زنگ نزده بگه ک یاز آقا فرامرز چه خبر؟ تازگ -

 اد؟یم

 حال و یبرا یچشمانش را بست و باز کرد. وقت شهناز

 شود حرفش را مانیپش نکهیقبل از ا دینبود، با احوال



 آن که جواب او را بدهد، به او رو کرد یزد. ب یاو م به
: 

 یچه حرف نیدست شما درذ نکنه، ا یانیدر یآقا -

 !د؟یدخترم زد یشما به خواستگارها بود

 . دیپر رمردیپ یاز رو رنگ

 جلو رفت و زل زد به یبهتون گفت؟شهناز قدم یک -

 : فروغ او و گفت یب چشمان

 نیکه باالخره تو ا دیدون ی، م ستیگفتنش مهم ن یک -

 نیهمچ هیچرا  د؟یچرا گفت یول چهیپ یخبرا زود م محل

 د؟یبه دختر من زد یبزرگ تهمت

 .دیکش دشیبر محاسن سف یدست رمردیپ

 

 یم یراستش خب اومدن قسمم دادن گقتن هرچ -

 کردم، از شما، از فیتعر یلیبگم. منم البته خ دونم

 . محسنات آقا فرامرز ، حاج خانم ،محسناتتون

 گفتم نمیخب ا یخانم، همه رو گفتم. ول تایآرم خود



 .بوده ییبنده خدا هی یخورده  ینیریقبال ش که

 صبور بودنش یکه برا یشهناز برخالف تالش یصدا

 : کرد باال رفت یم

 دختر من ی. حاجدیزن یباز که حرف خودتون رو م -

 .میخورده بوده که خودمون خبر ندار ینیریش یک

 اشتباه متوجه شده یعنی. زکردیچشمانش را ت رمردیپ

 : حال زبان به دفاع گشود نی! با ابود؟

 که دخترخانمتون با دمیدوبار د یکیخب من خودم  -

 از خونه خارج ییهمراه آقا آرمان، سه تا ،ییآقا هی

 وگرنه .گهی. خب فکر کردم نامزدن با هم دشدن

 

 یشما رو م یها و دوست ها لیفام یکه همه  من

 .شناسم

 : کالفه گفت شهناز

 یم هیهمسا یحرف رو اگه زن ها نیحاج آقا؛ ا -

 ! آخه چرا رو دختردهیاز شما بع یول یزیچ هی زدن



 نامزد هم ی. دختر من حتدیذار یاسم م من

 من با یبا اجازه  دی.همونطور که خودتون گفتنکرده

 هم بود با برادرش یآقا که خواستگار سمج اون

 با دنیکه صحبت کنن. بعد هم که د رونیب رفتن

 !نیتفاهم ندارن تموم شد و رفت. هم هم

 مغازه یشهناز را به انتها یانیدر یآقا ،یورود مشتر با

 .کرد تیهدا

 

 

 خوام دخترم. اون موقع که یمن از شما عذر م -

 هیاز همسا یکی آقا آرمان از کوچه در اومد نیماش

 آقا نیبود اون گفت. گفت ا نجایخودتون ا یها

 داماد شما بشه اما حق با شماست، حاالکه قراره

 اون یبه حرف ها دیمن نبا نمیب یکنم م یم فکر

 کردم. اونا به من شماره دادن، زنگ یتوجه م خانم

 گم. هرچند از نظر یرو م قتیزنم بهشون و حق یم



 اصرار داشتن که یلینداشت چون خ یمورد اونا

 زودتر وصلت دخترخانم شما با پسرشون رو هرچه

 خانم رو تایخارج هست صورت بدن و آرم که

 .خارج بفرستن

 که به یداد . احساس خشن رونینفسش را ب شهناز

 یآمده بود وجودش را دستخوش تالطم م سراغش

 

 آرام مانذن در پوسته یکرد که برا یو وادادرش م کرد

 تکان داد و خواست خارج شود یسکوت برود. سر ی

 : داد زد رمردیپ که

 .ماستتون ن،یخانم نجم الد -

 شیپ یرو ییسطل را برداشت و اسکناس ها شهناز

 .گذاشت خوان

 به ی. فقط سوتفاهم هادیخواد زنگ بزن ینم یحاج -

 حل و فصل دیتو محل رو خودتون با یاومده  وجود

 یکم نداره خودتون که م. دختر من خواستگار دیبکن



 ها اصال خوب عهیشا نیاما پخش شدن ا د،یدون

 !ی. شما خودت هم دختر دارستین

 حق با شماست. من االن ن،یبله بله خانم نجم الد -

 دونم آقا فرامرز اومد یشما شدم. نم یشرمنده  واقعا

 بگم. یچ بهش

 

 یجا موضوع رو چال م نیهم ،یخواد بگ ینم یزیچ -

 سمج هم با شما تماس یره اگه خواستگارها یم میکن

 من قصد ازدواج یتایکه آرم دیکن دیبهشون تاک گرفتن

 ...دختر ادهیکه ز یزیعنوان نداره! چ چیه به

 مدت هاست که دخترخانم نایا نیخانم نجم الد یول -

 ها یزود نیکنم به ا یگرفتن. فکر نم رنظریرو ز شما

 .انیب کوتاه

 نه اون ه،یمشکل خودشونه. جواب ما منف گهیاون د -

 ازدواج الیفعال خ تایکه اومد. آرم یا گهید هرکس

 به زایچ نیبچه م با ا الیخوام که آرامش خ ی. نمنداره



 .دیکن سشیراست و ر یجور هیبخوره خودتون  هم

 فروغ او یجلو رفت و زل زد به چشمان ب یقدم شهناز

 گفت : و

 

 که باالخره تو دیدون ی، م ستیگفتنش مهم ن یک -

 چرا د؟یچرا گفت یول چهیپ یمحل خبرا زود م نیا

 د؟یبه دختر من زد یتهمت بزرگ نیهمچ هی

 .دیکش دشیبر محاسن سف یدست رمردیپ

 یم یراستش خب اومدن قسمم دادن گقتن هرچ -

 کردم، از شما، از فیتعر یلیبگم. منم البته خ دونم

 حاج خانم ،. محسنات آقا فرامرز ، محسناتتون

 گفتم نمیخب ا یخانم، همه رو گفتم. ول تایآرم خود

 .بوده ییبنده خدا هی یخورده  ینیریقبال ش که

 

 صبور بودنش یکه برا یشهناز برخالف تالش یصدا

 کرد باال رفت : یم



 

 دختر من ی. حاجدیزن یباز که حرف خودتون رو م -

 .میخورده بوده که خودمون خبر ندار ینیریش یک

 اشتباه متوجه شده یعنی. زکردیچشمانش را ت رمردیپ

 : حال زبان به دفاع گشود نی! با ابود؟

 که دخترخانمتون با دمیدوبار د یکیخب من خودم  -

 از خونه خارج ییهمراه آقا آرمان، سه تا ،ییآقا هی

 . وگرنهگهی. خب فکر کردم نامزدن با هم دشدن

 یشما رو م یها و دوست ها لیفام یکه همه  من

 .شناسم

 : کالفه گفت شهناز

 یم هیهمسا یحرف رو اگه زن ها نیحاج آقا؛ ا -

 ! آخه چرا رو دختردهیاز شما بع یول یزیچ هی زدن

 نامزد هم ی. دختر من حتدیزار یاسم م من

 من با یبا اجازه  دی.همونطور که خودتون گفتنکرده

 



 هم بود با برادرش یآقا که خواستگار سمج اون

 با دنیکه صحبت کنن. بعد هم که د رونیب نرفت

 !نیتفاهم ندارن تموم شد و رفت. هم هم

 مغازه یشهناز را به انتها یانیدر یآقا یورود مشتر با

 .کرد تیهدا

 خوام دخترم. اون موقع که یمن از شما عذر م -

 هیاز همسا یکیآقا آرمان از کوچه در اومد  نیماش

 آقا نیبود اون گفت. گفت ا نجایخودتون ا یها

 داماد شما بشه اما حق با شماست، حاالکه قراره

 اون یبه حرف ها دیمن نبا نمیب یکنم م یم فکر

 کردم. اونا به من شماره دادن، زنگ یتوجه م خانم

 گم. هرچند از نظر یرو م قتیزنم بهشون و حق یم

 اصرار داشتن که یلینداشت چون خ یمورد اونا

 زودتر وصلت دخترخانم شما با پسرشون رو هرچه

 

 خانم رو تایخارج هست صورت بدن و آرم که



 .خارج بفرستن

 که به یداد . احساس خشن رونینفسش را ب شهناز

 یآمده بود وجودش را دستخوش تالطم م سراغش

 آرام مانذن در پوسته یکرد که برا یو وادادرش م کرد

 تکان داد و خواست خارج شود یسکوت برود. سر ی

 : داد زد رمردیپ که

 .ماستتون ن،یخانم نجم الد -

 شیپ یرو ییسطل را برداشت و اسکناس ها شهناز

 .گذاشت خوان

 به ی. فقط سوتفاهم هادیخواد زنگ بزن ینم یحاج -

 حل و فصل دیتو محل رو خودتون با یاومده  وجود

 یکه م . دختر من خواستگار کم نداره خودتوندیبکن

 

 ها اصال خوب عهیشا نیاما پخش شدن ا د،یدون

 !ی. شما خودت هم دختر دارستین

 حق با شماست. من االن ن،یبله بله خانم نجم الد -



 دونم آقا فرامرز اومد یشما شدم. نم یشرمنده  واقعا

 .بگم یچ بهش

 یجا موضوع رو چال م نیهم ،یخواد بگ ینم یزیچ -

 سمج هم با شما تماس یاره. اگه خواستگاره یم میکن

 من قصد ازدواج یتایکه آرم دیکن دیبهشون تاک گرفتن

 ...دختر ادهیکه ز یزیعنوان نداره! چ چیه به

 

 

 مدت هاست که دخترخانم نایا نیخانم نجم الد یول -

 ها یزود نیکنم به ا یگرفتن. فکر نم رنظریرو ز شما

 .انیب کوتاه

 نه اون ه،یمشکل خودشونه. جواب ما منف گهیاون د -

 ازدواج الیفعال خ تایکه اومد. آرم یا گهید هرکس

 به زایچ نیبچه م با ا الیخوام که آرامش خ ی. نمنداره

 .دیکن سشیراست و ر یجور هیبخوره خودتون  هم

 محل کار و درس یپس از صبحانه راه یبعد همگ روز



 .بدون نازگل، همراه برادرش رفت تایشدند. آرم خود

 از همکاران یکیکالسش را با  یبه طور مشکوک نازگل

 که چرا به مدرسه تایکرده و در پاسخ سوال آرم عوض

 دارد. یگفته بود کار شخص دیآ ینم

 

 سوار نیراحت از دم خانه به همراه آرم الیبا خ تایآرم

 هم سر کالس نیاو شد و به مدرسه رفت. آرم لیاتومب

 .دانشگاه

 صبحانه بود. روز قبل با زیدر حال جمع کردن م شهناز

 و به آن ها دهیچ اطشانیخانم از ح فهیکه ظر ییها به

 بود، بچه ها قول تاس کباب به را از او گرفته داده

 و بنا بود ناهار تاس کباب به درست کند که بودند

 چند مرد ادیو داد و فر نیسنگ ینیعبور ماش یصدا

 .دکر کنجکاوش

 و کوچه اطیبه ح یدیآنجا که طبقه اول بود و د از

 راه پله به یاز پله ها باال رفت و از پنجره  نداشت



 .نگاه کرد و متوجه موضوع شد رونیب

 کوچه که ساختمانش به ساختمان یانتها یخانه  به

 یبود، اساس م یسال خال نیبود و چند دهیها چسب آن

 

 بود که رفت و دهیها شن هیهمسا قی. قبال از طرآوردند

 خواهند یصورت گرفته و ...... اساس کش ییآمدها

 آنجا یکوچه از تمام خانه ها ی. عمارت انتهاکرد

 شباهت به باغ یکه ب اطشیبود، مخصوصا ح بزرگتر

 توسط بنگاه محل، درختان باغ از گزند خشک نبود،

 یدیمحفوظ مانده بود چرا که شاگرد آنجا با کل شدن

 رفت و باغچه ها را یبه آنجا م شهیداشت هم که

 اطیکرد. گل ها و درختان سبز و خرم در ح یم یاریآب

 که صاحبان خانه آنجا را ییسال ها نی.تمام ابودند

 یها یفروش گذاسته و رفته بودند بنگاه مشتر یبرا

 نسبتا باال متیو ق یبزرگ لیبه دل یآورد ول یم مختلف

 شد اما مهم تر از آن یآن نم دیموفق به خر یکس



 بر سر زبان ها افتاده بود که یو اساس هیپا یب عاتیشا

 داد. یم یرا فرار انیمشتر

 

 هنگام درآوردن یآغاز شد که بنگاه یاز روز ماجرا

 ونیمل نیچند هیسر  متشیاز باغچه که ق ینیتزئ نخل

 آورده و آن ها کم کم اطیبود، چند کارگر را به ح زده

 کردند تا یم یو کلنگ خال لیتا دور نخل را با ب دور

 ها را بدون خراب شدن و به کمک شهیر بتوانند

 که یآخر یاز دل خاک درآورند. در روزها لیجرثق

 .دندیبودند به چند قطعه استخوان بزرگ رس مشغول

 

 اطالع داده شد، کارشناسان بدون یبه کالنتر مراتب

 ن ها متعلق بههم اعالم کردند که استخوا شیآزما

 سگ... که پس از رینظ یوانیباشد. ح یم وانیح

 مشخص شد که نظر آن ها درست بوده شاتیآزما

 



 بر یکه بر سر زبان ها افتاد مبن یعاتیاما شا است

 شده دایدر ساختمان ته کوچه جنازه انسان پ نکهیا

 چکه رنگی، ن عاتیشا نیداد. از ا یم یرا فرار مردم

 به منظور ساکت ماندن یاز اهال یکرد. چرا که بعض یم

 نیشد، چن یکه از فروش نرفتن خانه حاصل م محل

 کیزدند. در نظر آن ها آمدن  یرا دامن م یعاتیشا

 شلوغ شدن بن بست دوست یعنی دیجد هیهمسا

 .شان یداشتن

 رفته بودند، یکه صاحبان قبل یپس از سال ها وقت حال

 یصدا گرفت. یبه خود م یدوباره شکل زندگ خانه

 .کوچه را پر کرده بود« ...خب خوبه...سایبرو برو...وا »

 ها سر از پنجره درآورده بودند. سه زن هیهمسا ی همه

 لیسال از اتومب انیم یجوان و مرد یمرد همراه

 شدند. زن جوان تر که درواقع ادهیخود پ یشخص

 

 و قرآن در دست داشت. زن نهیجوان بود آ یدختر



 : سال خطاب به او گفت انیم

 قرآن رو بزار نهیبرو آ ریرو بگ دیکل نیا میمر ایب ا،یب -

 .نهیشوم یرو

 که یانجام کار یرا گرفت و پ دیکل یحرف چیه یب دختر

 .سپرده بود رفت مادرش

 سال سراغ کارگرها رفتند. زن انیجوان و مرد م مرد

 و سمت کارگرها دیچیسال چادرش را دور خود پ انیم

 .رفت

 یهمه شکستن نای. ادیکن اطیآقا، آقا تو رو خدا احت -

 .اند

 یگریهمسر و د یکیرو به دو مرد که معلوم بود  و

 باشند کرد . یم پسرش

 

 .لطفا دیحاج آقا شما و محمدجان باال باش -

 دیرس یکه مسن تر از او به نظر م یگریرو به زن د و

 .کرد



 یها روکه مقمر خانم شما هم لطفا برو باال، کارتن  -

 ارنیم یهرچ م،یروشون نوشت کیبا ماژ یشناس

 یکجا بزارن. تو اتاق ها تو آشپزخونه. هرکارتن بگو

 . هرجا هست بگو همونجا بزارن یبرا رو

 یم تیریمد یرا به خوب یاسباب کش بیترت نیبه ا و

 آن ها که اصالت ونجابت از سر و دنی. شهناز با دکرد

 بپزد تا شتریناهار را ب گرفت میتصم دیبار یم وضعشان

 .باز کند بیترت نیرا به ا ییآشنا باب

 آمد و به آشپزخانه رفت. مقدار مواد نییها را پا پله

 آب شدن نیکباب را دوبرابر در نظر گرفت. در ح تاس

 ینیزم بیو س خچالیو گوشت ها را از  جیهو گوشت،

 

 یرا رو یرا از سبد کنار آشپزخانه برداشت و همگ ازیوپ

 گذاشت و مشغول پوست کندن آن ها شد که تلفن زیم

 رمقدمیخ یزد. اعظم خانم بود که اعالم کرد برا زنگ

 باشد و از او یم یچا هیدر صدد ته دیجد ی هیهمسا به



 را مشیشهناز خانم تصم د؟یآ یکه او هم م دیپرس

 .بر دادن نهار به آن ها اعالم کرد یمبن

 میآماده شد بگو با هم بر تییخوب پس چا یلیخ -

 . دنشونید

 را در یبزرگ چا وانیبعد اعظم خانم هشت ل یساعت

 یا الهیو پ ینیریش یگذاشت و شهناز هم بشقاب ینیس

 که انسالیبرداشت و هم زمان هر ذو به زن م شکالت

 در حال گوشزد کردن به کارگرها بود و مشخص مرتب

 .دندیباشند رس یصاحب خانه م بود

 

 

 خانم طبق عادت هر روز با آب پاش به گلدان بات

 یداد. آب پاش را پر کرد، پرده ها یآب م شیها

 خیجمع کرد و به گل م یسبز رنگ را با بند فانتز مخمل

 داشت اما یکم یو پنجره ها را گشود. هوا سرما زد

 .تازه وارد خانه شود یبود تا هوا الزم



 زانیسقف آو یرو یکه گاه زشیعز یگلدان ها به

 بالکن قرار گرفته بودنذ آب یاز جاگلدان یو بعض بودند

 خاک گلدان ی حهی. عطر شاه پسندها با رادیپاش یم

 داد. به سر یو مشامش را قلقلک م ختهیهم آم در

 به کوچه انداخت که یآمد نگاه یم رونیکه از ب ییصدا

 خنده اش رزنیزده. پ رونیب یاز هرپنجره سر دید

 ها پرداخت. هی........... همسا. به گرفت

 

 سر و وضع و ظاهرشان مشخص بود که مردمان از

 پنجره را بست و داخل رفت و رزنیهستند. پ یخوب

 روزگار دیجد یها هیبود که در کنار همسا دواریام

 قاروقور معده اش یداشته باشند . با صدا یخوش

 خود صبحانه درست کند که شهناز یگرفت برا میتصم

 .زد زنگ

 آماده ست ییچا ن،ییپا دیایب دیداریمادرجون اگه ب -

 .دیصبحونه تون رو بخور نحایا



 از خدا خواسته گاز را که تازه روشن کرده بود رزنیپ

 .رفت نییکرد و با آسانسور پا خاموش

 کرد و گفت کیمادرشوهرش سالم و عل دنیبا د شهناز

: - 

 د،یجد یها هیهمسا یبرم برا یرو م نایا مادرجون

 . ارهیم ییهم چا اعظم

 

 .خورم من یآره مادرجون برو، برو خودم صبحونه م -

 .دندیرس دیجد ی هیو اعظم خانم به زن همسا شهناز

 .سالم حاج خانم -

 اش به آن یبه طرف آن ها برگشت. چشمان عسل زن

 .دوخته شد دو

 موقع نیما ا یسروصدا نیتوروخدا ا دیسالم، ببخش -

 .مزاحم شما شده صبح

 نیمن نجم الد ه،یحرف ها چ نیکنم ا یخواهش م -

 .نمینش یخونه م نی. اهستم



 : را به طرف او گرفت وگفت یخانم چا اعظم

 رو به رو. در واقع ما نیمنم اعظم هستم هم دییبفرما -

 .میدو طرف شما رو محاسره کرد از

 هستم. یخاقان -

 

 : برداشت وگفت یچا یوانیخنده کنان ل و

 .بچه ها یببر برا ییچا ایاوستا، ب -

 را به هیبرداشت و بق ینیریعدد ش کیضمن تشکر  و

 . سپرد کارگرها

 تون به یی. چاتونییخوشبختم از آشنا یلیخ یلیخ -

 .بود موقع

 .منزل ما تا کارها انجام بشه دیاریب فیتشر -

 کار کنن، یباشم تا بگم چ دیشه، با ینم زمینه عز -

 .کار نکنن یچ

 : خانم گفت اعظم

 دیانجام دادن ما هست بگ یبرا یخب پس اگه کار -



 .میش یم خوشحال

 

 رو جا به جا کنن نای. هستن باال . استیکه ن ینه کار -

 .مید یکارها رو انجام م هیبعد بق تا

 چهارم فصل

 

 مدرسه به دفتر رفت و یانیبعد از خوردن زنگ پا تایآرم

 اش را در طبقه مخصوص قرار یکمک آموزش لیوسا

 خارج اطیبا همکاران از در ح ی. ضمن خداحافظداد

 بوس ینیسوار بر م ی. دانش آموزان عده اشد

 .دست تکان دادند شیبرا ادهیپ یو عده ا سیسرو

 بود، او و نازگل جزو معلمان جوان و نطوریهم شهیهم

 دانش آموزان بودند. محبوب

 

 .خداحافظ نیخانم نجم الد-

 ...دیسالم برسون نیخانم نجم الد -



 و به دیآن ها پاش یلبخند پر مهرش را بر رو تایآرم

 ینرفته بود که با صدا یرفت. چند قدم ابانیخ یسو

 . برگشت به راننده تذکردیاز جا پر یعقب لیاتومب بوق

 نازگل نشسته لیپشت فرمان اتومب دیبدهد که د یتند

 .کند یبه او نگاه م ییبا لبخند دندان نما و

 .و خم شدکرد  زیچشم ت تایآرم

 حرف ها، نیدارم و ا یها، پس بگو... کار شخص -

 هی. مبارک باشه. چ نیماش دیرفته خر خانم

 چشمت بزنم؟ یبه من بگ یدیترس

 .در را از داخل باز کرد نازگل

 بپر باال کم حرف بزن. -

 

 : و گفت دیکش رونیسرش را ب تایآرم

 دونه هی یکی یاصرار نکن، مامان و بابام برا -

 خواد یحاال حاالها آرزو دارن، دلم نم دخترشون

 .دارشون کنم داغ



 : حوصله گفت یب نازگل

 .میبجنب بابا راه رو بند آورد -

 ها دستپاچه لیبوق اتومب یصدا دنیکه از شن تایآرم

 و هنوز کمربندش را دیپر دیبود به ناچار داخل پرا شده

 .نبسته بود که نازگل به حرکت درآمد کامل

 : دیکش یغیج تایآرم

 هی نکهیدم با اتوبوس برم تا ا یم حیبه خدا ترج-

 مثل تو سوارم کنه. یا وونهید

 

 اش را یدوستش، سپر دفاع تیعصبان دنیبا د نازگل

 .آورد نییپا

. Oh i,m sorry - 

 دست فرمونم حف تایجون آرم یترسوندمت ول دیببخش

 که ادتهی. میتعل میرفت یحاال خوبه با خودت م نداره

 خوام یبود . حاال تو هم اخم نکن م یچقدر راض میمرب

 .بدم ینیریبهت ش ،یرستوران عال هی ببرمت



 : گفت تایآرم

 . مامانگهیوقت د هیرو ولشن بمونه واسه  ینیشر -

 .کباب درست کرده تاس

 : و گفت دیدوباره غش غش خند نازگل

 و کل بن بست دهیخانم رس فهیظر یبه ها ،یا -

 تاس کباب درست کردن. زنگ بزن بگو امروز

 شام. ینمونن بگو مال تو رو بذاره برا منتظر

 

 : گفت تایآرم

 داده حتما خونه باشم، چون مهمون امکیشه، پ ینم -

 .میدار

 ؟یموقع؟! ک نیمهمون؟ ا -

 : گفت تایآرم

 همونا که گه،ید دمونیجد یها هیهمسا نیهم -

 .دنیآخر کوچه رو خر ساختمون

 .دیدوباره غش غش خند نازگل



 ساختمون ته کوچه نیباالخره طلسم ا ،یه -

 .باشن یخوب ی. خدا کنه آدم هاشکست

 

 

 : کرد و گفت کیچشم بار تایآرم

 که مامان دعوتشون کرده ناهار، قطعا آدم نطوریا -

 آدم ه،یکه مامانم آدم شناس قو یدون ی. منیخوب یها

 .شناسه یرو زود م ها

 .رستوران طلبت هی یخونه ول میخوب، بر یلیخ -

 .نیبچ گهیبرنامه د هیخواد  یرستوران نم -

 بودند که توقف کرد و با دهیپشت چراغ قرمز رس نازگل

 : گفت کیبار یچشمان

 .رو انتخاب کن یکیتئاتر،  ایخوب، کنسرت  -

 .ابرو باال انداخت تایآرم

 کنه، هرکدوم شد. به قول معروف مفت ینم یفرق -

 اشه. تازه نگاه کن، من خودم تنهاکوفت ب باشه



 که داداش یدون یهم هست. م نیها، آرم ستمین

 

 نجوریذاره دوتا دختر تنها ا ینم هیرتیغ کمیکوچ

 .برن جاها

 .سر تکان داد نازگل

 . جهنم و ضرر -

 .سبز شد و نازگل حرکت کرد چراغ

 چپ یکس انیگم ب یهم م یو نام نیپس آرم -

 ... نندازه نگاهمون

 .دیغش غش خند و

 یکه خانواده خاقان یکارگران ادیوجود تعداد ز با

 .داده بود، تمام بارها به ساختمان منتقل شدند سفارش

 یبند میداد که با تقس ینشان م یخانم خاقان تیریمد

 زود کارها رو به یلیکه به کار برده، خ یبینظم و ترت و

 خواهند شد. راه

 



 و اعظم خانم با زن صاحبخانه دست دادند و شهناز

 با یمهربان خانم خاقان یکردند. چهره  یرا معرف خود

 که از یو چابک یو فرز یگرد، چشمان عسل صورت

 .نشست هیداد، به دل دو همسا ینشان م خود

 .آمدند نییهمراه کارگران پا ونیموقع راننده کام همان

 .آن ها گرفت یرا به سو یخانم چا اعظم

 .دییاوستا بفرما -

 .دست شما درد نکنه ،یتشکر آبج -

 .ارمیب ییچا گهید ینیس هیخب من برم  -

 یآمد و سالم کرد. خانم خاقان نییپا یجوان مرد

 .کرد یها را به او معرف هیهمسا

 دست چپمونن، اعظم خانم هیشهناز خانم همسا-

 راست. دست

 

 خوشحالم که مامانم در بدو یلیخوشوقتم خانم ها، خ -

 کرده. االن هم با دایمثل شما پ یدوستان خوب ورود



 دیشما هم لطفا غذا نپز رم،یرم غذا بگ یمن م اجازتون

 .دییما مهمون

 یاش ابهت یاهیبه چشمان مرد جوان، که س شهناز

 داد یپرپشت به او م اهیهمراه با ابروان س مردانه

 بر یمشک یاز موها یطره ا ختنیانداخت . ر ینگاه

 شتریاش را هر چه ب یشانیپ یدیبلندش، سف یشانیپ

 : زد و گفت یآورد. لبخند یجلوه در م به

 پسرم من از شما زرنگ تر بودم، ناهار براتون -

 .دی. تاس کبابه اگه دوست داشته باشپختم

 غذا راحت شده بود دیاز بابت خر الشیکه خ محمد

 .دیکش یبه آسودگ ینفس

 

 میکه دوست دار یبده، پس چ رتونیا خخد یا -

 هم هست. خب با اجازتون من برم دنبال یعال

 .پسرم

 : زد و گفت یلبخند یخاقان خانم



 .بنده یبرو مادر برو، االن مهدکودک م -

 

 .و نازگل وارد کوچه شدند تایآرم

 نازگل کالفه شده بود با یکه از تند رفتن ها تایآرم

 که مرحمت دیکش یقیبه کوچه نفس عم دنیرس

 

 زد و خواست یدست تکان داد. نازگل بوق شانیبرا

 .که مرحمت محکم تر دست تکان داد برود

 .مجبور به توقف شد نازگل

 .سالم خاله مرحمت -

 سالم خاله به به مبارکا باشه، چرخش برات بچرخه -

 .خاله

 .ممنون، خب با اجازتون یلیخ -

 ..کارتون دارمدیصبرکن دیصبرکن-

 گذاشت و به شانه نییداد پا یم ریرا که ش یکودک و

 .زد اش



 .امیبدو برو تو االن منم م-

 آورد و سرش را از کیاز رفتن کودک سرش را نزد بعد

 برد. لیداخل اتومب تایسمت آرم ی پنجره

 

 که االن از کوچه رفت دهیسف نیماش نیگم ا یم -

 د؟یدید رو

 : گفت تایآرم

 !نه واال حواسمون نبود، چطور؟ -

 .تر شد کینزد مرحمت

 نیسحر تاهم یامروز اثاث آوردن. از صبح کله  نایا -

 ماشاهلل یسروصداشون بلند بود ول شیساعت پ مین

 زبروزرنگ همه رو بردن تو. کوچه رو هم هزارماشاهلل

 فکر کنم پسرشونه، نیو جارو کردن تموم شد. ا آب

 .دونم کجا رفته یراه انداخت و االن هم نم کارگرهارو

 .خوب، باشه خاله با اجازه ات یلیآها، خ -

 د؟یندار یسالم برسون، کار -



 نه به مامان سالم برسون. -

 

 .گرفت طنتشیش نازگل

 ...مرحمت خانم یراست -

 با ذوق و شوق دو قدم راه رفته را برگشت مرحمت

 : وگفت

 !جانم خاله؟ -

 . به نظرادیو نعنا داغ م رداغیس یبو یگم بدجور یم-

 !ها آش رشته پخته؟ هیهمسا نیاز ا یکیکدوم  شما

 : جلو داد و گفت نهیزد و س ییلبخند دندان نما مرحمت

 .خاله، آش بلغوره من بار گذاشتم ستیآش رشته ن -

 .به غبغب انداخت یباد و

 .بوش کل کوچه رو برداشته گمیعه م -

 .ارمیبرم ب سایصبرکن خاله صبرکن. وا -

 !؟یاریب یچ-

 



 .گهید هیکاسه همسا -

 ه،یبغل دست یها هیواسه همسا هیخاله، کاسه همسا -

 ...میما ته کوچه ا دیسر کوچه ا شما

 .یبوش بهت خورده امکان نداره بذارم بر گه،ینه د -

 .دهایبر دیصبر کن. مشغول الذمه ا قهیدق هی

 که دو کاسه آش درون آن بود ینیبعد با س یا قهیدق

 .داد تایرا دست آرم ینیآمد و س کنارشان

 .هم مال شما شیکیشما،  یبرا شیکیخاله،  ایب -

 نازگل غش یکردند و رفتند. بعد از خداحافظ تشکر

 آش ها کالفه اش یحاو ینیکه س تای. آرمدیخند غش

 : دیبود به او توپ کرده

 زهرمار، حاال هوس آش کرده، االن زمان هوس -

 بود؟ کارد بخوره به اون شکمت... آش

 

 .دیدوباره خند نازگل

 



 .دیدوباره خند نازگل

 خبر نمیخواستم سر به سرش بذارم بب تایجون آرم -

 یپخته، نگو که کار خودشه. آخ هیکدوم همسا داره

 یرفت دوتا کاسه هم آورد واسه مون. م چاره،یب

 دونه که یخدا خودش هم م یبنده  نیها، ا گم

 دست خودش یبده ول گرانیتو کار د تجسس

 یکنه و م یوادارش م یزیچ هیانگار که  ست،ین

 .میدی... خب بفرما رسارهیدرب یسر از همه چ خواد

 سهم او را به دستش داد و یشد. کاسه  ادهیپ تایآرم

 دید اطیبه ح دنیبه سمت خانه رفت. با رس خود

 

 دلچسب وسط ظهر استفاده کرده و یاز گرما مادرش

 .درخت بزرگ خرمالو سفره پهن کرده است ریز

 شیکرد و لباس ها کیساختمان رفت و سالم عل داخل

 ینیرا داخل س لیعوض کرد و به کمک مادرش وسا را

 اطیبه ح دنیآورد. با رس اطیگذاشت و به ح یبزرگ



 .شهناز خانمدیبه گوشش رس یزنانه ا« هللا ای »یصدا

 .گفت و آن ها وارد شدند ییبفرما

 یوانکه دخترج یزن هم سن و سال مادرش در حال دو

 شان یآمد همراه یدو ساله م یکیو  ستیبه نظر ب که

 .کرد, وارد شدند یم

 با هردو دست داد و خوش آمد تایانجام شد، آرم معارفه

 را که ی. شهناز خانم به داخل رفت و مجمع بزرگگفت

 خوردن، دوغ، یتاس کباب ، سبز یآن دو کاسه  در

 نیو نان گذاشته بود به دست آرم یفلفل، ترش نمک،

 

 به در یمشغول خوردن ناهار شدند که تقه ا ی. همگداد

 .دیبه گوش رس یا مردانه«اهللای» یبار صدا نی. اخورد

 . محمد تشکرنییخانم از همان جاگفت بفرما شهناز

 .و خواهرش را صدا زد کرد

 .رو ببر تو ایارم ایجان، ب میمر -

 فنروار از جا عیسر میقمر خانم خواست بلند شود مر تا



 داشت چرا که به یمحمد زنگ شاد ی. صدابرخاست

 میبار مر نیقبل، ا یروزها یکیسکوت و تار یجا

 .آمدند یخندان به استقبال او و فرزندش م شهیهم

 را غرق بوسه کرد و با خود ایو ارم دیفنر وار جه میمر

 او پسرک سالم داد و جواب یآورد. به اشاره  اطیح به

 دنیکه با د تای. آرمدیشن یزیمفصل و محبت آم یها

 او ضعف رفت گفت : یپسرک دلش برا خجالت

 

 آقا خوشگله نیا یشه من پهلو یجان م میمر -

 نم؟یبش

 .ابرو باال انداخت میمر

 .دییبله بفرما -

 .به پسرک داد یشکالت تایآرم

 .سالم دوستم -

 : گفت ینیریداد و با لحن ش شیبه صدا یطنز تایآرم

 ه؟ی. اسم تو چتاستیآقا خوشگله اسم من آرم یا -



 .پسرک گرد شد چشمان

 .اسم منه هیچقد اسمت شب تا،یآرم -

 ه؟یمگه اسم تو چ -

 .استیاسم من ارم -

 خنده کنان گفت : میمر

 

 ...یکم دار« ت» هیاَ چه خوب، فقط تو  -

 .دیغش غش خند و

 .با انگشت به مادربزرگش اشاره کرد تایآرم

 

 منه، من یخانم مامان نیا ،ینیب یخانم رو م نیا نیبب-

 برات یخوا یداده. م ادیعالمه شعر بهم  هیبودم  بچه

 .رو بخونم شیکی

 آب شده بود تایآرم یزبان نیریاز ش خشیکه  ایارم

 : و گفت دیخند

 .بلده یلیمنم خ یآره آره. مامان -



 خواند : یبا لحن بچگانه ا تایآرم

 

 قصه قصه قصه یآ -

 و پسته ریو پن نون

 خسته خسته یپسرا

 مونیدرو باز کن سل نیا

 مونیدرو باز کن سل اون

 وونیرو بکش تو ا یقال

 هارو کباب کن راسته

 و دال رو آب کن بخور

 خورن بسم هللا یپلو پلو آش م یپسرا

 «بازم بخون بازم بخون»و گفت دیغش غش خند ایارم

 .ادامه داد تایآرم

 و پسته، مادربزرگ ریقصه قصه قصه، نون و پن یآ»

 دیسرش مثل برف، سف یمن نشسته، مو یپهلو خوبم،

 



 نکیو قشنگه، ع یمادربزرگ، گل گل ینقره رنگه، لپها و

 هست، نکشیع شهیش ،ینیب یسواره رو شه،یهم او

 یکه مادربزرگ، قصه برام م یوقت ،ینیو ذره ب بزرگ

 قصه یمونه، آ یخانه کوچک ما، مثل بهشت م خونه،

 قصه هی میو گردو، مادربزرگ برا ریقصه، نان و پن قصه

 «.بگو خوب

 من و دیخانم تشکر کرد و گفت اگه اجازه بد ریمن

 .میکارهامون رو انجام بد میجون بر میو مر قمرخانم

 : را جا به جا کرد و گفت نکشیع مادربزرگ

 .یش یخانم شما بمون مادر،عرق چا م ریمن -

 .کنن یرن کمک م یم نیبا آرم تایآرم

 گرد شده به طرف مادربزرگش یبا چشمان تایآرم

 زد. ی. مادربزرگش چشمکبرگشت

 

 : خانم گفت ریمن

 خانم تازه از سرکار اومده تاینه حاج خانم، آرم -



 رو سر و ییرایبا کارگرها پذ یخاقان یآقا بعدهم

 یهم با کمک هم زود تموم م هیدادن. بق سامون

 .شه

 و یخاقان یرفته بود تا ناهار آقا رونیکه ب نیآرم

 وارد شد و خوش و بش انیهللا گو ایرا بدهد  پسرش

 .کرد

 .رم تو غذام رو بخورم یخب من م -

 کند یم تیبه خاطر آن ها رعا دیخانم که فهم ریمن

 : گفت

 .یکجا بر متیدیتازه تو رو د ن،یبش رینه مادر بگ -

 ریهم مثل خواهرت، بگ میمثل مادرتم مر من

 .نیبش

 

 : خاص خودش گفت یزبان نیریبا همان ش نیآرم

 یها، اصال احساس م دمتونیبه خدا خاله همون که د -

 با شماها آشنام. مخصوصا میاز اول زندگ کرذم



 عمو و مثل برادر واسم نی. عیخاقان یو آقا محمدآقا

 خانم میمر د،یمون یمونن. شما هم که مثل خاله م م یم

 .ما یکه مثل آبج هم

 .مادرجون نیخوب، پس بش -

 را شیکه غذا یازخدا خواسته نشست و در حال نیآرم

 : خورد گفت یم

 ... سوال هیمامان  -

 اش گل یزبان نیریش دندیومادربزرگ که فهم شهناز

 .دندیانداخته و خند ینگاه گرید کیبه  کرده

 جانم مادر بگو. -

 

 .درست کردن یچ یخشک رو برا ریگم ش یم -

 .شانه باال انداخت شهناز

 نداشته باشه با ریش یکه اگه مادر یوقت یخوب برا -

 .کنه ریبچه اش رو س اون

 رخشکیش یقوط هیشد شما  یم یخب مادر من چ -



 .به من یداد یم

 .دیغش غش خند زرگیمادر

 یچ یداده بهت برا ریپسرجون، مامانش خودش ش-

 خشک بده بهت؟ ریش

 : گفت نیآرم

 !گه؟ یم یخانم چ فهیظر نیپس ا -

 

 

 !گه؟ یم یخانم چ فهیظر نیپس ا -

 !گه مادر؟ یم یچ -

 رمیگه ش یم نهیب یرو م یهر دفعه من و نام -

 دانشگاه. حاللتون باشه دیرفت دی. سربلندم کردحاللتون

 یرو حرومتون م رمیش دیوقت راه کج بر هی. اگه رمیش

 .کنم

 : و گفت دیخند شهناز

 گهیدادم به کس د رینداره. من خودم بهت شامکان  -



 .بده ریندادم بهت ش یا

 یمن مهدکودک م ادمهیکه  ییبله، گفتم که بابا تا جا -

 یقوط هیداد . تازه  یرو م رمیمامانم ش یرفتمول

 داد ببرم اونجا. یم زاپاسم

 

 .از نوع حرف زدن او خنده شان گرفت یهمگ

 دوتا ماماناتونشما  ریگه نه خ یخانم م فهیظر یول -

 یم رتونیمن ش دیشد یم ضیرفتن مر یم سرکار

 .دادم

 : خانم گفت نبات

 نیا یدون یآخه م ر،ینگ یکرده مادر جد یشوخ -

 دست و دلباز بود از یلیخانم بنده خدا خ فهیظر

 داده یم ریکوچه ش یاولش. به تمام بچه ها اون

 .کرده به شما دوتا هم داده فکر

 : خانم گفت ریمن

 یبه ها دیگ یکه م یخانم نیخانم هم فهیظر -



 و پخش کرده؟ دهیرو چ اطشیح

 .دیزاره. باور نکن یبله بله، سر به سر بچه ها م-

 

 :گفت نیآرم

 یکنم م یرو حاللت نم رتیبار اگه بهم بگه ش نیا -

 لو،یسه ک لو،یدو ک ،یداد ریبهم ش لویبابا چند ک گم

 ریش لویک ستی. من ب لوی... نه اصال ده کلویک پنج

 .دم . دست از سر کچلمون بردار یخرم بهت م یم

 : و گفت دیغش غش خند زرگیمادر

 .خنده یچه گنده، کور به کچل م نیبب ایدن -

 : دست از خوردن برداشت و گفت نیآرم

 حاال من رو به ؛یمامان گهیدست شما درد نکنه د -

 اون ینداره ول بیکور ع یام بگ ینکیع نکهیا خاطر

 شتریگنده اش که البته ب کلیخانم با اون ه فهیظر

 خانم، کجا فهیهرکول خانم باشه تا ظر ادیم بهش

 .آخه کچله



 گفت : شهناز

 

 ؟یدیخانم رو د فهیظر یتو مگه موها -

 .حجاب داره شهیهم ییخدا دم،یموهاش رو که ند -

 یم شیروسر ریکه از ز ییاز اون قلمبه سلمبه ها یول

 .داره یافشون یمعلومه که زلف ها رون،یب زنه

 کوچولو افتاد و آرام به ایمادربزرگ نگاهش به ارم۲

 .زد زانوانش

 .آخ آخ، بچه خوابش گرفته -

 .دست بر شانه برادرزاده اش انداخت میمر

 .بخوابونمت میبر ایعمه جون، فدات بشم ب ا،یارم -

 شد که شهناز گفت : یبلند م ینیکسل به سنگ ایارم

 

 تایجون، هنوز خونتون رو به راه نشده. با آرم میمر -

 شاالیشه ا داریتا ب دشیما بخوابون یتو خونه  دیبر

 .شما هم تموم شده یکارها



 .دیکش ازهیخم ایارم

 : گفت عیسر تایآرم

 .تو میبر ایب ا،یجون ب میآره مر -

 خوشش آمده بود و تایآرم تیکه از شخص میمر

 یکیکه  یختربود که در بدو ورود با د خوشحال

 عیشده سر هیاز خودش بزرگ تر است همسا یدوسال

 .را بغل کرد ایاو بلند شد و ارم همراه

 

 

 : و گفت دیکش یگرید ی ازهیخم ایارم

 ؟یبهم بگ یجون، قصه بلد تایآرم -

 به داخل ساختمان میکه همراه او و مر یدر حال تایآرم

 : رفت، جوابش را داد یم

 بهم قصه یکل می. مامانیعالمه بلدم پس چ هیبله،  -

 ؟یدوست دار یداده. خوب تو چ ادی

 : گرفت گفت یهمچنان که خوابش م ایارم



 .قلقله زن یکدو -

 را ایارم تا،یآرم یبا اشاره  میهم داخل اتاق رفتند. مر با

 خوابش دهیبه قصه نرس ایتخت گذاشت. ارم یرو

 باز مانده بود به مهیکه دهانش ن یو در حال گرفت

 رفت. خواب

 

او  یرا درآورد و پتو را رو ایارم یجوراب ها میمر

 .دیکش

 یدختر هیهمسا نکهیاو، خوشحال از ا دنیبا د تایآرم

 : به سن و سال آن ها دارد گفت بایتقر

 بخواب اگه ریجون خودت هم کنارش بگ میمر -

 .ها ییسرپا نکهی.از صبح مثل ایا خسته

 : کرد و گفت یخنده ا میمر

 هیبرم  دینه بابا، خواب من فقط شبه، االن هم با -

 یچقدر اتاقت خوشگله ول ی. راستمیکار دار عالمه

 هیدختر جوون شب هیبه اتاق  نیهمچ ییجورا هی



 .ستین

 .زد یپوزخند تایآرم

 اتاق مامان و نجایآره بابا، من اتاقم کجا بود. ا -

 اطر کارشبه خ شهیچون بابام هم ی. منتهبابامه

 که بابا ییخوابم. وقتا یم نجایره سفر، من ا یم

 

 اتاق یکی. اون میمامان شیرم باال پ یمن م ادیم

 از یبود ول نیآرمان و آرم یقبال برا ینیب یکه م هم

 داداشم یتخسه طفل یلیخ نیآرم نیکه ا ییاونجا

 .کرذ و صاحب کل اتاق شد رونیب رو

 .دیغش غش خند میمر

 . اون وقت داداشت تو حالهیجلب نیآرم نیعجب ا -

 !خوابه؟ یم

 .شانه باال انداخت تایآرم

 رو یمامان یاز اتاق ها یکیرفته باال  چارهینه بابا ب -

 .برداشته



 : جواب داد میمر

 باال که از یپس تو چرا نرفت هینطوریخوب اگه ا -

 و لونیو ینجوریا ؟یاتاق داشته باش هی خودت

 زدم؟ یحرف بد دا،یببخش یوا ی. اینش لونیس

 

 .کش آمد شیلب ها تایآرم

 شیپ شهیهم یمامان نکهیبا ا ،یگ ینه بابا راست م -

 موقع خواب الزمه که حتما از هم دور یول ماست

 .میباش

 .دیدوباره خند میمر

 کنه؟ یخر خر م یعنیآخ آخ آخ، -

 .چشم دراند تایآرم

 .وحشتناک -

 .رو من هم دارم. بابام بابام بتیمص نیهم ،یوا یا -

 زیچ هیکنه وحشتناک. تازه  یم ییخرخرها ،یوا ،یوا

 تا؟یبگم آرم بهت



 به هیهم کنار او و تک مینشست و مر نیزم یرو تایآرم

 دادند. تخت

 

 .ها بگو -

 هیبدتر بوده.  یلیخ نیگه مرحوم بابابزرگم از ا یم -

 بهت بگم؟ داستان

 نازگل ادیکه او را  م،یاز پر شر و شور بودن مر تایآرم

 .انداخت خوشش آمده بود یم

 

 نیچند ساعت گذشته، انگار که چند نیعرض هم در

 : شناسد با خنده گفت یاست که آن ها را م سال

 آره بگو. -

 

 ترسد یبه در اتاق انداخت، انگار که م ینگاه میمر

 کند و سرش را جلو تر ریو او را غافل گ دیایب یکس

 .آورد



 مادربزرگم نیگم ها هم یمن نم یعنیگم؛  ی، م نیبب -

 .خدا رحمتش کنه چاره،یگفت ب یم خودش

 عه فوت شده؟ -

 .آره متاسفانه -

 .امرزهیخب خداب -

 بار بنا بوده خونشون روضه برگزار هیگفت  یآره م -

 یبعد بابابزرگم ، مثال فکر کن که روضه م بشه،

 ساعت چهار برگزار بشه خب؟ خونه شلوغ خواسته

 انیاومده. م یبابابزرگ خوابش م نیبوده بعد ا پلوغ

 ییرایگن که باباجون برو تو پذ یبهش م نایم و ا عمه

 یبالشت رو م یمنته ،ییرایره تو پذ یم نمی. ابخواب

 

 اندازه یکیبار یجا هیپشت کاناپه کنار پنجره.  ذاره

 خوابه. حاال چرا، یم ینفر. اونجور هیمثال  دنیخواب

 .خوابه یکشه روش و م یدونم. پتو رو م ینم گهید

 خوب؟-



 مهمونا هنوز یکه شما باش یخوب به جمالت، خانم -

 اون موقع انیبنا بود ساعت چهار ب گه،یبودن د ومدهین

 حاج۶:۴۸ساعت دو بوده. تو همون ..)..... .......( هم

 ی. اونم مادیساعت رو متوجه نشده بود زودتر م آقاکه

 روهمون نه؟یش ی. کجا منهیش یم ییرایتو پذ فرماد

 نی. حاال ادهیکه پشتش بابابزرگ ما خواب یا کاناپه

 هیخونه  یخدا نشسته کتابش رو درآورده داره م بنده

 .کنه یعمه بزرگم و زن عموم گل م طنتیش یا دفعه

 گه یم ا،یب ایگن ب یم رنیگ یدست مامان منم م انیم

 آقا هم نی، ا دهیخواب نجایآقاجون رو ا ایگن ب ی!؟ مهیچ

 

 کنه. مونده بودن که یاالن خوف م چارهینداره. ب خبر

 از پشت در یجور نیکار نکنن هم یکار کنن چ یچ

 گه یبابابزرگم م یدفعه ا هیکردن که  یم نگاه

 نگاه به دور و هیترسه،  یم هوی... حاج آقا ُخخخخخ

 گه ی. بعد مستین یکه خبر نهیب یکنه م یم برش



 یدوباره کتابش رو م گهیکرده د االتیحاال خ دیشا

 گه یبابابزرگم م گهیبار د هیدوباره  خونه،

 یپره از خواب، ه ی... دوباره حاج آقاعه مُخخخخخخخ

 بنده ستین یخبر نهیب یکنه به دور و برش م یم نگاه

 زن عمو ها و عمه هام نیترسه. حاال ا یکم کم م خدا

 و غش کردن از خنده. بعد سادنیپشت در وا هم

 یم یاحساسات یلیبابابزرگم اون وسطاش خ ییهوی

ُ...گه َخخخخخ ُخ ُخ خ یتو خواب م شه
 

 

 ره. یشه در م یبلند م هیدفعه حاج هی

 

 .هردو غش کردن از خنده میبا مر تایآرم

 شد؟ یخب خب، بعد چ -

 زن عموهام خود عمه ام رو که گهید یچیبعد ه -

 .کنه یکرده بود انداختن تو بره عذرخواه طنتیش

 !عجب -

 آره؟ یمعلم دمیشن -



 : گفت تایآرم

 .آره -

 دمیخونه رو که د نیا یدون یچقدر خوب، من م -

 عدیقشنگه.  یلیخ یلیقشنگه، خ یلیشدم، خ عاشقش

 یلیخ دیمون هست هیشما همسا دمید نکهیاز ا هم

 خوشحال شدم. شتریب

 

 

 : گفت تایآرم

 خوبن. تازه یلیها با هم خ هیکوچه همسا نیآره تو ا -

 شه یم یعنیمون اعظم خانم،  ییرو به رو هیهمسا

 شما خب؟ یدست راست هیهمسا

 .اهوم -

 دختر داره اسمش نازگله، هم سن منه. ما هیآره  -

 رفتن. مامان من یهم مامان هامون سرکار م جفتمون

 یمهدکودک م هیبود، مامان اون پرستار. با هم  معلم



 پلمید م،یرفت رستانیدب هی م،یرفت یمدرسه م هی م،یرفت

 من ی. منتهمیمعلم زد تیهردومون هم ترب م،یگرفت

 خوند. اما االن باهم دوباره اتیخوندم نازگل ادب یاضیر

 .میبرداشت یکیهم  مونیکار ی. روزهامیمدرسه ا هی تو

 

 .چه جالب یآخ -

 ه؟یچ یدون یحاال جالب ترش م -

 ه؟یچ -

 .دهیخر دیدونه پرا هیخانم امروز رفته  نازگل

 .چه خوب یوا -

 نایو ا یاز شر اتوبوس و تاکس گهید یعنی. یعال -

 . البته من داداش هام هستن که من رومیشد راحت

 یبا نازگل م شهیچون من هم یدون یخوب م یول ببرن

 هیخورده همسا هی نجایبعدهم ا ستیاونم راحت ن رم

 ...که یدیشن... د یمتوجه نم ها

 . خب خوب شد کهارنیدونم ... حرف درم یآره آره م -



 .دیخر نیماش پس

 

 .دیخر نیخب، خوب شد که پس ماش -

 یچرت هی. االن بزار یش یآره حاال باهاش آشنا م -

 خونه میبر گهیهردو با هم د میبعد بلند ش میبزن ییدوتا

 . چطوره؟شما

 یم ادیگم من خوابم نم یهم خوبه. م یلیخ ه،یعال -

 م؟یاالن بر نیهم یخوا

 !االن؟ -

 .رسم یمنم به کارم م میآره آره، بر -

 ...یصبر کن نازگل هم صدا کنم.ول -

 ؟یچ یول -

 .نیخونه تون رو بب اطیبا هم از باال ح میبر ایب -

 .قشنگه یلیخونمون خ اطیاوه ح -

 آره. -

 



 رمردیپ هی نجایا یمن بچه بودم، صاحب ها یدون یم -

 .بودن که فوت کردن. بچه هاشون خارجن یرزنیپ و

 سپرده بودن به بنگاه که نکهیمثل ا نجا،یا ومدنین گهید

 دایدرختاتون آب بدن و برن. جد نیبه ا انیب فقط

 هیشده.  یقشنگ بازساز نجایا یبفروشن ول خواستن

 کرد و زیرو ترتم یاومد از خارج همه چ شونیکی بار

 یکار یها، رنگ و کاش یها، لوله کار یکش می. سرفت

 خونه رو نیرو درست کردن و خالصه ا زایچ نیا همه

 خواستن یم نکهیآماده کردن و رفتن. مثل ا ینیب یم که

 یکار کنن، طرح ها یدونم رستوران کنن چ ینم

 حوصله شون سر رفت و گهید یداشتن ول ینجوریا

 .دیدی. شانس ما، شما خر فروختن

 .آره به خدا، شانس ما -

 از باال . مینیبب میبر ایخب حاال ب -

 

 : رفتند گفت یکه پله ها را باال م نیح همون



 یفقط برا میآسانسور کوچولو گذاشت هی نجایا نیبب -

 میر یباهاش م ادیم مونی. البته ما هم تنبلیمامان

 .ستین ادیز گهیخب دو طبقه س د یول ها

 .بالکن شدند وارد

 ؟ینیب یرو م نجایا -

 .جلوتر رفت میمر

 .قشنگه یلیباال نگاه نکرده بودم، خ نیاز ا یوا-

 به چشم شیاصال قشنگ دیایشما ب نکهیآره، قبل از ا -

 نیبود؟ هر دفعه که ا یچ یدون یاومد، فقط م ینم ما

 یحسرت م یشدن ما ه یپربار م وهیم یها درخت

 .میخورد

 

 

 .دیکند یم دیرفت یچرا؟ م -

 .یشد دزد یشد؟! اسمش م یمگه م ،یوا یا -

 !عه؟ -



 .گهیآره د -

 ...افتاده بود که نجایا یجور نیکه هم نیآخه خب ا -

 خب صاحب هاش وقف که نکرده بودن. مال گه،ینه د-

 اومدن یم نایا ن،یبود. اون وقت حاال بب خودشون

 یها رو م السیطور سبد سبد گ نیهم ،یبنگاه نیهم

 .دنیچ یانگور ها روم لیزنب لیدونم زنب ی. نمدنیچ

 حاال که یبردن. ول یکه هست م یا وهی... هر مخرمالو

 

 یگرفته، بو یزندگ یاصال نگاه کن. بو د،یاومد شما

 .گرفته یخوش

 : گفت میمر

 یها خواسته، اله وهیم نیآخ آخ چقدر دلت از ا -

 .دیگفت ی. خوب بهشون مرمیبم

 همون نگاه کردنش هم ست،یبا بحث گفتنش ننه با -

 .داشت لذت

 تو یاولش رو برا دیها که رس وهیبه بعد تمام م نیاز ا-



 .ارمیم

 .قربونت برم -

 که از ییبه دور و بر انداخت. گلدان ها ینگاه میمر

 .یمکرومه و کنف یزهایشده بودند در آو زانیآو سقف

 

 ای دیدیرو خر زایگل آو نی... ا نایچقدر قشنگن ا یوا-

 د؟یدرست کرد خودتون

 : گفت تایآرم

 مامانم یدوره  ستم،یرو بلد ن زایچ نینه بابا من که ا -

 ینیب یمامانم مد بود همه کار مامانمه، م یجوون نا،یا

 قشنگه؟ چقدر

 توش هم قشنگن. به یگلدون ها نیآره واقعا، بعد ا -

 .با صفا چه

 : گفت تایآرم

 بهشون یکل ادیان. هر روز م یمامان یبچه ها نایآره ا -

 وقت هیدونم  یخونه، چه م یده براشون شعر م یم آب



 داره یروزگار یکنه... ه یخونه، نازشون م یقران م ها

 .نایا با

 به به چه قدر قشنگه. -

 

 یقالب باف دنیپبرزن شدند. د ییرایبا هم وارد پذ بعد

 افتاده بود نهیکاناپه ها، کنسول و شوم یکه رو ییها

 .کرد یم یتداع میمر یرا برا یقشنگ ینوستالژ

 یشمعدان نهیآ نهیشوم ی. بر روریو نورگ عیوس ییفضا

 که معلوم بود متعلق به خود مادربزرگ یمیقد اریبس

 !قهیشمعدان نقره کوب و عت نهیشد. آ یم دهید هست

 زد و یبرق م یزیروشن از چوب خام، از تم پارکت

 کنار هم نیاردکان در فواصل مع یبایز یها چهیقال

 و براق اهیس کیخوان سرام شیشده بودند. پ دهیچ

 سالن در تضاد با یاپن در انتها یآشپزخانه  مقابل

 زانیزا که از سقف آو ینور آباژور د،یسف یها نتیکاب

 .کرد یم رهیبود در خود ذخ شده



 .داشت دیقرمز و سف یچهارخانه  یپرده ا آشپزخانه

 و زیو قرمز ر دیسف یهم همان بود. چهارخانه  یزیروم

 

 ییبایز یها یها از همان پارچه گلدوز یصندل یرو بر

 .بود یگرفته بودند. فضا پر از انرژ قرار

 پر یقفسه ا یبرگشتند. در گوشه ا ییرایهم به پذ با

 .کتاب قرار داشت از

 اهل کتابه نه؟ یلیمامان بزرگت خ -

 : گفت تایآرم

 . در واقعمیاهل کتاب و مطالعه هست ما همه مون -

 مال بابازرگم و مامان نای. آره امیکتاب ی خوره

 .آورده نجایباباست. ا یبرا شمیمقدار هی بزرگمه

 .هیمامان یاتاق برا نیا ،ینیب یاتاقا هم که م نیا

 داداشم آرمان. آرمان سه یهم برا ییرو به رو نیا

 .مشغوله یشرکت هیاز من بزرگتره تو  سال

 پنجم فصل



 

 

 خار یب یچگلیکه ه ییمظلومه اما.... از اونجا یلیخ

 نیداره با ا یخار هیشه داداش ما هم باالخره  ینم

 از همه فرو زتریت نیکه مخصوصا تو بدن آرم یدرشت

 .ره یم

 : گرد گفت یبا چشمان میمر

 یخدا، چرا؟ مشکل یعه! خدا به دادش برسه بنده  -

 داره؟ یزیچ

 او خنده اش گرفت. ی افهیق دنیبا د تایآرم

 

 یب یلیشلخته س. خ یلیکه خ نهینه مشکلش ا -

 داره شهیگم کرده، هم یزیچ هی شهی. همنظمه

 .گرده یم یزیچ هی دنبال

 .دیغش غش خند میمر

 یتو. خواهر ندار یدار یباحال یخدا، چه برادرها یا -



 نه؟

 .نه متاسفانه -

 کنم ینداره فکر کن من خواهرتم. منم فکر م بیع -

 .یخواهرم تو

 !؟یتو هم خواهر ندار -

 .فقط و فقط مینه واال. من و داداشم -

 آن ها یزنگ بزند، نازگل به خانه  تایآرم نکهیاز ا قبل

 نازگل یابیبه ارز میآشنا شد. مر میو با مر آمد

 

 نی. از مدل حرف زدنش مشخص بود که در حپرداخت

 .سرسخت و قاطع است یبودن دختر شوخ

 .به خود آمد تایتلنگر آرم با

 یم دیخوب، نازگل جون حاال که باهم آشنا شد -

 .میجون رو درستش کن میاتاق مر میر

 ییرایاز پذ هیرفتند. اثاث یهم به ساختمان خاقان با

 مختلف با یشده بود، اساس هر اتاق و جاها جمع



 .ان جا برده شده بودبه هم یخاقان یخانم و آقا نظارت

 نداشت، پرده ها قبال نصب شده یادیکار ز ییرایپذ

 و فرش ها هم پهن بودند فقط تابلوها دهیمبلمان چ بود،

 از یکیآن ها را به  میمانده بودند. مر نیزم یرو بر

 .رو به آفتاب برد یها اتاق

 .اتاق منه نجایا د،یایب -

 اتاق. نیبشه ا یچ یاوه، وا -

 

 م؟یکار کن یخوب چ -

 .نوشته بود پرده باز کرد شیرا که رو یکارتن تایآرم

 هم زشیزنم. همه چ یرم پرده رو م یخوب من م -

 .آماده ست که

 : نشاند وگفت نیزم یرا رو میمر نازگل

 دراورت یکنم،خودت تو یرو باز م نایخوب منم ا -

 .یخواه یهر کدوم رو هرجا که م نیبچ

 در میمر یو پرت ها، لباس ها و لوازم شخص خرت



 صحبت هم گریکدیکار کردن با  نیها بود. در ح کارتن

 و پدر و یاز خودش، نام میمر ی. نازگل براکردند

 .گفت مادرش

 .خوب حاال تو بگو -

 بگم؟ یچ -

 

 الت،ی، پدر مادر، خانواده، تحص گهیکن د فیتعر -

 .شغل

 یرا با دقت تا م یرنگ یکه دامن سرخاب یدرحال میمر

 انداخت، یم نیآرم بینظم و ترت ادیرا به  تایو آرم کرد

 : زد و گفت ییدندان نما لبخند

 یرو گرفتم موندم خونه دارم برا سانسمیخوب، ل -

 .خونم یم ارشد

 .سرش را جلو برد بعد

 رم یم دیخوب سراغ داشت سیهکی. اگه یالبته الک -

 آخه؟ هیچ یبخت. واال به خدا، مجرد ی خونه



 که سنجاق پرده ها را یدرحال تای. آرمدندیدختر خند دو

شانه به عقب برگشت  یکرد از رو یرد م لیر یرو از
 و

 کرد. نگاهش

 

 

 ؟یخوند یچه رشته ا ه،یچ سانستیخوب ل -

 .را برداشت و با دقت تا کرد یبار بلوز نیا میمر

 برادرم دارم و با پدر و هیخوندم.  یروانشناس -

 .کنم یم یزندگ مادرم

 ایبه دن یکیما  نیاز من ده سال بزرگتره. ب برادرم

 بود که فوت کرد و مرد. فقط من و داداش اومده

 .میهست محمدم

 :از همان باال گفت تایآرم

 .خدا حفظشون کنه -

 شده بود با میمر یکه متوجه اندوه نهفته در صدا نازگل



 گفت : تعجب

 

 ؟یشد چرا ناراحت شد یچ -

 : وگفت دیکش یآه سوزناک میمر

 دخترعمه هیبا سم شیو دو سالگ ستیداداشم تو ب -

 سال بعد هیکه عاشق هم بودن ازدواج کرد و  ام

 ...رو بهشون داد ایارم خدا

 و دیپر میمر یحرف لبخند از لب ها نیاز گفتن ا پس

 تا دندینپرس یزیشد. دو دختر چ یباران چشمانش

 .ادامه دهد خودش

 ونمونیاز م هیساله ش بود، سم کی ایارم یوقت -

 ...رفت

 میاز گفتن آن جمله، ساکت شد. سکوت مر پس

 را در بر داشت. یتلخ قیحقا

 

 از تایبه سمت پنجره برگشت و همان وقت آرم نازگل



 تکان دادند و یشانه نگاهش کرد و با تاسف سر یرو

 .دیداستان را بازگو میکردند تا خود مر صبر

 یرا که از گوشه  یبا دل انگشت قطره اشک میمر

 : شد گرفت و گفت یم یجار چشمانش

 یی. از رو پل هوارونیرفته بود ب هیروز سم هی -

 و ادیزن م فیک هیاومد که  یداشت م ادهیعابرپ

 کنه، آخه یمقاومت م هیزنه. سم یرو قاپم فشیک

 که یمهم زیخالصه هرچ د،یپول، مدارک، کل تمام

 یقاپ دست بر نم فیک یبوده ول فشیک یتو الزمه

 هم هیکشه، سم یرو محکم م فی. خالصه کداره

 از سمت پله ها، پله ادیم یطور نیهم ف،یک همراه

 هم همراه هیکشه سم یرو که م فیک ،یفلز یها

 سرش نیافته زم یکه م یکنه. وقت یسقوط م فیک

 

 هیبار با  نیقبال محکم به پله ها خورده بود ا که

 کنار پله و همون جا لهیخوره به م یم دیشد استپ



 که یره... مردم یقاپ در م فیکنه. ک یم تموم

 عده ام به هی دونیعده دنبال اون م هیبودن  اونجا

 و به رنیگ یقاپ رو م فیدن. ک یخبر م اورژانس

 یرو م هیدن. اورژانس هم سم یم لشیتحو سیپل

 با یکه بوده از تو کالنتر یفیاز تو ک مارستان،یب بره

 رو فی. کمارستانیکه بره ب رنیگ یتماس م محمد

 جنازه اش رو ه،یسم یدن اما به جا یمحمد م به

 .دن یم لیتحو

 دست یکه دلش سوخته بود، دستش را بر رو نازگل

 .گذاشت میمر

 !زیخدا رحمتش کنه، چه غم انگ -

 

 پرده را لیکه کارش تمام شده بود قفل سر ر تایآرم

 .آمد نییپا هیاز چهارپا اطیاحتآن فروکرد و با  داخل

 یسوخته بود. برا یلیکوچولو خ ایارم یبرا دلش

 ه،یاز جمله سرنوشت تلخ سم میمفاه یبعض رساندن



 دست بر تایاحساس بودند. آرم انیعاجز از ب کلمات

 .گذاشت میمر ی شانه

 که خدا دوارمیبگه فقط ام یدونه چ یآدم نم -

 .بده صبرتون

 .اشکش را پاک کرد میمر

 

 هیسم ادیسه سال گذشته اما داداشم هنوز به  -

 چند بار ه،یخود عمه ام مادر سم ی. حتست

 

 یول رهیکه اون ازدواج کنه، سروسامون بگ خواسته

 .کنه یهرگز دوباره ازدواج نم گفته

 به دشیدو دوست جد نیغمگ یچهره  دنیبا د میمر

 : آمد و گفت خود

 یزحمت م دیهم دار نجا،یا دیاومد زمیعز دیببخش -

 خونم. خوب یهم دارم براتون روضه م د،یکش

 دانش یها طنتیحرف ها رو، از ش نیا دیکن ولش



 .دیکن فیتعر آموزاتون

 دیکش یکه انگار از بند رها شده باشد نفس راحت نازگل

 : گفت و

 که نییطونایش کیدخترا، دخترا رو نگو...  نیآخ آخ، ا -

 : تایندارن. سپس رو کرد به آرم یدوم

 ؟یشناس یرو که م یکمال یکالس دوم تجرب تایآرم -

 آره چطور؟ -

 

 از کالس ها از یگفتن که سر بعض یهمکارها م -

 کردم. با یتعجب م شهیمنم هم ارهیصدا در م خودش

 درآورده و من متوجه نشدم. تا دیگفتم شا یم خودم

 یکی دمید هویدادم  یهفته قبل داشتم درس م نکهیا

 که همکارا گفته یکنه. مثل همون یما ما , م داره

 که تجاهل کرده بودن خودم هی.نخواستم مثل بقبودن

 ... بزنم به اون راه رو

 .برق زد میمر چشمان



 ؟یکار کرد یچ یعنی -

 .به غبغب انداخت یباد نازگل

 و گفتم زیبرگشتم با خط کش زدم رو م ،یچیه -

 یبچه ها که اون رو «دیها ساکت، ساکت ش بچه»

 مبصر» ساکت شدن. گفتم  هوی دنیرو د من

 بله خانم»مثل فنر از جاش بلند شد  «کالس

 

 نکهیاز دوستاتون مثل ا یکی»گفتم  «یخرم

 یکن یم دایپ یزیچ یآب و علف نیبرو بب گرسنشه،

 شه ما درس رو ادامه ریبهش بده بخوره س اریب

 «.میبد

 .دیغش غش خند میمر

 کار کرد؟ یشما، اون چ دیچقدر باحال ،یوا یا -

 دیفهم اره،یجرئت نکرد صدا درب گهید گه،ید یچیه -

 .کنم تو حلقش یعلف ها رو م ارهیدرب اگه

 وا، مگه علف بود اونجا؟ -



 ،ینیب یعلف م یمبصر رو فرستادم گفتم برو هرچ -

 مونده. مبصر اریبکن و ب ییچندتا اطیرو ح یها برگ

 یوقت یکنم. ول یم یکرد شوخ یهاج و واج، فکر م بود

 بنده خدا ،«گهیبرو د یپس چرا معطل»من گفتم  دید

 خس و خاک برگشت کمیخورده برگ و  هیو با  رفت

 

 یول دندی. گفتم خوب حاال بده بهش. بچه ها خنداومد

 هیبزنه. گفتم  یجرئت نکرد حرف گهیخودش د یکمال

 .ره تو حلقت یم نایا ادیصدات درب گهید بار

 !عجب-

 : و گفت دیچرخ تایسپس سمت آرم میمر

 کالس هاتون دمیکه فهم نطوریجون ا تایآرم -

 شاگرد شما هم هست طونیش یکمال نیا مشترکه،

 درسته؟

 .درسته -

 ؟یخوب؟ سرکالس شما چ -



 . زد یلبخند تایآرم

 کنه.چون من باهاشون یکالس من جرئت نم -

 مونه. ینم یفرصتدارم اصال  یاضیر

 

 : گفت نازگل

 .ستین یاضیبه خاطر ر گه،ینکن د شیاسیس -

 ه؟یچ یپس برا -

 یش یوقت ها لولو خورخوره م یشما بعض نکهیا یبرا-

 .ترسن یم ازت

 : گفت تایآرم

 شم یوقت ها لولو خورخوره م یخوبه حاال من گاه -

 ؟یچ یمثل برج زهرمار شهیکه هم تو

 

 : گفت دیخند یآن ها م یکه به حرف ها میمر

 کردم ها. یم طنتیش یآخ آخ، منم ول -

 



 : گفت نازگل

 طنتیآخه آدم ش م،یکرد یم طنتیهمه مون ش -

 ادب و شعورم خوب یگذره. ول یکه خوش نم نکنه

 بود؟ یتو چ طنتیش نمی.حاال بگو ببهیزیچ

 را نییدراور پا یباال انداخت و کشو یشانه ا میمر

 آن را باز کرد و دامن یطبقه باال یو کشو بست

 .برداشت یگرید

 دیتاب یم دیکه خورش یداشتم وقت یبرم نهیمن آ -

 .افتاد تو کالس یگرفتم رو اون نور م یرو م نهیآ

 شیهمه ها پ شی. البته نه پمیکرد ینور م یباز

 .گفتم یم دینبا دیشما معلم یها. وا یبعض

 میشده بود. مر میمر نیریش یمحو صحبت ها نازگل

 بان هیکه سا ییها یرا کنار زد. چتر شیها یچتر

 درشتش بود. تازه پس از آن بود که یقهوه ا چشمان

 

 به چشم آمد. دخترک با میو پرپشت مر یهالل ابروان



 خوش فرم و یگرد و لب ها یکوچک ول ینیب آن

 .بود اتورینیم یها یمانند نقاش دیسرخ و سف صورت

 ایارم یکرد که پس چشم و ابرو یبا خود فکر م تایآرم

 تمام میعمه اش رفته است. باالخره کار اتاق مر به

 ییرایپذ انیاز م دی. خواستند به آشپزخانه بروند. باشد

 یمرد جوان یبه آشپزخانه صدا دهیگذشتند که نرس یم

 .که از جا برخاست و سالم داد دیگوششان رس به

 واقعا د،یخوش اومد یلیخ یلیسالم خانوما خ -

 .دیدیکش زحمت

 و نازگل جوابش را دادند که هردو نگاهشان بر تایآرم

 مشغول نصب ییبه تنها نیخشک شد. آرم آشپزخانه

 به کمک مرد مشغول یبود و نام ییلباسشو نیماش

 اجاق گاز بود. محمد ادامه داد : نصب

 

 .دنیزحمت کش یلیشما هم خ یبرادرها -

 : گفت نیآرم



 یبه خوب گهینگران نباش داداش چند وقت د -

 .یکن یم جبران

 .اشاره کرد تایسپس با آچارفرانسه به آرم و

 هم من رو ول نجایا ؟یخوا یاز جون من م یتو چ -

 کار کنم؟ یمن از دست تو چ ؟یکن ینم

 ها از بهیآن غر شیکه انتظار آن برخورد را پ تایآرم

 نداشت از خشم سرخ شد که نازگل دستش را نیآرم

 : و خنده کنان گفت دیکش

 .ست یولش کن بابا ، جواب ابلهان خاموش -

 خالص شده بود ییلباسشو نیکه از نصب ماش نیآرم

 شد. بلند

 

 من با د،ییآقا اصال کبوتر با کبوتر باز با باز... بفرما -

 تو ؟یره مگه نه نام یجوب نم هیدوتا آبم تو  شما

 ره؟ یجوب م هیباهاشون تو  آبت

 .زد یخنده محجوب ینام



 و یخاقان یتمام شد. آقا بایباالخره کار دخترها تقر

 خانم ریبه باال آمدند. من نیرزمیهم از ز رخانمیمن

 به هیشب یمرد یخاقان یکرد، آقا یرا معرف دخترها

 برخالف یول یجوگندم یبا موها یبود منته محمد

 گرفته داشت، او مانند همسرش یکه چهره ا محمد

 خنده را بر لبش چسب کرده بودند. با حال ییگو

 .کرد و از زحماتشان تشکر کرد یاحوالپرس یخوش

 یبه خانه ها یتشک کردند و پس از خداحافظ دخترها

 کرد یم یکه سع یرفتند. نازگل در راه درحال خود

 نشنود گفت : یرا کس شیصدا

 

 نه؟ انیبه نظر م یخوب یآدم ها -

 

 نه؟ انیبه نظر م یخوب یآدم ها -

 ییبا تکان دادن سر نظرش را جلب کرذ که صدا تایآرم

 .راه پله او را به خود آورد در



 ...خانم تایخانم، آرم تایآرم -

 .محمد بود یتپش قلبش باال رفت. صدا صدا تایآرم

 !بله؟ -

 .مال شماست فیک نیفکر کنم ا -

 .انداخت فیبه ک ینگاه تایآرم

 ندارم. فینه، من ک -

 

 مال شما چطور نازگل خانم؟ -

 : هم گفت نازگل

 .میاوردین فینه ما ک -

 انداخت و نییسرش را پا دیکش یکه خجالت م محمد

 : گفت

 .دیببخش مهیمر ایمامان  یخوب حتما برا -

 .دیسالم برسون خدانگهدار،

 یصدا دنیکرده بود. با شن دایپ یبیحال غر تایآرم

 .شد یبند بند وجودش انگار از هم گسسته م محمد



 ریکرده بود. تصو دایدر درونش راه پ یبیعج یغوغا

 مقابل چشمانش نقش بسته و اهیجفت چشمان س کی

 یتار و پود وجودش را به باز یمردانه ا یصدا مخمل

 دوست یول بیحس عج نیبود. در برابر ا گرفته

 ینشست. دلش م شیدر گلو یبغض مبهم یداشتن

 

 یخود بپردازد. نم یتنها باشد و به واکاو خواست

 و نیآرم یها یحرف بزند، خوشمزگ یبا کس خواست

 همه را یروز که خنده  عیآبدارش از وقا یها فیتعر

 جر یشد. حوصله  یم تایبود موجب خشم آرم درآورده

 را بهانه کرد و به اتاق یبحث با او را نداشت، خستگ و

 که دیآرمان را شن یرفتن صدا نیرفت. در ح مادرش

 را شیشکست و پوست ها یکه تخمه را م یحال در

 کرد، یاطراف بشقاب پرت م یدر بشقاب و گاه یگاه

 : دیپرس یم

 رفت بخوابه؟ یزود نیچشه؟! چرا به ا نیا -



 را بشنود. به اتاق رفت و در را هینماند تا جواب بق تایآرم

 گرفته لود، یمحمد ذهنش را به باز ادی. فکر و بست

 تر از قبل یکرد او را پس بزند، قو یتالش م هرچه

 گرفت! یم رنگ

 

 .مقابل پنجره رفت و به آسمان نگاه کرد تایآرم

 یماه کامل همه جا را روشن کرده بود، ستاره ها انیپرن

 زن در مقابل عروس مهتاب از جلوه افتاده چشمک

 تایآرام بخش محمد، در گوش آرم ی. پژواک صدابودند

 حال نیو در ع یو دلش را ماالمال از خوش دیچیپ یم

 که سر باال آورده بود تا یکرد. در لحظه ا یم غم،

 ینگاهش تک تک سلول ها سیکند مغناط تشکر

 چون دونده تای. آرمدیجوان را به سمت خود کش دخترک

 قلبش به تپش افتاده باشد گرومپ ییکه در سرباال یا

 .. پنجره را باز کرددیتپ یاش م نهیدل در س گرومپ،

 از مقابل صورتش عبور یزییسرد پا یهوا ی جبهه



 خواست انگشتان نرم خواب پلک ی. دلش مکرد

 

 یخبر یب یرا نوازش دهند و او را به واد شیها

 .بود ختهیخواب از او گر یول بکشانند

 رنگش دراز یزرشک یپتو ریو ز دیتختش خز یرو

 را روشن کرد و لشیموبا یگوش ی. داده ها دیکش

 که ییرا باز کرد و پست ها نستاگرامشیا ی صفحه

 .کرد و رد شد کیآمدند ال یسرهم باال م پشت

 گذاشته بودند که ییها یاز دوستانش استور ییچندتا

 و یجالب نبودند، همه تکرار چکدامیکرد. ه نگاهشان

 .حوصله رد شد یبه هم... ب هیشب

 

 نداشت. یامیپ چیه

 

 آن که به یواتساپ رفت، وارد گروه مدرسه شد، ب به

 کند سراغ ینگاه یمربوط به مسائل آموزش یها پست



 .رفت و آن را باز کرد یزشیانگ یها پست

 .بود، خوشش آمد یو قشنگ نیسنگ یجمله  جمله،

 .با دقت خواند گریبار د کی

 برو بر سر ست،یخشمت بگو برو اون طرف با به»

 .شو یخال تکبرم

 من و جناب دروغ نیو ب دییقهرت بگو شما بفرما به

 .دیبرقرار کن قهر

 تو ستم،یدرونت قاطعانه بگو نه، من غالم تو ن وید به

 ییبر ملک وجودت فرمانروا مانیمانند سل ،یمن غالم

 «.کن

 

 یصوت یروز وارد کانال رمان ها یها یاز دوندگ خسته

 که تازه دانلود ییاز رمان ها یکیو گوش سپرد به  شد

 و سیبود.چشم بر هم گذاشت و گوش به و کرده

 .سپرد پادکست

 به دیمال یچشمانش را م کهیدر حال نازگل



 .در خانه گوش کرد دهیچیپ یسروصداها

 «!ها میلیروز تعط هیخبر شده  چه»

 .آمد یگفت وگو و به هم خوردن ظرف ها م یصدا

 «!چه خبره صبح اول صبح، اونم وسط هفته »

 مادرش در دیوارد آشپزخانه شد که د یکنجکاو با

 ریشورد و شهناز خانم و من یها را م وهیم آشپزخانه

 یهم در حال خشک کردن، آن ها را در ظرف م خانم

 مشکل یها لیهم آن سو نشسته بود و آج می. مرنندیچ

 

 یو با بند ختیر یمخصوص م یرا در تورها گشا

 .زد یم یونیپاپ یرنگ آن را گره ا یصورت

 .منگ خواب بود هنوز

 م؟یسالم؛ چه خبره شده؟ مهمون دار -

 .خنده رینگاه کرده و زدند ز گرید کیبه  همه

 عادیهرسال م نکهیسالم ساعت خواب، مثل ا -

 .ها میدار یموقع مولود نیا امبر،یپ



 .اش زد یشانیو محکم به پ دیاز سر نازگل پر خواب

 .امیاالن م نیمن رو هم دیآخ آخ، ببخش -

 را خشک شیموها عیگرفت و سر یربع کی یدوش

 شرت یکرد. ت یو شانه زد و از عقب دم اسب کرد

 نیکه آست یو در حال دیهمراه با شلوار پوش یراحت

 داد وارد آشپزخانه شد. یرا باال م شیها

 

 .شد ریخسته بودم د یلیتوروخدا من خ دیببخش -

 : گفت رخانمیمن

 .میما صبح زود اومد ست،ین رینه د -

 ها فارغ شده بود وهیخانم که از کار شستن م اعظم

 : گفت

 .اریب زیبر ییچا ینیس هی ییمادر سرپا -

 :گفت نازگل

 .چشم -

 :شد و گفت ییچا ختنیمشغول ر و



 !شهناز خانم، حاج خانمکجا هستن؟ -

 : خانم گفت شهناز

 پزن یدارن آش م هیهمسا یخانم ها اطن،یتو ح -

 کنن. یهم اونجا دارن نظارت م مادرجون

 

 .زمیاونا بر یهم برا ینیس هیخوب، پس  -

 : خانم گفت اعظم

 یبرا زمیر یجا م نیمن هم زیاونا بر یآره. تو برا -

 .خودمون

 : که کارش تمام شده بود گفت میمر

 .می. با هم براطیح امیخوام ب یمنم م یصبرکن ناز -

 : خانم گفت اعظم

 قربون دستت. اوناها اون قندون اونجاست، میمر -

 ... اونا روهم ببر ماهمیشکالت خور هیقندون،  هی

 .میایم االن

 



 

 : گفت میمر

 .رمیرم آش هم بزنم حاجت بگ یمن که م دیایب -

 : خانم گفت اعظم

 اوه حاال کو تا آش آماده بشه. هنوز رشته مونده، -

 .میزن یموقع هم م اون

 کیرفتند و سالم عل اطیپس از هم به ح یکی یکی

 .کردند

 داشت. نبات یدلچسب یکم جان آخر مهر گرما آفتاب

 که چند زن ینشسته بود و در حال وانیا یرو خانم

 مشغول پختن آش و مخلفات آن اطیدر ح هیهمسا

 کرد. فضا یم فیتعر میو ند میآن ها از قد یبرا بودند

 یسو بو کیبود. از  مختلف یاز بوها یاز ملغمه ا آکنده

 و ازداغیپ ییمعطر آن، از سو یها یآش و سبز بخار

 برد. یهوش از سرشان م رداغیس گرید ییجا در

 



 .خانم مشغول صحبت بود نبات

 خواست دختر یدلم م شهیبله جونم براتون بگه هم -

 مش امرزیباشم، عاشق دختر بودم. خداب داشته

 مردها شتریطور بود، برخالف ب نیهم هم اسدهللا

 یپسر دوستن اون دختر دوست داشت. بچه  که

 یسوم شاهللیو دوم پسر شد گفتم خوب ا اول

 اگه میگفت گهیهم پسر شد د یدختره. سوم گهید

 مونیپش گهیداد د یخواست بده تا االن م یم خدا

 خورم، سر به یمن غصه م دید یم ی. حاجمیشد

 تا یپسر میچرا بزا»گفت:  یذاشت و م یم سرم

 یپشت در بخوابم

 یگر لهیآخرش بگن ح یبکشم پالون خر روم

 یجادوگر

 یتا بخوابم تو پنج در یدختر مینزا چرا

 

 ها چه قورمه ها مهیچه ق یبکشم لحاف زر روم



 «اومده مادرزن، لقمه بخور مادرزن یک

 یول دندیخند رزنیشعر خواندن پ یبه نحوه  یهمگ

 : به شهناز کرد و گفت یخانم نگاه نبات

 ایاز بچه ها که عمرش به دن یکیبگم،  یچ یه -

 آقا فرامرز نیهم گذاشتن و رفتن، هم هیبق نبود

 .رفتن اون ور آب گهید ی. اوناشمیپ موند

 : خانم گفت شهناز

 .تو سفره شهیهم ستین شتونیپ چوقتیکه ه نمیا -

 یبه نظر م یها راض ازیشدن پ ییکه از طال گلچهره

 گاز برداشت یزرگ را از روب یتابه  رهیبا دستگ دیرس

 پله گذاشت. یرو و

 

 گم شهناز خانم جون حواست به شوهرت باشه یم -

 .از چنگت درش آوردن یدیوقت د هی ها

 : و گفت دیغش غش خند شهناز

 .حرمسرا خودش بره کاروانسرا ادینونش ب -



 : به گلچهره کرد و گفت ینگاه یخانم چپ چپ اعظم

 ،یگرفته؟! اونم چ تیوسط شوخ نیحاال تو هم ا -

 ها یشوخ نیزن از ا ستی. خوب نیناموس یشوخ

 هم یوپر ی. آقا فرامرز با وجود شهناز جون حورنکن

 .کنه یبدن نگاه نم نشونش

 .کردم به قول شما یاون که بله خوب، شوخ -

 : مالقه را از دست کبالهران گرفت و گفت میمر

 .من هم بزنم دیبد -

 وگفت : دیخند کبالهران

 

 رشته ست. هنوز ختنیبعد ر یمادر، هم زدن، برا -

 .پزه یم اهاشیداره نخود لوب فعال

 : گفت میمر

 .زنم ینه بذار دعا بخونم بعد اونم، دوباره هم م -

 .هم زدنم عاشق

 



 : را بلند کرد گفت نیسنگ یکه مالقه مس بعد

 گرز رستم؟! چرا انقدر ایمالقه س  نیاوه اوه اوه، ا -

 .رو بلند کنه نیخواد هم یوون مپهل هی! نه؟یسنگ

 خانم گفت : اعظم

 

 یم میبه ما که اون موقع جوون بود گه،ید نهیهم -

 یروغن نبات گهیشما که د یروغن نبات یجوونا گفتن

 که روغن یینای. ادیعیجوون روغن ما د؛یستین هم

 .بلند کنن نارویتونن ا یخوردن م یوونیح

 ...دخترا نیخدا از دست ا یا -

 گنده هم گیطور مسخره وار مالقه را در د نیهم میمر

 : گفت یزد و م یم

 ...نجاستیسه تا دختر دم بخت ا ایخدا -

 : گفت کبالهران

 .نمیب ینم شتریمن دوتا ب نجایکو؟! ا -

 : گفت نازگل



 سرکالسه، داره به بچه ها تانژانت کتانژانت تایآرم -

 االن. ادیم یگه ول یم

 

 .خوب تو دعات رو بگو -

 شاهللیسه تا دختر تا سال بعد هرسه ا نیآره خدا، ا -

 .نیآم یاله دیبشن. بلند بگ عروس

 : ها خنده کنان گفتند زن

 ...نیآم یاله -

 : خانم سر تکان داد و گفت ریمن

 آبرومون رو نبر ،یکن یم هیها چ یشوخ نیبسه مادر ا-

 یموند یدیکنن که ترش ی. حاال فکر منیبش ریبگ ایب

 .دستم رو

 : را به دست نازگل داد و گفت نیمالقه سنگ میمر

 نه؟یاز ا ریمگه غ گه،ید نهیخوب هم -

 .نیبش گهینکن مادر بسه د یشوخ-

 



 به کبالهران که از خنده سرخ شده بود و با بال میمر

 اش را هیزد و غبغب چندال یاش خود را باد م یروسر

 : کرد نگاه کرد و گفت یبا آن پاک م یگاه گه

 دهیها. تا حاال نشن بهیران چقدر اسمتون عجکباله -

 خوشبختانه، هران یکربال رفت یعنی. کبال که بودم

 !؟یچ یعنی

 : رفت یدوباره چشم غره ا رخانمیمن

 !میمر-

 .دوست دارم بدونم گه،یفضولم د کمیخوب آخه من  -

 : مهربان خنده کنان گفت زن

 یبرات م نیبش ای. بهیچه حرف نیا زمینداره عز بیع -

 .باستیاسم من فر ی. راستش رو بخواگم

 چه قشنگ، خوب؟ -

 

 گفته یکرده بهم م یمامانم لوسم م نکهیخوب ا -

 کردش فران، ادیمادرم درب یبابام خواست جلو ،یفَر



 دیخوان بگن ف باالخره با یم دنیکم کم د بعد

 «ه»حرف  یادا یرو به لب فشار بدن. ول دندونشون

 تره، کردن ه ران. شدم هران! بعدم که رفتم راحت

 !بهم گفتن کبالهران گهید کربال

 ایکردن  ینجوریچقدر بامزه، فقط اسم شما رو ا یآخ -

 و تحول سر اسماشون اومد؟ رییتغ نیهم ا هیبق

 .و سر تکان داد دیخند کبالهران

 .بود جهی. مادرم اسمش خدستمینه بابا فقط من ن -

 خوب؟ -

 بعدش کردش َخدان، بعد سفر ج،یش خدبابام کرد -

 یاسمش شد حاج َخدان. االن هم بهش م گهید حج

 خدان. یحاج گن

 

 !َخدان؛ چه بامزه -

 یتازه از اون بامزه تر خواهرمه. اسم خواهرم ناز -

 .بود



 .شه یکه مخفف نم یناز گهیخوب، د -

 شد رو برداشتن اضافه کردن یمخفف نم نوکهیبله ا -

 .بهش

 گفتن؟ یچ -

 بود بهش گفتن ناناز. بعدش لوسش کردن شد یناز-

 راحت ترش شد نَنَش. االن بهش گهیبعدم د ناناش،

 !گن ننش یم

 

 

 !گن ننش یبهش م االن

 .و نازگل غش کردن از خنده میمر

 !چقدر بامزه ،یوا یا -

 زنگ زد و آمد و سالم داد و تایهمان موقع آرم در

 .نشست

 را شست و شیخانم بلند شد دست و رو گلچهره

 .انداخت تایبه آرم ینگاه



 اعصاب یلیخ شیی. خدادیخانم معلم خسته نباش -

 ...همه بچه نیبا ا یدار

 .نیرستانیمن بزرگن دب یشاگردا -

 گفت : گلچهره

 

 یم ادیتشر م هیرو آدم  کایبدتر. باز کوچ گهید -

 خدادختر بزرگا،  نیامان از ا یول ننیش یم رنیگ

 .داد برسه به

 : گفت تایآرم

 مرحمت خانم یلم دارن. راست نایا گهیخوب د -

 ومده؟ین

 : خانم گفت اعظم

 ی. مادیم یهمه بچه عصر نیبنده خدا مرحمت با ا -

 .من نذاشتم ادیزود ب خواست

 دور و بر اجاق اطیگلچهره وارد شدند و در ح یها بچه

 اجاق ها کیکردند. تا نزد یم یو باز دندیدو یم گاز



 .شد یبلند م غشانیرفتند همه ج یم

 ...یفتیمواظب باش، مواظب باش ن-

 

 مادربزرگ سر رفت. تعارف را کنار یحوصله  باالخره

 : اش گفت یشگیو با صراحت هم گذاشت

 نیا ایگلچهره جان مادر، دست گلت درد نکنه ب -

 نجای. ایدیزحمت کش یلیهات رو بردار ببر خ بچه

 افتن ینکرده م ییخدا شیآت نیگاز و تو ا نیا تو

 .بده رتیکنن. خدا خ یم مونمونیپش

 : گفت گلچهره

 یبرم م ی! بچه ها رو مسمیآخه بابد تا آخرش وا -

 .امیخودم م ذارم

 خونه بعد یذار یم یبر یحاال بچه ها رو م گه،ینه د -

 مادرشوهرت یافتاده و صدا یاتفاق هی ینیب یم یر یم

 .ارنیدرم رو

 باشه خوب، پس من رفتم. -



 

 ننیبذار بش ارشونیب یمولود ی. براینیبب ریآره برو خ -

 .کنن یشاد

 .دندیکش یبه آسودگ یرفتن گلچهره و بچه ها نفس با

 : خانم گفت ریمن

 .آخ خدا، مردم از دلهره -

 هیکرا یها یو صندل زیم ه،یاول یتمام شدن کارها با

 اعظم خانم ییراهنما. کارگران با دندیهم از راه رس یا

 ییها یزی. دخترها رومدندیها را دور تا دور سالن چ آن

 یپهن کرده و بر رو زهایم یاعظم خانم داده بود رو که

 قرار یعیطب یاز گل ها یگلدان کوچک زیم کی هر

 قرار داده شد. به زهایبه تعداد م وهیم ی. ظرف هادادند

 و کارد و چنگال. یدست شیپ همراه

 

 خواستند از خانه خارج یبود که م یزمان یبرا آش

 یبند سهیرا ر ییرایداخل پذ نیو آرم ی. قبال نامشوند



 .را نصب کرده بودند الدیمخصوص م ناتیو تزئ کرده

 یمانده بود به آمدن مهمان ها که همگ یسه ساعت دو

 و رندیبگ یکردند و رفتند تا دوش یخداحافظ موقتا

 .جشن یشوند برا آماده

 آمدند. سه یکی یکیها  هیمقرر همسا ساعت رأس

 یدر لباس دهیهرکدام پوش گر،یکدیهماهنگ با  دختر

 کردند. درون یم ییزایاز مهمانان با شربت پذ با،یز

 .سه رنگ شربت قرار داشت لوریس یها ینیس

 

 

 از سالن یرنگ شربت قرار داشت. هرکدام قسمت سه

 ی دارانهیتحت پوشش قرار گرفتند. نگاه خر را

 هر سه دختر چسب شده بود. دخترها یبر رو مهمانان

 عالوه بر تناسب اندام، متانتشان بایز یآن لباس ها در

 بورش سوانیگذاشته بودند. نازگل گ شیهم به نما را

 رنگ یشمیشانه رها کرده بود. در آن لباس  یرو را



 .شده بود کینزد یتونیبه ز شتریبورش هرچه ب یموها

 دنیچیبا پ تایداشتند، آرم یمیو مال حیمل شیسه آرا هر

 صافش را مجعد کرده و یدرشت موها یها یگودیب

 یحلقه ا یبود. با گوشواره ها ختهیها را بر کمر ر آن

 داخل رمان یها یکول هیکه انداخته بود شب یدرشت

 پوستش را یدیبلندش سف یبادمجان راهنیبود. پ شده

 .دیکش یبه رخ م شتریب

 کرده ونینیرا ش شیموها د،یسف یملبس در لباس میمر

 بود. ختهیر یشانیرا طبق معمول بر پ شیها یچتر و

 

 و دل دندیخرام یمهمانان م انیها م یسه مانند پر هر

 که یبردند. پس از سرو شربت خانم جلسه ا یم

 امبریپ لیفضا یدرباره  یو مودب بود، کم نیمت یخانم

 تاز آن حضر یکوتاه ی خچهیکرد و تار یسخنران

 کرد. با ی. سپس شروع به خواندن مولودگفت

 یکه م یاز مولود ییبه قسمت ها گریکدی یهماهنگ



 .دندیکش یهمه کل م دندیرس

 دیکفو کفو کف بزن همه

 دیشورو شعف بزن با

 شد محمد تولد

 آمد احمد ایبدن

 

 است دیعالم پر از شور و ام دل

 است دیقرآن مج میتکر شب

 عالم جوان شد دل

 جهان شد یاز شاد پر

 دیکفو کفو کف بزن همه

 دیشورو شعف بزن با

 شد محمد تولد

 آمد احمد ایدن به

 است میرا او حک نیعالم سرشت

 است میعل اربیاعمال شما  به



 بر من نظر کن خدا

 آتش بر حذر کن از

 محمد ای محمد

 

 دیکفو کفو کف بزن همه

 دیشورو شعف بزن با

 شد محمد تولد

 آمد احمد ایبدن

 احمد یگلها گرفته بو همه

 گل از محمد نیدارد ا لطافت

 غرق نور است یغرق سرور است زشاد جهان

 محمد ای محمد

 بود که ییرفت، هنوز شعرها یم شیپ یبه خوب یمولود

 کردند و مراحل یم یخواندند و ابراز شادمان یم یهمگ

 

 الشأن، میعظ امبریو محبت و احترام خود را به پ عشق



 .داشتند یمحمد )ص( ابراز م حضرت

 .به صدا در آمد میو دار جشن بود که تلفن مر ریگ در

 عی. سردیشن ینم ییصدا یشلوغ یبه واسطه  میمر

 را به داخل آشپزخانه انداخت و تلفنش را جواب خود

 که تای. آرمدیپر یم شتریب شی. هر دفعه رنگ از روداد

 کرده و به دنبال او به آشپزخانه یها را جمع آور وانیل

 اش به فکر فرو رفت که دهیرنگ پر دنیبود با د آمده

 .را به او داد یگوش میموقع مر همان

 ششم فصل

 

 

 .با تو کار دارن ایب -

 .داد یسالم یبه آرام میمر یمتعجب از لحن جد تایآرم

 مامانتون متوجه نکهیخانم، بدون ا تایسالم آرم -

 .دم یکه آدرسش رو م یکالنتر نیبه ا دیایب بشن

 .به شور افتاد تایآرم دل



 ؟یچ یبرا یشده؛ کالنتر یچ -

 من به آقا آرمان زنگ زدم جواب ندادن مجبور شدم -

 .ستین یمهم زیچ دیبه شما اطالع بدم. نگران نش که

 . فقطنجایزد و خورد کرده آوردنشون ا یکیبا  نیآرم

 تموم میریرو بگ نایا تینشده رضا ریتا د دیایزود ب لطفا

 .بره شه

 را گرفت یگوش تایحال خراب آرم دنیبا د میمر

 گفت : تایکرد، سپس به آرم یوخداحافظ

 

 بابا رو بردارم، تو هم زود برو نیرم ماش یمن م -

 .میحاضر شو با هم بر خونتون

 تکان داد و به طرف مادرش که در گوشه یسر تایآرم

 .از سالن نشسته بود رفت یا

 میر یم میمامان، مجلس تموم شد. من و مر خوب -

 ؟یندار ی. کارمیبخر کتاب

 : ابرو باال انداخت و گفت شهناز



 .دیکرد یبه نازگل کمک م دیموند یاالن؟! م -

 قرار انیدر جر میمر قیکه همان موقع از طر نازگل

 .خود را به آن ها رساند عیبود سر گرفته

 که ینمونده که، ظرف یبرن کار دینه خاله بذار -

 یجاروبرق هیبار مصرفن. فقط  کیهمه  ستین

 ها خودشون هستن هیهمسا نیا ناها،یکه ا مونده

 خدا. بندگان

 

 : زد وگفت تایبه آرم یچشمک بعد

 سوم اتیادب یمنم کمک آموزش یبرا یرفت تایآرم -

 .رو بخر یانسان

 رساند. دو دختر شانه یبا سرعت او را به کالنتر میمر

 لیرا تحو لشانیشدند وموبا یشانه هموارد کالنتر به

 داخل یدادند و داخل رفتند. سر و صدا نگهبان

 وارد راهرو میآمد. با مر یم یکالنتر اطیتا ح ساختمان

 .آنجا سر و صدا بود ی. گوشه به گوشه شدند



 آمد، یاز دهانش خون م یکیکردند،  ینفر دعوا م چند

 .دکمه اش کنده شده و چشمش متورم بود یگرید

 دادند و با یچنگ دندان نشان م گریکدیبه  یهرازگاه

 .گشتندیخود برم یمامور مجددا به جا ادیفر

 عروسش یبه دست و پا یرزنیپ گرید یگوشه ا در

 همسرش منصرف هیخود عل تیبود تا از شکا افتاده

 

 کرد یم هیو گر دیلرز یکه م ی. عروس در حالشود

 نداد یجواب

 یکه انگار مادر او بود به تند یمادرش و زن یول نداد

 گهید یریتو بم نیخانم جون ا رینه خ -او را داد. جواب

 تا ارنیدم پدرش رو درب یم ست،یها ن یریاون تو بم از

 ده. من تاحاال نازک یمن ماست چقدر کره م هی بدونه

 تو یاز گل به بچه ام نگفتم اون وقت پسر روان تر

 !رو کتک زده؟ نیا گرفته

 جا متشنج بود همه



 

 جا تشنج بود! همه

 

 .زد تایآرم یبه پهلو میمر

 .نجاستیاتاق افسر ا ایب تایآرم -

 .راهرو اشاره کرد یانیم یاز اتاق ها یکیبا دست به  و

 و پا لرزان وارد شدند و سالم دادند که محمد دست

 .آمد جلو

 نشده، نگران یمهم زیخانم چ تایآرم دینترس -

 .دینباش

 دختر را به او یگرم او آرامش از دست رفته  یصدا

 یبا موها ی. به افسر مربوطه که مردبازگرداند

 کرد و او آن ها یبود نگاه یمشک شیو ته ر یجوگندم

 دعوت به نشستن کرد. تازه آن موقع بود که متوجه را

 شد. نیآرم

 



 دل خواهرش را نیآرواره تا گردن آرم یچنگ رو یجا

 : داد. به طرفش رفت خراش

 !بال رو سرت آورده؟ نیا یشده ک ی! چنیآرم -

 خود را دیبار یآتش از چشمانش م یکه شراره ها یزن

 .سمت او انداخت به

 یبال رو سرش آوردم. اگه جلوم رو نم نیمن، من ا -

 نیچرا؟ چون ا یدون یکشتمش. م یم گرفتن

 شد و ادهیسبقت پ هیشما به خاطر  یوحش برادر

 !خانواده یب یدست شوهرم رو شکست. پسره  زد

 .تشر زد کیکش افسر

 .خانم مودب باش -

 .یهم از خجالتش در اومد شما

 

 تواند یگفت که او هم م یم نیداشت به آرم محمد

 زیسرتکان داد و به م نیکند. آرم مینامه تنظ تیشکا

 .شد کینزد افسر



 .هستم یخانم شاک نیمنم از ا -

 .را نشان مامور داد شیها خراش

 .جناب سروان نینیبب-

 .را به او داد یآنکه نگاهش کند فرم یب افسر

 .پر کن بده نویا ایب-

 .زد ادیکه آشفته تر از قبل شده بود فر زن

 زده دست شو هرمو شکسته یخوبه واال پسره وحش-

 .میبدهکار شد زمیچ هیوقت  اون

 به زن کرد. ینگاه تند افسر

 

 . دست شوهرتوننییپا نیاریخانم صداتونو ب-

 ای نییایجا کنار ب نیباهم هم ای. دهیضرب د نشکسته

 رنیم یبازداشتگاه فردا صبح هم هردو شاک نیریم

 .گرفتن طول درمان یبرا یقانون یپزشک

 یکه موها یتر از قبل در حال نییپا ییبا صدا زن

 :کرد گفت یرا داخل شال م قرمزش



 یروان نیشبو باا دیجناب سروان؟ شوهرم با یچ -

 بازداشتگاه بمونه؟ تو

 .سرش را باال آورد افسر

 ری. نخسنینو ینم گهید یکی یرو پا یگناه کس -

 سرکار امشب تو ن،یکه به توافق نرس یصورت در

 .نییخانما مهمون ما بازداشتگاه

 . شوهرش جلو آمد.دیزن پر یاز رو رنگ

 

 کجا رو نییندارم. بفرما یتیجناب سروان من شکا-

 امضا کنم؟ دیبا

 کرد. پسر جوان خود را به یاشاره ا نیبه آرم محمد

 .رساند مضروب

 .. حاللمون کنیمرد یلیداداش خ -

 .گذاشت نیرا مقابل ارم یفرم افسر

 .پرکن نویا ریابگیب-

 که خود را رسانده بود، به طرف زن. و. شوهر آرمان



 و بعد از نوشتن از دسته چک جداکرد یو چک رفت

 .آن را امضا کرد و به مرد داد یمبلغ

 تونم یم نویدستتون چقدره، ا هیدونم د ینم-

 کنم. متونیتقد

 

 یرقم چک، برق زد. پس از کل دنیمرد با د چشم

 .سرانجام آن را قبول کرد تعارف

 

 .هر دو فرم دستش را به طرف در گرفت دنیبا د افسر

 .به سالمت -

 .بلندتر داد زد و

 انیب ی! نفرات بعدیسرباز زمان -

 افسر کیخارج شده بودند که محمد نزد بایتقر همه

 یو ادا دیگفت که او مانند فنر از جاجه یزیو چ رفت

 .کرد احترام

 ن؟ییهمکار ما نیجناب سرگرد چرا از اول نفرمود -



 

 .لبخند زنان با او دست داد محمد

 .یدون یخودت بهتر م -

 .برادرش انداخت یبه گردن زخم ینگاه تایآرم

 کار کرده یچ نیتک تک انگشتاش بشکنه بب یاله -

 .قرشمال کهیزن

 .سر تکان داد آرمان

 م؟یبد یجواب مامانو چ -

 .حرفش آمد انیبه م میمر

 ...ها رو بگو هیطرف، همسا هیحاال شهنازخانم  -

 یشده از کاه کوه م یلیزخم و ز نیکه آرم ینجوریا

 .سازن

 خجل از آن ها، سر به نیآمدند. آرم رونیق هم باتفا به

 .دیدنبالش دو تایرفت که آرم یم لشیبه طرف اتومب ریز

 

 دست و صورتت ایشه ب یکه نم ینجوریصبرکن، ا -



 .بشور بعد رو

 : گفت آرمان

 .میبکن یا گهیفکر د هی دیشه، با یکال نم ینطوریا -

 : پاسخ داد محمد

 ره حموم. شما یبرم خونه مون م یرو م نیمن آرم -

 دیدست لباس براش بفرست هی هم

 م؟یکن یمخف یخراش ها رو چه جور نیا یپس جا -

 جور نی. باالخره پودر و کرم و امیکن یم شیکار هی -

 . نگرانگهیگذاشتن د ییموقع ها نیهمچ هی یبرا زایچ

 دارم بعدم ینگهش م یوقت به بهونه ا ری. تا ددینش

 خونه همه خوابن. ادیب که

 

 .را از سر گذراندند یهم به خانه رفتند و روز پر التهاب با

 همراه آرمان وارد خانه شد که به محض ورود تایآرم

 و مادربزرگ که مشغول صحبت بودند حرفشان شهناز

 قطع کردند. پس از جواب سالم شهناز رو به عیسر را



 :باال رفته بود گفت شیکه ابرو یکرد ودرحال تایآرم

 !! وسط مراسمم؟یبا مر یکجا رفت هویدخترم تو  -

 : کرد گفت یاش را باز م یکه روسر یدرحال تایآرم

 مامان جان وسط مراسم کدوم بود،مراسم تموم شد -

 !گهید

 رفتن. معموال بابد یخب آخه هنوز همه تازه داشتن م -

 .یموند یم

 و گفت : دیلب گز تایآرم

 

 میکن دیخر میبر دیگفت با میگم، مرب یخوب چ -

 که خود نازگل هم سفارش دیدیگفتم باشه. د منم

 .داشت

 : کرد و گفت تایبه دستان آرم ینگاه شهناز

 کتابتون رو؟ دیدیخوب، حاال خر -

 : نبود گفت یخوب یگاه دروغگو چیجوان که ه دختر

 .میبخر مینه نتونست -



 چرا مادر؟ -

 .تو بازار نبود گه،یخوب نبود د -

 کرد زیکه قانع نشده بود چشمانش را ت یدرحال شهناز

 : به پسرش گفت و

 !د؟یباهم اومد تایآرمان جان شما با آرم -

 

 که به یکه قبال خود را آماده کرده بود در حال آرمان

 : گفت ختیر یخود آب م یرفت و برا یم آشپزخانه

 

 : گفت ختیر یخود آب م یبرا و

 .دمیرو تو راه د تایآرم -

 !بود میکه با مر نی! ا؟یدیتو راه د -

 منم انیدارن م هیبا دختر همسا دمید گه،یخوب آره د -

 .میدیبه هم رس نجایاومدم ا دنبالشون

 عروسش خسته شده یخانم که از پرس وجو ها نبات

 گفت : بود



 

 مشونیج نیاوه، ول کن مادر. مگه بچه ان انقدر س -

 نی. بشگهیراه به هم خوردن دحاال تو  د؟یکن یم

 . آرمان جاندیدر کن یخستگ دینیبش دیای. بمادر

 فرستاده تو یکل یمولود لیخانم از وسا اعظم

 !آشپزخونه س همون

 : به آشپزخانه رفت و گفت عیآن سر یبه بهانه  تایآرم

 یکنم و آماده م یهمه رو گرم م عیمن االن سر -

 .کنم

 : موقع شهناز خانم گفت همان

 چه خبر؟ نیاز آرم یراست -

 : گفت آرمان

 یندارم. چ یخونه خبر امیخبر؟ من که االن دارم م -

 مگه؟ شده

 

 : که دلهره گرفته بود گفت شهناز



 زنگم نزده تلفنشم هیخونه.  ومدهیاصال ن ،یچیه -

 .خاموشه

 آشپزخانه داد یاز تو تاینبات خانم آرم یبار به جا نیا

 : زد

 با دوست و آشنا ست،یکه بچه ن نیمامان جان، آرم -

 رن باالخره جوونن. ولش یرن اونور م یم نوریا

 !گهید ادیم کن

 را که گرم کرده بود مقابل آرمان گذاشت و یبعد آش و

 : گفت آرام

 ییزایچ هیباالخره حس ششمش  گه،یمادره د -

 .گه یم بهش

 اش گذاشت که سکوت ینیب یانگشتش را رو آرمان

 یپچ پچ ها یخوردند صدا یآش م. همانطور که کند

 

 زیگوش ت تای. آرمدندیشن یو مادرش را هم م مادربزرگ

 .کرد



 ری. همون زهیواریراحت تو همون کمد د التیخ -

 گهی. اصال از اونموقع دیخواب ها که گذاشت رخت

 راحت مادر. آرمان هم التینگاهش کنم خ نرفتم

 .ره سراغ کمد من یبدون اجازه نم یدون یم که

 در حال خوردن آش بود و حواسش به صحبت مانآر

 نیکه ب یمتعجب از راز تایآرم یداخل هال نبود ول یها

 گرفت سر از کار آن ها میو مادربزرگش بود تصم مادر

 مادرش چه یواریچه؟! داخل کمد د یعنی. اوردیب در

 !د؟ید یم دیکرده بود که آرمان نبا یرا مخف یزیچ

 ندیبب دیکرد که خوب اگر آرمان نبا یریگ جهینت بعد

 ... اما بعد خودش رانمیبب دیحتما من هم نبا پس

 داد. یدلدار

 

 نمیاگه من بب یعنی. نهیب یگفت آرمان نم یبابا مامان نه»

 دختر جوان عزمش را جزم کرد تا سر« نداره  یاشکال

 .اوردیدرون آن درب اتیو محتو یواریراز کمد د از



 هی نیاس ام اس داد که بگو آرم میهمان حال به مر در

 .به خونه بزنه مامانم نگرانشه یزنگ

 

 : اس ام اس دارد که میهمان حال به مر در

 به خونه بزنه. مامانم نگرانه یزنگ هی نیبگو آرم -

 .کرده شک

 .به خانه زنگ زد نینگذشته بود که آرم یا قهیدق هنوز

 ن ازخانم با شوق و ذوق جوابش را داد و مطمئ شهناز

 

 حال پسرش خوب بوده، آسوده پا رو پا انداخت و نکهیا

 .شد رهیخ ونیزیصفحه تلو به

 :بلند شد شیبزرگ از جا مادر

 رمی. من مشهیم کیخب مادر کم کم داره تار -

 ؟یای. تو نممسجد

 :خانم گفت شهناز

 .امیمن بعد شما م د،یچرا شما بر -



 آنکه یبه طبقه باال رفت. ب تایاز رفتن آن دو، آرم پس

 .وارد خانه مادربزرگش شد دیبه آرمان بگو یزیچ

 بود. در طول روز پرده ها دهیپرده ها را کش مادربزرگ

 بهره مند شوند اما یخداداد ییبودند تا از روشنا کنار

 تا خانه معلوم نشود اما دیکش یپرده ها را م یکیتار در

 شد. از یم رهینقره فام خ یبه ستاره ها یکنج از

 در اتاق خودش. یکنج

 

 به داخل اتاق مادربزرگش خواست برود که با در تایآرم

 .شده مواجه شد قفل

 ؟یچ یعنی. دادیداد ب یبود. ا دهیامانش را بر یکنجکاو

 .کرد یوقت در قفل نم چیه یمامان

 برگشت و آرمان را در حال نییاز پا دراز تر به پا دست

 .دید ونیزیتلو یتماشا

 : گفت آرمان

 دراومدا سیمحمد آقا خودش پل نیخداروشکر ا -



 .دیکش یکارمون حاال حاالها طول م واال

 .کنار او. نشست تایارم

 پر باده یلیهم کله اش خ نیآرم نیا یآره واال ول -

 ناکرده کار ییدعواها خدا نیبار سر ا هی. ها

 .دهیم دستمون

 

 .را عوض کرد ونیزیکانال تلو ارمان

 .نگو یچیگذشت. به مامان هم ه ریکه به خ حاال -

 .باال انداخت تاشانهیارم

 راحت. خب چه خبر؟ انگار التیخ گمینه بابا نم -

 .یپکر

 .فرستاد رونینفسش را محکم ب ارمان

 .پدرم و در آورده ههیهمسا نیبابا ا یچیه -

 .دخترجوان کش آمد یلبها

 بازم؟ هیکدوم همسا-

 و دستش را به طرف راست دیبه سمت او چرخ ارمان



 .کرد دراز

 بار هیکردم  یغلط هی نه،یش یهست سرکوچه م یکی -

 تره بار، دست تکون داد و دونیرفتم م یم داشتم

 

 .شد اومد. از اونجا بارهاش رو به من سپرد سوار

 .برنداشت همه رو براش آوردم یچیخانم ه خودش

 :گهیم دهیدست تکون م نه،یب یهروقت من رو م حاال

 قربون دستت پسر شهناز خانم منم بذار تره بار، -

 .بذار فالن جا منم

 .آژانس خانم و خانواده شدم

 .دیقه قه خند تایارم

 ستین یبگو کارت اونور حیخب صر -

 

 سرش را خاراند. آرمان

 

 خوام ینگفتم؟ گفتم حاج خانم من م یکن یفکر م-



 :گهیسمت شرق شهر. م برم

 ولو بچرخ فقط من رو بذارکوچ هینداره سر راه  بیع-

 .بعد برو و

 .دیابرو در هم کش تایآرم

 .هیانیبهش بگو خانم آژانس بغل مغازه در -

 .فرستاد رونینفسش را محکم ب ارمان

 شهیآژانس هم نیبار نشسته بود گفتم ا هیاتفاقا  -

 :فعال داره ها. برگشت گفت یها راننده

 یاعتماد نم چکسیمن به ه یدونم ول یبله پسرم م -

 .کنم

 اعتماد ما. جهینت نمیا ایب

 

 من بعد ی. ولگهیاست د هیولش کن بابا همسا -

 .دنیرو بزن به ند خودت

 .کارو کنم نیهم دیآره با -

 .را کامل بر شهر پهن کرده بود اهشیچادر س شب،



 دنیخسته و کوفته پس از خوردن شام و نوش یهمگ

 خود یگفتند و به اتاق ها ریشب بخ گریکدیبه  یچا

 .رفتند

 تا دیخواب یم ییرایدر همان پذ شهیخانم هم شهناز

 منتظر بود تا او تایآرم یکند ول یاحساس راحت دخترش

 به خانه مادربزرگش وارد یخواب رود تا بتواند دزدک به

 .اوردیو سر از کار آن ها در ب شده

 قبل آمده و یساعت نیشد. آرم ییرایوارد پذ آرام

 بود تا گردنش مشخص دهیاش را باال کش قهی رکانهیز

 یبه اتاقش برا یهم به بهانه خستگ عیو سر نشود

 

 داد که هردو در یرفته بود. سکوت خانه نشان م خواب

 .هستند خواب

 .بود کیآرام آرام پله ها را باال رفت. همه جا تار تایآرم

 کورمال کورمال به طرف اتاق مادربزرگش یکیتار در

 کمد یرو دیبرد. کل یواریکمد د ی. دستش را رورفت



 را داخل سوراخ قفل آرام خواست بچرخاند دی. کلبود

 .سرفه اش گرفت رزنیهمان موقع پ که

 صبر یقیبرد. دقا نییسرش را پا عیجوان سر دختر

خر و پف مادربزرگ، باال آمد و  یصدا دنی. با شنکرد
 در

 را دیکه از شدت ترس نفسش بند آمده بود، کل یحال

 .چرخاند آرام

 پشتش به او بود. آرام رزنیکرد و باز شد. پ ییصدا در

 کمد انداخت تا یرا رو یرا تا آخر باز کرد. قوه گوش در

 شک نداشت. تایکرد رخت خواب بود. آرم یکار م چشم

 

 لحاف توشک یکه پنهان کرده اند، ال به ال یزیچ

 ان ها یکورمال کورمال دستش را البه ال. هاست

 خوش بو یبرا رزنیکه پ ی. جز چند صابون عطردیکش

 .دیند یزیآن جا گذاشته بود، چ ماندن

 رخت نکهیا یبود. برا قهیبا سل شهیهم مادربزرگش



 یخوش بو باشد، صابون ها شهیهم شیها خواب

 داد. زانوانش را خم یآن ها قرار م یرا ال به ال یعطر

 به کف دیتا رس نییو پا نییپا ن،ییرفت. پا نییو پا کرد

 ایتشک را هم رد کرد. دستش به کتاب  نی. آخرکمد

 یبیعج یخورد که از چرم ساخته شده بود. بو یدفتر

 ی. در حال تالش براقتیحق یبو خ،یتار یداد. بو یم

 دوباره سرفه رزنیاز آن ها بود که پ یکیآوردن  رونیب

 گرفت. اش

 

 تمام ابرو د،ید یحال م نیشد و او را در ا یم داریب اگر

 رفت. آرام در را بست و قفل کرد و یم تشیثیح و

 اش یکه کنجکاو یاز اتاق خارج شد. در حال عیسر

 .شد یتر م دیبه لحظه شد لحظه

 

 . سکوت خانه ودیشب بود که فرامرز از راه رس مهین

 .خانه داشت یساختمان ها نشان از خواب اهال یکیتار



 دلتنگ تک تک آن ها بود، اما دلش نکهیبا ا فرامرز

 را داخل شیکند. آرام آرام چمدان ها دارشانیب امدین

 .قرار داد ییرایو گوشه پذ آورد

 ،ییرایاز پذ یرا بست و داخل رفت. در گوشه ا در

 رخت خواب انداخته و در خواب بود. آرام خم شهناز

 

 .همسرش نگاه کرد یو به چهره دوست داشتن شد

 چشمانش یرنگش بر رو یبلوط یاز مو یا حلقه

 مژگان پرپشتش، یاهیموها با س یبود. بلوط ختهیر

 کش آمد و آرام تره شینواز بود. فرامرز لب ها چشم

 .متوقف ماند قهیرا عقب زد و دستش در کنار شق مو

 .همسرش را از نظر گذراند دیگرد و سف صورت

 شدن و نشدن، مانده بود که شهناز از کینزد نیب مردد

 که محکم خود را به جلو پرتاب نطوریو هم دیپر خواب

 .دست بر قلبش گذاشت و چشمانش را بست کرد،

 یبه گلدان ها یدگیدر بالکن مشغول رس مادربزرگ



 خشک شده شاهپسند ها و یبود. برگ ها زشیعز

 و با آب پاش دیچ یرا م یها و عطر چا یشمعدان

 یداد و قربان صدقه شان م یبه آن ها آب م مخصوص

 

 افتاد و متوجه آمدن فرامرز اطیکه نگاهش به ح رفت

 .شد

 .شد یم داریآمد، حس ششمش ب یفرزندش م هروقت

 از آمدن او، پرده ها را کنار زد تا با طلوع خوشحال

 .آفتاب خانه اش را نورافشان کند د،یخورش

 که فرامرز بهدانست  یزنان به اتاقش رفت. م لبخند

 .هم شد نطوریکه هم دیآ یاو م داریورود، به د محض

 به در یاست. تقه ا داریدانست مادرش ب یم فرامرز

 :زد

 ؟یداریصاحبخونه، ب -

 سرش را در عقب گوجه کرد و یخانم موها نبات

 :زد و به هال آمد سنجاق



 .فرامرز جان مادر، پسرم -

 را در آغوش گرفت: مادرش

 

 ماشاءهللا هزار ماشاءهللا رنگ و ؟یمادر، خوبنوکرتم.  -

 .که بهتره روت

 .حالم خوبه یایقربونت برم تو که م -

 قدم برداشتن نیکه متوجه شد مادر در ح فرامرز

 :مالد، گفت یرا م شیزانو

 .آوردم یواست چ نیمادر بب نیبش ایب -

 .را مقابل او گذاشت یساک و

 همه نیکه ا شهینم یایم ،یریمادر هر دفعه که م -

 .من یبرا یاریب یسوغات

 دستگاه هی نیا نیکنه بب یفرق م نینه مادر ا-

 یهم استفاده م یالغر ی. البته براهیخونگ هیوتراپیزیف

 دفترچه نوشته یازش. حاال طرز استفاده اش تو کنن

 برات انجام بده. تایآرم گمی. مشده



 

 یبا لبخند نگاه م ییاهدا کیکه به دستگاه فاراد رزنیپ

 : ناگهان سرش را به طرف پسرش برد کرد

 گهید هیالغر یبرا نیبدونه ا تاینه نه. اگه آرم یوا -

 . هاهاهاهادهیمن نم به

 .خنده ریزد ز و

 :هم خنده کنان گفت فرامرز

 بهت گهیم ادیم تایخود آرم -

 

 داره؟ خراب یرو به خودشم بزنه، چه اشکال نایحاال ا-

 نباش. بذار اونم دلش خوش باشه. نگران شهینم

 

 دارم مال بچه یکنم مادر من هرچ یم یشوخ -

 .هاست

 س،یجوراب وار ل،یاز قب گرید یچند سوغات فرامرز

 به بایز یراهنیعطر خوش بو و پ کی ر،یکشم شال



 .داد مادرش

 شده داریآن ها ب یموقع آرمان که از سر و صدا همان

 از اتاقش به د،یمال یکه چشمانش را م یدر حال بود

 یآمد و با پدر دست داد و سالم و احوالپرس ییرایپذ

 .کرد

 شدند که با داریاز خواب ب تایو آرم نیآرم نییپا در

 متوجه آمدن ،ییرایچمدان ها در گوشه پذ دنید

 به عیگرد شده، سر یبا چشمان نیشدند. آرم پدرشان

 بلند یکی یکیبرداشت و آن ها را  زیچمدان ها خ سمت

 : کرد

 

 یسنگ تموم گذاشته. حساب شهیبابا مثل هم ولیا-

 .ها رو پر پر کرده چمدون

 .شدن مادرش به گردن او اشاره کرد کیبا نزد تایآرم

 مادرشان نکهیبه خود آمد و قبل از ا یکوچک فور برادر

 خود را ند،یگردن را بب یرو یبشود، خراش ها متوجه



 اش را قهی عیانداخت و سر یبهداشت سیسرو داخل

 .نشود دهیبست که زخم ها د یطور

 نییبا آرمان که آماده شده بود سرکارش رود، پا فرامرز

 .آمدند

 .دیبه سمت او دو عیپدر، سر دنیبه محض د ایارمت

 :نچ نچ کنان گفت نیآرم

 مثال؟ یباز شروع کرد. که چ نیریخانم خود ش ایب -

 : خنده کنان آرام پس سرش زد و گفت پدرش

 حسود یا -

 

 . هردو شتاباندندیگفتند و خند گریکدیبا  یکم و

 کردند و قول گرفتند که تا آن ها عصر بر یخداحافظ

 .چمدان ها را باز نکند یگردند، کس یم

 سرکار رفته بودند. مادربزرگ در همان طبقه باال یهمگ

 خواب کیکرد  یرا م شیکارها نکهی. پس از اماند

 دو ساعت. شهناز در اتاقشان بر یکیداشت،  یا لولهیق



 مردانه را راهنیاتو خم شده بود و با خشم پ زیم یرو

 .داد یم بخار

 که از سرعت عمل و چهره سرخ او متوجه فرامرز

 : شده بود، دست بر شانه اش گذاشت خشمش

 عشقم؟ یخوب-

 اعتنا به او، کارش را ادامه داد. فرامرز دست یب شهناز

 کاناپه نشاند. یرا گرفت و بر رو همسرش

 

 ازم ینطوریخانم گل بعد مدت ها که اومدم، ا -

 ؟یکن یم استقبال

 شدیحرکت باعث م نیمژه ها را بر هم نهاد. هم شهناز

 هیبلند که سا یمژه ها شهیدل در بر مرد، بلرزد. هم که

 دگانید شتریرنگ او بود، هرچه ب یچشمان بلوط سار

 .ربود یاز او م نیآورد و دل و د یرا به جلوه در م او

 :ردیشهناز باعث شد دوباره کالم به دست گ سکوت

 من یدون یخودت که بهتر از همه م یخانوم نیبب -



 خب کار یشما باشم ول شیپ شهیدارم هم دوست

 نکنه ه؟ی. چستین ی. چاره اگهید هینجوریا منم

 ح؟یتفر رمیم یکرد فکر

 :با خشم سرش را به آن سو گرفت شهناز

 آخه چقدر کار؟ یکاره ول یدونم برا یم رینخ -

 

 

 صرف شد، تاچه نیدرا هی: عمر گرانمایقول سعد به

 .و چه پوشم شتا فیص خورم

 پشت به خدمت یبساز، تانکن یبه نان رهیشکم خ یا

 .دوتا

 م؟ینیب یتو رو م یهمه ش کار، کار، کار. ما ک -

 :و گفت دیکش ی. هوفدیفرامرز پر یاز لب ها لبخند

 اونور نوریفرار به ا یمجبور بودم برا یزمان هی یه -

 ادمی نکهیا یبرا ایاون سر دن ا،یسر دن نی. ابرم

 بر من گذشت ایداشتم. چ یچه گذشته مزخرف بره



 مونیاالن، االن مجبورم برم تا چرخ زندگ یول

 

 نجایا شهیوگرنه فقط دوست دارم هم بچرخه

 .باشم

 حس تلخ نیگزیرفت جا یکه م یو نشاط دیام موج

 راه مهیدر دل شهناز شود، با جمله آخر او در ن یقبل

 .شد متوقف

 اونور رفتن و نوریشما فقط با ا یعنیکار.  گه،یبله د -

 . خبیچرخون یرو م مونیها زندگ نیو ا گردش

 که یشرکت نی. اصال چرا تو همریکار بگ هی نجایهم

 ؟یبر دیها؟ حتما با ،یمون ینم یدار

 :اورد نییسرش را پا فرامرز

 یفقط من رو م مونیخارج یآخه خانم طرف ها -

 به من اعتماد دارن. چند بار تا حاال شناسن،

 هردفعه یرو بفرستم ول گهید ییکسا خواستم

 نداره من بیزدن و برگشتن. ع یگند هی رفتن



 

 گریهم دندون رو ج گهید کمیاز تو بدترم.  خودمم

 اصال خودم رو گهیکه د دمیبهت قول م بذار،

 .کنم، خوبه؟ مثل تو بازنشسته

 :آرام زمزمه کرد شهناز

 مگه چقدر ارزش داره؟ چقدر اتیماد گمیآخه من م -

 م؟یکه انقدر از هم دور بمون میما زنده هست گهید

 براشون قائل دیبا یحد و مرز هیولش کن،  خب

 .میندار یازی. ما که شکر خدا نگهید یبش

 : فرامرز خواست حرف بزند، دستش را باال آورد تا

 داره ازیبه پول ن شهیهم زادیدونم آدم یبله بله م -

 ؟یمتیتا کجا؟ به چه ق ؟یتا ک یول

 .انداخت و حق را به او داد نییسرش را پا فرامرز

 احترام ساده کیفرامرز نسبت به شهناز ابتدا  یایرو

 به دست که از او یو شناخت نسب دنیاما با د بود

 



 عشق به آن تیکم کم حس محبت و در نها آورد،

 .شد و عمق گرفت اضافه

 .چشم خانم، چشم -

 .بال یچشمت ب -

 ؟یکن یم یآشت گهیحاال د-

 قهر بودم؟ یبله من ک -

 چون سرب د،یکه از چشمان فرامرز چک یاشک قطره

 درست نبود. مرد او نیدل شهناز را سوزاند. نه ا مذاب

 حالت داد رییتغ عیماند. سر یم یقو شهیهم دیبا

 : زد و دست همسرش را گرفت یلبخند

 تو میرو که در گذشته اتفاق افتاده، بذار یهرچ ایب -

 . مامیفراموش کن میو درش رو قفل کن صندوق

 من ی. برامیگذشته کن یرو فدا ندهیحال و آ دینبا

 

 همه تو رو از ما نیکه ا یشینه آسا یمهم خودت

 .کنه دور



 : و نرم همسرش را نوازش کرد دیدستان سپ فرامرز

 دمیم تیاز بچه ها به تو اهم شتریب یمن حت -

 ی. تو دور بچه ها میی. نقطه پرگار من توشهناز

 شتریکه من تو رو از اون ها ب یدر حال یگرد

 .دارم دوست

 بر لب یزورک یو لبخند دیآرام خود را کنار کش شهناز

 :نشاند

 .یمون یاز زبون وا نمخداروشکر تو که  -

 جو شده رییتغ یهمسرش برا یکه متوجه سع فرامرز

 گفت: بود،

 

 

 :جو شده بود، گفت رییتغ یبرا

 در مقابل مادرم میاگه زبون نداشت گهید میچه کن -

 و جهانبخش وشیدار نکهیشدم. بعد ا یم چارهیب

 رفتن اونور آب، مادر از اسم من شهیهم یبرا



 .اومد خوشش

 : هناز باال رفتش یابرو کی

 از اسم تو خوشش اومد؟ -

 : دیقاه قاه خند فرامرز

 گفت، فرامرز نون، فرامرز یسره م کی ی. هگهیآره د -

 اون دوتا دمی. اونجا بود که فهماطیفرامرز ح دکتر،

 

 یهم ب یلیخ نیهمچ شونیتیخاص یبا همه ب داداشم

 .نبودن تیخاص یب تیخاص

 .خدا مادر. بنده یکن یغلو م گهیشمام د -

 دلش تکان تا،یآرم دنیداشت. با د یبیحال غر محمد

 یدختر جوان چون گل یخورده بود. نگاه باران یسخت

 ینگیرفت. سبز یزده بود که محمد در آن فرو م باران

 او یدخترک، خط بطالن بر نگاه خاکستر چشمان

 ه،ی. بعد از سمافتینجات  یرنگ یاز ب شیای. دندیکش

 نتوانسته بود مهر و موم قلبش را بشکند و یدختر چیه



 کرد دلش روحش و یاحساس م نکیشود. اما ا داخل

 اشباع شده و او را تایوجودش از آرم یایزوا یتمام

 زند. آرام از اتاقش خارج شد. دوست داشت یم ادیفر

 

 با خدا شهیکران آسمان بنگرد و چون هم یب یپهنا به

 .رد و به پشت بام رفتبر تن ک یکند. باران ازیو ن راز

 که در ییستاره ها دنی. ددیاز عمق جان کش ینفس

 داشتند، حالش ییشهر باز هم اصرار بر خودنما یآلودگ

 در یزییپا یبهتر کرد. لب پشت بام نشست. سرما را

 یتر شده بود. نفسش چون بخار بلند م دیشد شب

 .اش از شدت سرما سرخ شد یقلم ینی. نوک بشد

 دست را مقابل صورت گرفت تا با حرارت بازدم، هردو

 .دیبه گوشش رس یتق یرا گرم کند که صدا صورتش

 پشت بام یآمد. به عقب برگشت. رو یاز عقب م صدا

 آورد و نیی. سرش را پادید یا هیها سا نیالد نجم

 .کرد یمخف یآرام خود را پشت کولر بزرگ آب آرام



 بام یآرام به انتها د،ییپا یکه چپ و راستش را م هیسا

 یکیرفت. محمد با دقت نگاه کرد. چشمانش به تار یم

 بام که یکه شبح به قفس انتها دیکرده بود و د عادت

 

 که یشد. در حال کیقفس مرغ و خروس بود، نزد هیشب

 بر دست داشت. خم شد و در قفس را باز یا سهیک

 .قسمت آن جا داد نیتر نییرا در پا سهیو ک کرد

 باشد یزد گلدان خال یرا که محمد حدس م یء ا یش

 ینبود. شاخک ها یآن دمر گذاشت. عاد یرو بر

 کیگفت که  یاش به او م یسی. شم پلدیجنب محمد

 یخانواده دزدک یوسط اشتباه است. اعضا نیا یزیچ

 کردند. حتم داشت که آن شبح، دزد ینم یکار نیچن

 .است

 یشباهت نیآرمان و آرم دهیآن به اندام کش کلیه

 .تبهکار بود کیشک او  ی. بنداشت

 هفتم فصل



 

 

 .رساند نیخود را به پشت بام نجم الد عیسر محمد

 داشت، سر برگرداند و یزیت اریبس یکه گوش ها مرد

 .دیمحمد حو پا به فرار گذاشت. با سرعت دو دنید با

 یپشت بام منازل م یهم به دنبال او از رو محمد

 از محل اشراف یبه خوب. شبح که مشخص بود گذشت

 او. نفس هردو یو محمد در پ دیدو یم یبا چابک دارد،

 .آمد یبند م داشت

 پشت بام سوپرمارکت ی. رودندیسر کوچه رس به

 بودند که شبح خم شد و بلند بلند نفس دهیرس ،یانیدر

 . انگار کهدیشن ی. کوبش قلب خود را به وضوح مدیکش

 حال دنبال نیبود. با ا دهیبه پشت گوش رس قلبش

 نیهم یبرسد برا یبیخواست به او آس ی. نمدیدو هیسا

 رفت. مرد تبهکار پس از یسر و صدا به دنبالش م یب

 



 گرفت و پا به فرار رویدر کردن، دوباره ن یخستگ یکم

 بود کیکه نزد دیدو یاو م ی. محمد چنان از پگذاشت

 .او برسد به

 عبور یادیز یاو. از کوچه ها یرفت، محمد در پ شبح

 بام یاز آن ها مرد تبهکار خود را رو یکیتا در خم  کرد

 سه کیطبقه بود از ارتفاع نزد کی یکه ساختمان یبغل

 پرتاب کرد و بعد لنگ لنگان دور شد. محمد مکث متر

 تعلل او هم خود را پرتاب کرد و با پا آرام ی. بنکرد

 از مرد نبود. محمد دور و یفرود آمد. اثر یبام بغل یرو

 تاپ متوجه پرش یبا صدا نکهیخود را نگاه کرد تا ا بر

 .او شد گرید

 یکیبه ان جا برسد، مرد تبهکار در تار نکهیاز ا قبل

 قدم به کوچه اطیبار با احت نیگم شد. محمد ا کوچه،

 شد. ینم دهیاز شبح د ی. اثرگذاشت

 

 د چونحال با دقت مشغول جست و جو شد. مر نیا با



 به درد شیفرو رفته بود. پاها نیآب به زم یا قطره

 زانوانش گذاشت و ی. خم شد هردو دستش را روآمد

 به صورتش زیتازه و تم ینشست. هوا ییسکو یرو بر

 که گلبانگ دیها کش هیمطبوع هوا را به ر ی. خنکاخورد

 دایمرد تبهکار را پ دیشد. با دهیاز مسجد محل شن اذان

 از او به یرد یرساند ول یعملش م یکرد و به سزا یم

 .او را به مسجد کشاندند شینمانده بود. قدم ها جا

 .را در آن جا ادا کرد و خارج شد ضهیگرفت و فر وضو

 آمد دو کوچه باالتر از بن بست خودشان یراه که م در

 مشامش را قلقلک یباز شده بود و عطر تازه ا یینانوا

 داد یم

 و سالم کرد: دیرس یینانوا مقابل

 

 اوستا نون ها آماده ان؟ -

 را با نوک انگشتانش پهن و یریکه خم یدر حال مرد

 :داد، گفت یم شکل



 ای نییخوا یم ی. کنجدارمیدر م گهید قهیتا دو دق -

 ساده؟

 :گفت محمد

 یکنجد -

 پر مالت به سمت خانه یبعد با پنج عدد بربر یقیدقا

 قوقول یقوقول یدور صدا یااز خانه ه یکی. از رفت

 .لبخند به لبش آورد خروس

 آنکه محمد ی. بدهیاز راه رس گریشده بود و روز د صبح

 خواست دو سه یبر هم گذاشته باشد، فقط م چشم

 مادر دیکرد در خانه جد یبخوابد. خداراشکر م یساعت

 

 را حتما به ایارم ستیخواهرش هستند و او مجبور ن و

 .ببرد مهدکودک

 

 .به مهدکودک ببرد حتما

 .گرفت یها تماس م نیبا نجم الد دیبر آن، با عالوه



 خشم فشرده و زیقبل در چنگال ت یقیکه تا دقا قلبش

 ها و دخترشان از نینجم الد ادیشده بود، با  یزخم

 .آمد رونیآن ب زیت حصار

 میترم تاینگاه سبز آرم ادیخون چکان با  یها حفره

 تعلل نان به دست به سمت بن بست ی. بافتندی

 .دیرس یانیشتافت که به سوپر مارکت در خودشان

 

 از مربا و کره و یخال خچالشانیمطمئن بود  نکهیا با

 او را به داخل سوپر شیپاها اریاخت یاما ب ستین ریپن

 .کشاندند. قدم به داخل گذاشت و سالم داد مارکت

 یتمال مرا با دقت دس خچالی شهیش یکه رو رمردیپ

 : به سمت او برگشت د،یکش

 .نیسالم جناب سرگرد خوش اومد -

 : دیمحمد باال پر یابرو

 .ممنون یلیخ -

 بدم خدمتتون؟ یجناب سرگرد چ-



 :دیبر محاسنش کش یدست محمد

 د؟یشناس یحاج آقا شما بنده رو م -

 

 بست، از همان جا یرا م خچالیکه در  یانیدر یآقا

 :گفت

 کردم، دایتون رو پ ییافتخار آشناشما رو که تازه  -

 دیخر نجایهرروز ا یحاج آقا خاقان تونیابو یول نه

 یانتظام یرویفرمودن شما سرگرد ن شونی. ادارن

 .دیهست

 :خنده اش را پنهان کرد محمد

 .عجب -

 زبان پدرش تمام ریاز ز رمردیدانست که پ یم خوب

 .است دهیکش رونیو پوک آن ها را ب کیج

 ریسرش نیبدم خدمتتون؟ ا یسرگرد چخب جناب  -

 ساعت مین نی. تازه ان همدییرو مالحضه بفرما ها

 و ماست هم ریبرامون آوردن. ش یاز گاودار شیپ



 .هیاش هست عال یعیطب د،ییبخوا اگر

 

 و به خانه دیخر ریهم سرش یو کم ریش یمقدار محمد

 .رفت

 ها را نیبعد عزم رفتن به طرف خانه نجم الد یساعت

 آمد که با فرمانده ادشیساعت  دنیبود که با د کرده

 ها نیبا نجم الد داریداشته اند پس د یمهم یلیخ قرار

 .به عصر موکول کرد را

 کرد با یجالب نبود. حس م شیمسئله برا نیا گفتن

 یها فرو م هیهمسا نیاعتماد ب وارید شب،یواقعه د انیب

 که به گفته مادر و خواهرش، مانند ییها هی. همسازدیر

 اما دندیرس یخانواده بودند و به داد هم م کی یاعضا

 شماره آرمان را گرفت و پس عیهم نبود. سر یا چاره

 از او خواست که دست به شب،یبازگو کردن اتفاق د از

 دانست چه خبر ینزند تا خود را برساند. هنوز نم یزیچ

 !است



 

 طول جلسه فکرش به شدت را به مقر رساند. در خود

 به او دست داده بود. با یدیبود. اضطراب شد ریدرگ

 یزیکرد در درون ساک مرد تبهکار چه چ یفکر م خود

 ساک لیتوانست باشد؟ اگر او دزد بود، قطعا وسا یم

 بود حتما مواد مخدر یو جواهر بودند، اگر قاچاقچ طال

 یاگر خرابکار بود، م یگذاشته بود ول یآن جا در

 ..مواد منفجره در آن گذاشته باشد توانست

 را به فرمانده شان گفت. فرمانده با انیجر عیسر

 :خود کوفت یشانیسخنان محمد چند بار به پ دنیشن

 

 خود کوفت: یشانیپ به

 

 تونه یموضوع م دیگ یبله جناب سرگرد درست م -

 سر و یب نیحرفا باشه. بنابرا نیمهم تر از ا یلیخ

 .نجایا اریو مواد رو بردار و ب برو به محل صدا



 .گذاشت و از محل خارج شد یاحترام نظام محمد

 دیکه آن ها را تهد یراه کالفه داشت به خطر یط در

 .بودند ادیز شیکرد. دغدغه ها یکرد، فکر م یم

 و یمادرش و تمام سع یاز مشکل پسرک ب گذشته

 یم ا،یارم یپر کردن خالء عاطف یکه برا یتالش

 یرا از لوز وجود همه تبهکارها پاک کند ول ایدن خواست

 که ترس دیفهم دشان،یشدن به محل جد کینزد با

 . مواد مسئله ساز در پشت بامتاستیآرم یبرا بزرگش

 یافتاد، اول از همه اهال یم یآن ها بود. اگر اتفاق خانه

 گرفتند. سرهنگ یدر معرض تبعات آن قرار م خانه

 بماند. یسکرت و مخف دیماجرا با نیبود ا گفته

 

 تبهکار با توجه به شناخت کاملش از محل، قطعا و مرد

 بود. چه بسا همان کوچه نجایهم یاز اهال دیترد یب

 یم دایعنوان به خارج درز پ چیبه ه دیموضوع نبا پس

 . به آرمان زنگ زد و پس از گفتن نظرات خود وکرد



 لاز او خواست تا هرچه زودتر خود را به منز سشیرئ

 .پشت بام شوند یتا به اتفاق راه برساند

 :چانه اش را خاراند و گفت آرمان

 .امیتونم ب یهستم محمد جان، نم ییمن االن جا -

 با یتون یپدر از سفر برگشته خونه است م اما

 .باال یبر شونیا

 و مقابل در خانه شان دهیکه داخل کوچه رس محمد

 طبقه یبه بالکن با صفا یبود، از پنجره نگاه ستادهیا

 ها انداخت. نیخانه نجم الد دوم

 

 دیموضوع با نیباشه ممنون فقط آرمان جان ا -

 کنمیم دیتاک چکس،یبمونه ها. ه یمخف کامال

 .. متوجه بشهینبا چکسیه

 طال جواهرتش نیا نهیحاال بلند شه بب چارهیب گمیم_

 .زنه حتما یشده، سکته رو م گم

 :دیاو پاش یر رولبخند گرمش را ب محمد



 یساک معلومه، از طال فروش ینیکه از سنگ نطوریا -

 دونم یم دیدوره زمونه بع نیا یشده. تو سرقت

 همه طال جواهر تو خونه داشته باشه و نیا یکس

 هم گزارش سرقت رو رد یطال جواهر فروش حتما

 .ها رو ببرم نی. خب با اجازتون من اکرده

 : دستش را جلو آورد فرامرز

 خوشحال شدم. یلیخ یلیباهاتون خ ییاز آشنا -

 

 .نیهمچن -

.. 

 سیو نازگل در آن مشغول تدر تایکه ارم یرستانیدب در

 همراه دانش رانیباالخره زنگ سوم خورد. دب بودند،

 یب رهایدب یآمدند. بعض یم رونیاز کالس ب آموزان

 رساندند تا یم رانیخود را به دفتر دب عیسر تعلل

 دو شهیهم تایمانند ارم زیها ن یدر کنند اما بعض یخستگ

 را که فرصت یینفر دنبالش بودند تا سوال ها سه



 از آن مطرح رونیبود در کالس مطرح کنند، ب نشده

 محبوبشان ریبود تا با دب یبهانه ا شتریو البته ب کنند

 سر کنند. شتریب یقیدقا

 

 که به دو سه نفر از دانش یحاتیپس از توض تایارم

 آمد که نییپا عیکرد و سر یداد، خداحافظ آموزانش

 .دیرا در راهرو د نازگل

 ؟یندار یکار رم،یمن دارم م-

 

 ؟یندار یکار رم،یمن دارم م-

 : کالس داشت، گفت گریکه هنوز دوساعت د نازگل

 یزیچ یحاال دو ساعت تو دفتر بمون خودتو با کتاب -

 باهم امیمن ب یزیچ یکن، با طرح درس مشغول

 .میبر

 

 اش را از یبودند، باران دهیکه با هم به دفتر رس تایارم



 :را بر دوش انداخت فشیمانتو برتن کرد و ک یرو

 .برم حتما دیتونم. بابام اومده با ینه نم -

 .خب سالم برسون خداحافظ یلیخ -

 مدرسه باز اطیدر دست راه افتاد. در ح فیجوان ک دختر

 شاگردان به دنبالش افتاده بودند و او با شتاب از هم

 .کرد و خارج شد یها خداحافظ آن

 شده یدر پس ابرها مخف دیظهر بود اما خورش نکهیا با

 شد. سوز ینم دهیمطبوعش د یاز گرما یو اثر بود

 .خورد. بدنش به لرز افتاد تایبه صورت ارم یزییپا سرد

 یکند، برا یرا ط ابانیتا سر خ ادهیپ نکهیا یجا به

 .دست تکان داد و سوار شد یتاکس نیاول

 دربست گرفته نکهیبا ا یتاکس قهیدق ستیاز ب پس

 گفت: تایبود، اما راننده سرکوچه نگه داشت. ارم شده

 

 .تو کوچه دییدربست گرفتم. لطفا بفرما -

 :گفت راننده



 یرو م یمصالح ساختمون نینگاه کن یآبج شهینم -

 . ازستیاصال جا ن د؟ینیب یاون نخاله ها رو م د؟ینیب

 .ادیداره م نیطرفم ماش اون

 را داد که همان یتاکس هیشد و ناچار کرا ادهیپ تایارم

 تعجب تایآمد. ارم رونیمحمد از داخل کوچه ب موقع

 .نبود که او در خانه باشد ی. آن ساعت ساعتکرد

 تایبه نشانه سالم تکان داد و آرم یمرد جوان سر۴٠

 نگذشت که با لبخند یزیمتقابال پاسخش را داد. چ هم

 .محمد او را ترک گفت و رفت یکمرنگ

 .هم رفت تایاز وجود آرم یرفتن او انگار که تکه ا با

 لیرفتن زا نیذوق و شوق بودن با پدرش، با ا تمام

 .شد

 

 یشتریداخل کوچه گذاشت. کاش فرصت ب ریبه ز سر

 شیجذابشان را ب هیتوانست همسا یداد تا م یم دست

 .ندیآن بب از



 بود که مرحمت خانم را بچه دهیکوچه رس یوسط ها به

 داد و خواست رد ی. سالمدیمقابل خانه شان د بغل

 : که مرحمت دستش را گرفت بشود

 خوبن؟ یمامان، مامان ؟یسالم خاله خوب -

 .ممنون یلیخ -

 : کرد ییخنده دندان نما مرحمت

 .چشمت هم روشن بابات اومده یلیخ -

 :گرد شد تایآرم چشمان

 !بابا اومده؟ یدون یعه شما از کجا م -

 :دیکودک را در آغوشش جا به جا کرد و خند مرحمت

 

 بودم. مامانتم بود. لپاش گل انداخته یینانوا یصبح -

 با چه ذوق و دمیزد. بعد د ی. چشماش برق مبود

 .داد شهیدو آت یسفارش سنگگ کنجد یشوق

 .اومده ارشیکه  دمیفهم آهان

 :و گفت دیخند تایآرم



 .دیسالم برسون -

 هرگونه سوال و یبه سمت خانه رفت تا جلو عیسر و

 .را ببندد یجواب

 در میبرادر مر دنیزد. د یراه ادامه افکارش را رج م در

 یحالش را دگرگون کرد. محمد مانند قله ا لیاتومب آن

 حتم تایو آرم ییایبرآورده مقابلش باشکوه بود و رو سر

 .پناهش هم همان کوه مغرور است نیکه بهتر داشت

 هراس از یکرد و ب هیشد به آن تک یبود که م یکس او

 .ستیآسوده ز ماتینامال طوفان

 

 

 یشمار رو هیپشت چراغ قرمز توقف کرد. به ثان محمد

 .شد یمتوقف م دیبا قهینگاه کرد. حدودا چهار دق تابلو

 یم نهیوار به قفسه س وانهیقلبش خود را د مرغک

 اهیشکل در قاب مقنعه س یصورت لوز یدی. سفکوفت

 .آمد یبه جلوه م شتریهرچه ب تا،یآرم



 پر پشت، یو مژه ها دهیکش یآن چشمان بلوط با

 به یوحش ت،یمعصوم نیاش در ع یخداداد ییبایز

 .زد یو دل او را چنگ م دیرس یم نظر

 شد. در یگونه م نیبود که ا یبار نیاول هیاز سم پس

 یعقب نیبوق ماش یافکار خود غرق بود که با صدا بحر

 خود آمد. به

 

 از شتریب تایکرد. سرش را تکان داد. نه حق آرم حرکت

 .زن مرده و بچه دار ازدواج کند یاست که با مرد آن

 .کرد یافکار را از خود دور م نیا دیبا

 هرگز و هرگز به او گریعزمش را جزم کرد که د مصمم

 .نکند فکر

 خانم به شهناز زنگ زد و گفت که شب ریبعد من روز

 .دیآ یآقا فرامرز به خانه آن ها م دنید یبرا ینینش

 خانم قبول ریمن ند،یایشهناز اصرار کرد شام ب هرچه

 .موکول کرد یگریو آن را به وقت د کرد



 خبر نیا دنیبود با شن دهیرسکه تازه از مدرسه  تایآرم

 که همان روز یاوراق امتحان حیاستراحت و تصح ریخ از

 گرفته بود، گذشت و خود را به یاضیکالس سوم ر از

 انداخت. حمام

 

 بلندش را با حوله جمع یگرفت و موها یدوش عیسر

 گاز گرم یو به آشپزخانه آمد. غذا طبق معمول رو کرد

 .بود

 گریو مادرش در هال نشسته بودند و با همد پدر

 به یروشن بود. هر از گاه ونیزیکردند. تلو یم صحبت

 نچ نچ یکردند و صدا یوحش نگاه م اتیح مستند

 .دیرس یم تایبه گوش آرم شهناز

 .گذاشت زیم یو رو دیرا در بشقاب کش شیپلو ایلوب

 زیم یخوردن گرفته بود آن را هم رو یسبز مادرش

 شده ادیز شیو مشغول خوردن شد. اشتها گذاشت

 .دیایکرد که محمد هم حتما ب ی. خدا خدا مبود



 .بودن مرد جوان چون صاعقه او را از جا پراند فکر

 گذاشت و به درون نکیظرفش را شست و در س عیسر

 رفت. ییرایپذ

 

 یو پدر مشغول صحبت راجب خانواده خاقان مادر

 :گفت ی. شهناز مبودند

 .تو بازار مشغوله یبازنشسته بانکه ول یانخاق یآقا -

 که چند سال فیح یهم خوبه. ول شونیمال وضع

 دزد نابکار کشته هیعروس جوونشون توسط  شیپ

 .شد

 :فرو برد و گفت شیچا وانیدرون ل یشاخه نبات فرامرز

 عجب خدا رحمت کنه. بندگان خدا. چند تا بچه -

 دارن؟

 ها را لیو م دیچیپ یکه کاموا را دور انگشتش م شهناز

 :کرد، گفت یم کینزد بهم

 .دونه هم نوه هیپسر.  هیدختر،  کی -



 فرامرز به حال محمد سوخت. پس عروس کشته دل

 یهمسر محمد نگون بخت بود. هرگز فکر نم شده،

 

 دهید یبتیمص نیچن یچون او، اول زندگ یکه جوان کرد

 !باشد

 

 :را به تاسف تکان داد سرش

 .دمیبر حسب اتفاق پسرشون رو د روزیاتفاقا د -

 .ومدیبه نظر م ینیباوقار و مت جوون

 و تند تند دیکاموا را دور انگشتش کش گریبار د شهناز

 :به بافتن کرد شروع

 یدو سه سال هی. دخترشون بنیکل خانوادشون نج -

 و طونهیش یلیخ نکهیا نیتره در ح کیکوچ تایآرم از

 و خانم هم هست. نیسوزونه، سنگ یم شیآت

 

 رفتن مراجعان از اتاقش رونیآن سو محمد با ب از



 یرو دیگرد سف یواریساعت د یبه عقربه ها ینگاه

 .انداخت وارید

 کارش نمانده بود. کاغذ ها، پوشه ها و انیبه پا یزیچ

 را جمع کرد و داخل کشو گذاشت و در زیم یرو لیوسا

 .را قفل کرد آن

 به ایرفت و آمد ارم یوقت را نداشت. از یشگیهم شتاب

 چون گریگذاشته شده بود، د میبه عهده مر مهدکودک

 .داد یرا انجام نم شیبا عجله کارها سابق

 داد. به طرف جا یبه او م یو آرامش، حس خوب نهیطمان

 .را بردارد که تلفنش زنگ خورد شیرفت تا پالتو یرخت

 .داد جواب

 ؟یسالم مادر خوب -

 ممنون. یلیسالم مامان خ -

 

 ؟یایم یدار -

 ن؟یداشت ی. کارفتادمیداشتم راه م گهیبله مادر. د -



 .برات داشتم یزحمت هیمادر  -

 .جانم؟ رحمته بفرما-

 .ینیها، شب نش نیخونه نجم الد میبناست شب بر-

 .که شوهر شهناز خانم اومده از مسافرت یدون یم

 ینیریش لویدو ک هی. خواستم بگم میبا هم آشنا بش میبر

 ی. دست خالاریخودت بخر و ب قهیو مرغوب به سل تازه

 .مینر

 اریاخت یها، تپش قلب او ب نینام نجم الد دنیشن با

 بود که دیشد یمحرکه ان نام به قدر رویرفت. ن باال

 کرد قلبش را از جا کنده و پشت گوش یحس م محمد

 نفس یاست. دهانش را دور برد تا مادر صدا کشانده

 را نشنود. نفسش

 

 مسابقه دو شرکت کرده باشد، کیکه انگار در  چرا

 :خانم صدا کرد ریهم به شماره افتاده بود. من نفسش

 ؟یالو، الو پسرم هست -



 .قلبش گذاشت ی. دست رودیکش یقینفس عم محمد

 باال شیگلو لکیرا بست و باز کرد. س اهشیس چشمان

 :شد تا جواب داد نییپا و

 .چشم مامان حتما -

 و نیریحس ش یبود ول دیشد نکهیقلبش با ا ضربات

 در یبلوط دهیچشمان کش دنیداد. د یبه او م یفیلط

 مقابل چشمان مرد جوان اهیسار مژگان س هیسا ریز

 انداخت و سرش را لیگرفت. خود را درون اتومب جان

 کیشدت تکان داد. نه نه امکان نداره. آدم عاقل از  به

 بشه! دهیدو بار گز دینبا سوراخ

 

 که در یکرده بود و وقت نیبا دل او چن هیسم یروزگار

 عشقشان را به آغوش جهیفرزند نت یخوشبخت اوج

 ختهیبودند، روزگار زهر تلخ خود را در کام او ر دهیکش

 شد. عشق او یسرنوشت م چهیدوباره باز دی. نبابود

 .بود و بس ایو فقط ارم فقط



 قلبش را یگرفت مرغک وحش میجزم تصم یعزم با

 .کند و به خدمتش برسد رام

 داد ینشان م یخود را عاد دیبه اتاقش رفت. با تایآرم

 

 در پس دیها را با یاز آمدن خاقان یو شوق ناش ذوق

 .کرد یم یخانواده مخف یاعضا دیکارها از د انجام

 را درآورد. یاوراق امتحان فشیاز داخل ک نیهم یبرا

 

 ها جدا کرد و ورقه انیشاگرد ممتاز کالس را از م برگه

 و منظم یگذاشت. افشار دانش آموز جد زیم یرو

 طبق معمول نمره کامل گرفته بود. از آن به کالس،

 دهیاستفاده کرد. هنوز برگه دوم را کامل ند دیکل عنوان

 :که نازگل زنگ زد بود

 ؟یسالم چطور -

 .کنم یم حیخوبم دارم برگه تصح-

 :دیکش غیج نازگل



 ؟یچ یعنی -

 :شانه باال انداخت تایآرم

 .اتیادب ریگفتم خانم دب یفارس ؟یچ یعنی یچ -

 داد زد: نازگل

 

 .یمهمون دار یشب کل ؟یکش یتو خجالت نم -

 ؟یکن یم حیواسه من برگه تصح یدار ینشست

 : خشکش زد تایآرم

 ؟یدون یمهمون؟ تو از کجا م -

 : گفت نازگل

 بابا. ینیاونجا شب نش مییآیم میما دار نکهیا یبرا -

 . حاال بلند شو، بلندمینیآقا فرامرز رو بب مییایب گفت

 برو از اون یکن حیبرگه صح نکهیا یبه جا شو

 نیخوشمزه ات برامون بپز. بب ییگردو یها کیک

 بزن. من به ادینره ها گردو و موزش رو ز ادتی

 خوام یتو، ناهار نخوردم. شامم نم کیک خاطر



 .بخورم

 : خنده کنان گفت تایآرم

 ست؟ین یا گهیباشه چشم امر د -

 

 : گفت نازگل

 معرفت تو بازم بدون مشورت با یب نمیچرا هست. بب -

 واسه بچه ها؟ یکالس گذاشت یرفت یپاشد من

 ؟یدیتو از کجا فهم -

 .گفت ییخانم صفا -

 ه؟یمعرفت یکجاش ب نیخب آره گذاشتم. ا -

 اونا انتظار یذار یتو م یبگم؟ وقت یآخه من به تو چ -

 .گهیمنم بذارم د رندا

 .تو هم بذار شه؟یم یخب چ -

 حرص یدارم از دستشون کل شینجوریبابا هم یا -

 هم بذارم؟ یتیتقو امیخورم. ب یم

 گفت: تایآرم



 

 تونن معلم یبچه ها همه شون که نم یطفل نیا -

 ی. براستی. اوضاعشون هم خوب نرنیبگ یخصوص

 انیپا یگفتم بذار کالس بذارم خودشون رو برا نیهم

 .برسونن. ثواب داره ترم

 یایثواب کردنت. م نیکنه با ا کارتیخدا بگم چ -

 .یکن یمن رو کباب م ،یکن ثواب

 .خب تو شرکت نکن-

 برت ستمیمجبورم وا ،یایتو م یکه. وقت شهینم -

 .گردونم

 .خب بابا کم غر بزن یلیخ -

 رفت. خودش ییرایخندان به پذ یبا لب تایبار آرم نیا

 کند چرا که نبات خانم چند ییدوست داشت هنرنما هم

 گفته بود: بار

 

 شکم مرد ها به دلشون راه داره. مردا در مقابل غذا -



 کدبانو باشه دیزن با هیسستن.  یلیخ ینیریش و

 .بهتر باشه یدست پختش از همه چ دیبا

 نشان دهد اما از یدوست داشت خود نیخاطر هم به

 به شک افتادن پدر مادرش منصرف شده بود ترس

 .داشت یحاال بهانه خوب یول

 را داخل کشو گذاشت و دوباره به یامتحان یها برگه

 :رفت هال

 .نجایا انیخوان ب یشب م گهیمامان نازگل م-

 دور انیهم هستن اونا هم م نایا یا ؟ خوبه خب خاقان -

 .میش یم هم

 داده. ییگردو کیخانم سفارش ک -

 

 

 .داده ییگردو کیخانم سفارش ک -

 :خنده کنان گفت شهناز

 باشه مادر جان چه خوب. برو درست کن بلکه ما -



 .میببر یو لذت میبخور یکیک هم

 : گفت فرامرز

 تا؟یآرم یراست-

 جانم بابا؟ -

 .دخترم نیلحظه بش هی-

 .نشست تایآرم

 برات سخته دخترم تو هر دمید ینجوریا نیبب -

 میگرفت می. تصمیشیو آواره م ریاس ام،یمن م دفعه

 

 اتاق داشته هیتا خودت  میبکش غهیاتاق رو ت که

 کنم نکارویخواستم ا یوقت بود م یلی. البته خیباش

 من مانع یدر پ یپ یسفرها نیا گهیخب د یول

 .شهیم

 :خنده کنان گفت تایآرم

 کنم تو یخوابما، احساس م یم نجایا یچه خوب! وقت -

 دمیخواب اطیح



 لم؟یوسا شهیجا م شه؟یم یول -

 : بار شهناز گفت نیا

 بزرگه. از وسط گهیو چهار متره د ستیآره بابا اتاق ب -

 من لیمونه، وسا یتو اونور م لی. وسامیکش یم غهیت

 .داره یبد هی یول نوریا

 ؟یها چ -

 

 .از بالکن رفت و آمد کنه دیبا مونیکی نکهیا -

 .دستانش را به هم کوفت تایآرم

 . من ازشمیمستقل مستقل م ینجوری. اهیعال میلیخ-

 هال رفت و آمد یدر تو نی. شما از همامیم رمیم بالکن

 .دیکن

 یرو نیچند تا مالفه بردار هی. انیباشه پس فردا م -

 یکه گرد و خاک نشه. از صبح زود م نیبکش لیوسا

 .انیب خوان

 .یعال میلیخ -



 مطالعه را زده بود و مشغول پاک نکیخانم که ع نبات

 :نگاهش کرد نکیع یعدس بود، از باال کردن

 ،یمستقل بش یدخترم تو که انقدر دوست داشت -

 باال اتاق من رو بردار من ایهمه گفتم ب نیمن ا چرا

 مادر؟ یخوابم قبول نکرد یتو هال م رمیم

 

 از اتاقش نیبدهد که آرم یمانده بود چه جواب تایارم

 : آمد رونیب

 دخترمون نیدون یقربونتون برم آخه م یمامان -

 یخر خر م یخواب یبه صدا حساسه. شما م لوسه

 .تونن بخوابن یخانم نم نیا یکن

 : دیپر تایاز لبان آرم لبخند

 ؟یخب خودت چرا نرفت -

 : گفت نیآرم

 . منم لوسم. از خروپف خوابمگهیخب منم مثل تو د -

 .بره ینم



 تکان داد و مجددا مشغول پاک کردن یخانم سر نبات

 شد. عدسش

 

 نیخوشحال و خندان به آشپزخانه رفت و آرم تایآرم

 : آمد دنبالش

 .یدرست کن ییگردو کیک یخوا یکه م دمیخب شن -

 .آره -

 .که یدون یم ادنایکه نفرات ز گمیم -

 خب؟ -

 ما خودمون نیدوبرابر درست کن. بب نکهیا یعنی -

 .ها هم هستن یم هستن، خرمها ه یخاقان م،یهست

 .گهیقاچ برسه د هی ینفر اقال

 : چانه اش را خاراند تایآرم

 .میادیز ایگ یراست م -

 

 .نه؛ سه برابر کن ایات رو دو برابر کن  مانهیآره. پ -



 هات ینیریبرخالف دستپخت مزخرفت، ش یدون یم

 .ندارن حرف

 : محکم پشت گردن برادرش کوفت تایآرم

 کهیک نیمزخرفه، حاال اگه بهت از ادست پختم  -

 !دادم

 .باال آورد میدستها را به نشانه تسل نیآرم

 یاشتباه کردم. اصال بابا تو همه چ دینه نه ببخش -

 . بده بده گردو ها رو بده منی. حرف نداریتموم

 .کمکت کنم بشکنم

 را در آورد یا سهیسمت راست ک نییپا نتیاز کاب تایآرم

 : گفت و

 !یزن یجوش م ا،یبشکن. نخور ایب -

 

 

 .یزن یجوش م ا،یبشکن. نخور ایب -

 .باشه بابا -



 .مقابلش گذاشت ینیبه دست او داد و س یکوب گوشت

 رفت. ارد را از طبقه باال برداشت. تخم خچالی سراغ

 گذاشت و بعد از همان زیم یهمه را رو ریش مرغ،

 را لیپودر، وان نگیکه گردو را در آورده بود، بک ینتیکاب

 گذاشت زیم یدر آورد. همزن را برداشت و رو هم

 نیرا برداشت و اندازه ها را طبق گفته آرم مانهیپ وانیل

 . شکر را درختیر یبرابر کرد. ارد ها را در ظرف دو

 را هم ریش ز،یم ی. تخم مرغ ها را هم روگرید ظرف

 کرد و آنجا قرار داد و سراغ پودر کاکائو رفت. مانهیپ

 

 را هم دوبرابر کنار گذاشت. کاسه بزرگ را کاکائو

 و ختیو تخم مرغ ها را شکست و درون آن ر برداشت

 یرا روشن کرد. همانطور که همزن را م دستگاه

 داد که یبا دست چپش کاسه را هم تکان م چرخاند،

 :زد ادیفقط مشغول خوردن است. سرش فر نیآرم دید

 رو بزنم نایا دیآنقدر نخور بده االن با-



 کیک لیهم چنان که مشغول آماده کردن وسا تایآرم

 زیم یپخش شده رو یبه پوست گردو ها ینگاه بود،

 :دیرا مشغول خوردن آن ها د نیو آرم انداخت

 نیا ،یزیتم یلیخ شهیشما که ادعات م نیآقا آرم -

 ؟یدرست کرد هیوضع چه

 

 از یرا شکست و تکه ا یگرید یبالفاصله گردو نیآرم

 دهانش گفت دنیرا در دهان گذاشت و در حال جنب آن

: 

 خورم یبرات؟ خب دارم م ارمیب نکیع ؟ینیب ینم -

 .. واالهیکه وضع نیبعد بگو ا نی. عه اول ببگهید

 گفت و مشغول کار ییلب برو بابا ریبا دستش ز تایآرم

 به خواهرش انداخت و یزیآم طنتینگاه ش نی. آرمشد

 .کرد به مغزش خطور یطانیش یفکر

 یدستش آن را هم م کیکه با  یبا همزن در حال تایآرم

 و یچرخاند، به سخت یکاسه را م گریو با دست د زد



 از پشت سر نیمشغول انجام کار بود که آرم تیجد

 .دست راستش را گرفت و نگاه داشت آرام

 درون کاسه را به هیو تمام ما دیچرخ د،یچرخ همزن

 پخش و پال کرد. تایو صورت آرم زیم یرو یعیفج طرز

 

 :دیو بلند شد و دنبالش دو دیکش یغیج تایآرم

 .ستایوا ی. صبر کن اگه مردنیکشمت آرم یم -

 به ییگردو تایخنده کنان به هال رفت. آرم نیآرم

 . شهناز ودیسرش را دزد نیپرتاب کرد. آرم شیسو

 غش غش تا،یآرم یریصورت خم دنیبا د فرامرز

 خنده آن ها باعث شد شعله خشم نیو هم دندیخند

 زبانه بکشد و گردو ها را تند تند با شتریجوان ب دختر

 یکرد ول یپرتاب م نیبه صورت آرم ادیز یسرعت

 کرد و یهم در هر پرتاب او، فورا خود را خم م نیآرم

 .داد یم یجاخال

 . کل صورتش رادیبار خودش به سمت او پر نیا تایآرم



 :زد ادیفر نی. آرمدیاو مال شرتیت ب

 .جنبه یب یکرد کاریچ نیآه آه آه بب -

 کرد و دست به کمر زد: یخنده شاد تایآرم

 

 

 .خان نینوش کن آرم یضربت ،یضربت یها زد -

 از گهید یکه عوض داره، گله نداره تا تو باش یزیچ

 .یکارا نکن نیا

 صورتش را در تایتکان داد. آرم یسر انهیموذ نیآرم

 تا ندیبنش یصندل یشست و آماده شد که رو نکیس

 را خشک کند که پسر جوان خود را پشت او رساند خود

 نقش تایو بالفاصله آرم دیعقب کش عیرا سر یصندل و

 آشپزخانه را د،یخند یکه قاه قاه م یشد و در حال نیزم

 .کرد ترک

 زد : یم غیج تایآرم

 



 .کنکنم، صبر  کاریدونم چ یمگه دستم بهت نرسه. م-

 صبر کن حاال بهت ختم،ینرفتم اتاقت رو به هم نر اگه

 زمیر یکشوهات رو م لیگم صبر کن. تمام وسا یم

 ینداز یزنم. من رو م ی. لباسات رو به هم منیزم

 .آره؟ صبر کن. اگه دستم بهت نرسه نیزم

 بود. صد بار یاو تصنع یها دادیاخم ها و داد و ب تمام

 و دیپاش یم شیرو ریخورد، خم یم نیهم اگر زم گرید

 یکم نم یزیاو چ یافتاد از شاد یم یگریاتفاق د هر

 . باندیایها به خانه آن ها ب یچرا که بنا بود خاقان شد

 .دوباره بر لبانش نشست ده،یآن ها لبخند پر ادی

 : را دعوا کرد نیخانم باالخره آرم شهناز

 یچه وضع شوخ نیا ؟یکش یپسر تو خجالت نم -

 یم یبیشکنه آس یاش م ییجا یگیآخه؟ نم کردنه

 نه؟یب

 

 : را باال آورد و گفت شیدست ها نیآرم



 .دیخوام ببخش یپوزش پوزش. معذرت م -

 ینیس یبه اتاقش رفت. مادر بزرگ فوت آخر را رو و

 کردن آن ها، زیاز تم یعدس ها کرد و راض یحاو

 نکیکنار مبلش گذاشت و ع یعسل یرا رو ینیس

 :را از چشم برداشت مطالعه

 جوونن و پر شر و شور. بذار گه،یمادر جوونن د یه -

 .شهینم یچیه زایچ نیباشن با ا شاد

 : اش را از سر گرفت یبافتن شهناز

 ستمیکردنشون ن یمادرجون من که مخالف شاد -

 .ستیها اصال جالب ن یشوخ نجوریا یول

 کیبه آشپزخانه کرد و سرش را نزد ینگاه مادربزرگ

 آرام گفت : یو خندان ول ردآو

 

 داره. تو طنتیش ستا،ین یهم کم موذ تایآرم نیا نیبب -

 که موش به همبونه کار نداره، ینباش. وقت نگران

 راحت اونم کم سر به التیبه موش کار داره. خ همبونه



 .ذاره یداداشش نم سر

* 

 پارک کرد و از همان راه وارد اطیرا در ح لیاتومب محمد

 بدو ایشد. در زد. مادرش در را باز کرد که ارم ساختمان

 ینیریخانم. جعبه ش ریخود را به پدرش رساند. من بدو

 : از او گرفت را

 .هیدستت درد نکنه مادر بوش که عال -

 :گفت محمد

 .کنم یخواهش م -

 .دیرا به آغوش کش ایارم و

 

 پسرم؟ یچطور -

 .دیسر پسرش را بوس و

 و جدا دیکه دلتنگ پدر شده بود، از گردن او چسب ایارم

 خواهش و تمنا در چشمانش ایدن هیخانم با  ری. مننشد

 :گفت



 گه،یها د نیخونه نجم الد یایپسرم شب تو هم م -

 نه؟

 : پسرکش را باال داد و به سمت پله رفت محمد

 :یبست مهربان بن

 :هشتم فصل

 

 سمت پله رفت : به

 

 .میما باال هست ن،ینه مامان شما بر -

 یشرط و شروط پسرش افتاد و قول ادیبه  چارهیب زن

 او یگاه به زندگ چیبه او داده بود. قول داده بود ه که

 انتخاب را به شهیاز او نخواهد و هم یزینکند، چ دخالت

 در مورد جگر گوشه اش و یخود او بگذارد. حت عهده

 .ایدلبندش ارم نوه

 تبلت به دست یخاقان یو در را بست. آقا دیکش یآه

 به همسرش انداخت و لب یکار بود. نگاه مشغول



 که همان ییاز اتاقش خارج شد و مانتو می. مردیگز

 :بود، مقابل خود گرفت دهیخر روز

 اد؟یمامان نگاه کن، بهم م -

 : خانم گفت ریمن

 آره مادر خوبه مبارکت باشه.-

 

 یمادر، رو یغم نشسته در صدا دنیجوان با شن دختر

 :کنار او نشست مبل

 مامان؟ یخوب -

 : را به دست گرفت یخانم گوش ریمن

 .آره خوبم خداروشکر -

 : تر رساند کیخود را نزد میمر

 دهد از سردرون. و رنگ یرنگ رخساره خبر م -

 زونیکه حالت م گهیشما هم االن م رخساره

 شده مادر؟ ی. بگو چستین

 ستالیرا کنار گذاشت و به گلدان کر یخانم گوش ریمن



 :شد رهیخ شنیدرون  سینف

 خونه شهناز خانم میر یم میگفتم شب دار یچیه -

 اون مخصوصا با یاونجا با پسرا ادیمحمدم م نا،یا

 

 خندن حال و هواش یم گنیاش م کهیکوچ پسر

 . خودشادیکه گفت نم یدید ی. ولشهیم عوض

 اون بچه رو هم با خودش برد. گفت ما چ،یه ادینم

 نیرو هم برندار ایارم یعنی ؟یچ یعنی. میهست باال

 ها نینجم الد دنیچقدر با د ای. طفلک ارمنیببر

 خوشش تایو آرم نی. چقدر از آرمان و آرمشهیم شاد

 .ادیم

 اش را از چشم در آورد و ییکائوچو نکیع یخاقان یآقا

 انگشت وسط و انگش شست چشمانش را مالش با

 :داد

 ناراحت نکن. خب زایچ نیا یخانم خودت رو برا-

 .انین



 با اون ستهیوا یاون طفل میبخند میبگ میآخه ما بر-

 کنه؟ کاریمادر چ یب بچه

 

 بلند شد و کنار یناهار خور یصندل یاز رو یخاقان یآقا

 :نشست کشیها آمد و نزد آن

 خانم. زنش، عشق دوران دهیند یمحمد کم داغ -

 نیاش، مادر بچه اش مرده. سه ساله که ا یجوون

 .تنها مونده بچه

 :او گرداند یخانم ناگهان سرش را به سو ریمن

 سوزم آقا. سه سال! قربون یم نید  منم از هم -

 گهید یسه سال گذشته. مردا یبرم. گفت دهنت

 . حاالفتنیم گهیاز چهلم زنشون به فکر زن د بعد

 نی. اگهید یسراغ کس رنیبعد سالگرد م تایهان

 .بعد از سه سال هنوزم که هنوزه تو خودشه بچه

 .رونیب ادیخواد از اون حال و هوا ب ینم

 .ختنیبالفاصله شروع کرد به اشک ر و



 

 او را پاک یبا پشت انگشتش اشک ها یخاقان یآقا

 :کرد

 یبرا ینکن. بسپار به خدا. زمان مرهم خوب هیگر-

 به یها تو زمان کمتر ی. حاال بعضزاستیچ یلیخ

 بره. توکل به یزمان م شتریب ایبعض ان،یم خودشون

 حتما با ایکه ب میاصرار کن مییاگه ما بخوا نیکن. بب خدا

 اون تو موضع م،یبچه ات رو بده ما ببر ای میبر ما

 یمون رو هم قبول نم گهید یحرفا گهی. دفتهیم یتدافع

 که ازمون قول گرفت یهمونجور. بذار راحت باشه. کنه

 تو خودش باشه. هروقت خودش دوست داشت، بذار

 .ادیم

 

 

 : خانم گفت ریمن

 .دونم واال، خدا خودش به داد برسه یچه م -



 شام را خوردند و جمع کردند، آماده رفتن نکهیاز ا پس

 :گفت میها شدند که مر نیخانه نجم الد به

 .ارمیرو هم ب ایمن برم ارم-

 :نم گفتخا ریمن

 .. ممکنه داداشت ناراحت شهارینه نه ن -

 :گفت

 نداره، هان؟ یگفتنش که ضرر -

 .از طرف ما نباشه یول یدون یدونم خودت م ینم -

 .راحت التونیباشه خ -

 ایو ارم میدو آماده شده بودند و منتظر آمدن مر آن

 که دندیپله ها فهم یرو میکه با مدل راه رفتن مر بودند

 

 او هم به سنگ خورده چرا که سالنه سالنه قدم بر ریت

 :و گفت دیرس میداشت. مر یم

 .میخب، بر -

 ینیری. جعبه شدندیاز او نپرس یسوال چیمادرش ه پدر



 برداشت و با هم به قصد ورود به خانه یخاقان یآقا را

 .ها، از خانه خارج شدند نیالد نجم

 آن ها بسته اطیکه در ح دندیرفتند، د یکه م همانطور

 :در را باز کرد نی. زنگ در را زدند که بالفاصله آرمشد

 .دییبفرما دییسالم بفرما -

 خانم، اعظم خانم و همسر و پسر و شوهرش را ریمن

 در آن ها و دندی. به هم رسدیخانه د یورود مقابل

 یو خوشحال ییبا خوش رو یکردند و همگ کیعل سالم

 شدند. ییرایپذ وارد

 

 خانم به همراه فرامرز، به استقبالشان آمده شهناز

 .و آن ها را به منزل تعارف کردند بودند

 گریکدیبا  یآمد، همگ یتر از آنچه که به نظر م عیسر

 یآقا یشدند. زن ها که با هم آشنا بودند ول آشنا

 دست داد و ابراز یو خرم نیبا نجم الد یخاقان

 که به استقبال آمده بود، سرک تایکرد. آرم یخوشوقت



 اما با بسته شدن در ندیتا محمد را هم بب دیکش یم

 خام بوده االتشیمتوجه شد که همه خ ن،یآرم توسط

 :او زدند یهردو به پهلو می. نازگل و مراست

 .میها چته؟ غش نکن خودمون -

 سر یگذاشت کس یم دیبه خودش آمد. نه نبا تایآرم

 :نان گفترا بداند. خنده ک درونش

 .نییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ یلیخ -

 

 با هم، خانم ها با هم و یو نام نیکنار هم، آرم دخترها

 .کنار هم نشستند ونیآقا

 : گفت مینگذشته بود که مر شتریب یکم

 اتاق تو؟ میبر شهیم -

 :گفت تایآرم

 .میباشه بلند ش -

 :همان موقع شهناز خانم گفت اما

 .متونینیبب مییخوا یم دینیکجا دخترم؟ حاال بش -



 تاینشست. آرم شیباال انداخت و سر جا یشانه ا میمر

 یبه آشپزخانه رفت. قلبش تند تند م ییرایبهانه پذ به

 خوشمزه را درون کیآن ک ییو آرزو دی. با چه امدیکوب

 نه تنها نکیپخته بود تا محمد از آن بخورد و ا فر

 

 .نگه داشته بود زیبود بلکه پسرش را ن امدهین محمد

 :دلش را پدرش آقا فرامرز زد حرف

 فیحاج آقا پس جناب سرگرد کجا بودن؟ تشر -

 اردن؟ین

 یخاقان یآقا

 

 شیرا برداشت و دوباره برجا نکشیع یخاقان یآقا

 : گذاشت

 خانومش فوت شده، کال یپسر ما از وقت نیواال ا-

 نکهی. استیوقت ن چیهامونم ه ی. تو مهمونرهینم ییجا

 اون مستقله. طبقه باال قول گرفت که اگه ما تو اصال



 

 . چون خودش آمانش جداادیب م،یدخالت نکن کارش

 جا هست، خانم میدیو د نجایا میما اومد گهی. دبود

 ادیمغز بادومم ب دیکفش که هللا و هلل با هیکرد تو  پاشو

 االن یجوونا گهیخب د یجلو چشمم بچرخه. ول نجایا

 .بکشه شونیرک تو زندگس یندارن کس دوست

 :تکان داد و گفت یخانم سر ریمن

 .آقا. بچه م افسرده است ستین نینه به خاطر ا-

 :فشرد، گفت یرا م شیکه بغض گلو یبعد در حال و

 شد که عروسم یسالش داشت م کی ایارم نیهم -

 رفت. سه سال گذشته اما هنوز که هنوزه ایدن از

 .رو فراموش نکرده هیسم محمد،

 خانم متوجه جو ریگفتند که من یامرزیخدا ب یهمگ

 شد و گفت: نیسنگ

 

 ینم ستنیکجاست؟ ن نیخب چه خبر؟ آقا آرم-



 .نمشونیب

 :خانم گفت شهناز

 نگاه یکیخراب بود رفته بده مکان نشیماش نیآرم -

 .االن خدمتتون ادیحرفا. م نیو ا یفن نهی. معاکنن

 د،یآ یکه م یفن نهیکرد از معا یدر دلش خدا خدا م و

 شانیمهمان ها آبرو شیو وضعش مرتب باشد و پ سر

 .نرود

 و میدهان گرفت و به طرف مر یدستش را جلو تایآرم

 : گفت نازگل

 .گذره یم یدونم تو دل مامانم چ یمن قشنگ م -

 : چشمانش را درشت کرد و گفت نازگل

 گذره؟ یم یچ -

 

 و یفن نهیترسه داداش آرمانم که از معا یم چارهیب -

 باشه و ابروش یلیسر و صورتش چرب و چ اد،یم نایا

 .بره



 :و گفت دیخند میمر

 اد،یم یکیآدم از مکان گهیبابا! خجالت نداره که. د ولیا-

 از حمام که ادیم یکیاز مکان یگیم یقول خودت دار به

 .نیریسخت نگ الیخیب ادینم

 .آوردند ییرایها را سه دختر به کمک هم به پذ یچا

 ها یشدستیگذاشت و پ زیم یرا رو کیظرف ک نیآرم

 .مهمانان یها یکنار عسل را

 :فرامرز گفت آقا

 ؟یپسرم چرا اونجا گذاشت -

 تعارف کنه. ادیب تایگذاشتم که آرم-

 

 .بلند شو، بلند شو خودت تعارف کن تا؟یچرا آرم -

 .ها را تعارف کرد کیکه گفت چشم و ک نیآرم

 ما تو یتایآرم یآبج نیخوردن داره ها. ا کیک نیا -

 یلینداشته باشه، خدا وک قهیهم که سل یزیهرچ

 .به مامانم دهیحرف نداره کش شیآشپز



 واقعا ایکند  یدانست او را مسخره م یکه نم تایآرم

 او اعظم خانم یکند، سکوت کرد و به جا یم فیتعر

 : گفت

 بله خداروشکر. دستپختشم حرف نداره. به به -

 !یکیک عجب

 داشت، یرا بر م کشیبا چنگال ک یخانم در حال ریمن

 :گفت

 اوه چقدرم پرمالته. دستت درد نکنه دخترم. -

 

 کردند. شهناز فیکه او پخته بود، تعر یکیاز ک همه

 :را برداشت و گفت یتکه ا خانم

 خانم که ری. مندیجون ببر ایمحمد آقا و ارم یبرا نمیا -

 : بود، گفت دهیرفتار شهناز خجالت کش از

 .دیکن لیخودتون م دیینه بفرما-

 .جون حتما بخوره ایارم نیرو ببر نینه ا -

 



 : گفت نیآرم

 .جا بخوره نیهم ادیب دیجون با ایارم ؟یچ یعنی -

 ذره هیوروجک  یبرا دلم

 

 . اگهارمیرو م ایمحمد آقا و با ارم رمی. من االن مشده

 میبر. بلند شو ارمیدارم م یجون رو بر م ایهم ارم ومدین

 .ینام

 ها یباشند، راه خانه خاقان هیآنکه منتظر پاسخ بق یب و

 .گرفتند شیدر پ را

 در باز شد و پله ها را باال رفتند عیکه زدند، سر یزنگ با

 .دندیبه واحد محمد رس و

 :زد یکرد، غر م ینگاه م ونیزیکه تلو ایموقع ارم همان

 .کنم یخوام با عمه باز یم ن؟ییپا میبابا، بر -

 : به طرف او رفت و گفت کیپس از سالم عل نیارم

 حال شما؟ ایبه عمو ارم -

 



 انداخت و نیخوشحال شد و خود را به آغوش آرم ایارم

 .دیاو را در آغوش گرفت و بوس ینام سپس

 .دییبفرما-

 .. اومدم کت بسته ببرمتوندییشما بفرما گهینه د -

 .بدم لیتحو

 :خنده کنان گفت محمد

 .میمزاحم نشما  گهینه د -

 : گفت ایارم

 .خاله شهناز شیبابا بابا من دوست دارم برم پ -

 .خاله اعظم تا،یخاله آرم شیدارم برم پ دوست

 به پسرش انداخت و او به سکسکه ینگاه تند محمد

 که متوجه خشم محمد شده بود، گفت: نی. آرمافتاد

 

 یاشکال نداره. ما م ن،یخب البته اگه دوست ندار -

 بی. عگهید نییاین نیدون یالبد خب صالح م میر

 .ینام میبر ای. بری. شبتون بخنداره



 یشانیپ ن،یارم یو دلخور ایبغض ارم دنیبا د محمد

 :را خاراند و گفت اش

 .جان نیصبر کن آرم -

 .بله داداش -

 گهی. دمیبا هم بر میآماده ش نیلحظه اجازه بد هی -

 .انداخت نیزم شهیشما رو نم یرو

 :دست بر شانه او زد نیآرم

 .نوکرتم هستم داداش-

 :را در آغوش گرفت. محمد گفت ایبالفاصله ارم و

 لباس عوض کنه. دیبا ؟یکن یم کاریچ -

 

 به میدیچسب نی. همنجاستایداداش هم الیخ یب -

 .خودتون

 ...یآخه با لباس راحت -

 : که اصرار نکند و گفت نیاشاره کرد به آرم ینام

 .من بپوشونم نیهست بد یهرچ نیباشه بد -



 :و شلوار نو به هال بازگشت شرتیت کیبا  محمد

 .منم دییبفرما -

 .شمیمنم االن آماده م -

 تایبه دنبال محمد رفتند، آرم یو نام نیکه آرم یوقت از

 فیحر یدر افکار خود غرق شده بود. وقت دانهیناام

 آمد. یبر نم یکار نیو مادرش نشده بود، از آرم خواهر

 

 ده،یارمان رس نکهیا الیزنگ به صدا در آمد به خ یوقت

 ایموقع محمد و ارم نیمقابل در رفت که هم خودش

 .ظاهر شدند مقابلش

 .کمیسالم عل -

 .جون ایسالم. ارم -

 سالم خاله -

 سالم قربونت برم -

 :دیرا در آغوش کش ایارم و

 .کنم یخواهش م دییبفرما -



 .ستاره باران شد تایآرم چشمان

 

 

 .برق در چشمانش انداخته بودند یشاد یها ستاره

 از آمدن او بود، مرد جوان خود وسیکه ما یزمان درست

 فرامرز آقا محمد وارد یمقابل او رساند. با تعارف ها را

 کرد و کیدست داد و با خانم ها سالم عل هیو با بق شد

 .نشست

 یوار م وانهیبود. قلبش د امدهیهنوز به خود ن تایارم

 گرم سالم دادن محمد، تمام وجودش را ی. صدادیتپ

 .آتش کشاند به

 :از همه گفت یندگیبه نما مادربزرگ

 .نی. منور کردنیخوش اومد یلیخ یلیسالم پسرم خ-

 مادربزرگ ادیگرم مادربزرگ، محمد  یصدا دنیشن با

 : به او زد یافتاد و لبخند خودش

 .ممنون حاج خانم باعث سعادت ماست -



 شدم. یناراحت م یومدیپسرم اگه نم یلطف کرد -

 

 : بار شهناز خانم تعارف کرد نیا

 د،یی. بفرمانیخوش اومد یلیخ یلیمحمد آقا خ -

 .دییبفرما

 .از او و اعظم خانم هم تشکر کرد محمد

 که یاز گفتن حرف تا،یشور و شعف آرم دنیبا د شهناز

 را مورد نیآن آرم یشد و به جا مانیبود بزند، پش بنا

 : قرار داد خطاب

 اریب کیو ک یمحمد آقا چا یجان پسرم برا نیآرم -

 .لطفا

 که خودش هم دوست نداشت، خواهرش از نیآرم

 گفت و به آشپزخانه یظیغل« چشم»کند، ییرایپذ محمد

 برش کیو  یچا وانیل کی یکه حاو یینیو با س رفت

 .برگشت ییرایبود، به پذ کیک

 گفت: یخاقان یآقا



 

 .خانم درست کردن تایرو آرم کیک نیمحمد جان، ا -

 و حرارت یداغ شد. سرخ شد. از شدت داغ محمد

 زد که خون با فشار تمام به صورتش یحدس م بدنش

 سرش را نیهم یو او را گلگون کرده است برا دهیدو

 : انداخت و گفت نییپا

 .دستشون درد نکنه -

 هیبق دیاز د شیچون شک داشت که لرزش صدا و

 عیسر یگریحرف د گیه یمانده باشد، ب پنهان

 .خوردن شد مشغول

 یابرها پرواز م یرو تایو آرم دندیگفتند و خند انیآقا

 .دیکه آرمان هم رس کرد

 .بار نازگل چهره اش باز شد نیآرمان ا دنیرس با

 کرد، در یکه با دقت به آرمان و نازگل نگاه م میمر

 گفت: تایآرم گوش

 



 .دارنا یسر و سر هیدوتا با هم  نیغلط نکنم ا -

 ا؟یک-

 و داداشت یناز گهیمش قنبر و زنش! خوب معلومه د-

 گمیم ارمانو

 برادرش و نیب یزیزد چ یکه اصال حدس نم تایآرم

 : باشد، گفت نازگل

 هیساله با هم همسا نینه بابا امکان نداره ما چند -

 .شدم یبود اول از همه من متوجه م یزیاگه چ م،یا

 :گفت میمر

 به چشم شهی. تو همیساده ا گه،ید یساده ا -

 به نازگل هم به ،یبه برادرت نگاه کرد خواهر

 من ی. ولیات نگاه کرد یمیدوست صم چشم

 طرفم. قشنگ احواالتشون رو یب یقاض هی نجایا

 

 یلیخ یلیکنم. داداش جونتون خ یرصد م دارم

 .نطورینازگل هم هم خوشحالن،



 زد. در دل به یبه آن دو انداخت و لبخند ینگاه تایآرم

 ی. چرا که خبر نداشت در دل او چه مدیخند میمر

 !گذرد

 

 داد، اما حجم افکار و یآن ها را م یسوال ها جواب

 بود که خود را غرق در آن ها ادیز یبه قدر التشیتخ

 کند تا از آن جا دایپ یو دوست داشت که منفذ دید یم

 .شود خارج

 خورد، یخود غوطه م التیچنان که در بحر تخ هم

 او را به خود آورد : تایآرم فیلط یصدا

 

 .یخاقان یآقا دییبفرما -

 .قلبش شروع به تپش کرد محمد

 . بدوندید تایرا در دست آرم وهیرا بلند کرد و م سرش

 مجددا تایبرداشت که آرم ینگاهش کند، پرتغال آنکه

 : کرد تعارف



 .لطفا دییبفرما -

 .برداشت و تشکر کرد یاراده موز یب محمد

 .رفت نیسمت آرم تایآرم

 .دییبفرما نیآقا آرم -

 :گفت نیآرم

 .میبه زحمت شما نبود یراض عه

 .دیینه بفرما -

 جان بفرما ینام -

 

 هم در بیو پرتغال و س زیو م یویبدون تعارف ک و

 محمد و یشدستیخودش گذاشت، هم در پ یشدستیپ

 .ینام یشدستیدر پ هم

 دانست مادرش یکه م تای. آرمدیهم از راه رس آرمان

 .دلهره دارد، توجهش به برادر بزرگش جلب شد چقدر

 .و لکه و روغن نبود یاز چرب یخوشبختانه خبر نه

 .و به آشپزخانه رفت دیکش یبه آسودگ ینفس



 یبرا کیک یو تکه ا یچا یوانیل ینیبار درون س نیا

 طبق معمول در مورد اوضاع احوال انیآورد. آقا برادرش

 نکهیکردند و ب نظر به ا یصحبت م یاجتماع یاسیس

 بود، او را سوال باران کرده بودند اما سیپل محمد

 ریابرها س یکرد رو یحس م تایآرم دنیکه با د محمد

 بار با حوصله تمام به سواالتشان جواب نیکند ا یم

 داد. یم

 

 :خوابش گرفت و گفت ایگذشته بود که ارم یساعت

 ؟یخون یبازم از اون قصه هات برام م تایخاله آرم -

 بود، گریهمانطور که مشغول صحبت با دو دختر د تایآرم

 : او به طرفش برگشت یصدا با

 برات ،یدوست دار یآره قربونت برم. هر قصه ا -

 .خونم یم

 .دیایبه اغوشش ب ایدستش را گشود تا ارم و

 برات قصه بگم؟ تو اتاق میبر یایم -



 :گفت ایهمه به آن ها جلب شده بود. ارم توجه

 .بگو نجاینه خاله هم -

 را نیبه شدت سرخ شده بود. در خودش توان ا تایآرم

 نیریکه بتواند در مقابل آن ها به آن کودک ش دید ینم

 .دیقصه بگو زبان

 

 : او شده بود، گفت یکه متوجه حالت روح نازگل

 ات نباشه. قصه یرو بگو، باکتو آروم آروم قصه  -

 .میکن یما هم گوش م گهید است

 روح یدر تهاتو یها و شرم و خجالت طور دیترد

 دادند لب از لب یبودند که اجازه نم دهیدو تایارم

 .دیبگشا

 : که متوجه حال خراب او بود، گفت میمر

 تو اون اتاق برات قصه بگه، میجون عمه بر ایارم -

 باشه؟ خب؟

 :سرش را تکان داد ایارم



 .دوست دارم نجاینه من هم -

 یچشم نگاه ریز تایها مشغول صحبت بودند. ارم مرد

 طرف کیحواسش به او نبود. خانم ها  ی. نه کسکرد

 

 ییطرف، جوان ها سو کی انیکردند، آقا یم صحبت

 .دیرا به آغوش کش ایآسوده ارم الیبا خ نیبنابرا گرید

 

 نیبکار/تو دل زمدونه رو /ریتاپ خم تاپ

 نیبه خوشه/گندمو بچ خوشه

 ابیآس یآرد کن/تو گندمو

 کن/به کمک آب ریو خم آرد

 

 چونه به چونه/ریو بگ ریخم

 رو واکن/ دونه به دونه چونه

 ریو تنور/تاپ تاپ خم آتش

 ریداغ داغ/بخور با پن نون



 یکیخاله -فشرد و گفت:  تایسرش را به آرم ایارم

 ؟یخون یهم م گهید

 .تپل او را نوازش کرد یدستها تایارم

 .بله حتما-

 زد و آرام خواند: یلبخند

 

 پسرم دیشب ع بیپسرم/س دیو سف سرخ

 یقشنگ یچه چشما/ینگو توت فرنگ لپ

 مهربونه ینگو، آسمونه/آب چشم

 جنگهیپسرم پلنگه/با گرگ بد م آقا

 نهینشیگوشه م هی/نهیبیمنو م یوقت

 «و قو ریقصه بگو/قصه گرگ و ش»: گهیم نهیشیم

 شهیگلپسرم پلنگ م/شهیجنگ م یقصه وقت تو

 

 .کنهیدعوا م رهیبا ش/کنهیو غوغا م غرش

 .راحت خوابش برد و دهان سرخش باز مانده بود ایارم



 تایگونه ها افتاده و دل آرم یبر رو اهشیمژگان س هیسا

 :گفت میزد. مر یغنج م شیبرا

 .دیخواب یآخ -

 تخت بگذارد که همان یخواست آن را ببرد و رو تایارم

 : خانم گفت ریمن موقع

 .دیبچه هم خواب نیا نیاگه اجازه بد گهینه د -

 .میرو کم کن زحمت

 یتعارف م گریکدیشروع شده بودند. به  تعارفات

 یآخر هفته آن ها را برا یبرا یخاقان یو آقا کردند

 

 شام دعوت کرد. هرچقدر آن ها اصرار کردند که صرف

 :قبول نکرد و گفت یخاقان یآقا ند،یایب ینینش شب

 یم ادیآبش رو ز م،یخور یدور هم م یآب گوش -

 .میکن

 قبول کردند که به منزلشان یاصرار آن ها همگ انیم در

 .بروند



 یها در گوش محمد اصوات ثیحرف ها و حد نیا تمام

 .دادند یگذشتند و او را تکان م یکه چون باد م بودند

 در برنامه نیبعد، نه ا یها داریو د گرید دارید دینو

 ها شد، دفعه بعد آن هیهمسا مینبود. امروز را تسل اش

 توانست شانه یعنوان نم چیبودند. به ه زبانیم ها

 کند. یخال

 

 که تپش قلبش به یادب و نزاکت بود. در حال خالف

 گناهش را یبود، فرزند ب دهیدرجه خود رس نیباالتر

 .کردند و به خانه رفتند یکرد و خداحافظ بغل

 اوراقش حیخانه به فکر تصح یپس از جمع آور تایارم

 :و گفت افتاد

 ؟یبا من ندار یمامان کار -

 .نه مادر برو بخواب -

 خوام یورقه دارم م یخوام بخوابم. کل ینه نم -

 .کنم حیتصح



 .ایمون ی. خواب مگهید یش داریزود ب دیاوف صبح با -

 .ریبعد. شب بخ یذارم برا یباشه م دیگ یراست م -

 

 بود. چراغ را خاموش کرد دهیتختش دراز کش یرو در

 قاب گرفته مهمانان آن ریچشمانش را بست اما تصو و

 .شد یدور نم یاز مقابل چشمانش دم شب

 بیمادربزرگ مهربانش نشسته بود و س یگوشه ا کی

 را بر لب یشگیهم نیریکند و لبخند ش یم پوست

 شهیمانند هم یو نام نیآرم گرید ییدر سو داشت،

 نیگذاشتند. ا یکردند و سر به سر هم م یم طنتیش

 خانم و به ریمادرش به همراه اعظم خانم و من طرف

 دارانهیبه او نگاه خر رهیخانم خ ریاو دقت کرد. من یرو

 به او داشت یا

 

 

 .مال خودش شده بود، رفت گریکه د یبه اتاق تایآرم



 و از پنجره به آسمان گرفته دیتختش دراز کش یرو

 مبواستراتوسیمتراکم ن ینگاه کرد. ابرها شب

 خود یرا از نظر دور کرده بودند، ماه که جا ستارگان

 از رفتن آن ها نگذشته بود که ی. هنوز ساعتداشت

 سراغش آمد. چشم از آسمان گرفت و یدلتنگ احساس

 .زد نستایبه ا یرا برداشت. اول سر لشیموبا یگوش

 .کرد و رد شد کیال یکی یکیدوستانش را  یها جیپ

 به چشمش نخورد. به کانال شعر و متن یجالب یاستور

 شدند که روح او یم دایپ یاشعار شهیسر زد. هم یادب

 :شعر خورد نیقلقلک بدهند. چشمش به ا را

 گل نشود فصل بهار کیگفت ز  یآنکه م -

 .دیرو یم یدانست چون تو گل یکجا م از

 

 قایشعر دق نی. چشمانش برق افتاد. ادیکش ینفس

 هیدلش  یبار کی یحال او بود. از دوران نوجوان وصف

 کل یشتریبار زلزله هشت ر نیا یبود ول دهیلرز خرده



 .و رو کرد ریرا ز قلبش

 چهره ادیاو بود.  یعشق جد نیدر واقع اول محمد

 .را از دلش پراند دیاو پرنده ام گرفته

 خورد عشق اگر بنا بود مانند کوچه یم یچه درد به

 به بن بست برسد. اگر نتواند به او برسد و بر حال شان

 که یخواستگاران لیکند. با وجود خ هیستبرش تک جان

 که یاش کرده بودند دل به او باخته بود. کس احاطه

 کرد. کالفه یم یهمسر جوان مرگش زندگ ادیبا  هنوز

 .گذاشت زیم یرا خاموش کرد و رو یزد و گوش یغلت

 . با خودش زمزمه کرد:یاریدنده بد ب یبود رو افتاده

 

 قفل دلت باز بشه و من رو شهیم یعنی شه؟یم یعنی -

 به من فکر ؟یگاهم بش هیتک شهیم ؟یببر توش

 .زمیدم تمام عمرم رو به پات بر ی! قول مکن

 اکرد. نمازش ر یبود و فکر م داریخود طلوع فجر ب تا

 یخوابش برد که از صدا یک گرید دیخواند، نفهم که



 شد. سرش داریخورد، ب یم شهیباران که به ش شرشر

 نیبلند کرد. خوابالود پرده را کنار زد. باران در ح را

 .کرده بود کیهوا را تار لطافتش،

 .بود دهیساعت هم نخواب کیبه ساعت انداخت.  ینگاه

 به وانیبلند شد. تختش را مرتب کرد و از راه ا عیسر

 در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه یرفت. همگ هال

 .بودند

 .گفت ریبرگشت و سالم صبح بخ یبهداشت سیسرو از

 روز کالس نداشت. بنا بود اوراق دانش آموزان را آن

 

 نشست و مشغول یناهار خور زیکند. پشت م حیتصح

 :برخاست شین از جاصبحانه شد که آرما خوردن

 ؟یریبا دوستت م ای یایبا من م -

 :گفت تایآرم

 .کدوم امروز کالس ندارم چیه -

 : دستش را باال آورد ارمان



 .باشه پس من رفتم -

 :سرش را به سمت او گرفت شهناز

 کجا؟ -

 .گهیشرکت د -

 : گفت شهناز

 .کاپشنت رو بپوش اد؟یم یچه بارون ینیب ینم -

 جوان دنبال کاپشنش گشت: مرد

 

 .نییعه کو؟ صبح با خودم آوردم پا -

 خورد، یاو حرص م یاز شلختگ شهیکه هم نیآرم

 :تکان داد یسر

 

 :تکان داد یسر

 .دستت باشه یزیچ دمیمن ند یاوردیکه ن نجایا -

 .تو هال رو نگاه کن برو

 .آرمان همه را کالفه کرده بود ستین ستین یصدا



 :نانش، گفت یکره مربا رو دنیدر حال مال فرامرز

 . برونییپا یاریب یزیچ دمیمنم ند یصبح که اومد -

 رو بگرد. باال

 

 آرمان باال برود، مادربزرگ کاپشن او را با نکهیاز ا قبل

 : آورد خود

 زیرو رخت آو یمادر. گذاشته بود ریبگ -

 :از رفتن پسرها، فرامرز رو به شهناز کرد و گفت پس

 .میخانم آماده شو برخب  -

 بلندش را با دست کنار زد و چشم یخرمن موها تایارم

 :کرد کیبار

 ؟یکجا به سالمت م؟یبر -

 :دهد، پدر گفت یاز آنکه مادرش جواب قبل

 . تا شب هممیات بزن ییسر به دا هی میر یم -

 .مییاونجا

 :که برخواسته بود تا آماده شود، گفت شهناز



 م؟یتو هم بر یایم -

 

 :شانه باال انداخت تایارم

 .کار دارم ینه مامان کل-

 :زد و گفت یچشمک سپس

 .دیخوش بگذره. سالم منم برسون دیشما. بر -

 :از رفتن آن ها، نبات خانم هم بلند شد پس

 خوام امروز اش یدخترم ناهار درست نکن م -

 .باال ایبار بذارم. ب ترش

 نگاه رونیبه ب ییرایپذ یسراسر یها شهیاز ش تایارم

 :و گفت کرد

 .چسبه یم یلیخ یبارون یهوا نیآخ جون تو ا -

 .کردم خی ،ییرایپذ امیتا از تو اتاقم ب یمامان

 .ومدهیکردم چرا برف ن تعجب

 

 رفت سوار آسانسور کوچک یخانم همانطور که م نبات



 :شود، گفت ییرایپذ گوشه

 اهایبرو ب نیبنداز رو دوشت. تو هم زیچ هیدخترم  -

 ی. اونوقت سرماخوردگایش یم ضیمر ییچا یم

 .ات همان یاز کار افتادگ همان،

 گفت و به اتاقش رفت تا اوراق را به یچشم تایارم

 .کند حیو تصح اوردیب ییرایپذ

 ها هیکه بنا بود همسا یگذشت. صبح روز یروز چند

 را هنگام ایها بروند، محمد ارم یبه خانه خاقان شام

 .مادرش داد و راه افتاد لیسرکار تحو رفتن

 : کرد شیصدا یخانم با شک و دودل ریمن

 .ایپسرم تو رو خدا شام خودت رو برسون -

 خانم هول شد و گفت: ری. مندیمحمد باال پر یابروها

 

 حمل بر تکبر یایکه خب اونا مهمونن، اگه ن گمیم -

 یایمادر، باشه؟ م شهیکنن. بد م یغرورت م و

 حتما ها؟ گهید



 تکان داد و یبدهد سر یآنکه جواب واضح یب محمد

 .رفت

 مادرش نیتمام طول راه چشمان منتظر و غمگ در

 .دیترس یم یزیبود. بنده خدا از آبرور دگانشید مقابل

 که ی. در حالدیترس یدل آن ها را برنجاند، م نکهیا از

 شود شعله یخواسته خود، باعث م نیدانست با ا ینم

 زبانه بکشد. چه شتریپا گرفته در قلب او هرچه ب دیجد

 دانست که محمد از سوختن و خاکستر شدن یم

 .ترسد یم دوباره

 

 

 .ترسد یشدن دوباره م خاکستر

 را پارک کرد و کالفه لی. اتومبدیمحل کارش رس به

 .. نفسش را فوت کرددیبه پشت گردنش کش یدست

 به یبلند به سخت یرا فشرد و با گام ها موتیر قفل

 کرد. همکارانش یرفت و پله ها را با عجله ط ساختمان



 احترام کرده و پا یاو ادا دنیتحت امر او بودند، با د که

 داد و احترامشان را یتکان م یو او هم سر دندیکوب یم

 .داد یم پاسخ

 یتا بهانه ا دیکش یبه محل کار، نقشه م دنیراه رس در

 مادرش هم از او ینطورینرسد. ا یکند و به مهمان جور

 .شد ینم دلخور

 یفور تیبرود و مامور گرید یشده شبانه به شهر یحت

 دید یرا نم تایارم یکرد ول یکار را م نیبهانه کند ا را

 

 غرق در کار شد که خسته و کوفته دلش یبه قدر یول

 .به خانه برود و استراحت کند خواست

 استراحت عصرانه، خواب نیاصال در همان ح دهمیشا

 .دیرس یشام نم یماند و به مهمان یم

 ایآنکه ارم یحال به سمت خانه راه افتاد. ب یو ب کرخت

 بردارد، به واحد خود رفت. سرش از حجم نییاز پا را

 یشده بود. احساس م نیکارها اندازه کوه سنگ ادیز



 .گردنش در حال خرد شدن است کرد

 درد ها و تمام نیکتوانست تس یخواب راحت م کی

 ها را به قهیباشد. با سر انگشتانش شق شیها یخستگ

 .ماساژ داد یدوران صورت

آب خورد.  وانیل کیرا از کشو در آورد و با  یمسکن
 خود

 .را بر هم گذاشت شیتخت انداخت. پلک ها یرو را

 مقابلش جان گرفت. چقدر اسمش به تایآرم ریتصو

 

 نام او یبود. کنجکاو شد معنا هیفرزند دلبند او شب ایارم

 : را برداشت و در گوگل سرچ کرد لیبداند. موبا را

 تایآرم یمعنا -

 و و و افتهیپاک، فروتن، الهه نعمت، آرامش  پارسا،

 را از یتیکش آمدند. آهنگ ال اریاخت یب شیآت لب

 .سپرد بایز یقیکرد و خود را به دست موس یپل یگوش

 .از سردرد نبود ینشان گریبر هم گذاشت. د چشم



 خوش فرو یرا بر صورت گذاشت و به خواب آرنجش

 .رفت

 گشتند یهمراه نازگل از مدرسه بر م تایروز آرم همان

 نیبه لرزه افتاد. نازگل کالفه ماش نیاواسط راه ماش که

 آنکه یهدف ب یب نطوریشد. هم ادهیخاموش کرد و پ را

 دیها نگاه کرد که شا کیبلد باشد، به الست یزیچ

 کدام به ظاهر پنچر چیاما نه ه ابدیب یاز پنچر ینشان

 

 مغازه کی یکی. شانس آوردند که همان نزدنبودند

 .بود یکیمکان

 کاپوت کیبرد. تا مکان یکیهزار زحمت آن را به مکان با

 باال بزند و مشغول شود، نازگل هم کنار او بود و به را

 یبا گوش لیدرون اتومب تایکرد. آرم ینگاه م شیکارها

 تمام شد و کیبعد کار مکان یکرد. ساعت یم یباز اش

 .آمد یچانه زدن نازگل به گوش م یصدا

 نهم فصل



 

 آمد. یچانه زدن نازگل به گوش م یصدا

 

 بعد نازگل در را باز کرد. با باز شدن در یا قهیدق

 : به داخل هجوم آورد رونیب دیشد یسرما

 .میکرد خیدر رو ببند  -

 استارت زد و یبا حرص در را بست و عصب نازگل

 :دیغر

 ازم یساعت کار کل می. بابت نهیصیعجب آدم حر -

 .گرفت پول

 .گهید نهیهم نیسرت ماش یبابا فدا یا -

 تشیبه عصبان یکه از سکوت نازگل پ تایافتادند. آرم راه

 :عوض کردن جو گفت یبود، برا برده

 فتاده؟ین یچه خبر؟ کالسات اتفاق جالب -

 :کرد، گفت یهمانطور که به رو به رو نگاه م نازگل

 ب بودم یامروز کالس دوم تجرب -



 

 خوب؟-

 نهیش یدختره هست، ته کالس سمت پنجره م -

 ش؟یشناس یخردمنده، م اسمش

 : گفت تایآرم

 .شناسن یهمه م طونویآره بابا خردمند ش -

 انیب ایکافور.  یآره همون. برعکس نهند نام زنگ -

 یزلفعل گنیتر. کچلو م یخودمون

 اره واقعا اونم اصال عقل و خرد نداره، اونوقت -

 کار کرده؟ یخردمنده. خوب چ اسمش

 هیشعر داده بودم که تجز تیب هیبهشون  یچیه -

 که از اون ته با دوستاش آروم دارن دمیکنن. د بیترک

 .متوجه بشه رفتم سروقتشون نکهیخندن. بدون ا یم

 خب؟ -

 

 رو در آورده، رفته صفحه یخانم گوش دمید یچیه -



 ها کامنت یتیسلبر نیاز ا یکی نیا ی. برایمجاز

 .ذاره یم عاشقانه

 : زد یلبخند تایارم

 ییدست خانم صفا ریتونسته از ز یعجب. چطور -

 مدرسه؟ ارهیرو ب یگوش

 :چشمانش را درشت کرد نازگل

 یم ییبگو. دختره پررو. من گنده از خانم صفا نویهم -

 .هیدونم چه جانور ینم نیا ترسم

 بود؟ یخب؟ حاال چ -

 اروی یبرا ییچه کامنت ها ینیبب یبابا نبود یچیه -

 .ذاشتن یم

 مثال؟-

 

 یراست، تاراننده عقب نیبه ال دیراکش لیاتومب نازگل

 .نی. مثال اردیبگ سبقت

I love and adore you 



 مکنند که چقدر دوستت دار فیتوانند توص ینم کلمات

 ورزم یبه تو عشق م و

 .دیغش غش خند تایآرم

 .گفته مینه بابا زبون اصل-

 .وردار رمزش چهارتا هفته فمیاز ک مویگفت گوش نازگل

 .نوشته یچ نیبب ادداشتهایحاال برو  خوب

 را که نازگل یرفت و مطلب ادداشتهایبه قسمت  تایآرم

 کرده بود، بلند بلند خواند: ادداشتی

 

Hello, sweetie. I just wanted to let you 

know that I have been thinking about you 

all 

Day 

 خواستم بهت بگم که تمام روز ی! فقط مزمیعز سالم

 .کردم یبه تو فکر م را

 :خنده کنان. گفت نازگل



 .اروئهیمال  جیدختره خل مشنگ فکر کرده واقعا پ -

 .دیهم. بلند خند تایآرم

 .بلده یاره بعدم حتما فارس-

 نگاه کرد. یگرید ادداشتی به

 

 .منه هیشگیهم یتو خواسته  یشاد دنید زمیعز -

 .بخند و شاد باش شهیهم

 .گردنش را چپ و راست کرد نازگل

 یم شهیهم گهید ارویحاال که دخترمون خواسته، -

 .خنده

 :که از خنده سرخ شده بود، گفت یدرحال تایآرم

 ؟یکرد کاریباهاش چ -

 :زد یا انهیوذلبخند م نازگل

 اش رو از یگوش ییهویبکنم؟  یخواست یم کاریچ -

 . افتاد به عجز و البه. تا آخررونیب دمیکش دستش

 .کرد یهمه ش التماس م ساعت



 

 

 نفهمه، خانم ییتو رو خدا، خانم خانم صفا خانم»

 ایزنگ خونه خورد ب»منم گفتم که « .شمیم چارهیب

 بدو اومدبعد زنگ بدو « .میکن یصحبت م سراغم

 شرط و یعجز و البه رو شروع کرد. منم کل دوباره

 کارا نیاز ا گهیگذاشتم که بار آخرش باشه و د شروط

 وگرنه به اطالع دفتر و زهیو کالس رو بهم نر نکنه

 .اش رو بهش پس دادم یرسه، گوش یم اشیاول

 .شد یبد م دیفهم یخانم ناظم م یخوب کرد-

 چراغ قرمز توقف کردند. نازگل به سمتش پشت

 .دیچرخ

 !بود یک هیتیحاال بگو سلبر-

 گفت : تایارم

 

 که یخارج یچشم رنگ یها یتیسلبر نیحتما از ا -



 .رنیغش و ضعف م همه

 !و کچل هیمعروف و پرحاش گریباز هینه بابا  -

 .دندیخند ییدوتا

 را یگوش تایسبز شد نازگل حرکت کرد. آرم چراغ

 او انداخت. نازگل همان طور که دنده عوض فیک داخل

 :فشرد گفت یپدال گاز م یکرد و پا رو یم

 .اینلنبون ادیخونه، ناهار ز میدیرس یراست -

 .دیبه شکمش کش یدست تایآرم

 چرا ناهار نخورم؟ رم،یم یم یبرو بابا دارم از گشنگ-

 خانم سنگ ری. مطمئنم منمیشب مهمون نکهیا یبرا -

 تیبعدش اذ میشلوار گشاد بپوش دیباگذاشته.  تموم

 .مینش

 

 .دیو ابرو در هم کش دیکامال به طرف او چرخ تایآرم

 ادی! اتفاقا ناهار رو زمیدررفت یاز قحط گهیاره د -

 .میجا نداشته باش گهی. تا شام دیحساب میخور یم



 .کم خانومانه رفتار کن هیهم  تو

 : دیخند نازگل

 تو رمان برباد رفته افتادم، طفلک اسکارلتو یمام ادی-

 دوازده بلوط کم بخوره و یکرد تا تو مهمون رینون س با

 من در مقابل شکمم رو یرفتار کنه. ول خانمانه

 هی یمهمون یغذاها یدون یندارم. اصال م یسیدروا

 ینیب یمامانم م نی. به خدا همدنیم یا گهید طعم

 .گنیهمه م هیدستپختش عال آنقدر

 آره اعظم خانم دستپختش حرف نداره. -

 

 فرستنا، یم یزیچ هیکه در و همسا نیحال هم نیبا ا-

 برم به طرف اون یکنم. هجوم م یذوق م یلیخ من

 .دونم چرا ی. نمظرف

 :گفت تایآرم

 مرغ خونه نکهیدونم چرا، به خاطر ا یمن م -

 .غازه هیهمسا



 را یقیموس یدستش را دراز کرد و از ضبط گوش نازگل

 .خواننده شاد به گوششان آمد یکرد. صدا یپل

 .همراه آن شروع به خواندن کردند هردو

 جاده چه همواره شتیپ امیم دارم

 عطر تو رو داره یچقدر بو هوا

 

 چه همواره هوا چقدر صافه جاده

 بافه یم اشویس یداره موها شب

 امشت چه خوشحالم یفهم یتو م فقط

 محال ییایرو زیلبر یخوش نیا از

 جاده چه همواره شتیپ امیم دارم

 عطر تو رو داره یچقدر بو هوا

 یتابیتو هم مثل خودم چه ب امشب

 یخواب یاصال نم دارید نیشوق ا از

 ور جاده تا اون ور جاده نیا از

 



 آخه چشمات وعده بهم داده امیم

 دستام شه قیکه باز دستات رف امیم

 تو عمق نگاه تو جام شه دوباره

 جاده چه همواره شتیپ امیم دارم

 عطر تو رو داره یچقدر بو هوا

 جاده چه همواره شتیپ امیم دارم

 عطر تو رو داره یچقدر بو هوا

 

 

 یها هیاز همسا یکیبا  دند،یسر کوچه که رس دخترها

 که چادر را یخود رو به رو شدند. زن در حال یوسواس

 کمرش بسته بود و دستکش در دست و چکمه به پشت

 نییداشت، با شلنگ در ساختمانشان را از باال تا پا پا

 .شست یو چند بار م نیچند

 :به تاسف تکان داد و گفت یسر تایآرم

 نیرو شده رو بب هیتو رو خدا. آب تصف نیبب -



 ی. الکدهیجهت هدر م یو ب خودیداره ب یچجور

 .خانوادش چارهیندازه. ب یراه م یآب کش یالک

 : فتکرد و گ یهم نچ نچ نازگل

 .بره با اداره آب و فاضالب قرارداد ببنده دیبا -

 .او گذشتند یآرام از جلو و

 کدوم از چیاز ه ینیب یبس که وسواس داره. م -

 گفت یم ی. نامرهیگ ینم یزیچ یها نذر هیهمسا

 

 تو رنیم عیسر ارهیم یداره نذر یکی ننیب یم اصال

 زنن، در رو وا یهم در م یبندن. هرچ یرو هم م در

 .داده. بس که وسواسه ادیکنن. به بچه هاشم  ینم

 :تکان داد و گفت یسر تایارم

 شون رو یضیاگه مر نای. اگهید هیضیطفلک. مر -

 تونن مداوا بشن. همون بهتر یکنن، راحت م قبول

 باشن وگرنه چند یهستن، منزو ینجوریا یوقت که

 .رنیگ یم ادیکارشون رو  نایهم از ا گهید نفر



 گریکدیو با  دندیکوچه رس یبه انتها باالخره

 .کردند یخداحافظ

 غروب بود که شهناز خانم حاضر آماده از اتاقش دم

 ونیزیتلو یآمد و همسرش را مشغول تماشا رونیب

 :دید

 !یعه فرامرز تو که هنوز نشست -

 

 کاناپه گذاشت و سرش یپشت یدستش را رو فرامرز

 :او چرخاند یبه سو را

 کنم، ملق بزنم؟ کارینشستم پاشم چ -

 را خاموش ونیزیکنترل را برداشت و تلو موتیر شهناز

 : کرد

 می. بلند شو. بلند شو برمایبکن مییخوا یسفره نم -

 .میبده دم شام بر زودتر

 تایها هم به خانه آن ها رفتند. ارم یموقع خرم همان

 گلچهره از پنجره شان شد. خدا دنیسرک کش متوجه



 بنا بود درست یثیدانست بعد از آن چه حرف و حد یم

 .شود

 .رفتند ییرایداخل پذ یخاقان یخانم و آقا ریتعارف من با

 کرده بود. دو رییتغ یلیخ ،یاز روز اثاث کش ییرایپذ

 

 روشن یبزرگ فضا را به خوب ستالیلوستر کر جام

 .بود کرده

 یسالن با پرده ها هی ،یپنجره سراسر کهیت سه

 .شده بود نییرنگ تز یصدف یسوسن

 .روشن بود نشانیاز جنس همان لوستر ب یوارکوبید

 در یناهارخور زیدست مبل نه نفره در سالن بود و م دو

 .کنار آشپزخانه قرار داشت انتها

 به کیکه نزد یخانم در قسمت ریها با تعارف من خانم

 یدر قسمت باال انیبود، نشستند و آقا یناهار خور زیم

 .سالن

 آن ها، به دنیبا د ایاز محمد نبود اما ارم یخبر



 کرد. یبا آن ها روبوس یکی یکیو  دیدو سمتشان

 

 یم ییرایپذ یاز مهمانان با چا میخانم و مر ریمن

 را از ینیاز جا بلند شدند و س یو نام نیکه آرم کردند

 :گرفتند دستشان

 .دییما، شما بفرما نیبد -

 

 :از خدا خواسته گفت میمر

 .نیاریآشپزخونه بهتون بدم ب دییایهم ب وهیبفرما م -

 .کرد و خنده اش گرفت یبه نام ینگاه نیآرم

 آرام گفت: نازگل

 

 به قول خان جونم اساس خونه، به صاحبخونه. از -

 ان. نگاه قهیشون معلومه چقدر با سل هیاثاث اسباب

 .رو با هم ست کردن یچ همه

 تفاوت ید، بنبودن محمد بو ریکه فکرش درگ تایارم



 تکان داد یسر

 :ادامه داد نازگل

 ...که گنیاونوقت م نینگاه کن بب -

 : گفت تایآرم

 پچ یبده ه نیآروم بش قهیدق هینازگل؟  یگیم یچ -

 .آخه یکن یم پچ

 :چشمانش گرد شد نازگل

 خب حاال. -

 

 شب هم که در منزل خودشان جمع شده بودند، همان

 دختر جوان یبه آنجا آمده بود ول نیبا اصرار آرم محمد

 کرد که در منزل خودشان هم او از آن ها رو ینم فکر

 .بپوشاند

 شیچنگ بر گلو یاو، خفقان یتوجه یحس ب با

 .کم آورده بود. تمام تنش گر گرفت ژنی. اکسانداخت

 و هرم درونش را با رونیرفت ب یداشت م دوست



 .نشاند یفرو م ز،ییپا یهوا یخنکا

 گذرا نبود که یمحمد بابت همسرش مانند باران غصه

 یدیرگبار شد بتیکه معلوم بود، مص نطوری. ادیایب بند

 شد و تمام احساسات مرد لیو س دیکه بر او بار بود

 .را با خود شست و برد جوان

 نماند. یدر او باق یحس چیاز ه یکه اثر یطور به

 

 انیوقت محمد از داخل آشپزخانه درآمد و با آقا همان

 : کرد. گفت یداد و با خانم ها احوالپرس دست

 خدمتتون. مشغول درست دمیرس رید دیببخش -

 .بودم ویکیبارب شیآت کردن

 :گفت یخرم یآقا

 رو؟ ویکیبارب شیآت نیتو اشپزخونتون درست کرد -

 :. محمد گفتدندیخند یهمگ

 و از اونجا هم نیزم ریآشپزخونه راه داره به ز رینخ -

 یلیاز اونجا اومدم. خ نیهم ی. برااطیح به



 .کردم رید خوامیعذرم

 :بلند شد و گفت عیسر ینام

 . انگشتیپزم مثل چ یکباب، هستم. کباب م ولیا -

 .نیهم بخور هاتون

 

 :را هم گرفت نیآرم دست

 .داداشمون تنهاست میپاشو، پاشو بر -

 :هم بلند شد آرمان

 .امیمنم ب نیاجازه بد-

 :گفت نیدر حال رفتن به آشپزخانه بودند که آرم یهمگ

 یها. گذشته از بعض گهیداداش ما راست م نیا -

 جوجه کباب انن،یهامون در جر یکه آبج مسائل

 جوجه کباب یآرمان حرف نداره. حاال راست یها

 ن؟یدار

 : و گفت دیخند محمد

 .دییهمه ش هست. بفرما دهیجوجه، چنجه، کوب -



 رفتند و وارد نییاز همان راه آشپزخانه پله ها را پا و

 شدند. نیرزمیز

 

 :از همان جا گفت یخرم یرفتن، آقا نیح در

 همه کباب ها رو یبردار یمحمد آقا چشم از نام -

 .خوره ها یم

 .گم شد گرانیدر خنده د ینام ی« ا بابا» یصدا

 هم به تایل و آرمپخت کباب شدند. نازگ یراه همه

 .رفتند میجهت کمک به مر آشپزخانه

 خوش یبود. بو دهیچیهمه جا پ دهیدم کش یچلو عطر

 .آمد یجو هم م سوپ

 

 شده را درون سوپ سیاسال یخانم قارچ ها قمر

 و هم زد و درش را گذاشت. ختیر

 

 : گفت تایآرم



 م؟یهست ما انجام بد ی. کارمیکمک اومد یبرا -

 :آورد، گفت یکه سفره را از کشو در م یدر حال میمر

 .ستین ی. کارنینیبش نینه بابا بر -

 :خانم دست به کمر گفت قمر

 نییایب نییایهم هست. ب یلیکار خ گهیدروغ م -

 شما که قدت بلند تره، دخترم

 : به نازگل خطاب

 . وزیم یها رو بردار بذار رو وانیباال ل نتیاز اون کاب -

 :گفت تایبه آرم بعد

 رو بذار یشما هم اون ظرف سوپ خور ایدخترم ب ایب -

 یبکش توش. خامه و جعفر دم،یاالن سوپ رو م جلو

 میکن. مر نشونیآماده است. باهاش تزئ خچالیتو  هم

 

 شما هم برو سفره رو بنداز. االن کباب ها رو جان

 .ها شنیم خی ارن،یب

 :خنده کنان گفت میمر



 به قمر خانم تعارف کردن همانا، دو سه دینیب یم -

 تعارف اومد گنیگرفتار شدن همان. م ساعت

 .گنیداره، قمر خانم ما رو م ومدین

 نیکه متوجه چشم غره قمر خانم شده بود، آخر نازگل

 : گذاشت و لبخند زد و گفت ینیرا درون س وانیل

 ها. حاضرم دهیخون م یجون حرفات بو میمر -

 .ارهیبخورم که بعد ما دخلت رو قمر خانم م قسم

 را برداشت و سیخانم خنده کنان تند تند د قمر

 .پلو شد دنیکش مشغول

 شام را که انواع مانهیگرم و صم یطیدر مح یهمگ

 و سوپ بود، صرف کردند. کباب

 

 مشغول صحبت یبا خرم یخاقان یکه آقا یفرصت در

 فرامرز آرام خود را به طرف محمد که با آرمان بودند،

 :دیو پرس دیصحبت بود کش مشغول

 نیشد؟ خبردار نشد یدزد اون شب چ یراست -



 گه؟ید

 به آقا فرامرز یو نگاه دیبه محاسنش کش یدست محمد

 :آرمان انداخت و

 دادم. هنوز یم حینه به آرمان جان هم داشتم توض -

 .ازش نشده یخبر

 .دیه چانه مربع شکلش کشب یدست فرامرز

 !عجب -

 فرامرـز یچرخاند و رو هیبق نینگاهش را ب محمد

 کرد. توقف

 

 زانیم ده،یرس یکه از طال فروش یطبق گزارش -

 از اون ساک شتریب یلیسرقت شده خ یطالها

 هم از همون روز گم ی. ضمنا شاگرد طالفروشبوده

 یدزد شاگرد طالفروش ن،یقی. احتمال قطع به شده

 اش رو کجا هیدونه بق ی. خودش خدا مبوده

 نیاز ا یکیبازم تو پشت بوم  دی. شاگذاشته



 .ها باشه هیهمسا

 :کرد کیچشم بار آرمان

 .داشته باشه کیهمدست و شر دمیشا -

 : گفت محمد

 نایتونن برن ا یاون که صد درصد. دست تنها که نم -

 شهیطالها رو کجا م نکهیا یهستن ول یخبره ا یآدما

 مهمه. نیکرد و کجاست، ا دایپ

 

 .میپشت بوم ها همه رو بگرد میروز بر هیچطوره  -

 ها متوجه بشن؟ هیهمسا نکهیا بدون

 .هینظرش چ نمیبا فرماندم هم صحبت کنم بب -

 کالغ و چهل کیها اگه بشنون،  هیهمسا نیبله ا -

 یخاطر همه رو به هم م تیامن گهیکنن. د یم کالغ

 .زنن

 :گفت محمد

 نیتو ا یدونم از بچگ یآرمان شما اونجور که م -



 ن؟یشک ندار ی. به کسنیا کوچه

 :گفت ارمان

 مینداشت یمورد دزد نیهمچ هیتا حاال  میواال نداشت -

 ییزایچ هیها  هیاز همسا یکیدونم در مورد  ی. اما نمما

 دونم یخودشون از اقوامشون. نم نکهینه ا دمیشن

 خالفکار بوده. نایاز ا یکیبرادر آقاهه.  ایخانمه  برادر

 

 شهیگناه مردم رو نم هیچ ایکار اونه  دونمینم حاال

 .شست

 ما دارن یدرسته. حاال توکل به خدا همکارا نکهیبله ا -

 .شهیم یچ ننیگردن بب یم

 : گفت یخرم یآقا ثیح همان

 ؟یرانیا یتا ک یخب فرامرز خان نگفت -

 

 : رفتنش، کالفه شده بود گفت یادآوریکه با  فرامرز

 هستم نجایرو ا یده دوازده روز هیهستم تا  -



 ...بعدش

 حرفش آمد : انیم یخرم

 

 ما یک گهیمکه. د یحاج یحاج یرفت گهیبعدش د -

 .خدا عالمه م،ینیرو بب شما

 آن ها بود، با بغض شش یکه متوجه حرف ها شهناز

 .آن ها بود یحواسش به گفت و گو دنگ

 الیو خ دینه قاطع بگو هیبود که فرامرز به آن ها  منتظر

 :بود دهیپرس یخاقان یرا آسوده کند. آقا او

 دییخوا یسفرتون، بازم هم چنان م نیشما بعد ا -

 د؟ییایو ب دیبر

 دینه! بگو دیکرد که همسرش بگو یخدا خدا م شهناز

 :سفر است. اما فرامرز گفت نیآخر نیا

 طرفا نیوقت نرم. گفتم ا چیمن که از خدامه که ه -

 ما فقط من رو متاسفانه قبول دارن. اما یشرکا و

 یم گهیبه خانم قول دادم. هرطورم بشه د گهید



 و بشم غالم حلقه به گوششون. نمیبش امیب خوام

 

 بهشون قول میرفت یکه روز خواستگار همونطور

 .دادم

 .شهناز آسوده شد. لبخند بر لبانش نشست الیخ

 پسرش خوشحال شده یهم که از حرف ها مادربزرگ

 خواند و سر به باال کرد و دست یلب ورد ریز بود،

 .گفت یشکر یرا باال گرفت و اله شیها

 :گفت فرامرز

 یخودم رو م گهید لدایکه رفتم تا شب  یسر نیا -

 .باشه یباق یاگر عمر شهیهم ی. انشاءهللا برارسونم

 .اونجا همه حرفام رو زدم گفتم

 .نیکن یم یکار خوب یلیخ -

 نه؟ گهید دیمشغول نیبازنشسته شد نکهیشما با ا -

 

 موند. منم تو بازار حجره شهیبله بابا. تو خونه که نم -



 .تونم خونه بمونم یگرمه. نم زایچ نی. سرم به ادارم

 .ستیموندن کار مرد ن خونه

 کنن؟ یم تیچرا؟ حاج خانم اذ -

 .کنن یم یامر و نه یکه چه عرض کنم ه تیبله اذ -

بکن، اونکارو بکن. ما هم که خودمون اهل امر  نکارویا
 و

 .رو زایچ نیا میتاب یخالصه بر نم م،یا ینه

 :گفت یخرم یآقا

 یا گهیده روز د هیخب پس حاال که آقا فرامرز  -

 منزل ما نیاریم فیتشر ندهیهمتون هفته آ هستن،

 با هم گهیخرده د هیقبل رفتن داداشمون،  تا

 ه؟یها؟ نظرتون چ م،یباش

 گفت : یخاقان

 

 ها هستم. از یدورهم نیموافق ا یلیمن که خ -

 اما با وجود میبیتو محل غر می. تازه اومدخدامه



 کنم که اصال از اون قبل مال یاحساس م شما

 کنم. من یاحساس غربت نم چیبودم. ه نجایا

 . خانما شما چطور؟موافقم

 : خانم گفت شهناز

 که اعظم خانم قول بدن یبه شرطبله حتما  -

 خانم ریکه من نجایرو به زحمت نندازن. ا خودشون

 و خجالت زدمون دنیزحمت کش یحاج آقا حساب و

 .مییایب م،یکه راحت بر نیریساده بگ ی. ولکردن

 :گفت یخرم

 .. بله چشمهیکنم چه حرف یخواهش م -

 در آشپزخانه مشغول تایبه همراه آرم میو مر نازگل

 سه خانواده با یدوره ها نیا نکهیخوشحال از ا .بودند

 

 به آن ها یشتریب ییشود و فرصت آشنا یبرقرار م هم

 .دهند یم

 :دفعه گفت هی یسیبدون رودروا میمر



 ..تا حاال ینازگل جون از ک -

 :که مشغول خشک کردن بشقاب ها بود، گفت نازگل

 تا حاال؟ یاز ک یچ -

 

 تا حاال؟ یاز ک یچ -

 :تر برد کیسرش را نزد میمر

 تا حاال شما با آرمان خان، بله؟ یاز ک -

 

 یشدستی. دستش شل شد. پدینازگل پر یاز رو رنگ

 .گرفت عیسر تایافتاد که آرم یم داشت

 جون؟ میمر هیچه حرف نیا -

 :گفت میمر

 برو ما رو رنگ نکن. ما خودمون رنگ ،یبرو آبج -

 تا؟ی. مگه نه آرممیفروش

 :کرد و گفت یخنده ا تایآرم

 .واال من تا حاال متوجه نشده بودم -



 : آمد نییپا مهیسراس آرمان

 ن؟یدیمامان، مامان ساعت من رو ند -

 یخانم که مشغول اندازه گرفتن ژاکت بافتن شهناز

 یاش م یتن مادربزرگ بود و داشت از کوتاه یبرا

 به طرف او سر برگرداند: گفت،

 

 .دمینه مادر ند -

 .گم کردبچه  نیا بازم

 :گفت آرمان

 .میکن دایکمک ساعت رو پ ایبجنب، بجنب ب تایآرم -

 :کل آشپزخانه را گشت. از همان جا گفت تایآرم

 .ستیتو آشپزخونه ن -

 :دیلب گز آرمان

 ای. بشهیم رمیبابا من ساعت هفت قرار دارم د یا -

 .رو بگرد نجاهایا

 :نکرد و گفت دایرا هم گشت و باز هم پ ییرایپذ تایآرم



 .اونجا باشه دیرو بگرد شا یبرو اتاق مامان-

 حرف نیکه مشغول ذکر گفتن بود، ناگهان با ا زن

 را کنار گذاشت و گفت : حیتسب

 

 .ایگردم. تو نر یم رمیخواد. خودم م ینه نم -

 :زد و گفت یشخندین یکالفگ نیدر ح آرمان

 ؟یدار یزیچ یتو اتاقت گنج ؟یمامان هیچ -

 یدگیمتوجه رنگ پر تایکرد اما آرم یم یشوخ آرمان

 به یو مادربزرگش شد، از حرف او شد. فکر مادرش

 نیهرطور شده بود سر از ا دیخطور کرد. با ذهنش

 باال زده یاش بدجور یآورد. رگ کنجکاو یدر م معما

 کردند؟ با یم یبود که آن دو آن را مخف یزی. چه چبود

 .اوردیتوانست سر از کار آن ها در ب یبه باال م رفتن

 :و گفت برگشت

 ،یکن یرو گم م زاتیم زیآرمان تو که دائم چ گمیم -

 کن یکار هی! یزن یدوتا طبقه رو بهم م یچجور



 اتاق ایها؟ تو ب م،یاتاقامون رو با هم عوض کن ایب

 باال چطوره؟ رمیمن منم م دیاتاق جد من،

 

 بود، متشیان قکه فقط فکرش متوجه ساعت گر آرمان

 :گفت

 کن اصال دایباشه باشه بابا تو ساعت من رو پ -

 .مال تو همهجا

 :گفت طنتیبا ش تایآرم

 .ایبد یبهم مژدگون دیاگه بگردم، با -

 .کن دایخانم اعتماد به نفس. تو اول پ دمیباشه م -

 کشف راز مادر و مادر دیبا لبخند وام گرفته از ام تایآرم

 رفت. از همان جا یبهداشت سیبه طرف سرو بزرگ،

 :زد داد

 .ییدست شو نهیجلو ا یبفرما ارمان خان گذاشت ایب -

 خود را به آن جا انداخت و زیخ کیجوان با  پسر

 را گرفت و گفت: ساعتش



 

 .کردم داتیچقدر خوب شد که پ یوا یا -

 ساعت را و

 .شد ینابود م ومدا،یسرش م ییاگر بال -

 ضیکه هم چنان در فکر تعو تایشدند. آرم ییرایپذ وارد

 :دیهوا پرس یبا او بود، ب اتاقش

 چرا؟ -

 :با لذت ساعتش را به دست انداخت و گفت آرمان

 

 بابا دوتا واسه م ساعت آورده بود، نیچون قبل ا -

 آورد، گفت اگه نویا یگم کرده بودم. وقت دوتاشم

 

 یلیخ نویا نیهم ینه من نه تو. برا یکن گمش

 .بودم مواظب

 :گفت تایآرم

 االن گمش نیکه هم یمواظب بود گهیآره د -



 ه؟ی. خب نظرت چیکرد

 :که از مرحله پرت بود، گفت آرمان

 شده؟ یچ ه؟یچ ینظر چ -

 .چشمانش را بست و باز کرد دخترجوان

 که اتاق هامون رو عوض هیبابا گفتم نظرت چ -

 ن؟ییپا ییایمن برم باال، تو ب م؟یکن

 ساعتش، افتنیمبل نشست و خوشحال از  یرو آرمان

 :گفت

 

 دیو سف اهیمن دست به س یول ستین یباشه حرف -

 زنما. گفته باشم. حوصله غر غرهاتم ندارم ینم

 نهیبود چقدر فالن بود. هم فیچقدر کث یآ یبگ یبر

 .هست که

 :بلند شد تایآرم

 کنم. البته تخت ها یباشه بابا همه کارا رو خودم م -

 . فقط خوشمیکن یتخت ها رو جا به جا نم. بمونن



 ها رو عوض یها و تشک و بالشت و روتخت خواب

 .کنم یها رو خودم جا به جا م زیچ هی. بقمیکن یم

 : گرداند حیدوباره تسب مادربزرگ

 ؟ییتنها -

 .به سمت تلفن رفت تایآرم

 ان؟ کارهیو نازگل چ میپس مر ؟یینه چرا تنها -

 

 : گفتابرو باال داد و  آرمان

 .زشته دختر ؟یدار کاریبا اونا چ -

 .شانه باال انداخت تایآرم

 یاونا حمال ی. مگه من کم براستیزشت ن چمیه -

 .حاال نوبت اونهاست کردم؟

 رونیکرد و ب یو خداحافظ دیکاپشنش را پوش آرمان

 .رفت

 را گفت. به ده انیبه هردو دوستش زنگ زد و جر تایآرم

 .بود که هردو خود را رساندند دهینکش قهیدق



 .به استقبالشان رفت تایآمدند، آرم یکه م همانطور

 .. از تو بالکنشهیباز م نجایدرش از ا دییایب-

 هیو بق شیآرا زیرا گشود و به کمک آن دو دراور، م در

 ها را از اتاق خارج کرد. زیچ

 

 خارج زیمربوط به آن را هم ن لیو وسا خوشخواب

 .کردند

 باال؟ میببر یرو از پله ها چجور نایما احاال  -

 :گفت نازگل

 یمامان یآسانسور کوچولو برا هیخواد.  یپله نم -

 .مشونیبر یبا اون م هست

 را باال لیکردند و وسا کیهال شدند. سالم عل وارد

 عی. از آن سو، به اتاق آرمان رفتند. مادربزرگ سربردند

 یبه خوب تایرا به آن جا رساند. علت ترسش را آرم خود

 :گفت می. مردیفهم یم

 ن؟یدیشما چرا زحمت کش یمامان -



 :خانم گفت نبات

 بذارم. ییواسه تون چا نجایاومدم ا ؟یچه زحمت -

 

 به آشپزخانه رفت. در واقع آمده بود تا اوضاع را تحت و

 .ردیبگ کنترل

 کردند و داخل یآرمان را از اتاقش خال لیدختر وسا سه

 دند،یکش یجاروبرق نکهیگذاشتند و پس از ا ییرایپذ

 .را داخل بردند تایآرم لیوسا

 را تایآرم شیآرا زیم میکه به کمک مر یدر حال نازگل

 :دیگذاشت، پرس یاش مقابل تخت م هیتوص طبق

 ینم تتیاذ یخر و پف مامان گهید تا؟یشد آرم یچ -

 ؟یبود گرفت یمیچه تصم نیا ییهوی کنه؟

 .زد یدر صدا و نگاه دختر موج م یو بد دل دیو ترد شک

 :و گفت دیخوشخواب کش یمالفه را با دقت رو تایآرم

 گهیکنم د کاریکنه اما چ یم تمیهنوزم صدا اذ رینخ -

 و یآرمان ما مظهر شلختگ نیو فداکار. ا خواهرم



 باشه نییکنه. اگه پا یگم م زیچ هی. هر روز هیجیگ

 

 یاما وقت میرو بگرد نییطبقه پا میمجبور فقط

 .نیهم یبرا م،یهردو طبقه روبگرد دیبا نجاستیا

 : سمت بالکن رفت و گفت نازگل

 

 باال نی. نگو که به خاطر ایجذاب یویاوه عجب و -

 .کنم یکه باور نم یومدین

 : که تازه متوجه شده بود، گل از گلش شکفت تایآرم

 .عه چه جالب. اصال دقت نکرده بودم. نگاه کن -

 نیانقدر قشنگه بب اطتونیح زییجون تو پا میمر

 !شهیم یچ بهار

 گفت: نازگل

 

 . البته من اونجایقشنگ یچه رنگ بند نیآره واال بب -

 نیرو به ا اطتونیکنما اما ح یاتاقم نگاه م از



 یساختمون تون رو م شتری. بنمیب ینم یقشنگ

 .هیعال وشیو نجای. اما انمیب

 :گفت تایآرم

 قشنگه یلیآره خ -

 نیآن ها بود. دلش غنج زد. از ا اطیمشرف به ح کامال

 کیتوانست شاهد رفتن و آمدن آن ها باشد.  یم باال

 خونش باال رفت و مغزش را داغ کرد. به نیآدرنال باره

 نکیا یباال آمده بود ول یخانوادگ یکشف معما منظور

 . درردینظر بگ ریتوانست آمد و رفت آن ها را هم ز یم

 دو نشان زده بود. ریت کیبا  واقع

 

 توانست یبه آن جا داشت. م یکامال مناسب دید پنجره

 متوجهش باشد یکس نکهیروز از پشت پرده بدون ا هر

 .ندیآن جا را بب ریدل س کیبرود،  شیآبرو و

 اتاق رونیلبخند بر گوشه لبش نشست. به سمت ب گل

 : داد زد میگرد کرد که مر عقب



 .مینیبچ دیکتاب هات رو با نیا ایبابا ب ایکجا؟ ب -

 : گفت تایآرم

 ییچا هیبرم براتون  دی. بذارمیحاال خسته شد -

 .مید یکارها رو هم بعدا انجام م هیبق ارم،یب

 :دیبه دست رس ینیوقت شهناز س همان

 نییگذاشته بود منم از پا ییچا یخواد مامان ینم -

 ینیریش ییچا نییایدخترا ب دییایآوردم. ب ینیریش

 اش باشه واسه بعد. هیبق دیبخور

 

 :انداخت و گفت یراحت یصندل یخود را رو میمر

 .شکست یآخ قربون دهنت خاله. کمرم داشت م -

 .نیموقع اومد به

 .خنده کنان رفت شهناز

 :تخت انداخت یهم خود را رو نازگل

 دست گهید یمفصل هم الزمه. ول یریگردگ هیاوف  -

 کمرم داغون نجاشمیبوسه. تا هم یرو م خودت



 .شد

 :ولو شد نیزم یرا برداشت ورو ییچا تایآرم

 یجبران م تونیتو عروس یدیزحمت کش یلیخ -

 .کنم

 :پر گفت یدر دهان گذاشت و با دهان ینیریش میمر

 برقص. ی. عربیکن یکه جبران م یبله پس چ -

 

 :چشمانش را به او دوخت و گفت نازگل

 آره؟ -

 : دیغش غش خند میمر

 . اگه موردگهی. معلومه دگمیم ینه دروغکپس  -

 .کنم یبود، حتما اقدام م یخوب

 :دراز کرد نیزم یرا رو شیپاها تایآرم

 مورد خوب واقعا هست؟ نیحاال ا -

 :دیتخت خواب یبه پشت رو میمر

 هوا داره یب ایدن نیا یجا هیکه هست.  یپس چ -



 .نجامیمن ا نکهیچرخه. غافل از ا یخودش م یبرا

 .سراغم، هللا اعلم ادیب یک

 :گفت نازگل

 نداره؟ ینیدر حال حاضر وجود ع یعنیپس  -

 

 .متاسفانه نداره رینخ -

 

 .متاسفانه نداره رینخ -

 دسته مبل گذاشت و خود را جلو یآرنجش را رو نازگل

 : آورد

 خانم گفته چند تا خواستگار ریگفت من یمامانم م -

 ها؟ ،یدار خوب

 :گفت میمر

 خب به دل یخوبن ول یلیمامانم که خ بله از نظر -

 .گهید ننیش ینم من

 لبخند زد. تایارم



 

 تو رو تیبخواد رضا یو ک ادیب یک نیخب حاال بب -

 .کنه جلب

 .ادامه داد نازگل

 .دیبه قول شاعر تا که قبول افتد و که درنظر آ-

 :درد و دلش باز شد میمر

 دم،یم یها جواب منف نیاز ا یکیبخدا هروقت به  -

 رهیگ یمامانم چماق سرکوفت م نیمدت ها ا تا

 فالن کس نیکوبه تو کلم. بب یم یو ه دستش

 نیتوئه، رفته فالن جا خوشبخت شده. بب همسن

 همشون رفتن صاحب یرو که جواب رد داد یینایا

 باال پا رو بختت رهیو بچه شدن. سنت داره م زن

 .حرفا نیاز ا نذار،

 :گفت نازگل

 .گهیمنم مآره بابا مامان  -

 



 خب؟ -

 . حاال به موقعشگهیخب به جمالت د -

 . کارستی. سنت کمه، که نگهیاالنه د نیموقعش هم -

 . موردیکار دار ،یبارت مونده، که نمونده. شغل دار و

 .که هست ست،ین یخوب

 :سرش را خاراند نازگل

 از دست تو میمر یا -

 .گمیم ینه واال جد -

 من که ؟یکن یم دست تو نداره. چرا دست دست از

 نکهیبا ا نکهیخرده مثل ا هی تایآرم نیا دمیفهم یفور

 یاضیتو ر یلیکه خ ییاما از اونجا ده،یدرس م یاضیر

 ده فقط یساده نم یزایور شده، فکرش به چ غوطه

 داره مسائل سخت سخت رو حل کنه. من دوست

 ی. خب مورد خوبه، خانواده خوبه، همه چدمیفهم

 

 گمیدروغ م ؟یکن یدست م. خب چرا دست خوبن



 تا؟یآرم

 با نازگل سخت جیکه از تصور ازدواج آرمان گ تایآرم

 : خنده اش گرفته بود، گفت ریگ

 جمع اضدادن. اصال با هم نایا ؟یگیم یدار یچ -

 .ره یجوب نم هیتو  آبشون

 ؟یدون یتو از کجا م -

 خانمم که از نیشناسم. ا یبرادرمه ها م نکهیمثل ا -

 . همه اخالقش دستمه. آرمانمیبا هم دوست یبچگ

 خانم نی. اونوقت اهینظم یو ب یجیو گ یشلختگ مظهر

 .نیپلیسیو نظم و د یریسخت گ مظهر

 اونو دیبا یکیباشه.  ینجوریا دیبا گهید نهیخب هم -

 جمع نیکنه. اتفاقا هم لیتعد نویا یکیکنه  لیتعد

 

 .گهید ادیخوب در م زیچ هیکه ازش  اضداده

 .رسن یبه حد تعادل م هردوتاشون

 شدن نازگل خوشحال دیسرخ و سف دنیکه با د تایآرم



 :بود، گفت شده

 ادیموقع آرمان ب هیاگه مثال  یآره ناز -

 ...تیخواستگار

 :بلند شد عیسر نازگل

 حیصح دیورقه دارم که با یبرم. کل دیبا گهیمن د -

 .با خودتا گهید زایچ هیبق نی. ببکنم

 می. مردندینگاه کردند و خند گریکدیبه  میو مر تایآرم

 :گفت

 .برو برو من هنوز هستم -

 جلو رفت و گفت: تاینازگل قصد رفتن کرد. آرم و

 

 دیکاراتون رو بکن نیخواد برگرد بر یخواد نم ینم -

 .رمیبشه. من خودم م تموم

 :گفت میاز رفتن او، مر پس

 خواهر؟ چطور متوجه گنیبه تو هم م ؟یدید -

 ؟ینشد



 دهم فصل

 

 :هاج و واج گفت تایآرم

 دوتا نیکرد ا یام خطور نم لهیآخه اصال به مخ -

 .بهیبرعکس هم. عج کامال

 گفت: میمر

 

 که اتاقت رو مینیکتابات رو هم بچ نیپاشو پاشو ا -

 سراغ اتاق داداش نییپا میراه بشه بعد بر به

 .نازگل بودا فهی. هرچند وظجتیگ

 هیو سپس بق دندیتابخانه چکنان کتاب ها را در ک خنده

 .انتقال دادند نییرا با آسانسور به پا لیوسا

 خانم که از رفتن آن ها مطمئن شد، خود را به نبات

 .رساند نییپا

 .او انتقال دادند دیآرمان را به اتاق جد لیدختر وسا دو

 :دست به کمر گذاشت میمر



 ی. جارو پارو نمزهیخب خوشبختانه اتاق تو تر تم-

 .بود یاون باال اشغال دون. خواد

 بود، من و مامان اتاقش رو نییپا نی. تا اهینطوریهم -

 م،یکرد ینم زی. البته اگه ما هم تممیکرد یم زیتم

 اتاق بودن. دائم با هم دعواشون هیبود. با هم تو  نیآرم

 

 راحت الشیرفته بود باال خ گهی. اما حاال دومدیم در

 نیهم یکنه برا یغر غر نم یکس گهیبود که د شده

 .رو به اون روز در آورده بود اونجا

 :گفت میمر

 .خدا به داد نازگل برسه یوا -

 :خنده کنان گفت تایآرم

 هینازگل  نیا یخدا به داد آرمان برسه. خبر ندار -

 که تصور نیهم یخودش. اگر بدون یبرا هیا وضه

 خواد سر آرمان غر بزنه ها از یکنم چقدر م یم

 .سوزه یاالن دلم براش م نیهم



 :گفت میمر

 ها. معلومه که یاریدر ن یخواهر شوهر باز یآ یآ -

 .ادیاز مرد شلخته بدشون م همه

 

 

 ارتباطاتبد و بدتر.  انیانتخاب م نیمانده بود ب محمد

 و دست یها دست چپ هیآن ها با دو همسا یخانوادگ

 یبود که انتظار داشت. برا یزیتر از چ قیعم یراست

 نینداشتند، بودن ا یو مادر او که کس و کار درپ

 خانم ریمغتنم بود مخصوصا من اریها بس هیهمسا

 .وابسته شده بود اریبه شهناز و اعظم بس مادرش

 خواست به درخواست مادرش جواب رد ینم دلش

 . از دلدیترس یاز دل سرگردانش هم م یول بدهد

 .طانشیو ش گوشیباز

 و سقف انگار به واریتوانست در خانه بماند. در و د ینم

 پر یآوردند. پس از آنکه مادرش با نگاه یفشار م او



 ها همراه آن یخانه خرم یاز او خواسته به مهمان تمنا

 نتوانسته بود جواب رد بدهد اما در همان حال د،یایب ها

 داد. یرا مورد مزمت قرار م خود

 

 تلنگر بند کیدانست که دلش سر خورده و به  یم

 .رفت اطی. کاپشن تنش کرد و به حاست

 که بود یکم یمعتدل عصر، با وجود سرما یهوا در

 داد و یتاب نشانده بود و تکانش م یرا رو ایارم میمر

 با ایکرد. ارم یپسرک را به آسمان بلند م یها خنده

 :زد غیپدرش ج دنید

 .دهیحال م یلیخ ایبابا تو هم ب -

 پسرک، یشاد دنیبر لبان محمد نشست. با د لبخند

 او قنج زد. دوست داشت فرزندش را در یبرا دلش

 کرد اما دست یو بوسه بارانش م دیکش یم آغوش

 .داشتیاو را از آن کار باز م ینامرئ ییها

 



 

 . اودیایبار ب یخواست پسرش نازک نارنج ینم دلش

 لیقب نیا یو مردانگ یمرد یشد و برا یمرد م دیبا

 .ها، مضر بود محبت

 نشست و محمد ایکنار ارم میمشغول شد. مر ایارم با

 .را تکان داد هردو

 مشغول ور رفتن با دشیدر اتاق جد تایآن سو آرم از

 زد. به نستاگرامشیبه صفحه ا یخود بود. سر یگوش

 آن ها یکی یکیرفت و  شیدوستانش و فالوور ها جیپ

 .کرد و گذرا رد شد کیال را

 را ایارم یغویج غیج یچنان که مشغول بود، صدا هم

 .زد یکه پدرش را صدا م دیشن

 .ها انداخت یخاقان اطیبه ح یپشت پرده نگاه از

 دنی. ددیکوب یم نهیقلبش محکم به س یوحش مرغک

 بغض در یشگیخندان او، بدون خط اخم هم یرو

 



 را کنار زد و پسرش را مینشاند. محمد، مر شیگلو

 یپسرک ب یشعر خواندن او برا یداد. صدا تاب

 .اشک او را در آورد مادرش

 یخدا منو ننداز ،یتاب تاب عباس -

 یبغل بابا بنداز ،یبنداز یخواست اگر

 .دیچک تایاز گوشه چشم آرم اشک

 :بود نیشعر، ا نیا گرید قسمت

 یبغل مامان بنداز ،یبنداز یاگر خواست -

 مادر را ایرد شده بود چرا که ارم تیآن ب یاز رو محمد

 .نداشت ادی به

 

 یخدا منو ننداز ،یتاب عباس تاب

 

 یبنداز تو شهر باز ،یبنداز یخواست اگه

 یخدا منو ننداز ،یتاب عباس تاب

 یباز نیو باال، چقدر خوبه ا نییپا برم



 .دیخند یمحمد قاه قاه م و

 مرد جوان شهیبود. هم دهیچهره از محمد را ند نیا

 در هم گره خورده در مقابلش یو مغرور با ابروها سرد

 یشده مهربان یدرخشش مخف نکیشده بود و ا ظاهر

 .کرده بود یو همه جا را گرم و نوران دهیدر نقاب

 ی. نمدیچک یفرو م تایآرم یبر گونه ها اریاخت یب اشک

 ایکه مادر نداشت؟  یپسر بچه ا یچرا برا دانست

 که از ترس شکننده شدن فرزند محبتش یمرد یبرا

 کرد؟ یخرجش م اطیبا احت را

 .گرفته بود یمجعد مرد جوان را به باز یموها باد

 خانم از بالکن آمد : ریمن یصدا

 

 ایدور گردن ارم چیشال گردن رو بپ نیهوا سرده ا -

 .نخوره سرما

 اطیحواس او را از ح امکیپ نگید نگید یصدا

 .دیکش رشیتحر زیم یبه سو هیهمسا



 رها یهشدار بود. هشدار برا یصدا، صدا نیا قطعا

 .دختر جوان از آن بغض خفقان آور شدن

 به شیصفحه نما یرا برداشت. اسم نازگل رو یگوش

 .لبخند زد او

 .را گشود امکیپ

 ؟یایپاساژ بوت بخرم، م رمیدارم م-

 به یبزند اما نگاه رونیخواست از خانه ب یم دلش

 انداخت و از رفتن زیم یه شده رودست یها برگه

 شد. نوشت: مانیپش

 

 .دارم حیتصح یورقه برا ینه کل -

 :کرد پیتا عیسر نازگل

 .رمیم میباشه من با مر -

 شان نگذشته یاس ام اس باز انیاز پا یقیدقا هنوز

 : دیخانم را شن ریمن یکه دوباره صدا بود

 .جان تلفن نازگله کارت داره میمر م،یمر -



 

 .جان تلفن نازگله کارت داره میمر م،یمر -

 و داخل دیرا بوس ایتاب بلند شد. سر ارم یاز رو میمر

 داد و قهقه یو محمد هم چنان تاب را تکان م رفت

 کرد. یرا بلند م ایارم خنده

 

 نگاه آن ها بود که ناگهان محمد سرش را به غرق

 ینم دهیپنجره آن ها باال آورد. پشت پرده بود، د سمت

 کرد نگاه مرد جوان مانند اشعه یاما احساس م شد

 یتمام موانع را رد کرده و به کنه وجود او نفوذ م کسیا

 .کند

 خوشش اضافه شد یبار جاذبه نگاه به جذبه صدا نیا

 .به تپش انداخت شتریقلب او را هرچه ب و

 یاگر صدا دیکند. شا یپشت پرده دل نم از

 ستادیا یم آمد، هم چنان همان جا ینم مادربزرگش

 :کرد شینبات خانم صدا یاز انجام کارها ول فارغ



 !جان تایآرم تا،یآرم -

 :و به سمت در رفت و آن را گشود دیکش یآه تایآرم

 ؟یبله مامان -

 

 مادر. فشارخون من رو رهیم جیخرده سرم گ هی تایآرم -

 .باال نرفته نیبب ریبگ

 یخود راض زیگر نیکرده بود و از ا دایپ یکه مفر تایآرم

 .رفت ییرایدرون پذ انیچشم گو د،یرس ینظر م به

 .دستگاه فشار خون را کنارش گذاشته بود مادربزرگ

 .او را باال داد و فشارش را گرفت نیآست تایآرم

 :مادربزرگ باال بود. گفت فشار

 یلی. فشارتون هفده ئه خنایکرد یزیناپره یمامان -

 .خطرناکه

 :گفت مادربزرگ

 هویشد  یدونم چ یکه خودم مراقبم نم نه بابا من -

 رهیم جیکردم سرم داره گ احساس



 ن؟یشد یعصب-

 

 ؟یچ یبرا ینه مادر عصب -

 .نیکن لیم ارمیقرصتون رو ب دیخب بذار -

 که جاش کجاست؟ یدون یآره مادرجون م -

 .دونم یم یبله مامان -

 یبه خانه خرم یها طبق قرار قبل هیروز بعد همسا چند

 .رفتند ها

 یادیکه گفته بودند تدارک ز یبه درخواست همگ بنا

 اعظم خانم کوفته ندازند،یو خود را به زحمت ن نندینب

 یساالد ماکارون یبود. البته در کنار کوفته هم ظرف پخته

 .بود دهید هیهم کشک بادمجان ته یمقدار و

 از دستپخت اعظم یخوشمزه بود. همگ اریبس غذا

 و تشکر کردند. فیتعر خانم

 

 از شام دختر ها به آشپزخانه رفتند. از همان جا پس



 :را صدا کردند یو نام نیآرم هم

 .نیایب نیبلند ش ،یو نام نیآرم -

 ها که از سر به سر گذاشتن با خواهرانشان و آن

 بردند به آشپزخانه رفتند و یهم لذت م میمر دا،یجد

 .کردند کمک

 : انداخت یرا گردن نام شبندیپ نازگل

 .کشه یهم آب م نیآرم یشور یتو م ر،یبگ ایب -

 داد، به یرا باال م شیها نیکه آست یدر حال نیآرم

 :گفت نازگل

 د؟یکن یم کاریشماها چ م،یشور یخب ما ظرفا رو م -

 دست به کمر زد: نازگل

 

 کف ن،یرو بب زیم یرو ن،ینگاه کن برگرد، گاز رو بب-

 رو انجام نایشما ا دییخوا ی؟ م هی. چنیرو بب آشپزخونه

 .میما ظرف بشور نیبد

 :گفت نیآرم



 .خوبه نینه نه هم -

 به طرف اجاق گاز رفت و شروع به پاک کردن آن تایآرم

 لیو وسا دیکش یرا دستمال م زیم یهم رو می. مرنمود

 کرد. پسر ها یم یدادند و او جمع آور یبه نازگل م را

 گذاشتند و آن ها سر به سر یبه سر آن ها م سر

 .پسرها

 

 

 .دور هم نشسته بودند یهمگ ،یبا بردن چا باالخره

 مشغول انیها مشغول گپ و گفت بودند و آقا خانم

 .کردند یهم صحبت م یهر از گاه ون،یزیتلو یتماشا

 :خانم گفت اعظم

 ن؟یخانم دار فهیاز ظر یخبر -

 ها آشنا هیهمسا شتریمدت با ب نیا یخانم که ط ریمن

 :بود، گفت شده

 یکه دست و دلبازه و تمام به ها ینمها همون خا -



 ها پخش کرد؟ هیهمسا نیرو ب اطشونیح

 :خانم گفت شهناز

 .بله همون -

 .رهیشده مگه؟ خ یخب چ -

 

 را مقابل آن ها گذاشت و لیتخمه آج یها الهیپ اعظم

 : گفت

 .بنده خدا دچار مشکل شده -

 ؟یچه مشکل -

 ادتونه؟یرو که  نیفرز -

 .آره -

 .بچش بایتقر -

 :خانم گفت ریمن

 بچش؟ بایتقر -

 :گفت شهناز

 شده؟ یبهتون. حاال چ گمیداستان داره م -



 خانم ادامه داد: اعظم

 

 نیزم ریپرت شده افتاده تو ز شایچند روز پ یچیه -

 از مغازه ها چندتا کوچه باالتر یکی

 اسکن و یت یعکس و س مارستانیبردنش دکتر ب -

 فهیرو گرفتن. بهوش که اومده گفته مامان ظر نایا همه

 خوام. مادر خودش با یرو م سیخوام، بابا ادر یم رو

 گفته، مییکه اونجا بودن، گفتن بابا مامانت ما باباش

 .مهییخانم هم زن دا نیا یمییتو دا رینخ

 : خانم هاج و واج مانده بود ریمن

 هیچ ییزن دا ،ییدا ه؟یها چ انیجر نیا هیچ -

 فهیپسر ظر دیگ یکه م ییآقا نیمگه هم ان؟یجر

 ست؟ین خانم

 را فشرد و بعد شیتکان داد و لب ها یسر شهناز

 :گفت

 



 خانم بنده خدا بچه دار فهیظر نینه قصه داره. ا -

 شوهر خوب، هیاش عال یزندگ زیشد. همه چ ینم

 از هر نیدیخوب، بر و روش رو هم که د یمال وضع

 تا دلتونم بخواد .زهیر یهنر م کیهم  انگشتش

 . اما بنده خدا شب و روز قصه اجاقرهیخ اهل

 بود که نیخورد. فقط آرزوش ا یاش رو م یکور

 .بچه بده هیبهش  خدا

 :را چرخاند حیتکان داد و تسب یخانم سر نبات

 اجاق کور بهتر از بچه گنیصد بار بهش گفتم م یه-

 هینور، به خرجش نرفت که نرفت. پاشو کرد تو  یب

 .خوام یکه من بچه م کفش

 شد؟ یخب بعد چ -

 خانم ادامه داد : اعظم

 

 یکرد اگه بچه داشته باش یفکر م چارهیب یچیه -

 .نداره یغم گهید



 :دیخانم ابرو در هم کش ریمن

 بنده خدا. باالخره بچه دار شد؟ -

 اون زن برادرش تند و تند بچه یاما به جا چارهینه ب -

 دادن که اگه بچه شنهادیبهش پ نایا نکهی. تا اآوردیم

 هم در نایخواستن، به اونا بدن ا یرو که نم آخرشون

 کنن. برادر و زن برادره یبهشون م یکمک خوب عوض

 حاضر یواقعا از دست بچه ها ذله شده بودن، حت که

 یهم بچه آخره رو بدن بهشون بره. ول یمجان بودن

 نیبهشون دادن و فرز یپول خوب یاونا هم حساب خب

 .آوردنش و بزرگش کردن رو

 

 

 رو آوردنش و نیبهشون دادن و فرز یپول خوب یحساب

 کردن، یکه بهش محبت م نقدریکردن. اما ا بزرگش

 یم نیمقدار بچه لوس شده بود. هرچه واسه فرز هی

 کردن. زن و یم هیخواهر برادر هاشم ته یبرا دن،یخر



 .دست و دلباز بودن یلیهردو خ شوهر

 شد؟ یخب بعد چ -

 محبت عمه و شوهر هیسا ریز نیفرز گهید یچیه -

 . بعد اونیبه سن جوون دیاش بزرگ شد و رس عمه

 جهت یو ب خودی. بیریکه شروع کرد به بهونه گ بود

 هیرو به گر چارهیخانم ب فهیکرد. ظر یم یتلخ اوقات

 مطلب رو به گوشش قتیحق نکهینداخت. تا ا یم

 رو لشیوسا د،یشن نویا نکهی. پسره به محض ارسوندند

 اون یهمه محبت ها یکرد چشمش رو به رو جمع

 

 بست و با چند تا چمدون پر رفت به خونه پدر و دوتا

 همه نیبعد ا چارهیاش تو شهرستان. زن ب یاصل مادر

 اون گذاشت، موند یعمرش رو به پا نکهیبعد ا زحمت

 بود که تو تهرون هم نبودن نجایا ی. بدبختتنها

 یپسر م نیدلش تنگ ا یلیصه خبودن. خال شهرستان

 یخونه خودمون هرچ ایاصرار کرد که ب ی. هرچشد



 .نجاستیپسره گفت خونه من ا دم،یبهت م یبخوا

 .خواهر برادر هام و پدر و مادر خودم خوشحالم شیپ

 یجغده سوت و کوره. دلم م ونهیشما مثل آش خونه

 جا نیهم دییایب ن،یبد دییخوا یم یتوش. هرچ رهیگ

 چارهیفکر کرده بود اونا نذر بخشش دارن. زن ب. نیبد

 .کالفه بود یلیخ

 یرا که از گوشه چشمش م یهنگام دانه اشک نیهم در

 با نوک انگشت پاک کرد: د،یچک

 

 نیبه فرز شتریمدت از ده تا مادر ب نیَمخلَص کالم، ا -

 پسره نمک نشناس، پشت پا به تمام یکرد ول خدمت

 .زد و گذاشت و رفت ایدن

 زد و نایپسره نمک نشناس پشت پا به همه ا یول -

 هیسر نزد.  نایهم به ا گهیو رفت شهرستان. د گذاشت

 ها هیگرفت. خالصه همسا یخانم افسردگ فهیظر یمدت

 .دلش شکسته بود گهیاما اون د میو برش رو گرفت دور



 .چشمش خون کیچشمش شده بود اشک،  کی

 :خانم گفت ریبه من شهناز

 که بچه رو آوردن بودند، یخانم! اون سال ریتازه من -

 دادن. درست روز یخانم شروع کرد به نذر فهیظر

 یگون نیگوسفند رو با چند هی. همون سال عاشورا

 بار گذاشتند، پختند چلو گوشت پخش کردن برنج

 نکهیتا ا شتریب شتریعزادار ها. سال بعدش ب نیب

 

 یتا گوسفند رو م شیعاشورا تا االن پنج ش هر

 یم ینطوریبرنج. هم لویک صدیس ستیبا دو کشن

 دور و بر یکنن. از همه کوچه ها یو پخش م پزن

 پسره نکهیخانم. با ا فهیظر ینذر یبرا نجایا انیم

 خب نذر خودش رو هم چنان یرفته ول گذاشته

 بود، یکه محبت و خوب ی. خالصه هرچدهیم داره

 .زن و شوهر در حق اون بچه کردن نیا

 :خانم گفت اعظم



 به هوش مارستانیبله درسته حاال پسره که تو ب -

 و سیبابا ادر گهیکنه م یکه چشم باز م نیهم اد،یم

 ییخوام. بابا مامان خودشم دا یرو م فهیظر مامان

 سرش عکس گهید یچیکنه. ه یصدا م ییزن دا و

 گهیبرنامه دکتر م یو خالصه بعد کل رنیگ یم نایا و

 گرفته. یخاص یجور فراموش کی

 

 .ها جلب شده بود نیهم توجهشان به حرف ا انیآقا

 .یا هیتجز یفراموش گنیم -

 ؟یچ یعنی -

 ریضم نیگفتن انگار که ا یکه م نطوریواال ا -

 .خاطراتش رو از ذهنش پاک کرده یبعض ناخودآگاهش

 شیرو ترک کرده پنج سال پ نایکه ا یاز اون زمان یعنی

 قسمتش رو نیخاطراتش پاک شدن. حافظه ا نوریا به

 .ادشهیدست داده. همه رو قبل از اون  از

 شه؟یبنده خدا. حاال خوب م یوا یا -



 :خانم شانه باال انداخت اعظم

 ممکنه چند روز طول ایدکتر گفته  ستیمعلوم ن -

 ممکنه چند سال. بکشه،

 

 

 کنن؟ کاریچ دیبا -

 یآرامش روانداشتن  ضایمر نجوریگفته تو ا یچیه -

 .باشن اهویآرام و دور از ه ییجا هی دیمهمه. با یلیخ

 االن خاطرات بعد از رفتن به خونه پدر مادرش یعنی -

 پاک کرده؟ رو

 کنه بچه یاالن برگشته به اون روزا. فکر م گهیبله د -

 .مارستاننیب سیهمراه آقا ادر چارهیخانمه. زن ب فیظر

 هیدوا درموناش تموم شد، طبق توص نکهیبعد از ا حاال

 .خودشون شیپ ارنیب دیها با دکتر

 ؟یچ یخب؟ ول -

 هم دنبالشه. سیکه معلومه پل نطوریا نکهیا یول -



 

 از شتریحرف توجه آرمان، محمد و آقا فرامرز ب نیا با

 .آن ها جلب شد یبه حرف ها هیبق

 ؟یچ یبرا سیپل -

 جدا شد، نایاز ا نکهیمتاسفانه از بعد ا نیفرز -

 .که دلش خواست نشد یاونطور

 ؟یچ یعنیخب  -

 خواسته یاونجا هرچ نکهیرفته بود بعد ا نکهیا یعنی -

 اونا رو هم ول کرده و پاشده اومده ست،یفراهم ن دهید

 .خانم سر بزنه فهیظر نیبه ا نکهیتهران. بدون ا نیهم

 .شده یطال فروش هی شاگرد

 خب؟ -

 مشغول کار بوده که انگار یتو طالفروش گهید یچیه -

 تو جلدش. رهیم طونیش

 

 دندیبه طرف آن ها چرخ شتریو محمد ب آرمان



 کنه. صاحب یطال و جواهر فرار م یروز با کل هی -

 . اونا توسیبه پل دهیعکسش رو م یطالفروش

 معلوم شیچند روز پ نکهیزنن و تا ا یها م روزنامه

 و دهید بیآقا دزده افتاده سرش آس شهیم

 .مارستانهیب

 .رد و بدل کردند یو محمد نگاه آرمان

 بوده؟ پسر نیفرز نیهم یپس دزد طالفروش -

 تو کار خالف ومدیمون؟ اصال بهش نم هیهمسا

 .آنقدر باکالس زی. آنقدر پسر تر تمباشه

 :خانم گفت نبات

 اندازه اش خوبه. به قول معروف یزیمادر هرچ یا -

 تو رفتار هاش حد دیاالمور، اوسطها. آدم با ریخ

 نه از اونور فتهیبوم ب نورینگه داره. نه از ا وسط

 

 کنن بچه یم یمهر یها ب یلیخ نکهی. نه به ابوم

 از حد شیب نکهیسمت خالف، نه به ا رنیم هاشون



 مثل دیکنن تمام جامعه با یکنن فکر م یم محبت

 .بابا نازشون رو بکشن ننه

 :دهد یخانم ادامه م اعظم

 .خورده یتو ناز و نعمت غوطه م نجایابله پسره  -

 خواست براش فراهم یم یکرده بود هرچ عادت

 اش و یخونه پدر مادر اصل رهیم یوقت ی. ولباشه

 رقمه با اون ها چیبه ه نهیب یاونا رو م یمال وضع

 که یزده به جونشون و وقت یغر م ی. هادینم کنار

 تونن از یو اونا نم ستین یچاره ا نهیب یم گهید

 .فتهیراهه م یبه ب ان،یبر ب نیا یخواسته ها عهده

 گفت: محمد

 

 دچار نیآقا فرز نیا داستیکه پ نطوریپس االن ا -

 اش رو یشده و تمام مطالب بعد از خالفکار یفراموش

 درسته؟ گهیکرده د فراموش

 .. خدا عالمهگنیم ینطوریبله آقا محمد ا -



.... 

 

 را داده نیهم گذشتند. محمد گزارش فرز یها از پ روز

 ییو بازجو یدگیانجام شده، رس قاتیو پس از تحق بود

 .اش شده بود یسالمت افتنیموکول به بعد از  نیفرز از

 شش دانگ حواسشان به او دیسپرده بود که با اما

 .باشد

 

 خوشحال بود، قول اریخانم که از آمدن او بس فهیظر

 .او برنخواهد داشت یکه چشم از رو سیبود به پل داده

 بودند و آقا دهیرس زییماه پا نیها گذشتند. به آخر روز

 ترک سفر شهیهم یبار برا نیکه در سفر بود ا فرامرز

 که به یاش آمد. طبق قول یخانه و زندگ انیو به م کرد

 مربوط به رفتن به خارج را یداده بود، کارها همسرش

 به شرکت یبار هر از گاه نیسپرد و ا گرانید به

 .در خدمت خانواده بود شتریزد و ب یسر م خودش



 یدر کالس ها سیمشغول تدر تایسو آرم نیا از

 نیب یکه از صرافت کشف معما یبود به طور یتیتقو

 .و مادربزرگش، افتاد مادر

 .چه باال رفته است یکل فراموش کرده بود برا به

 گرفت یرا موقت او  شتریب سیاوراق و تدر حیتصح

 

 که اصال فراموش کرد چرا اتاقش را با آرمان جا یطور

 که داشت هر روز یبا تمام مشغله ا یجا کرده. ول به

 محمد، خود را پشت لیاتومب یصدا دنیبا شن عصر

 .نشست یرساند و آمدنش را به نظاره م یم پرده

 بود که دستش رو یدر آن هنگام مانند مجرم حالتش

 یول فتدیاش از بام ب ییو منتظر است تشت رسوا شده

 مشاهده رفتار و کردار محمد، آرامش پر زده به النه با

 .گشت یبازم قلبش

 به دست آوردن دل یدل باخته بود ول یبه راحت او

 که او به همسرش داشت، یقیعم یبا آن وفادار محمد



 .آمد یمحال به نظر م یامر

 کار نیسخت تردل کندن  یبستن راحت بود ول دل

 زجر آور اریمحبت از دل، بس ی. پاره کردن بندهاایدن

 دانست که محمد قادر به یم یبه خوب تای. آرمبود

 

 . دختر جوان بعد از آنستین هیکردن سم فراموش

 یدلش را به رو چهیخوب، در یخواستگار ها همه

 زده خیمرگ عشق،  ریگشوده بود که از زمهر یکس

 او را لیبود که قند رایشعله عشق او آنقدر گ ای. آبود

 کند؟ شک داشت. در آن سو محمد با عقل و ذوب

 .در کلنجار بود احساسش

 و رو ریقلبش را ز تا،یآرم یبلوط یچشم ها سیمغناط

 وقت صورت دختر یگاه، وقت و ب یبود. گاه و ب کرده

 .گرفت یمقابل چشمانش جان م جوان

 کمتر گریافتاده بود. د تیاز شفاف هیخاطرات سم جعبه

 تام تیآنچه که وضوح و شفاف یآمد. ول یخوابش م به



 .بود تایبار آرم نیا داشت،

 شود، پس از ینم دهیشب که مطمئن بود د یکیتار در

 و بودن او در کنار خانواده ایاز بابت ارم الشیخ نکهیا

 

 ستادیا ی. پشت درختان مدیخز یم اطیبود، به ح راحت

 است، تایدانست پنجره اتاق آرم یکه م یبه پنجره ا و

 ینم دهید ریتصو میکرد از پشت پرده ضخ یم نگاه

 شد

 

 .رفت یسو به آن سو م نیاز ا یا هیسا یهر ازگاه اما

 خوش بود. هیسا دنیمرد جوان با د دل

 

 از آنکه چراغ اتاق دختر جوان خاموش شد، او هم پس

 .رفتن به ساختمان را کرد عزم

 بود. او را در آغوش گرفت و به اتاقش هدیخواب ایارم

 اش زد و یشانیبر پ یتخت انداخت. بوسه ا یو رو برد



 .کنار تختش را روشن کرد و به اتاق خود رفت آباژور

 .زد، نگاه کرد یکه به او لبخند م هیقاب عکس سم به

 .شد. سر دلش گشوده شد کیآرام به او نزد آرام

 چه راحت از دست یدیخانم. د هیسالم سم -

 که تو دلم ییها و آرزوها دیتمام ام یدید دادمت؟

 نقش بر آب شد؟ د؟یبا رفتنت مثل حباب ترک بود،

 .ینیب یم زویمطمئنم. از اون باال همه چ یدید

 که یدیچطور از خواب و خوراک افتادم؟ د یدید

 خوردم تا آروم یمشت مشت قرص م چطور

 کردم چشمه اشکم هیآنقدر گر ادیم ادتی رم؟یبگ

 

 نبود، ایارم دیو حالم خراب شد؟ اگه ام دیخشک

 ات مونده یادگاریبود بدون تو ادامه بدم اما  محال

 . حاال خودت اون باالیرفت ی. اونو گذاشتبود

 . اومدم باهات درد و دل کنم. سه سالیراحت

 کردن فراموشت کنم و هیتوص یلیخ نای. اگذشته



 خب ی. نه ولیدنبال بختم اما فراموش نشد برم

 جوونه هی یخوام روراست باشم باهات جد یم

 ذره هیبگم؟!  یدلم سبز شده. چ ریتو کو کوچولو

 .ذاره یبهتر شده اما عذاب وجدان نم حالم

 .شهیم انتیبه تو خ ینجوریکنم ا یم احساس

 . کاش تو خوابمیگفت ینظرت رو بهم م کاش

 خبر ؟یومدیچند وقته به خوابم ن یدون ی. میایم

 حسم اشتباهه به روح خودت قسم یاگه بگ ؟یدار

 یکشم. هرچند حالم رو خوب کرده ول یم حسمو

 

 .به خوابم ایمهم تره. ب یلیمن خ یتو برا تیرضا

 !یمعرفت نبود یحالم روبپرس تو که انقدر ب ایب

 .را خاموش کرد و به خواب رفت چراغ

 شی. در جادیشب بود که از خواب پر یها مهین

 یآمد و پس از آن صدا یرعد و برق م ی. صدانشست

 شیخورد. در جا یم شهیباران که به ش شرشر



 اهیشد. چون دل آسمان س ی. چشمانش باراننشست

 پر پشت یها شهیر یدرشت اشک از ال به ال قطرات

 دیچک یچانه م نییشد و به پا یکوتاهش رد م یول

 اش و تک تک دنده ها نهیخت. قفسه سسو یم قلبش

 .دیآسا بار لیشد و س دیدرد آمده بودند. باران شد به

 شه،یش یشده بر رو جادیافکند. مه ا یپنجره نگاه به

 کرد. به طرف یم دنیقابل د ریرا غ رونیب یفضا

 

 رفت و آن را باز کرد . سرما و صدا با هم به پنجره

 .هجوم آوردند داخل

 یشاخه ها یبیمه یزد و صدا یدیو برق شد رعد

 .را به لرزش انداخت اطیدرختان ح خشک

 بلند یراهنیبه خوابش آمده بود. پ هیاز مدت ها سم پس

 شانه ها یافشان بر رو شیبر تن داشت. موها دیسف و

 .بود ستادهیمعلق ا نیآسمان و زم نیبود و ب ختهیر

 



 آنکه لب و دهانش بجنبد، واژه یبر لب داشت. ب لبخند

 و به گوش محمد دندیچرخ یرقص کنان در فضا م ها

 .دندیرس یم

 

 یاریدلت رو آب ریمراقب جوونه کوچولو باش. کو -

 .براش باغ بساز شهیافسرده م ریتو کو ای. ارمکن

 .اریب قیبساز، براش رف جنگل

 زد. تمام شهامتش را جمع کرد یچشمانش برق محمد

 :دیپرس دوارانهیام و

 اگه بهش فکر ؟یندار یمشکل تایتو با بودن آرم -

 ؟یشیناراحت نم کنم،

 :کلمات در هوا پخش شدند دوباره

 رو ایترسم. محمد ارم یم ایارم یمن فقط از بدبخت -

 ادیرو از  ایهرجا فقط ارم ،یکن. با هرک خوشبخت

 .قول بده نبر،

 باال هیسم یول ردیاو را بگ راهنیآمد گوشه پ محمد



 :رفت

 

 من رو خوشبخت یایبده ارمقول بده محمد، قول -

 که بتونه پسرمون رو یا گهید یهرکس ایو  تای. آرمیکن

 .کنم. فقط قول بده یکنه، دعاش م خوشبخت

 :آرام زمزمه کرد محمد

 ....دمیقول م -

 را امشیپ هی. سمدیاز خواب پر زانیعرق ر محمد

 .گفت یداده بود. عذاب وجدان کم کم ترکش م شفاف

 نگاهش به قاب عکس اریاخت یکرد. ب دایپ یخوش حال

 .گذشت یافتاد. سه سال، سه سال از رفتنش م هیسم

 چیکوچولو ه یایبود که ارم یسال آنقدر طوالن سه

 نداشته باشد. اندوه از دست ادیاز مادر به  یریتصو

 سه نیبود. در ا ندهیفرسا یاو غم یهمسر برا دادن

 ذره ذره نابود شده بود. سه سال به بهانه سال

 



 تازه یعشق یگرما نکیزده بود و ا خیقلبش  ،یوفادار

 .کرد یرا زنده م تو

 که ذره ذره یذهن یاز سوگوار ییرها یهنوز برا اما

 .مودیپ یم یادیراه ز دیکرد با یم نابودش

 .کرد یرا فراموش م میتمام خاطرات ناگوار قد دیبا

 یکه با او در آن به سر م ینقل مکان از آمان البته

 به یبود. نگاه یخود قدم بزرگ ،یمیخانه قد نیبه ا برد

 هیسم هیزیجه لیو برش انداخت. هنوز تمام وسا دور

 کرد. وقتش یم یآن هم فکر یبرا دیخانه بود. با در

 ایتمام خاطرات او را پاک کند. به اتاق ارم گریکه د بود

 فرو رفته بود و دهان ی. پسرک در خواب خوشرفت

 .مانندش، باز بود غنچه

 .موس، ولو شد یکیطرح م یآسمان یفرش آب یرو

 حامله بود. هیکه سم یبه گذشته ها کرد. زمان یسفر

 

 را آورده بودند. تخت و کمد یسمونیهفتم بود که س ماه



 .و پرده ها را نصب کرده بودند دهیچ را

 بود که نیتریحال گذاشتن عروسک ها داخل و در

 :داد زده بود هیسم

 .ایب ا،یمحمد! محمد ب -

 فرش نشانده یبعد دست او را گرفته کنار خود رو و

 : بود

 شده؟ یچ -

 شده بود، آرام یکه چشمانش چراغان یدر حال هیسم

 که اشک یاو را بر شکم گذاشته بود و در حال دست

 :گفت خت،یر یم شوق

 به اونور سر نوریاز ا یماه هینگاه نگاه مثل  نیبب -

 ؟یخوره. حسش کرد یم

 

 

 ؟یکرد حسش

 چشمان همسرش او را محکم تر از تکان یشاد برق



 به لرزه انداخته بود. دستش را آرام بر شکم نیجن

 کوچولو در ایاو گذاشت. پس از لمس تکان ارم قلمبه

 .خورد یدر خواب تکان ایجا، اشک او هم در آمد. ارم آن

 به خود آمد. نگاهش کرد. دست راستش را محمد

 .آرام آن را گشودبسته بود. محمد کنجکاو شد.  محکم

 !الک پشت کوچولو کی

 که یدر حال تایبود که آرم دهیشب قبل افتاد. د ادی به

 چند تا شعر خوانده و او هم تکرار کرده ایارم یبرا آرام

 در آورده بود که حاال یءئ یش کی فشیاز داخل ک بود،

 

 گفته تایالک پشت است. آرم نیء هم یآن ش دیفهم یم

 :بود

 .رو خودم ساختم نیا ایب -

 که هنرمندانه با صدف یکرد. الک پشت ینگاه محمد

 گفته تایساخته شده بود. آرم ییایو درشت در زیر یها

 :بود



 ،یگرفت ادیجونم. چون شعر ها رو خوب  ایارم ایب -

 ادیرو  دیشعر جد نیات. دفعه بعد ا زهیجا نمیا

 .کنم یخرگوش درست م هیبرات  ،یریبگ

 بر لبان محمد نشست. حباب خاطرات اریاخت یب لبخند

 مربوط به او را لیتمام وسا دیشکست، بله با هیسم

 یرها م یغرق شدگ وهیش نیاز ا دیکرد. با یم عوض

 ذهنش او را نسبت به یها زیجست و خ دی. نباشد

 امروز با مادرش نیکرد. هم یم دیدچار ترد تایآرم

 

 انتقال داده ییرا به جا هیسم لیکرد تا وسا یم صحبت

 .کنند یداریخانه خر دیلوازم جد و

 ادیالک پشت را در دستش نوازش کرد. به  محمد

 ء کوچک یآن ش یبر رو تایانگشتان آرم یها حرکت

 تایآرم شتریاو افتاد. هرچقدر ب ادیبه  ف،یظر اریبس یول

 عالقه و د،یشن یم شتریهرچقدر از او ب د،ید یم را

 .شد یم ترشیو ب شتریبه او ب اقشیاشت



 کسب یتحمل کند. برا نیاز ا شینبود ب زیجا گرید

 حاضر بود از هفت خان رستم هم رد تا،یآرم تیرضا

آورد که  یکرد به خاطر م ی. حاال که خوب فکر مشود
 از

 دل او دنشیدرست از بدو د ،یروز اسباب کش همان

 دلش را تا،یآرم نینرم و مخمل یخورده بود. صدا تکان

 بود. لبخند محجوب و متانت دختر جوان، به لرزانده

 

 هر لحظه تا،یآرم یادآوریجذبش کرده بود. با  شدت

 .شد یتر از قبل م مشتاق

 یبه او م بیغر یمنتظره حال ریعشق غ کی حس

 قلب او را یآمده و صخره سنگ ی. انگار زلزله ادیبخش

 .خرد کرده بود خرد

 ها حاکم بود. به یها همان روزمرگ نیخانه نجم الد در

 آقا فرامرز پس از برگشتن از شرکت، دربست نکهیا جز

 چیماند و حاضر نبود به ه یخانواده در خانه م اریاخت در



 .دیپس از آن خانه را ترک گو یا بهانه

 :��یبن بست مهربان��

 ازدهمی فصل

 

 

 به وجد آمده تینها یکه از حضور همسرش ب شهناز

 .کرد یم یراو، هرکا ندیخوشا یبرا بود

 شیروز برا کیپخت،  یم ییکدو حلوا شیروز برا کی

 پخت و با گلپر و یرا که خشک کرده بود م ییها یباقال

 یها و کدبانو گر یزنانگ ادیآورد. به  یم شیبرا سرکه

 .پخت یهمسرش م یهم برا ینیریو ش کیک یگاه ها،

 خود از نکهیاز حال خوش شهناز خانم به جز ا همه

 یپدر خوشحال بودند، از حال او هم شاد ورود

 .بهشان دست داده بود یمضاعف

 که یبود و در حال دهیکاناپه دراز کش یخانم بر رو نبات

 حیکرد، تسب یآن نگاه م یتکرار و سلایر یونیزیتلو به



 و دیبار یگرداند. برف دانه دانه م یهم طبق عادت م را

 

 یم نیرقص کنان به زم ،یخوش باد زمستان دست

 .نشست

 ینشسته و برگه ها یناهار خور یصندل یبر رو تایآرم

 برگه نیکرد. آخر یم حیرا تصح شیکالس ها یامتحان

 که تمام کرد، دو دستش را بر هم قالب کرد و باال را

 گفت یشیو از ته دل آخ برد

 اش یمبل نشسته بود و با گوش یخانم که بر رو شهناز

 بلند یزد، سرش را لحظه ا یسر م یمجاز یفضا به

 :کرد

 ؟یخسته شد یلیشد؟ خ یچ -

 اوراق گذاشت یرا برداشت و بر رو ستیبرگه ل تایآرم

 خودکار را به دستش گرفت: و

 

 نیآدم در بره که خوبه. با ا یاگه بذارن خستگ -



 .نهیش یتو جون آدم م یمزخرفشون خستگ نمرات

 .کرد ستینمره ها را وارد ل یاسام یاز رو بیبه ترت و

 گذاشتم، باهاشون کار یتیهمه براشون تقو نیا -

 ...براشون نشون دادم یآموزش لمیف کردم،

 خب؟ خراب کردن؟ -

 هینفر. بق هینه البته خراب که نه تک نداشتم به جز  -

 خواستم یکه م یبود اما خب اون یشون دو رقم نمره

 .گهید نشد

 :خانم از انور گفت نبات

 وقتا که هیجنبه مادر.  یگوششون مبس که سر و  -

 اصال نما،یب یدخترا رو م نیا ابونیتو خ من

 زمان ما هم ایمونم. خدا یهاج و واج م ینجوریهم

 

 یهم دخترن. چنان قهقه م نایدختر بودن ا دخترا

 .شهیلوزه سومشون هم معلوم م ابون،یتو خ زنن

 : خنده اش گرفت. به آسمان نگاه کرد شهناز



 . دلمون خوش بودادیم یماشاءهللا چه برف یوا یا -

 لحظه هیمادر جون اصال  نیمونده خونه. بب گهید فرامرز

 و درست ریهمش در حال تعم شه؟یخونه بند م تو

 سرما نیتو ا نی. ببزاستیچ نجوریا دونمیو چم کردن

 .یخور یبگو مرد سرما م آخه

 کجا رفته مادر؟ -

 هی. تو اون آت و آشغال ها باالخره نیزم ریرفته ز -

 .سرش رو با اون گرم کنه نهیکنه که بش یم دایپ یزیچ

 ایاون عالف بشه، خودت ب نکهیا یخب دخترم به جا -

 نایو ا یهست کار فن یچه کار نیدستش بده. بب کار

 درست کنه. نهیبش نجایبهش هم بده

 

 کنه؟ خودش یمادر اون مگه به حرف من توجه م یا -

 .داره بگرده ستدو

 

 کنه؟ یمادر اون مگه به حرف من توجه م یا -



 .دوست داره بگرده خودش

 که دندید اطیموقع فرامرز را پارو به دست در ح همان

 .کرد یمتر تا در کوچه با پارو باز م کیبه عرض  یراه

 :گفت تایآرم

 ،یارینگاه حالل زاده هم هست. تا اسمش رو م -

 .ادیم

 خانم خنده کنان گفت : نبات

 

 باشه؟ غیرحالل یوا مادر پس انتظار دار -

 .دیغش خند غش

 که تمام نمرات را وارد کرده بود، برگه ها را به تایآرم

 مخصوص گذاشت و با خود لکسیوارد نا ستیل همراه

 :که به اتاقش ببرد. شهناز خانم گفت برداشت

 رو ییباال اون ها رو، چا یببر نکهیدخترم قبل از ا -

 زحمت دم کن. بابات اومد بخوره تا سرما یب

 .نخورده



 .گفت و به آشپزخانه رفت یچشم تایآرم

 یبود که صدا یگل قرمز یدر قور یچا ختنیحال ر در

 .دیمادرش را با مادربزرگ شن صحبت

 .خانم زنگ زده بود ریمادرجون، من -

 خب؟ -

 

 اش هیخواد تمام اسباب و اثاث یگفت محمد آقا م یم -

 یرو سراغ دار یکس دیببخشه. ازم پرس رو

 لیبله وسا م،یکه هست یا هیریخ نیمنم گفتم تو هم -

 رسونن. بنا شد که یها م ازمندیکنن و به ن یم جمع

 .جا ببرن هیو همه رو  ارنیب ونیرو کام هیریکنم خ خبر

 :گفت د،یمال یرا م شیکه پا یخانم در حال نبات

 نکنه. بنده خدا چقدر با چکسیه بیخدا نص یآخ -

 نایخاطرات داشته. چقدر سخته براش ا لیوسا نیا

 کنه؟ یم کاریرد کنه بره. حاال بدون اثاث چ رو

 را کنار گذاشت و به سمت مادر شوهرش یگوش شهناز



 :دیچرخ

 کارش رو به نیخانم که خوشحال بود. ا ریواال من -

 میپسرش تصم گفت یگرفته بود. م کین فال

 بود که دواریام چارهینو بخره. زن ب هیاثاث گرفته

 

 خواد خاطرات همسر مرحومش رو یمحمد م حتما

 .دور زهیبر بشوره

 حساس یشد. تازه به جاها زیت تایآرم یها گوش

 و داخل یباز شدن در ورود یبود که با صدا دهیرس

 .پدرش، به خود آمد شدن

 .دم بکشد گرید قهیدم کرده را گذاشت چند دق یچا

 گذاشت و به قابلمه ینیها درون س وانیو نبات و ل نقل

 .در حال جوش، سر زد یلبو

 .کرد یسرخ را امتحان م یچنگال دانه دانه لبوها با

 بود دهینرم بودند. گاز را خاموش کرد. وقتش رس نرم

 و دوباره در آبشان که چند ردیپوستشان را بگ تا



 .بجوشاند یقیکرد، دقا یشکر به آن اضافه م یقاشق

 ییرایو به پذ ختیها را ر ییرفت. چا یسراغ چا به

 .رفت

 

 دبش تازه دم ییچا هی نمیبابا جونم ا دییبفرما -

 .شما یبرا

 :که کنار شوفاژ نشسته بود، گفت فرامرز

 آخ آخ چه به موقع بدجور هوس کرده بودم. دخترم-

 م؟یندار یزیچ ،یشکالت ینیریش یکیک

 نه که شهناز خانم دیخبر بود. تا خواست بگو یب تایآرم

 :گفت

 .ارمی. االن برات ممیهم دار کیچرا فرامرز ک -

 

 یبرا یکه پخته بود برش یکیخود با ذوق و شوق از ک و

 گذاشت و به داخل آمد. هرکدامشان

 



 .هیامم عال -

 :خانم گفت نبات

 آخه؟ یکن یم کاریچ نییپسرم اون پا-

 کردم. رفتم نگاه کردم ینم یمادرجون کار خاص -

 .هست یانبار یبه درد نخور تو یزایعالمه چ هی دمید

 .خورن یمادرجون اونا همه به درد م -

 که چند ساله اونجا یآخه مادر من چهار تا سماور برق -

 .خوردن؟ فقط جا گرفتن یتا حاال به چه درد موندن،

 رو مرتب نایهمه ا یمیقد خچالی ،یمیاجاق گاز قد بله

 .کردم

 یکیکه آن نزد تای. آرمدیاف اف به گوششان رس زنگ

 :را برداشت و گفت یگوش بود،

 ه؟یک -

 

 : آن سو صدا آمد از

 دم در؟ دییایلطفا ب شهیخانم م فهیپسر ظر نمیفرز -



 .قوس برداشت ،یبه شکل منحن تایآرم یها لب

 :دیپرس مادر

 بود؟ یک -

 .جلو در نییپا دیایب شهی. منمیفرز گهیم -

 یعسل یشده بود، رو یرا که خال شیچا وانیل فرامرز

 :دیو ابرو در هم کش گذاشت

 .رمیمن م نجا،یا نیبش ای. بیخواد بر یتو نم-

 .دیرس یلبش به گوش همگ ریز یغر ها غر

 .یپسره عوض -

 خانم گفت: نبات

 

 کارمون دراومد. پسره برگشته به چند سال یوا یا -

 .افتاده یعشق و عاشق ادیحتما دوباره به  قبل،

 :دیابرو در هم کش شهناز

 .غلط کرده -

 را نگاه کند اما مه رونیکرد ب یم یخانم سع نبات



 :بود. خنده کنان گفت دشیمانع د شه،یبر ش نشسته

 کنه یپسره حافظه اش رو از دست داده فکر م -

 خبر گهی. دشهیو گل و گلستون م نجایا ادیم حاال

 ینم وهیج است و بس، مباغ تفر نجایکه ا نداره

 .به کس دهد

 :دیخنده اش گرفت و لب گز شهناز

 نیترسم دردسر درست کنه. اون موقع آرم یم -

 که دنبال شره. ینیب یاالن م یبود ول بچه

 

 .داخل آمد یوقت فرامرز با ظرف همان

 ه؟یچ نیا -

 :گذاشت زیم یحوصله آن را رو یب

 فهیظر. هیاش شعله قلم کاره چه کوفت دونمیچم -

 .فرستاده خانم

 :دست به کمر گذاشت تایآرم

 .بابا نیگرفت یخب نم -



 :گفت فرامرز

 خانم گرفتم بنده خدا خانواده به فهیبه خاطر ظر -

 وقت چیشد. اما به پسره گفتم ه یبد م ،یخوب اون

 .نمشیدور و برها نب نیا

 اش را سر گرفت : یبافتن شهناز

 

 یکه تو لجن زار افتاده، بو ی. کسیخوب کرد -

 .کنه. خوب شد یهمه جا رو پر م تعفنش

 یگریو دسته د یناهار خور یصندل یرفت رو تایآرم

 گذاشت و خودکار را برداشت و مشغول زیم یرو ورقه

 .شد

 :رفت کشینزد فرامرز

 از صبح یدار کسرهی. شنیبابا چشات خسته م -

 و . ناهارت رو هم که درستیکن یم حیتصح برگه

 .که ینخورد یحساب

 :زد و گفت یلبخند تایارم



 دیرو با یزندگ یچاله چوله ها یبه قول مامان -

 مونن و یبه موقع پرش کرد وگرنه م همون

 .شنیم یچاه هی هرکدوم

 

 

 چند تا کالسه؟ چند تا نیدون یبمونن رو هم، م نایا اگه

 ندازه. همون موقع یاونوقت من رو از پا م گهید درسه؟

 راحته. بذارم بمونه المیکنم خ یم حیتصح اد،یمدر  که

 هفته نیتا آخر هم دی. باشهیتر م نیسنگ یلیخ کارم

 .رو تموم کنم، بدم نایا

 :کنارش نشست. گفت فرامرز

 یعمل م یدار یسرعت یادیز یخب اون که درسته ول-

 .یکن

 گذاشت و آن را بلند تایدنبال آن دست بر شانه ارم به

 :کرد

 



 ریاش شله قلمکار بخور، جون بگ نیاز ا میبر ایب -

 .ایب دوباره

 : به ساعت کرد ینگاه شهناز

 ن،یش ی. حاضر ممیمادرجون ختم رو گفتن  تا  و ن -

 م؟یبر

 ؟یختم ک-

 .مسجد میر ی. میشناس یاز اقوام دور، تو نم یکی -

 :خانم گفت نبات

 .امیآخ آره برم لباسم رو عوض کنم ب -

۲۲ 

 یبر م م،یدعوتمون کردنا. اگه تونستالبته شام  -

 میمون یکه م مینشد فشونیاگه نه حر میگرد

 

 درست کن با داداشت زیچ هی. خودت گهید

 .نیبخور

 کردن حیماند. پس از تصح تایرفتند. تنها آرم یهمگ



 به سراغش آمد. بدنش را کش و یخستگ اوراق،

 گفت که همان موقع هم یبلند شیداد و آخ یقوس

 نکهیا یوارد شد و پس از توقف به جا لیبا اتومب آرمان

 .شد ییرایاتاقش برود، وارد پذ به

 .نیبش ایسالم زود برو لباسات رو عوض کن بعد ب -

 .کن برف نشسته رو سر و کلت نگاه

 د،یکش یم نییکاپشنش را پا پیهمانطور که ز ارمان

 :گفت

 ی. بپر برو لباس راحتستیاصال حسش ن یجون آبج-

 کنم. دارم از یعوض م نجای. هماریمن رو ب یها

 .رمیم یم یخستگ

 

 که دلش به حال او سوخته بود، کاپشن و کت او تایآرم

 را برداشت و یگرفت و به اتاقش برد و لباس راحت را

 .آورد

 باال به کارهام رمیآماده است. من م یداداش چا -



 ؟یندار یکار برسم،

 را در ونیزیداده بود و کنترل تلو لهیکه به مبل  آرمان

 : گرفت، گفت یم دست

 خوش رنگ و داغ یچا وانیل هیچرا قربون دستت  -

 .کنم یدعات م ،یبد هم

 به طبقه باال رفت. در اتاق ،یبعد از دادن چا تایآرم

 توانست بدون یباز بود و او م یاندک مادربزرگش،

 زیم یوجدان داخل شود. دسته ورقه ها را رو عذاب

 اتاق ی. آب دهانش را قورت داد و آرام به سوگذاشت

 .رفت

 

 ها قرار یزود نیدانست مادر بزرگ به ا یم نکهیا با

 طبق ضرب المثل، الخائن خائف چون یول دیایب ستین

 .هراسان بود د،ید یرا خائن م خود

 را کنار گذاشت و با دیترد قینفس عم کیاز  پس

 یشانیبر پ یکه عرق سرد یدر را گشود. در حال اطیاحت



 .رفت یوارینشسته بود، به سمت کمد د اش

 را در قفل چرخاند. خواست داخل آن را بگردد که دیکل

 : پله ها به گوشش خورد نییاز پا نیآرم یصدا

 .تایآرم تایآرم -

 

 

 .دیپر رونیکمد را قفل کرد و از اتاق ب عیسر

 اواسط پله ها بود و خروج او را از نیآرم خوشبختانه

 که بخواهد بعد ها از آن اتو دیمادربزرگش، ند اتاق

 .خواهرش استفاده کند هیو بر عل ردیبگ

 ؟ یزن یشده؟ چرا داد م یچ -

 که از شدت خشم صورتش سرخ شده یدر حال نیآرم

 : دیغر بود،

 گه؟یم یپسره چ نیا -

 : ابرو باال انداخت تایآرم

 پسره؟کدوم  -



 .خانم فهیخان. پسر خونده ظر نیجناب فرز نیهم -

 من باال ی. چرا صدات رو براگهیم یچ دونمیمن چم -

 ؟یبر یم

 

 .میتو باال نبردم از دست اون شاک یبرا -

 شده؟ یخب چ -

 گهیمن رو گرفته م یاومده جلو ینام یجلو یعوض -

 بادا بلرزم. صد نیبا ا ستمین یدیبه بابات بگو من ب برو

 .امیکنه، بازم م رونمیب بارم

 ٠خواهرش سخت نبود یبرا نیرفتار خشن آرم تجسم

 او صحه التیبر تخ شیبا ادامه حرف ها نیآرم

 :گذاشت

 . بهشواریاش رو گرفتم، چسبوندمش به د قهی -

 یم یکار یزرا بزن نیاز ا گهیبار د هی نیبب گفتم

 به ی. برگردیکل حافظه ات رو از دست بد کنم

 یات. اون موقع که پوشکت م یقنداق دوران



 .کردن

 

 آرام کردن یبرا یبود ول دهیترس نکهیبا ا تایآرم

 :گفت برادرش،

 ره،یگ یپسره چندش. همه رو برق م یخوب کرد -

 .یرو چراغ نفت ما

 :آرام شده بود، گفت یکه تا حدود نیآرم

 با من بود وگرنه له و لورده اش یشانس آورد نام -

 .کردم یم

 شانه به سمت یاز پله ها سرش را از رو نییحال پا در

 : گرفت او

 باشه؟ ایگ یوقت مزاحمت شد، بهم م هیاگه  نیبب -

 .به سالمت شیپ ریباشه حتما. خ -

 .به اتاقش برگشت. برگه ها را مرتب کرد تایآرم

 جزوه ها یکه حاو یتخت افتاد و کارتن ریبه ز نگاهش

 



 . دانهدیتخت کش ریاو بود. آن را از ز یمیدفاتر قد و

 نکهی. تا ادیکش رونیرا که درون آن بود، ب یلوازم دانه

 .به دفتر خاطراتش دیرس
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 خانم، فهیدانشگاه بودم که پسر ظر کینزد امروز

 دگانیباعجله خود را به من رساند و در مقابل د نیفرز

 :گرفت وگفت میرا به سو یها، کتاب یاز همکالس دوتن

 .نیتو اتوبوس جا گذاشت نویا

 . چون آندیگو یدور شد. شک نداشتم دروغ م عیسر و

 چون. دو. جفت چشم از یاصال مال من نبود ول کتاب

 کردم و یدرآمده نظاره گر ما بودند، تشکر سرد کاسه

 فرصت به نیرا داخل کوله سراندم. تا در اول کتاب

 بروم. سراغش

 

 یخانم از کودک فهیدونه ظر هی یکیپسر  نیفرز

 کودکانه مراقب بود یها یبه من بود. در باز حواسش



 به من وارد نشود. بعد از بزرگ شدن، هم با یبیآس

 نیب یواریبلوغ، د یایبه واسطه واردشدن در دن نکهیا

 شده بود دهیکش روز،ید یها و پسر بچه ها دختربچه

 یبه من، در برخوردها نیفرز قیعم ینگاهها یول

 یکرد عل یثابت م م،یدر محل داشت یکه گاه ییتصادف

 فاصله گرفتن از هم، نه تنها احساسش به من کم رغم

 .تر هم شده.ــ یبلکه قو نگشته،

 

 

 .مرتب کرد و به سمت پنجره رفت تیرا در نها همه

 مناظر بود. برف ها نیاز لذت بخش تر یکیبرف  دنید

 نشسته اطیح وهیخشک درختان م یشاخه ها یرو بر

 خانه اطیکه در ح یدرخت کاج بزرگ یاما بر رو بودند

 یداشتند. اتاقش در غرب یگریها بود، جلوه د یخاقان

 ها اشراف یخانه خاقان اطیگوشه کامال به ح نیتر

 .داشت



 .رو به رو شد یپرده را کنار زد که با صحنه جالب گوشه

 خود را پوشانده یکه سر تا پا یدر حال ایو ارم محمد

 که در واقع باغ بود، مشغول اطشانیوسط ح در بودند،

 .بودند یکردن آدم برف درست

 یبه جا یآدم برف یموقع محمد دو تکه چوب برا همان

 که از ییآن چوب را با برف ها ایگذاشت و ارم دست

 

 یپوشاند و غش غش م یداشت، م یبر م نیزم

 .دیخند

 سر ج،یهم با شالگردن و کاله و هو میموقع مر همان

 داد که بعد از گذاشتن ایبه دست ارم ییها زیچ .دیرس

 بودند یاهیس یمعلوم شد دکمه ها یصورت آدم برق بر

 .را گرفتند یچشم آدم برف یجا که

 آن را ایرا به دست برادر زاده اش داد. ارم جیهو سپس

 خودش هم میفرو کرد. مر یچشمان آدم برف ریز

 .و کاله را بر سر آن گذاشت شالگردن



 هوا سرد بود، اما نکهی. با ادیخند یغش غش م ایارم

 نیهم یپسرک غش رفت. برا یخنده ها یبرا دلش

 .او را بشنود یپنجره را گشود تا صدا یاندک

 یبه او م یادیز یانرژ ایو ارم میمر غیج غیج یصدا

 :دیکش یم غیج می. مرداد

 

 .میریعکس بگ ایداداش داداش ب -
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 :زد یداد م میمر

 .ریازمون عکس بگ ایمحمد بداداش،  -

 :کرد ینگاه م یدست به کمر به آدم برف محمد

 .صبر کن-

 را برداشت و یدسته بلند یجارو اطیبعد از گوشه ح و

 : فرو کرد نیوارونه به زم یآدم برف مقابل

 .نییایحاال شد. ب-

 عکس گرفتند. یسه خنده کنان با آدم برف هر



 

 رآورد و زنگخود را د یکنان، گوش زیجست و خ میمر

 .زد

 قهیکرد. پس از چند دق یبه دقت به آن ها نگاه م تایآرم

 .او هم به صدا درآمد یگوش

 .تایسالم آرم -

 .سالم -

 برف مییخوا یما. م اطیتو ح ایبلند شو، بلند شو ب -

 .انیهم دارن م ی. داداشات و نازگل و ناممیکن یباز

 .بر لبان دختر جوان نشست لبخند

 .آماده شو عیسر گهیپاشو د -

 .خب اومدم یلیخ -

 آرمان از باال آمد : یموقع صدا همان

 

 .تایآرم تا،یآرم -

 بله؟ -



 اطیح میر یم میدار ایلباس گرم بپوش پاشو ب -

 . نازگلای. خوب خودت رو بپوشونیبرف باز نایا یخاقان

 .هم هستن ینام و

 را مشغول نیآرم د،یبه خانه آن ها رس تایکه آرم یوقت

 داد یسالم تای. آرمدید یدیجد یکردن آدم برف درست

 :کرد و گفت یبا همه احوال پرس و

 ؟یکن یدرست م یبازم آدم برف یدار نیآرم -

 :خنده کنان گفت نیآرم

 کنم با یخانم درست م یآدم برف هیدارم  گهیآره د -

 کمک. نییایجفت شن. ب گهیهمد

 

 

 کاله کیبا داخل ساختمان رفت و با  عیسر میمر

 .برگشت یآفتاب نکیو ع دخترانه

 نیرا به آرم جیگذاشت و هو یها در کله آدم برف آن

 :داد



 . خانمه دماغش روشهینم یگندگ نیبه ا جینه هو -

 .کرده عمل

 ینیب یرا کند و آن را به جا جیهو زینوک ت گوشه

 :گذاشت

 .آها حاال شد -

 :گفت میمر

 برو کنار صورتش با خودم. گهینه د -

 

 :گفت نیآرم

 .گهیرو با خودم؟ تموم شد د یچ یچ -

 پرتاب میبه طرف مر یموقع نازگل گلوله برف همان

 و خم شد و گلوله دیبرگشت و او را د عیسر می. مرکرد

 .دیدرست کرد و به دنبالش دو یا

 کردند. محمد یبرف پرتاب م گریکدیو آرمان به  محمد

 مانند در آمده بود و یشگیهم یقالب خشک و رسم از

 کرد و قاه قاه یم زیجست و خ هیهمراه بق یجوان پسر



 .دیخند یم

 ایبه طرف ارم تایبودند. آرم زیدر حال جست و خ همه

 در مورد یشعر شیو او را در آغوش گرفت و برا رفت

 .خواند برف

 آمد و شد/فصل زمستان ید

 

 که با آن/برف است و باران یفصل

 از راه دیآیم/یپس از د بهمن

 بلند است/روز است کوتاه شبها

 فصل/اسفند ماه است نیا انیپا

 هرکس/شال و کاله است همراه

 رفته پرستو/گریاست و د سرد

 

 سبزه، نه برگ/نه باغ، گل کو؟ نه

 نرفته /زاغ و کبوتر اما

 !هم هست/به به چه بهتر گنجشک



 کوچه یخانه/سرما یگرما

 و کلوچه یو خرما/چا لیآج

 فصل/چشم انتظار است نیدر ا هرکس

 و بهار است دیفصل/ع نیبعد از ا چون

 

 بود کینزد جانیهمان موقع نازگل که از شدت ه در

 که تای. آرمتایدست انداخت به شانه آرم عیسر فتد،یب

 خورد و درد چیپ شیپا کبارهیحواسش نبود، به  اصال

 .دیچیدر او پ یدیشد

 در باغ دنبال هم میحواسش به او نبود و با مر نازگل

 یسر به سر م گریکدیبا  یو نام نی. آرمدندیدو یم

 دختر ها را هدف گلوله باران یو هر از گاه گذاشتند

 .دادند یقرار م یبرف

 خم شدن دنیبود، با د تایمحمد که حواسش به آرم اما

 خود را به آن ها رساند. اشک در چشمان عیسر او

 و تیم شخصجوان جمع شده بود. اما استحکا دختر



 شد. یم ادشیاو، مانع از داد و فر یذات یایو ح حجب

 

 .دیرس شیرد دست او را گرفت و به مچ پا محمد

 : شد کینزد

 .خورده چیفکر کنم پ -

 . محمدختیر یاو م یدانه دانه از چشمان بلوط اشک

 را فراموش کرد. مسحور افسون زیلحظه همه چ کی

 به خود ایارم ادیمعصومانه او، زل زده بود که با فر نگاه

 : آمد

 .کنه یم هیبابا خاله اوف شده داره گر -

 .او، دلش گرفت یها هیگر دنیبه خود آمد. با د محمد

 دختر جوان راحت یبود که قدم برداشتن برا معلوم

 کیبه دور و بر انداخت. در باغچه نزد ی. نگاهستین

 ه بود. آن را برداشت و با عنوانافتاد ینسبتا بلند شاخه

 .برد تایآرم یبرا یدست چوب

 شاخه پاک کرد: یرا با دستانش از رو برف



 

 .اون پله یرو دیبر دیریرو بگ نیا دییبفرما -

 خود را به کمک چوب به پله برساند، خودش تایآرم تا

 پله یموکت آورد و رو یتکه ا نیزم ریاز ز عیسر

 :انداخت

 .نجایا دینیبش دییبفرما -

 : درآورد و نگاه کرد یرا از بوت و تایآرم یدقت پا با

 .نیفکر کنم دکتر الزم باش -

 :زدند یم غیاز دور ج میو مر نازگل

 ات ما رو وونهیداداش د نیا ؟ییکجا تایآرم تا،یآرم -

 بعد گله مشیما هم بکش مییخوا ی. االن مکشت

 .ها ینکن

 

 

 که از دست آن نیشدند. آرم یم کیبه مرور نزد صداها

 .شد کینزد تایفرار کرده بود، به محمد و آرم ها



 و ابرو در هم دیآن ها لبخند از لبانش پر دنید با

 :دیکش

 ؟یکن یم هیچرا گر تایشده؟ آرم یچ -

 :آن ها گفت یبه جا ایارم

 .پاش اوف شده نیخاله اوف شده. افتاد زم -

 :از همان جا داد زد نیآرم

 .میآتش بس، تلفات دار -

 .دوان دوان به آن سو آمدند یهمگ

 پاش اوف شده. نیخاله اوف شده. خورده زم -

 

 دوان دوان به آن سو آمدند. آرمان با مشاهده یهمگ

 نیدر آورد و سمت آرم بشیرا ج چییسو خواهرش،

 : انداخت

 اریبردار ب اطیمن رو از ح نیبرو ماش ریبگ نیآرم -

 .عیسر نجا،یا

 او را آرام آرام تا در میخودش به کمک نازگل و مر و



 .رساند اطیح

 خود را عیرا باال برد و سر ایفاصله ارم نیدر ا محمد

 :شد ادهیرا آورد و پ نیماش نی. آرمرساند

 .کن ی. تو رانندگگهیخودت د نیخب بش -

 :گفت نیآرم

 با گهیساعت د هی. نیخودت بش ای. بامینه من نم -

 ؟یرم مگه نه نامها قرار دا بچه

 

 :هاج و واج سر تکان داد ینام

 .آره اره قرار داره -

 کرد و پشت فرمان نشست. نازگل هم یهوف آرمان

را به عقب برد. محمد در کنار راننده را باز کرد  تایآرم
 و

 :نشست

 .امیمنم باهاتون م -

 صدا یب تایانداخت. آرم تایبه آرم یهمان حال نگاه در



 سوخت. آنقدر شیمحمد برا. دل ختیر یم اشک

 بر دلش انداخت. به یآنقدر معصوم چنگ مظلوم،

 :حرکت، نازگل گفت محض

 دیاش رو با مهیدفترچه ب نیستیوا نیستیوا -

 .میبردار

 گفت: تایآرم

 

 .تو اتاقمه فممیک فمه،یتو ک -

 را آورد و از لبه پنجره سرش تایآرم فیک عیسر نیآرم

 :داخل برد را

 و یخواهرمون دچار سوختگ نیا میمورد داشت گمیم

 شده، تو رو خدا به اون دکتره یو در رفتگ یشکستگ

 دونه هی نیو هم مییاش کنن. ما نهیخوب معا نیبگ

 .خواهر

 :زد و گفت یچشمک بعد

 .هستم یبرادر مهربون یلیمثال خ یالک -



 : را به حرص باال داد شهیش نازگل

 .اومدنت معلومه مارستانیآره جون خودت از ب -

 محمد تا مغز یرایحرکت کرد. چشمان گ آرمان

 که از دو یرا گرم کرده بود. حرارت تایآرم استخوان

 

 یدخترک م ادیشد، درد را از  یاو ساطع م اهیس چشم

 :نگاهش کرد نهی. آرمان از ابرد

 آخه؟ یکن یخواهر من چرا حواست رو جمع نم -

 که داشت، یدیزد و عالرغم درد شد یپوزخند تایآرم

 :گفت

 یچه گنده، کور به کچل م نیبب ایدن یبه قول مامان -

 .خنده

 : گفت عیهم سر نازگل

 .اهیروت س گهیم گیبه د گید یا گهیبه قول د ای -

 یهست ینظم یو ب یخودت منبع حواس پرت شما

 ؟یریگ یم رادیا تایاز آرم اونوقت



 :گفت ارمان

 شد. یمراقب م شتریب دیکه. با گمیدروغ نم -

 

 : انداخت نهیبه ا ینگاه نازگل

 که اصال تو تای. آرمدیتو رو خدا گز نکرده پاره نکن -

 .خوند یجون شعر م ایارم ینبود. داشت برا یباز

 یکاش دستم م یخاک بر سر هلش دادم. ا من

 .شکست

 : به خود آمد عیسر آرمان

 ی. تو بازگهید ادیم شیعه نه بابا خدا نکنه. خب پ -

 اشکنک یباز ،یبه قول نام ادیم شیپ زایچ نیا

 .سرتون یسر شکستنک داره. فدا داره

 

 سرتون. یفدا

 

 اریاخت یرا ب شیکه هنوز درد داشت و اطراف پا تایآرم



 :حرف چشمانش گرد شد نیا دنیداد، با شن یم ماساژ

 سر یپام؟ فدا یخوردگ چیسرش؟ پ یفدا یچ -

 نازگل؟

 نکرد. نفس دایپ یکه دوباره هول شده بود، حرف آرمان

 :انداخت ابانیبه خ یو نگاه دیکش یقیعم

 نیمحمد جان تو رو خدا؟ ماش کویتراف ینیب یا  م -

 نینشسته که ا نیرو زم ستابرفیتو اتوبان ن یادیز

 و اال رنیآروم آروم مثل الکپشت دارن م یجور

 .ستین شلوغ

 بغل انداخت و نهیبه آ یحرف خود نگاه نیبه دنبال ا و

 با زشیسبقت گرفت. رفتار لطف آم ییجلو نیماش از

 ناخودآگاه تایاش را کاور کرد. آرم یمهربرادر نازگل،

 . ازدیآرمان، چهره در هم کش دهیبار از حرف نسنج نیا

 

 مهربانش انتظار نداشت مقابل محمد او را شهیهم برادر

 توجه به یب نیخرد کند بنابرا گرید یخاطر کس به



 شیدر گلو یبد رو به پنجره کرد. بغض نازگل،

 .نشست

 که از هول شدن آرمان، خنده اش گرفته بود، محمد

 تا دیگرفت و لب گز ینیب ریاشاره اش را ز انگشت

 :را مهار کند و گفت شیبه لبها دهیرس لبخند

 .کن داداش اطیبله پس شما هم احت -

 خسته یتند و گه یگه ستیرهرو آن ن» قول شاعر: به

 .رود

 «.رود وستهیآن است که آهسته و پ رهرو

 و آزرده دهیبه خواهرش که رنج ینگاه نهیاز آ آرمان

 …شده بود، انداخت و در صدد جبران مافات خاطر

 

 

 :دست بر شانه خواهرش گذاشت و گفت آرمان

 ؟یبهترشد یاالن خوب -

 یآره کم»کرد  یآمد و تبسم نییپا طانیاز خرش تایارم



 «درد افتاد از

 ارمیرو ب نیرو شکر پس من برم ماش خوب خدا -

 .یکه راحت تر سوار ش جلوتر

 .رفت رونیب دوریاز کر عیحرف سر نیدنبال ا به

 :دفعه به دور و برش نگاه کرد کبارهی نازگل

 ن؟یدیمن رو ند فیمن کو؟ شما ک فیا ک -

 :زد و گفت دیدور و برش را د محمد

 .دمیدستتون ند یزینه من چ -

 

 رفت و آن ها را تنها فیدنبال ک با عجله به نازگل

 .گذاشت

 لچریمقابل و یسرد فلز یصندل یرفتن او،، محمد رو با

 .نشست و سرش را جلو برد تایآرم

 ن؟یخانم پاتون چطوره؟ بهتر شد تایآرم -

 که از دهان او خارج شد، قلب دخترک را به تایآرم نام

 .انداخت و داغش کرد تپش



 نشسته بود، مانع جواب شیعلت در گلو یکه ب یبغض

 .تکان داد یو فقط سر شد

 :لب، به زور گفت دنیاز گز بعد

 .بله ممنون -

 به اطراف انداخت. از آرمان و نازگل ینگاه محمد

 خارج یشگیزد. کال از قالب هم ینبود. لبخند یخبر

 

 که یبرازنده تر بود. لبخند اریقالب بس نیبود. ا شده

 :داد یو جذاب نشان م نیریش اریزد او را بس یم

 از کجا نی. حاال بگنیهست یخانم شجاع یلیشما خ -

 !دمیفهم

 : که از لحن شوخ او خنده اش گرفته بود، گفت تایآرم

 ن؟یدیاز کجا فهم -

 …تر شد و کیباز هم نزد محمد

 فصل دوازدهم��

 



 جسارت به خرج داد و گفت: محمد

 

 خانم تایآرم -

 :باز کردچشمانش را آرام بست و  تایآرم

 بله؟ -

 را تو برد شیو لب ها دیدست با محاسنش کش محمد

 :دوباره به او نگاه کرد و

 یماه کی هی. تیمامور رمیدارم م یمن فردا عصر -

 .ستمین

 کرد که یگذشت. تازه داشت فکر م تایاز دل آرم فقان

 ییبه خانه رود، چگونه تا روز بعد تاب جدا نکهیاز ا بعد

 .ماهه داد کیکه محمد خبر از فراق  اوردیرا ب او

 سخن گفتن یارایسکوت فقط سر تکان داد.  در

 داد و رونیرا ب قشی. مرد جوان مجددا نفس عمنداشت

 سخن آمد : به

 



 تونم جسارتا شمارتون رو داشته باشم تا یامم م -

 رو بپرسم؟ حالتون

 .متوجه منظور او. شود تایلحظه گذشت تا ارم چند

 گذشت و به شوق و رانیاز غصه و بهت و ح نگاهش

 .بود یاخبار خوش یدرخواست حاو نی. ادیرس مسرت

 یوسرسخت با او نرم سخن م یسرگرد جد محمد،

 .خواست در مدت نبودنش حال او را بپرسد یو م گفت

 در سفرنگران او خواهد بود! ادمها نکهیا یعنی نیا

 مندشوند که بهشان عالقه  یم ینگران کسان اصوال

 او را دی... خوب نوع عالقه مهم است. شای. ولباشند

 متوهم دیصورت نبا نیدوست داشت. در ا میمر مانند

 شد. یم

 

 او کیکرد. نزد قیمحمد را تشو تایآرم سکوت

 «.نیبد اجازه»آمد

 :کرد ویاو را گرفت و شماره خود را در آن س یگوش



 یتماس م ن،یانداخت سیشماره منه. هروقت م نیا -

 .رمیگ

 درون سر و بدن دختر جوان شروع به یمحکم طبل

 .کرد. بام بام نواختن

 که ییها برد. گو قهیسمت شق اریاخت یرا ب دستش

 از نطوریباشد و هم ختهیاعصابش را به هم ر صدا

 عیطبل به گوش محمد برسد، سر یصدا نکهیا ترس

 .خود را مشغول نشان دهد خواست

 به شبکه یحرف چیه یرفت. ب لشیموبا یگوش سراغ

 .انفجار بود یسر زد. واتس اپش در حال یمجاز یها

 ییها بهیغر یو حت انیگروه دوستان و آشنا نیچند در

 

 گروه ها او را ادد گریشماره اش را داشتند، از د که

 .بودند کرده

 گرید یبودند اما بعض یدیمف یگروه ها، گروه ها یبعض

 رفته بود که خودش هم یربط. توسط کسان یب اریبس



 وارد یکی یکیشناخت. شماره ها ناشناس بودند.  ینم

 .ها شد و خروج از گروه را زد و خارج شد گروه

 .دندیموقع نازگل و آرمان همزمان به آن ها رس همان

 یبلند شود. آرمان هم در حال تایکمک کرد تا آرم نازگل

 :خواهرش، گفت گریآمد سمت د یم که

 نی. با امایگرفت یم یر برگه مرخصاز دکت یکاشک -

 .سرکار که یبر یتون یفردا نم پات

 را درآورد و مقابل یبرگه ا فشیاز داخل ک نازگل

 آنان گرفت : چشمان

 

 داده. چون یاز سه روز مرخص شتریمن گرفتم. ب -

 اداره تا یمرکز درمان میبر دیاز سه روزه با شتریب

 .میریبگ هیدییتا

🌼 

 : رفت، گفت یکه کنار آن ها م محمد

 دادن؟ یچند روز مرخص-



 :گفت نازگل

 .ده روز -

 گفت: تا،یآرم نیغمگ افهیق دنیبعد با د و

 

 .دهیم یفیمدت. چه ک نیبچه ها ذوق کنن تو ا یا -

 . آخ آخ عشق وادین ،یاضیر ریدب ؟یاونم چ ریدب

 .ها یحساب حال

 :زد و گفت یپوزخند تایآرم

 و یبر ی. خودت من رو مستین یبه مرخص یازین -

 .مونن ی. بچه هامم عقب نمیاریم

 :دوباره به عقب برگشت محمد

 مشکل پاتون رو نیرینگ یخانم اگر جد تایآرم -

 .شهیها. تکرار م فتهیاتفاق براتون م نیا مرتب

 .دیپزشکتون گوش کن هیبه توص پس

 محمد، قادر به حرف زدن یمخمل یافسون صدا تایآرم

 چنگ بر یکرد، کس یکه او صحبت م یانگار وقت. نبود



 .بست یانداخت و راه خروج کلمات را م یم شیگلو

 زیگونه محبت آم نیمانند محمد ا یجد یمرد یوقت

 

 یزد، تمام تار و پود وجودش به لرزه م یم حرف

 .گرفتند یو جرئت مخالفت با او را از او م افتادند

 که از میمر .دندیشدند و به منزل رس لیاتومب سوار

 آرمان لیاتومب دنیمنتظر آمدن آن ها بود، با د پنجره

 خود رابه آن ها رساند و به کمک نازگل دختر عیسر

 برف ها به داخل خانه شان یاز رو اطیرا با احت مصدوم

 .کاناپه گذاشتند یو او را رو برده

 بالشت کیلطفا  کهیکوسن کوچ نیآقا آرمان ا -

 .نیاریپتو هم ب هی. میبذار تایسر آرم ریز دیاریب

 یم نیکه هول شده بود به اتاق آرم یدر حال آرمان

 :گفت تایکه آرم رفت

 برندارا. حوصله دردسر یزینه نه از اتاق اون چ -

 .چقدر حساسه یدون یمگه نم ندارم



 گفت: آرمان

 

 .ارمیم گهید یاز جا رمیها آره اره االن م -

 داند یداد که نم یآن ور نگاه کردنش نشان م نوریا اما

 .اوردیپتو بالشت ب دیکجا با از

 :او نازگل بلند شد یجا به

 ناستیهمون اتاق مامانت ا یواریکمد د تایآرم -

 نه؟ گهید

 بعد با پتو و بالشت یتکان داد و نازگل دم یسر تایآرم

 را یاو را درست کرده و خواباندند. نازگل چا ی. جاآمد

 زیتجو یهردو ضمن دادن داروها میکرد و با مر دم

 ریکه من دندیهم به او رس وهیو م یبا چا تا،یبه آرم شده

 .او آمدند دنیماجرا به د دنیو اعظم خانم با شن خانم

 بیدختر جوان آن گونه آس نکهیناراحت بودند از ا هردو

 دسته نیبود. اعظم خانم که متوجه شده بود ا دهید

 به دخترش یاست، هاست که نازگل به آب داده  یگل



 

 کرد تا یرفت و با حرص نگاهش م یغره م چشم

 :و گفت اوردیکه نازگل طاقت ن ییجا

 نیتو ا گهیمامان؟ عمدا که ننداختمش. خب د هیچ -

 .گهید فتهیاتفاق م نیها ا یباز

 .نگفت و چپ چپ نگاه کرد یزیخانم دوباره چ اعظم

 :گفت تایآرم

 گه،یخودم بود. اتفاقه د رینبود تقص یزیخاله چ -

 .افتاد

 :خانم گفت اعظم

 به یالزم دار یزیصدقه گذاشتم کنار. خب اگه چ -

 .بگو من

 گفت: نازگل

 

 . فقطوهیو م ی. دارو و چامیبهش داد ینه همه چ -

 نایهمه دارو و ا نیفکر کنم االن بخوابه ا دیبا نکهیا



 زده نایآمپول و مسکن و ا و

 

 مسکن و آرام ریتحت تاث تایاز رفتن آن ها، آرم بعد

 که به خوردش داده بودند، به خواب ییها بخش

 .فرو رفت یخوش

 یکه شهناز خانم و نبات خانم و فرامرز وقت بماند

 چقدر ناراحت شدند و دند،یو او را در آن حال د دندیرس

 را به باد تایرا سرزنش کردند و بعد هم خود آرم خود

 مشغول الیخیکه ب یدر حال نیند. آرمگرفت شماتت

 کرد، گفت: ینگاه م ونیزیبود وتلو وهیم خوردن

 

 کرد که. اون نازگل چشم ینم یکار چارهیب نیبابا ا -

 .نیخورد زم نیاومد هلش داد ا هوی دیسف

 :گفت شهناز

 پس؟ یخب تو کجا بود -

 : خنده کنان گفت نیآرم



 یم هیو بق میمن؟ من داشتم با برف دنبال نازگل و مر -

 .کردم

 ؟ی. تو عقل ندارنیفقط قد بلند کرد گهیخوبه د -

 روز بهمون خوش هی. گهیمامان من گذشت رفت د -

 نمی. اگهید اریاز دماغمون ن میو حال کرد گذشت

 .بادمجون بم افت نداره ن،ی. نترسگهینشده د شیزیچ

 در د،ید یشام اعظم خانم که دخترش را مقصر م یبرا

 را در دست داشت به خانه آن ها یکه ظرف سوپ یحال

 

 از شهناز، سوپ را مقابلش یو ضمن عذرخواه آمد

 :گذاشت

 ی. بچه ها من نمدایتو رو خدا شهناز خانم ببخش -

 واقعا دونم

 سر بوده نی. زمگهید ادیم شینداره خواهر پ بیع -

 سوپ ؟یدیکنه. حاال چرا زحمت کش کاریچ چارهیب اون

 ه؟یچ



 بخوره خوب نیسوپ قلمه. براش خوبه. بد نیا -

 .شهیم

 .نیبش ایدستت درد نکنه ممنون. ب -

 .نیبرم. سالم برسون گهینه د -

 کاناپه نشست و در یبه کمک مادرش، بر رو تایآرم

 رفت مشتاقانه یسوپ، مالش م یکه دلش از بو یحال

 را از دست مادرش گرفت. شهناز خانم گفت: کاسه

 

 .ارمیب مویصبر کن بذار آبل -

 صحبت، با آسانسور یاز خوردن شام و کم پس

 مادربزرگش باال رفت و در اتاق خودش تا مخصوص

 .دیاذان صبح راحت خواب خود

 که صبحانه را خورده بود و در اتاقش یبعد، در حال روز

 .دیدر دلش لرز یبود، گوش یبا گوش یباز مشغول

 .کرده بود ویس یخاقان یآقا ،یمحمد را در گوش تایآرم

 بماند. در یاز خانواده اش مخف یزیچ دید ینم یلزوم



 از حس محمد، دست و پا یخبر یهنوز در برزخ ب واقع

 .زد یم

 شد نامش را گذاشت. همان ینم یگرید زیچ

 !یخاقان یاش را، آقا یمحکم و مقتدر اصل تیشخص

 نقطه سبز یاز چند بار زنگ، انگشتش را بر رو بعد

 و تماس برقرار شد. دیکش

 

 الو؟-

 .نییبفرما~

 .محمد قرار از جانش ربود یصدا

 هستم یخاقان-

 ـ یخاقان یسالم آقا-

 ی. بعدآن صدادیایتا جواب محمد ب دیطول کش یکم

 دیشاد داشت، به گوشش رس یکه زنگ مردجوان

 پاتون چطوره؟ ن؟یخانم؟ خوب تایآرم_

 .و داغش کرد دیچیگرم در تمام بدنش پ یالیس انیجر



 .خشک شده اش را با زبان تر کرد و. جواب داد یلبها

 ن؟یمتشکرم من خوبم... ش. شماااخوب-

 :نجواگونه گفت محمد

 خوبم. دمیشما رو شن یحاال که صدا-

 

 وارده، فلجش کرد. محمد که حالش جانیه شدت

 به خود عیاز حال دخترجوان نداشت، سر یکم دست

 :و گفت آمد

 ن؟یندار ی. خوب.. امرنیخوشحالم که بهترامممـ.. -

 غیج یصدا دیرا از خود دور کرد ترس یگوش تایآرم

 قینفس عم کیبه گوش محمد برسد؛ پس از  درونش

 .داد جواب

 .ممنون نیلطف کرد یلیخ ستین یعرض-

 ه،یپدر و مادر و بق یاز دو روز، بر خالف اصرار ها بعد

 او از نکهیا الیشد تا به مدرسه برود. نازگل به خ آماده

 د،یآ یکند و به مدرسه نم یاش استفاده م یمرخص



 آرمان دست خواهرش را نیهم یرفته بود. برا زودتر

 خود نشاند. لیو در اتومب گرفت

 

 

 گذاشت، دانش رستانیپا به دب تایآرم نکهیمحض ا به

 دورش جمع عیسر دند،یکه او را با عصا د آموزان

 :شدند

 شده؟ یوا خانم چ -

 .عه خانم بال دور باشه -

 ن؟یتصادف کرد یوا یا -

 ن؟یخورد نیزم ن،یکرد یم ینکنه سرسره باز -

 .خانم خدا مرگم بده یوا -

 ن؟یدرد دار یلیخانم خ -

 کمکتون کنم. نییایخانم ب -

 

 را در بر تایموج ابراز احساسات بود که آرم نطوریهم و



 بر یمحبت دختران جوان، لبخند دنیبود. با د گرفته

 :تکان داد و گفت یآورد و سر لب

 .رمیمن خودم م دییبفرما ستین یزیچ -

 شیاز پله رفتن برا تایآرم دندید ینفر از آن ها که م دو

 بغلش را ریاست، به کمک او شتافتند و ز سخت

 .گرفتند

 که خودش را یکالس در حال طونیش یاز بچه ها یکی

 :داده بود، گفت تایبغ آرم ریز

 . اگهنایخانم خانم جون مادرتون مواظب باش -

 نکرده، خودتون کنار ما هم ییخدا نیفتیب نییبخوا

 .شکنه یکله مله مون م میفتیم باهاتون

 یبود، خنده اش گرفت. توقف دهیکه به پاگرد رس تایآرم

 و گفت: کرد

 

 شما ام؟یکاش پام بشکنه ن نیدعا کرده بود ه؟یچ -

 ها؟ ن،یبش راحت



 :ها گفتند بچه

 .مینه خانم ما غلط بکن یوا -

 نازگل که متوجه او شده ران،یمحض ورود به دفتر دب به

 :دیجلو دو بود

 عسل. باالخره کار خودتو نیریبه به خانم ش -

 ها؟ مگه دکتر بهت ده روز استراحت نداده؟ ،یکرد

 :بودند، گفتند ستادهیآموزان که آن جا ا دانش

 ده روز استراحت؟ ولیاووووه ا -

 یگفتند که حدسش برا یم ییها زیلب با خود چ ریز و

 .سخت نبود تایو آرم نازگل

 خنده کنان گفت: تایآرم

 

 رسوندم. به یداد، من خودمو م یروز هم م ستیب -

 .بچه ها عقب نمونن نکهیا خاطر

 از یکیمدرسه،  ریمعاون سخت گ ییصفا خانم

 :نادرش را بر لب آورد یلبخندها



 یومدی. اگه نمنینجم الد ینیبب ریکه خ یآخ اله -

 بچه ها ده روز نیشدم. از دست ا یبدبخت م من

 رتی. خدا خیسخت بود. خوب کرد یلیخ واقعا

 .بده

 :کرد و گفت یاخم نازگل

 خودت هم یاگه پا ؟یزن یم هیچه حرف نیوا ا-

 ؟یگفت یم نویشد ا یم ینجوریا

 : کرد و گفت یخنده ا ییصفا

 ها هم بشم، از فرط ییایمن که اگه مثل موم -

 .امیم شمیبلند م یشکستگ

 

 : دست به کمر زد و گفت نازگل

 .میکن فیو تعر مینی. ببمینیبب شاهللیا -

 :آرام به دهان او زد ییصفا

 .زبونت الل یا -

 :کرد رانیبعد خنده اش را فرو خورد و رو به دب و



 .لطفا دییا حاضرن، بفرماخانما کالس ه -

 یبه دست گوش فیها از جا بلند شدند و ک معلم

 .کالس ها شدند یرا برداشتند و راه شانیها

 که در همان یکالس نیهم با عصا و نازگل، به اول تایآرم

 به او یبود، وارد شد. بودن در کناربچه ها نشاط طبقه

 .کرد یها و دردها غلبه م یداد که بر تمام خستگ یم

 رفت چه ادشینشاط آور بود که  ینوجوانان به قدر جو

 قبل از او داشته است. یدرد

 

 

 همکاران و دانش آموزان یروز را با کمک ها تایآرم

 باالخره به سر آورد و همراه نازگل به خانه مهربانش

 نیکرد. آرم کیوارد خانه شد و سالم عل اطی. با احترفت

 ب سالم، صحبتشبه او و دادن جوا ینگاه میاز ن بعد

 :ادامه داد را

 یکله بهش زدم فراموش هی ن؟یحال کرد یینه خدا -



 یب یفراموش گهیدرست شد د شیا هیتجز

 !یفراموش

 :دیهمان سرپا نگران پرس تایآرم

 ؟یکله زد یبه ک ن؟یشده بازم آرم یچ-

 

 دست دخترش را گرفت و عیجلو رفت و سر شهناز

 .کاناپه نشاند یرو

 از صبح یمادرجون سرپا نمون. بلند شد نیبش ایب -

 .یتو کالس قدم رو زد یرفت

 یمقنعه اش را از سر درآورد. نبات خانم در حال تایآرم

 : گفت تایکرد، به آرم یم نیبه آرم یاخم که

 یخانم جلو فهیظر ن  ی! اون روز فرزیمامان یچیه -

 چرت و پرت گفته و یرو گرفته و کل نیآرم

 .کرده یرتیبچه مون رو غ خالاااصه

 .جوان چشمانش را بست و باز کرد دختر

 گفته مگه؟ یچرا چ -



 .دیابرو در هم کش نیآرم

 

 به»: گهیکاره بلند شده اومده م هی یعوض کهیمرت -

 بگو سر راه من سنگ نندازه ها. اول و آخر بابات

 ! خون تو رگامیرتی، منم که غ«مال منه تایآرم

 حال گهیو تار شد. د رهیدر مقابلم ت ای. دندیجوش

 اش رو گرفتم و قهیچنگ انداختم  دمینفهم خودمو

 .واریبه د دمشیکوب محکم

 :کرد و گفت یخانم نچ نچ نبات

 کم هیزود از کوره در نرو.  میهزار بار بهت گفت -

 یخدا تیعصبان نیرو کنترل کن پسرم. ا خشمت

 .دهیکار دستت م نکرده

 .دیو ابرو در هم کش دیپسر جوان پر یاز لبها پوزخند

 مثل نیخواهرمه ها انتظار دار نکهیمثل ا یمامان -

 و نگاه کنم؟ نمیبش یپشند ینیزم بیس

 و گفت: دیچیرا دور مچش پ حشیخانم تسب نبات



 

 مراقب یشو ول یرتیخب خواهرت باشه.اصال غ -

 بتونه خشمش رو کنترل کنه. تازه دی. آدم باباش

 گرفته و رفته یبنده خدا هم که اصال فراموش اون

 السالم هیتو چهار پنج سال قبل. معصوم عل اصال

 از خشم که اولش جنون و دیزیبپره»:فرمودن

 .هزار بار بهت گفتم« .هیمونیپش آخرش

 :تکان داد و گفت یخانم سر شهناز

 گوشش دره، اون گوشش نیکو گوش شنوا؟ ا -

 .دروازه

 : زد یحق به جانب پوزخند نیآرم

 بار ثواب نیحرفا کله زدن من ا نیبا همه ا یول -

 نیدیکه حافظه اش برگشت. د نیدی. دشد

 هم اومدن کت سیمحترم و فداکار پل نیمامور

 بردنش. بسته

 



 :نگاهش کرد و سپس گفت رهیخ یلحظات شهناز

 هل نیشد اگه تو ح یجور نیبار ا نیمادرجون ا -

 د،ید یم یخورد ضربه ا یم ییاسرش به ج دادن،

 تو سرمون یمرد، چه خاک یم فتادینکرده م یخدا

 هان؟ میختیر یم

 او بلند کرد و تکان یدستش را به سو تایبار آرم نیا

 .داد

 و هید دی. بعدم بایهلفدون یرفت یتو م دیاون موقع با-

 .یکرد یرو فراهم م زایچ نیو ا قصاص

 .نیگفت و رو کرد به آرم رلبیز یخانم ذکر نبات

 .اخالق زشتت دست بردار نیپسر من. از ا گهینکن د-

 شده بود، از جا برخاست: یکه عصب نیآرم

 

 زمیچ هی ما،یبخند میخرده بگ هیمثال  میبابا اومد یا -

 ن؟یندار ی. من رفتم. کارمیشد بدهکار

 کجا؟-



 میرو بردارم باهم بر ینام رمیکجا رو دارم برم؟ م -

 .بچه ها شیپ

 

 ن،یرفت. در را هم محکم به هم زد. بعد از رفتن آرم و

 :کرد و گفت ینچ نچ شهناز

 یدون یبچه من آرامش ندارم. م نیاز دست ا -

 گهیم نهیب یمن رو م یا هیهر همسا مادرجون

 . تا آدمیدار یبا نمک نیبه حالت پسر به ا خوش

 

 .دهیبه آدم م یخندونه و انرژ یم یکل نهیب یم رو

 من نیا یخبر ندارن که به خاطر کارها گهید یول

 خورم. چقدر استرس یحرص و جوش م چقدر

 ترسم بزنه ی. همش مرمیگ یچقدر دلهره م دارم،

 .بار هیرو بکشه  یکی

 آنکه پلک بر هم بزند، به یخانم چند لحظه ب نبات

 عروسش به او هم یشهناز زل زد. انگار نگران صورت



 .کرده بود تیسرا

 گفت و زبان یا هیو اتوب عل یلب استغفرهللا الرب ریز

 : کرد باز

 .هم عاقله یلینترس مادر. به موقعش خ -

 زد به اثبات یرا که م یچشمان خودش بطالن حرف اما

 ینگران شده بود حت شیکم سو یرساند. چشم ها یم

 تر از شهناز. نگران

 

 یدسته مبل م یباز شده اش را رو یکه مانتو تایآرم

 : گفت خت،اندا

 م؟یدار یمامان ناهار چ -

 :بلند شد شهناز

 .پختم. سوپم هست یکوکو سبز -

 .نه گهیآه مامان سوپ د -

 .یبخور دیآه مامان نداره سوپ قلمه با -

 را برداشت و شیرا مرتب کرد و عصا شرتشیت تایآرم



 :طرف آشپزخانه رفت به

 پر مالتت که توش زرشک و یاز همون کوکوها -

 نه؟ گه،ید یختیر یدرست حساب گردو

 :گفت شهناز

 .نجایا آوردمیمن واست م ؟یبلند شد یچ یبرا -

 

 نه تو آشپزخونه راحت ترم. بابا کو؟ -

 یم یکه دو تکه کوکو در بشقاب یدر حال شهناز

 :جواب داد گذاشت،

 .یانیدر یآقا دنیها رفتن د هیبا همسا -

 چش شده مگه؟ یانیدر یآقا ؟یانیدر یآقا -

 مادر؟ یعه خبر ندار -

 .نه -

 حالش بد بوده. اورژانس شیبنده خدا چند شب پ -

 یکردن، اورژانس گفته سکته رو رد کرده. منته خبر

 .دهیخواب مارستانیبشه. حاال بردنش ب یبستر دیبا



 .عه خدا شفا بده بنده خدا -

 .نیآم یاله -

 

 دشیبا آسانسور به طبقه باال و اتاق جد تایآرم شب

 ها یخاقان اطیناخودآگاه سرش به سمت ح. رفت

 سکوت یروشن بودند ول اطیدور ح ی. چراغ هادیچرخ

 یبه رخ م داینبود محمد را شد اطشان،یالود ح وهم

 .دیکش

 او ه،یبق یبرف باز انیدو روز قبل افتاد که در م ادی به

 شعر زمستان را شیرا به آغوش گرفته و برا ایارم

 .بود خوانده

 زمستونه

 تگرگ و بارونه فصل

 سرد یلیشده خ هوا

 پر از برف نیزم یرو

 



 خوبه کودکستان چه

 زمستان شهیم یوقت

 رنگ اهیس یها کالغ

 روشن یها یبخار

 بارهیبارون م یوقت

 دوباره خوادیم دلم

 به کودکستان برم

 آن گلستان انیم

 پسر یدلش برا ا،یبه خاطر اوردن چهره معصوم ارم با

 او؟ دنیبود د امدهین میغنج زد. اصال چرا مر کوچک

 

 بود با آن همه مهر و دیبع میباال انداخت. از مر ابرو

 و دیخوابش را پوش یکه داشت. لباس راحت یمحبت

 .تخت افتاد یرو

 نگاه به آن دوخت. بعد از آن وسیرا درآورد و ما تلفنش

 .نداشت یتماس گریکه محمد زنگ زده بود، د یاول بار



 تماس از دست یرا فشرد و صفحه باال آمد. کل یشاس

 .جورواجور داشت یها امیو پ رفته

 

 از دست رفته رفت. تماس ها از یسراغ تماس ها اول

 یرا رو یخاقان ینام آقا اریاخت یبودند. ب میو مر محمد

 محمد یمخمل یزنگ، صدا نیلمس کرد. با اول یگوش

 :دیگوشش رس به

 

 از مدرسه اومدم دیخشبب یخاقان یالو سالم آقا -

 .دمیصدا بود نشن یب لنتیسا میگرم شد، گوش سرم

 .شرمنده

 پاتون د؟یکنم دشمنتون شرمنده. خوب یخواهش م -

 بهتره؟

 .بله خداروشکر -

 راحت شد. من با خونمون المیخب الحمدهللا خ -

 انیسرما خورده نتونستن ب ایکردن گفتن ارم صحبت



 .شما ادتیع

 ی. چهره معصوم پسرک جلودیکش ریت تایآرم قلب

 : آمد چشمانش

 . االن چطوره؟یاله رمیبم یوا یا -

 گل از گلش تا،یابراز احساسات آرم دنیاز د محمد

 شیبا پسرکش، برا ندهی. همراه بودن همسر آشکفت

 

 توانست به بهانه ازدواج پسرش یمهم بود. نم اریبس

 ،یابراز نگران نیا دنیحذف کند و حاال با شن را

 .شده بود خوشحال

 ساده یسرماخوردگ هیخدا نکنه بردنش دکتر.  -

 استراحت کنه دیبا ی. دکتر دارو داده منتهبوده

 گهید

 پسرک سوخته بود، بغض یکه واقعا دلش برا تایآرم

 :گفت آلود

 . تودنشیرفتم د یتونستم راه برم، حتما م یاگه م-



 .دلم برا ش تنگ شده یروز کل هی نیهم

 .قلب دخترجوان، به لرزه افتاد یفامحمد از ص دل

 کرد اگر ازدواج کند، همسرش چه یفکر م شهیهم

 از موانع یکیخواهد داشت؟ اصوال  ایبا ارم یرفتار

 

 نیبابت بود اما ا نیاز ا یمجددش، دلواپس ازدواج

 .دیآرامش خاطر به او بخش تایآرم حرف

 که نهیهم یخانم برا تایارم نیمهربون یلیشما خ -

 .عاشقتونه پسرم

 داغ شد سرب مذاب شد و گداخت. لبش را با تایارم

 :تر کرد و به زور گفت زبان

 .کنم یخواهش م-

 .مزاحمتون نشم. خدانگهدار ن،یندار یاگه امر -

 خداحافظ-

 .زنگ زد میبار به مر نیاز قطع تماس، ا پس

 که آمده بود یجورواجور یها امکیاز آن نگاه به پ پس



 از نانیکرد و پس از اطم نییها را باال پا امی. پانداخت

 

 آن ها را پاک کرد. از آن سو یکی یکیبودنشان،  خودیب

 : او در واتس اپ نوشت یبرا اریاخت یب محمد

- 

 تو شدم یره عشق آشنا در

 تو شدم یسد غم و درد مبتال با

 من به حال زارم بنگر وشیلیل

 تو شدم یزمانه از برا مجنون

 یزیه نگاه کرد. چند لحظه به آن چلحظه به صفح چند

 فرستاد و یها را م امینوشته بود، فکر کرد. اگر پ که

 

 یتوانست در مقابل آقا یشد چگونه م یبرمال م رازش

 نشانیب یقیعم یمخصوصا آرمان که دوست نیالد نجم

 ارسال را نکهیگرفته بود، سر بلند کند؟ قبل از ا شکل

 ها را پاک کرد. در عوض صفحه امیهمه پ بزند،



 .بود دیجد لشیرا گشود. عکس پروفا تایآرم مخصوص

 .جالب یکپشن با

 

 یم یرا به کسان شیها نیبهتر شهیخداوند هم -

 یبه او اعتماد و توکل م شانیکه در انتخاب ها دهد

 .کنند

 

 به احساسات تازه و یشرویاز قلب هردو فرمان پ یمین

 .ستیفرمان به ا گرید یمیداد و ن یرا م نوشکفته

 گم شده بود، مریآلزا کیکه در بطن  ییزهایچ تمام

 .مرد جوان قد برافراشته بود یبرا نکیا

 کی؛ هر دوبه  گرید ییسو اطیو احت ییاز سو کشش

 .و هم محمد تای. هم آرماندازه

 را همچنان در دست یتماس گوش انیپس از پا محمد

 چند لحظه بعد کرد. یداشته بود و به آن نگاه م نگه

 راهنشیپ یبر لب، آن را کنار گذاشت. دکمه ها لبخند



 به رهیتخت انداخت. خ یباز کرد و خود را بر رو را

 فرو رفت ایگذاشت. و در بحر رو یشانیبازو بر پ سقف،

و طراوت او را در برگرفته  یپر از تازگ با،یز یحس .

 .بود

 یدشوار بود، دلش پر م تیوضع نیتحمل ا یطرف از

 خانه نجم ،یتهران، به بن بست مهربان یبه سو دیکش

 

 دوست یها و دختر آن ها. با تصور چهره  نیالد

 نیریتبسمش پر رنگ شد. فکرش ش تا،یآرم یداشتن

 گناه حالوت آن حال خوش را بر کامش یاما تلخ بود

 لیقب نیا یبودند. برا بهیکرد. آن ها باهم غر یم زهر

 .زود بود یلیاحساسات خ ابراز

 .احساس سخت نبود نیو غلط شناختن ا درست

 گونه نیا یبرا ینبود و مجال نشانیب یرسم ارتباط

 نگاه خدا را متوجه دی! پس در قدم اول بایتاز ترک

 دانست که خدا در همه حال او را نگاه یکرد. م یم خود



 .و عالم بر تمام کارها و افکارش است ندیب یکند، م یم

 تایچون آرم یآل دختر هدیکه داشت ا یتیوضع نیا

 یداشت. نم یکرده و فرزند اریاخت ی.او قبال هکسرنبود

 دختر جوان باشد. با آن شغل کیآل  دهیا توانست

 چه؟! تایگرم آرم ی. اما دلش و برخوردهاپرمخاطره

 

 یغلبه م دهایبر ترد دیکرد. با یدست دست م دینبا نه،

 یاو را م طیتمام شرا نینجم الد ی.خانواده کرد

 !هم نه دیآمدند. شا یکنار م دی. شادانستند

 یحل نم یزیدست گذاشتن چ یهرحال با دست رو به

 !یجد یکرد، اقدام یاقدام م دیبا شد،

 بود، انگار خار دهید بیآس تایآرم یکه پا یهمان زمان از

 حجم از محبت و نیبر قلب او رفته بود. ا یدرشت

 دانست که یبود اما م بیعج شیبرا اقیاشت

 .وصله به اوست یاش فقط و فقط در گرو یخوشبخت

 کرد، یبا مادرش صحبت م دیو نشست. با برخاست



 .کرد یهم صحبت م میبا مر دیبا

 

 

 یغلبه م دهایبر ترد دیکرد. با یدست دست م دینبا نه،

 یاو را م طیتمام شرا نینجم الد ی.خانواده کرد

 !هم نه دیآمدند. شا یکنار م دی. شادانستند

 یحل نم یزیدست گذاشتن چ یهرحال با دست رو به

 !یجد یکرد، اقدام یاقدام م دیبا شد،

 بود انکار که خار دهید بیاو آس یکه پا یهمان زمان از

 حجم از محبت و نیبر قلب او رفته بود. ا یدرشت

 دانست که یبود اما م بیعج شیبرا اقیاشت

 .وصله به اوست یاش فقط و فقط در گرو یخوشبخت

 کرد، یبا مادرش صحبت م دیو نشست. با برخاست

 .کرد یهم صحبت م میبا مر دیبا

 یهمه را رد م دیاو با یسر راهش بود ول یادیز موانع

 طرف نیحالش خوب شده بود. از ا تا،یآرم ادی. با کرد



 کرد. محمد یم یمحمد دلتنگ یبه شدت برا تایآرم

 

 درست دم د،یع کی. نزددیآ یم دیع کیبود نزد گفته

 دیبود چرا که نو باتری. اصال اسفند خودش از بهار زبهار

 بود که در آن دل یبود. ماه عتیطب یبایموسم ز دهنده

 یدوباره آغاز م اتیشد انگار ح یم دیپر از شور و ام ها

 شد، انسان ها هم یم داریب عتی. هم چنان که طبشد

 یتیروریرفتند. ص یم شیخوب شدن پ یبه سو دیبا

 .افتندی یم دیبا بایز

 یمحکم و قو یمطمئن بود درکنار مرد تایارم

 نه تنها مانع ایکامل خواهد شد. وجود ارم مانندمحمد

 نیریاو نبود بلکه بودن با آن پسرک ش یخوشبخت

 .کرد یم تیرا تقو شیمادرانه ها ،یداشتن دوست

 در جان نیریش یحس ا،یارم یدستان کوچولو لمس

 .ختیر یم دخترجوان

 



 یبه دست م یعادت داشت قبل از خواب گوش تایآرم

 نکهیزد. قبل از ا یرا سر م یمجاز یو به فضا گرفت

 محمد را چک کند، عکسش دوباره لیپروفا عکس

 یرخ مین زیغم انگ یبار در غروب نیشده بود. ا عوض

 نیخود را گذاشته بود. معلوم بود که دلتنگ اوست. ا از

 شد، ثابت یم تایکه به آرم ینه تنها عکس که الهامات را

 کرد. آمدن بهار خود آغاز تمام شروع ها بود و آمدن یم

 یم گرید یها طراوت و لطف یتازگ نیبه ا محمد

 .زد یاو را دامن م ییدایآمد و ش ی. محمد مدیبخش

 که خانه پر دار و درخت خانه شان از یزمان درست

 ی. زماندیرس یشد، محمد م یم زیپرندگان لبر یغوغا

 یدرختان جلوه م یرنگارنگ بر رو یشکوفه ها که

 آمد که باغچه برف ها یم ی. وقتدیرس یاو م کردند،

 . نقش بهار بر شاخهدندینوش یو باران را م دهیمک را

 پوشاند و بر یم نیزمرد یلباس ،خالیدرختان  یها

 



 یم یو صورت دیبه رنگ سف ییشاخه ها گل ها سر

 .نشاند

 محمد زد. چراغ را خاموش لیبه عکس پروفا یلبخند

 مدرسه بود یراه تای. صبح شده بود. آرمدیو خواب کرد

 : نان به دست مقابلش آمد نیفرز که

 ن؟یخانم، خوب تایسالم آرم -

 اهیبه شدت س ینکرده بود. با همان موها رییتغ نیفرز

 خت،یر یصورتش م یبر رو یور کیبلندش که  و

 .تکان داد یقط سرف تایرذوالنه به او داشت. آرم ینگاه

 :ادامه داد نیفرز

 شدم گفتم واسه شما هم یجا رد م نیداشتم از ا -

 دور خانواده نوش جون گهیتا با هم د ارمیب نون

 .دیکن

 

 بزند که ناگهان محمد یزورک یکرد لبخند یسع تایآرم

 غضب نگاهشان ری. مرد جوان چون مدیآن طرف د را



 یبگذارد در ظاهر ول رونیکرد. آمده بود زباله را به ب یم

 بود که گذاشتند زباله بهانه بود و او آن جا بود مشخص

 .دیرا بپا نیاو و فرز تا

 

 : کرد ینان را گرفت. تشکر عیسر تایآرم

 .نیدیممنونم زحمت کش -

 اش یسرخ پوست یموها یانگشتانش را البه ال نیفرز

 کرد و گفت: فرو

 

 به بعد صبحا هر نیاست.از ا فهیوظ ه،یزحمت چ -

 .ارمیبراتون نون تازه م روز

 تایکرد. آرم ینگاهشان م یبا پوزخند وحشتناک محمد

 :شد و گفت هول

 .ستمیبه زحمت ن یخواد راض ینه نم -

 :گفت نیفرز

 .دیبا ارزش یلیمن خ یشما برا دیینفرما -



 یبه بنفش و از بنفش به کبود یمحمد از سرخ چهره

 بود و هر آن آماده مشت شده شیزد. دست ها یم

 :کرد و گفت دایشجاعت پ نیبود. فرز نیبه فرز حمله

 یامشب برا نیخانم اگه اجازه بد تایکه آرم گمیم -

 .میمزاحمتون بش ریخ امر

 

 یکه انگار م یبه شدت گرد شد. جور تایآرم یچشما

 بزند، یبزند. تا خواست حرف رونیاز حدقه ب خواست

 :دیرا گرفت و به عقب کش نیاز پشت فرز یدست

 .نمتایخانم نب نیدور و بر ا گهید کهیمرت -

 : دیکش رونیرا با حرص از دست او ب شیبازو نیفرز

 تو رو سنن؟ م،ییخوا یرو م گهیبه توچه. ما همد -

 :دیسرش را کج کرد و خند محمد

 !خوان یخوان، من رو م یاشتباه نکن خانم تو رو نم -

 ؟یچ -

 .یخواد پس هر یمگفتم که من رو  -



 کیو به نفس نفس افتاد. در  دیابرو در هم کش نیفرز

 تایدر آورد و در شکم محمد فرو کرد. آرم ییچاقو لحظه

 

 درشت عرق بر ی. دانه هادیو از خواب پر دیکش یغیج

 .اش نشسته بود یشانیپ

 نیکه در زندان بود. هم نیکابوس بود. فرز کی فقط

 خوب بود و اریبا محمد حرف زده بود. حالش بس شبید

 وجود نداشت. همان موقع مادربزرگ تقه ینگران یجا

 : آب در دست، وارد شد یوانیبه در زد و با ل یا

 .یسالم مامان -

 خواب بد ؟یدیکش غیشده؟ چرا ج ی. چزمیسالم عز -

 ؟یدید

 به احترام او شیسر تکان داد. خواست از جا تایآرم

 دست بر شانه اش گذاشت و آن را رزنیکه پشود  بلند

 را به وانی. خودش هم در کنار او قرار گرفت. لنشاند

 داد: دستش



 

 آب بخور. توش گالب زدم. آرومت نیاز ا ایب ایب -

 .کنهیم

 . نبات خانم بلنددیتا آخر سر کش عیرا سر وانیل تایآرم

 :و گفت شد

 .ایصبحونه آماده است، ب -

 ن؟یشما آماده کرد -

 برنامه نایخانم ا ریآره مامانت کار داشت. خونه من -

 منم ستین چکسیهم ه نییرفته کمک از االن. پا دارن

 . آرمان نون تازهمیبخور ییناشتا گهیبا همد ای.بتنهام

 .تا گرمه نوش جونت کن ای. بدهیخر

 .مادربزرگ، صبحانه را خورد یآشپزخانه باصفا در

 را جمع کرد و ظرف ها را شست که زیم عیسر تایآرم

 بلند شد: مادربزرگ

 

 هیچرت کوچولو.  هیزنم،  یچرت م هیدخترم من  -



 .کن دارمیب گهیساعت د کی

 ن؟یبر نییخوا یم ییجا یعه مامان -

٠ 

 «زدهمیس» فصل

 

 رونیخواست ب یبه اتاقش رفت. مادربزرگ م تایآرم

 گشت. فرصت یبه خانه برم کیو حدود ساعت  برود

 خواست بکند، داشت. یکه م یانجام کار یبرا یکاف

 

 خواست سر از راز او در آورد، یم نکهیگناه از ا احساس

 چیکرد. به ه یم تشیاذ یسراغش آمد. شرمسار به

 خود منصرف شود چرا میتوانست از تصم ینم یول وجه

 نیراز هرچه که بود، متعلق به کل خانواده بود. با ا که

 .وجدان خود داشت یکردن ندادر آرام  یسع افکار

 فاصله نینشست و تلفنش را در آورد. در ا یصندل یرو

 .گرفت یم یبود که از محمد خبر خوب



 .خوردن او در خواب به شدت نگرانش کرده بود چاقو

 .زد یافتاد، قلبش تند تند م یکابوسش که م ادی به

 .شد یاش مطمئن م یاز سالمت دیبا

 همه د،یایدر خواب خون ب یبود وقت دهیشن هرچند

 شد. یجمع م الشیخ دیشود اما با یباطل م خواب

 

 .مخاطبان رفت و شماره محمد را گرفت ستیل به

 the !باشد یمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه

Mobile set is off 

 ناشناس در دلش یتکرار شد. ترس امیپ نیا چندبار

 لیموبا یبر خاموش یلیساعت از صبح دل نیکرد. ا النه

 .زد یرا آرام به صورت خود م ی. گوشدید ینم

 یراه یکرده بود و در جست و جو زیرا ت چشمانش

 آگاه شدن از حال محمد بود که نگاهش از پنجره یبرا

 .آن ها سر خورد اطیح به

 گرفت و یتماس م میبا مر دیبله خودش بود. با م،یمر



 .شد یاو از حال برادرش باخبر م قیطر از

 شاد و قبراق جوابش میاز چند بار زنگ خوردن مر پس

 داد: را

 

 یباشه صبح کله سحر زنگ زد ریخ ؟یسالم خوب -

 شده؟ یزیچ

 :اتاق افتاد یوارینگاهش به ساعت د تایآرم

 ساعت  صبح کله سحره؟ -

 .مهیو نه ن ستین  -

 .یهرچ -

 امینم گهی. دشتیپ امیخواستم ب لهیروز تعط هیخب -

 .یگفت یطور نیکه ا حاال

 :دیخند میمر

 ؟یگیجون من راست م -

 : دیلب گز تایآرم

 .ستین چکسی. خونه ما هایکه نه تو ب گمیم -



 

 :گفت میمر

 با اعظم خانم و نجانیدونم. شهناز خانم ا یبله م -

 د،یخوام برم خر ی. از صبح مشغولن. منم ممامان

 ؟یایم

 :چانه اش را خاراند تایآرم

 ؟یچ دیخر -

 .گمیبهت محاال  -

 ه؟یخبر -

 . شهنازگهید استی. امشب تولد ارمهیآره که خبر -

 و اعظم خانم هم اومدن از صبح دارن به مامان تو خانم

 کنن. تازه داداشمم یشام کمک م یغذاها پختن

 زیبناست مامان رو سورپرا نیا نیبب یول ادیم امشب

 .اینگ یشکیبه ه ما،یکن

 

 نواختن. فکرش یشروع کرد چون طبل تایدر بر آرم دل



 سوال به میهفته بعد برسد. مر کیکرد. بنا بود  ینم را

 :او را پاسخ داد اوردهین زبان

 ادیتموم شه ب تشیبنا بود هفته بعد مامور یدون یم -

 کیاونجا هماهنگ کرده و  استیچون تولد ارم اما

 و ایارم نکهیا یبرا ی. ولادیزودتر بنا شد که ب هفته

 .نفهمه یشکیکنه بنا شده که ه زیرو سورپرا مامان

 رسه. فقط به یم تیمامور انیروز زودتر از پا چند

 مامان خوشحال ادیخبر ب یب خوادیگفته ها م من

 .شه

 :گفت یکرد با بدجنس یم ریابرها س یکه بر رو تایآرم

 .رازه کی نیاعه؟ پس ا -

 .بایآره تقر -

 رازدار باشم. دمیخب من قول نم -

 

 چطور؟ -

 



 :گفت یبا بدجنس تایآرم

 و دیخانم و حم ریمن نمیب یکنم م یحاال که فکر م-

 یخبر اومدن جناب سرگرد کل دنیکوچولو از شن ایارم

 هم یمژدگون هیکه  گمی. خب پس من مشنیزده م ذوق

 .رمیبگ

 :در جواب گفت میمر

 .تیمیوفا و صم یمرس -

 نداشت. یکنم قابل یخواهش م -

 

 اگه لب تر یکه ول ستمیمن که اهل باج دادن ن نیبب -

 .قبرت کنده است ا،یکن

 :دیغش غش خند تایآرم

 برام ادیکردم. بعدشم بدجنس دلت م یبابا شوخ نه

 ؟ یبکن قبر

 :خنده کنان گفت میمر

 خودمم چیکنم ه یقبر که سهله م ،یکن انتیبهم خ اگه



 .ذارمت توش یو م کنمیم کفنت

 نمی. خب حاال بگو ببیبدجنس زبونت الل بشه اله یا -

 اد؟یاز من برم یکار

 .نیهم ،یدهنت رو بکش پیکه ز نهیآره کارت ا -

 راحت. التیباشه خ -

 

 راحت شده بود. محمد سالم بود و در راه آمدن الشیخ

 و چند روز ستیشد. ب یبهتر نم نیخانه. خبر از ا به

 او دنیآمد. چشمان منتظرش با د یبه سر م یدور

 محمد مالش رفت. پشت ادیشد. قلبش از  یم روشن

 شیبود که مادربزرگ صدا یخاقان اطیبه ح رهیخ پنجره

 :کرد

 جان؟ تایآرم -

 بنا بود که ساعت  یوا یاو به خود آمد. ا یصدا با

 .کند دارشیب

 :گفت عیسر



 ؟یبله مامان -

 ؟یندار یمن رفتم مادر کار-

 . به سالمت.یماننه ما -

 

 .آمد تایبه سراغ آرم یاز رفتن نبات خانم، کنجکاو پس

 .از گوشه بالکن رفتن مادربزرگش را نگاه کرد عیسر

 راحت الیو با خ ستیدر خانه ن یشد که کس مطمئن

 به یاش را فرو بنشاند. فور یتواند عطش کنجکاو یم

 گذاشت رهیدستگ ینبات خانم رفت. دستش را رو اتاق

 . خوشبختانه قفل نبود. در را بازدیکش نییآن را پا و

 .و وارد شد کرد

 .زد یبرق م ،یزیاز تم شهیمادربزرگ مانند هم اتاق

 ادیهنوز در اتاق مانده بود و او را  زشیعطر ت یبو

 .انداخت یقمصر کاشان م یگل محمد یها گلزار

 رفت. در را باز کرد. رخت یواریبه طرف کمد د تایآرم

 تشک را نیکرد. آخر یاز آن جا خال عیها را سر خواب



 

 .صندوقچه مواجه شد کیآلبوم، با  یبرداشت به جا که

 کیاندازه  یمیقد یآشنا. صندوقچه ا یا صندوقچه

 از انبار بود و در و یدر گوشه ا شهیکه هم وهیم جعبه

 کیبا  یوارینداشت. اما همان االن در داخل کمد د قفل

 زد. معلوم بود یدر آن جا به او چشمک م ییطال قفل

 .قفل را تازه به آن زده اند که

 یادیز رتیمغا ،یصندوق چوب یبا کهنگ ییطال قفل

 اما هرچه که بود آلبوم ها را از دسترس خارج داشت

 یبه صندوقچه زد و پا یکالفه لگد تایبود.ارم کرده

 .به درد آمد خودش

 آلبوم ها نشده بود. به یهم موفق به حل معما باز

 داخل یعنیبود.  ختهیبرگشت. افکارش در هم ر اتاقش

 توانست باشد که یم ییچه عکس ها ایعکس  آلبوم

 افتاد؟ یبه دست او و برادرانش م دینبا

 



 که مادرش هم از وجود آن ها مطلع بود و ییها عکس

 تخت نشست. چانه یبماند. رو یداشت مخف اصرار

 از آن یکی دیشا د،یشت گرفت. شارا با دو انگ گردش

 پدر و مادرش یخود او فرزند واقع ایمثال آرمان  ها

 آلبوم خودشان تمام لحظات رینه تصاو ی! ولنبودند

 .تک تکشان را در خود داشت یمادر، نوزاد یحاملگ

 

 او و برادرانش به پدر و مادر، ادیآن گذشته شباهت ز از

 .گذاشت ینم یباق یشک و شبهه ا چیه یجا

 میاش نقش بر آب شده بود. تلفن زنگ زد مر نقشه

 .بود

 

 ؟یخوب تایسالم آرم -

 ؟یآره خوبم تو چطور -

 گهید میبا هم بر د؟یخر میبا هم بر یایکه م گمیم -

 .ناهار هم مهمون من باشه؟



 توانست در یم میقبول کرد. با بودن مر عیسر تایآرم

 یروسر دیرا پوش شیبرادر او صحبت کند. مانتو مورد

 یآقا لیدر اتومب میرا برداشت. مر فشیکرد و ک سر

 منتظرش بود. سوار شدند راه افتادند. سر کوچه یخاقان

 میمرحمت خانم جلو آمد و دست تکان داد. مر دهینرس

 .سالم -کرد. توقف

 : خانم سرش با داخل آورد مرحمت

 نیقربونتون برم بب ن؟یسالم دختر خوشگال خوب -

 .دیتره بار بذار دونیمنم تا م رونیب نیر یم نیدار

 .دینیبب ریخ یاله

 

 .که زمان کم دارد یعنیبه ساعتش نگاه کرد.  میمر

 :خانم گفت مرحمت

 .نگران نباش امیپرم م یم یمن جلد -

 :زد و گفت یلبخند تایاو رفت، آرم تا

 نیفرضه هم یلیمرحمت خانم خ نینگران نباش. ا -



 .اومده یعنیومدم ا دمیپر یجلد گهیم که

 بود که مرحمت خانم دهیحرفش به اتمام نرس هنوز

 :به دست در عقب را باز کرد و گفت لیزنب

 .ناهار بپزم امیزودتر ب گهیکه د میبر میبر -

 .راه افتاد میمر

 .انداخت یبه او نگاه نهیگرد از ا یبا چشمان میمر

 :خنده کنان گفت تایآرم

 .دیخر میر یم میدار -

 

 ؟یچ دیخر -

 دوست دارن مگه؟ ی. دخترا چزی. خورده رگهید دیخر -

 :خنده ریزد ز مرحمت

 .نیبخر نایو ا شیلوازم آرا نیبر نیخوا یها م -

 تره بار دانی. تا خود مدیتکان داد و خند یسر تایارم

 گلچهره با یها گفت. از دعوا هیدرباره همسا مرحمت

 فهیظر یها هیگر ،یانیدر یآقا یماریب مادرشوهرش،



 به ینفس میکردنش مر ادهی. پس از پنیفرز یبرا خانم

 : دیکش یآسودگ

 نیخوب شد رفتا. سرم رو برد. بابا چقدر ا شیآخ -

 .داره ماشاءهللا یانرژ خانم

 کرد و گفت: یخنده ا تایآرم

 

 ری. از سن من بچه داره تا بچه شیلیآره ماشاءهللا خ -

 .دمیتو محل بچه بغل د نویا شهیمن هم یعنی. خوره

 .تا بچه داره شیش شهینم باورت

 گریج یلیبابا. خ ولیدور و زمونه؟ ا نیتا؟ تو ا شیش -

 .واال داره

 :داد نییرا پا شهیش یکم تایآرم

 .ادیبچه هاش جلو جلو م یبه قول خودش روز یول -

 آورده، کسب و کار ایرو که به دن یبچه ا هر

 هیخانم مهربون یلیبهتر از قبل شده. خ شوهرش

 .خرده کنجکاوه هی گهیخب د اما



 :و گفت دیخند میمر

 یم یما چ نهیزد بب یخرده. داشت بال بال م هی -

 شی. االنم مطمئنم نصف جونش مونده پمیبخر مییخوا

 ما. دیخر

 

 .میکن دیخر مییخوا یم ایارم یبرا یگفت یبهش م-

 : برگشت و نگاهش کرد تایآرم

 سینخود تو دهن مرحمت خانم خ ؟یشد وونهید -

 یم دیخر ایارم یبرا میگفت یخوره. اگه بهش م ینم

 شدن امروز تولد یتمام محل خبردار م ما،یکن

 .استیارم

 مگه؟ شهیم یشدن. چ یخب م -

 گفتن عه چرا ما رو تولد دعوت یبابا بعد م یا -

 ایارم نییخوا یبعدم مگه نم میکادو بخر میبر نکردن،

 ن؟یکن زیسورپرا رو

 .آره اره درسته -



 را پارک کرد و نیماش می. مردندیپاساژ مورد نظر رس به

 به طرف پاساژ رفت. ابتدا وارد مغازه تایآرم همراه

 شدند یخراز

 

 

 لیخانه از قب نیلوازم تزئ و

 از تایرفتند. آرم یاز آن جا به مغازه اسباب فروش بعد

 که در ی. قطاردیخر ییبایز یخودش قطار برق طرف

 کرد و دود از آن بلند یها هوهو م لیر یحرکت رو هر

 مادرش که گفته بود از هیشد. پس از آن طبق توص یم

 .دیخر ییبایو آرمان هم لوازم ز نیمادر، آرم طرف

 یخاقان نیرا کادو کرد و در صندوق عقب ماش همه

 .گذاشت

 

 لیشده را به اتومب یداریخر لیاز آنکه تمام وسا پس

 پشت فرمان نشست و کمربندش میکردند، مر منتقل



 .بست را

 خانم مامانم آش بار گذاشته تایارم فیح فیح -

 .رستوران مهمون من میرفت یم ییدوتا وگرنه

 : زد شیآرام بر بازو تایآرم

 میر یسرجاش هست. م رهیآش در نم رینخ -

 ناهار مهمون تو. چلو کباب یکه قول داد همونطور

 .پرورده تونیبا کره فراوون. همراه با ز یسلطان

 :کش اومد میمر یها لب

 رو هم از مهد کودک ای. پس بذار ارمیآخ گفت -

 چطوره؟ میبر ییسه تا میبردار

 واقعا خوشحال شده بود، ایکه از تصور بودن ارم تایآرم

 :گفت

 

 .ذره شده هیدلم براش  هیعال -

 را از مهد کودک برداشتند و با خود به رستوران ایارم

 تایهرکدام پرس کامل غذا آوردند. آرم ی. برابردند



 :گفت

 خوره؟ یجون م ایهمه رو ارم نیا -

 :گفت ایجواب دهد خود ارم میمر نکهیاز ا قبل

 نمیاز ا شتریمن عاشق چلو کبابم. ب تایاره خاله آرم -

 م؟یخورم. شرط ببند یم باشه

 : نده اش گرفتخ تایآرم

 ؟یباشه شرط چ -

 گفتم شما گوش یاگه من خوردم، هرچ میشرط ببند -

 من یشما گفت یاگه نتونستم بخورم هرچ ی. ولکن

 کنم. یم گوش

 

 : کف دستش را مقابل او گرفت تایآرم

 !باشه قبول. بزن قدش -

 تایرا به دست آرم کشیخنده کنان کف دست کوچ ایارم

 .خوش گذشت یلیو مشغول شدند. به هر سه خ زد

 شرط نکهیا یشده بود، برا ریراه س یها مهیکه ن ایارم



 که او به نیا دنیبا د تایخورد. آرم یم ینبازد مجبور را

 :کند، گفت یخود را وادار به خوردن م زور

 یخور یرو تا آخر م نیدونم تو ا یکه من م گمیم -

 کنم. اما یگوش م یبگ ی. هرچیشرط رو برد پس

 هیبق رمیظرف بگ هیآقاهه  نیمن برم از ا بذار

 م،یخونه بخور میتوش بر میزیرو بر غذاهامون

 ها؟ هیچ نظرت

 گفت: ایارم

 

 بگم شما گوش یها قبوله خاله. خب حاال من هرچ -

 ن؟یکن یم

 :گفت تایآرم

 .یبله پس چ -

 .یشهرباز میبر گهیروز با همد هیخب پس قول بده  -

 ؟یشهرباز -

 وقتا من هی میخوبه. عمه مر یلیخ یآره خاله شهرباز -



 .بره یم رو

 :گفت میمر

 یدوتا داداشا م،یدار ینازگل رو هم بر م گهیراست م -

 خوش میبر نیو آرم یباهامون نام انیهم ب اوسکولتون

 .گذره یم

 .میندارم بر یباشه من حرف -

 

 یبرا تایآرم. دندیاز غذا خسته و کوفته به خانه رس پس

 صورت او را ند،یکادو شده را نب یبسته ها ایارم نکهیا

 .کرد و او خنده کنان به منزل رفت یو خداحافظ دیبوس

 از رفتنش در صندوق عقب را باز کرد و نانیاز اطم پس

 .ها را به خانه شان برد کادو

 

 برد و قبل از رفتن فقط رو اطیرا درون ح نیماش میمر

 :فتو گ تایبه آرم کرد

 .بکن یکار هیکنم  نیخوام خونه رو تزئ یم گمیم -



 کنم؟ کاریچ -

 

 ادیب میکن یرو ببر خونتون. نازگل هم صدا م ایارم -

 .کمکم

 ؟یفرست یم ایدنبالش  امیباشه. خودم ب -

 :گفت میمر

 نه بذار االن لباس هاش رو عوض کرد خودم -

 .ارمشیم

 بود و دهیآمد. نبات خانم رس تایبه خانه آرم پسرک

 :گفت

 ؟یمادر؟ کجا بود یاومد -

 :کرد و گفت کیسالم عل تایآرم

 میجون رو با مر ایارم می. ما رفتمیاومد یآره مامان -

 و با اشاره میاومد میبا هم ناهار خورد میرفت میبرداشت

 

 نیتزئ هیمادربزرگش فهماند او را آورده تا از قض به



 .باخبر نشود میتوسط مر خانه

 خرده بخوابم؟ هی شهیم ادیخوابم مخاله من  -

 .تو اتاق من بخواب میبر ایبله چرا که نه ب -

 ؟یواسم قصه بگ شهیخاله م -

 : خنده کنان گفت تایآرم

 .یکه دوست داشته باش یبله هر قصه ا -

 

 آماده یغروب همگ کی. نزددیلحظه موعود رس باالخره

 رونیلباس ب میها بروند. مر یکه به خانه خاقان شدند

 .داده بود تا موقع آمدن تنش کنند تایرا به آرم ایارم

 چند تا شیبرا تایشد، آرم داریکه از خواب ب یوقت

 :گفت ایگذاشت. ارم کارتن

 تنگ میبرم خونمون؟ دلم واسه مامان شهیخاله م -

 .شده

 یم گهیبعد با هم د نیکارتن رو بب نیا زمیآره عز -

 باشه؟ م،یر



 ناز خانم و فرامرز و پسرهاتکان داد. شه یناچار سر به

 خانه آن ها رفته بودند. نبات خانم هم آماده شد و به

 لباس تایکارتن بود که آرم یمشغول تماشا ای. ارمرفت

 : را آورد شیها

 خونتون. میخب حاال حاضر شو بر -

 

 خونمون؟ میبر -

 .خونتون می. برگهیآره د -

 بپوشم؟ یخب چرا لباس مهمون -

 .پوشم نگاه کن یمنم دارم م نکهیا یخب برا -

 در آورده بود، نشانش یواریرا که از کمد د یلباس بعد

 :داد

 . بزنمیهمرنگ لباس توئه با من ست کن بر نیبب -

 .قدش

 .او گرفت یکف دستش را به سو مجددا

 به کمک او لباسش را عوض کرد. دست به یسر ایارم



 .ها رفتند یهم با هم به خانه خاقان دست

 : داد که امکیپ میبه مر تایاز رفتن، آرم قبل

 .مییآیم میما دار -

 

 همه جا را فرا گرفته بود. چراغ ها خاموش سکوت

 با وحشت ایزنگ زد. در خانه باز شد. ارم تای. آرمبودند

 : کرد تایبه آرم ینگاه

 که؟یعه خاله چرا خونه تار -

 .مینیتو بب میبر ایدونم خاله ب ینم-

 دفعه کیرا داخل گذاشت،  شیپا ایارم نکهیمحض ا به

 بر یو داد و کف و سوت بلند شد. برف شاد غیج یصدا

 ایشد.ارم یگرفت. همه جا چراغان دنیبار تایآرم سر

 شروع کردند با هم آهنگ ی. همگدیخند یغش م غش

 .خواندند شیمبارک را برا تولدت

 مبارک تولدت

 مبارک مبارک



 

 مبارک تولدت

 شاد و دلت خوش لبت

 یگل پر خنده باش چون

 شمعارو فوت کن ایب

 یصد سال زنده باش که

 با فشفشه جلو آمدند و بوسه یو نام نیاز همه آرم اول

 خواندند یاش گذاشتند و هم چنان که م یشانیبر پ یا

 .هم به دست او دادند یا فشفشه

 

 

 یچشم م اریاخت یب ایکه ارم یآرمان آمد و وقت بعد

 ناگهان محمد ندیاش را بب یشگیهم یتا آشنا گرداند

 .آغوش گشود شیبرا

 .پسرم تولدت مبارک -

 و به دیپدرش را د یو در کمال ناباور دیکش یغیج ایارم



 او عی. در آغوشش جا گرفت. محمد سردیاو دو یسو

 آورد و دستش را به طرف او رونیاز آغوش او ب را

 : گرفت

 و یمرد کوچک؟ من نبودم مراقب مامان یچطور -

 که ها؟ یبود میمر

 .بله بابا -

 .پسرم نیافر -

 صحنه ها نیا دنیاز د تایبود. آرم یخوب اریبس روز

 یعکس م کیچ کیچ لشیزد و با موبا یقنج م دلش

 

 واقعا یپسر و پدر بعد از سه هفته دلتنگ دنی. دگرفت

 .بود یدنید

 یها تعداد لیبرگذار شد. فام یو خوش یبه خوب مراسم

 را یکه شهناز خانم، خانم خوش برخورد و مهربان بودند

 :داد نشانش

 .مادر ایجان ب تایآرم -



 جانم مامان؟ -

 .جان میعمه خانم هستند. عمه مر شونیا -

 :و گفت دیخانم غش غش خند عمه

 .ستیاسمم عمه خانم ن یجون هستم ول میعمه مر -

 یلیشما هم خ دنیاقدسه دختر گلم. از د اسمم

 .خوشحالم

 

 .او دراز کرد یزد و دستش را به سو یلبخند تایآرم

 : خانم ادامه داد شهناز

 .خانم هستند هیسم امرزیاقدس خانم مادر خدا ب -

 .خانم که به رحمت خدا رفت ریمن عروس

 دهان یمحو شد. به سخت تایآرم یلب ها یاز رو لبخند

 :گشود

 خانم رو من هیسم فیمتاسفم خانم. تعر یلیخ -

 .. ان شاءهللا که خدا صبرتون بدهدمیشن یلیخ

 : زد یلبخند اقدس



 امروز روز میداد که مرده بودم. بگذر یداده اگه نم -

 .. بفرماجشنه

  یناهار خور زیم ی. رودیهرحال موقع غذا رس به

 و شبانه بود. انواع یبرنج ریغ یمملو از غذاها نفره

 ،یساالد ماکارون ،یساالد سزار، ساالد اندونز ساالد،

 

 بادمجان، دلمه بادمجان فلفل گوجه، کتلت، کشک

 با سس آلفردو، پاستا با سس پستو، چند رنگ پاستا

 داشت یخود را بر م یغذا یو کرم کارامل. هرکس ژله

 به تایخورد. آرم ینشست و م یاش م یصندل یبر رو و

 کتلت یمادربزرگش تکه ا ینبات خانم برا درخواست

 بود دنیمشغول کش. دیکشک بادمجان کش یمقدار و

 : را پر کرد و به دستش داد یمحمد بشقاب که

 دلمه بادمجون ها کار مامانه، نیخانم ا تایآرم دییبفرما-

 .نداره حرف

 :زد و به کشک بادمجان اشاره کرد یلبخند تایآرم



 به د،ینیب یکشک بادمجون هم که م نیبله معلومه ا -

 .کار مامان منه. اونم حرف نداره ادیز احتمال

 خب پس واجب شد که حتما ازش بخورم. -

 

 بود اما نیکه آن شب کردن هم یتمام صحبت ن،یهم

 .هردو به تپش افتاد قلب

 یهمان اقدس خانم که از ده فرسخ هیسم مادر

 به یداد، از برق نگاه آن دو پ یم صیرا تشخ یدلدادگ

 و دیمحمد را کنار کش یبرد. در فرصت مناسب ماوقع

 :گفت

 ات یبشه چرا سر و سامون به زندگعمه فدات  -

 مادر؟ یدینم

 :ابرو باال انداخت و گفت محمد

 عمه جون سر و سامون گهیسر و سامون؟ چرا د -

 .. اون باال خونمه اون شغلمه بچمهمیدار

 : زد یلبخند تلخ عمه



 .خواد یبچه مادر م نیخودت رو به اون راه نزن. ا -

 فقط یخود ول یسر جا یهستم عمه، تو پدرش من

 

 تونن یهستن که بچه رو از عشقشون م مادرا

 .محبت بزرگ شه یکنن. نذار بچه ب رابیس

 

 عمه او را یافتاد. مهربان هیسم ادیلحظه به  کی محمد

 .انداخت یهمسر سابقش م ادی

 :و گفت دیگز لب

 .خب خودش مادر داره -

 : دست باال آورد عمه

 درخدا رحمتش کنه. روح بچم به خاطر بچه اش  -

 یجمع دخترها نیمحمد جان تو هم نی. ببعذابه

 هستن. یخوب

 

 .اشاره کرد د،یخند یکه با نازگل م تایبا چشم به آرم و



 یروی. به کمک قمر خانم و دو ندیرس انیبه پا یمهمان

 همه کارها انجام شد. عمه که تنها از ،یکمک

 کوچولو خود را به تهران ایتولد ارم یبرا شهرستان

 .آن جا بماند یبود، بنا شد چند روز رسانده

 بسته بود که دست محمد را حتما در حنا بگذارد تا عهد

 .از بابت نوه اش هم راحت شود الشیگونه خ نیا

 شیبرا زشیدختر عز یبه جا گرید یزن دنید هرچند

 به یهم راض هیدانست که خود سم یبود اما م سخت

 .ستیفرزندش ن ییتنها

 :دیکش شیخانم نشست و حرف ازدواج را پ ریمن شیپ

 .جان ریمن-

 جانم اقدس خانم؟ -

 

 نیهمه صبر، ا نیا گهیمن به محمد هم گفتم بسه د -

 .رهیزن بگ دی. محمد جوونه بایصبور همه

 ته دلش قربان صدقه ریداد. من یم ریاز دل من خبر



 :بود. گفت دهیشوهرش رفت که انقدر فهم خواهر

 باال نیکن براش آست یبگم اقدس خانم. مادر یچ -

 خواد. من یگفتم بهش مادر م ایارم نی. بببزن

 تیوضع نیبه ا یطفلک منم راض هیکه سم مطمئنم

 .رنیدوتا سر و سامون بگ نی. دوست داره استین

 حرف ها خوشحال شده بود، دلش قنج نیکه از ا محمد

 ها بود. اگر پاسخ نیزد. فقط نگران پاسخ نجم الد یم

 بود، یاگر منف یول دیرس یم شیبود که به آرزو مثبت

 .دیرس یم انیو آمدشان هم به پا رفت

 : و گفت دیخانم ابرو در هم کش ریمن

 شهینم یخودش راض یخواهر من از خدامه ول یا -

 

 هیسم امرزیخداب یجا چکسیما ه یهرچند برا۴۶- 

 بچه نیبه قول شما ا ه؟یچاره چ یول رهیگ یرو نم جون

 دختر شهناز خانم یگیخواد. شما راست م یمادر م هم

 که یدید نیدیخانوادشون رو هم که د ه،یخوب دختر



 .استیعاشق ارم خودشم

 وعده دنیکه تا آن موقع سکوت کرده بود، با د میمر

 و به دیمادر و عمه اش ابرو در هم کش یجد یها دیوع

 : آمد حرف

 خودتون؟ یبرا نیگ یم نیدار یچ -

 نیداداشت آست یبرا میبر میمادر؟ گفت میگیم یچ -

 .تو حنا میو دستش رو بذار میبزن باال

 تا؟یآرم یاونوقت با رفتن به خواستگار -

 .بهتر از اون یک گهیخب آره د -

 شانه باال انداخت : میمر

 

 یمامان داداش محمد بچه داره شما اگرم م -

 نیبر دیبا د،یدست و بالش رو بند کن دییخوا

 بچه داشته باشه تا هیکه اونم  یکس یخواستگار

 درست ینجوریباشن ا یمساو طیتو شرا هردو

 .ستین



 نداشت، لب میبرخورد را از مر نیخانم که انتظار ا ریمن

 : و گفت دیگز

 م؟یمر یگیم یدار یچ -

 من طینفر تو شرا هی. اگه گمیدارم م یواضحه که چ -

 ن؟یکن یم کاریحرفا رو بزنه، شما چ نیهم ادیب

 

 

 :انداخت و گفت یشانیبه پ ینیچ مادرش

 کنم قیکنم که خوب فکر کنم، تحق یم یخب سع -

 .کنم و بعد جواب بدم نیسبک سنگ و

 :شانه باال انداخت میمر

 من امکان نداره جواب ی. ولیراحت نیهه ب هم -

 .بدم که بچه داشته باشه یکیبه  مثبت

 :گفت یرانبا نگ اقدس

 که بچه داره، دل نداره؟ یچرا عمه جون؟ اون -

 :گفت میمر



 هردو طرف یبرا طیشرا دیبا یچرا نداره، داره ول -

 هیباشه. داداش هنوز که هنوزه تو فکر سم یمساو

 بشه یزندگ هیوارد  ادیم یآخه کدوم دختر جونه

 روح تو اون خونه باشه. فکر کن هی هیسا که

 

 نیخواستن، ا یچقدر همو م هیمحمد با سم داداش

 دوتا با هم نیهم خورده. ا تایبه گوش آرم حتما

 رو با هم گذروندن از ییخاطره داشتن. روزها یکل

 .. بعدم که ازدواج کردن و بچه دار شدنیبچگ

 نکهیکنه. مگر ا یقبول نم یدختر چیرو ه نایا خب

 هم داشته یا گهید یاون تجربه رو با کس خودشم

 .باشه

 کرد یاز نهاد محمد برخواست. هرگز فکر نم آه

 باشد. حق با او نیب کیآنقدر نکته سنج و بار خواهرش

 :و لب گشود دیکش ی. آهبود

 هیاز  ی. خواستگارمهیکنم حق با مر یمامان فکر م -



 خواهان یکه کل نینجم الد یاونم دختر آقا دختر

 محضه. البد اون دخترم مثل یخب خودخواه داره

 

 یخواد که تنها زن زندگ یحتما دلش م میمر

 که یباشه. در حال همسرش

 : اشک چشمش را پاک کرد و گفت عمه

 ی. حاال ضررییایقربونت برم عمه که انقدر با ح -

 یخواستگار میر ی. ما میکیتو تار هیریکه. ت نداره

 یجا میر یشد، الحمدهللا اگه نشد، هللا اکبر. م اگه

 .گهید

 : را در کف دست فرو برد شیااز حرص ناخن ه میمر

 .خوره یما با اونا بهم م ارتباطعمه جون اگه بگن نه،  -

 .خوره یهم به هم م تایمن و آرم یدوست

 ؟یخب اگه بگن آره چ-

 باال انداخت و گفت: یباز هم شانه ا میمر

 



 یسیمن مطمئنم اگر آره هم بگن، به خاطر رودروا -

 .خواستگار داره یلیخ تای. چون آرمگنیم

 :فکر کرد و گفت یاقدس کم عمه

 و یخانوادگ ارتباط نکهیا یبرا یزیچ هیاصال  -

 . منمیکن یم یکار هیهم به هم نخوره،  تونیدوست

 . ازدیخبر ندار یچیکنم شماها از ه یم وانمود

 نمیذارم بب یم ونیخودم با شهناز خانم در م طرف

 خانم؟ ریمن یگیم یها؟ چ ه،یدهنشون چ مزه

 خانم همزمان دست ها و شانه ها را با هم باال داد ریمن

 : گفت و

 یچند روز هی. ستیهم ن یدونم بد فکر ینم -

 .بعد بگذره

 را دیام یچون طوفان به جان محمد افتاد و گل ها شک

 به خواب رفته را در ایگفت. ارم ریپر کرد. شب بخ پر

 

 یگرفت و به طبقه باال رفت. پسرک را رو آغوش



 .گذاشت تختش

 

 پسرک زد و به اتاق خود یشانیبر پ یبوسه ا محمد

 واری. طاقت بودن در اتاق را نداشت. انگار در و درفت
 و

 آوردند. خواست طبق عادت چند یبر او فشار م سقف

 را تایاتاق آرم یرود و از آنجا پنجره  اطیاش به ح روزه

 خواب یشد. خود را برا مانیاما پش ندینظاره بنش به

 کرد و پس از زدن مسواک، داخل اتاق رفت و آماده

 یکرد که گوش یتخت افتاد. چراغ را خاموش م یرو

 به صدا در آمد. لشیموبا

 

 شیو فنروار برخاست و برجا عیسر تا،ینام آرم دنید با

 .سبز را لمس کرد ی رهی. با ذوق و شوق دانشست

 .دیدخترک به گوشش رس یمخمل یصدا

 .یخاقان یسالم آقا -



 .باالفاصله جواب داد محمد

 شده؟ یزیچ د؟یسالم، خوب -

 .... راستشدینه نگران نش -

 .دیحرفش پر انیبه م محمد

 افتاده؟ یخانم اتفاق تایشده آرم یچ -

 محبت ینشده فقط شما چندبار یخاص زینه ، چ -

 بارم من هیخواستم که  دیو به من زنگ زد دیکرد

 .رمیتماس بگ باهاتون

 خند بر لبان محمد نشست.لب گل

 

 .بر تاج تختش داد هیتک

 میتصم نیاون وقت ا د،یخوشحالم کرد یلیخ -

 !هستم؟ یچ ونیرو مد قشنگتون

 یهمرا یشاد یکه در آن زنگوله ها ییبا صدا تایآرم

 : کردند گفت یم اش

 که هی! مدتیجور دلتنگ هی دیخوب فکر کن -



 فرصت نشد میشب هم که منزلتون بود دمتون،یند

 گفتم حداقل نیهم یبرا مینیرو خوب بب گهید هم

 .رو بشنوم صداتون

 : زد وگفت یل از گلش شکفت. لخند تابناک محمد

 کردم شما هم مثل من از یعجب! من فکر نم -

 ...دنیشن

 .دیحرفش دو انیم تایآرم

 

 !کنار. ها؟ میگم که چطوره تعارف رو بزار یم -

 .بله موافقم -

 .دیبگ خوب پس شما -

 دست آزادش را مشت کرد و به دهان آرام زد وبا محمد

 : آرام گفت ییصدا

 !د؟یکن یبا من ازدواج م -

 .امدین یجواب

 ؟یخانم، هست تایآرم -



 !بله، هستم -

 !د؟یکن یبا من ازدواج م دمیپرس -

 .امدین یهم جواب باز

 د؟ید یخانم؟! جواب نم تایالو، آرم -

 گفت : طنتیبا ش تایآرم

 

 .دیبپرس گهیبار د هی -

 .در دل محمد آب شد قند

 با من ازدواج ایپرسم آ یهم شده م گهیهزار بار د -

 د؟یکن یم

 : گفت تایآرم

 !به چند شرط -

 !شنوم یبگو صد شرط؛ م -

 من تیکار و درس وفعال یکه جلو نیا یکیخوب ،  -

 .دیرینگ رو

 من خودم اصال اصرار هم بر ادامه اش نکهیخوب ا -



 گه؟ید .دارم

 .دیکه هرسال من رو مشهد ببر نیا گهید -

 

 شاهللیکه از خدامه، خوب؟ تازه بعد مشهد ا نمیا -

 هم ببرم. هرجا که شما گهید یکه جاها نهیبر ا میسع

 .دیخواست

 اصال و ابدا اجونیمن و ارم یارتباطکه تو  نیا گهید -

 .دینکن دخالت

 : وگفت دیبر محاسنش کش یدست محمد

 !گه؟یخوب؟ د -

 : گفت طنتیبا ش تایآرم

 یشد بعدا بهتون م لیتکم ستمیمن ل دیاممم.. بذار -

 .گم

 .محمد کش آمد یلبها

 !د؟یراحت باشه که مال من المیخ یعنی -

 خنده کنان گفت : تایآرم



 

 !بخواد یحله تا خدا چ هیپنجاه درصد قض -

 .از چشمان مرد جوان ساطع شد یشاد برق

 من یکن یفکر م ؟یون چخوب اون وقت خانوادهت -

 قبول کنند؟ رو

 

 : خنده کنان گفت تایآرم

 .خودم گذاشتن یرو به عهده  یخوب اونا همه چ -

 !یچه عال-

 تیبعدهم... چرا قبول نکنن؟ از شما بهتر، با شخص-

 خواد باشه؟ یم یبا خانواده تر، ک تر،

 

 یقرار از حرفها یزد. ب یم شیمحمد انگار در گلو قلب

 : گفت دخترک

 !ره دختر ینکن ، صبر و قرار از کفم م یجور نیا -

 ...ی...عشوه اینوز ،یخورده ناز هی



 . دیبه گوشش رس تاینرم آرم ی خنده

 ادیاصال خوشم نم م؟یمگه ما بچه ا هیچ گهیناز ونوز د -

 .برم هیحاش ادیز

 . پسیکن ینم یلوس باز ایلی! برخالف خیعال اریبس -

 .میرس یمحترم م یخدمت خانواده  گهیروز د چند

 .دیخند تایآرم

 .آقا رمحمدیشبتون به خ -

 کی. اسم کوچینگفت یخاقان یآقا گهیچه عجب! د-

 .بهتره

 

 :ارام گفت تایآرم زیخنده ر دنیباشن

 .ریشب، روز و تمام لحظه هات به خ-

 که به او به قصد یبه تمام دختران هیبعد از سم محمد

 یم ریتحق ی دهیشدن به د یم کینزد یدلبر

 یم یسع لهیکه با هزارمکر وح ی. دخترانستینگر

 خوش یدانست رو یقاپش را بدزدند. چرا که م کردند



 گناه موجب غرق یدادن به آن سرچشمه ها نشان

 دهیکه د یبا تمام دختران تایخواهد شد. اما آرم شدنش

 الهه ،«تایآرم»اخص نام  یفرق داشت. به معنا بود

 پر تیشفاف نیو پاکدامن. در ع افتهیود؛ آرامش ب نعمت

 یم ییبه رازگشا قیکه او را تشو یابهام بود. ابهام از

 داشت. در انیشگرف درون دخترک جر یزی. چکرد

 بود و دست دهیچیباطن، پ یو صفا یسادگ نیع

 .یافتنین

 

 یها ی. مهار انرژدیبه کل از سر مردجوان پر خواب

 چون تا،یشده بود. صحبت با آرم سرگردانشسخت

 سبد نیزمرد یودشت میمال یبر سر رودخانه ا نشستن

 به دنیرس یدر پ نکیداد و ا یبه او م یخوشبخت سبد

 تماس یبه برقرار میآرامش دوباره تصم ی نقطه

 ناک یحساب ،یدرون اتیبار درمبارزه با تمن نی. اگرفت

 !شده بود اوت



 یافتاده بر تخت از اقدام جسورانه  تایآن سو آرم از

 .انگشت به دهان مانده بود خودش

 : کرد یم هیشد. با خود واگو ینم باورش

 کار رو من نیمن بودم؟ من زنگ زدم؟ ا یعنی اوه،»

 «بکنم؟! یکار نیچطور تونستم همچ ،یوا کردم؟

 

 یبیراز دلش را برمال کرده بود حس عج نکهیا از

 یشاد ،ییپروا یذوق، ب ،یمانیاز پش ی. ملغمه اداشت

 او نبود که زنگ زده بود، انگار یی... گویدلتنگ یکم و

 نیدست او را گرفته و او را وادار به ا یقو ییروین

 یم شیآبرو دیفهم یم یکرده بود. اگر کس تماس

 گاه به چیه ا،ی. اوکه نشسته بر برج عاج غرور وحرفت

 نکیداد ا یخوش نشان نم یرو یمرد جوان چیه

 یگذاشته و محمد را از مکنونات قلب شیپا پ جسورانه

 بعد کبوتر یدانست روز ها یآگاه کرده بود. م اش

 ادیشانه اش خواهد نشست. به  یبر رو یخوشبخت



 یمحمد و طرز صحبت کردنش تبسم نیریش لبخند

 و خوشرو نیشادتر دید یاو را خوشحال م ی. وقتکرد

 د با طول موجکر یبود. احساس م نیزم یفرد رو نیتر

 ردیگ یرا که با او م یمیهماهنگ شده و ارتباط صم او

 

 افکار نیمحمد است. در هم یقو سیخاطر مغناط به

 ....که محمد زنگ زد بود

 چهاردهم فصل

 

 .دیگفتار لب گز انیاز ب ناتوان

 انیکرد م یم انیرا که ب یواژه ها و کلمات یتمام انگار

 .افتاده بود و قادر به خروج نبودند ریو زبان گ مغز

 که دخترک در دیسکوت او فهم یبا مشاهده  محمد

 .خود فرو رفته یشگیهم قالب

 خانم؟ تایآرم -

 



 .دینشن یجواب

 تا؟یآرم -

 بله؟ -

 .راحت شد المیآه، خ -

 .دندیخند هردو

 .هفته نیپس قرارمون شد آخر هم -

 .چشم یقدمتون رو -

 .چشمات پر از نور -

 یبود. حت یآن شب کاف یبه خود آمد. برا تایآرم

 یهم کرده. استفاده  یرو ادهیکرد ز یم احساس

 .تیبعد از عقد محرم یماند برا یاز کلمات م هنرمندانه

 کیدخترجوان با  یتماس را قطع کرده بود ول محمد

 گریرا به گوش چسبانده بود وبا دست د یگوش دست

 

 اریاخت یب نیح نیمداد ودر ه یرا آرام ماساژ م گردنش

 .آمد یکش م شیها لب



 .گشتند یبعد با نازگل از مدرسه برم روز

 شدن کیمدرسه و نزد یلیخوشحال از تعط نازگل

 یرا رو شیرا بلند کرده و پا کیموز یصدا النیتعط

 .رفت یم غاجیغ ابانیفشرد و در خ یگاز م دپدال

 اعتراض یکه صدا دیکش یم ییها ال لیاتومب انیم از

 .درآمد تایآرم

 ؟یکن یم ینجوریچرا ا یچته روان یهو -

 .دیغش غش خند نازگل

 .بدم جانیبهت ه ؟خواستمیدیترس -

 .دیابرو در هم کش تایآرم

 

 یکس ریبم یریبم یخوا یالزم نکرده. خودت م -

 .من حاال حاالها آرزو دارم یرو نگرفته ول جلوت

 نرم بر لبانش ینرس او خنده ا یبا مشاهده  نازگل

 .و سرعت را کم کرد نشست

 یده برا یجون م یخلوت نیبه ا ابونیخ ایترسو، ب -



 نمی. حاال بگو ببیگاز رفتن که کوفتمون کرد تخته

 ه؟یاز اون هزار آرزو چ یکی

 که از رفتار ار ناراحت شده بود شانه باال انداخت تایآرم

 : رو به پنجره جواب داد و

 .هینداره شخص یبه تو ربط -

 به او انداخت ومجددا به مقابلش نگاه ینگاه مین نازگل

 .کرد

 یکه خودت تک و تنها دار هیشخص ید نه د. وقت -

 یقاط یمن رو از بچگ ی. اما وقتیکن یم یزندگ

 

 .شهیپس به منم مربوط م یخودت کرد یزندگ

 .مینیبگو ب خوب

 .را کم کرد کیموز یصدا تایسکوت آرم دنید با

 یلیخوام. خ یخوب باشه بابا معذرت م یلیخ -

 .یکردم انقدر بترس یفکر نم یرفتم ول سرعت

 .به سمت او برگشت عیحرکت سر کیناگهان با  تایآرم



 نیچقدر ا یدی. نشنستیمسئله فقط ترس من ن -

 یسرت معلم ریها فحشت دادن؟ آخه تو خ راننده

 نیماش نهی! اگه مامانت بب؟یکن یم هیکارها چ نیا

 یبنده خدا دائم استرس م یاریپرواز درم به رو

 یایب یکه راحت بر دنیخر نی. اونا است ماشرهیگ

 .یکن یبا جون خودت باز نکهیا نه

 و اجازه داد که دیبار به سمت راست کش نیا نازگل

 .ردیاز او سبقت بگ یعقب لیاتومب

 

 به حالت به یوا نیحق باتوعه، بابا من غلط کردم. بب -

 .ها یبزن یحرف مامان

 .تکرار بشه نکهیمگر ا -

 .شه. جهنم یتکرار نم گهینه د -

 

 : بعد گفت یکم

 م؟یبر یایخوام برم بازار. م یفردا م -



 : فروکش کرده بود گفت تشیبانیکه عص تایآرم

 بازار؟ بازار چه خبره؟ -

 !گهید دیخر -

 ها... یکینزد نیتو هم دیهمه مرکز خر نیخوب ا -

 

 .دندیمحل خودشان رس کینزد

 : گفت نازگل

 یبچگ ادی ،یدون یداره م یمن نوستالژ یبازار برا -

 ... بعدم خود بافت بازار رومایافتم. اون قد یم ها

 یجالب یرو، اون بوها شیدارم. بافت سنت دوست

 میانگار از اعماق قد یول هیتونه بگه چ یآدم نم که

 حس یلیکشونن. برام خ یآدم رو اون تو م اومدن

 م؟یبر ی. چطوره مباارهیم یخوب

 : فکر کرد وگفت تایآرم

 .میوقته نرفتم بر یلیآره خوبه منم خ -

 .مونه صبح یباشه پس قرارمون م -



 ؟یگ یبه اونم م یچ میمر -

 

 هیسرش شلوغه عمه اش اونجاست هر روز  میمر -

 .هاشون دعوتن لیفک و فام یخونه  یدارن ه یکار

۲۴ 

 !تونهیگفتم، گفت نم بهش

 زایچ یسر هیخوب. راستش مامان منم  یلیخ-

 که فقط تو بازار موجوده، خوب شد هم فال  هم خوادیم

 . تماشا

 .که زنگ رو زدم جلو در باش نیپس صبح زود هم-

 . باشه-

 .وارد خانه شد تایکه کردند، آرم یاز خداحافظ پس

 به کمک آن یکه گاه یرا همراه با خانم کارگر مادرش

 داد و وارد ی. سالمدید یه تکانآمد، مشغول خان یم ها

 

 ی. شهناز همانطور که به بهجت خانم بر روشد



 : گفت رساندیم ندهیدستمال و شو هیچارپا

 کمک ایسالم دخترم . برو آشپزخونه غذات رو بخور ب-

. 

 سالنه سالنه به آشپزخانه رفت و از همان جا تایآرم

 : گفت

 عالمه کار هیمامان به خدا از صبح سر پا بودم و -

 واسم یانرژ شدیم لی. مدارس داشت تعطکردم

 کی هیاجازه بده  رم،یمیم یدارم از خستگ نمونده،

 . امیبخوابم بعد چشم م ساعت

 : خانم از همون باال گفت بهجت

 نمونده یزیدخترم برو استراحت کن چ خوادینم -

 .گهید

 از غذا نبود. یگاز کرد خبر ینگاه به رو تایآرم

 

 . غذا کو ا  مامان-

 : خانم از همانجا گفت شهناز



 کن بخور . ما مروی، بردار ن خچالهیتخم مرغ تو  -

 . فرصت نبود میخورد مروین نیهم هم

 ناهار گذشت به اتاقش رفت. لباسش را ریاز خ تایآرم

 دیخواب گذاشت. نفهم یایکرد و راحت پا به دن عوض

 ردبه در زد و وا یخوابش برده که شهناز تقه ا چقدر

 .شد

 پاشو شب د،یساعت بخواب کیبه به خانم قرار بود -

 . شده

 به پنجره یچشمانش را باز کردو نگاه یال تایآرم

 ! شده بود کیبله هوا تار انداخت،

 درجا نشست . عیسر

 

 .یکردیم دارمیب دمیچقدر خواب یوا یا-

 . کنارش نشست شهناز

 تموم شد فرشارو هم فردا از ییراینداره پذ بیع-

 .نمونده یزیچ گهید ارمیم ییشویقال



 : تعجب کرد و گفت تایآرم

 مونده تا یهفت، هشت، ده روز هیحاال چه با عجله -

 . دیع

 : کرد یتبسم شهناز

 .ادیآخه بناست مهمون ب -

 : گفت تایآرم

 خاله جون دلش تنگ هیوا چه وقت مهمونه! چ -

 ها؟ ییدا ایشده؟

 گفت : شهناز

 

 ! ادیب ژهیمهمون و هیبناست  چکدومیه-

 ژه؟یمهمون و-

 

 ژه؟یمهمون و-

 : تر آمد کینزد شهناز

 .نجایاومده بود ا میمر یامروز اقدس خانم عمه -



 : دیپرس زیت یشد، با چشمان اریهش تایآرم

 ؟ییتنها م؟یمر یعمه -

 .آره-

 ؟ یچ یبرا -

 

 انیب میگفت که اگه اجازه بد یاومده بود م راستش

 .کنن تیآقامحمد خواستگار یبرا

 انداخت. شهناز از گلگون شدن رنگ ریسربه ز تایآرم

 با»گفت: یاو برد. پس از لخت لیبه تما یپ دخترش

 بچه هم داره، هیقبال ازدواج کرده و  نکهیبه ا توجه

 ان؟یبگم ب ه؟یچ نظرت

 دونمینم» ترانداخت: نییسرش را هرچه پا تایآرم

 «.دیدونیخودتون صالح م یهرچ

 به خود گرفت و به یجد یا افهیبلند شد. ق شهناز

 .و اکناف اتاق به دقت نگاه کرد اطراف

 زیرو تم یمامان یفردا با بهجت خانم بناست طبقه  -



 به یدست هینداره فقط  یاما اتاق تو مشکل میکن

 .ها بکش شهیش یرو

 برگشت سمت او : بعد

 

 یخیتار هی، بابات  گمیخوب پس من به بابات م -

 چطوره؟ ان،یکنه ب نییچند روز تع نیتو هم ور

 . انداخت نییسر پا تایآرم

 .دیدونیهرجور خودتون صالح م-

 :گفت شهنار

 حرف یتا اون موقع مبادا با کس نیبب یخوب، ول یلیخ-

 اسمت سر وفتادهین یها ، دوست ندارم هنوز اتفاق یبزن

 به نازگلم یحت یبگ یزیچ ی. مبادا به کسوفتهیب زبونا

 باشه؟ نگو

 . باشه-

 خبرش دینشده نبا یکارا تا جد نجوریکه ا یدون یم-

 گهیها اگه بفهمن د هیبشه مخصوصا که همسا پخش



 .الستیواو

 

 .پله ها شد یهم با مادرش راه تایآرم

 :رفتن از پله ها گفت نییپا نیح در

 رو بهتون بگم هنوز نه نیخواستم هم یاتفاقا منم م -

 .مرحمت خانم فقط بشنوه هیداره نه به باره کاف به

 پاها یرو یکه از شاد تایآرم دندیآشپزخانه که رس به

 . دیشد، بو کش ینم بند

 لیامروز کال آشپزخونه تعط نکهیمامان خانم مثل ا-

 ها نه؟ شده

 :انداخت یصندل یخود رو رو شهناز

 تلف یهمه کار وقتم رو با آشپز نیا ونینه پس م -

 ؟ کنم

 . آمد رونیهم از اتاقش ب نیموقع آرم همون

 ه؟یمامان شام چ-

 



 .دیشهناز دهان باز نکرده بود که آرمان هم رس هنوز

 مامان شام حاضره؟ -

 .دیشد و ابرو در هم کش نهیدست به س شهناز

 عوض کمک کردن شام و ،یخونه تکون نیتو ا -

 د؟یخوا یم ناهارم

 شهیکه م یخونه تکون یعنی وا»دیباال پر نیآرم یابروها

 «م؟یریبم یاز گشنگ دیبا

 یموقع در آسانسور باز شد و مادر بزرگ در حال همان

 .گرفته بود وارد شد رهیرا با دستگ یقابلمه ا که

 .آبگوشت آمادست دینیرو بچ زیم -

 یمامان»به استقبال مادربزرگش رفت و گفت: آرمان

 داره ی! بهبه بهبه چه عطریگرم چه آبگوشت دمت

 «.اومممم

 

 . با خودمیمامان ولیا»هم به دنبال اون گفت: نیآرم

 روینم دیبگه بر خوادیاالن شهناز خانم م گفتم



 «.دیبخور

 .محکم پس گردن او زد شهناز

 چند روزه هم بهونه نیا یمظلوم یلیتو هم خ ستین -

 .و چلو کباب تزایپ یزنگ زد یآورد

 .بخورم دیبا گهیخوب چه کار کنم جوونم د -

 بود با دهیرو که نبات خانوم تدارک د یخوشمزه ا شام

 تایوافر همراه با فرامرز در آشپزخانه خوردند. آرم یلذت

 : مادرش گذاشت یشانه  یرو دست

 .مامان شما استراحت کن ظرفا با من -

 تازه نمازش را تمام تایزود نازگل زنگ زد. آرم صبح

 «صبح کله سحر؟! هیچ»بود گفت: کرده

 

 گهیساعت د میبمون تا ن داریبگم نخواب ب خواستم -

 برد نیماش شهیکه بازار طرحه نم یدونیم میکن حرکت

 .میبا مترو بر بناست

 ! یزیچ یتپس یاووو حاال چرا مترو زنگ بزن اسنپ -



 

 . نه بابا بازار رفتن صفاش به سوار مترو شدنه-

 . خوب بابا تو هم یلیخ-

 رفت نییساعت به پا میشد.در ظرف کمتر از ن آماده

 فشیرو شهناز خانوم نوشته و او در ک یسفارشات

 بود . انداخته

 

 دوستش با مترو به بازار تهران رفتند وارد بازار همراه

 ی. بودیرسیاز همه جا به مشام م دیع ی. بوشدند

 همراه عطر گالب ل،یدو آتشه شور درآج یها ینخودچ

 یداد. داخل بازار کم یشان را قلقلک م ینیها، ب باسلق

 چشمشان به نورکم عادت کند. پس از دیکش طول

 خان زند یخود را مقابل مزار لطفعل دیخر یمقدار

 روح آن سردار شجاع فاتحه یشاد یو برا دندید

 .خواندند

 .باهم دیبازار لباس فروش ها شروع کردند به خر از



 یاعضا هیمادر و بق یخود و برا یتکه لباس برا چند

 یدی. خوشحال از خردندیخر یدیبه عنوان ع خانواده

 کرده بودند، با چند بسته بار سوار مترو شدند و به که

 . شدند کیخود نزد یزندگ محل

 گفت : نازگل

 

 .خورده تو پارک کمر واسم نمونده هی مینیبش میبر -

 استقبال کرد باهم به پارک شنهادشیاز پ تایآرم

 .خانه رفتند کینزد

 رنگش را با یلباس زرد کاه دیبود که خورش یروز چند

 یعوض کرده بود و با گرما نیو زر ییطال یا جامه

 زده را در سر کوه ها و دامنه خی یبرف ها مطبوعش

 یکرد. ننه سرما بساط خود را جمع کرده و م یم ذوب

 از باران و برف مانیتا چندماه بعد دوباره پروپ رفت

 نفس گرم عمو نوروزخواند و  یآواز م می. نسبرگردد

 نشاند. دو دخترجوان، یدرختان م یها را بر رو جوانه



 سرد پارک مکتین یخود را رو دیع دیاز خر خسته

 چمن زار یاز جانشان برود. بر رو یتا خستگ انداختند

 سبز یمحصور در شمشادها یاطلس یاز گل ها یفیرد

 یدمجنونیکرد و در پشتشان ب یم یابلق، عطرافشان و

 

 یبه رقص درآمده بود، خنکا میاز آهنگ نس که

 .دیبخش یدر ظل آفتاب م یدلچسب

 داده بودند به مکتیبر ن لهیدخترجوان همانطور که  دو

 تایکردند. آرم یآن ها بود نگاه م یکه در ده قدم یابانیخ

 .درآورد وهیو آبم کیدوعدد ک فشیدرون ک از

 نازگل بخور که تو خونه هامون به بهونه خونه ایب-

 .ستین یاز ناهار خبر یتکون

 .آنها را گرفت و مشغول شد عیسر دوستش

 چندروز همه ش غذامون شده نیا یگیآره راس م -

 .چیو ساندو املت

 یمنظره مقابل، سرش را کج کرد و با چشمان دنید با



 :گفت کیبار

 شت و محمد آقااون دوتا پسر، دادا نمیبب تا،یآرم -

 ستن؟ین

 

 .گم شد یلیاتومب دیترمز شد انیآخر در م ی کلمه

 به یو واضح بود که همگ دیضربه چنان شد یصدا

 که تا قبل از آن کم به یتیآن هجوم بردند. جمع سمت

 .شدند ادیو ز میعظ اریبس کبارهیبه  دیرس یم نظر

 سهیآمد. دو دختر غافل از ک یم ادیو فر غیج یصدا

 ایو مصدوم  لی. مردم دور اتومبدندیجلو دو دیخر یها

 ساعت یبر رو دیگرد آمده بودند. خورش مصدومانش

 آشنا بود اریدخترجوان بس یکه برا یرنگ ینقره ا یمچ

 یکرد اما تالشش برا یو نور را منعکس م دیتاب یم

 . آرام و با ترسدینرس ییمصدوم واقعه به جا دنید

 .خون قلبش را به تپش انداخت یرفت. سرخ جلو

 :زد ادیفر تیجمع انیآشنا از م ییبا صدا یمرد



 تند تند، یه نکهیا یآمبوالنس، به جا نیپس کو ا -

 دیزنگ بزن دیریهاتون عکس بگ لیتند با موبا تند

 نبض نداره! ره،یم یداره م ضی. مرادیب آمبوالنس

 

 نشسته بود و بر سر نیزم ینگون بخت بر رو ی راننده

 در چهره دختر جوان دی. ترددیکوب یصورت خود م و

 !داد یشانیخود را به پر یجا

 آمبوالنس، دخترجوان ریآژ یشدن صدا کینزد با

 یا رهیکه دورش را دا ینیسرافتاده بر زم توانست

 شد، یکه هرلحظه شعاعش بزرگ و بزرگ تر م نیخون

 !ندیبب را

 نیچهره غرق در خون مردجوان، آخر دنیبا د تایآرم

 ....افتاد نیرا از دست داد و بر زم توانش

 

 .افتاده بود ابانیجان و خون آلود کف خ یب محمد

 نازگل، آرمان را متوجه آن دو کرد. آرمان غیج یصدا



 

 آمبوالنس به نازگل گفت یها نیکمک به تکنس ضمن

 .دینگوفعال  یهم به کس یزیرا به خانه ببرد و چ تایآرم

 یرا رو تایکه آنجا بودند به کمک نازگل، آرم یخانم چند

 بعد که حالشان بهتر شد یپارک نشاندند. کم مکتین

 را برداشته و با سمت خانه رفتند. از آن همه لیوسا

 یبود خبر افتهیکه از صحبت با محمد  یو حال شور

 دیجهان را مقابل چشمانش د دادیرو نی. بدترنبود

 شیاتفاق رخ داده خط بطالن بر تمام آرزو ها همان

 آن ها، همه یآمد همه  یسر محمد م یی. اگر بالدیکش

 . رفتیو به هوا م شدیها دود م ایآن رو ی

 : گفت نازگل

 من برم نیبش نجایهم یراه بر یتونینم خواد،ینم-

 .امیرو بردارم ب نیماش

 برگشت. شیاز خدا خواسته سرجا تایآرم

 



 !؟یچکار کن یاریرو م نیماش -

 .گهید مارستانیب میبر ارمیب -

 رفتن ؟ مارستانیکدوم ب یدونیآخه مگه م -

 :گفت نازگل

 زنگ به اون داداشت بزن ازش بپرس هینداره  یکار-

 .یآدرس رو گرفته باش گردمیمن برم تا

 یتکان داد و بعد رفتن نازگل شماره  یسر تایآرم

 : را به زحمت گرفت . آرمان بالفاصله جواب داد آرمان

 بعد چهارراه مارستانیب نی، ما هم تایسالم آرم-

 .میهست

 .میایم میباشه من و نازگل دار -

 .دینگ یچیه یچکیخوب اما فعال به ه یلیخ -

 چطورن االن؟ گمیااا م -

 

 و اومدن همه دورو برش هوشهیفعال ب دونمینم -

 . رنیگیها رو م شیازش انواع اقسام آزما دارن



 آرمان؟-

 بله؟-

 ساعت از روز شما دوتا باهم چکار نی! اشده؟یچ -

 !؟ نیبر نیخواستیکجا م نیکردیم

 : فرستاد رونینفسش را ب آرمان

 هی یچینفهمه خب، ه یکس میخواستیبابا مثال م یا-

 یمحمد آقا کمک ها ایتا با خونواده بودن که گو چند

 کنم شیمنم خواسته بودم همراه کنهیبهشون م یمال

 .میببر میبخر ییزایچ هیبراشون  میباهم بر و

 تو مسجد انجام یکارا رو که مامان و مامان نیخوب ا -

 .دنیم

 

 یاز خانواده ها نایخود. ا یاون جا ،یچیاونا ه -

 خاص یهستند که خود محمد آقا کمک ها یمخصوص

 برم. حاال بعدا برات خواستمی. منم مکنهیم بهشون

 .محمد در چه حاله نمیمن برم بب دم،یم حیتوص مفصل



 . بده یلیحالش خ گنیم-

 :گفت آرمان

 .کامل هیهوشی. بهیهوشیاز اون موقع تو ب دونمینم -

 ؟یخوب آخه پس خانوادش چ -

 . گمیآروم آروم بهش م یجور هی حاال

 .میایباشه پس ما االن م-

 اخل صندوق عقب گذاشت وبسته ها رو د د،یرس نازگل

 مارستانیرفتند. ب مارستانیسوار شد و باهم به ب تایآرم

 از دگانیصدمه د شهیمانند هم دیع کیبود، نزد شلوغ

 پر بودند ، یخطرناک چهارشنبه سور یها یباز بیآس

 

 یجد ییها بیآس یاطیاحت یکه در اثر ب ییها نوجوان

 زجه زنان شانیو خانواده ها کردندیبودند ناله م دهید

 از دستشان یتا هر کار کردندیدکتر ها التماس م به

 آن ها بکنند. دو دختر خود را به اطالعات یبرا دیآیبرم

 .رساندند



 آوردند شیساعت پ مین هیبود  یتصادف یضیمر -

 کجان؟

 :جوان گفت دختر

 ن؟یدار یتو اورژانس هستند شما نسبت -

 :تکان داد یسر نازگل

 .بله بله -

 رفتند. مارستانیهر دو به اورژانس ب و

 

 دود یخون و بو یکننده با بو یمواد ضدعفون یبو

 بود و راه ختهیاز احتراق مواد متحرقه در هم آم یناش

 .گرفتیرا م نفس

 

 اورژانس یسر چزخاند و آرمان را در انتها تایآرم

 .دیرا احاطه کرده بودند د یکه تخت یمیت کینزد

 .همانجا صدا زد از

 . آرمان -



 .اشاره کرد که آنجا برود آرمان

 یصورتش پاک شده بود اما در خواب یخون ها محمد

 فرو رفته بود، انگار نه انگار که آن همه صدمه بر قیعم

 

 تایوارد شده بود. انگار او از تنش جدا شده بود. آرم او

 انیباهم راز دل درم شبیهمان د شدینم باورش

 رفته بود و دین ها به خربودند، به شوق آمدن آ گذاشته

 .داده بود ییطال یخود وعده ها به

 :گفت نازگل

 گفتند؟ یخوب..دکترا چ -

 سرش عمل بشه ازش دیگفتند با» جواب داد: آرمان

 «.کرده یزیگرفتن سرش خونر «یآر آ ام»

 را به زور در پشت نقاب دالوصفشیزا جانیکه ه تایآرم

 نشه چه اگه عمل»:دیکرده بود، پرس یمخف یخونسرد

 «!فته؟یم یاتفاق

 به سقف رهیفرستاد وخ رونیآه سوزناکش را ب آرمان



 که هست یزی.. اما چرهیم نیاگه عمل نشه از ب» :گفت

 

 یتکونش هم نم یعملش خطرناکه از طرف گنیم نکهیا

 «.بدن تونن

 «م؟یبکن دیخوب حاال چه کار با»و گفت: دیلب گز نازگل

 م؟یبه خونوادش بگ یچه جور دیحاال با -

 راستش االن که فکر» .دیدست بر گردنش کش آرمان

 بزنم، چطوره به مامان یحرف تونمینم نمیبیم کنمیم

 «ها؟ میبگ

 .سرتکان داد تایارم

 .کار رو بکن نیباشه هم-

 .را درآورد یگوش آرمان

 شد. کیبه آن ها نزد یپرستار

 

 نییشلوغه بفرما یلیخ نجایا د،ییبفرما دییبفرما -

 .رونیب



 یرو مارستانیب دوریکرد. در کر رونیهر سه را ب و

 ینششتند. آرمان ما وقع را برا یسرد فلز یها یصندل

 کرد. شهناز محکم بر صورتش کوفت و فیتعر شهناز

 که جوابش ییکرد، سوال ها چیآن سو او را سوال پ از

 .خود آرمان هم معلوم نبود یبرا

 و رخانمیاز تماسشان نگذشته بود که من یربع کی هنوز

 خانم هر دو بر سر و صورت زنان همراه شهناز اقدس

 .آمدند مارستانیب به

 !شده آرمان؟ یچ -

 شده پسرم؟ بچه ام چشه؟ یچ-

 گفت : آرمان

 

 .ستین یزیلطفا ان شاءهللا که چ دیآروم باش -

 .کنن یها دارن تالش خودشون رو م پزشک

 :گفت اقدس

 بال رو سر بچه ام در آورد؟ نیا یبود، ک یک -



 از یکه در گوشه ا دیرس ینگاه او را گرفت و به مرد رد

 هم کنارش یانداخته بود و مامور ریسر به ز سالن

 بچه ام رو یتو زد» او هجوم برد. یبود. به سو ستادهیا

 «؟یتو بهش زد ؟یروز انداخت نیا به

 :کنان گفت هیگر مرد

 نیاومدن، من هم هویخودشون حاج خانم به خدا  -

 دونم یدفعه نم هیرفتم.  یخودم رو داشتم م ریمس

 رید گهیکه د دمید یجلوم. زمان دنیشد پر چطور

 بود. شده

 

 کیخانم هم به دنبال خواهرشوهرش به مرد نزد ریمن

 .شد

 سر ییاگه بال ؟یکرد یحواست رو جمع م دیتو نبا -

 ...ادیام ب بچه

 : کنان گفت هیهم گر مرد

 خدا نکنه حاج خانم ، خدا نکنه. گردن من از مو هم -



 دیبا من بکن دیدوست دار یتره، اصال هرکار کیبار

 دلتون خنک شه. انشاهلل که هرچه زودتر آقا تا

 .کنم یم دیبگ یشن. منم هرکار یخوب م پسرتون

 .دیرم، اصال من رو اعدامم کن یم دیبگ زندان

 یصندل یخود را رو جهینت یو اقدس هردو ب ریمن

 : و گفتند انداختند

 م؟ینیبب میتون ی، م میکار کن یخوب حاال چ -

 با دست اشاره کرد که دنبالش بروند. آرمان

 

 یلیتو خ نیخانم پرستار بگم ا نیمن برم به ا -

 ضیمر یکل ی. به خاطر چهارشنبه سورشلوغه

 .هم اعصابشون خورده نایا آوردن

 

 داد وگفت یحاتیبه پرستار توض دیکه به آن جا رس بعد

 .فرد مصدوم هستند یآن دو مادر و عمه  که

 .محمد برد نیهر دو را به بال پرستار



 .دیهم رس یخاقان یموقع آقا همان

 دست یشد. موقع دست رو یمحمد عمل م دیبا

 یداخل سرش را مهار م یزیخونر دینبود. با گذاشتن

 .کردند

 

 یخاقان یم بود را آقاها، امضاها و هرچه که الز اجازه

 .قرار دهند یو بناشد محمد را مورد جراح داد

 : خانم گفت ریآن جا بودند. من یخاقان ی خانواده

 می. ما هستذیدیزحمت کش یلیخ د،یشماها بر -

 .نجایا

 .اوگذاشت یدست بر شانه  شهناز

 ختم به زیخانم خدا بزذگه، ان شاءهللا همه چ ریمن -

 .دیشه. نگران نباش یم ریخ

 .دییبده، بفرما رتیخدا خ -

 .ماندند به همراه آرمان مارستانیو اقدس در ب ریمن

 خانه یو شهناز و اعظم به سو تایهمراه آرم ونازگل



 . هنوز داخل کوچه نشده بودند که مرحمت جلورفتند

 .دیپر

 

 .توقف کرد. مرحمت محکم به صورتش کوفت نازگل

 !شده؟ یبده. چشهناز خانم، اعظم خانم خدا مرگم  -

 گن جناب سرگرد تصادف کرده آره؟ یم

 : گفت شهناز

 .زده نجایبهش ا یکیآره  -

 االن چطوره؟ -

 .خوان عملش کنن یم مارستانهیب-

 ...خدا یخدا به مادرش صبر بده... ا یوا یا -

 : خانم گفت اعظم

 که، محمد آقا زنده س فتادهین یمرحمت جون اتفاق -

 یکنن. شما هم به جا خوان عملش یوم خداروشکر

 ها رو هیو همسا یکه سرصدا کن نیکارا، عوض ا نیا

 دعاش کن. نیبش یکن متوجه



 

 اون رو به شاهللیکنم. خدا ا یچشم چشم دعاش م -

 .ببخشه مشیتیببخشه. به اون پسر  مادرش

 .گفت یداشت دعا م ختیر یهمان طور که اشک م و

 و دهیپرکش. آن همه شور و نشاط دندیبه خانه رس همه

 که منتظر یزد. خانه ا یبرق م یزیبود، خانه از تم رفته

 شانیطور دلخوش نیبود هم ریامر خ یآن ها برا آمدن

 و غم از مو یشاد نیب یبه سخره گرفته بود. فاصله  را

 .تر بود کیبار هم

 .آمد نییخانم پا نبات

 !شد شهناز جان، چطوره؟ یچ -

 چشمش با دل انگشت یکه از گوشه  یدرحال شهناز

 : گرفت گفت یرا م اشکش

 مادرجون جوون مردم راست راست افتاده یچیه -

 هوش، بناست عملش کنن؛ مغزش رو! یب اونجا

 



 .زد شیمحکم بر پا نبات

 .بود آخه ییچه بال گهید نیداد... ا یب یداد، ا یا -

 بود؟ یخانم در چه حال ریخدا. من یمردم، بنده  جوون

 دونه به هیباشه،  دیخواست یم یحالدر چه  یچیه -

 زد. جون و جگرش یدونه به قلبش م هیزد  یم سرش

 .بود اونجا

 .خدا شفا بده شاهللیا -

 .نیآم یاله -

 .قرار گرفت یمورد عمل جراح محمد

 یبود. دکترها گفته بودند خود را برا یخطرناک یجراح

 .آماده کنند یزیهرچ

 .آمد یبود اما محمد به هوش نم زیآم تیموفق یجراح

 هوش افتاده بود. یب وی یس یساعت را در آ نیچند

 

 

 بن بست یبرد. اهال یهمچنان در همان جا به سر م و



 از حال او دسته دسته به افتنی یبا آگاه یمهربان

 یس یآ یها شهیرفتند و از حو پشت ش یم مارستانیب

 را یهوش یو به نوبت، جوان فرو رفته در ب بیبه ترت وی

 یاش دست به دعا بر م یسالمت یکردند و برا یم نگاه

 .داشتند

 یآمدند و م یم یادیمحل کار محمد هم ، همکاران ز از

 یپدرش دلتنگ یبه شدت برا ایارم انیم نی.در ارفتند

 در پاسخ او که تازه بعد از سه هفته به لیکرد. اوا یم

 نکهیبود و بال در آورده بود، در پاسخ ا دهیرس پدرش

 رفته! تیمامور -گفتند :  یکجاست م پدرش

 

 یکه دکتر گفته بود کسان نیحال محمد و ا دنیبا د اما

 و با او صحبت کنند اورندیمورد عالقه اش هستند ب که

 را آماده ایتواند باشد، ارم یحالش موثر م یبهبود در

 .محمد بردند نیو بر بال کردند

 .کرد هیپدرش شروع به گر دنیبا د ایارم



 یمن بابام رو م ؟یش ینم داریچرا ب ییبابا ،ییبابا -

 .خوام

 یهمه را درآورد. آقا ی هیکوچک گر یبچه  یها ناله

 شده بود رو به مانیکه به شدت از کارش پش یخاقان

 : گفت همسرش

 نیبفرما خانم، نگفتم حاال گوش نکن به حرف ا -

 !آخه؟ میبد یبچه رو چ نی! جواب ادکترها

 : خانم گفت ریمن

 دکترها گفتند. نیدونم خود ا یچه م -

 

 : نشاند و گفت شیپا یرا رو ایارم یخاقان یآقا

 همه تو ده،ید یبیآس هیمرد کوچک، بابا  نیبب -

 خود تو چند باز گه،ید ننیب یم بیآس شونیزندگ

 من... من خودمم نگاه ای ادته؟ی ؟یخورد نیزم

 یدست و پام م یبه االنم، بچه بودم ه نکن

 شدم ، تصادف ضی. جوون بودم مرشکست



 خوب دمیخواب مارستانیب دم،یخواب نجای.اکردم

 بهش زده ، ینیماش هیتو هم  ی. االن باباشدم

 داره خوب ی. ولستیبابات حالش خوب ن کمی

 .کنن یدکترها دارن تالششون رو م نی. ببشهیم

 دو چشمان درشتش را به پدربزرگش دوخت و ایارم

 : گفت

 ره؟یم یبابام نم یعنی -

 اشک در چشمانش جمع شد و گفت : یخاقان یآقا

 

 مونه مطمئن ی. زنده مهیتو قو یخدا نکنه پسرم. بابا -

 !باش

 خب، آخه چرا یول استیمرد دن نیتر یمن قو یبابا -

 ده؟یخواب

 که بهش زدن ییداروها و آمپول ها نیا ن،یخوب بب -

 .رو به خواب برده تا درد نکشه بابات

 ها هیبود و خانواده و همسا یهوشیهم چنان در ب محمد



 دو روز یکی. دینگران حال او. سال نو از راه رس همه

 امدند. دو هینبات خانم و بق دنیبه د لیفام دیع اول

 که یدر حال نیهم خانواده نجم الد یروز بعد سه

 رفتند. در تمام دیبابت محمد خون بود، به بازد دلشان

 محمد بود و چون شیپ تاینوروز، دل آرم یدارهاید طول

 رفت. یم یدنید دیبه ع هیمتحرک همراه بق یا مجسمه

 

 چارهینبود. دل ب یقبل، خبر یدهایشور و شوق ع از

 .شد یاش،فقط با به هوش آمدن محمد آرام م آشفته

 کرد. در یرا پخش م« عظم البال یاله» یدعا ونیزیتلو

 یسالمت یدست به دعا برداشته و برا یکه همگ یحال

 .کردند، زنگ در به صدا در آمد یدعا م محمد

 ییآشنا ،یدوست ،یلیفام ،یخانواده ا نکهیا الیخ به

 برداشت و پس تایآمده اف اف را آرم یدنید دیع یبرا

 .گذاشت شیگفتن، سر جا دییچند بار بله بفرما از

 : دیخانم پرس شهناز



 بود مادر؟ یک -

 :شانه باال انداخت و گفت تایآرم

 از راه دور میدونم مامان. گفتن ما مهمون ینم -

 .ژهی. مهمون نبات خانم، مهمون ومیاومد

 

 ژهیواه مهمون و» کرد و گفت: زیخانم چشم ت نبات

 «کجا بود؟ مون

 طور باال نیهم شیابرو کیو  دیابرو در هم کش رزنیپ

 :ماند

 رو یمهمون نبات خانم؟ من که کس یچ یعنی -

 .نجایا ندارم

 

 را یگفت و شنود بودند که مهمان ها در ورود نیهم در

 تازه یمهمان ها دنیو با د دندیجلو دو ی. همگزدند

 .بند دل نبات خانم، شهناز و آقا فرامرز پاره شد وارد

 کردند. ینگاه م گریکدیکه فرزندان متعجب به  یجور



 

 پدر، مادر و مادربزرگش یحال و هوا دنیبا د آرمان

 :به مهمان ها انداخت و گفت ینگاه

 .نیخوش اومد یلیخ دییبفرما -

 .پرداختند یهم به احوال پرس نیو آرم تایآرم و

 جوان قدم به یهمراه با پسر یو مرد نسبتا مسن زن

 یگرم کیاعضا سالم عل کی کیگذاشتند و با  خانه

 .کردند

 : به نبات خانم کرد و گفت یمسن نگاه زن

 ی. نکنه ناراحتیریگ ینم لیخاله جان تحو -

 م؟یبر میبرگرد یخوا یم م؟یاومد

 :خانم گفت نبات

 یلیخ یلیچشم. خ ی. قدمتون روهیحرفا چ نیواه ا -

 .نییبفرما نیاومد خوش

 

 شهناز و فرامرز هم که به خود آمده بودند، آن ها را و



 .کردند دعوت

 به آشپزخانه یآوردن چا یبرا تاینشستند. آرم یهمگ

 یشدستیگذاشت و پ زیم یها را رو وهیم نی. ارمرفت

 .قرار داد کیرا مقابل هر ها

 نیکه متوجه شده بودند نامش نوش آفر انسالیم زن

 : است، گفت خانم

 پشت سر ما داره گهید نیماش هی مایستیفقط ما ن -

 .ادیم

 هم کردند و هاج و واجبه  یخانم و شهناز نگاه نبات

 :بودند که شهناز گفت مانده

 فیاز سفر تشر یچشم. شما ک یقدمشون رو -

 خانم؟ نینوش آفر نیآورد

 

 کوچکش را از سر باز کرد و یروسر نیافر نوش

 «.میقبل از سال نو اومد» :گفت

 یسبحان ی. و. به آقادینگاهش را از اودزد فرامرز



 «ران؟یا نیشد که اومد یچ»:گفت

 ادی یسبحان یآقا» جواب داد. نیهم نوش آفر باز

 میچند صباح آخر عمررو برگرد نیافتاد و گفت ا وطن

 «.وطن مییایب

 یآقا»وگفت: دیاش را جلوتر کش یخانم روسر نبات

 «.. غربت سختهنیکرد یکار خوب یلیخ یسبحان

 یکه از حال و روزش مشخص بود سالمت یسبحان

 :تکان داد و گفت یندارد، سر یچندان

 .دییفرما یم حیبله صح -

 همه مشغول صحبت با هم هستند، دیجوان که د مرد

 و گفت:« صاف کرد ییگلو» کرد  یتنحنح

 

 و دمیشن یلیشما رو خ ریخاله جان نبات من ذکر خ -

 .کنم ارتیمشتاق بودم که شما رو ز یلیخ

 .کردن یم فیاز شما تعر یلیخ امرزیخدا ب مادرجون

 نیدیمن رو ند نیمنو نشناس نینوه شونم، حقم دار من



 ...شما و ری. اما ذکر خکه

 : حرفش رفت انینبات خانم به م یفور

 هی. اسمت چدیبله بله معلومه که نوه شون هست -

 زم؟یعز

 :زد یکرد و لبخند یجوان نگاه پسر

 .شما، ماهان هستم کیکوچ -

 . خواهرنیخوش اومد یلیماهان جان. خ ییآقا -

 ...برادر

 :دیحرفش پر انیخانم به م نیآفر نوش

 

 خواهر داره و هیخواهر برادر که... خاله جون  -

 .شوهر خواهر هی ن،یهم

 »حرف مادرش رفت انیبه. م ماهان

 چند هیخواهر و خواهرم  یخواهر و بچه ها شوهر

 «رسن خدمتتون یم یا گهید قهیدق

 هیتا  میزحمت بد مییخوا یم» ادامه داد. نیافر نوش



 «.میکن یو زندگ میکن دایپ نجایهم خونه

 :گفت دویآقا فرامرز باال پر ابروان

 تو محل ما؟ یعنی نجاها؟یدختر خاله هم -

 کوتاهش را با ی. موهانکهیضمن ا نیآفر نوش

 :خنده ریکرد، زد ز یدست مرتب م انگشتان

 ابانیچند تا خ هیکه نه حاال  نجاینه فرامرز جان ا -

 نیتو هم نکهیتر، اونور تر منظور ا نوریا باالتر،

 

 خوشم یلیباشه. اما خب محلتون رو خ تهرون

 هی. مخصوصا نیدار ییکوچه باصفا یلی. خاومد

 دست تکون دیکه ما رو د نیهم نیداشت هیهمسا

 ینیریبرامون ش دیدو ی. بعد فورمیستادیما وا داد

 گفت و کیرو تبر دیهمونجا تعارف کرد ع آورد

 ...خالصه

 : وسط حرف او دیپر نیآرم

 از ن،یهست ایمهمون ک ن،یهست یک دیخالصه پرس -



 .آخر یو ال نیاومد کجا

 .دیغش غش خند نیافر نوش

 

 

 :کرد و گفت نیو رو به آرم دیخند دخترخاله

 گوله یمون یخود فرامرز م نیتو پسر. ع یرینم -

 هیتخل یکارو کرد. حساب نی! آره واال همینمک

 یکل ینیریکرد و با دادن چند تا ش مونیاطالعات

 . االنمییایب میاطالعات گرفت تا ما تونست ازمون

 ریگ ستادنیاحتماال دخترم با داماد و بچه ها وا هم

 .خانم افتادن همون

 زد و یکه تا آن موقع ساکت بود، لبخند کمرنگ تایآرم

 یها هیمرحمت خانم از همسا»:دگفتیجد لیفام روبه

 «.مقدار کنجکاوه هی نیخوب ماست. فقط هم یلیخ

 کرد و تایبه آرم یزیآم نینگاه تحس یسبحان یآقا

 رو به نی. ما اهیخانم خوب یلیبله خ» کش آمد. شیلبها



 «آورد. ینیریکه اومد برامون ش میگرفت کین فال

 

 را از مقابل چشم شیبا تکان سر، موها نیآفر نوش

 خونه میتازه اونقدرم بهمون تعارف کرد که بر»زد. کنار

 ما خواهر زاده خاله میگفت نکهیکه نگو. بعد از ا شون

 دست از سرمون برنداشت. اال و بال گهید م،یهست جون

 «.نییپا امیکه ب دیکش یدست من رو م داشت

 ی. آقادیبه دنبال حرفش دوباره بلند بلند خند و

 »:زد و گفت یلبخند در مبل جا به جا شد و یسبحان

 نیتو هم شهیها و صفاها رو فقط م تیمیصم نجوریا

 یاز حال کس ی. کسستیخبرا ن نی. اونور ادید جاها

 شما لیما فام دیخانم مرحمت تا فهم نینداره. ا خبر

 برد خونه شون یبا جان و دل داشت ما رو م م،یهست

 «اصال ما رو بشناسه. نکهیا بدون

 

 ،یسبحان یپوست کنده برا وهیضمن گذاشتن م فرامرز



 و گرم یمیکوچه همه با هم صم نیبله تو ا» :گفت

 «.هستن

 هرکدام یرا مقابلشان گرفت و برا لیظرف آج آرمان

 از آن برداشتند و مشغول شدند. به دنبال آن یا الهیپ

 بار خانواده نجم نیبه صدا در آمد. ا فونیزنگ آ دوباره

 یروسر تای. آرمستندیدانستند که مهمان ها ک یم نیالد

 باز ییرا مرتب کرد و جلو رفت و در را با گشاده رو اش

 .کرد

 همراه با دو فرزند دختر و ییبایز اریجوان و بس زن

 مرد جوان قدم به خانه گذاشتند. از همان کیو  پسر

 :آغوش گشود تایآرم یورود، زن جوان برا یابتدا

 ر منماد یها لیقربونتون برم شما فام یسالم اله -

 . اسم منمیهست نجای. چقدر خوبه که انیهست

 

 یهم بچه ها نایشوهرم ساسانه. ا نمیاست. ا مژده

 !بچه ها نیهستن. سالم بد ی: باران و بانمن



 ازشان یسالم کردند و وارد شدند. استقبال گرم یهمگ

 را در چهره ینگران دهیرنگ پر تایعمل آمد اما آرم به

 چی. اصال نبات خانم هدید یپدر و مادربزرگش م مادر،

 اشاره نکرده بود. فقط گفته بود شیها لیبه فام وقت

 وطن کرده یبه خارج از کشور رفته اند و جال یهمگ

 بود. آن ها امدهیکدامشان ن چیاز ه یگاه نام چی. هاند

 از یشناختند. چون صحبت یپدربزرگشان را هم نم یحت

 همان شد که در یآمد. فقط عنوان م ینم انیبه م او

 همه نیبه رحمت خدا رفته حاال پس از ا یجوان یابتدا

 شانیبرا به،یغر یآن هم از کشور لیآمدن فام سال

 بود. زیشگفت انگ اریبس

 

 پانزدهم فصل

 

 شدند، یکه خواهر زاده نبات خانم م یسبحان خانواده

 مواجه شدند و متقابال با محبت به یاستقبال خوب با



 .دادند یها پاسخ م نیالد نجم

 را یشانینداشت، عرق پ یکه حال خوش یسبحان یآقا

 »:پاک کردو رو کرد به آقا فرامرز و گفت یدستمال  با

 کنم که هرچه یخواهش م شهیشادمان فر اگه م یآقا

 نیکه دار یخونه از اشناهاتون، دوست هرک نیا زودتر

 که یتیوضع نیکنن. من با ا دایکه برامون پ دییبخوا

 «.زود مستقر بشم یلیخ دیبا دارم

 گفتند : گریکدیها با تعجب به  بچه

 

 شادمانفر؟ ؟یچ -

 یکردند و پچ پچ م ینگاه م گریکدیبا تعجب به  همه

 :کردند

 !شادمان فر؟ یآقا -

 : گفت عیخانم سر نبات

 .نهیبچه ها نجم الد یلیفام -

 به گردن یابروانش را باال انداخت و قر نیآفر نوش



 :داد

 شمان؟ یلیبچه هاتون هم فام یعنی! ؟یچ -

 :دیحرفشان دو انیم عیسر فرامرز

 بنگاه محل آشناست هروقت دوست یسبحان یآقا -

 تا اونجا خونه دلخواهتون رو دیاریب فیتشر دیدار

 .دیکن دایپ

 

 :از جا برخاست یسبحان

 . ما تومییآیبا هم م میکن یهماهنگ م یروز هیبله  -

 من از اونجا دی. شماره تون رو بگمیهستx هتل

 .میکن یزنم و هماهنگ م یزنگ م بهتون

 .میکن یرفع زحمت م گهیاجازتون. االنم د با

 «کجا؟»خانم گفت: شهناز

 .میتو هتل میکه اومد هی. ما االن چند روزگهیهتل د -

 دیجان گفت هرطور شده با نینوش آفر خانمم

 آدرس رو هم نیو ا مینیخاله جونم رو بب میبر



 .میکرد دایپرسون پ پرسون

 .اگه بذارم یوا یا»: خانم از در تعارف در آمد  شهناز

 چشم یقدمتون رو ن،یآورد فیهمه سال تشر نیا بعد

 هتل رو کنسل نیبر نی. لطف کننی. اگر بذارم برماست

 

 کنار هم جا یجور هیاما  کهیدرسته که خونه کوچ دیکن

 «.میش یم

 ممنون. تو یلینه عروس خاله خ» هم بلند شد: مژده

 «.لطفا دیهم شما. تعارف نکن م،یهم ما راحت میباش هتل

 :را باال انداخت و گفت شیشانه ها شهناز

 حاال هرجور خودتون نیبمون میما دوست دار -

 .نیراحت

 ممانعت کند، شتریاز تعارف ب نکهیا یخانم برا نبات

 : گفت

 .دیخاله جون شام رو الاقل باش -

 نه خاله جان ما که نمک پرورده» بلند شد: نیآفر نوش



 ستیطفلک حالش خوب ن دیدون یکه م ی. سبحانمیا

 هتل تا استراحت کنه. آقا ساسان هم قول میبر دیبا

 روم. پیکه بچه ها رو ببره اسک داده

 

 :خانم ابرو باال انداخت نبات

 روم؟ یچ یچ -

 :خنده کنان گفت ساسان

 .روم خاله جون پیاسک -

 دانست یکه م نینگاه کرد. آرم نیبه آرم نبات

 .از جانب اوست حیمنتظر توض مادربزرگش

..  

- 

 نیبا اشاره نبات خانم دوباره نشستند و آرم یهمگ

 کیروم(  پیاتاق فرار )اسک» داد. حیو تاب توض باآب

 کنند در یم یکه شرکت کننده ها سع هیگروه یسرگرم

 



 ، راه خروجمختلف یباحل معماها ،یزمان محدود مدت

 «.کرده و فرار کنند دایاتاق رو پ از

 خانم سرش را به نوه بزرگش چرخاند. آرمان هم نبات

 کیتو اتاق فرار، ادم وارد  یمامان» بحث شد. وارد

 شه یشده م یطراح شیاز پ یویبا ژانر و سنار یباز

 رو که مثل ییو تمرکز باال، معماها ،یبا کنجکاو دیبا که

 و راه خروج میپازل به هم وصل شدن، حل کن یها تکه

 «.میکن دایاتاق ها را پ از

 شانه باال انداخت و لبخندزنان شهناز

 «کجاش جذابه؟ نین؟ایهم»:گفت

 نه شهناز خانم فقط»زد. یهم متقابال لبخند نیارم

 هستن یادیز یچالش ها ،ی. در طول بازستین نیهم

 «کنند. یرو جذاب م یباز که

 

 چالش؟ چه جور چالش»خانم چشم تنگ کرد. نبات

 «؟ییها



 «تو بگو داداش» آرمان زد. یبه بازو نیآرم

 نیا»زانوها گذاشت و گفت: یرا رو شیارنج ها آرمان

 نور، ،یکیمکان ،یکیزیتونند به صورت ف یها م چالش

 «.باشند یاضیر یحت ایو  یصداپرداز

 .داد حیتوض نیبار پسر جوان نوش آفر نیا

 یفرار در سبک ها و ژانرها یجون اتاق هاخاله  »

 توانند عالقه مندان به یشده اند که م یطراح یمختلف

 .نگه دارند یراض یا قهیرا با هر سبک و سل حیتفر نیا

 «شمارو یحت

 !یریو معرکه گ یریسرپ» کرد. یخانم خنده بانمک نبات

 جیگ یمونده برم تو اتاق بخوام فرار کنم و ه نمیهم

 «..شهیم یکمد لمیف هی. خودش بزنم

 

 .خنده او، همه به خنده افتادند از

 : دیرا چسب نیآرم قهی نیاز آن نوش آفر پس

 .میبا هم بر ایجان شما هم ب نیآرم -



 :به آرمان نگاه کرد بعد

 .ایشما هم ب-

 را نداشت آن هم چه با یگردش چیاصال حال ه تایآرم

 آرمان که. دشانید یبار م نیاول یکه برا بهیغر یافراد

 گشت یم یکرده بود دنبال جمله ا ریگ یسیرودروا در

 یکه آن ها هم نرنجند که ب دیجواب بگو یطور تا

 : محمد افتاد ادی اریاخت

 و به مارستانهیاز دوستان ب یکیممنون اما  یلیخ -

 .میمون یپهلوش م میر یما م نوبت

 

 یا قهی. چند دقختیفرو ر تایجمله قلب آرم نیگفتن ا با

 حرف نیآمده بود و با ا رونیکه از فکر محمد ب بود

 چهره در خواب فرو رفته و ادیدوباره به  برادرش

 .محمد افتاد مظلوم

 نجایکه ا یزد. در حال شیچنگ بر گلو اریاخت یب بغض

 تخت یمحمد بر رو دند،یخند یگفتند و م یها م آن



 افتاده بود و معلوم نبود چه هوشیو ب ماریب مارستانیب

 .دارد شیدر پ یسرنوشت

 :گفت نیآفر نوش

 و تایآرم ن،ییایخب پس حاال که شما نم یلیخ -

 .انیب دیحتما با نیآرم

 

 

 را گرفت و گونه تایهم با هر دو دستش، دست آرم مژده

 خوش یلی. خیایب دیجون با تایآره آرم» .دیرا بوس اش

 «.گذره یم

 مهمانان یستی. در رودربادیمانده بود چه بگو تایآرم

 کرد. لبخند ینم دایپ یبهانه ا چیه ده،یرس تازه

 .زد یکمرنگ

 به بهانه محمد تعارفشان را رد کرد. البته آرمان

 مانده بود چه تایگفتند اما آرم یکه نه از ته دل م تعارف

 محمدش یتوانست به سو یکاش او هم م دیبگو



 به دادش نیکند.سرگردان دنبال بهانه بود که آرم پرواز

 رو ولش کن دختر خاله جون. رنگش رو یآبج».دیرس

 گمیکه نم ییفشارش افتاده. از اون جا ن،یکن نگاه

 جور نیداره، ا فیمحتاط تشر یلیخ ی! ولترسو

 

 ینعش م هیاونجا  ادیکنه.. ب یحالشو خراب م جاناتیه

 «.رو دستمون مونه

 «.وا خدا نکنه» جمع با هم گفتند: یخانم ها همه

 «.ریزبونتو گاز بگ» کرد و گفت: یظیاخم غل مادربزرگ

 .زبانش را دراورد و گاز گرفت نیارم

 و دندیخند نیبه کار آرم ه،یماهان، ساسان و بق مژده،

 .دوخت نینگاه سپاس گزارش را به آرم تایآرم

 یرا از رو« اصرار»که موفق شده بود چسب  پسرجوان

 :بکند، تبسم کنان ادامه داد خواهرش

 میبر می. برامیمن باهاتون م نایهمه ا یجا -

 از پاتوقامون یکیکنم  یتون م ییراهنما



 با هم یشب خوب هی میکه رفت می. براونجاست

 .میبساز

 دست بر شانه او گذاشت: ماهان

 

 .بچه یباحال یلیخوشم اومد. خ -

 بچه تو»هم دست بر شانه او گذاشت و گفت: نیآرم

 .نشجوئماخودم دا یپسرخاله. من برا قنداقه

 «.مملکتم یدانشجو

 هم از رفتن آنها یلیخانم که ته دلش خ شهناز

 .را گرفت نیبود، دست نوش آفر خوشحال

 تا نیاریب فیروز از صبح تشر هی. ستایقبول ن نیا -

 . ناهار و شام درمینیرو بب گهیهمد یو حساب درست

 .میباش خدمت

 که از حرف شهناز خوشش آمده بود نیآفر نوش

 ی. برامییایروز از صبح زود م هی! هیفکر خوب»:گفت

 «.صبحونه



 تعارف اومد گنیم»ارام در گوش آرمان گفت: نیآرم

 جون از یناهارشام نوش گهیها. شهناز م نهیداره ا ومدین

 

 که کال دور از ییخواد تلپ شه. از اون.جا یم صبحونه

 «.کله پاچه ایخوان  یم میحل ایبودن، حتما هم  وطن

 دستش را مقابل دهان گرفت تا خنده اش ارمان

 .نشود مشخص

 کردند با یخداحافظ یگفت و گو ها همگ نیاز ا پس

 که مراوده و رفت و آمد با هم داشته باشند، نیا قول

 .رفتند

 از آن که مهمان ها رفتند، آرمان هم خانه را به پس

 محمد ترک کرد. فرامرز یرفتن به سو قصد

 نشستند و آرام آرام مشغول ونیمقابل تلوز ومادربزرگ

 پختن شام به یشدند. شهناز به بهانه  صحبت

 .را صدا کرد تایرفت و از همان جا آرم آشپزخانه

 اش را در آورد و به اتاقش برد و یمانتو و روسر تایآرم



 برگشت و به آشپزخانه آمد. یلباس راحت با

 

 دختر جوان یرنگ بر تن رعنا یزرشک یماکس لباس

 .خوش نشسته بود اریبس

 یم یکه دم اسب شهیرا برخالف هم شیموها تایآرم

 بود. شهناز ختهیخسته باز کرده و دورش ر بست،

 یبه دخترش انداخت. دلش غنج زد برا ینگاه

 .دخترش ییبایو ز تیمعصوم ت،یجذاب

 بودند و همه با تصادف دهیاو کش ینقشه ها که برا چه

 .نقش بر آب شد محمد

 : گفت تایآرم

 کار کنم؟ یمامان من اومدم، چ -

 : بود گفت ازیکه مشغول پوست کندن پ شهناز

 

 

 .شد ریبردار پوست بکن د ینیزم بیچهارتا س -



 .خانم ریمن شیزود شام رو درست کنم برم پ دیبا

 .و نشست دیها را عقب کش یاز صندل یکی تایآرم

 ؟یچ یخانم برا ریمن شیپ-

 بود، بدون قند سرد هم شده یرا که کم شیچا شهناز

 .دیسرکش

 چارهیآخه امروز اقدس خانم رفت شهرشون. ب -

 از اونور شوهر و بچه یخواست بره. ول ینم دلش

 . مثل خاله مهنازایزدن که ب یمرتب زنگ م هاش

 ما، شیشب بمونه پ هیتهران  ادیتا از دماوند م که

 ا،یب ایزنه که ب یزنگ م یه شوهرش

 زد. یلبخند تایآرم

 

 ادیشب م هی یبه قول شما خاله مهناز براالبته  -

 .اقدس خانم چند هفته س که اومده تهران یطفل

 .دیکش یآه شهناز

 ریخدا من یموند و رفت. بنده  نجایدلش ا چارهیب -



 غصه خورده، آب چارهیاالن تنهاست. انقدر ب خانم

 .خوبه میریدو نفر دورش رو بگ یکی. شده

 یدوست داشت او هم به خانه آنها برود و بو تایآرم

 و تمام اسباب اکوچولویارم م،یخانم مر ریرا از من محمد

 :خانه، به مشام بکشد. آرام گفت هیاثاث

 اد؟یبابا هم م -

 ادیباباهم ب گه،یآره د» .دیکش یخانم آه سوزناک شهناز

 مردا یدون یخدا. م یتنها نمونه بنده  یخاقان یآقا که

 خطرناکه. یلیبدتره. براشون خشون  غصه

 

 محمد دلش خون بود و هرگز تصور ادیکه به  تایآرم

 باالتر از غم خودش باشد ابرو در یکرد، اندوه ینم

 «داره؟ یچه فرق گهیغصه غصه س د» .دیکش هم

 یکه دلمون م یما زن ها وقت» تکان داد. یسر شهناز

 یم هیتخل هیگر ریز میزن یم ادیو بهمون فشار م رهیگ

 مختلف از لی. اما مردها به دالمیش ی، سبک م میش



 یزن خودشون رو قو شیخوان پ یم نکهیا جمله

 اد؛یشون درب هیذارن که گر یبدن نم نشون

 یهم بده، م ختنیتو خود ر نی. ازنیر یم توخودشون

 .زنه یجا صدمه م هیمونه به  یمونه م یم مونه

 مثل مردها نهیزم نیپس منم تو ا»در دل گفت: تایارم

 .تا بغضمو بشکنم ستین یمجال ی. دلم خونه ولهستم

 !خوب یلیخ -

 مادر . ایب -

 

 را دست کرد و مشغول پوست کندن شیها دسنکش

 کند چاقو را به سمت ی. همان طور که پوست مشد

 .گرفت مادرش

 .کنم یها بمونه من درست م ازیخواد مامان بذر پ ینم-

 .رخانمیمن شیبا بابا بروپ شما

 آب شست و ریش ریسربع دستش را ز یلیخ شهناز

 : گفت



 ادیبده مادر ، باشه. نمکش رو ز رتیخدا خ یاله -

 .ره باال یخوره فشارش م یشور نم یها. مامان ینزن

 .باشه چشم -

 ورود افکار یکه با خود قرار گذاشته بود اجازه  تایآرم

 بغض مادر وسخنان نیبه ذهنش را ندهد با ا یمنف

 درهم شکست. زشیانگ رقت

 

 وپدرش باهم از خانه خارج شدند.مادربزرگ مادر

 بود. بعد از أن ینوروز یبرنامه ها یتماشا مشغول

 یکه محمد به او زده بود نم یقشنگ یحرف ها همه

 . تماماوردیاو را تاب ب یسکوت طوالن نیا توانست

 که مرد جوان به او گفته ییو تک تک واژه ها جمالت

 و دیتراو رونیو ب دیمرکز قلبش جوش در ییاز جا بود

 .گذاشت یم یتلخ باق یرا در حسرت دخترک

 پوست کنده را همراه یازهایپ ینیزم بیس تایآرم

 عدد تخم کیو  هیچرخ کرده، نمک فلفل و ادو گوشت



 گاز یرا رو یچدن یو تابه  ختیدر غذاساز ر مرغ

 .ختیو روغن ر گذاشت

 

 

 غلطاند و قالب زد و یکتلت را در آرد سوخار یها چونه

 .شد یخوش کتلت کم کم بلند م یتابه انداخت. بو به

 دیپر کش مارستانیب یکبوتر افکار دخترک به سو یول

 بر تخت، دهیکه خواب یاتاق محمد رفت. محمد وبه

 ایآ یعنیآمد.  یبه چشم م شتریهرچه ب تشیمعصوم

 آمد و معلول یآمد؟ اگر به هوش م یبه هوش م محمد

 یها بیآمد وآس یماند، چه ؟ اگر به هوش م یم

 ییبود که باعث عدم کارا دیشد یبه حد مغزش

 ریچه بود؟! تجسم محمد غ فیشد تکل ،یاو م یکیزیف

 از یآنچه تاحال بود، دلش را چنگ زد. گلوله بزرگ از

 بود که هیرا بست. اماده گر شیراه گلو بغض

 ت سوختهکتل عیرا به خود آورد. سر تایسوخته آرم یبو



 کار باخود نیخارج کرد و به کارش ادامه داد. در ح را

 «السؤ کشفیالمضطر اذا دعاو  بیجیامن »کرد: زمزمه

 

 آشپزخانه، مشغول زیم یدورهم رو یبعد همگ یساعت

 یدرمورد خانوداه  یشام بودند.عالرغم کنجکاو صرف

 وحوصله نداشتند راجع به آن ها چکدامحالیه یسبحان

 هوش بود و پاسخ یبکنند. محمد همچنان ب یسوال

 همچنان دیایبه هوش ب یک یبه حال او ک پزشکان

 خوشحال و نیدادن سر بود. آخر شب بود که آرم تکان

 .آمد خندان

Hi, im home. How are you mom? how - 

.are you grandmom?armin is here 

 .خنده ریخانم زد ز نبات

 .ستین زادیمثل آدم شمکیسالم عل ،یپدر صلوات یا -

 بود. باوجود یشگیدر غالب شوخ و شنگ هم نیآرم

 محمد داشت، اما از یکه اوهم برا یا دلهره



 دادن به خانواده اش فروگذار هیروح یبرا یچتالشیه

 

 خانواده نشاندن یخنده برلب اعضا تکهیا ی. جدانبود

 کرد و باعث مسرت پسک بود ، عنصر یها را شاد م آن

 .کرد یم تیبه نفس او را هم تقو اعتماد

 ی،مادر، پدر، مادربزرگ وحت یهرازگاه شهیهم البته

 دادند که از حد و حدود یبه او تذکر م تایوآرم آرمان

 و یلودگ ی راههیمجاز خارج نشودو به ب یها یشوخ

 کال ی وهیهنوز آن م نیوارد نگردد اما آرم یسر سبک

 یشدن چشمک م دهیچ یدرخت بود که از دور برا یرو

 بود. بابد چند دهینرس دنشیهنوزوقت چ یول زد

 کند اما با دایالزم را پ یگذشت تا پختگ یم یصباح

 . بود نیها باعث نشاط خانه آرم نیا ی همه

 ازمحمد یخبر افتیدر یدر پ تایکه قلب آرم یحال در

 یاو م ی نهیسر به قفس س یوحش یپرنده ا چون

 با آب وتاب درمورد اتاق فرار و نیآرم دیکوب



 

 از عبارات یکرد.آبشار یم فیتعر شیماجراها

 آن ها را یخنده  یربط ومن در آورد یب وجمالت

 .بود درآورده

 .پنهان بود یاو هنوز کودک یمردانه  یپشت چهره  در

 .و بانمک گوشیباز یکودک

 به یداشت. گاه یادیتا کامل و پخته شدن راه ز هنوز

 گفت که به افراد یم یحرف و سخن یشوخ یهوا

 مراقبش ان،یاطراف نیهم یخورد. برا یبرم حاضر

 .تا مبادا از حد و حدود خارج شود بودند

 

 و نینوش آفر دنیاز چندبار به سخره کش پس

 ساسان، آرمان به او تذکر داد : دامادش

 

 !تمومش کن گهیبسه د -

 و نشست و ختیخود ر یبرا لیآج یا الهیپ نیآرم



 : گفت

 ینر خون خواره ا ریدر کف ش»گن  یراسته که م -

 داداش یوقت «یرضا کو چاره ا مویتسل ریغ

 دن بس کن من که مظلوم، یدستور م مستبدمون

 میکنترل دستته بزن شبکه نس تایگم چشم. آرم یم

 .ده یم یمخف نیدورب

 را دست ونیحوصله کنترل تلوز یخسته و ب تایآرم

 یگفت و به اتاقش رفت. رو ریداد و شب بخ خودش

 نشست و زانوانش را بغل کرد. چقدر منتظر تختش

 که ارمغانش عشق محمد یسال نو بود. سال دنیرس

 بهار! یو رگبار زیر زیباران ر ،یبهار می. نسبود

 

 ...، سنبل و سبزه و و و نیسفره هفت س ،یآب آسمان

 فصل خدا بودند اما افسوس نیباتریز ینشانه ها همه

 پلشت تصادف بهارشان را خزان کرده بود. در وید که

 ها هیداد. حاش یمحمد جان م یخبر بهبود انتظار



 به شدت اریخاطرش با کما رفتن  تیامن یها وحفاظ

 .آورده بود نییتحملش را پا یو آستانه  افتهی کاهش

۳۶ 

 را به کامش یقبل نیریتمام تصورات ش اسیتلخ  حس

 آسوده باشد. بلور توانست یزهر کرده بود. نم چون

 آن یدرهم خورد شده و شکسته بود و تراشه ها قلبش

 .بادیدر یرفت و آن را م یبدنش فرو م یتمام اعضا در

 دادکه از یاش اجازه نم یذات ییبایحال غرور و شک نیا

 .ب در خورد یافکار بود که تقه ا نیافتد. در هم یب پا

 و گفت : ذیپتو خز ریز عیسر

 

 .دییبفرما -

 .گفت وقدم به اتاقش گذاشت یالله ای آرمانآرمان

 دیکش یرا به جز آرمان م یکه انتطار هرکس تایآرم

 اریاخت ی. قلبش به شور افتاد و بدیاز جا جه فنروار

 : باز کرد دهان



 !شده؟ شیشده آرمان؟! آقا محمد طور یچ -

 ریتحر زیچرخان مقابل م یصندل یخود را رو آرمان

 .انداخت

 .نشده اوضاع همونطوره که بود یزینه، چ -

 نجا؟یا یاومد ییهویشد که  یخوب پس چ -

 .نگاهش کرد آرمان

 باهات حرف دارم. -

 

 یدستش را به سمت قلبش برد. م اریاخت یب تایآرم

 رونیقلب، قفس را شکسته و ب یمرغک وحش دیترس

 .بپرد

 .بود ییسرش غوغا در

 واش به اضطراب ا یو دو دل دیآرمان و ترد سکوت

 .زد یم دامن

 .به او دوخته بود چشم

 و به دیلحظه بعد آرمان مشتش را بر دهان کوب چند



 .دیاو چرخ سمت

 .درمورد محمده -

 نام دنیبا شن تایآرم یچشم ها یگم شده  یها ستاره

 گردان را یبرگشتند. آرمان صندل دگانشیبه د محمد

 چرخاند و به او چشم دوخت. تایبه سمت آرم کامال

 

 ششیاتفاق چند روز پ نیقبل از ا ه؟یچ یدون یم-

 زبون من رو بکشه. ازم درمورد ازدواج ریاومد ز محمد

 .دیپرس زایجور چ نیدونم ا یم وچه

 :و گفت دیلب گز تایارم

 ؟یتو هم رازتو گفت -

 

 ؟یتو هم گفت -

 گه،ی. آره دمیهست یمیصم م،یباهم دوست گهیخوب د -

 ختمیر رهیرو براش رودا یگفتم. بعد که من همه چ منم

 اش بگه ندهیآ یاون هم از خودش وبرنامه ها خواستم



 گرفته ازدواج میمن گفت اون تصم یدر کمال ناباور که

 

 من کمیازش  دمی. بعد که من اسم طرف رو پرسکنه

 .کرد و بعد اسم تو رو به زبون آورد ومن

 انداخت. داغ شدن صورتش به نییسرش را پا تایآرم

 یگفت که صورتش چون انار سرخ شده و نم یم او

 . مضاعف او ببره جانیبه ه یآرمان پ خواست

 : گفت آرمان

 نه؟ یدونست یتو م -

 .سرتکان داد دخترک

 .ادامه داد آرمان

 . اتفاقا من موضوع رو به بابا و مامان هم گفتم -

 .سرش را باال آورد و منتظر نگاهش کرد تایآرم

 احساس کردم که اوناهمباهاشون صحبت کردم،  -

 گفتم که از نظر شما اشکال ی. چون وقتموافقن

 



 که از قبل ازدواج کرده و بچه داره گفتن نه نداره

 ها ومحاسن محمد رو که ی. اوناهم خوبیاشکال چه

 .کردن ستیدونستم برام ل یاز اونا م شتریب خودم

 اش را یخواست دهان باز کند و مکنونات قلب تایآرم

 از یزبانش را گاز گرفت تا مبادا حرف یول زدیبر رونیب

 رونیبه ب نیو مال نیجراحت قلبش گذشته و خون تنیم

 محمد بر تمام آن یهوش ی. تصادف و ببپاشد

 .بود دهیکه داشت خط بطالن کش ینیریش اهاشیرو

 .نشست یفرو م زیچ کیدرونش فقط با  یغوغا

 «!محمد یسالمت»

 یکرده بود آه سوزناک افتیکه پاسخ خود را در آرمان

 و گفت: دیکش

 

 هنوز هم دکترها همون حرف ها رو یدون یم یول -

 معلوم یزیگن چ یم میپرس یم یزنن. وقت یم

 .ادیبه هوش ب دیبا ستین



 .کرد کینزد تایچرخانش را به آرم یصندل مجددا

 .مونه یمن دلم روشنه. محمد زنده م تایآرم یول -

 روکه ایتونه ارم یزنده بمونه. آخه مگه م دیبا

 !تنها بذاره؟ ایدن نینداره تو ا مادرهم

 از جا برخاسته و از افکار و تایحرف باعث شد آرم نیهم

 .رفت تا اشکش را در آورند، رها شود یکه م یاالتیخ

 را که از چشمانش به ناگاه ییاشک ها مردجوان

 .با دل انگشت پاک کرد د،یجوش

 زشیر یبغضش را فرو داد. سخت بود جلو تایآرم

 به یخواست کس یاما نم ردیرا بگ شیها اشک

 یرا که برا یا هیحال آ نیببرد. در هم یپ احساسش

 

 لب زمزمه ریز گریمحمد، حفظ کرده بود، بار د یشفا

 :کرد

کاةٍ ف » شأ ه  َکم  ض  َمثَُل نُور  َرأ  هایهللا نُوُر السَّماوات  َو اْلأ

باح   صأ باُح فالأم   م  َکب  ُدر    یصأ جاَجةُ َکأَنَّها َکوأ  ی  ُزجاَجٍة الزُّ



نأ َشَجَرةٍ ُمباَرَکٍة زَ  وقَدُ یُ  ق   تُونَةٍ یأ م  ب   ةٍ یَّ ال َشرأ  کادُ یَ  ةٍ یَّ َو ال َغرأ

هُ نار  نُور  َعلى نُورٍ  ءُ یضیُ  تُهایأ زَ  َسسأ  «َو لَوأ لَمأ تَمأ

 

 ادامه داد : آرمان

 

 هر سه تا نیو آرم یمن و نام نکهی! با اایطفلک ارم -

 گردش گشت و گذار، شما هم رونیب مشیبر یم

 بچه ورد نیاما ا دش؛یبر یم میبا نازگل و مر که

 بابام چرا انقدر اد؟یم یست! بابام ک« بابا» کالمش

 شه؟ اگه بابام بره یخوب م یخوابه؟ بابام ک یم

 ...مامانم شیپ

 .تحملش را از دست داد تایآرم

 ...ادامه نده گهیبس کن د-

 درشت اشک از چشمان یحرف دانه ها نیبه دنبال ا و

 نییرا باال وپا شیگلو بکی. آرمان سدیدو فرو چک هر

 : و بغضش را فرو داد و گفت فرستاد



 که من تا حاال داشتم. من هیدوست نیمحمد بهتر -

 ها نیها رو دارم و اون بهتر نیبهتر یآرزو براش

 نم کنار اون خوشبختدو ی! مییخواهرم تو تنها

 

 واگه به هوش اومد و ادیاما اگه به هوش ب یش یم

 بود وگرنه اگه به هوش دهیند یبیبود و آس سالم

 کرد دایپ یزیچ ینکرده نقص عضو ییو خدا ادیب

 یکنه؟! چه جور نیتونه سعادت تو رو تضم یم یک

 یدلبستگ دیآنچه را که نبا یبه قول مامان بگم،

 یعالقه ا ،یاگه مهر و محبت. خواستم بگم دینشا

 تی. وضعیکن بهش پر و بال ند یسع هست

 .ستیمحمد ن یبرا یو ثابت مشخص

 : گفت تایآرم

 !آرمان؟ یگ یم یدار یچ -

 .به خود آمد آرمان

 گفتم من؛ یچ دوارم،یام یلیام... نه البته من که خ -



 شاعر به تنگ دیتنگ آ هیگن چون قاف یبابا... م یا

 ... محمد حتما به هوشادیمنه. نه نه ، م تیحکا دیآ

 

 شه من دلم روشنه تو هم دلت رو ی. خوب مادیم

 گفتم رو حساب یزیچ هی یجور نیکن. هم روشن

 . نه نه، محمد به یزمیو عز یتنها خواهرم نکهیا

 و سالم حیشه، صح یحالشم خوب م ادیم هوش

 .مونه یم

 محبت او با محمد را یتکان داد. رشته  یسر تایآرم

 .کرد یتوانست پاره کند. او صبر م ینم یزیچ چیه

خواستند او  یمگر بنا بود که صبر نکند؟! مگر م اصال
 را

 : زد و گفت یزور شوهر دهند ؟ پوزخند به

 نیکار کنم؟! مگه بناست که من هم یصبرنکنمچ -

 خواستگارهام رو بدم؟ نه لیفردا جواب خ امروز

 خودم هم یکه تو گفت یمن به اون حرف آرمان



 که زودتر حالش خوب دوارمی. امدوارمیام معتقدم،

 

 باباش رو بر ی هیکوچولو دوباره سا ایو ارم بشه

 .نهیبب سرش

 گرید کیبه  نکهیبود، البته با ا یآن ها آسمان وندیپ

 نداشتند اما عشق پاکشان را فرشتگان به یتعهد

 : زد وگفت ینشسته بودند. لبخند نظاره

 که هرچه زودتر به دوارمیداداش منم مثل تو ام -

 .ادیب هوش

 و به دیرا به سمت او کش یباز هم صندل آرمان

 .شد رهیخ چشمانش

 گن احتمالش هست که بعد به هوش یدکترها م -

 ....اومدن

 .زد یلبخند مطمئن تایآرم

 ها جوابم مثبته! نیا یدونم، با علم بر همه  یم -

 



 خواهرش یبلند شد،لبخند گرمش را بر رو آرمان

 .شانه اش گذاشت یو دست بر رو دیپاش

 یمژده رو بهش م نیبه هوش اومد ا نکهیبه محض ا-

 .دم

 

 .زد واز اتاق خارج شد یحرف لبخند نیدنبال ا به

 آن روز زنگ زدند و از آن ها یفردا یسبحان ی خانواده

 ناهار رابه هتل محل اسکان آن ها رفته و  خواستندکه

 رستوران آنجا مهمان آن ها باشند.هرچقدر شهناز و در

 که نیشود اما نوش آفر یانکار کردند که نم فرامرز

 

 شد قاطع گفت که یاز تعارف آن ها خسته م دائم

 .رندیپذ یرا هم نم یچعذریهستند و ه منتظرشان

 .به طرف هتل رفتند لشانیموقع آن ها برخالف م همان

 قرار گذاشتند هرچه زودتر برگردند تا دنبال خانواده اما

 یشدند. در الب یراه لیباشند. با دواتومب یخاقان ی



 .بود که ماهان مقابلشان آمد هتل

 کرد. با مردها دست داد و به خانم ها یکگرمیعل سالم

 .احترام کرد یگذاشت و ادا نهیدست بر س دیرس که

 .دیخوش اومد یلیخ یلیخ د،ییبفرما -

 داد شهناز را نگران ینشان م تایکه به آرم یخاص توجه

 .نبود یوچشم چران ی. توجه از نوع سبک سرکرد

 رد عشق داشت. معلوم بود که دخترجوان دل نگاهش

 نجم یاز خانواده  یاستقبال گرم یرا برده. همگ ماهان

 به عمل آوردند. در رستوران نشسته بودند. از نیالد

 

 یو م دیکش یکه آنجا بود هرکس به دلخواه م ییغذاها

 خورد رو به یکه فقط سوپ م یسبحان ی. آقاخورد

 : کرد و گفت فرامرز

 مقدار به خاطر کسالتم زود خسته هیآقا فرامرز من  -

 خواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یشم م یم

 .دیکردن خونه بر دایپ یماهان برا با



 : گفت نیآفر نوش

 .امیممن خودمم  -

 جانخودش هم ی. نوشادیبله خوب، خانم هم م -

 نهکهیا یبرا مید یکه زحمت به شما م نی. اهستن

 یو باالخره بهتر از پس همه چ دیینجایاهل ا شما

 .دیایبرم

 زد وگفت : یلبخنذ فرامرز

 

 زارم مغموم ی. نمیسبحان یراحت آقا التونیخ -

 دایخوب براتون پ یلیخ یخونه  هیانشاهلل  دیبش

 د؟یهست نجایا یاما تا ک میکنیم

 : او مژده گفت یجا به

 یما برم یمونن ول یپسرخاله، مامان و بابا م -

 .باشن نجایخوان هم یم گهید نکهی. مثل امیگرد

 .مگهنه ساسان؟میایو م میر یماهم م البته

 .سرش را تکان داد انیسا



 .مونهیمادر نیسرزم نجایبله واقعا ، خوب ا -

 . اما پدرجون ومیایم میر یخودمونه. م نیسرزم

 .بمونن نجایخوان هم یم گهکالید مادرجون

۶٠ 

 دیدلباز وخوب با یخونه  هیپس  ،یهم عال یلیخ -

 .میریبگ براشون

 

 : نگفتیآفر نوش

 هیخودتون، اصال  یخونه  نیآره، آره پسرخاله. ع -

 یخودتون. کاش که تو کوچه  یمثل محله  محله

 یفروخت ما م یبود خونه ش رو م یکی خودتون

 ؟ی. مگهنه سبحانمیاومد

 .از محله شون خوشماومده یلیبله، بله. منم خ -

 : گفت مژده

 .ها هیاز همسا یبعض یکنجکاو یالبته منها -

 : خانم گفت نبات



 .هم از سر محبته شونیکنجکاو یدون یم -

 انقدر محبت دارن ست،ین یفضول قصدشون

 .ارنیدارن سر از کار آدم درب دوست

 

٠  

 

 بله» ساالدش گفت: یسس رو ختنیدر حال ر نیارم

 که راهو برشما یخانم محترم نیمحبت دارن. هم یلیخ

 ای ادمهی یکرد، از وقت یم یاطالعات هیبود و تخل بسته

 داده. اون وقت از سر یم ریبچه ش ایبوده،  حامله

 محل بچه هیخودش، به  یعالوه بر بچه ها یمهربون

 یهمه جوونا یمادر رضاع شهیداده. ادعاش م ریش هم

 .محله

 و مژده از شدت خنده سرخ دندیخند یهمگ

 کنه! آخه مگه یم فیتعر زایتو پسر! چه چ یرینم».شد

 «بده؟ ریمحل ش هیآدم به  شهیم



 

 با چنگالش اشاره کرد که صبر دنیدر حال جو نیآرم

 داده بعدشم گهیم» .ساالد ادامه داد دنیبعد از بلع کنند

 موفق یکس دی. اگه درهیگ یهمه بچه ها رو م یجلو

 (مرحمت را درآورد یاداگهیم شده،

 یکه کار بد یبه حال کس یوا« حاللت مادر! رمیش»

 رمیش»:گهیاش م نهیزنه س یباشه. محکم م کرده

 «.حرومت

 یگذاشتند.به بهانه  یرا تنها نم میمر تایو آرم نازگل

 با خود به ایاو را همراه ارم یپاک بهار یدر هوا گردش

 بردند. شهناز و اعظم خانم هم یوگذار م گشت

 نوروز به اتمام التیخانم بودند. تعط ریکنار من کسرهی

 یخود بازگشتند، روال زندگ یسرکارها ی.همگدیرس

 بانوان یهفتگ یبر غلطک افتاد. جلسات مذهب دوباره

 

 شد یها برگزار م هیاز همسا یکی یهفته در خانه  هر



 یمحمد دست به دعا برم یسالمت یبرت تیدر نها و

 داشتند

 .آمد تایبه در زد و به اتاق آرم یتقه ا آرمان

 که مشغول خواندن دعا بود با تعجب به برادرش تایآرم

 .کرد نگاه

 شده آرمان؟ یچ -

 .شد کینزد آرمان

 .مارستانیب میبر دیبلند شو حاضر شو با -

 .کرد دنیشروع به تپ تایدر بر آرم دل

 !افتاده؟ یاتفاق ؟یچ یبرا -

 شد. یافتاد و اشک تایآرم یمرد جوان به کتاب دعا نگاه

 

 یخلوته کس مارستانیاالن ب فتاده،ین یاتفاق خاص -

 .یخوام ببرمت باهاش حرف بزن یم ستین

 !من حرف بزنم؟ -

 دوستان زان،یعز ان،یاطراف یگفت همه  یدکترش م -



 که ییصحبت کنن چون که صحبت ها انیب بابد

 رو که یکنن مدار مغز یدر حالت کما م ماریب زانیعز

 نیاندازه. تو ا یبلند مدته به کار م یحافظه  مسئول

 دیهمه باهاش حرف زدن اما فکر کردم که شا مدت

 .باشه دیزدن تو مف حرف

 م؟یبگ یچ نایبه بابا ا یخوب ول -

 . دروغ همیهواخور میر یم میدار میگ یم یچیه -

 گهی. خوب دمیخور یو هوا هم م میزن یقدم م میگ ینم

 منتظرم. نییپا ا،یباش زود ب آماده

 

 یوروسر دیمانتو پوش عیمحمد سر داریاز شوق د تایآرم

 رفت. البته نییبرداشت و پا فیرا همراه ک اش

 همراه مادر و بردارانش در ساعات مالقات یچندبار

 محمد در دنید یرفته بود ول ادتیهمه به ع مانند

 .بود یگرید زیچ شیو صحبت کردن با او برا خلوت

 که از بابت او داشت، فکر یو غصه ا یتمام نگران با



 .در دلش گذاشت یخاص یشاد اری دنید

 شانزدهم فصل

 

 

 خود را یخواست هرچه زودتر مکنونات قلب یم دلش

 که ابراز احساسات یمرد جوان افشا کند. وا یبرا

 حرف در ایدن ایداشت.دن یبه او چه حال خوب نیآتش

 یدلش پر م نکینگفته بود و ا یاش بود و به کس نهیس

 .دیآن ها را به محمد بگو یکه همه  زد

 و بر چشم دیبرداشت، بوس زیم یرا از رو شیدعا کتاب

 دیرس نییبه پا یو از اتاق خارج شد. وقت گذاشت

 .از مبل بلند شد و کاپشنش را برداشت آرمان

 رونیاز ب دیالزم دار یزی. چمیقدم بزن میر یما م -

 م؟یریبگ

 .بودند ونیتلوز یمشغول تماشا یهمگ

 : خانم گفت شهناز



 .ستیالزم ن یزینه مادر چ -

 بود از همان جا گفت : لیکه مشغول خوردن آج نیآرم

 

 .حتما دینوتال بخر کیش هیمن  یچرا برا -

 کف دهیو برادر از خانه خارج شدند. باران بار خواهر

 کرده بود. آسفالت ها برق زیها را شسته و تم ابانیخ

 درختان بر یاز نوک شاخه  یقطره ا یزدند و گاه یم

 شدند اما نه، گفته لی. ابتدا سوار اتومبدیچک یم نیزم

 لیاز اتومب نیهم یخواهند قدم بزنند. برا یکه م بودند

 .راه افتادند ادهیرف شدند و پمنص یسوار

 یفاصله کم بود اما قدم زدن در آن هوا لیاتومب با

 .از لطف نبود یهم خال یبهار

 رساندند. بهمحض ورود مارستانیشتاب خود را به ب با

 شد. معلوم بود که کینزد یپرستار ستگاهیبه ا آرمان

 شناسند. با همه حال و احوال کرد و یاو را م همه

 صحبت کرد. یبا مسئول اصل یچندکالم



 

 کرد و سرتکان داد و با تایبه آرم ینگاه انسالیم زن

 .شان کرد ییراهنما دست

 بود یکه محمد در آن بستر یبه اتاق تایهمراه آرم آرمان

 .رفتند

 خود را به سمت خواهرش یاز ورود آرمان گوش قبل

 .گرفت

 ضبط صداش رو روشن کن خوب؟ تمام نیا نیبب -

 یستیتو ن یضبط کن تا وقت یزن یکه م ییها حرف

 .گوش کنه رمیرو دم گوشش بگ نیا

 :را گرفت و گفت یگوش تایآرم

 بزنم؟ دیبا یبگم؟! چه حرف یخوب چ -

 را هم به شیرا باال داذ و دست ها شیشانه ها آرمان

 آورد. نهیس سمت

 

 دونم. خاطراتت رو بگو. خاطرات مشترک یخوب، نم-



 یبرف باز اطشونیح میکه رفت ی. آها همون روزالبته

 از ایکن  فیهمون رو تعر د،یتو پات صدمه د میکرد

 .بگو که اونم توش بوده ییزایچ هیبراش بگو. آره  ایارم

 .باشه -

 .به اتاق انداخت ینگاه آرمان

 یانتها نیخوب، پس تو برو تو منم هم یلیخ -

 .یتا برگرد نمیش یم دوریکر

 .کاپشنش انداخت یها بیدست به ج ناگهان

 رو کجا گذاشتم؟ میبابا گوش یکو؟! ا میا گوش -

 .خنده اش گرفت تایآرم

 .یدست منه، خودت داد -

 وگفت : دیکش یبه آسودگ ینفس آرمان

 

 .ستیما درست بشو ن یحواس پرت نیبابا، ا یا -

 : گفت تایآرم

 .تمرکزت کمه برادر من نکهیا یبرا -



 .وارد اتاق شد و

 غالب شده یمارستانیب یتن محمد بر تمام بوها عطر

 .بود

 

 کیاو به سمتش نزد ی حهیاز را شاد دخترجوان

 معصوم یبر تخت چون کودک دهی. مرد جوان خوابشد

 .دیرس ینظر م به

 

 شانه کرده و مرتب شهیهم یکه در حالت عاد شیموها

 و او را ختهیر یشانیپ یبر رو یچون پسر بچه ا بود

 ! خنجر مژگانایداد. مانند ارم یتر نشان م معصوم

 . تنها بودن در کنار محمددیدر یقلب دختر را م بلندش

 یو شگفت آور بود که در باورش نم رمنتظرهیقدر غ آن

 به یشد بعد نگاه رهی. به صورت معصوم او خدیگنج

 الیتوانست با خ یکس نبود. م چیانداخت. ه اطراف

 .نشست یدلصن یصحبت کند. رو شیبرا راحت



 ؟ جواب سالم واجبه ها، واقعا خسته یسالم آقاخوب -

 شو، داریب گهیهمه خواب؟ بسه د نیاز ا ینشد

 خوابه؟ قرارمون یتمام م یآدم سه هفته  مگه

 ،یخواستگار یایزود ب یلیرفت؟ قرار بود خ ادتی

 ناز و غمزه جواب یب ع،یسر یلیبود من هم خ قرار

 محرم هم م،یزود عقد کن یلیرو بدم. قرار بود خ بله

 

 ییسه تا ایقرار بود بعد عقد من و تو و ارم م،یبش

 .السالم هیپابوس امام رضا عل میبر

 انیم لتریکرد، اشکش را پاک کرد. ف یجوان مکث دختر

 محابا هرچه یاز کار افتاده بود و ب گریو دهانش د مغز

 یگذشت و در قلب، او را به زبان م یدر سرش م که

 .آورد

 تموم شد با گهینوروز که د امیا نیقرار بود تو هم -

 شد؟ ها؟ ی. چمیقشنگ بساز یخاطره ها هم

 رفت؟ ادتی یهمه چ یدیخواب نجایا یگرفت یاومد



 گن مرده و یقرارمدارهامون، مگه نم ی همه

 رو ایمن به درک! ارم ؟یقولت زد ریورا ز قولش؟؛

 یوجدانت درد نم ؟یدیخواب یول کرد یجور نیهم

 هیبابات؛ همه دارن خون گر م،یخانم، مر ریره؟منیگ

 کنن. یم

 

 .را با پشت دست پاک کرد شیاشکها دخترجوان

 .خونن یتوسل م یاهل محل همه برات هر هفته دعا-

 یم ادیکه به ذهنم م ییشب هر دعا یها مهیتا ن من

 خونم، یکنم م یم دایپ حیکه تو مفات یی. هر دعاخونم

 ور اون ور نیشفا خوبه. از ا یگن برا یکه م ییهردعا

 . پس چرایش داریخونم تا تو ب یدارم م یجور نیهم

 یازدواج با من گذشت رینکنه از خ هیهنوز؟! چ یخواب

 شناسم عهد یکه من م یکنم. محمد ی! نه، باور نمها؟

 رو ثابت نیا هیبه سم تی. چند سال وفادارستین شکن

 .کرده



 دیبه ام لیتبد تایدرخشان التماس در چشمان آرم شعاع

 شدند. یم

 

 ی. تو مرد قودوارمیجناب سرگرد، من ام یول -

 سالم دی. بایزنده بمون دی. بایمون یزنده م ،یهست

 .رونیب یایاتاق ب نیخودت از ا یپاها رو

 

 شه یم وونهیداره د ای. ارمیدیخواب یهر چ گهید بسه

 رو گرم کنن ایشدن سر ارم جیخواد. همه بس یرو م تو

 افته. بلند شو یاز زبون اون بچه نم« بابا» کلمه یول

 !کجا رفته؟ رتتیغ گهید

 یبرات خاطره بگم، خاطره  دیگفت با یم آرمان

 همه ادتهی ؟یبرف باز اطتونیح میاومد ادتهی. مشترک

 یکردن و به هم برف پرتاب م یها دنبال هم م بچه

 کردن؟

 



 بامزه رو بگو. عکسشونو یها یاون ادم برف اوووه

 .میگرفت یهمه مون باهاشون سلف دارم

 کلیه تیخاص ینازگل ب نیبودم، ا ایمن کنار ارم ادتهی

 خورد؟ چیشو انداخت رو من پام پ گنده

 ها دنبال هم گذاشته بودن فقط تو وونهیمثل د همه

 .یحال خرابم شد متوجه

 یخورد ول یم چیپام پ گهیخواست صدبار د یدلم م آه

 چهره نگرانت، دنیدبدم. با د یرو متوجه خودم م تو

 .زد یغنج م دلم

 االن تو هم یعنی»به او انداخت. قیعم ینگاه تایآرم

 من یصدا دنیدل تو هم با شن ؟یحس منو دار همون

 ره؟یم یلیو یلیق

 

 کرد، چشمانش یجوان همان طور که صحبت م دختر

 ماند. احساس کرد رهیرنگ محمد خ یب یلب ها یرو

 صله گرفتند. به خود تشر زد ودو لبش از هم فا هر



 بلند شو. تو رو به گهیادامه داد. د شیصحبت ها به

 !دارشویب یطوالن یخواب لعنت نیاز ا گهید ایارم جان

 خورند. انگشتان یکه تکان م دیبار انگشتانش را د نیا

 قرمز یدکمه  یبر رو تایبه حرکت درآمدند. آرم دست

 او نگاه یتر به لب ها قیو قطع ضبط زد و دق یگوش

 یآرام باز شده بود.حت ی. لبش به طور نامحسوسکرد

 یشنود. نم یرا هم م ییاحساس کرد صدا تایآرم

 هردو! مطمئن شد، از ای ایارم ای دیگو یم تایآرم دانست

 غول آسا یکرد چون بادکنک یاحساس م یخوشحال

 

 شود. حرکت انگشتان محمد یبزرگ و بزرگتر م یه

 .رفت رونیزنان ب غیبر تار وجودش زد. ج زخمه

 !خانم پرستار، خانم پرستار -

 او از غیچرتش گرفته بود، با ج مکتین یکه رو آرمان

 .برخاست جا

 تا؟یشده آرم یچ -



 .دیایهمه ب نییبدو ن،ییبدو -

 .دییخودش به داخل اتاق دو و

 یبه سرعت خود را باال یپزشک میت هیاز ثان یکسر در

 .محمد رساندند. همه دور تخت محمد حلقه زدند سر

 .کرد تیهدا رونیاو و آرمان را به ب پرستار

 .میکن یخبرتون م زمیعز دیباش رونیب -

 

 صدا اشک یدهان گذاشته و ب یدستش را رو آرمان

 هر دو کف دستش را برهم چسبانده تای. آرمختیر یم

 ی. نمختیر یو اشک م دیکوب یمرتب بر چانه م و

 افکارش از هم گسسته یبکند. رشته  دیچه با ستدان

 .ونددیتا دوباره به هم بپ دیکش ی. طول مبود

 : گفت

 آرمان؟ میکار کن یچ -

 

 آرمان؟ میکار کن یچ -



 زیدوست عز یاش برا یذات ییبایبا تمام شک آرمان

 زد. ذوق و یبه هوش آمدنش بال بال م یبرا خود،

 

 او را پس زد و به سمت یدر دلش، غرور مردانه  شوق

 .کشاند پرستار

 !شد؟ یخانم پرستار چ -

 .زد ینیریلبخند ش پرستار

 .گم. دوستتون از کما خارج شد یم کیتبر -

 ....میتون یاالن ما م یعنی ،یعنی -

 .حرفش آمد انیبه م پرستار

 کنم فعال فقط پدر و مادرش یبله، خواهش م -

 رو یادیز تیموقع شب جمع نی. ادیکن روخبر

 .خوابند مارهایکه ب دیدون ی. مدینکشون نجایا

 یدر خواهر و برادر م یادیآن واحد احساسات ز در

 .زیمثبت و شوق برانگ ی. همگدیجوش

 



 : گفت آرمان

 دونم یبگم، نم یدونم چ یتو زنگ بزن، من نم -

 یحرف بزنم. االن زنگ بزنم به آقا دیبا یبا ک اصال

 .یراحت تر یبگ میترسه. باز تو به مر یم یخاقان

 سالن انداخت دیبه ساعت گرد صفحه سف ینگاه تایآرم

 : گفت و

 دیبخوابن با نکهیقبل از ا ،یگ یآره راست م -

 وقته بذار ری. االن هم د میخبر رو بد نیا بهشون

 .زنگ بزنم میمر به

 را گرفت. با میمر یدر آورد. شماره  فشیرا از ک یگوش

 .زنگ جواب داد نیاول

 ؟یوقت شب؟ خوب نیشده ا یچ تایآرمسالم  -

 شهناز خانم همه خوبن؟ ،یمامان

 سکوت کرد و بعد جواب داد. یلحظات تایآرم

 

 .زمیعز میجون آره همه خوبن، خوب میسالم مر -



 .شد اریهوش میمر یصدا

 راستش ؟یزن یشده، چرا نفس نفس م یچ تایآرم -

 !بگو رو

 : گفت تایآرم

 جون، گفتم همه خوبن. اتفاقات میهول نشو مر نیبب -

 .هم افتاده یخوب

 !شده؟ یچ -

 .یامشب هواخور میمن و آرمان اومد نیبب -

 بعد؟ ،یخوب به سالمت -

 گوش کن وسط حرفم نپر خوب؟ نیبب -

 .خوب خوب، بگو-

 محمدآقا. دنید میایسر راه آرمان گفت ب -

 

 خوب؟ -

 داداشت باز یکه لب ها میتو اتاقشون بود م،یاومد -

 ... بعدم انگشت هاش رو تکون داد و شد



 خانم ریگم شد. من میبلند مر غیج نیحرف ها ب ی هیبق

 : را از دست او گرفت وگفت یشتاب گوش به

 !الو -

 دای. خاله جون هول نشتایسالم خاله، منم آرم -

 !افتاده یخوب یلیخ یلی. اتفاق خ توروخدا

 : خانم گفت ریمن

 شده دخترم؟ یصاحب الزمان. چ ایامام زمان،  ای -

 . آقا محمددیبد دیبا یگم بهتون مژدگون یم کیتبر -

 .کما دراومدن از

 !؟یچ -

 

 .دیرس تایشکرت به گوش آرم ایبلند خدا ادیفر و

 با مهیها سراس یگذشت که خاقان قهیچند دق دینفهم

 .به آن جا آمدند ییخانه ، با دمپا یلباس ها همان

 گفت و ضمن دادن کیبه استقبالشان رفت، تبر پرستار

 .اشاره کرد تایبه آن ها لبخندزنان به آرم حیتوض



 در دست، حیخانم که چادر نماز سرش بود و تسب ریمن

 زانیدخترک گشود و اشک ر یآغوشش را برا بال

 .دیرا به آغوش کش دخترک

 

 .دیتراو یم یو مهربان تیمیصم تایوجود آرم یهمه  از

 که وجود او پسرک را به آن ها دیخانم فهم ریمن

 

 خود را در تای. آرمدی. تنگ در آغوشش کشبازگردانده

 .زن رها کرد. عطر محمد را دوست داشت بغل

 داد. با در آغوش ماندنش یمحمد را م یخانم بو ریمن

 .شده بود کیانگار به محمد نزد شتریب هرچه

 آن یتوانست احساسات قلب ینم یحرکت و حرف چیه

 .را برمال سازد ها

 .رفت تایکنان آمد و به آغوش آرم هیهم گر میمر

 که آرمان را یخاقان یو آقا میخانم و مر ریمن یرفتارها

 ومحبت ستیگر یم یها یبود و ها دهیکش درآغوش



 به آتش شور زمیکردند ه یکه ابراز م یغل و غش یب

 که تمام وجودش را ی. آتشختیر یم تایآرم وعشق

 و دیکش یزبانه م شتریبار هرچه ب نیکرده بود ا گرم

 کرد. یرا هم گرم م گرانید

 

 را گرفت. ماه شیخانم پاسخ استغاثه ها و دعاها ریمن

 فرزند دالورش یبود ومادر نگران به نذر سالمت شعبان

 .خواند یگرفت و مناجات م یروزه م دائم

 نور را یوپنج سوره  یس ی هیخواند، آ ینور م یدعا

 .گرفت یجواب م نکیروز و هرشب خوانده بود و ا هر

 مدت صبر نیهم با خود خوشحال بود که در ا میمر

 گرفته جهیو به دعا و استغاثه پرداخته بودند ونت کرده

 .بودند

 خوشحال و خرم به خانه قهیپس از چند دق باالخره

 .خبر خوش را به همه دادند نیوا بازگشتند

 یماتی، کجا، باهم تصم یک ،یک   دینفهم یخاقان یآقا



 رفت یکه م یعمل درآوردند . وقت یو به مرحله  گرفتند

 که قصاب محل، سه دید ردیصبحانه نان تازه بگ یبرا

 

 آن یپروار را همراه شاگردش به سمت خانه  گوسفند

 .کرد یکیآورد. قصاب سالم عل یم ها

 منزلشون کدومه؟ یخاقان یسالم حاج آقا، آقا -

 : گفت یخاقان

 گفته؟ یک ناروی. انجاستیسالم اوستا، ا -

 اطیتو ح مشونیاریها نظر اهل محله، گفتن ب نیا -

 .میکن یتا چندروز بعد قربون شما

 .را باز کرد اطیدر بزرگ ح عیسر یخاقان یآقا

 .دییبفرما دییبفرما -

 ماند پزشکان پس مارستانیدر ب گریچند روز د محمد

 او، مرخصش کردند. آرمان یاز سالمت نانیاطم از

 و پدرش به یخاقان یرا رها کرده همراه آقا کارش

 رفتند. مارستانیب



 

 ها هیها باز شده بود. همسا یخاقان یخانه  اطیح در

 آورده نیرزمیها را از ز گیبودند. د ایدر حال برو ب همه

 .کردند یپخت و پز آماده م یبرا اطیو در ح بودند

 آب لنگیش ریز یو روح یبزرگ مس گید نیچند

 .شدند شسته

 خانم خوشحال وخندان همراه شهناز خانم و اعظم ریمن

 یعبور بودند. شاگرد آقا۲۴:۳۸مشغول ).. ....( خانم

 یبرنج را برشانه اش گذاشته و به خانه  یگون یانید

 .ها آورد آن

 .برنجه نیبهتر نیبفرما حاجخانم، اوستام گفتن ا -

 .ومعطر یاستخون

 !گه؟یراحت باشه د المیخ -

 راحت! التونیبله حاج خانم، خ -

 

 به من دیرا گرفت وگفت بد یگون عیخانم سر فهیظر



 .کنم پاکش

 ختیبزرگ ر یها ینیس یآن را بر رو عیسر و

 .آمد اطیخنده کنان به ح میپاککردن شد. مر ونشغول

 !شده؟ یچه خبره، چ -

 .خانم دست به کمر گذاشت اعظم

 داداشت، خبر استجابت یخبر سالمت ر،یخبر خ -

 رونیآقا محمد از کما ب می. نذر کرده بوددعاهامون

 .ی. اونم با گوسفند قربونمیکل محل رو غذا بد ادیب

 

 باشه، مبارک باشه. مبارک

 

 کن، امروز کالس داریبرو نازگل رو ب ایدخترم، ب ایب -

 که دیایب عی. سرانیرو هم صدا بزن ب تای. آرمنداره

 .میدار ادیز کار

 : خانم گفت نبات

 گوشت ها رو نیا دیخواه یخوب مادر شما که م -



 !هوی دیپلوش کن یبا برنج ها، باقال دیبذار بار

 .خانم دست به کمر برد اعظم

 ... رو یهمه باقال نیپلو؟! ا یباقال -

 .دیحرفش دو انیبه م شهناز

 یخرن باقال یرن م یمادرجون. بچه ها م گهیراس م -

 .االنتو سوپرمارکت ها هست حاضرآماده

 همه برنج؟ نیا یشهناز خانم، چندتا الزمه برا -

 گفت: شهناز

 

 .رنیگم برن االن بگ یبا نازگل م اد،یب تایبذار آرم -

 .آماده، خوبه یهم باقال رنیآماده بگ دیشو هم

 .هیفکر خوب یلیخ

 که از ایمشغول کشتن گوسفندان شد. ارم قصاب

 یو با گوسفندها باز دیگنج یدر پوست خود نم یشاد

 : وگفت دیکش یغیآن ها ج یچاقو دنیکرد با د یم

 .ذارم ینه، من نم -



 .دیاو را در آغوش کش رخانمیمن

 آدم ها خلق کرده. اصال یرو برا نیپسرم، خدا ا -

 را مگه برات نگفتم؟ میداستان حضرت ابراه نیبب

 سالمت پسرش خدا گوسفند رو داد یشکرانه  به

 میکنه. خوب؟ حاال ما هم دار یاون رو قربون که

 . گوسفندمیکن یکار رو م نیبابات ا یسالمت یبرا

 

 یهم خوشحالن که به خاطر بابات دارن م ها

 !. نگران نباشرنیم

 شدن را یقربان یصحنه  نکهیا یبرا میوجود مر نیا با

 نیاو را مشغول کرد. همزمان با ورود محمد طن ندینب

 .دیچیصلوات در محل پ معطر

 رخانمیاو ذبح شدند. من یپا ریز یکی یکی گوسفندها

 و او را در آغوش گرفت. شاگرد دیپسرش دو سمت

 نجس ییشست تا جا یخون ها را با دقت م قصاب

 .نماند



 زیهمانطور که قول داده بود همه جا را شست و تم و

 خود رفت. پوست ها یفرز به کمک اوستا یلیو خ کرد

 وانیا یبزرگ رو یها ینیکندند. الشه ها را داخل س را

 :گفت یخاقان ی. آقاگذاشتند

 اوستا خودت زحمت خورد کردنشم بکش! -

 

 :کرد گفت یم زیکه همچنان چاقو ت قصاب

 د؟یجا بار بذار نیهم دیخوا یهمه رو م -

 :گفت رخانمیمن

 . دوتاش رومیببر ییجا دیبا دیکن کهیش روت یکینه  -

 .میذار یم بار

 .خدا قبول کنه -

 !ممنون یلیخ -

 کردن ساطور، مشغول تکه تکه کردن زیبعد از ت و

 یگوشت ها هیور زنان همسا نیها شد. از ا گوشت

 یها ازی. پختندیر یرا شسته و درون قابلمه م ناهار



 تکه تکه شده، به همراه فلفل یرهایحلقه شده، س حلقه

 دنبه یدر قابلمه رفته، همراه تکه ها یهمگ زردچوبه،

 پاک یدادند. برنج ها یم دیرا نو یخوشمزه ا یغذا

 خوردند یم سیخ دیکردند، با سیرا در لگن ها خ شده

 

 . همه مشغول شدند. دوباره همان شور و شوقفعال

 سه هفته کیبه محل بازگشت. پس از نزد یشگیهم

 همه شان را براورده کرده بود. سرگرد یدعا خدا

 خبر در سال نیبهتر ن،یگشت و ا یباز م محبوبشان

 .آن ها بود یبرا دیجد

 

 .شعبان مهین دیمحمد مصادف شده بود با ع آمدن

 یبسته بودند. همه جا پر از شاد نیشهر را آذ تمام

 .کردند یو شربت پخش م ینیریهمه حا ش بود،

 روز سال مصادف شده بود با آمدن نیتر خجسته

 تمام نیو همچن یخاقان یخانواده  ی. تمام اعضامحمد



 محمد از خواب و خوراک یماریکه در مدت ب یکسان

 

 از عزا در یاو دل یبا بازگشت سالمت نکیبودند، ا افتاده

 نکیمدت گذشته، ا نیاندوه و غم ا یو به تالف آورده

 .استقبال از او بودندو تدارک  هیو قبراق مشغول ته شاد

 بزرگ بود که هرچه یخداوند به آن ها، به قدر یدیع

 در تایآرم م،یکردند باز هم کم بود. نازگل، مر یم شکر

 را باال زده و به کمک شانیها نیآست لیتعط روز

 ها شتافته یخاقان یبزرگ خانه  اطیدر ح هیهمسا

 یها گیپلو ها را از د یباقال بی. خانم ها به ترتبودند

 از هیدادند و بق یانتقال م ینیس یبه مجمعه ها بزرگ

 یبار مصرف م کیمجمعه غذا را داخل ظروف  داخل

 ختهیرا که در ظرف ها ر یی. سه دختر پلوهاختندیر

 کف یو روغن و اندازه  یزعفران یبود با پلو شده

 یکردند و بعد درش را م یم لیگوشت، تکم دست

 گذاشتند. یم ینیو داخل س بستند



 

 داخل یهم با کمک دوستانشان غذاها یو نام نیآرم

 یبردند و به هر خانواده ا یرا به در خانه ها م ینیس

 یتخت بود از صدا یدادند. محمد که رو یپرس م چند

 .بودن با آن ها یجمع، دلش پر زد برا یو شاد خنده

 یخوش بهار را بهانه کرد و از رو یهوا نیهم یبرا

 تراس آمد. تراس قبال مفروش یو رو بلند شد تخت

 ی هیبود و چند مخده در آن گذاشته بودند. بق شده

 از یلحظه ا ایهم همراه او به تراس آمدند. ارم انیآقا

 شد، انگار که به او چسب زده باشند یجدا نم پدرش

 یکه موها یدر آغوش پدرش بود. محمد درحال دائما

 داد از باال مشغول برانداز حال یم یپسرش را باز نرم

 کرد یشد. محمد فکر م تایآرم ژهیو به و اطیح یهوا و

 سرکش غم، قلبش را آتش یشعله ها ه،یاز سم پس

 قلبش دوباره تایشدن آرم دایبا پ یو خشکانده ول زده

 یبهار یگرفته و عشق از آن جوانه زده بود. هوا جان



 

 داشت، با وجود تابش یدلچسب یماه خنکا نیفرورد

 به یشاخه ها یکه البه ال یخنک میآفتاب، نس نیزر

 یمانع از گرمازدگ دیچیپ یدرختان م ینشسته  شکوفه

 .شد یها م بچه

 زردآلو، گوجه یدرختان به شکوفه نشسته  یرو بر

 پرداخته بودند. سارها و یاگریو.... پرندگان به خن سبز

 ییها در رقابت با بلبل خرماها هرکدام نوا سکیر چرخ

 سر داده بودند و باغ را با وجود آن همه سروصدا، بایز

 سر گذاشته بودند. آرمان نشسته در کنار محمد یرو بر

 شیب گرینازگل، گل از گلش شکفته بود، د دنیبا د که

 کمک از حضور مردها ی. به بهانه اوردیآن طاقت ن از

 راست سراغ کیو  وستیکرد و به بچه ها پ یعذرخواه

 را که ییپلوها یاز باقال یکیحواس  یرفت. ب دخترها

 میگذاشت. مر ینیآماده نبود برداشت و داخل س هنوز

 



 با آمدن او شش دانگ حواسش را به او و نازگل که

 .کرد یبود خنده ا داده

 خوره؟ یپلو رو بدون گوشت م یباقال یآقا آرمان ک -

 .رش را به طرف او چرخاندس آرمان

 !بله؟ -

 

 :خنده کنان گفت میمر

 . نهستیهنوز آماده ن دیکه برداشت یظرف نیا -

 .داره نه زعفرون گوشت

 یمقدار یظرف را از آرمان گرفت و فور عیسر نازگل

 آن قرار داد و رو به یگوشت رو یو تکه ا یزعفران پلو

 

 گن یراسته که م» زد ینیریکرد و لبخند ش آرمان

 از نقدریها. ا هیدقت یو دستپاچه بودن باعث ب یآشفتگ

 که دست و پاتون رو دیدوستتون خوشحال شد اومدن

 «دیکرد گم



 ظرف ،یحرف چیه یکه سرخ شده بود ب یدرحال آرمان

 گذاشت. خواست خم شود ینیشده را در س لیتکم

 دلش به حال برادر تایکه آرم ردیرا بگ یبعد ظرف

 کرده و یگرید یبازهم خرابکار دیترس سوخت؛

 :گفت یدخترها شود. فور ی مضحکه

 جا من ظرف نیهم ساینه داداش خم نشو! شما وا -

 برن یبعدش پسرا م ینیدم بذار تو س یرو م ها

 .کنن یم پخش

 کرد، تیخواهرش حضور او را تثب نکهیجوان از ا مرد

 .دیشد و نگاه گرمش را بر او پاش خوشحال

 

 !عالم غذا بود کی. دیطول کش یغذاها کل دنیکش کار

 شدند و یها خال گیو پر برکت. باالخره د ادیز اریبس

 بار کیظرف  یها که به جا هیتموم شد. همسا کار

 قابلمه شان،یاز خانه ها رخانمیمن هیبه توص مصرف،

 پلو و گوشت کرده یبودند، ظرف ها را پر از باقال آورده



 آن همه انیرفتند. از مکرده و به خانه  یخداحافظ و

 یماندند. همگ یو خرم نینجم الد یخانواده  ت،یجمع

 و یپهن کنند و سبز یتر از آن بودند که سفره ا خسته

 برداشتند و ییظرف غذا کی. هر نندیدر آن بچ مخلفات

 مشغول خوردن شدند که آرمان یقال یجا بر رو همان

 یادیرفته بود، با تعداد ز رونیب یمعلوم نبود ک که

 .و دوغ و دلستر خنک آمد نوشابه

 کرد که او یمحمد از بالکن به آرمان التماس م چشمان

 آرمان که تمام حواسش به یبخواند ول نییهم پا را

 

 که میاوبود، متوجه محمد نبود. مر یها یو دلبر نازگل

 :و گفت دیخبر نبود به دادش رس یراز دل برادرش ب از

 اون باال نییپا ایب یتون یداداش شما هم اگه م -

 .نمون تنها

 کنار زد و به د،ینوش یرا که م یهم نوشابه ا نیارم

 یبفرما محمدآقا، مجلس ب» نگاه کرد و گفت: تراس



 «.. بدون شما صفا نداره داداشاستیر

 و آرمان هم سرشان را باال بردند و مرد جوان را ینام

 .فراخواندند نییپا به

 یرا که ناهارش را با اشتها ایاز خدا خواسته، ارم محمد

 خوردت و در آغوشش به خواب رفته بود، آرام بر تمام

 تراس را با ی. پله هادیکش شیگذاشت و پتو رو نیزم

 را تایآرم یرچشمیکه ز یآمد در حال نییبه نرده، پا هیتک

 ریاوبود، ز یکه مشغول آوردن ظرف غذا برا دییپا یم

 

 ،یبهار میداد. نس هیگردو نشست و به آن تک درخت

 یشکوفه ها و رزها حهیخوش غذا را با را یبو

 در هم ادغام کرده و شامه محمد را قلقلک رنگارنگ،

 دیپرندگان باغ هم به اوج رس یغوغا یداد. از طرف یم

 و پر شورتر ترانه دتریورود او، شد یبه شاد ییگو

 .خواندند

 به برزخ را رها کرده و تا،یآرم نیبا نغمه دلنش محمد



 !بود دهیرس بهشت

 

 شیغذا به همراه نوشابه برا یظرف عیسر تایآرم

 دائم سر یو نام نیمشغول بودند. آرم ی. همگگذاشت

 

 گذاشتند. نازگل نوشابه یم شانیسر خود و خواهرها به

 .داد نیرا نشان آرم اش

 !التماس دعا داره می! مرنیآرم-

 نگاه کرد و میو منگ، به مر جیمحو شد و گ نیآرم خنده

 االن نماز یول میمر یآبج مییمحتاج دعا»گفت: یجد

 .خورم یخونما دارم ناهار م ینم

 که از خنده سرخ شده تایخنده. آرم ریبلند زدند ز همه

 نوشابه میکه مر نهیمنظور نازگل ا وونهید» گفت: بود

 «.خواد یم

 گرفت یم یاز خود سلف یبا مسخره باز نیآخر آرم در

 عیآورد. دخترها هم سر یدر م یبانمک یشکلک ها و



 تایدر آوردند و مشغول گرفتن عکس شدند. آرم یگوش

 حال عکس گرفتن نگاهش به محمد افتاد که با در

 در آن بایز اریبس یکرد. صحنه ا یبه او نگاه م تبسم

 

 پس از سه ارشیمقابل چشمانش آمد.  یبهار عصر

 زد به یدست و پا م یکه در برزخ مرگ و زندگ هفته

 بایبر درخت در ز هیخدا به سمتشان بازگشته و تک لطف

 به میمر غیکرد. با ج یفصل خدا به او تبسم م نیتر

 .پرت کرد نیآرم یسنگ به سو یتکه ا میآمد. مر خود

 یتمنا یکرد. صدا یخنده کنان به آن ها نگاه م تایآرم

 کرد یبلند بود که او را به سمت محمد دعوت م دلش

 از یکس نیو نجم الد یخاقان یهنوز جز خانواده  اما

 همچنان میآن ها خبر نداشت. مر یدلدادگ انیجر

 شیبود که برادرش صدا هیسروکله زدن با بق مشغول

 .زد

 .ده یمزه م یلیخ ییهوا چا نیجان، االن تو ا میمر -



 دست بر چشمانش گذاشت و گفت: میمر

 

 هم ییچشام داداش جونم االن برات چا یبه رو -

 .ارمیم

 یبعد، از رو یقیبه داخل ساختمان رفت. دقا عیسر

 را به یو قور یرا صدا زد. کتر یو نام نیآرم تراس

 .یگریها را هم به د وانیل ینیاز آن ها داد و س یکی

 .آمد اطیهم با چند ظرف قندان و شکالت به ح خودش

 کیشد. نازگل  یچا ختنیجا نشسته و مشغول ر همان

 یشتریآن دو افتاد. دقت ب ینگاهش به نظرباز لحظه

 : گذاشت و گفت تای. سرش را در گوش آرمکرد

 !آره؟ -

 : دیپرس تایآرم

 آره؟ یچ -

 همچنان با چرخاندن سرش به سمت محمد نازگل

 را هم باال انداخت. ابروانش



 

 .کرد در برابر او یتجاهل را سپر دخترجوان

 ؟یایم شیچرا قر و قم ه،یکارا چ نیا -

 .زد یپوزخند نازگل

 ؟یفکر کرد یبدجنس. تو درمورد من چ -

 !یچیه -

 نیمن باورکنم اون سکوت سه هفته قبلت و ا یعنی -

 !ندارن؟ یارتباط گهیبا هم د تیفعل یشاد

 . بادیاش خجالت کش یاز افشا شدن راز دلدادگ تایآرم

 دوستش ینامحسوس و رنجش صدا یاخم ها دنید

 کرده. دچار شرم انتیکرد به او و رفاقتشان خ احساس

 .شد

 رو. یگم همه چ یمن بعدا برات م یناز -

 

 و یک دندیکه نفهم میگفت و گو بودند که مر نیهم در

 : آن ها آمده بود گفت کیکجا نزد از



 داستانش با انیمارو در جر یلیکه نازگل خ ستین -

 .قرار داده آرمان

 او یاز بازو یشگونین یخجالت و شرم چیه یب نازگل

 .را در آورد غشیو ج گرفت

 و شاد با جانیروز پر جنب وجوش، پره کیاز  پس

 رفتند. خانواده نجم شانیبه خانه ها ینیریش یخستگ

 .شب دور هم نشسته بودند که تلفن زنگ زد نیالد

 

 

 وحال و کیرا برداشت. پس از سالم عل یگوش نیآرم

 .آن را به سمت مادرش گرفت احوال،

 .شهناز خانم دخترخاله س ایب -

 با نبات خانم رد و بدل کردند. انگار ینگاه شهناز

 متوجه حال آن تایمرگ به صدا در آمده بود. آرم ناقوس

 عیشد. هردو بعد به فرامرز نگاه کردند. فرامرز سر دو

 :گفت



 .خوب جواب بده خانم -

 کاسه مین ریز یدانست که کاسه ا یم دخترجوان

 که تازه آمده بودند و ییوجود مهمان ها. با است

 دادند ، پدر ، مادر و یکه نشان م یتیمیو صم یمهربان

 به گشت و گذار با آن ها یا چعالقهیه مادربزرگش

 هم در هراس یزیانگار از چ چ،یدادند که ه ینم نشان

 ی. شهناز خانم صحبت کرد و پس از آن آمد و روبودند

 

 کنند یکه سوال نینشست. بدون ا ونیمقابل تلوز مبل

 .پاسخ داد خودش

 .نجایا انیگفت فردا شام م نینوش آفر ،یچیه -

 برن دنیرو که با فرامرز د یخونه ا نیکه ا بناست

 خونه مون. چند روز انیکنن از اونجا شام ب قولنامه

 .دارن یهم اسباب کش بعد

 نداشت. انگار پدرش از یاصال حال مهمان دار تایآرم

 :قلب او متوجه حالش شده بود که گفت ته



 نکن همه یچکاریشما ه انیخوب ، بذار ب یلیخ -

 دم از ی. سفارش مرمیگ یم رونیرو از ب یچ

 غذاهاش ارنیم یرستوران چهارراه بعد نیهم

 .خوبه

 گفت: ونیزیبه تلو رهیخ شهناز

 

 سفارش کرده که حتما کوفته نینه بابا، نوش آفر -

 .درست کنم یزیتبر

 یلحظه ا یگرداند برا یرا م حشیخانم که تسب نبات

 :را از حرکت انداخت و گفت انگشتانش

 رونیرو از ب زهایچ هیپزم بق یباشه، کوفته رو من م -

 .میریگ یم

 .چانه برد ریدست ز شهناز

 م؟یریبگ رونیغذا رو از ب ستیبد ن -

 را در دست گرفت و قشیعق حیخانم دوباره تسب نبات

 :گفت



 داره؟ اونا هم از ما تو رستوران هتل یچه بدنه،  -

 .کردند ییرایپذ

 روبه مادرشوهرش کرد. شهناز

 

 برن گهیآخه اون موقع تو هتل بودن، چند روز د -

 .کنن که ینم ینجوریا گهیشون د خونه

 .شانه باال انداخت فرامرز

 غذا نهیکنه مهم ا ینم ینه بابا از کجا معلوم؟ فرق -

 .نکن خانم تیخودت رو اذ. گهیبرن د بخورن

 .به کارهات برس راحت

 خود بود سرش را یبا گوش یکه مشغول باز آرمان

 : باال گرفت و گفت یا لحظه

 مونن درسته؟ یو دخترخاله که م یسبحان یحاال آقا -

 . بناستدنیاومدن که بمونن ، خونه خر گهیآره د -

 .دکترا جوابش کردن یسبحان یجا بنده خدا آقا نیهم

 فرصت دنشیدکترها د یاون ور هم همه  یعنی



 جا دفن نیو هم رهیجا بم نینداره. اومده که هم یچندان

 .بشه

 

 :گفت نیآرم

 مژده و ماهان؟ ؟یها چ یکیخوب اون  -

 .جواب داد فرامرز

 .اون وره شونیگردن خونه زندگ یاونا که بر م -

 دخترخاله و شوهرش دوست دارن نکهیا باوجود

 اما خوب اونا هم یها کنارشون باشن دم آخر بچه

 تونن اونجا رو ول کنن یدارن نم یو زندگ کار

 گردن .اما ماهان، یاون ها بر م نیهم ی. براانیب

 معلوم یاصرار داره که اون باشه ول یلیخ پدرش

 .نه ایکه قبول بکنه  ستین

 بود که به مدرسه تایمنتظر آرم نیبعد نازگل در ماش روز

 .بروند

 کرد و سوار شد و کمربندش را یکیسالم عل تایآرم



 .بست

 

 .دور نماند تایآرم دیداد که از د یپاسخ سرد نازگل

 :یبست مهربان بن

 هفده فصل

 

 . دندیرس ابانیافتادند.کوچه را رد کرده و به خ راه

 حال و تایبود. آرم یحواسش فقط به رانندگ نازگل

 .کرد یاحوال

 یخوب ؟یخوبن؟ نامخاله چطوره، عمو؟ همه  -

 خودت؟

 کرد و راهنما ینگاه م یعقب نیبهماش نهیکه از آ نازگل

 رفت تا اوجلو بزندگفت : یم یزد به سمت یم

 

 .شکر همه خوبن -

 را نداشت تایصحبت با آرم یحوصله  نکهیا یبرا و



 را روشن و لیاتومب یویراد یفرار از هر حرف یبرا

 تایآرم یجز صدا یگرید یرا بلند کرد تا صدا شیصدا

 .چدیآن فضا بپ در

 اجبار بود. تمام حرکات نازگل را یاز رو تایآرم سکوت

 .باهم بزرگ شده بودند یدانست، از بچگ یم

 نبود، ته دلش به او بیعج شیحجم از خشم برا نیا

 .برآمد ییداد. در مقام دلجو یهم م حق

 یآخه. چ یدار یخوب نازگل جان، تو چه انتظار -

 امیکه نه به داره نه به باره! ب یزیهت؟ چگفتم ب یم

 و جنجال کنم؟ جار

 سبز شدن چراغ نازگل گاز داد و از چهارراه عبور کرد با

 : دیبا خشم غر و

 

 خانم. خاله دمیهم به داره، هم به باره. خودم شن -

 .رو گفت زیبه مامانم همه چ شهناز

 اما زود خود ختندیر تایآرم یآب سرد بر رو یسطل انگار



 .جمع و جور کرد را

 که اون بنده خدا فتادهین یاتفاق ؟یخوب که چ -

 .که تازه به هوش اومد یدیکرد و د تصادف

 .زد یپوزخند نازکل

 گهی! دتایشه آرم یدروغ و دغل از تو؟! باورم نم -

 .ندارم. اعتمادم ازت سلب شد مانیا بهت

 از لحن تند اوجاخورده بود اما نکهیبا وجود ا تایآرم

 .آمد ییدر مقام دلجو بازهم

 بود که ییطورا هینازگل، فراموش کن. باورکن  -

 شد. ینم

 

 : در عوض گفت نازگل

 ندیکبوتر که چو برخاست بش ستین دل

 .میدیپر م،یدیکه پر یبام یگوشه  از

 : گفت تایآرم

 !نگه دار ،یخو یلیخ -



 ؟یچ یبرا -

 که بهم اعتماد نداره یشم. با کس ادهیپ نکهیا یبرا -

 . بعدم دلتیندار مانیبهم ا گهیرم. د ینم ییجا من

 گرده یهم بر نم گهیکه، بلند شده و د ستین کبوتر

 !ام؟یمن باهات ب دیبا یچ ی. خوب براگهید

 یبار صدا نیداد. ا یادامه م یتوجه به رانندگ یب نازگل

 .بلند شد تایآرم

 گم نگه دار. یبهت م -

 

 توجه و خونسرد به راهش ادامه داد. هرچه یب نازگل

 ینم قایشد. دق یم یعصبان شتریب تایگذشت آرم یم

 نیا نکهیا ای. رفتار نازگل ستیعلت خشمش چ دانست

 یبه ان بزرگ یاش را از مسئله  یمیدوست صم مدت

 خبر گذاشته بود. درست بود که نازگل او را با پرتاب یب

 یتوجه یب یسنگسار کرده بود ول تیو شکا گله

 .داد یآزارش م شتریاو را ب دخترجوان



 صافش یشانیعرق بر پ یشدت خشم قطره ها از

 .در آورد و آن را پاک کرد فیاز ک ی. دستمالنشست

 !کنم ها یدر رو باز م ینگه دار، نگه ندار -

 او متوجه شد که حرفش یکه از استحکام صدا نازگل

 خواهد کرد آرام به سمت راست راند و توقف یعمل را

 .کرد

 

 زد رونیب نیکمربند را باز کرد و از ماش عیسر تایآرم

 .داشت تنها باشد ازیبه راه افتاد. دخترجوان ن وتند

 شد آرامش از دست رفته اش را یباعث م ییتنها

 گذشته و یو خوش ریبه خ زی. حاال که همه چابدیباز

 آن ها شیست خدا پوسالم به خوا حیصح محمد

 ...دوستش او را از خود رانده بود نیبود، بهتر بازگشته

 

 یاصال با اوهمراه شده بود خود را سرزنش م نکهیا از

 شد تا او یم ادهینازگل که پ رتیبهت و ح انی. در مکرد



 که از راه یلیاتومب نیبازگرداند سوار اول نیبه ماش را

 د؛یاول رس حیشد و به مدرسه رفت. زنگ تفر دیرس یم

 مواجه با نازگل نبود در پاسخ یکه هنوز آماده  تایآرم

 

 نفر از دانش آموزان که سوال داشتند در راهرو چند

 و صحبت با آن ها را عمدا کش داد تا به داخل ماند

 دوم که سرش به شدت حینرود اما در زنگ تفر دفتر

 ناچار درون گرید دینوش یم یچا دیکرد و با یم درد

 یمعطر خانم بهمن یچا دنیرفت و با ضمن نوش دفتر

 مشغول شد. تمام گریصخبت با همکاران د به

 سرد نازگل به هم یرفتارها دنیاش از د یخوشحال

 اش با یمیاش از دوست صم یبود. تصورات قبل ختهیر

 انیسال نیبود. در تمام ا ختهیرفتار امروز برهم ر دنید

 آن دو بارها و بارها با هم قهر کرده یتا جوان یکودک از

 یول افتی یم انیقهرشان پا دهیاما به شب نرس بودند

 ناکرده یکرد. نازگل او را به جرم یبار فرق م نیا



 و یروز و حالش، شاد نیکرده بود. در بهتر محکوم

 .را برهم زده بود شعفش

 

 

 از دست تایاو در قلب و روح آرم گاهیحرکت جا نیا با

 رشانینظ یب یدوست یول ردیداد بم یم حیترج. رفت

 ی. باالخره به کالس ها مدیرس ینم انیبه پا نگونهیا

 و در دیکنارش خز اورده،یکه نازگل طاقت ن رفتند

 : زمزمه کرد گوشش

 با خودت؟ یفکر کرد یچ -

 .دیبه سمت او پر تایآرم

 ؟یچ -

 .کنم یمن ولت نم یتو اگه تو صورتم تف هم بنداز -

 .شدم یعصبان ببخش

 نگفت. در سکوت در راهرو به حرکت در یزیچ تایآرم

 .آمدند



 

 ،یگفت یدوست داشتم به من م گه،یخودخواهم د -

 یمگه من ک یگفت یبه من م دیخوب چرا با یول

 !ها؟ ام،

 داشت قلب شهیکه هم یهمان لحن گرم دنیشن با

 .هم گرم شد. دستش را گرفت تایآرم

 ... یاستم بگم ولچندبار خو یبه خدا ناز -

 کردم. فراموش کن، یرو ادهیدونم ز یدونم، م یم-

 ؟یآشت

 گریاو انداخت و با دست د یدستش را بر بازو تایآرم

 .را گرفت آن

 !شه آدم با زنداداشش قهر کنه؟ یمگه م -

 .دیخجالت بلند خند یبه جا نازگل

 

 تمام ایو جغراف خیشه. طول تار یآره بابا، چرا نم -

 به دوازده ماه یزنداداش ها سال خواهرشوهر



 .قهرن

 .دیهم خند تایآرم

 شه یکنم، مگه م یخوب من حرفم رو اصالح م -

 با خواهرش قهر کنه؟ آدم

 : گفت نازگل

 شه نمونه اش مامان خود من، با خاله یآره اونم م -

 .چند ساله قهرن م

 : گفت تایآرم

 کی. تو از خواهر هم به من نزدمیباشه بابا تسل -

 .یتر

 گفت : نازگل

 

 .کار دارم یکل ایبپر ب یجلد عیزنگ خورد سر -

 : گفت تایآرم

 یآره منم کار دارم. امشب همون مهمون خارج -

 .انیخوان ب یم هامون



 تو یبچپ یبر یخوا یخسته و کوفته م ،یوا یا -

 ؟یببند شبندیو پ آشپزخونه

 .دیغش غش خند تایآرم

 ارنیب رونیاز ب. بنا شده غذا هیچ شبندینه بابا،پ -

 کنار مینیش یوم رمیگ یدوش م هیندارم یکار

 .ها مهمون

 پس از شستن دست و رو به تای. آرمدندیخانه رس به

 را در ماکروفر گرم کرد که شیرفت و غذا آشپزخانه

 .دیشهناز خانم را شن یصدا

 

 

 :اش گفت یشگیبا لحن مهربان هم که

 تاکم استراحت کن، حاال  هیخوب مادرجون شما -

 دیکار دارن با نایمونده. دخترخاله ا یلیاونا خ اومدن

 نمیهم یبرا ننیخوان بخرن، بب یرو که م یخونه ا برن

 .مونده ی. حاال تا عصر کلانیکشه بخوان ب یم طول



 گذاشته بود، شیکه دست بر زانو یخانم در حال نبات

 :جا برخاست و گفت از

 خسته ام. پس یلیآها باشه، راستش خودمم خ -

 .کن دارمیاومدن ب نایا نیخوابم نوش آفر یم یکم

 «چشم حتما.»چشم بر هم نهاد. شهناز

 

 خانم که چند قدم رفته بود سمت آسانسور، نبات

 :گفت برگشت

 گه؟ینزد د یخانم درباره بله برون، حرف ری! منیراست-

 :به آشپزخانه انداخت و گفت ینگاه شهناز

 قول و قرارنه بابا، بنده خدا اومد صحبت کنه  -

 .دنیاز شهرستان رس نایکه اقدس خانم ا میبذار

 ! اقدسانیخوب ب»را عقب برد نکشیع مادربزرگ

 میکار رو، قا نیکرده بود ا شنهادیکه خودش پ خانم

 «نداره کردن

 آخه» داد رونینفس حبس شده اش را پرفشار ب شهناز



 خانم ریخود من یها لیکه، فام ستیاقدس خانم ن فقط

 شلوغ پلوغه. همکار یلیفعال خونه شون خ اومدن. هم

 میصبر کن دیبا انیرن م یم یآقا محمد هم ه یها

 «خلوت بشه یکم سرشون

 

 :خانم به سمت آسانسور رفت و گفت نبات

 .نه اونا میکن یتوکل به خدا. نه ما فرار م -

 یشان جد هیکه دوست داشت هرچه زودتر قض تایآرم

 مادرش ناراحت شد. معلوم یحرف ها دنیبا شن شود

 شانیخواهند به رفت و آمدها یم یمهمان ها تا ک نبود

 .خود دور کنند یدهند و آن ها را از برنامه ها ادامه

 رو به مادرش کرد و یچا دنیاز خوردن غذا و نوش پس

 :گفت

 بکنم تا ییاستراحت کوچولو هیمامان من  -

 ان؟یم نایا دخترخاله

 دخترش به طرف ساعت یشهناز از رو چشمان



 آشپزخانه سر خورد و با وهیطرح بشقاب م یوارید

 دادند، گفت: یرا نشان م۳عقربه ها که عدد  دنید

 

 همه نیمادر جون برو که با ا ستین یآره، کار -

 دونم اعصابت یاالن م یبچه سر وکله زد دختر

 .خورده

 کرد. خودش یحاالت دخترش را خوب درک م شهناز

 دانست که سر و کله زدن با یمعلم بود و م یعمر هم

 .بر است یآموزان چقدر انرژ دانش

 با نشاط لوله،یخواب ق یو نوه پس از ساعت مادربزرگ

 .شدند و به کمک شهناز خانم شتافتند داریب

 بایز یغروب مهمان ها همراه با دسته گل کینزد

 یکیآن ها را  یخود همه  ی. مژده با محبت ذاتدندیرس

 .گرفت یبه آغوش م یکی

 .شتریرا ب تایآرم و

 خانم گفت : نبات



 

 باشه کهاومد یخونه ا شاهللیمبارک باشه خاله. ا -

 .باشه واسه تون داشته

 زد یبود پوزخند دهیپر شیکه رنگ و رو یسبحان یآقا

 :گفت و

 ایکه من توش از دن هیخونه، خونه ا نیخاله خانم ا -

 .رم یم

 .اعتراض همه بلندشد یصدا

 .خدا نکنه ه،یحرف ها چ نیا -

 

 : خانم گفت نبات

 .ارهیخدا اون روز رو ن یسبحان یآقا -

 

 .آورده حاج خانم، دکترها جوابم کردن -

 شنهادینعوذباهلل مگه اونا خدان؟ من پ ه،یچه حرف نیا -

 یبهتر م یلیپابوس امام رضا، حالتون خ دیکنم بر یم



 .شه

 خواد. اتفاقا با یدلم م یلی. خودمم خدیگ یراست م -

 به محض استقرار اگه حالم میصحبت کرد نیآفر نوش

 .پابوس امام میبر عیبود سر خوب

 .یهم عال یلیخ -

 .داد رییموضوع صحبت را تغ فرامرز

 داشت. یبر نم تایماهان چشم از آرم یطول مهمان در

 

 آن ها یکه مشغول بگو بخند بود و حواسش پ نیآرم

 متوجه نگاه کش دار ماهان به یپس از ساعت نبود

 برخاست و شی. ازجادیشد و ابرو در هم کش خواهرش

 .را صدا زد تایرفت آرم یآشپزخانه که م به

 .ایلحظه ب هی یآبج -

 .دیاز خدا خواسته به آشپزخانه دو تایآرم

 !شده؟ یچ -

 .ها نییپا ارمیگه برم فک پسره رو ب یم طونهیش -



 کدوم پسره؟ ،یچ -

 .ماهان نیهم -

 چرا؟ -

 !خوره یچرا؟! داره با نگاهش تو رو م -

 سرخ شد. تایآرم

 

 نگاه مرد جوان در او خیبود که م دهید یگهگاه خودش

 شد هیهم متوجه قض نیآرم نکهیرود اما از ا یم فرو

 .دیکش خجالت

 .زهایچ نجوریا ستیکه مهم ن نایا یولش کن، برا -

 جا نیهم یایب گهید یخوا یخود کرده، تو هم نم یب-

 .رو بهونه کن و مشغول کار شو کار

 .خنده اش گرفت تایآرم

 .میرتیچشم داداش غ -

 .در همان آشپزخانه خود را مشغول کار کرذ و

 .آنجا داد زد مژده



 بلند میخواه یما م گهید ایپس، ب یکجا موند تایآرم _

 .یموند یکجا رفت میبر میش

 ناچار به داخل سالن آمد. تایآرم

 

 .دادم یانجام م دیداشتم با یکار هی -

 .ره یکه آدم دنبال کارش نم ادیخوب حاال، مهمون م -

 .خودتونه یخونه  ه،یمهمون چ -

 گهی. دو روز دمیندار یادیما فرصت ز گهید ایب -

 باشه؟ ا،یتو هم ب هیکش اساس

 ....تا -

 .جواب داد نیآرم

 روز نره هیمدرسه داره اگه  تایشه مژده خانم آرم ینم -

 باشه دیمونن. با یسواد م یو همه ب فتهیبه خطر م علم

 .حتما

 .ادیب یصبح کالس داره عصر تایخوب، آرم -

 افته. یانقدر خسته س مثل مرده م ادیعصرم اگه ب -



 

 یکمکمون کنه، م ادیگم ب یوا دور از جون. من که نم -

 . کارگرها خودشون هستن همهسهیاونجا وا ادیب گم

 هیته میدیرو ما د زیکنن. همه چ یرو خودشون م کارها

 . ما فقط بهشونننیو بچ ارنیبناست کارگرها ب میکرد

 .کار کنن یکجا بذارن و چ میگ یم

 .ادیبتونه ب تایگمون نکنم آرم یباشه ول -

 کند، ضمن یم یرو ادهیپسرش ز دیکه د شهناز

 :با چشم وابرو گفت اشاره

 هم اگه تایآرم میر یجان ما همه مون م نیآرم -

 رو تنها نایکه دخترخاله ا دی. نباادیحتما م تونست

 .میبذار

 

 

 به پسرجوان فهماند که حرکتش زشت بیترت نیبه ا و

 .تای. ماهان خوشحال از آمدن آن ها رو کرد به آرماست



 امیمن ب دیخانم آدرس مدرسهتون رو بد تایآرم -

 .دنبالتون

 .دیپربا هم باال  نیآرمان و آرم یابروها

 : بار آرمان گفت نیا

 !دنبالشون؟ دیشما چرا بر -

 هی گه،ید میبرشون دارم راحت بر نکهیا یخوب برا -

 .میهم در کنار هم باهم صحبت کن خورده

 : گفت تایآرم

 .امیرم م یم شهیمن با دوستم هم یممنونم ول یلیخ -

 که دیبه طاق، بگ دیخوب حاال سر دوستتون رو بکوب -

 .گهید میلیدنبالمون. ها؟! باالخره فام ادیداره م لمونیفام

 

 ...ناجوره دیدون یآخه م -

 : گفت نیآفر نوش

 یرو م گهیهم د انیاصرار نکن ماهان جان ، حاال م -

 .گهید مینیب



 کرد در قفس افتاده. کالفه از اصرار یاحساس م تایآرم

 .برخاست شیها از جا آن

 : گفت مژده

 !یبازم که بلند شد -

 د؟یندار لیشما آب م ارم،یرم آب ب یم -

 .نه -

 نی. پس از رفتن آن ها آرمدیرس انیبه پا یمهمان

 کاناپه را برداشت ومحکم به یآلود کوسن رو غضب

 پرت کرد. نیزم

 

 : گفت فرامرز

 !پسر؟ هیچه کار نیعه، ا -

 .دیگران قدرتون بپرس لیدونم، از فام یچه م -

 !شده مگه؟ یچ -

 زل زده یجور نیاومده هم یشده؟! پسره از وقت یچ-

 یکن یهم باهاش صحبت م یهرچ تا،یآرم یچشما به



 .ستیول کن ن یحواسش روپرت کن یخوا یم

 بحث را در یشده بود دنباله  یرتیهم که غ آرمان

 .گرفت شیپ

 پسر گستاخه، پررو پررو یلیگه بابا، خ یراست م -

 ! فکریچ گهیدنبالتون، د امیب دیگه آدرس بد یم

 هیگم اصال کاش  یهم اونوره آبه.م نجایا کرده

 نامزد داره. تایکه آرم میکرد یم شیحال یجور

 

 : خانم گفت شهناز

 در یخوب نامزده داره، کو حلقه ش؟ اصال نامزد -

 م؟یگرفت یمراسم م؟یگرفت شیپ

 مه در شرف میکن شیحال یجور هی میتون یم ینه ول -

 .ناسیا وینامزد

 .به شهناز کرد یخانم نگاه نبات

 : گفت شهناز

 یدختر خاله و شوهرش م د،یاریحاال به دلتون بد ن -



 خوان برگردن. توجه یم گهیاونا هم چند روز د مونن

 .دینکن

 همه مون دیبا یخوب آخه گفتن روز اساس کش -

 .میباش اونجا

 

 ی. گفتم که ممیایم میکن یتماشا م میسیمیوا میر یم -

 یوشوهرش م نینوش آفر گهیرن بعدش د یم زارن

 .ادیز دیکه دارن، توجه نکن یو درد و غم مونن

 بد یزد. دلش گواه یته دل خود شهناز هم شور م اما

 با هم انیکه آقا یدر فرصت نیداد چرا که نوش آفر یم

 کردند یشد صحبت م یکه پخش م یفوتبال ی درباره

 گفته ییزهایآن ها آمده و چ کیجمع سه نفره نزد در

 .که عروس ومادرشوهر به هراس افتاده بودند بود

 : گفته بود نیآمد که نوش آفر ادشی شهناز

 دیبچه ها رو کرد یلیگم چرا فام یخاله جون م -

 ی! همون شادمان فر چه اشکالن؟یالد نجم



 !داشت؟

 .خانم که به ترس افتاده بود سرخ شده بود نبات

 قرص فشارش را عیو سر دهیاو را د یسرخ شهناز

 

 فاصله که قرص بخورد وآب بنوشد نیبود. در هم آورده

 .را داد جوابش

 .قشنگ تره نیخوب فکر کردم ا -

 یمخالفت هیقض نیشادمان فر با ا یاون وقت خود آقا -

 نداشت؟

 : گفت عیسر نبات

 

 : گفت عیسر نبات

 .بودن که اون مرد کیکوچ یلینه، اضال بچه ها خ -

 .ادمهیبودم اما خوب  کینم کوچبله، درسته. م -

 خانم به نفس نفس افتاده بود. نبات

 



 عیبود سر دهیکه حال بد مادرشوهرش را د شهناز

 .را عوض کرده بود حرف

 انشاهلل؟ رهیگ یزن م یگم ماهان جون ک یم -

 نداره؟ یزیچ یدوست ینامزد

 : گغته بود نیآفر نوش

 ره االن مدت هاست که یبار نم رینه واال ز -

 و ازدواج کنه تا ادیکنه که ب یالتماسش م یسبحان

 کنه. اونجا ینره اما اون قبول نم ایبه دل از دن آرزو

 .میدر ارتباط یادیز یرانیا یخانواده ها با

 هم دور و برمون هستن الحق و یخوب یدخترها

 شه یخوب دلش سنگه اصال نرم نم ی. ولاالنصاف

 .پا داره هیشدن اما مرغش  کیها بهش نزد یلیخ

 شد و دایپ یمورد خوب رانیتو ا نجایکه ا دیشا حاال

 تو حنا. میرو گذاشت دستش

 

 .کرد تایبه آرم ینگاه نیح نیدر هم و



 و نبات خانم باز هم به لرزه افتادند. آن شب شهناز

 که به آن ها وارد شده بود حال یو استرس جانیه

 یدیرا خراب کرد. نبات خانم سر درد شد خوششان

 عیدستگاه فشار خون را آورد و سر عیسر تای. آرمگرفت

 .گرفتن فشار مادربزرگش شد مشغول

 باالست. آخ یلی! فشارتون خنیچهکرد یاووووه مامان -

 .دهایکرد یزیناپره نیآخ بب آخ

 نمکه، قرصمم که ینکردم. غذام که ب ینه مادر کار -

 .خوردم مرتب

 .دیشه حرص وجوش خورد یخوب پس معلوم م -

 دونم! یچه م -

 

 .رمیقندتون هم بگ دیبزار -

 .دستگاه تست قند را آورد و

 کنه یخوب، باز هم معلوم م یول دیستیهرچند ناشتا ن -

 .نه ایباال رفته  که



 قلم سوزن را به نوک انگشت مادربزرگش زد و فشار -

 .گرفت و داخل دستگاه گذاشت تیک ی. خون را روداد

 .قندتونم باالست ،یماماناووه، عدد چهارصد! مادر،  -

 مییچا نینخوردم دخترم بب ینیری! به خدا شیوا یا -

 یهم که لب نم ینیریخورم ش یکه با کشمش م رو

 .زنم

 : گفت شهناز

 التونی. خدیخورد یزیچ یحتما حرص وجوش -

 .ستین یزیباشه چ راحت

 

 : گفت تایآرم

 شده مگه؟ یراحت باشه چ یاز چ الشیخ -

 دیدانست چه بگو یبه کمک همسرش که نم فرامرز

 .آمد

 نی! همگهیمادرجون بده د یها برا جانیه نیهم -

 ادی ا،یبرو ب یزنن.ه یبره، حرف م ادیب مهمون



 !ها میند میقد

 : گفت نیآرم

 کتم فشار و قندم زده باال یآره واال منم فکر م -

 .که حرص خوردم انقدر

 خواب از تایبه خواب رفتند اما آرم یهمگ شب

 بود. چراغ اتاقش خاموش بود . آرام دهیپر چشمانش

 ها نگاه کرد. محمد یخاقان اطیرا کنار زد، به ح پرده

 اتاق او یو به پنجره  ستادهیاتاقش ا یرو به رو همان

 

 ها نبود چراغ را هیهمسا دنیزده بود. اگر ترس از د زل

 است اما داریداد که ب یکرد و به او نشان م یم روشن

 را رصد زیهمه چ یادیدانست که چشمان کنجکاو ز یم

 اش بلند شد. آن را یگوش ی برهیو یکنند. صدا یم

 !محمد بود برداشت،

 سالم خانم خانما احوال شما؟ -

 آرام محمد و لحن گرمش روح دخترجوان را به یصدا



 سالم»داد و گفت: رونیدرآورد. نفسش را ب پرواز

 «؟ی. شما خوبممنون

 .. دلم برات تنگ شدهمیعال دمیصداتو شنحاال که -

 ؟یینما یرخ م ی. پس کدنتید دیبه ام اطیح اومدم

 .زد یاز پشت پرده، نگاهش کرد و لبخند تایآرم

 تونم یشرمنده نم ی. ولنمیب یمن دارم شمارو م-

 نشون بدم. خودمو

 

 .دیکش یآه بلند محمد

 !بذارما ابونیخوام سر به ب یمهمونا م نیاز دست ا -

 خونه تون، مییایب میریگ یم میدفعه تصم هر

 .طاقت ندارم گهی. دشهینم

 :شجاعتش را جمع کرد و گفت تایارم

 .چند روزم روش م،یما که تا حاال صبر کرد-

 

 که به تایبود، آرم دهیها رس یسبحان یاثاث کش روز



 !نبات خانم یحت د،یرفتن د یهمه را آماده  دیرس منزل

 !وا کجا؟ -

 !میتنهاشون بذار دینبا ،گهید میبر -

 

 ....خوب آخه کار -

 لشونیفام نجایکه دخترم . اومدن ا ستیکار ن یبرا -

 .میکردن، دوست دارن دور و برشون باش دایپ رو

 .خسته ام امیتونم ب یمامان من نم -

 : گفت باباش

 .ایباشه دخترم تو ن -

 : گفت نیآرم

 .ذارم یهم من نم ادیبخواد ب ا،یرو ن یچ یچ -

 :گشت گفت یم چشییکه دنبال سو یآرمان درحال یول

 که من یاون دخترخاله ا دم،یکه من د یاون ماهان -

 انیشن م ی. خودشون بلند مستنیول کن ن دم،ید

 !کو؟ چمنیی. سودنبالت



 گفت : مادرش

 

 !یدیاونجا از جا کل یکرد زونیپسرم آو-

 : گفت نیآرم

 اومد در رو باز یاگه کس تایدنبالش! آرم انیخود م یب -

 !ها یکن ینم

 .دیشما بر اد،یخواد ب یم ینه بابا ک -

 نگذشته بود که تلفنش زنگخورد یا قهیدق ستیب هنوز

 .دیمژده به گوشش رس یغویج غیج یوصدا

 نیذوق و شوقم ا یمن همه  یمعرفت یب یلیخ تایآرم -

 یرانیگن ا یم ی. پس چیایب یخوا یکه تو هم م بود

 یو ناز م یبود؟! دل ما رو برد نیمهمون نوازن. ا ها

 ؟یکن

 دخترخاله جون به خدا انقدر خسته ام... -

 

 . دریخواب یم یایباش ،م ینداره، خسته ا بیع -



 گهیچند روز د میخواه یما م نی. بب ییکنار ما عوض

 !باشه؟ ایها. ب میبر

 : گفت تایآرم

 .دم مژده جان یقول نم -

 تو رو یهمه بهونه  نایا نی. ببیقول بد دینه با -

 ی. مامان وبابا هم مایگن ب یو باران هم م یبان گرفتن

 .ایب گن

 یساعت کیخسته ام حاال بذار  یلیآخه باور کن خ -

 .کنم یبلند شم بعد خبرت م بخوابم

 دونم وتو ها. خودم بلند یمن م یسرکارم بذار ن،یبب -

 .نجایا ارمتیکشون کشون کت بسته م امیشم م یم

 خورده بخوابم بلند شم بعد. هیباشه.  -

 

 را به کف لیموبا یگوش تایآرم یاز قطع شدنگوش پس

 .زد و به فکر فرو رفته بود یآزادش آرام آرام م دست

 کرد؟ یم دیکرد؟! با اصرار آن ها چه با یچه م دیبا



 و چشمانش را ندازدیتخت ب یداد خود را رو حیترج

 خود وعده داده بود ازکه به  یاما آن خواب ببندد

 نیدانست چه کند. آرم یفرار کرده بود. نم چشمانش

 :زد زنگ

 تا؟یآرم -

 بله؟ -

 .دنبالت انیخوان بلند شن ب یم نایا نیبب -

 ن؟یک نایا -

 !ها یپسره و خواهرش، در رو باز نکن نیهم -

 خوابم. یمن گفتم دارم م -

 

 گفته تایکرد. گفت آرم یم فیآره دختره داشت تعر -

 خودش دست داداشش رو یول امیخوابم بعدا م یم

 دنبالت. مامان میایب میگه اال و باهلل بلند ش یم گرفته

 .کرد منصرفشون کنه اما موفق نشد یسع یلیخ

 !میگن برو کنار ما هست یم یفرنگ چسب به



 :کالفه گفت تایآرم

 

 !کار کنم؟ یمن چ نییفرما یم یخوب جنابعال -

 اش یشگیبه قالب شوخ هم یلحظه ا یبرا نیآرم

 و خنده کنان گفت: رفت

 

 ننیبب انی! دررو! بذار برونیاز خونه بزن ب گمیمن م -

 باشه یدرس عبرت گهیکنف بشن. تا د یستین

 تا آدمو در مقابل عمل انجام شده قرار براشون

 .ندن

 .کش آمد تایآرم یلبها

 زشته بابا. به جز دخترخاله، م؟ی!قالشون بذار؟یچ -

 .شهیهم ناراحت م یمامان

 .شد یجد نیآرم

 ماهم نهیسنگ یلی. تو خوابت خستیزشت ن چمیه-

 . طلب که ازمون ندارن. کار اونا زشته کهمیگفت بهشون



 خوان تن مردم یدوزن و م یبرن و م یخودشون م برا

 .کنن

 .گفت یهم نم راهیبه فکر فرو رفت. برادرش ب تایآرم

 آمد. نیآرم یصدا

 

 ؟یالو؟! کجا رفت -

 یکردم برا یداشتم به حرفات فکر م»گفت: دخترجوان

 .بار حق با توست نیاول

 .دمت گرم ولیا» گرفت. یزنگ شاد نیآرم یصدا

 نه نه نه برو ای. نایا میمر یبرو خونه  رون،یبزن ب پس

 «.نازگل خونه

 که مطمئن بود نازگل خواب است، نفسش را تایآرم

 .داد رونیب محکم

 تو کالس فک زده داغون شده، نقدریبابا نازگل ا -

 .دهیخسته و کوفته گرفته خواب االن

 .نایا میباشه جهنم برو خونه مر» بالفاصله گفت: نیارم



 .راحت باشه التیخ ست،یمحمد سرکاره خونه ن آقا

 زد. یپوزخند تایآرم

 

 «باشه یشیفرما یآقاداداش! امر چشم»

 .فرمودم شاتویفرما گهینه د» زد. یپوزخند نیآرم

 :خنده کنان گفت تایارم

 !پررو-

 .دیقاه قاه خند نیآرم

 تیخوب پس برو اونجا. بعدا هم اگه به گوش یلیخ -

 من گهیبهونه کن بگو د یزیچ هیزدن، بهونه کن،  زنگ

 .ییزایچ نجوریدونم. خودت استاد ا ینم

 بگم؟ یخوب آخه چ-

 !رونایب یزد عیدونم، اصال جواب نده. سر ینم -

 .خوب، خداحافظ یلیخ -

 بر رفتن به خانه یبرادرش مبن شنهادیاز پ تایآرم

 محمد در منزل نکهیها، خوشحال شد؛ با ا یخاقان



 

 که او ییحال، رفتن به جا نیبا ا ینداشت ول حضور

 دنیجذاب بود. گذشته از آن د شیکرد برا یم یزندگ

 یبه او م یحس خوب ا،یارم ژهیخانم به و ریو من میمر

 رفت شیارا زیابتدا مقابل م ی. ازخدا خواسته فورداد

 دنیبلند و حلقه حلقه اش را با کش سوانیگ خرمن

 .آنها را درعقب بست پس،یمرتب کرد و با کل برس،

 یکیرا  شیرفت، لباسها یواریبه سمت کمد د بعد

 یمطمئن بود خاقان نکهیرگال کنار زد با ا یاز رو یکی

 یدوست دارند، ول اریاو را همان طور که هست بس ها،

 مقابل بایو ز کیش یخواست با ظاهر یم دلش

 دشیتفکر باالخره بر ترد یشود، پس از کل آنهاظاهر

 زرد یبا گلها یبلند و مشک یراهنیکرد و باالخره پ غلبه

 دیرا هم به سر کش دشیبه تن کرد. چادر نماز سف را

 شد. در خانه را قفل کرد و چند قدم راست تر، آماده

 او گل دنیبا د میها را فشرد. مر یخاقان یخانه  زنگ



 

 گلش شکفت و دست بر شانه اش انداخت و او را از

 نکنه راه گمیچه عجب از شما خانم خانما! م»برد. داخل

 «یکرد گم

 که از حرارت محبت دخترجوان، گرم شده بود، تایآرم

 ستیعجب جمال شماست. ن» :کنان گفت تبسم

 «ییدائم خونه ما خودت

 .هی. دائم خونه مون مهمونشهیبه خدا مجال نم-

 ورودش به سالن، اقدس خانم خوشحال آغوشش را با

 .او گشود یبرا

 

 

 از آشپزخانه آن قدر یخاقان یخانم و آقا ریمن یصدا

 . گوشدیرس ییرایدر پذ تایبود که به گوش آرم بلند

 .کرد زیرا ت شیها

 : زد یم ادیخانم فر ریمن



 بچه رهیجون بگ یذاشتن کم یم ت؟یکدوم مامور -

 .بعد

 : گفت یم یخاقان یآقا

 خوب راه اومدن. محمد که یلیخانم االن هم خ -

 یکارشه خونه  نمیخوبه خداروشکر. خوب ا حالش

 چشم به هم ادیره دوباره م یم یماه هی. ستیکه ن خاله

 .دوباره اومده یبزن

 یدون یبچه ام رو ندارم. م یتونم، طاقت دور ینم -

 !به من گذشت یمدت چ نیا

 گفت : یخاقان

 

 ! اون موقع بچه؟یکن یم یکیرو با اون  نیشما ا -

 کرد ، یداشت با مرگ دست و پنجه نرم م مون

 ره یخودش داره م یحالش خوب شده رو پا االن

 که سالمه و سرکار یا گهی. مثل هرکس دتیمامور

 ی. مادیدوباره م نینکن خانم. بب یره. ناشکر یم



 . اصال نگرانادیدوباره م یکه چشم به هم بزن گم

 .جواب عروسمونم که مثبته خداروشکر نباش،

 از ابتدا تیکه از خبر رفتن محمد به مامور تایآرم رنگ

 !بار باغ گل سرخ شد نیشده بود ا دیسف

 دل بود که آشوب را به یزن و شوهر ناقوس یها حرف

 خطر یبو نطوریماهان هم ی. نگاه هاختیجوان ر دختر

 دامن ینبود محمد هم به آن آشفتگ یداد. از طرف یم

 نوظهورشان را مشتاق و لیکه فام یزد. تمام مدت یم

 داد که یم یواه دی، به خود ام دید یبه خود م مصر

 

 چرا که نامزد دارد. محمد، ستین یواهمه ا چیه یجا

 هیست که چون کوه پشت اوست و با تک یمرد همان

 دید یم نکیا یبرخواهد آمد. ول زیاو از پس همه چ بر

 .رود یمحمد باز هم م که

 شده بود دستش را تایکه متوجه حاالت آرم میمر

 .گرفت



 .بدم حیبرات توض دیبا -

 .موقع زن و شوهر داخل حال آمدند همان

 .مانند فنر به احترامشان از جا برخاست تایآرم

 کرد دختر جوان آنجا بوده و یخانم که فکر نم ریمن

 باشد هول شد و او را در دهیآن ها را شن یها حرف

 هم یخاقان ی. آقادیو صورتش را بوس دیکش آغوش

 کرد. یگرم یو احوال پرس حال

 

 .دختر جوان دستش را گرفت یرفع آشفتگ یبرا

 ریدل س هیمدت نتونستم  نیا ؟یخوب زدلمیعز -

 مامان، نبات خانم همه خوبن؟. نمتیبب

 .بله -

 !بهیعج ،یشده تنها اومد یخوب چ -

 . به من و من افتاد تایآرم

 که تازه از خارج اومدن لمونیفام نیراستش، ا -

 خوب؟ -



 رفتن اونجا، نایداشتن، مامان ا یاثاث کش ،یچیه -

 .شما شیپ امیحوصله نداشتم برم گفتم ب من

 اومدن بمونن؟ التونیفام. حاال یکرد یکار خوب یلیخ -

 خدارو دکترها جواب کردن، آره یبنده  یسبحان یآقا -

 جا به رحمت خدا بره و به نیبمونه و هم نجایا اومده

 

 گردن. خودش و یبسپارنش اما بچه هاش بر م خاک

 .هستن نجایا خانمش

 

 خدا شفا بده. چش هست؟ شاهللیخدا، ا یبنده  -

 .سرطان داره -

 .بابا. خدا خودش به دادش برسه یا -

 .ممنون -

 کرد. متوجه رنگ ینگاه م تایبه آرم یرکیرزیز رخانمیمن

 : و گفت یخاقان یرنگ شدن او بود. رو کرد به آقا به

 . بانجایخانم اومده بود ا فهیامروز ظر یراست یخاقان -



 .ینیریجعبه ش هیظرف گردو و  هی

 

 هست اصال؟ یخانم ک فهیظر ؟یچیبرا نجا؟یا -

 . اومده بودمونهیهمسا گهیخانم د فهیبابا، ظر یا -

 .دونست محمد سرکاره یمحمد. نم مالقات

 نیخوب دستش درد نکنه، حاال چطور شده که ا -

 روز اومده؟ موقع

 .انگار یخانم... نشناخت فهیظر -

 .من از کجا بشناسم گهیخوب نه د -

 دن طالهاکرده بو یدزد نجایاومده بود ا یکی ادتهی -

 محمد ن،ینجم الد یگذاشته بودن پشت بوم آقا رو

 .گرفت یفراموش نیکرد پسره خورد زم داشیپ

 .ادیم ادمی ییزایچ هی. ادمهیآها، بله بله  -

 .خانمه فهیظر یخوب اون پسر خونده  -

 پسرخوندش؟ -

 



 شدن یبنده خداها بچه دار نم نی. اگهیآره د -

 بزرگ نایداده بود ا نویچندتا بچه داشت. ا برادرش

 زادیمرغ تا جون آدم ریاومده بودن از ش ناهمی. اکنن

 .خواست براش فراهم کرده بودن یپسره م یهرچ

 که بزرگ شده و از آب وگل دراومد گفت اال و نیهم

 نیپدر مادر خودم. بعد که خورد زم شیبرم پ دیبا باهلل

 بود، فقط اون نایا شیکه پ یگرفت از زمان یفراموش

 .اومد یم ادشیرو  موقع

 خوب االن چطوره؟ -

 دوران دیخوب با یاالن خوب شده ول یچیه-

 خانم اومده بود فهیکنه، خالصه ظر یرو ط تشیمحکوم

 .ها نیکرد و ا یکرد هم دعا م یم یعذرخواه هم

 .یخوب، به سالمت -

 را گرفت. تایدست آرم میمر

 

 .بهت نشون بدم یزیچ هیخوام  یاتاقم، م میبر ایب -



 یغلبه کرده بود با حرف ها تایکه بر آرم یدیشد ترس

 جمع شده شیدر گلو یادینرفت. فر نیهم از ب میمر

 پدر مادر یانداخت.گفته ها یکه او را به خفقان م بود

 مژده؛ ن،یرفتن محمد، اصرار ماهان، نوش آفر م،یمر

 زیلرزاند. همه چ یاو را م نیسهمگ یمانند طوفان همه

 یو خم چیپر پ یبستر خود خارج شده و به گردنه  از

 .قرار داشت قیعم یبود که بر فراز دره ا دهیرس

 تختش نشاند و خودش هم کناز او یاو را رو میمر

 .نشست

 دست یدون یاز داداشم ناراحت نشو. م تایآرم -

 یاومد. حت شیپ تیمامور هی ییهوی ستین خودش

 میخونه آماده بشه.از همونجا مستق ادینکرد ب وقت

 

 یدون یزنه. م یحاال خودش بهت زنگ م بردنش،

 یلیموقع خواست بهت زنگ بزنه طفلک خ همون

 بابد با ییدونم با چه رو یبود گفت نم شرمنده



 .کنم یصحبت کنم. گفتم من آماده ش م تایآرم

 .انداخت نییسرش را پا تایآرم

 روز کیچند رنگ بعد از  یکمان نیمانند رنگ محمد

 اما حال با دیکش یدر آسمان دلش نقش م بایز یباران

 ...رساند یاو را به مرز مرگ م رفتنش

 جدهمیه فصل

 

 

 اشک ختنیر یبرا یمجال یاش گرفته بود ول هیگر

 .نبود

 .اش او را به خود آورد یگوش یصدا

 ینام جناب سرگرد لبخنذ دنی. با ددیکش یسرک میمر

 نمونده جناب یزیگفت چ یکه با خود م یو درحال زد

 .بشه عشقم از اتاق خارج شد سرگردت

 .شد یناگهان چراغان تایآرم یغم گرفته  چشمان

 گل لبخند بر لبان نیباتریمحمد ، ز یصدا دنیشن با



 .شکلش نشست یالسیگ

 ؟یسالم خانمم خوب -

 رفته و در را هم بسته نفسش را میمر دیکه د تایآرم

 .داد رونیب

 سالم ممنون. -

 

 : پس از چند لحظه مکث گفت محمد

 ؟یپرس یحالم رو نم -

 .گرفت یعشق روح دخترجوان را به باز امواج

 کرد روحش به ی. احساس مدیدانست چه بگو ینم

 .کند یسو و آن سو پرواز م نیپر شده و به ا یسبک

 : کرد و گفت یمکث

 اونم تیمامور نیر یم نیکه دار نیحتما خوب -

 !خبر یهوا، ب یب ینجوریا

 نرم محمد خش برداشت. کامال مشخص بود که یصدا

 .زجرآور است شیبرا تیمامور نیرفتن به ا چقدر



 . منستمیاصال خوب ن ینه خانمم اشتباه حدس زد -

 شدم با یبعد از مدت ها داشتم آماده م چارهیب

 

 قول و قرار یو زود نمیعسقم رو بب امیگل ب دسته

 .تیکه کت بسته بردنمون مامور میبزار

 .پنهان نماند تایمحمد هم از گوش آرم یصدا ی لرزه

 از کف داد و اریاو اخت ی هیجوان با تصور گر دختر

 .هیکرد به گر شروع

 ! خدا من رو بکشه کهیوا ی، ا یکن یم هیگر -

 شهیخواستم هم یسرم م ریرو درآوردم. خ اشکت

 همش هات رو خندون کنم اما برعکس شد لب

 . من روارمیمدت اشکت رو درم نیتو ا دارم

 برگشتم تیدم از مامور یقول م زمیعز ببخش

 .کنم جبران

 .ختیصورت اشک ر یبه پهنا تایآرم

 .وار محمد را دوست داشت وانهید



 .دیتوانست بگو ینم یزیزد اما چ یشور م دلش

 

 : دوباره گفت محمد

 .کنم ینکن خواهش م هیتوروخدا گر -

 برداشت و شیآرا زیم یرا از رو یدستمال کاغذ تایآرم

 : کنان گفت نیف نیف

 .بخشم یشرط م هیبه -

 قبوله. تو فقط یهزار شرط هم بزار ؟یبه چه شرط -

 .بخند

 .یو سالم برگرد حیقول بده صح -

 . به خاطر تو هم کهزدلمیدم عز یچشم چشم، قول م -

 که خودم ییمراقب خودم هستم. البته تا جا شده

 ...هم دی. شابتونم

 حرفش رفت . انیم عیسرر تایآرم

 

 دیها فکر کن. با دیرو ولش کن به با دهایشا -



 مرتب بهم زنگ دیبا ،یسالم برگرد دیبا ،یبرگرد

 .یبزن

 .کرد یگرم یخنده  محمد

 .دییشما بفرما یچشم خانم هرچ-

 .به خانه شان برگشت تایآرم نیزنگ آرم با

 به اتاق نیبود . آرمان و آرم یریدلگ یخانه فضا یفضا

 خودشان رفته بودند. مادربزرگ ، پدر ومادر در یها

 بودند اما ونیتلوز یبه ظاهر مشغول تماشا ییرایپذ

 آن سه را درون خود یچاله ا اهیو اندوه چون س غم

 ارتباط با یآن ها ب یدانست حال فعل یبود. م دهیکش

 .ستین دیجد لیفام

 

 

 .مادربزرگش نشست کنار

 را رد حییسرخ تس یتند تند تند تند دانه ها مادربزرگ

 : کرد. شهناز خانم گفت یم



 ؟یاریم ییچا ینیس هیمادرجون  -

 .چشم -

 گذاشت. مال مادربزرگ زیم یرا آورذ و رو ییچا ینیس

 .یکنار عسل را

 گرفته بود دستش حیکه تسب یبا همان دست مادربزرگ

 مبل یبه دسته  حیبردارد که تسب یدراز کرد تا چا را

 یپخش شدند رو شیکرد و پاره شد و دانه ها ریگ

 یبودند ول دهی. انگار قطرات خون پاشدیسف کیسرام

 یمحکم به گونه  رزنیمعلوم نبود. پ یزیفرش چ یرو

 کوفت. تپلش

 

 !حمیخدا مرگم بده تسب یوا یا -

 .نشستند نیزم یرو عیو فرامرز سر شهناز

 : گفت فرامرز

 .میکن یمادرجون االن جمعشون منگران نباش  -

 کرد و سرخ یهمراه شهناز تند تند به دنبال دانه ها و



 .گشتند

 : گفت تایبه آرم یخانم با لحن تند نبات

 تو هم دوال شو بگرد ؟یکن یمن رو نگاه م ینشست -

 !گهید

 .اوردیبود شاخ درب کینزد تایآرم

 

 

 شد یآورد. باورش نم یداشت شاخ در م تایآرم

 او را حیتسب کیمهربانش، به خاطر  شهیهم مادربزرگ

 . بغض فرو خورده اش سر باز کردردیباد شماتت بگ به

 اشک آرام آرام یبود دانه ها نییکه سرش پا یدرحال و

 .زد یم رونیچشمانش ب از

 کرد و یخال ینیخانم مشت پر شده اش را در س شهناز

 .خم شد و به دنبال دانه ها گشت دوباره

 یکاناپه را دور زد، به پشت آن رفت. دانه ها اتیآرم

 .جمع شده بودند د،یسف کیسرام یرو حیتسب سرخ



 سرخ یآن دانه ها افتنیرنگ،  یالک یها یقال یرو

 ،یینایاز کمک حس ب دیبود. دختر جوان نا ام سخت

 .ابدیگرفت به کمک حس المسه دانه ها را ب میتصم

 داد و یفرش حرکت م یکف دستش را رو نیهم یبرا

 

 به دست یشده را با خوشحال دایپ یو توک دانه ها تک

 .داد یم گرشید

 نگذشته بود که او هم مشت پر شده اش را یقیدقا

 .کرد که نگاهش به مادربزرگ افتاد یخال ینیس درون

 که دانه ها را با سوزن به درون نخ یخانم درحال نبات

 یرا پاک م شیاشک ها یروسر یبا گوشه  دیکش یم

 :کرد یو آرام زمزمه م کرد

 .رسم زمونه هیعجب رسم »

 .برگ و باد خزونه قصه

 آدما از اونا فقط رنیم

 «مونه یهاشون به جا م خاطره



 سال قبل رفت، نیکرد، به چند کیچشم بار تایآرم

 نیافتاد که آرم ادشیکه او شش هفت ساله بود؛  یزمان

 

 مادربزرگ را آن موقع حیبود تسب یکوچک یبچه  که

 ختنیکرد. همان وقت هم شاهد اشک ر پاره

 .کم شود یبود و ترس او که مبادا دانه ا مادربزرگش

 خود یشخص لیتمام وسا یدرباره  رزنیپ البته

 اریو دقت بس ادیداشت، با نظم ز یخاص وسواس

 یبیبود که مبادا آس لشیتک تک اسباب ووسا مراقب

 .نندیبب

 داده بودند حیبود که بچه ها ترج یوسواس به حد نیا

 که یاول بمانند و درحال یدر طبقه یهمگ خیآن تار تا

 افتاده بودند، به قلمرو یباال خال یطبقه  یها اتاق

 خود یبرا یپا نگذارند. و اتاق اختصاص مادربزرگ

 دانستند نبات خانم حواسش ینکنند. چرا که م انتخاب

 ایاش ی هیاز بق حیهست اما حساب تسب زهایتمام چ به



 بود. جدا

 

 یکه دائم دست نبات خانم بود و از او جدا نم یحیتسب

 ها کم بود. فرامرز ، شهناز و حی. دو عدد از تسبشد

 .گشتند یمضاعف به دنبال دانه ها م یبا دقت تایآرم

 .ختیر یصورتش اشک م یبه پهنا رزنیپ

 .پدر و مادرش را نشاند تایآرم

 دیکنمبل جمع  یپاهاتون رو رو دینیشما لطفا بش -

 .من بگردم دیبذار

 سرخ گشت و سرانجام یدقت تمام دنبال دانه ها با

 .کرد شانیدایپ

 یآخه قربونتون برم چرا اشک م ،یبفرما مامان -

 .کامل کامل شد گهید نینی. ببدیزیر

 اش گرفت و هیبار نبات خانم از ذوق و شوق گر نیا

 را غرق بوسه کرد. تایصورت آرم اریاخت یب

 



 .مادر دستت درد نکنه ینیبب ریخ یاله -

 را از آن حال و هوا خارج کند رو کرد هیبق نکهیا یبرا و

 :شهناز خانم و گفت به

 روزا نیخانم چه خبر؟! ا ریشهناز مادر از من -

 ... سرشون شلوغه ها یحساب

 راحت شده بود حیاز بابت تسب الشیخانم که خ شهناز

 اش را به دست یمبل انداخت و گوش یرا رو خود

 .گرفت

 

 ی. همه ستیشلوغ ن گهینه مادرجون سرشون د -

 هاشون برگشتن رفتن خونه هاشون، مهمون

 

 نیهم یبرا تیبار محمد آقا رفته مامور نیا یمنته

 .ستیسر دماغ ن یلیخ رخانمیمن

 را کنار گذاشت و چشانش را بست و حیخانم تسب نبات

 .کرد باز



 !؟یتیبابا بازم چه مامور یا -

 بود، کانال را ونیزیتلو یکه مشغول تماشا فرامرز

 .کرد عوض

 برن دیکه مرتب با هیکارشون طور ناهمیا گه،یکاره د -

 .تیمامور

 .اومدن دینداره چشم هم بزن بیع -

 .بود دهیدو یخاص یهم ته دلش دلهره  رزنیپ اما

 یشد فاصله ا یم یجوان ها جد انیصحبت م هروقت

 آمد. یوجود م به

 

 زنگ زد و اطالع داد که بناست نیبعد نوش آفر روز

 نیهم یو خانواده اش از کشور خارج شوند برا مژده

 شام یگرفته اند و آن ها را برا یخداحافظ یمهمان

 به رفتن نداشت با یلیکرد. شهناز که اصال تما دعوت

 .قبول کرد یلیم یب

 آمده بود، همان موقع رونیکه از اتاقش تازه ب نیآرم



 .درس و دانشگاه را گرفت ی بهانه

 یزیکه شرمنده درس هام شروع شده چ یکیمن  -

 نمیبش یاز االن حساب دیبه آخر ترم نمونده، با هم

 که تا حاال هم کم گذاشتم یزیدرس. هر چ سر

 .از من نیجبران کنم، ا دیبا حاال

 که فرامرز گفت: اوردیآمد بهانه ب آرمان

 

 هی گهید ایب! ؟یندار یزیچ یپسرم شما که درس -

 شتری. دو سه ساعت بمیگرد یبر م میر یم شب

 .ستین

 جوان شانه اش را باال انداخت و هم زمان سرش پسر

 .تکان داد را

 .میبر ست،ین یباشه حرف -

 :آمد دهانش را باز کند و گفت تایآرم

 ...مامان منم -

 :بار شهناز خانم جواب داد نیا



 شه. اون یبد م یلیخ یایدخترم اگه ن گه،ینه د -

 قبول نکردن یومدین شونیهم تو اثاث کش یسر

 گه،ید ایبهشون برخورد. ب یدنبالت. نبود اومدن

 . اتفاقمیگرد یبر م میخور یشام م هی میر یم

 .فتهیب ستیهم بنا ن یخاص

 

 :را جمع کرد، رو هم فشرد و بعد گفت شیلب ها تایآرم

 .ریباشه. من رفتم بخوابم شب بخ -

 .باال رفت یاز دعوت به شامشان به طبقه  یناراض

 .لرزش تلفن آمد یمحض ورود به اتاق، صدا به

 صدا گذاشته بود . لرزشش او را یب یرا رو یگوش

 .آورد بهخود

 با ازدهیمحمد قرار گذاشته بودند که هرشب ساعت  با

 .مکالمه داشته باشند گریکدی

 تخت یاتاقش را خاموش کرد، خود را رو چراغ

 دیسبز کش رهیدا یو انگشتش را رو تانداخ



 .سالم محمدآقا -

 ؟یسالم خانم خوب -

 ن؟یممنون خوبم شما چطور -

 

 اما قلبم تو خونه نجامیبانو جان باور کن من خودم ا -

 .شماست ی

 یباران زالل کلمات را م تایروح آرم یتشنه  ریکو

 غم از چشمانش یگرفت. غبارها یو جان م دینوش

 .ستاره باران شد دگانشیرفت و د کنار

 .رو بشنوم تیمخمل یحرف بزن بانو ، بذار صدا -

 .کش آمد تایآرم یلبها

 !بگم؟ یچ -

 یکار م یروزا چ نیخواد ، مثال بگو ا یدلت م یهرچ -

 ؟یکن

 کرد نگاه سرگشته اش ینم دایپ یحرف چیه دخترجوان

 در اتاق چرخاند. را



 

 .مدرسه خونه، خونه مدرسه گه،ید یچیکار که ه -

 .ره یم ادیم یهم مهمون یگاه

 مهمون؟ -

 .دیجد لیفام نیها و ا ییخاله م، دا گهیبله د -

 

 .شد دهیمحمد در هم کش یابروها

 پسر بزرگ دارن؟ لتونیفام نیا نمیبب -

 محمد را نکرده بود به من و تیکه فکر حساس تایآرم

 دیرا بگو قتی. اگر حقدیدانست چه بگو یافتاد. نم من

 که دیشود، اگر دروغ بگو یاو م یذهن یآشفتگ موجب

 است و باز هم مشخص خواهد شد. گناه

 

 : گفت یو دو دل دیترد با

 .هم سن و سال آرمان ما بایپسر دارن تقر هیبله،  -

 .زد یم ادیمحمد اعتراضش را فر سکوت



 : دینگران شد و پرس تایآرم

 !اومده؟ شیپ یمشکل -

 : داد و گفت رونینفس حبس شده اش را ب محمد

 .خورده شور زد هینه فقط دلم  -

 یکه ازش م یاون ،یحق دار»در دلش گفت  تایآرم

 «.اومده شیترسم پ یو منم ازش م یترس

 : باالفاصله گفت محمد

 کس هم چیخوب البته خانم من که مال خودمه ، ه -

 !نداره بهش چپ نگاه بندازه! مگه نه؟ حق

 آن که منتظر جواب باشد ادامه داد. یب و

 

 هرچه زودتر تیمامور نیخواد ا یچقدر دلم م -

 .میمحرم بش م،یعقد کن امیبشه برگردم ب تموم

 نهیدست هات رو حس کنم، سرت رو به س یگرم

 .رمیبگ م

 نکیدر مقابل مردها مغرور بود ا شهیکه هم تایآرم



 از کالم او زمزمه خوشحالرا کنار گذاشته و  غرورش

 : کرد

 .دیپروا نباش یکنم انقدر ب یمحمدآقا ، خواهش م -

 : گفت محمد

 کهچند یدون یگم؟! حق دارم م یخوب مگه دروغ م -

 .حرفا رو بزنم نیمنتظرم ا ماهه

 .بعد عقد دیلطفا بزار -

 ری. فقط از من دلگدییشما بفرما یباشه بانو، هرچ -

 همه تیمامور میاومد نجایا ه،یچ یدون ی. منباش

 

 گه میدلم تو تهرانه. تا خود شب که غرق کار دنیفهم

 هی میگن بر یهتل بچه ها م میایکه زودتر م گاه

 حال نیاصال دل و دماغ ندارم. ا یول میبکن یحیتفر

 فهمه که حال من رو داشته باشه. اون یم یکیرو  من

 یسر به سرم م یتونه درکم کنه. آره، کل یم موقع

 چیه یکنم ول یم شونیهمراه ی. باالجبار گاهزارن



 .برم ینم یلذت

 .آمد تایسراغ آرم یدیشد یدلتنگ یاز خداحافظ پس

 محمد را در یعاشقانه  یداشت تا ابد نجوا دوست

 بشنود. همان طور که گفته بود سرش را در گوشش

 .فراخ او بگذارد ی نهیس

 را کنار گذاشت. آرام کنار پنجره رفت و از یگوش تایآرم

 بهار بود نکهیپرده به آسمان نگاه کرد. با ا ی گوشه

 تر یکش آمده بودند، انگار از زمستان هم طوالن ابرها

 

 به آسمان یگذشت. نگاه ی. لحظه ها نمبودند

 ماه و یکه مانع جلوه  یمتراکم یابرها دنیکرد،د

 کرد. پرده را کنار زد، رفت از مانشیها بود پش ستاره

 چراغ اتاق دیآب بردارد و بنوشد که د آشپزخانه

 .روشن است و در را هم بسته مادربزرگ

 !شنود یم ییشد؛ احساس کرد صدا کنجکاو

 نبات خانم یآهسته  ی هیگر یشد، صدا کینزد یکم



 . دلش به شور افتاد، خواست در را باز کند که بادیشن را

 .ماند خکوبیم شیر جاحرف او د دنیشن

 

 عمر تو رو از هیخسته شدم.  گهیخان د ومرثیک -

 حرف یتا جلو یکردم. گفتم فوت کرد یمخف همه

 

 گرفته بشه، اون دوتا پسرهات که شتریب ثیحد و

 فرامرز نیهم از من و ا یادیرفتن و  گذاشتن

 بچه با خودش و بچه نیکنن، مونده ا ینم چارهیب

 بده مثل پروانه رشونیو خانمش. خدا خ هاش

 دلم تنگ شده، کاش الاقل تو یگردن ول یم دورم

 .دنتیاومدم د یم یبود تهران

 .کردن هیمانند ابر بهار شروع کرد به گر و

 آرنج دست چپ را در کف دست راست گذاشت و تایآرم

 .چانه برد ریرا ز انگشتانش

 چه؟ یعنی



 !پدربزرگش بود؟ یعنیخان  ومرثیک

 !زنده بود؟ یعنی

 کرده بودند؟! یشده بود که او را مخف چه

 

 .دیکش یخنج م تایمادربزرگ بر روح آرم ی هیگر یصدا

 مادربزرگ یسال ها قبل افتاد که هر از گاه ادی دخترک

 .کرده بود ریغافل گ یزار هیدر حال گر را

 درد و نکهیاز ابهام قرار داشت تا ا یدر هاله ا زیچ همه

 ومرثی. کدیشن یخان نام ومرثیاو را با ک دل

 چعکسیبود که گفته بودند فوت کرده و ه پدربزرگش

 بود که او دهیهم از او نداشتند، حال فهم یرد ونشان و

 .هم فوت شده دیزنده بود شا دیاست؛ البته شا زنده

 جواب نندیخواستند بب یعکس پدربزرگشان را م هرگاه

 دوست نداشت امرزیاون خداب»بود که  نیا بزرگترها

 حاال متوجه شد که دررداخل آلبوم یول« ندازهب عکس

 .عکس پدربزرگش قرار دارد ها



 .بود یبزرگ یست معما یکه چرا مخف نیا اما

 بود. یعاطف یمادربزرگ مهربانش پر از زخم ها روح

 

 اش کرده بودند و اگر یمخف نیچن نیکرده بود که ا چه

 یاو اشک م یبود چرا مادربزرگش برا یبد آدم

 خت؟یر

 آشفته کرده نیچن نیبود که او را ا یراز سر به مهر چه

 بود؟

 .آب خوردن گذشت، وارد اتاقش شد ریاز خ تایآرم

 که از صحبت با محمد به دست آورده یحال خوش تمام

 .رفت نینبات خانم از ب یاشک و ناله  دنیبا شن بود،

 زیر یها و ناله ها هیگر یتخت افتاد، صدا یرو

 .شد یدر سرش اکو م مادربزرگ

 را نشنود شیصدا یکه کس نیاز ترس ا رزنیپ

 آن که یب ست،یگر یدر خلوت خود آرام م مظلومانه

 تایآرم یراه گلو یدیکند. بغض شد یبا اوهم درد یکس



 دنیشد. د یکرد تا آرام م یم هیگر دیبست. با را

 

 !اش کرده بود وانهیشدن حال مادربزرگ د دگرگون

 تا آرام ستیگر یادربزرگ در خلوت ماو هم چونم دیبا

 .شد یم

 ینیرا روشن کرد، هدفون گذاشت و آهنگ غمگ یگوش

 !کرد یپل را

 داشت یکه قبل تو شکستگ یپا گذاشت ریرو ز یدل»

 داشت تهش یبه جز تو بستگ یمنه عاشق به ک حاله

 داشت یمنو تو چ واسه

 من بود یتوو قلبه تو برا ایگوشه از تمامه دن هی

 من بود شروعت یتو خدا یچشا گمیم یول کفره

 من بود یانتها

 

 برات یکیتو هوامو بد کرده  یروزا هوا نیا عشقم

 تب کرده باور کن دوباره



 نمتیب یم ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 باور کن یینجایا هنوزم

 یریم یمن م یتو , تو ب یعنیتو دلشوره  یعنی یدلتنگ

 تو یمن ب رمیم یم

 برات یکیتو هوامو بد کرده  یروزا هوا نیا عشقم

 تب کرده باور کن دوباره

 نمتیب یم ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 «باور کن یینجایا هنوزم

 

 

 زود همه به سر کار خود رفتند، شهناز خانم صبح

 آشپزخانه و نظافت خانه بود که زیجمع کردن م مشغول

 .به خانه اش زنگ زد نیآفر نوش

 بد یرا برداشت. دلش گواه یگوش یبا نگران شهناز

 یداد، قرار بود همان روز عصر با دوستان دوره  یم

 یدارید گریکدیدر امام زاده صالح با  یبازنشستگ



 را زود شیعجله داشت کارها نیهم یباشند برا داشته

 بدهد و راس ساعت پانزده خود را به قرار انجام

 .برساند

 بعد از سالم و نیوش آفرمورد نبود، ن یب ترسش

 یآن ها م یآنجاست و به خانه  یگفت که راه کیعل

 .دیآ

 شد. یعصب ارین،بسیموقع نوش آفر یاز آمدن ب شهناز

 

 یمزاحم قرار مالقاتشان شده بود و هم از اصرارها هم

 !به تنگ آمده بود تایاز آرم یبر خواستگار یمبن او

 و مشغول آماده کردن ناهار بود دیکش یجاروبرق عیسر

 :به در آسانسور زد و صدا زد یمادرشوهرش تقه ا که

 ؟یصاحبخونه خونه ا -

 آمد، قبل از ینم نییاطالع پا یب چگاهیخانم ه نبات

 شهنازخانم بیترت نیگرفت به ا یاجازه م بایتقر ورود

 .دیجلو دو عیسر



 .دییسالم مادرجون بفرما -

 ها را یاز صندل یکیبه آشپزخانه آمد، شهناز  مادربزرگ

 .آن نشست یرو رزنیو پ دیکش کنار

 کنار یگذاشت وهیوقت صبح م نیشده مادر ا یچ -

 اد؟یخواد ب یم یکس

 

 !نجایا ادیزنگ زد گفت م نیآره مادرجون نوش آفر -

 .دیخانم ابرو در هم کش نبات

 ؟یسابقت قراردار یامروز با همکارها یبهش نگفت -

 قرار زیم یگذاشت و رو ینیدرون س ازیچند پ شهناز

 .و شروع کرد به پوست کندن داد

 .نه مادرجون، روم نشد بگم -

 من هستم. تو به موقع خودت رو اد،ینداره بذار ب بیع -

 !شه یبد م ی! اگه نربرسون

 !آخه اگه دخترخاله بمونه من برم که بدتره -

 !گهیچرا بده، من هستم د گهینه د -



 شد و گفت: ازیمشغول خالل کردن پ شهنازخانم

 

 ستیقرار مالقاتمون ن نیمن اصال ا یمادرجون نگران -

 انیچقدر اصرار داشت رسما ب دیدید یسر اون

 !؟یخواستگار

 دهیرو نپسند چکسیگفت ماهان ه یم یآره مادر، ه -

 ای تایآرم ایخواد، گفته  یرو م تایحاال فقط و فقط آرم تا

 خدا یهم که بنده  یسبحان یآقا یطرف! از چکسیه

 به دونه پسرش یآرزو داره بنده خدا آرزو رهیم یم داره

 .نهیبب رو

 قول و بایخواستگار داره تقر تایبله، بهش گفتم آرم -

 زهایچ نیبرگشت گفت من ا م،یرو گذاشت قرارهامون

 خواد شوهرم قبل از مرگش به یدلم م ستین میحال

 بهش یحاال به نظر شما چ ره،یبرسه بعد بم آرزوش

 تا دست برداره؟! میبگ

 



 را که شهناز مقابلش گرفته بود در یا وهیخانم م نبات

 !گرفت و شروع کرد به پوست کندن دست

 رو به تایقول آرم م،یکه قبال هم گفت یهمون حرف -

 . میداد یا گهید کس

 را در ظرف پر از روغن ازهایکه پ نیپس از ا شهناز

 .ختیر

 

 توت خشک مقابل یبا ظرف یچا یخانم فنجان شهناز

 گذاشت. مادرشوهرش

 

 بعدم دینباشه خاله ش یهرچ د؟یگ یشما بهش م -

 شتریدوستون داره. بهتونم ب شتریرو خوب ب شما

 .ندازهینم نیذاره ، حرفتون رو زم یم احترام

 چنگال یکه مانند شهناز خود را در محاصره  رزنیپ

 :تکان داد و گفت یسر دید یم نینوش آفر اصرار

 احترام محترام دمیکه من د ینینوش آفر نیا -



 حرف خودشم باشه ها ی. اگه پاستین شیحال

 . به خاطرستیمهم ن یا گهید زیچچیه براش

 راحت بشه، باشه. من باهاش المونیخ نکهیا

 یچشمم آب نم گهیکنم اما بگم د یم صحبت

 !خوره

 نبات خانم از ینگذشته بود که خواهرزاده  یساعت هنوز

 نیاول یتوجه به تعارف آن ها خود را رو ی. بدیرس راه

 انداخت و شالش را پرت کرد. شهناز خانم پس از مبل

 

 یبه سمت آشپزخانه م ییو خوش آمد گو یپرس احوال

 :زد شیصدا نیکه نوش آفر رفت

 خوام ینم یزیکارت دارم. چ نیبش ایشهناز جون ب -

 .زود برگردم دیبا نیبش ایب بخورم،

 شد و آن را مقابل او ییرایوارد پذ یچا ینیبا س شهناز

 .گذاشت

 !باشه دخترخاله؟ ریخ -



 .راست انداخت یپا یچپ را رو یپا نیآفر نوش

 !ریخ رهیخ ره،یخ -

 برداشت و یشکالت ،یخم شد از ظرف شکالت خور و

 .کاغذش را باز کرد یآرام به

 که یراستش اومدم بهتون بگم شب مهمون -

 دیخونه مون همون جا موافقت کن نیآورد فیتشر

 

 م،یرو بذار تایماهان و آرم یعروس یقول و قرارها و

 .میندار یکه فرصت دیدون یم

 .در تابستان وا رفتند یخیو نبات خانم مانند  شهناز

 پنداشتند زرنگ تر و یاز آنچه که آن ها م نیآفر نوش

 تر بود. انگار گردش خون در بدن شهناز متوقف مکار

 .بودند ختهیر شیبه رو خیآب  یسطل ییبود. گو شده

 کرد، نگاه مستاءصلش را به مادرشوهر خی دستانش

 بهتر از عروسش نداشت ابرو یکه حال رزنی. پدوخت

 .دیهم کش در



 گفته جواب ما مثبته که قول و یجون، حاال ک ینوش -

 م؟یبذار قرار

 .دیجه رونیخباثت از چشمان زن ب برق

 

 یعنیمثبت باشه.  دیکه با نیا یعنیمثبته خاله،  -

 رو به ماهان تایآرم دیباشه، شما با یتونه منف ینم

 !نی... مجبوردی. بادیبد من

 .بار داغ شد نیا شهناز

 : داد و گفت رونیپر حرارتش را ب نفس

 یک م،ی! چرا مجبوره؟یچ دیمنظورت از با -

 !کرده؟ مجبورمون

 

 شکالت را در دهان گذاشت و چند جرعه نیآفر نوش

 : و گفت دینوش یچا یا

 من ! من مجبورتون کردم. -

 



 : خانم گفت نبات

 اون وقت چرا؟ -

 و فنجان دینوش یرا به آرام شیچا یمابق نیآفر نوش

 .گذاشت زیم یرو را

 اما شوهر و دیزیعز یلیمن خ یخاله جان، شما برا -

 از چارهیب یمهمن، سبحان یلیهم برام خ پسرم

 تا حاال نزاشته آب تو دل من و بچه مونیزندگ اول

 برامون میخواست یکه م یتکون بخوره، هرچ ها

 القل رهیم یکرده. اونوقت حاال که داره م فراهم

 !بره ایبعد از دن نهیبچه ش رو بب یبزارم عروس دیبا

 .تونم براش بکنم یکه م هیحداقل کار نیا

 : خانم گفت شهناز

 شما تنیو باشخص فیشر اریبس یسبحان یبله آقا -

 ییاما لطفا تا جا دشیبه آرزو برسون دیکن یسع هم

 

 . طرفدیشه اقدام کن یبه خودتون مربوط م که



 به یجواب چیکه ه میما هست ارتباط نیا ی گهید

 دیبذار یهر دختر ی. شما دست رومینداد شما

 فاصله مورد نیتو ا دیتون یگه. م ینه نم بهتون

 رو به آرزوش یسبحان یو آقا دیکن دایپ یخوب

 .دیبرسون

 یموها یزد و دست ال به ال یپوزخند نیآفر نوش

 .برد کوتاهش

 از شتریلچب ده؟یبه عقل خودم نرس یکن یفکر م -

 خوشگل تر و با کمال تر نشون یکیاز  یکیدختر  صدتا

 ها آشنا شده، دوست یلیدادم، خودش هم با خ ماهان

 تا یول دهیکدوم رو نپسند چیازدواج ه یاما برا شده

 دل نه صد دل عاشقش شد. شهناز کی دیرو د تایآرم

 یبرا ستیبا ماها ن تایمن متوجه بودم که دل آرم جون

 

 ادیب تایتموم زورم رو زدم که ماهان از فکر آرم نیهم

 یازدواج م تایبا آرم ایگه  یاحمق م یپسره  یول رونیب



 کنه! از اون طرفم شمارش یکال ازدواج نم ای کنه

 .دیکن یرو راض تایشروع شده. آرم معکوس

 !یآخه چهجور -

 جواب بله دیکن یدونم. راض یمن نم گهیاونش رو د -

 .بده رو

 دیاو آشفته شده بود به او توپ یکه از لحن دستور نبات

: 

 شه یم ؟یشیفرما یخاله؟ امر یچ گهیخوب، د -

 !شه؟ یم یچ مینکن یاگه راض یبگ

 نیچنگال به دست در چشمان نوش آفر طانکیش دو

 بم شده بود شیکه صدا یشدند. آرام در حال ظاهر

 : گفت

 

 لمیاون وقت عالرغم م دیکن شیراض دیاگه نتون -

 شم با بچه ها درمورد پدربزرگشون یم مجبور

 !شادمان فر صحبت کنم یآقا



 !گذاشت قهیشق یرودستش را  اریاخت یب شهناز

 .کرد یحس م یتند سرش را در آنجا به خوب نبض

 تنفسش را به دیتراو یکه در خونش م یادیز نیآدرنال

 افتاده باشد رونیکه از آب ب یانداخت، چون ماه شماره

 : دیدهان باز کرد و بست تا توانست بگو یچندبار

 یکنم به بچه ها کار یدخترخاله ازت خواهش م -

 گذشته ها میباش. ما تمام عمر تالش کرد نداشته

 با نبش قبر یخوا یحاال شما م میدفن کن رو

 از خر ؟یخانواده رو به هم بزن نیآرامش ا گذشته

 شو. ادهیپ طونیش

 

 

 .شانه باال انداخت نیآفر نوش

 آرامشتون رو به هم بزنم اما ادینه واال دلم نم -

 که نیخودمم برام مهمه. ا یخانواده  آرامش

 از نهیماهان رو بب یقبل از مردن عروس یسبحان



 .برام مهم تره یچ همه

 انداخته ریبه مادرشوهرش که سر به ز ینگاه شهناز

 : کرد و گفت بود

 نگاه به خاله هی. شما ادیواال باهلل خدا رو خوش نم -

 چه سرخ شده، مطمئنم فشار خونش نیبنداز بب ات

 بنده خدا رو با نیا ادیباال. آخه چطور دلت م رفته

 !من به جهنم؛ خالته ،یکن ضیحرف ها مر نیا

 به چپ و راست چرخوند. یسر نیآفر نوش

 

 کنم گفتم یکار رو م نیشهناز جون من که نگفتم ا -

 من مجبور دیکن یرو راض تایآرم دینتونست انایاح اگه

 رو زمیکار رو بکنم گذشته رو بر نیشم خودم ا یم

 . من کهدیکن یم شیاما خوب شما راض ره؛یدا

 رم. اما خاله جون یندارم، قربون خالم هم م مرض

 مهمن. تمام زورتون رو یلیو شوهرم برام خ بچه

 به صالحتونه چون که نی. ادیکن شیتا راض دیبزن



 مال ماهان دیبا تایگردم. آرم یاز حرفم برنم من

 زنده است. بعد یکه سبحان یحداقل تا زمان بشه،

 و بره دنبال رهیتونه طالق بگ یمرگ اون م از

 .شیزندگ

 .دیشهناز باال پر یابروها

 ! دختر من مهر مطلقه بودن بهش بخوره که؟یچ -

 ؟یوجدانت رو آروم کن یخوا یم شما

 

 ! ها رو گفتم یگفتن -

 .افتم یکنم دخترخاله! به پاتون م یخواهش م -

 .کردن هیحرف شروع کرد به گر نیبه دنبال ا و

 یرا آزار م رزنیشهناز پ یشده  مالیغرور پا دنید

 .داد

 بدجنسش، یخواهرزاده  یحرف ها یبه کلمه  کلمه

 .دیخر یخار در قلبش م چون

 آن ها متوجه یگرفته  یچهره ها دنیاز د نیآفر نوش



 پسر یخواسته  یفکر که فور نیخود شد. با ا تیموفق

 .همسرش اجابت خواهد شد از جا برخاست و

 یها، م دینکن ریمنتظرتونم د یخوب، روز مهمون -

 من گهیره د ی! مژده هم ممیدور هم باش میخواه

 سر گهیتند تند به هم د دیبا ،یمونم و سبحان یم

 . خداحافظ.میبزن

 

 کرد. موقع رفتن هم عتیتا دم در او را مشا شهناز

 : برگشت دوباره

 که مجبور نشم آرامش دوارمیشهنازجون ام -

 .رو به هم بزنم خانوادتون

 آژانس که از همان ابتدا لیباالفاصله سوار اتومب و

 .در منتظر او بود، شد و رفت یجلو

 دستش یمادرش که خوشحال بود فور دنیبا د ماهان

 .گرفت را

 !؟یشد مامان، گفت یچ -



 .زد یخنده ا نیآفر نوش

 !یهنوز من رو نشناخت -

 مامان موافق بودن؟ یعنی -

 رفتند. و پسر به طرف داخل ساختمان مادر

 

 خوان یتو از کجا م یاز خداشونم باشه، پسر به خوب -

 !جلب شده تایکنن؟! معلومه که نظر آرم دایپ

 !نداشته باشم؟ یپس من نگران -

 !مال توئه ، مطمئن باش تای! آرمیچه نگران زمینه عز -

 شناخت. با ذوق و یسر از پا نم یاز خوشحال ماهان

 : گفت شوق

 کار یچ نایمژده ا ی یشب مهمون یخوب برا -

 مادر؟ میکن

 : گفت نیآفر نوش

 نوزدهم فصل

 



 

 : گفت نیآفر نوش

 شهیکه هم یرستوران نیاز هم میزن یزنگ م ،یچیه -

 .مید یسفارش چند مدل غذا م میریگ یم غذا

 دوست دارن همونا رو سفارش یچ دینیخوبه فقط بب -

 .دیبد

 !راحت التیخ -

 که قبال هم یبه شرکت خدمات نینوش آفر یمهمان روز

 آن ها زنگ زده بود زنگ زد و دو کارگر جوان را به

 نیبنابرا دیای. بنا بود کل غذاها از رستوران بخواست

 .در خانه نداشتند یآشپز کار

 و دندیاز صبح خانه را شستند و رفتند و ساب کارگرها

 دست به نیعصر بود که نوش آفر یکردند. حوال زیتم

 کنارشان آمد. کمر

 

 تو میاریب یزصندلیم هیهوا خوبه ، نظرتون چ نمیبب -



 شام؟ یبرا مینیبچ اطیح

 :هم گفت ماهان

 که ال به ییها و المپها یمهتاب نیا ه،یفکر خوب یلیخ -

 قشنگ فضا رو روشن کرده. هوا هم که میدرختا زد یال

 .ده یمزه م یلیو خوب؛ خ یبهار

 .ارنیب یو صندل زیم دیخوب، پس زنگ بزن یلیخ -

 .میکن یکار رو م نیهم

 ادهیها را آوردند. دو کارگر آن ها را پ یو صندل زیم

 :که ماهان گفت کردند

 میخواه یم دیبه هم بچسبون زهارویم یهمه  ونیآقا -

 .میدور هم باش همه

 چشم آقا، چشم. -

 

 .به کمک مژده شتافت خودش

 ؟یکن یکار م یمژده چ یچطور -

 .نمیچ یها رو م وهیدارم م یچیه -



 .بود ینیریو ش وهیدر گوشه بود که مملو از م یزیم

 اطیکه در ح یاز چهار تخت یکی یرو نینوش آفر خود

 گذاشت تا یپهن کرد و بالشت یبودند تشک گذاشته

 .اوردیرا به آن جا ب همسرش

 آورد اطیرا گرفت و او را به ح یبعد دست سبحان یکم

 .تخت نشاند یرو و

 و میریگ یخبر خوب! امشب بله رو م هی یسبحان -

 مینیچ یرا م یبساط عقد و عروس عیسر یلیخ

 باش! خوشحال

 

 بدنش را گرفته بود و یتمام قوا یماریکه ب یسبحان

 : دهان گشود یشده بود به سخت یچوب خشک چون

 !خانم؟ یاز کجا انقدر مطمئن -

 هم مطمئن باشم. اونا دیکه مطمئنم، با یپس چ -

 کجا یخوب نیهم دلشون بخواد پسر به ا یلیخ

 .ادیم رشونیگ



 یخود م یکه سردش شده بود پتو را رو یسبحان

 ریو پتو را تا ز دیبه دادش رس نیکه نوش آفر دیکش

 : و گفت دیاش باال کش چانه

 که هست، خوش بر و رو ست؟یماهان پولدار ن -

 که هست، شغل خوب نداره؟ که داره، ست؟ین

 خوب مخصوصا مادر خوب نداره؟ که ی خانواده

 .داره اونم

 .دیقاه قاه خند و

 

 یب یدهانش را باز کرد و با خنده  یبه سخت یسبحان

 : گفت یروح

 .بفرست کیخودت کارت تبر یبرا یوقت کرد -

 : گفت نیآفر نوش

 یفرستم. نوشابه هم باز م یهم م کیبله کارت تبر -

 .ها یمن رو دست کم گرفت ،یپس چ کنم

 .آرام کنارش گرفت و



 مادر میخواستگار ،یکه تو اومد نیهم یدون یم -

 .ازت خوشش اومد دتیکه د نیهم امرزمیخداب

 خوبه بله رو بگو قال نیرفتن شما گفت هم بعد

 بله رو بدم گفت دیچرا با دمیرو بکن. پرس هیقض

 یدیگفتم از کجا فهم ه،یپسر خوب یلیخ نکهیا یبرا

 خیکرد س یکه سرش رو بلند نم ییاز اونجا» :گفت

 «بود. نیبزنه به آدم، محجوب ومت زل

 

 

 عوضش»به خود داد و گفت: یفیتکان خف یسبحان

 یزن پادشاه ب یگفت ادم ب یم امرزیخداب آقاجونم

 «غمه

 را در آن حال یکه مدت ها بود سبحان نیآفر نوش

 :روح او به وجد آمد و گفت یبود، از خنده ب دهیند

 ینطوریا امرزیخب اگه آقا جون خداب ه؟ینطوریاا -

 ؟یبود پس چرا زن گرفت گفته



 به گردن داد و گفت: یقر

 

 پس چرا اصرار یچیه یخب حاال خودت گرفت -

 ؟یریپسرت هم زن بگ یکه برا یدار

 را در دستان گرم همسرش خشیدست  یسبحان یآقا

 :برد و گفت فرو

 چیزن بالست اما خدا ه» گمیخودم م نکهیا یبرا -

 «.بال نکنه یرو ب یا خونه

 :گفت نیآفر نوش

 که یکس یگفت یکه م میبال. قد میشد گهیحاال د -

 .نداره، چراغ شب نداره زن

 :گفت یسبحان

 خانم. هنوزم چراغ خونه من گمیرو م نیهنوزم هم -

 رو یو خوشحالم که ماهان باالخره دختر خوب ییتو

 .رمیم یراحت م الیبا خ ینجوریکرده. ا انتخاب

 



 نای. قرار بود از مردن و اگهیحرفا رو نزن د نیا -

 .نشه صحبت

 فته؟یاتفاق نم نیا یکن یچه کنم اگه نگم، فکر م -

 .نیدونم آماده ا ی. منیشما هم آماده باش دیبا گهید

 یلیدونم. متشکرم ازت. تو مادر خ یرو م نایا همه

 .. مراقب بچه ها حتما باش بعد منیهست یخوب

 بلند شد و عیکه بغضش گرفته بود سر نیافر نوش

 : گفت

 یکه م میبخور ارمیداغ ب ییچا هی. برم یکرد خیبرم -

 .چسبه

 شده بود. سر یپر انرژ یزیبه طور شگفت انگ ماهان

 گذاشت. لپ یم شیخواهر زاده ها یسر باران و بان به

 داد. یرا فشار م یگریگوش د د،یکش یرا م یکی

 

 آورد و آن ها اعتراض کنان به یآن ها را در م یصدا

 : آمدند یمادر بزرگشان م سمت



 .کرد کارمونیچ نیرو. بب ییدا نیبب یا مامان -

 :دیصورت و سر هردو را بوس ماهان

 که نهیهم ا لشیذره خل شدم. دل هیمن  دیدون یم -

 .رمیخوام زن بگ یم

 :باال دندیکودک هردو پر دوتا

 .آخ جون آخ جون -

 یکس ستیسکرته. قرار ن نا،ینگ یفعال به کس یول -

 .بدونه

 .جون ییدا میگ ینم یباشه به کس -

 خود رفتند. یدوباره دنبال باز و

 

 .آن سو، شهناز و نبات خانم به فکر فرو رفته بودند از

 مادرجون؟ میکن کاریچ -

 داد یدونم کاش خدا من رو مرگ م یدونم، نم ینم -

 .فتادینم یاتفاق نیهمچ هی

 دستگاه عیرنگ سرخ مادرشوهرش سر دنیبا د و



 :سنج را آورد و فشار خون او را گرفت فشار

 باالست. قرصاتون کجاست؟ یلیفشارتون خ یوا یا -

 ...قرصام همونجا رو -

 ها کجا؟ -

 .اپن، اپن آشپزخونه شخونیهمون باال گذاشتم. رو پ -

 او یبا عجله با آسانسور رفت طبقه باال قرص ها شهناز

 را خورد: شیقرص ها رزنیآورد. پ را

 

 من چشمم بهتون دیاستراحت کن نجایمادرجون هم -

 .باشه

 .آخه یمادرجون تو کار دار -

 د،یغذا رو گذاشتم. شما استراحت کن ستین ینه کار -

 .ادیب نییپا شاهللیفشارتون ا تا

 .ناهار را آماده کرد عیسر یلیخ و

 .قرار داشت یشوهرش در معرض خطر بزرگ مادر

 



 از آن دچار دلهره و شتریب چارهیزن ب امدین دلش

 آب دوباره برگشت: یوانیبا ل یبشود. فور اضطراب

 

 هی. دیغصه نخور یلیمادرجون شماخ گمیم -

 .. خدا بزرگهگهید میکن یم شیکار

 آره مادر بر» خانم سر ودستش را با هم تکان داد. نبات

 کردم، یهمه من سع نیا نکهیلعنت. فقط ا منکرش

 یم ییهمه تالش کردم، حاال انگار تشت رسوا نیا

 .ییو صدا بده، اونم چه صدا فتهیبوم ب یاز رو خواد

 شد و یدختر داشت باز م نیکه بخت ا یزمان درست

 نایخانم ا ریخواست بره خونه شوهر، اونوقت من یم

 «...نکهیها با دونستن ا هیهمسا هیبق

 :دست مادرشوهرش را گرفت شهناز

 یچیمتوجه ه یشکی. هدیفکر نکن یچیمادرجون به ه -

 خواد یم ییبوده و نه تشت رسوا یی. نه رسواشهینم

 . خدانیهم د،ی. شما فقط و فقط استراحت کنفتهیب



 به خدا. دیبسپار بزرگه

 

 .قربون خدا برم -

 و ماریاز سرکار که به خانه آمد، مادربزرگش را ب تایآرم

 .رفت کشانی. نزددیحوصله د یرا ب مادرش

 افتاده؟ یاتفاق یشده مامان؟ مامان یچ-

 .زود به خود آمد شهناز

 ؟ینه مادر چه اتفاق -

 شده؟ ضیچرا پس مر یمامان -

 :دستگاه فشار خون را برداشت و گفت شهناز

 رهیقندش م یباال. گاه رهیم یگاه گهیفشار خونشه د -

 .میمراقب باش دیباال. با رهیاش م یچرب یگاه باال،

 ؟یناراحت یچ یشما برا -

 .گهید یحال مامان نیخب به خاطر هم -

 انار. نیبنده خدا سرخ شده بود ع -

 



 .بابا یا -

 .داروهاش رو دادم االن بهتر شده -

 یا گهید زیچ نه؟یهم نیمطمئن یخب خداروشکر. ول -

 ست؟ین

 .ستین یزیراحت باشه دخترم. چ التیخ -

 یبازنشستگ یمن قرار دارم با بچه ها»جابرخاست. از

 . برو غذاتادیامام زاده صالح. االن آژانس م میبر دیبا

 رو گازه. بخور، برادرات و بابات اومدن به اونا هم گرمه

 «.هم باش یمواظب مامان ستمی. من نبده

 دانست که حال خراب یناهارش را خورد. م تایآرم

 اما ستیارتباط ن یشب قبلش ب یها هیبا گر مادربزرگ

 چه کار کند تا مادربزرگ دهان د،یدانست چه بگو ینم

باشد، اگر  ی. اصوال اگر رازدیکند و دردش را بگو باز
 به

 یتوان آن را افشا کرد آن هم فرد یها م یراحت نیهم

 



 صبور و تودار بود. فکرش اریمادربزرگ او که بس مثل

 را خورد. آمد کنار مادربزرگ که شیشد. غذا خراب

 شده قیعم رزنی. تازه خواب پدیخرخرش را شن یصدا

 .کرد یم یوحشتناک یو خرخرها بود

 بر سر مادربزرگش یزد و آرام بوسه ا یلبخند تایآرم

 .و آهسته به باال به اتاق خودش رفت نشاند

 ییبایدست گل ز نیخانواده نجم الد یمهمان روز

 از قبل نیها شدند. آرم یسبحان خانه یو راه گرفتند

 که آن ها گرفته بودند یکرده بود. خانه ا یعذرخواه

 بزرگ و باصفا بود. از همان اریو بس ییالیو یا خانه

 را کرده شیآرزو یسبحان یکه آقا ییخانه ها جنس

 چیو پ یشدند. هوا آکنده از عطر اقاق اطی. وارد حبود

 در باغچه بود. ماهان و یگرید یالدوله و گل ها نیام

 همراه ساسان داماد خانواده به استقبالشان مژده

 

 آن ها شد و با تعارف آن کیهم نزد نی. نوش آفرآمدند



 هم در ییفرش شده که مخده ها یتخت ها یرو ها

 .نشاند وانیا یقرار داشت، با تعارف آن ها را رو آن

 ییرایپذ ینیریو ش یکارگر جوان از مهمانان با چا دو

 یکردند. هوا هنوز روشن بود. آقا فرامرز کنار آقا یم

 شهناز، نبات تا،یتخت او نشست. آرم یبر رو یسبحان

 تخت قرار کیدر  نیو مژده هم با نوش افر خانم

 : . ساسان گفتگرید یهم در تخت هی. بقگرفتند

 جان کو؟ نیپس آرم -

 :گفت آرمان

 .کرد یسالم رسوند عذرخواه یلیخ -

 

 

 :فتگ آرمان

 کرد. درس داشت یسالم رسوند. عذرخواه یلیخ -

 .تونست درسش رو ول کنه ینم

 : گفت نیافر نوش



 گوله تونیخدا حفظش کنه ماشاءهللا ته تغار یآخ -

 .نمکه

 :زد یمصنوع یلبخند شهناز

 .نیلطف دار -

 را به نیخاله و عروسش، نوش آفر نیسنگ برخورد

 کلفت ییطال ریانداخت. مضطرب با زنج وحشت

 کردن. احساس یاز گردنش، شروع کرد به باز زانیآو

 دشی. تمام امختهیکرد صد تن بار به خودش آو یم

 

 شد. با اشاره به مژده از او لیتبد اسیباره به  کی

 .را از آنجا دور کند تایکه آرم خواست

 :را گرفت تایدست آرم مژده

 یلیخ یرو؟ گل ها اطیح میبگرد میبر یایم -

 .هست اطیاون سر ح یقشنگ

 نیشدن ا دایبود، از پ یناراض نیکه از جو سنگ تایآرم

 :خوشحال شد و گفت مفر،



 .میبله بر -

 .با هم قدم زنان رفتند و

 که نیدو دختر دور شدند، نوش آفر نکهیمحض ا به

 :بر لب داشت، گفت ینیلبخند دروغ حاال

 که خوب فکراتون رو کرده دوارمیشد؟ ام یخب چ -

 .نیباش

 

 :سکوت بود. مجددا گفت جوابش

 که یزیماهان چ یبرا دیدون یخودتون خوب م -

 اما مشکل من ومدهیدختر ن یدختره. قحط اده،یز

 .رهیخوام همسرم آرزو به دل بم ی. نمهیسبحان

 .شد یچ نیبگ ن،یخب منتظرم. حرف بزن یلیخ

 به مادر شوهرش نگاه کرد. نبات خانم شهناز

 :داندرا آرام آرام گر حشیتسب

 . ماستیکه ن یخاله جون قربونت برم خم رنگرز -

 .شوهر کن، اونم بگه چشم حتما ایب تایآرم میبگ



 یکار زمان م نیاش فراهم بشه. ا نهیزم دیبا خب

 .بره

 :به چهره زرد همسرش کرد و گفت ینگاه نیآفر نوش

 . دکترا گفتنمیخاله، زمان ندار میزمان ندار -

 سال زنده است. کیتا  تشینها

 

 .اش را باز و بسته کرد یخانم گره روسر نبات

 . تو خودتمیبذار گریدندون رو ج دیمقدار با هی -

 االن مگه به یکه جوون ها یدون ی. میدار جوون

 !کنن؟ یما گوش م یو نه امر

 .دیشد ابرو درهم کش دیاحمقانه زن ناپد لبخند

 .ستین یگوش کنن خاله. زمان دیبا -

 آخرش در نعره تندر آسمان گم شد. باد، هو کلمات

 یدیو رعد و برق شد دیچیدرختان پ یال به ال کشان

 دنیبار یدیآسمان زده شد. به دنبال آن رگبار شد در

 دگانیروشن چشمک زن از مقابل د ی. ستاره هاگرفت



 .شد یشدند و باران چون دوش حمام جار محو

 تند. مژده وکنان به داخل ساختمان رف غیو ب غیج یهمگ

 هرچه حوله داشتند، آوردند و به مهمان ها نیآفر نوش

 شده یخال سیسرشان خ قهی. در همان چند دقدادند

 

 . مشغول خشک کردن خود بودند که غذاها همبود

 .دیرس

 همه آن ها را شیدوازده نفره، گنجا یناهار خور زیم

 ینشستند و غذاها رو زیسر م یهمگ نیبنابرا داشت

 قرار داده شدند. مشغول سرو غذا شدند. همه زیم

 کوتاه ساسان و مژده و یبودند. صحبت ها ساکت

 .کرد یسکوت کم نم ینیهم از سنگ ماهان

 و خوشمزه بودند. فرامرز و آرمان ذیلذ اریبس غذاها

 ینیکه سنگ تایکردند و تشکر کردند. آرم فیتعر اریبس

 یخود حس م یبر رو شهیاز هم شتریماهان را ب نگاه

 را بسته شیکرد. راه گلو یم یباز شیتنها با غذا کرد،



 .بودند

 

 

 انتیکرد با آمدن به آنجا به محمد خ یم احساس

 حال نینامزدش باخبر بود. با ا تی. او از حساسکرده

 نگاه انهیتاز ریدر ز نکیخانواده به آنجا آمده و ا همراه

 .شد یدر خود جمع و جمع تر م او

 نفر با تو کیکه کنار آرمان نشسته بود و اندازه  ماهان

 :داشت، گفت فاصله

 .خورن ینم یچیارمان جان خواهرتون ه -

 .جلوشون دیاز اون بره ها بذار دییبفرما _

 : خود هم ساالد را مقابلش گذاشت سپس

 خانم. تایآرم دییبفرما -

 

 توجه همه را جلب کرده، سر تکان داد و دیکه د تایآرم

 نیشد. در ا یرا از او گرفت و باز هم مشغول باز ظرف



 .بودند تایشهناز و نبات خانم نگران مراقب آرم انیم

 که دختر جوان از خجالت در حال ذوب شدن دندید یم

 .کند یم تیو اصرار مژده و ماهان هم او را اذ است

 : خانم خواست نوه اش را رها کند و گفت نبات

 .خوره ینم جان شبا معموال غذا تایآرم-

 چرا؟ -

 .حرفا نیو ا میرژ گهیخب د -

 : گفت نیافر نوش

 جون فکر کنم کمبود وزن تایکدومه؟ آرم میوا رژ -

 .داشته باشه هم

 .دیمزه خود خند یحرف ب نیبه ا و

 

 کرد. فقط چنگالش را به همه ینم یصحبت چیه تایآرم

 زد تا دهان ان ها را بسته نگاه دارد. شب یها م ظرف

 ازشان نیخواستند بازگردند که نوش افر یخانه م به

 یادگاریبمانند تا عکس  گرید قهیچند دق خواست



 ییزدن حرف ها ی. معلوم بود که بهانه است براندازدیب

 عکس شنهادیآن ها نبود. مژده که پ ندیقطعا خوشا که

 یادگاریبود کنار همه نشست با آن ها عکس  داده

 :گفت نینوش افر نی. در همان حانداخت

 باشه؟ د،یکن یم شیخاله جون راض -

 : خانم گفت شهناز

 .... آخهیدختر خاله شما خودتم جوون دار-

 .و رغبت لیبده. با م تیرضا دیکن یآخه نداره کار -

 کنم. یخودم رو م یباشه سع -

 

 یتا اول تابستون که مژده و ساسان دوباره برم -

 بعد اون گهی.دنیارتا همون موقع مهلت د ران،یا گردن

 .کنم یهم قبول نم یعذر چیو ه دمینم یفرجه ا بهتون

 شب، محمد به ازدهیساعت  یعنیساعت مقرر  رأس

 .زنگ زد تایآرم

 ؟یخانم خوب تایسالم ارم-



 ن؟یسالم تشکر شما چطور -

 .شما یجز دور ستین یخدا روشکر مالل-

 غروب که از یعنی هیعال یلیهوا خ نجایگم بانو ا یم .

 خونه مون یگردو یدرخت ها ادیگردم به  یبرم کار

 نمیش یسارشون م هیدرخت ها و تو سا ریرم ز یم

 هم که هوا یدم. گاه یخونم ، آهنگ گوش م یم کتاب

 

 رودخونه نیزنم تو هم یبه آب م یزنه تن یم یگرم به

 .هست نجایکه ا یا

 زد. تا یمحمد شوخ و شاد بود، مرتب حرف م لحن

 .شد تایباالخره متوجه سکوت آرم نکهیا

 من ؟یبگ یزیچ یخواه یخانم خانما شما نم -

 دنیشما هستم، هرچند د یمایصدا و س مشتاق

 غیممنوعه اما حداقل صدات رو ازم در ماتونیس

 .نکن

 



 انداخته بود آرام شیچنگ برگلو یکه بغض بد تایآرم

 باز کرد و گفت : دهان

 

 !بگم یچ -

 . اونختندیسر مرد جوان ر یبر رو خیاب  یسطل انگار

 تایآرم یصدا دنیاز شن شهیرا که هم یو حرارت گرما

 کرده خی. دیتراو یاز کالمش نم گریکرد د یم حس

 .لحنش هرچند کوتاه اما سرد سرد بود بود،

 ششیمحمد به هم فشرده شدند، ابروها یها لب

 : به او دست داد و گفت یافتادند. حس بد نییپا

 خوب یلیگه که حالت خ یمن بهم محس ششم  -

 !ستین

 : سکوت بود. ادامه داد جوابش

 افتاده؟ یاتفاق ایشده؟! آ یچ -

 اش، پچپچ رهیخ یماهان و نگاه ها یادآوریبا  تایآرم

 مژده، از شرم یو قربان صدقه ها نینوش آفر یها



 که دیچهره اش فهم یآتش گرفته بود. از داغ صورتش

 

 یارا شکر کرد که محمد نمرنگ انار درآمده. خد به

 کرد با سکوت ی. احساسم مندیصورتش را بب توانست

 که یصداقتش را از دست داده. محمد با لحن خود

 : شده بود گفت یو جد خشک

 !؟یزن یچرا حرف نم ،یپس چرا ساکت -

 .نگرانش کرد تایآرم سکوت

 هم که افتاده باشه من کنارتم یهر اتفاق نیبب -

 ناراحتت کرده. مالحظه یباش، بهم بگو چ راحت

 .هم نکن یچیه ی

 لذت حضور، یکرد ول یمحمد را آشفته م قتیحق گفتن

 .دیارز یم یگرید زیاش به هرچ یو دلگرم تیحما

 : زد و گفت ایدل به در تایآرم نیبنابرا

 راستش ... ام.... -

 



 !؟یخوب راستش چ -

 بابام که تازه اومدن یدخترخاله  لمون،یفام نیا -

 ...رانیا

 یاون اتفاق ی، همسرش سرطان داره، برا یآره گفت -

 !افتاده؟

 رو لطفا زیکنم همه چ یم فیمن تعر نینه، اجازه بد -

 .ازم دینکن سوال

 .شنوم یخوب، م یلیخ -

 .پسر بزرگ دارن هیبهتون گفتم که  -

 . اصال دوست نداشتدیبه شدت ابرو در هم کش محمد

 .با او صحبت کند یگریپسر د چیراجع به ه اتیآرم

 نپرسد. یخودش را گرفت تا سوال یجلو

 

 انیقول و قرار گذاشتن که ب نایانگار با مامان ا -

 .یخواستگار یبرا

 شد. با دست آزادش زیصبر مرد جوان لبر ی کاسه



 و سرش را باال دیاش کش یمشک یبه موها یچنگ

 .داد رونیو نفسش را پر حجم ب گرفت

 انی! ب؟یگ یم یدار یمعلوم هست چ -

 که نامزد داره؟ واقعا ی! اونم از دختر؟یخواستگار

 !که

 زیکند، حال که همه چ ینینداشت عقب نش الیخ تایآرم

 کرد سبک تر شده است. پس یگفته بود احساس م را

 لرزان گفت ییگرفت حرفش را بزند اما با صدا میتصم

: 

 نامزد؟! کو؟ کجاست؟ -

 باال رفت. شیصدا اریاخت یب محمد

 

 یشوخ چکسیبا ه زایچ نیمن سر ا تایآرم نیبب -

 . خوب گوش هاتامیهم کوتاه نم چوقتیه ندارم،

 هرکس ایگم، اگه اونا  یم یچ نیباز کن بب رو

 خونه تون قلم انیمنظور بخوان ب نیبه ا یا گهید



 .کنم یرو خورد م پاشون

 

 .کهمحمد کرد به شدت دخترجوان را ترساند یدیتهد

 !کرد یکند حتما م یرا خورد م شانیگفت پاها یم اگر

 .ادامه داد محمد

 گهید ،یکه نامزد دار دیبهشون برسون یجور هی -

 مطرح کنن، خداحافظ! انیخزعبالت ن نیاز ا هم

 

 آن یداشت. ب ادیبه  تایبود که آرم یخداحافظ نیتر تلخ

 .اشد عذاب وجدان سراغش آمدکرده ب یگناه که

 یبد م یفشرد، دلش گواه یرا محکم م شیگلو بغض

 مطرح نکرده بودند و خوب یزی. هنوز پدر مادرش چداد

 یزیراحت جواب قاطع بدهد اما چ یلیتوانست خ یم

 خودش هم خت،یر یدرونش بود که او را به هم م در

 !دانست چه بود ینم

 !ندهیگنگ از آ یترس



 .دیایبه بار ب یکه بنا بود فاجعه ا انگار

 تخت انداخت، دستش را دراز کرد و یرا رو خود

 را بر هم فشرد، شیرا خاموش کرد. پلک ها آباژور

 .محمد در سرش اکو شد یها حرف

 خش یمرد جوان به طرز وحشتناک نیمخمل یصدا

 یزد. تقال کرد بخوابد ول یو روحش را خنج م برداشته

 

 بعد از نکهیاز چشمانش فرار کرده بود، تا ا خواب

 از لیموبا یاذان از گوش یصدا دنیبا شن چندساعت

 .شد زیخ مین جا

 .ستادیرا گرفت و قامت بست و به نماز ا شیوضو

 بچسبد تا در قعر دیام سمانیداشت محکم به ر دوست

 . سقوط نکند اس،ی چاه

 انیطرح سوال م یدر تمام طول راه به بهانه  صبح

 .او و نازگل رد و بدل نشد نیب یحرف چیه ترم،

 یریکه وارد خانه شد مادرش را مشغول گردگ عصر



 .دید

 یخاله اش مهمان ایها  ییاز دا یکیزد احتماال  حدس

 بود چون معموال آن ها فقط جمعه ها بیاما عج ندیایب

 آمدند. یرفتندو م یم یمهمان به

 

 .شد و سالم کرد وارد

 !خداقوتسالم مامان،  -

 . برو تو آشپزخونه غذاتیسالم، ممنون. خسته نباش -

 .بردار بخور گرمه،

 مبل یاش را باز کرد و خود را رو یروسر تایآرم

 .انداخت

 !؟یکن یم یریشده گردگ یچ -

 یو آقا میخانم صبح زنگ زد گفت با مر ری، من یچیه -

 خونه مون. برو تو هم غذات روکه انیشب م یخاقان

 .نییپا ایو ب ریدوش بگ هیبزن،  یچرت هی یخورد

 ان؟یمگه بناست شام ب -



 

 یو برن ول ننیبش انیب یخواستن عصر ینه همون م -

 .میدور هم باش شتریب انیاصرار کردم شام ب من

 گاز را یرو شیوارد آشپزخانه شد. مادر کدبانو تایآرم

 .برداشت یکی یکیاز غذا کرده بود. در ظرف ها را  پر

 برگ مو با گوجه سبز فراوان، یقارچ، دلمه  سوپ

 !پلو، مرغ یباقال

 یخودش چا یخانم وارد آشپزخانه شد و برا شهناز

 .ختیر

 

 مال شامه ها ، هنوز آماده نایغذا بکش بخور، ا هی -

 . ناهار اوناها اونوره! تو ماکروفر گذاشتم.ستنین

 

 ها ذوق کرده بود خنده کنان یکه از آمدن خاقان تایآرم

 : گفت

 پلو هم ی! حتنیکارها رو که کرد یاوه ، همه  -



 یکار گهیکه د نی. خوب مثل انیکرد آبکش

 !نمونده

 .را کنار داد و نشست یصندل شهناز

 .بوسن یچرا ساالدها موندن که دست تو رو م -

 .دیاز راه رس نیموقع آرم همان

 مهمون یخوب یسالم بر اهل خونه. به به چه بوها -

 !م؟یدار

 هستن. برو دست و نایخانم ا ریسالم مادر، من -

 .غذا بخور ایرو بشور ب صورتت

 گفت : نیآرم

 

 .میخورد تزایپ میمهمونم کرد رفت م،ینه با دوستم بود-

 خوابم من رو ساعت پنج یشام. مامان من م بمونه

 .کن داریب

 ؟یبخور ییچا یخوا ینم -

 !پره یبخورم خوابم م یینه چا -



 مژده و خانواده اش از عتیان از مشاو ماه نیآفر نوش

 وارد یطوالن یاتوبان یگشتند، پس از ط یبرم فرودگاه

 .شدند یاصل ابانیخ

 نوه ها و دخترش تنگ شده یزن از همان موقع برا دل

 کرد. در ان ینگاه م رونیو در سکوت از پنجره به ب بود

 ها عبور نیماش یزدند و از ال به ال یهمه زور م یشلوغ

 .بود یبد کیوجلو بزنند. تراف کرده

 یشده بود سر درد بپ داریاز صبح که ب نیآفر نوش

 مانده بود و داریتمام شب را ب بایکه تقر رایز داشت

 

 پس از صبحانه به زور مسکن توانسته بود خود را صبح

 یم نیاما حاال کمکم اثر قرص ها داشت از ب آرامکند

 را بر پنجره. درد دوباره به سراغش آمد، آرنجش رفت

 یرا با دست گرفت. هوا یشانیداد و پ هیتک لیاتومب ی

 خود را به یرفت که جا یکم کم م یبهار مطبوع

 .تابستان دهد یگرما



 .به مادرش انداخت ینگاه یمتوقف در شلوغ ماهان

 مامان گرمته پنجره رو بده باال کولر بزنم خنک -

 .یش

 .ال دادبزند پنجره را با یآن که حرف یب نیآفر نوش

 . کولر را زد ماهان

 کنه مامان؟ یشده؟ سرت درد م یچ -

 آره دوباره گرفت. -

 

 ،یبود داریتمام شب ب نکهیا یخوب برا -

 .مسکن بخور و بخواب ریدوش بگ هی مخونهیدیرس

 : و گفت دیکش یآه نیآفر نوش

 یسخت یروزها چارهیدرد داشت. ب شبیبابات د -

 !گذرونه یداره م رو

 سبقت یسمت راست نیراهنما زد و از ماش ماهان

 .گرفت

 نداره یتیچشکایکشه ه یعذاب م نکهیآره با ا -



 .سوزه به حالش یدلم م چاره،یب

 : گفت نیآفر نوش

 .توئه یفقط ورد زبونش عروس -

 را به پسرش دوخت. قشیبعد نگاه عم و

 

 یچهارگوش و ابروان یگندم یبا آن چهره  ماهان

 رنگ دل از مادر یشیچشمان م ینشسته بر باال یهالل

 هم مانند یریتوانست مجسم کند که در پ یربود. م یم

 .همچنان جذاب خواهد ماند پدرش

 به کل عوض شده بود اما یضیپس از مر یسبحان البته

 !محکم و استوار بود پ،یاز آن همچنان خوشت شیپ

 .از استحکام و اقتدار او کم نکرده بود یریچ یماریب

 

 از استحکام و اقتدار او کم نکرده اما یریچ یماریب

 .آزرد یرا م جانش

 ماهان محکم بود اما انگار کلمات را از دهانش یصدا



 کرد . یتف م یبه عبارت ایکرد  یپرت م رونیب

 

 افته یخواد اتفاق ب یکه باالخره م یزیچ یبرا-

 یشده، م میتسل نیهم ی. برادستیفا یب دنیجنگ

 .شه ازش فرار کرد ینم دونه

 : بغضش گرفت نیآفر نوش

 .نهیتو رو بب یکه عروس نهیفقط آرزوش ا -

 .برگشت عیبه مادرش انداخت و سر ینگاه ماهان

 ینیخوش ب یلیشما خ نکهیهم با ا یدر مورد عروس -

 .من رو به شک انداخته تایآرم یبرخوردها یول

 ازدواج یبرا یلیچتمایکنم که اون ه یم احساس

 ...گم نکنه به زور و اجبار یمن نداره. م با

 .دیحرفش دو انیم نیآفر نوش

 کن باهات یرا راض نیچقدر بهت گفتم ج -

 با هم دیخوب شما که دو ساله دار ازدواجکنه،

 



 نیا دیکرد یازدواج م ییهوی دیکن یم یزندگ

 .دیرس یهم بنده خدا به آرزوش م بابات

 خواست از او سبقت یکه م یعقب نیبوق ماش یصدا

 افکارش را برهم زده و پاره کرد. ماهان یرشته  ردیبگ

 .تا او جلو بزند دیکنار کش آرام

 نیکه نه من و نه ج یدون یمامان خودت بهتر م -

 .میستیازدواج ن اهل

 یشانیپ هیتا منتها ال شیکه ابروها یدرحال نیآفر نوش

 .دیرفته بود نود درجه به سمت او چرخ باال

 نوه خالم اهل ازدواج دنیشد؟! حاال با د یپس چ -

 !یشد

 را متوقف لیماهان اتومب دند،یموقع به خانه رس همان

 .کرد

 

 و نیکه از جنس ج نهیبه خاطر ا دیدونم شا ینم -

 .ستیو فالمک ن ایو پر یمگ



 !؟یدون یتو از کجا م -

 بودن کیش نیاول از همه خوب ظاهرش، در ع -

 .و با وقاره نیسنگ

 .زد یپوزخند نیآفر نوش

 .باشن ینجوریهمه مجبورن ا نجایا -

 با هم عیفج یلیخ یکه با وضع یبه چند دختر ماهان

 : اشاره کرد وگفت دندیخند یو بلند بلند م بودن

 سور زده به اون هی نایپوشش ا ن،یرو بب نایهم نیبب -

 ها، بعدم به جز اون از تمام رفتارهاش موج یآب ور

 که هرگز به همسرش هییباره. از اونا یم مثبت

 کنه. ینم انتیخ

 

 : کرد و گفت کیچشمانش را بار نیآفر نوش

 ! بازم دوست؟یرو بخواد چ یا گهیکس د تایاگه آرم -

 ؟یباهاش ازدواج کن یدار

 که بابا رفت نیبعد... بعد ا یکنم ول یآره ازدواج م -



 یدنبال زندگ میر یو هرکدوم م میریگ یم طالق

 .خودمون

 یطوالن یکرد که در خواب یاحساس م نیآفر نوش

 : و گفت دیشده است. جلو جه داریب نکیو ا بوده

 .یستیهم عاشق ن یلیپس خ -

 .زد یپوزخند ماهان

 !هیدلت خوشه ها مامان، عشق چ -

 زن کش آمد. یها لب

 

 کال؟! پس اگه جور نشه یستیتو عاشقش ن یعنی -

 !؟یش ینم ناراحت

 .دیکامال به سمت او چرخ ماهان

 ه؟یمنظورت چ ؟یچ یعنی-

 .گذاشت یشانیپ یرا رو دستش

 ؟یرو دوست ندار تایتو واقعا آرم یعنیاول تو بگو!  -

 



 :و گفت دیقاه قاه خند ماهان

 شدم؟ کیرمانت نقدریا یمعلومه که نه! فکر کرد -

 . من فقط به خاطر بابا قبول کردم ازدواج کنمهوم

 ازدواج کوتاه. وگرنه هیهمون طور که گفتم  یول

 

 .ستمیهنوزهم همون ماهانم. اهل ازدواج ن من

 فرصت نوه نیداشتم بعد فوت بابا در اول المیخ

 .نیج شیشمارو طالق بدم برگردم پ نینازن خاله

 نینوش آفر یگوش ها یاز رو ینیخوش ب ی پرده

 .رفت کنار

 بود دهیکه در دلش بخاطر ازدواج او تاب یدیام ی بارقه

 نبود. در تایخاموش شد. دل پسرش در گرو آرم کبارهی

 . نبود یدختر چیه یگرو

 وخوش گذران سابق بود که الیخ یهمان ماهان ب او

 خواست یپدرش مثل خود او، م یدلخوش یبرا فقط

 .به ازدواج دهد تن



 نیدانست اگر ا یکه از پسرش داشت م یشناخت با

 به یمنجر به ازدواج هم شود بعد از مرگ سبحان ارتباط

 را رها تایدانست که ماهان آرم یرسد. به خوب یم انیپا

 

 یمختلفش در آن سو یبه همخانه ها یو به زندگ کرده

 را باز کرد و با شانه نیخواهد پرداخت. در ماش مرزها

 .افتاده به درون ساختمان رفت ییها

 .پرستار به استقبال آمد مرد

 د؟یالم خانم خوبس -

 !سالم ممنون. آقا چطورن؟ -

 رو حموم کردم داروهاشونم دادم االن یسبحان یآقا-

 .خوابن هم

 .ششیرم پ یخوبه، من م -

 یکه لباسش را عوض کرد و دوش کوتاه نیاز ا پس

 به اتاق همسرش رفت. گرفت

 



 هرچه دیبالشت سف یبر رو ،ینزار سبحان ی چهره

 کنار یصندل یرو نیآمد. نوش آفر یبه نظر م زردتر

 .نشست تخت

 .او را در دست گرفت یاستخوان دست

 از او یزندگ یرا در دست گرفته، گرما یخیتکه  انگار

 یمرگ دلش را به باز یشد و سرما یو دورتر م دور

 .بود گرفته

 از گرم دیرا ماساژ داد و نوم خیهر دو دست آن تکه  با

 دیسر بر آن گذاشت و خوابش برد. نفهم شدنش،

 .شوهرش به خود آمد یبود که با صدا دهیخواب چقدر

 ن؟ینوش آفر -

 ارنج ها برداشت و چشمانش یسر از رو نیآفر نوش

 .دیمال را

 ؟یدار یکار نجامیمن ا زم؟یجانم عز -

 

 :آرام گفت؛ یسبحان



 .نمیکمکم کن بتونم بش زمیعز -

 هم گرید یست و بالشتفنروار از جا ج نیآفر نوش

 بالشت او قرار داد. شانه اش را گرفت و یو رو آورد

 .دیباال کش آرام

 او را خشن و ترسناک یصورت مردانه  یماریب نکهیا با

 مهر یچشمان مرد، شراره ها یبود اما از ژرفا کرده

 که یا دهیخشک ی. تنش چون شاخه دیجه یم رونیب

 شد تا بشکند؛ یخم تر وخم تر از قبل م هرلحظه

 یآب هم به آن شاخه  ایدر ایشده بود. اگر در فیضع

 .ابدیدادند محال ممکن بود که طراوت  یم دهیخشک

 .لب باز کرد یو به سخت دیرا بر لبان خشکش کش زبان

 تونم بلند حرف بزنم. مطالب یتر نم کینزد ایب -

 باهات صحبت کنم. دیهست... با یمهم

 

 ستمیب فصل

 



 باهات حرف بزنم دیتر با کینزد ایب-

 خورد. مدت ها بود کهیاو  یاز حرف ها نیآفر نوش

 بود. با ابهت و با اقتدار به دهیرا آن گونه نشن شیصدا

 .امر کرده بود او

 .ترس نگاهش کرد با

 ، حالت بده؟ زمیشده عز یچ -

 زد. یروح یلبخند کج و ب یسبحان

 

 .باهات کار دارم یحالم که مدت هاست بده، ول -

 .دارم بزنم یمهم حرف

 .برد کیسرش را نزد نیآفر نوش

 .شنوم یبگو م -

 .سرفه به جانش افتاد دیخواست دهان بگشا تا

 و مقابل دهانش گرفت ختیآب ر یوانیل یفور زن

 .کرد آن را بنوشد وکمک

 مونم تا حرفات رو یجا م نیعجله نکن، من هم -



 !آروم باش ،یبزن

 رونیاز آب ب یلَخت افتاد. مانند ماه شیدر جا مرد

 با نیکرد. نوش آفر یدهانش را باز و بسته م افتاده،

 او را مرطوب کرد. دهیتَر لبان خشک دستمال

 

 که آرام گرفت با پشت دست نیپس از ا یسبحان

 :اش را پاک کرد و گفت یشانیپ عرق

 .. ح. حواسم.. به تخت شما و خاله.. وشبید -

 !خانم بود شهناز

 .نشست نیسرد بر پشت نوش آفر یعرق

 .داد رونیهم نفسش را محکم ب مرد

 !یکن یم دشونی.. تهدیدار ومدیبه نظر.. م -

 .و ادامه داد دیکش یبلند نفس

 ..یول یدار ییدونم.. ه.. ازشون چه.. آتو یمن.. نم -

 ..بد نقدری.. تو.. انی. نوش آفرستیدرست ن یول

 !درسته؟ یستین بدجنس



 کلفت ریانداخت و زنج نییسرش را پا نیآفر نوش

 گرفت. یاز گردنش را به باز زانیآو

 

 آب اشاره کرد و به کمک همسرش وانیبه ل یسبحان

 .دینوش یا جرعه

 !یکن یکارها رو به خاطر من م نیا یتو.. همه  -

 !درسته؟

 .آرام سرش را تکان داد نیآفر نوش

 یضوقت را چی.. بدون من.. من.. هنویا ی.. ولیول -

 ..دی.. بادیبشه. با تیبه خاطر من اذ ی.. کسستمین

 !یشناخته باش منو

 .اش را به او دوخت یچشمان باران نیآفر نوش

 .... با اونیخاله نبات! خانم به اون محترم یاونم ک -

 !خانمشون اریوعروسش..ودختر بس پسر

 ی.. روحم در عذاب قرار مرمی..اگه اگه من بمینوش

 !؟یکن ی.. تو مهیچه کار نی..انی.. ارهیگ



 

 :که برآشفته شده بود، گفت نیآفر نوش

 ...تو یخوب در برابر برآورده شدن آرزو -

 .باال آمد یسبحان دست

 ..که من.. من ی.. ماهاننیا ؟یمتیآرزو؟! به.. به چه ق _

 و بدبخت چارهیخواد.. ب یدختر رو م نیشناسم ا یم

 .کنه

 !ه؟یمنظورت چ -

 کنه، یکه فکر م ی. گاهیگاه ی.. ولینشنو دیتو.. شا -

 .. درنیهم یزنه.. برا یخوابم.. راحت حرف م من

 .. که.. که با اونستین یکاراش هستم.. روز انیجر

 . اونم به خاطررهیمزخرفش.. تماس نگ یها دوست

 آخه چه ی.. ولیده ول یازدواج م نی.. داره تن به امن

 خانواده لی! من.. من آرزو داشتم پسرم تشکیازدواج

 . اولش کهستیاون متوجه ن یول ؛ی. زن، بچه، زندگبده

 



 یلی.. ابراز عالقه کرد، راستش.. ختایبه آرم اومد

 سرش به نمیشدم. فکر کردم باالخره ا خوشحال

 یبرداشته و م یختگیخورده و دست از افسارگس سنگ

 حرفاش.. حرفاشو شبید یول رهیسر وسامون بگ خواد

 یم ی.. بهش چیدون ی. مدمیدوست ش شن با

 !گفت؟

 نی. نوش آفردیامانش را بر گرید یسرفه ا دوباره

 دانست چه کند، رنگ مرد به یشده بود. نم دستپاچه

 .را بر دهانش گذاشت ژنیاکس یزد. فور یم یکبود

 

 بهتر شد. ژنیاکس افتیبا در یسبحان حال

 

 مانند او را در دست خیهمچنان دست  نیآفر نوش

 .در گرم کردنش داشت یسع هودهیبود و ب گرفته

 .را کنار زد ژنیبا دست آزادش ماسک اکس یسبحان

 یگفت.. بعد مرگ من همه چ یم نیداشت.. به ج -



 اون.. داشت شیگرده پ یزنه و برم یبه هم م رو

 کنه که..که من آرزو به دل از یم یگفت عروس یم

 همه ،یچه کشک ،ینرم وگرنه کدوم عروس ایدن

 .داد و هم منو بیتو رو فر. هم بهیفر اش

 یسبحان فیضع یانداخت، صدا ریسر به ز نیآفر نوش

 یدر او زبانه م شتریکه هردم ب یخشم یاثر شعله  بر

 .بلند شد کبارهیبه  دیکش

 به جهنم که رم،یم یبه جهنم که من آرزو به دل م -

 .گرم رو نداره ییزناشو یزندگ هی اقتیل پسرمون

 یزن نیها؟! تو همچ م،یکن یمردم باز یبا آبرو چرا

 

 بتیگ چقدر مص یخودتو که م ی! خاله ؟یبود

 اون یدون ینم ؟ینابودش کن یخوا یم ده،یکش

 به اون بچه ها و نوه هاشه؟ دشیتمام ام رزنیپ

 رو اون شب چارهیکه انقدر اون ب یدار ییآتو توچه

 هیو اون عروس مظلومش رو... چ یدیصالبه کش به



 یها فقط برا یاخالق یها و ب یبدجنس نیا ی همه

 ی! منم؟یماهان رو بب یکه من به ظاهر عروس نهیا

 . اگه زنده ام موندم تانمینب اهیصدسال س خوام

 رو یو اجبار یزور یعروس نیهمچ هی هزارسال

 .نمیندارم بب دوست

 بود که از یاشک یگوله ها نینوش آفر پاسخ

 ی. حرف هاختیر یم رونیمحابا ب یب چشمانش

 چون ناقوس برگوشش زنگ زد و او را از همسرش

 معصوم خاله نبات که یکرد. چهره  داریغفلت ب خواب

 نطوریبا مادر مرحومش داشت هم یادیز شباهت

 

 از یتار یپشت پرده  تایشهناز و آرم نیمت صورت

 جان گرفت. عذاب وجدان سراغش آمد، چقدر اشک،

 مدت آن نیرفتار کرده بود، چقدر در ا خودخواهانه

 جهت چزانده بود. همان روز یو مادرشوهر را ب عروس

 بود که فشار خون خاله دهیخانه شان به وضوح د در



 تمام به یباال رفته و قرمز شده است اما با بدجنس اش

 شهناز که چون نطوریادامه داده بود. هم دشیتهد

 و نگران از دیچرخ یبه دور مادرشوهرش م پروانه

 را با هول و وال به شیاروهاشدن حال او د خراب

 کرد که یداد و از او خواهش و تمنا م یم خوردش

 خود را تکرار کرده دیتهد یرحم یو او با ب دیایب کوتاه

 شد، به خاطر ماهان و به شی. اشک مرهم دل زخمبود

 !رفته بود شیتا کجاها پ یسبحان خاطر

 بدجنس ی تهیعفر کیخارج شده بود و به  تیانسان از

 یرا نم نینوش آفر نیشده بود. خودش هم ا لیتبد

 

 به یکار نه تنها لطف نیبود، ا یحق با سبحان شناخت،

 یدادن و اغفال مرد محسوب م بینبود بلکه عمال فر او

 :گفت ی. سبحانشد

 تمومه؟! نه یبعد مردن من همه چ یتو فکر کرد -

 رو مثل زیبعدش همه چ رنیم یآدم ها که م زمیعز



 یرو درک م زیشن. روحها همه چ یمتوجه م قبل

 ره؟! به خودت یشه و م یتموم م ی. فکر کردکنن

 و نذار دلشون اریبرو دل اون ها رو به دست ب ایب

 .بشکنه

 

 مشغول آماده کردن ساالد شد. یبا خوشحال تایآرم

 

 یلب با خود زمزمه م ریحال آماده کردن بود که ز در

 : کرد

 گل را یخراب، بوچون که گل رفت وگلستان شد  -

 !از گالب مییکه جو از

 لهیف یشسته شده را خرد کرد و تکه ها چیپ یکاهوها

 مرغ را هم در روغن سرخ کرد. محمد خودش حضور ی

 او ادیکوچولو  ایاو مخصوصا ارم یاما خانواده  نداشت

 مرغ را در یها لهیکرد. ف یدر دل دختر جوان زنده م را

 ماساژ داد و ریو نمک و فلفل و پودر س تونیز روغن



 خواند یکه آواز م یدر تابه سرخ کرد. در حال سپس

 سرخ شده را تکه تکه کرد. یها لهیف

 

 /ابونیبه اون خ ابونیخ نیبارون از ا ریز میافتاد راه

 خوان باشن به یم ایلیکه خ میبا هم خوشبخت انقدر

 /جامون

 نیواسم مثل چتره عطر موهات خوشبوتر دستات

 قطره زنهیشم بارونم م یعاشق م یخند یتو م/عطره

 /قطره

 /دوست داره گهیباره دلم جور د یهر موقع که م بارون

 ریغ یک/ارهیم ادمیخوبو  یداره روزا یبه تو بستگ حالم

 /کمیصدام کنه با اسم کوچ کمیتو باشه نزد از

 /گمیم یکه چ یفهم یم فقط تو م گهیآدم د هی کنارت

 شدم عاشقت شدم عاشقت شدم عاشقت عاشقت

 شدم

 آخه نهیشیعشقت به دل م نهیباتریچشمات ز عشقم



 /نهیکارش هم دل

 

 تو هیشب شنیتو نم هیشن شب یکیصدتا آدم  عشقم

 /شنینم

 دوست گهیدلم جور د بارهیهر موقع که م بارون

 ادمیخوبو  یداره روزا یحالم به تو بستگ/داره

 صدام کنه با اسم کمیاز تو باشه نزد ریغ یک/ارهیم

 کمیکوچ

 گمیم یکه چ یفهمیفقط تو م گمیآدم د هی کنارت

 /شدم عاشقت

 هم یآن را بر رو یساالد را آماده کرد و اجزا سس

 پر مخصوص ینیریش لوی. آقا فرامرز همراه دوکختیر

 .دیراه رس از

 .ینیریش نمیسالم خانم، بفرما ا -

 خانم جعبه را از او گرفت. شهناز

 



 یإ من که به آرمان گفته بودم بره بخره دست تو چ -

 !کنه؟ یم کار

 دادن به من، من داشتم گل ها دنیبله آقا آرمان خر -

 .دادم یآب م رو

 خوب بعد خودش کجا رفت؟ -

 .ادینرفته رفت تو اتاقش لباس عوض کنه ب ییجا -

 !ش؟ینیریخوبه ش نیبب

 .آرام در جعبه را باز کرد شهناز

 یلی. خنیکه گفتم گرفته. آفر یآها، از همون قناد -

 .خوبه

 .ختیر ییخود چا یفرامرز برا آقا

 مادر کو؟ -

 مادر باالست. -

 

 !إ تنها مونده باال؟ -

 مادرشوهر گلچهره، آراسته خانم اومده نینه بابا ا -



 گن و گل یدارن گل م ییاونم مونده باال. دوتا پهلوش

 .شنفن یم

 موقع آرمان هم وارد آشپزخانه شد و خنده کنان همان

 :گفت

 یهم کله پاچه  یبله دوتا مادرشوهر افتادن پهلو -

 هاشون رو بار گذاشتن. اون از گلچهره عروس

 .گه یاز مامان م یگه مامان یم خانم

 : و گفت تایاعتنا به آرمان رو کرد به آرم یب شهناز

 االن هاست که گهیرو دم کن د ییدخترم چا -

 .برسن

 یرا برداشت و تکه ها ینیریظرف در دار ش بعد

 .دیرا مرتب در آن چ ینیریش

 

 .ساعت شش زنگ در به صدا در آمد راس

 نگاه فونیآ توریشده بود از مان داریکه از خواب ب نیآرم

 .کرد



 .اومدن نایمامان اعظم خانم ا -

 : گفت فرامرز

 ن؟اوناهم دعوت داشت -

 : خانم گفت شهناز

 بار نیا میدور هم شهیگفتم حاال چون هم گه،یآره د -

 .شه یبد م میباش تنها

 .یخوب کرد -

 یخرم یآشپزخانه خارج شدند و به استقبال خانواده  از

 هم ، یخاقان ینگذشته بود که خانواده  یزی. چرفتند

 وانیا دندیکه د اطی. همان جا در حدندیزمان رس هم

 

 کردند که لیدارد، اظهار تما یخوب یاست وهوا خنک

 .نندیهمان جا بنش در

 .نشستند وانیا یها رو خانم

 درخت ریاز آنجا برداشت و ز میگل یفرامرز تکه ا آقا

 .پهن کرد یگالب



 

 آن یابر بر رو یپنبه ا یبود. تکه ها یآب هیآب آسمان

 یرفتند و شکل عوض م یور و آن ور م نیبه ا شناور

 را به یبهار یخوش گل ها ی حهیرا مینس .کردند

 پر دار و درخت باغچه با یکشاند. فضا یم مشامشان

 یصفا م طیبه مح شتریخود هرچه ب نیسبز زمرد رنگ

 .دیبخش

 

 .کرد یالدوله غوغا م نیام چیپ ظیغل عطر

 قبل از آمدن آن ها آقا فرامرز به گل ها و درختان یکم

 درختان قطرات یدر سربرگ ها نکیداده بود و ا آب

 .زدند یبرق م آب

 گفتند و گل یها خنده کنان نشسته بودند و گل م خانم

 درخت باالفاصله مشغول ریز انیشنفتند و آقا یم

 شدند. همان موقع مهمان نبات خانم با خودش صحبت

 .شدند اطیح وارد



 .ندیکردند و از او خواستند که بنش کیعل سالم

 نبات خانم قبول نکرد و تشکر کرد و به خانه مهمان

 ینیس تایآن ها نشست. آرم انیرفت. نبات خانم م شان

 .داد نیرا به آرم یچا

 را صدا زد. یهم نام نیآرم

 

 ها رو پخش کن منم ییچا نیا ایب ،ینام ایب -

 .ارمیم ینیریش

 .رفت نیبه آرم یو چشم غره ا دیخانم لب گز شهناز

 .کرد یم یباز ایبا ارم یدر گوشه ا آرمان

 : گفت یخرم یآقا

 !؟یبه سالمت انیم یجناب سرگرد سبز، ک یجا -

 خنده به لب اورده ایارم یکه از حرف ها یخاقان یآقا

 : با همان تبسم گفت بود

 گهید انیبار اگه ب نیانشاهلل. ا گهیدو سه هفته د -

 .بره میزار ینم گهیتو حنا. د میزار یرو م دستش



 دانست محمد یهمسرش م قیکه از طر یخرم

 هاست تجاهل کرد و گفت : نیدختر نجم الد خواستار

 

 !خانم خوشبخت؟ نیهست ا یک یبه سالمت -

 از تاینازگل و آرم م،یمر یخنده  یموقع صدا همان

 .دیبه گوششان رس وانیا یرو

 .دیپاش تایآرم ینگاه پرمهرش را بر رو یخاقان یآقا

 و با بیخانم و نج یلیدختر خ هی،  ستین بهیغر -

 !خانواده

 .خوشبخت بشن یخوب اله -

 : شمرد و گفت متیفرصت را غن فرامرز

 باال نیآرمان جان آست یبرا دیماهم با گهیبله د -

 .میبزن

 .دیپرس یبار خاقان نیا

 خانم نیهست ا یجان ک یبه قول خرم -

 !خوشبخت؟



 

 گرینگاهش را به نازگل که سربه سر دو دختر د فرامرز

 : گذاشت دوخت و گفت یم

 .و با خانواده بینج یلیدختر خ هیبه قول خودتون  -

 آن ها حواسش از یدخترها و خنده  دنیکه با د ایارم

 .آرمان پرت شده بود بلند شد یباز

 .رم باال، خداحافظ یعمو من م -

 .رفت بعد

 : بچه گشود و گفتپسر یآغوشش را برا تایآرم

 .زمیعز ایجانم ب -

 .دیرا کش ایگوش ارم نازگل

 !؟یجون؟! پس من چ تایفقط آرم -

 .دست نازگل زد یرو تایآرم

 دستت بدجنس، دردش اومد. نیبشکنه ا یا -

 

 کرد گفت یلوس م تایآرم یهمانطور که خود را برا ایارم



: 

 هیبهم  رمیبگ ادی گهیشل د هیخاله بابام گفته اگه  -

 ؟یدیم ادی گهیشل د هیده.  یم زهیجا

 

 نشاند و با آرامش ومحبت شیپا یپسرک را رو تایآرم

 به خواندن شعر کرد شروع

 همه رنگش خوبه گل»

 زرنگش خوبه بچه

 کتابها نوشته تو

 کار زشته یتنبل

 

 خوابه شهیهم تنبل

 رختخوابه یتو جاش

 پاشو صداش کن پاشو

 رختخواب جداش کن از

 شیدست و رو بشور



 «شیبزن به مو شانه

 زد و یآن ها بود، لبخند یخانم که محو تماشا ریمن

 :گفت

 .ها دخترم یپرحوصله ا یلیماشاهلل خ -

 گرفت یم لمیاز آن ها ف لشیموبا یکه با گوش میمر

 :گفت

 

 شد. فکرکن؛ هر روز با یباحوصله نبود که معلم نم -

 یزیچ هیزنه تا  یدختر نوجوون سر و کله م یکل

 صبور دیکنه تو اون مخشون. معلومه که با فرو

 .باشه

 یاش خودش را باد م یخانم که با پر چادر رنگ اعظم

 :گفت زد

 ادینازگل ما که م نیحون صبوره. وگرنه ا تایآرم -

 یرو تخت سرش رو م فتهیراست م هی خونه

 و ایکه ب ندازهیراه م ی« سرم یسرم وا یوا»بنده،



 .نیبب

 .زد و رو کرد به اعظم خانم میبه مر یچشمک تایآرم

 دیزنه با یخوب خاله از بس که تو کالس حرف م -

 .رهیسردرد بگ هم

 برداشت. زیبه سمت او خ نازگل

 

 یر یکه م هینجوریا یجنابعال یرشته  گه،یبله د -

 یم ییفرما یبعد هم م ،یکن یم یرو گچ تخته

 یکه بچه ها حل کنن؛ ول ید یم نیتمر ینیش

 ،یَرَوند فک بزن هی دیکه با هیرنطویما ا ی رشته

 شه بازم بهتره. بچه یموقع سال که م نیا البته؛

 یزیکه چ فتهیم ادشونیشن.  یدرسخون م هوی ها

 آخر سال نمونده، یسال و امتحان ها انیپا به

 یرو م یومهمون حیگردش و تفر دیماه ق هی گهید

 روزها نیکنن. ا یم یو به قول معروف خرخون زنن

 خانم جهت تایاما آرم میرفع اشکال دار فقط



 .کالس فوق العاده گذاشته ینیریخودش

 تخمه کدو در دست گرفت و در حال یمشت میمر

 :گفت شکستن

 دن؟! یإ ، پول هم م-

 

 :کرد گفت یرا نوازش م اینرم ارم یکه موها تایآرم

 .گهیخودمن د یشاگردها ؟یچ ینه بابا پول برا -

 داشته باشن راندمان کار من شرفتیپ هرچقدر

 .و به نفعمه باالتره

 :خانم گفت اعظم

 «.رهیفط هیما یب»گفتن  میاز قد یدرسته دخترم ول -

 :را باز کرد و بست و گفت دشیسف یخانم روسر نبات

 . خدا رحمت کنه رفتگانتون رو،نیگیبله درست م -

 یخرج نکن یزیگفت اگر واسه چ یمن م مادر

 یهم داشت. م یداستان هی. یدون یهم نم قدرش

 بوده خوب و با یدختر هی ،یده هیروز تو  هی»:گفت



 .کنه یم یازش خواستگار ادیم ی هی کماالت،

 .رنیگ یسخت نم تیدختر هم بنا به موقع خونواده

 یهمه رو کم درنظر م ،یعروس ه،یمهر ربها،یش

 

 دنبال عروس انیرسه و م یم ی. روز عروسرنیگ

 هرکدوم سوار گهیرفتن د یببرنش. تو راه که م که

 اون موقع ها گهیبودن د نایو درازگوش و ا اسب

 شه و یم ی. ابرشهیم یهوا ابر هوینبود،  نیماش

 بابا االن عروس یگه ا یم یکی. رهیگ یم بارون

 گه خوب یگرده م یبرم یکیخوره، اون  یم سرما

 .گهید یکینشد  نیدختر، ا ادهیکه ز یزیچ بخوره

 شنوه یحرف رو م نیکه عروس شده بود ا دختر

 هیگه  یشده م یگن چ یم د،یسیوا دیسیگه وا یم

 میبر ایگن حاال ب یجا گذاشتم خونه بابام. م یزیچ

 گن خوب یمهمه، م یلیگه نه نه خ یم ،یایم بعدا

 گه یواست. م ارنیآدرس بده برن ب یکیبه  بگو



 بابا، یگن ا یجاش رو فقط خودم بلدم. م نه،

 باباش. شیره پ یگردن و عروس م یبرم باالخره

 

 یمن رو باال نبر یربهایو ش هیگه پدر تا مهر یم

 .خورم یتکون نم نجایاز ا من

 

 پدره به ادیگه واسش، م یم هیچ انیپرسه جر یم پدره

 گه دختر من رهش عوض یگه، م یدوماد م ی خانواده

 باال. اوناهم میرو ببر ربهاشیو ش هیمهر دیو با شده

 درمقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و به ناچار گهید

 کردند. بعد حرکت کردند راه افتادند برن به سمت قبول

 یکیخواست بباره که  یداماد. بارون دوباره م ی خونه

 عروس سرما نیترسم آخرش ا یبابا من م یا گفت

 دیآره نذار دیهمه زود اومدن گفتن إ مراقب باش بخوره،

 «دیوقت سرما بخوره ها،مراقبش باش هی

 



 .به خنده افتادند یهمگ

 اون موقع که کم براش گرفته بودن فکر گهیآره د -

 گه،ید یکینشد  نیا ابونیتو خ ختهیکردن ر یم

 یمتیق یزیکه نه هرچ دنیکه بردن باال د یوقت یول

 .داره

 : خانم گفت ریخنده بلند شد. من یصدا

 .دیبار یها نقل و نبات م یمیالبته که از دهن قد -

 اگه مهر و محبت نباشه یرحمتشون کنه. ول خدا

 .رسن ینم یخرج کنن به خوشبخت ایدن ایدن

 : خانم گفت شهناز

 ی هیو ته هیمهر نییبله درسته، از بس تو تع -

 کنن که یم یچشم و هم چشم زایچ نیو ا هیزیجه

 یاصل موضوع که همون مهر و محبته غافل م از

 .شن

 

 : خانم گفت اعظم



 خوره دختره مهرش رو یم یبه توق یبله ، تا تق -

 .ذاره یم

 : نبات خانم گفت دوباره

 هم که قبول چارهیداماد ب یحاال اون آقا گه،یبله د -

 اون یهرچ دیبار با نیبده ا نیرو سنگ هیمهر کرده

 که نندازنش تو نیبگه چشم. از ترس ا گفت

 .بار کن یو باقال اری. حاال خر بیهلفدون

 را گرفته یکه دست نام نیآرم «اهللای اهللای» یصدا با

 .دیسرها به طرف آن ها چرخ بود،

 اجازه هست؟ -

 گفت: میمر

 

 ونیخانوماست، آقا یجا نجایا ستیاجازه ن رینه خ -

 .ننییپا اون

 :به حرف او کند گفت یآن که توجه یب نیآرم

 .تره نیریش شهیجمع زنونه هم گه،ینه د -



 .دیخود را عقب کش میمر

 .نیایبازم م م،ید یما اجازه نم ن،یریگ یاجازه م -

 ! ها عجب

 آن دو جا یتراس برا یخانم کنار خودش در انتها ریمن

 .کرد باز

 !چه خبر؟ دیکن فیگل پسرا، خوب تعر نجایا دیایب -

 : از قصد آمده بود گفت نیهم یکه انگار برا نیآرم

 یم یبا نام میبگه داشتواال خبر که، جونم براتون  -

 مرحمت خانم جلومون رو گرفت. م،یرفت

 

 .و به سمت او گرفت ختیتخمه ر یبشقاب شهناز

 به مرحمت یکار دار یها، چ ینکن بتیمادر غ -

 !خانم؟

 .قرار داد یخودش و نام نیبشقاب را گرفت و ب نیآرم

 مادر همه کهی! مرحمت خانم دهیچ بتینه بابا ، غ -

 ریکه همه مون رو ش نیهاست. مگه نه ا بچه



 !داده؟

 : گفت میمر

 !شد؟ یخوب چ -

 که میرفت یم میجونم براتون بگه که داشت ،یچیه -

 حاللتون، رمیش د،یایب دیایپسرا ب»کرد و گفت  صدامون

 آب رو دیمن بنداز ییلباسشو نینگاه به ا هی دیایب

 «کنه. ینم هیتخل

 

 : بار جواب داد نیا ینام

 مرحمت خانم کار رو به کاردونش میبله، ما گفت -

 .میاریسر در نم زایچ نیما از ا دیبسپار

 

 مرحمت خانم کار رو به کاردونش میبله، ما گفت -

 .که میاریسر در نم زایچ نیما از ا دیبسپار

 :دیبه برادرش پرس رهیخ نازگل

 شد؟ یخوب بعد چ -



 یمگه شما درس مهندس نمیبب»اونم برگشت گفت  -

 یول میخون یم یچرا مهندس میگفت« !د؟یخون ینم

 .وترهیرشته مون کامپ میخون یبرق نم یمهندس

 

 :ادامه داد نیآرم

 بار مرحمت خانم ابروهاش رو باال انداخت نیبله ا -

 گهید دیش یم وتریمهندس کامپ یعنی»ادامه داد  و

 تو دلم گفتم: پس نه جراح قلب و عروق «درسته؟

 گل از گلش شکفت و گفت ییهوی! که میش یم

 وتریبه کامپ ینگاه هی دیایب د،یایخوب! پس ب چه»

 مگه خرابه؟! گفت نه میگفت «دیبچه ها بنداز نیا

 !موقع خراب نشده باشه هی دیبنداز نگاه

 :گفت ینام

 ما رو نگه داره یبهونه ا هیخواست به  یباالخره م -

 ! گفتم بهش مرحمت خانم ما سخت افزارگهید

 ییهویکه  م،یخونیها، نرم افزار م میخون ینم



 ینم دیبگ دیکار کن دیخوا یخوب نم»آورد.  جوش

 سخت افزار نرم د،یاریبهونه م یچرا الک میخوا

 

 ای دیباالخره مهندس هست گه،ید هیچ افزار

 هوا پسه و االنه که میدیماهم د گهید« !د؟یستین

 .میکرد یخداحافظ ن،یبه رگبار نفر ببندتمون

 :گفت د،یخند یم هیخانم که مانند بق نبات

 .نیشد یرد م یفور دی. همون اول بانیخوب کرد -

 : گفت نیآرم

 خواست عاقمون یحق با شماست، م یبله مامان -

 .رو حروممون کنه رشیش کنه،

 .آن ها خنده به لب آوردند یاز حرف ها همه

 آن یو خوشحال یباعث شاد شهیپسر نوجوان هم دو

 شهیاند نیآن ها ا یهمه  یچهره بودند. پشت  هل

 همه نیا ،یهمه شاداب نیداشت که ماشاهللا به ا قرار

 .تیو محبوب تیمعصوم



 

 خنده به لب گرانیو نبات خانم هم مانند د شهناز

 یآن ها سرپوش یتفاوت که خنده  نیبا ا یول داشتند

 داتیپنهان کردن دلهره و اضطراب از تهد یبرا بود

 .نیآفر نوش

 عیرا که بر دهان برده بود، سر یتخمه ا نیآرم

 :و گفت شکست

 ن،یبراتون بگم از فرد گه،یخبر د هی یآهان راست -

 خانم. منو تو راه فهیظر ی! اومده بود خونه خوب؟

 و ساریو فالن و ب میککردیسالم عل سادیوا دید

 .ره شهرشون یداره م یکه گفت به سالمت بهمان

 را از دست شهنازخانم که از سماور یچا وانیل نازگل

 داد و رخانمیگرفت و به من خت،یر یم یهمه چا یبرا

 :گفت

 آزاد شده؟! نیإ مگه فرد -

 



 آب دیمدت با هی. یموقت اومده مرخص یآزاد بود ول -

 .بخوره خنک

 یزندان رو گذروند،م یاون دوره  نکهیگفت بعد ا یم

 .برگرده شهرشون خواد

 !د؟یگفت یخوب شما چ -

 !یبرنگرد گهید یبر میگفت گه،ید یچیه-

 .خانم بر صورتش گوفت شهناز

 . هیچه حرف نیوا خدا مرگم بده ا -

 نگفتم که یبد زی. چرهیوا خدا نکنه دشمنت مرگ بگ -

 یچ نجای. بره شهرشون بمونه، برگرده اگهیکردم د دعا

 یباال م نیاونجا براش آست تشونیکنه؟! بره وال کار

 .رونیب ادیماهم م یآبج نیاز فکر ا زنن،

 

 

 احساس ضعف تایحرف او همه ساکت شدند. آرم نیا با

 . زانوانش سست شده بود، وجود هر خواهانکرد



 ادیبود. ناگهان به  تشیبه جز محمد، باعث اذ یگرید

 کرده دیکه ماهان گفته بود به او زنگ بزند و تاک آورد

 دیسراغش آمد. با یدارد. دلشوره بد یکه کار مهم بود

 شدبدون جلب یگرفت. نم یزودتر با او تماس م هرچه

 و نیمنتظر ماند آرم نیانجا را ترک کند؛بنابرا توجه

 جمع را ترک یاز کنارشان بروند تا او به بهانه ا ینام

 .و به ماهان زنگ بزند کند

 را باال داد و انگشت اشاره را به شیابرو کی میمر

 گرفت و گفت: تایآرم سمت

 

 یتایآرم نیهم یعنی،  تیاز فکر آبج نمیبب -

 !خودمون؟

 :اش را خاراند و گفت ییمحاسن طال نیآرم

 مادربزرگ یعمه بزرگه  یعنی میپس نه، آبج -

 !گهید نهیهم می. آبجیانیدر یحاج

 .غش غش خنده خانمها بلند شد یصدا



 .حرف پسرش را جمع و جور کرد یخانم فور شهناز

 یمدت هی شیتو نوجوون نیها فرد میند میداون ق -

 رایاخ یشده بود. که تموم شد رفت ول تایآرم خاطرخواه

 برگشته بود تو اون سال ش،یفراموش انیجر نیهم تو

 خنده یهندوستان کرده بود. نام ادی لشیدوباره ف ها

 :گفت کنان

 نیبکنه، آرم یادآوریکه اومد اون روزا رو  نیبله هم -

 زد و حافظه اش رو برگردوند. خان

 

 :که هنوز رد خنده بر چهره اش بود، گفت رخانمیمن

 ؟یوا، حافظه اش رو برگردوند؟! چطور -

 .خودش جواب داد نیارم

 یبنابه نظر پزشک گنیدم خدمتتون. م یم حیتوض -

 یبشه سارق قبل از سرقت، مشکل دییاگر تا یقانون

 و موقع سرقت سالم بوده، بالفاصله زندان نداشته

 .شهیو درمان در طول زندان انجام م شهیم شروع



 بازداشت مشغول طبابت بودند تا نیهم در ح اونا

 هیبعد چندماه، کل یبرطرف بشه. ول شیفراموش

 و پزشکان نتونستن حافظه شو برگردونن، من اطبا

 و بهمان، زورم ساریو فالن و ب رتیبه خاطر غ که

 شو گرفتم بلندش قهیصدبرابر شده بود،  هوی

 چندبار مغزشو تکوندم، تمام خاطراتش کردم

 .برگشت

 

 :زد گفت یکه خود را باد م یخانم در حال اعظم

 .یجان پس شر رو کند نیآرم -

 :به غبغب انداخت و گفت یباد نیآرم

 .نهینوکرتون ا گهیبله د -

 :به مادرش رو کرد و گفت ینام

 .دو سر ویجان، بگو آرنولد جان. بگو د نینگو آرم -

 یرو گرفت و آورد باال و خالصه کل ارویکتف  دو

 مظلوم شده یکه کل نیفرد چارهیکردن. ب گفتمان



 .کرد یگفت قبول م یداداشمون م نیا یهرچ بود،

 :کرد کیچشم بار نیآرم

 .یمظلوم کجا بود؟ خودش رو زده بود موش مردگ -

 فتنیم یکه! وقت موش مرده رو انیجر نیدیشن

 زنه به مردن تا یخودشو م رنش،یموش بگ دنبال

 

 همون آقا نهویشده بود ع نیبشن. فرد الشیخ یب

 .موشه

 با دو پسر جوان مشغول گپ و گفت و خنده خانمها

 ی. نازگل و آرمان هم درست مقابل هم، نازگل روبودند

 . امایدرخت گالب ریز شیو آرمان رو به رو تراس

 را نداشتند. برق چشمان مرد گریکدینگاه به  جرئت

 بود. چرا که پدرش دنیاز همان فاصله هم قابل د جوان

 .باال خواهند زد نیآست شیکرده بود که برا اشاره

 

 .از شب گذشته بود که مهمانان رفتند یساعت باالخره



 ریشب بخ ییرایپس از جمع و جور کردن پذ تایآرم

 به دست مانده بود چه یو به اتاقش رفت. گوش گفت

 

 خواست با ماهان هم کالم یدلش نم ی. از طرفکند

 محمد هم خبر داشت، تیمخصوصا که از حساس شود

 یمهم اریکرده بود کار بس دیماهان تاک گرید ییسو از

 .ردیکه بابد حتما با او تماس بگ دارد

 زد که محمد تماس یدست و پا م دیبرزخ ترد در

 .گرفت

 .خودم یسالم بر بانو-

 ن؟یسالم محمداقا خوب -

 تو بذاره بد یاگه غم دور» .دیکش یآه سوزناک محمد

 «!ذاره که ینم یول ستمین

 :خنده اش گرفت. و گفت تایآرم

 ان شاءهللا؟ نییایم یک-

 



 مونده. اصال عقربه ها انگار یهنوز سه هفته ا یه -

 .نجامیکنم صد ساله ا یکنن. فکر م ینم کار

 امشب همه خونه یگذره. راست یم نیچشم هم بزن -

 .بودن ما

 ا؟یک یعنیهمه  -

 و اکوچولویجان و ارم میمر رخانمیمن یخاقان یآقا -

 .یخرم خونواده

 .کرد ینیریخنده ش محمد

 پس جمعتون جمع بود. گلتون که من باشم کم -

 .بود

 .قایدر دلش گفت دق تایارم

 .بود. ارمان صدبار گفت یخال یلیبله جاتون خ -

 .دیبلند خند محمد

 

 . مطمئنم که با بودن نازگلنیبه گفته ش توجه نکن-

 .کرده ریروابرها س خانم



 :تاگفتیارم

 .گرفته ادی دیشعر جد هی اجونیارم -

 چه خبر؟ گهیممنون بانو جان. خوب د -

 یدلش نم تایآرم ،یاز خوش و بس و احوالپرس پس

 دوست نداشت یحال مردجوان گرفته شود ول خواست

 غلبه دشیبر ترد نیهم یبماند برا یاز او مخف یمطلب

 .ماهان را گفت انیزد و جر ایو دل به در کرد

 داد که کار امیراستش ماهان نوه خاله بابام بهم پ -

 .داره و ازم خواست بهش زنگ بزنم یمهم یلیخ

 .دیتلفن چهره درهم کش یاز آن سو محمد

 

 انیتوانست اخم نشسته م یم یبه خوب دخترجوان

 یها دنیو لب گز ندیاو را بب یپرپشت و مشک ابروان

 .را حس کند او

 یمهم بود اما احساس م شیمحمد برا یناراحت هرچند

 یرا از دوش خود برداشته و به شانه  نیسنگ یبار کرد



 .گذاشته است محمد

 .دیپاسخش بود که شن منتظر

 هیواقعا کار مهم دینداره، باشه زنگ بزن . شا یبیع -

 یو پررو باز یکه داره مسخره باز یدیاگه د یول

 .قطع کن عیلطفا سر ارهیدرم

 یزد که م یتا آن موقع چنان بلند بلند م تایآرم قلب

 گرم نیطن دنیبا شن یگوشش کر شود ول دیترس

 رییتغ «دیام»به « ترس»محمد، احساسش از  یصدا

 افتی

 

 کند. پس یابرها پرواز م یپنداشت رو یم دخترجوان

 با محمد، یخداحافظ از

 یماهان را گرفت و سالم یو شک شماره  دیترد یب

 .داد کوتاه

 ؟یخوب تایسالم آرم -

 .بله ممنون -



 رم سر اصل یمنم خوبم، تعارف رو ولش کن. م -

 .مطلب

 .دییبفرما -

 حرفا خواستم بگم که نیازدواج و ا انیجر نیا نیبب -

 اشم. منخوام باهات رو راست ب یمامانمه. م یویسنار

 همخونه دارم اما هی. خودم اون ور ستمیازدواج ن اهل

 نداره. یادیکه پدرم زمان ز یدون یم خوب

 

 

 .نداره یادیکه پدرم زمان ز یدون یم

 قائل یادیاحترام ز ،یسبحان یآقا یکه واقعا برا تایآرم

 :سوخت، گفت یو دلش به حال او م بود

 .حالشون خوب بشه دوارمیواقعا متاسفم. ام -

 .دستش را باال آورد ماهان

 .ستین یدیام چیه یممنون ول-

 به یلیبهت بگم من به شخصه اصرار و تما خواستم



 تو لیندارم. به خصوص که متوجه عدم تما ازدواج

 اومدم صرفا به شیپ نجای. اگرم قبول کردم و تا اشدم

 دونم در یوجود الزم م نیحال بد باباست. با ا خاطر

 

 یهم بگم، نم گهید زیچ هی. یاحساساتم باش انیجر

 داره که ییخاله جون چه آتو یمامانم از خانواده  دونم

 مادر و مادربزرگت هم بارها ایکرده اهرم فشار. گو اونو

 قرار یدادن اما مامان اونا رو سر دوراه یمنف جواب

 دونه که با یازشون م یدونم چه راز ی. حاال نمداده

 یخواد حرفش رو به کرس ین، ماو یبه افشا دیتهد

 .بشونه

 باال یخود اعتماد نداشت. با ابروان یبه گوش ها تایآرم

 :دیرو کرد به مرد جوان و پرس رفته

 ...به یپس شما... اصال اصرار یعنی-

 .شانه باال انداخت ماهان

 دونم خودت ینه. اصال اصرار ندارم. چون که م -



 ست. گهید یدلت جا هم

 

 یآسوده شد. و پس از تشکر خداحافظ تایآرم الیخ

 گذاشت و زانوانش را بغل یعسل یرا رو ی. گوشکرد

 را مجددا برداشتـ خوشحال ی. لبخند زنان گوشکرد

 کرد. به یم یسبک شده بود، احساس سرزندگ بود،

 مختلف و یواتساپش رفت. گروه ها یگروه ها سراغ

 واز بچه ها  تیو شکا هیمدرسه. طبق معمول گال گروه

 کردنشان، بود. حوصله اش ینخواندن و سرکش درس

 یرا نگاه کرد. آنجا هم پُست گرید ی. گروه هاسررفت

 نبود یخاص چخبریهم که ه نستاگرامیبودند. ا نگذاشته

 کرد و یم کیدنبال کنندگانش را ال یپست ها فقط

 و فاقد جاذبه یکه عموما تکرار یرفت سراغ بعد یم

 را در شانیخانوادگ یافراد، عکس ها شتری. ببودند

 .کنندگان گذاشته بودند دیعموم بازد دید معرض

 غرغر کرد. رلبیز



 

 کنن یخودشون برا هم غش و ضعف م شششیا -

 .ادیکنن ملت هم خوششون م یم فکر

 فکرش را ریمس دیسراغش آمده بود. با یادیز جانیه

 بود و دهیکرد. افکارش درهم برهم ، درهم تن یم صاف

 .ابدیبود قوام  الزم

 «کیو  ستیب» فصل

 

 دوازده در دوازده، که دانلود یسراغ جدول سودوکو به

 را انتخاب کرد و مشغول یبود رفت؛ جدول سخت کرده

 موفق به حل جدول قهیدق ستیب ری. طبق معمول زشد

 

 تلفن انیکه محمد زنگ زد و از اوخواست که جر شد

 .دیرا بگو ماهان

 .کرد فیرا تعر زیکم و کاست همه چ یب تایآرم

 یریخوشنود از وضع به وجود آمده شب به خ محمد



 .اش بلند شد یگوش امکیپ یو بالفاصله صدا گفت

 دونیاز شاعر مورد عالقه اش فر بایز یکرد، شعر نگاه

 !یریمش

 یمن تا که بشنو ی نهیسر به س بگذار»

 درد مند را یدل اقیاشت آهنگ

 به کار عشق ینپسند نیاز ا شیکه ب دیشا

 سر در کمند را ی دهیرم نیا آزار

 متیمن تا بگو ی نهیسر به س بگذار

 

 عشق کدامست، غم کجاست ست،یچ اندوه

 مرغ خسته جان نیا متیتا بگو بگذار

 جداست انیتو از آش یدر هوا ستیعمر

 به کام نمتیآنچنان که اگر ب دلتنگم،

 «که جاودانه بنالم به دامنت خواهم

 شعر یو رو کرد. متقابال ادامه  ریشعر قلبش را ز کالم

 .ارسال کرد شیبرا را



 یآرامو روشن یآسمان آب تو»

 تو یکه پرم در هوا یچون کبوتر من

 کنم نیتو را دانه چ یشب ستاره ها کی

 «تو یبه پا زمیبر شیاشک شرم خو با

 

 جاناتیخواب شود. ه نیتوانست وارد سرزم ینم گرید

 برده بود. هنوز در غمایخواب را از چشمانش به  ادیز

 ماهان به فرش سقوط امکیکرد که با پ یم ریس عرش

 .کرد

 قول و یا گهیبا کس د دمیگفتم شن ،یراست تایآرم»

 کنم. از نظر یم یخوشبخت یبرات آرزو ،یگذاشت قرار

 کن ی. تنها مانع شما مامانمه، سعهیمنتف یهمه چ من

 تا مامان نتونه با یاریاز راز و رمز خانواده ات درب سر

 وزور بهوصلت ناخواسته مجبورت کنه. شب دیتهد

 «ریبخ

 .نشست شیدرجا خیس تایآرم



 یدست م نینوش آفر یبا دانستن راز خانوادگ یعنی

 !د؟یکش

 

 مادر و نیچن نیبود که انقدر هولناک بود که ا یراز چه

 !را مدت ها در خود فرو برده بود؟ مادربزرگش

 عکس یکه حاو ییآلبوم ها دنیدانست با د یم

 شیشادمانفر بود، مطالب برا ومرثیک پدربزرگش،

 شد اما بارها خواسته بود که به آلبوم ها یم روشن

 که متوجه شده بود مادربزرگش چنان با ابدیب دست

 کرده بود که امکان یو وسواس آن ها را مخف دقت

 .ستین نشانافتی

 زد و دو یم یدست کیبه مادر و مادربزرگش  دیبا

 .گرفت. بله! تنها راه حل همان بود یم یدست

 یبود و فرصت خوب لیبعد کالس نداشت و تعط روز

 ! کار نیانجام ا یبرا

 از صبحانه همه به دانشگاه و سرکار رفتند، نبات بعد



 رفت. دیباال مانده بود. شهناز به خر یدر طبقه  خانم

 

 را یکه خانه بود جاروبرق ییبه عادت روزها تایآرم

 .پرداخت ییرایو به نظافت اتاق ها و پذ برداشت

 یواریرا خاموش کرد و در داخل کمد د یجاروبرق

 افتاد تا لیبه جان وسا یریو با دستمال گردگ گذاشت

 یبا مادرش مفصل صحبت م دیاندازد. با یب برقشان

 .کرد

 

 پخت یگرفت ناهار را هم بپزد تا مادر به بهانه  میتصم

 .در نرود شیسوال ها ریپز از ز و

 انداخت. شانس ینگاه یهفتگ ییغذا یبرنامه  به

 پلو! یبود. استانبول یساده ا یغذا آورد،

 

 کرد و شست و مانهیدست به کار شد. برنج پ عیسر

 دانست که مادرش در یناهار را آماده کرد. م مقدمات



 ها مشغول هیاز همسا یکیبا  دیبازگشت از خر راه

 با اطیمبل نشست. از پنجره به ح یو گو شده. رو گفت

 .چشم دوخت شانیصفا

 دانست که سر راه یمنتظر مادرش مانده بود. م تایآرم

 ها باالخص مرحمت خانم هیاز همسا یکیبا  حتما

 .شده و گرم گفت و گوس مواجه

 که در نظر داشت بپرسد، یسواالت یخود را برا دیبا

 .کرد یم آماده

 .چشم دوخت شانیباصفا اطیپنجره به ح از

 .به آمدن شهناز نمانده بود یزیچ

 را داشت دنشانیکه قصد پرس یبه خاطر سواالت قلبش

 تپش افتاده بود. دخترک وحشت داشت، افکار ، به

 

 ها، همه و همه او را به هراس دیها، ترد ینگران

 .خود را گرفته بود میاو تصم یول انداختند

 .شد یشفاف م زیهمه چ دیبا



 تایرا به دست آرم دشیخر لیو زنب دیباالخره رس شهناز

 .و مقابل کولر نشست داد

 کیآمد و سلم عل نییموقع نبات خانم هم پا همان

 بود ختهیر یمادرش شربت خنک یکه برا تای. آرمکردند

 :آورد و گفت یمادربزرگ هم آب خنک یبرا

 شما شربت ی، قندتون باال بود برا یسالم مامان -

 !! حالتون که خوبه؟نیدی. چقدر خواباوردمین

 : آب را گرفت و گفت یسابقه ا یب یبا خوشحال رزنیپ

 . بله خوبم، خواب نبودم داشتمزمیقربون دستت عز -

 رفتم. یگل هام تو بالکن ور م با

 

 .دمیآواز خوندنتون رو نشن یإ پس من صدا -

 کولر یدر ها رو بست نیکه ا نیخپب به خاطر ا -

 .ور رفتم ی. آره با گل هام نشستم کلیکرد روشن

 وقت بود بهشون سر نزده بودم برگ هاسون یلیخ

 . نازشون کردم،دمیسوخت، به دادشون رس یم داشت



 .کرده بودم یتوجه یکردمکه بهشون ب یعذرخواه

 .از دلشون درآوردم خالصه

 یبر رو یرنگ شاد دنیکنار آن دو نشست. از د تایآرم

 یخوشحال نیمادر و مادربزرگش در ع ی چهره

 از یماسک نگران دیمد یشد. پس از مدت ها متعجب

 شان برداشته شده و همان مادر و مادربزرگ چهره

 بر لب یاو شدند. دوباره گل شاد یرو وخنده رو خوش

 .نشسته بود شانیعا

 کش آمد و گفت : شیلب ها تایآرم

 

 !د؟یخند یم یبه چ رهیشده خ یچ -

 یرا رو وانیخورد و ل یشربتش را چند جرعه ا شهناز

 .گذاشت یعسل

 دخترخاله مدت ها بود از نیا زمیعز ستین یزیچ -

 مال تایبود که اال و باهلل آرم دهیما چسب ی قهی

 بابا صحبتش رو با میگفت یهم م ی، هرچ ماست



 پا هیخوب مرغش  یول میکرد یا گهید کس

 که امروز بعد نماز صبح هم به من و نی. تا اداشت

 به یاصرار گهیزنگ زد و گفت که د یبه مامان هم

 .گذاره یوصلت نداره و ما رو تو تنگنا نم نیا

 

 و گفت : یهم راحت شد تا حدود تایآرم الیخ

 

 .دیخداروشکر که خوشحال -

 .ه کردخانم دوباره آب را برداشت ومزه مز نبات

 یکه به زور نم نیبا ا ،ی! اگه بدون؟یخوشحال -

 یخوب آدم کالفه م یول رنیتو رو از ما بگ تونستن

 . ستیشه و ول کنش ن یم شیریس یکی شه

 .شد رهیبه تناوب به صورت آن ها خ تایآرم

 هست که شما از ما ییزهایچ هی ،یمامان، مامان -

 !دیکن یم یمخف

 بود گفت یکه از مدل حرف زدن دخترش ناراض شهناز



: - 

 ماهان بهت گفته؟! نمی؛ ا هیچ

 

 قبل از اون که اون بگه هم من یماهان که گفته، ول -

 یمربوط به پدربزرگ م هیشک کرده بودم. ثض خودم

 !نه؟ شه

 . نگاه نگرانش را بر نباتدیشهناز پر یاز رو رنگ

 : و گفت دوخت

 !خدا رحمتش کنه -

 .زد یپوزخند تایآرم

 !خدا رحمتش کنه؟! إ مگه بابابزرگ فوت کرده؟ -

 .دیابرو در هم کش شهناز

 خوب معلومه که به رحمت خدا رفته، چرا فکر -

 !زنده ست؟ یکرد

 انداخت. نییجوان سرش را پا دختر

 



 کرد تو یم هیداشت گر یها مامان شیچندوقت پ -

 .اومد ی، صداش م اتاقش

 انداخته بود و ریکه سر به ز به مادربزرگش کرد ینگاه

 .کرد یرا رد م حیتسب یتند دانه ها تند

 یخان کاش تهران بود ومرثیک نیگفت یم ،یمامان -

 . خوب معلومه که تو تهراندنتیاومدم د یم

 از چوقتی. اصال چرا ههیا گهید یجا ستین

 ! چرا تو خلوتد؟ینگفت یزیخان برامون چ ومرثیک

 شده؟ یمگه چ! آخه د؟یکرد یم هیگر براش

 من به یکار کرده که عموها یپدربزرگ چ یمامان

 ما رو عوض یلیاون گذاشتن رفتن؟! چرا فام خاطر

 کم یحتما پدربزرگ خالفکار بوده نه؟! م د؟یکرد

 هم... دیمواد مخدر؟! شا یقاچاقچ ایبوده  دزد

 

 مادرشوهر نگران شده بود یکه از برافروختگ شهناز

 : زد داد



 !یگ یم ادیاز دهنت درم یدختر! هرچ گهیبسه د -

 ،یگ یچرا مزخرف م ه،یگهچید یو قاچاقچ دزد

 و دهنت رو باز یچشم هات رو بست یجور نیهم

 !؟یکرد

 .به نبات کرد، نبات خانم به رنگ لبو در آمده بود ینگاه

 .را درآورده و سرش را با دست گرفته بود نکشیع

 .رنگ او به وحشت افتاد دنیبا د تایآرم

 ینطوریغلط کردم، چرا ا یشد؟ مامان یچ یمامان -

 د؟یشد

 .او بست یفشارسنج را آورد و به بازو یفور شهناز

 .زنگ بزن اورژانس عیبدوسر تایآرم -

 گذاشت. رزنیرا در دهان پ یرزبانیخود قرص ز و

 

 د،ید یم یزیرفت، نه چ ادشیاز  زیهمه چ گرید تایآرم

 از جا برخاست، یچحرفی. بدون هدیشن یم یزیچ نه

 ماوقعه را عیبا اورژانس تماس گرفت و سر عیسر



 یو مانتو دیکرد. مانتو شلوار خود را پوش فیتعر

 .را آورد مادربزرگش

 .رسه یاالن اورژانس م -

 چشمانش را بسته بود، د،یشن ینم یزیخانم چ نبات

 یمیبود و خاطرات قد دهیچیدر سرش پ یبیمه یصدا

 به سرعت برق عبور دگانشیاز مقابل د یقطار چون

 دیترس یاز آن م رزنیکه پ یکردند. باالخره لحظه ا یم

 .بود دهیرس فرا

 

 

 و خفقان آور کیتونل تار کیخود را داخل  چارهیزن ب .

 شد. هرچه ینم دهیاز آن د ییکورسو چیکه ه دید یم

 !بود و ظلمت و خفقان یکیتار بود

 از یزندگ یروزها یبرهم افتاد، همه  شیها چشم

 کی ریمقابل چشمانش آمدند. تصاو یانسالیتا م یجوان

 کردند. تق تق در و آمدن یاز مقابلش عبور م کی به



 خوش قد و باال و جوان همراه سه چهار یخواستگار

 داماد، یریسر به ز دنیبر سر، د یچادر مشک خانم

 وقارش همان موقع دلش را به لرزه انداخته متانتو

 نگاه دل از کف داده بود.مراسم به نی. در همان اولبود

 عقدکنان ،یسر گرفته شده بود، بله برون، نامزد یتند

 ...ازدواج و

 .دید یم نیکه خود را در بهشت بر ییروزها

 

 گذشت و یم ومرثیک یکه با محبت و مهربان ییروزها

 بود. در اوج بایپشت سرهم سه پسر ز ارمغانش

 یوفانط نکهیکرد تا ا یخود را حس م یخوشبخت

 شان را به یخوشبخت یو کلبه  دیاز راه رس سخت

 که سر به یدرحال ومرثیک یکرد. چهره  لیتبد خاک

 .شد یچشمانش محو نم یانداخته بود از جلو ریز

 شد. هرسه یسه فرزندش قطع نم یها هیگر یصدا

 قرارتر یخواستند. نبات ب یکردند و پدر را م یم هیگر



 .دیرس ینم ییزد و به جا یآن ها در دلش ضجه م از

 ها، ترد کردن ها، یمحل یشهر ، ب یاهال یها چشم

 از آن دیرفت، با یم دی. بادیخل یو همه جانش را م همه

 .سپرد یخاطراتش را به گور م دیرفت. با یم شهر

 یکی رزنیپ ی نهی، به محض معا دیاز راه رس آمبوالنس

 یها رو کرد به شهناز خانم و گفت حمله  نیتکنس از

 

 برانکارد را مارستان،یبه ب میانتقالش بد دیبا هیقلب

 از یرا داخل آمبوالنس گذاشتند. بعض رزنیپ آوردند،

 آمبوالنس کنجکاو یکه از صدا کینزد یها هیهمسا

 نبات خانم در دنیآمدند و با د رونیبودند ب شده

 دیسف شین حال رنگرا ی. همگدندیجلو دو آمبوالنس

 .بودند محل

 !شده شهناز خانم؟ یچ -

 !حالش خوب بود شبیخدامرگم بده نبات خانم که د -

 !شد؟ ینجوریدفعه ا هیچرا  إ



 یو او جواب دندیپرس یپشت سوال از شهناز م سوال

 بود که نینداشت. تمام فکر و ذکرش ا کی چیه یبرا

 برسانند و فقط سر تکان مارستانیرا به ب مادرشوهر

 و گفت : داد

 

 مارستانیب میر یفشارخونش باالست م یچیه -

 .شه انشاهلل یم درست

 : رو کرد به آن ها و گفت نیتکنس

 . دیایبا ما ب دیتون یم تونیکی -

 : بود گفت دهیدو رونیهم که ب نازگل

 .ارمیرو م تایمن آرم دیبر یخاله شما با مامان -

 یهم به دنبال آن راه تایرفت، نازگل و آرم آمبوالنس

 که کمربندش را بسته بود بلند تایشدند. آرم مارستانیب

 تر عیوس اریدانست غم بس ی. نازگل مهیرگریزد ز بلند

 یچحرفیه یکند. ب یکه او تصور م ستیزیآن چ از

 داشت ادیادامه داد. سوال ز یکرد و به رانندگ سکوت



 کرد تا یم هیگر دیشد، با یم هیتخل تایآرم دیفعال با اما

 شود. سبک

 

 

 .زد یهق م تایآرم

 یزیشدم چ یمن بود، کاش الل م ریهمه اش تقص -

 .دمیپرس ینم

 :به او انداخت و گفت ینگاه مین نازگل

 شه ان شاهلل . چرا انقدر یخوب م ست،ین یزیچ -

 یانیدر یآقا نیهم نی! بب؟یرو باخت خودت

 سکته شیچندوقت پ نیمگه نبود؟ هم خودمون

 نیهم سنش باالتره. خوب االن بب ی، از مامان کرد

 و مگس کش هیدوباره نشسته رو چهارپا ماشاهلل

 گردونه ، به چه یجور داره مغازه م نیدست، هم به

 چرا انقدر خودت گهیاتفاق ها هست د نی! ایخوب

 .رهیپ یتوکلت به خدا باشه، خوب مامان یباخت رو



 

 یداره ول زایچ نیو ا یچرب و فشار خون و قند

 .رسن یان شاهلل بهش م مارستانیتو ب اونجا

 .به خدا باشه، توکلت به خدا باشه دتیام

 .زد یلبخند هیگر انیم تایآرم

 نیهم شهی. اونم هم یگفت میچقدر مثل مامان ،یآخ -

 یکار هیصفت  یگه، اون وقت من، من ب یم رو

 .که حالش خراب شد کردم

 کند بحث را به محمد یخواست کنجکاو یکه نم نازگل

 ینم یجوون فرق ر،یپ گه،ید ننیآدم ها هم» .کشاند

 بعد هم خوب یشه ول یم ضیمر یکیتلنگر  هی. با کنه

 یدید ،یمحمد آقا نبود نامزد جناب عال نیشه .هم یم

 .کرد یداشت با مرگ دست و پنجه نرم م یمدت هی

 و ادیخواد ب یم گهیماشاهلل خوب خوب شده. د االن

 هم بشه و ما رو هم از شر تو راحت کنه . خدارو داماد

 



 یباال بود. جا شیاریسطح هوش یکن که مامان شکر

 خطرناکن که طرف ییکه. اون سکته ها ستین ینگران

 زد، یداشت حرف م یره تو کما. ماشاهلل مامان یم

 «.داد یم یداد تو رو دلدار یم یرو دلدار مامانت

 وارد دیکش یم ریکه آژ یبه دنبال آمبوالنس باالخره

 :شدند. نازگل به او گفت مارستانیب

 امیکنم م دایپارک پ یتا من جا نییتو بدو برو پا -

 .رسم یم بهت

 را چنگ زد و به دنبال فشیتوقف نکرد، ک تایآرم

 . دیدو آمبوالنس

 لیاتومب چیوارد شدن ه یاجازه  مارستانیب یورود

 نیدادند بنابرا ینم مارستانیل برا به جز ما یگرید

 کرد و به نفس دنیبا سرعت باال شروع به دو تایآرم

 عی. مادربزرگ را سردیافتاده بود که به راهرو رس نفس

 

 اورژانس انتقال داده بودند و شهناز خانم مقابل به



 .کرد یپر م یبود و فرم بستر اطالعات

 که نیافتاده تا ا یجرئت نداشت بپرسد چه اتفاق تایآرم

 .دیهم همان موقع رس نازگل

 :مقابل نازگل گفت در

 !شد؟ یمامان چ -

 خوان یفعال م یچیه»جوابش را داد یبه سخت شهناز

 «.وی یس یس ببرنش

 دیو برخورد سرد شهناز فهم تایآرم یاز حرف ها نازگل

 دوست رزنیخراب شدن حال پ یباعث و بان که

 لهیبه مخ یکرد مطلب یاست اما هرچه فکر م نشینازن

 ور و نیآن دو ا یکرد. بهت زده، هم پا یخطور نم اش

 رفت. با اجازه وی یس یو پشت اتاق س دیدو یور م آن

 نبات خانم رفتند. دنیبه د یکی یکیپرستار  ی

 

 کرد اما یبود، صحبت م اریخوب بود، هوش حالش

 ینگذشت که همه  یرا رد کرده بود . ساعت سکته



 .آمدند مارستانیخانواده به ب یاعضا

 

 یگوششان رد شده بود اما به گفته  خیاز ب خطر

 ماند و یم مارستانیرا در ب یمدت دیبا رزنیپ پزشکان،

 به خانه یگرفت. پس از چند ساعت همگ یم دارو

 را به خانه شان رساند و در تای. نازگل هم آرمبرگشتند

 مت کرد و بهبر رفتن به خانه مقاو یتعارف او مبن مقابل

 نداد و به خانه یتیآرمان هم اهم زیالتماس آم یها نگاه

 یرفت. خانه بدون مادربزرگ سوت و کور بود. ب شان

 که ی، پدرش را نگران کرده بود. درحال تایآرم یتاب

 

 گذاشت و خود را در یاصال به او محل نم شهناز

 یکرد. فرامرز دست بر شانه  یسرگرم م آشپزخانه

 که یدیآروم باش دخترم، نترس. د» گذاشت. دخترش

 گفتن بحران رو پشت سر گذاشته. چرا انقدر دکترها

 «!؟یکن یم هیگر



 سرخخود ینیرا بر ب یدستمال کاغذ گریبار د تایآرم

 :و هق هق کنان گفت دیکش

 سکته کنه. من یکه من باعث شدم مامان نیا یبرا -

 رو که ییحرف بزنه، حرف ها ادیخواستم که ب ازش

 کرده بود و دوست نداشت یعمر از همه مخف کی

 .درموردشون بدونه؛ بهش گفتم بگه یکس

 هاج و واج یآمد و نگاه ها رونیاز آشپزخانه ب شهناز

 گهیبسه د»زد. ادیو آرمان را شکار کرد و فر نیآرم

 

 که یکن یکار یخوا ی! مست؟ین یکاف ی! ماماندختر

 !مارستان؟یب یگوشه  میفتیو بابات هم ب من

 همسرش یرحمانه  یب یکه از عتاب ها فرامرز

 .دیشده بود، به او توپ ناراحت

 دختر نیچه طرز رفتاره؟! چرا با ا نیشهناز؟ ا چته»

 ی! مگه قتل کرده؟ سکته ؟یکن یرفتار م یطور نیا

 !داره؟ تایبه آرم یچه ربط مادرم



 :کنان گفت هیگر شهناز

 خانم دندون رو نی، اگه ا ستیکمتر از قتل هم ن -

 کرد ینم یگذاشت و انقدر کنجکاو یم جگر

 .افتاد یروز نم نیبه ا مادرجون

 ینم» گفت و رو کرد به او. ی«الاله اال هللا» فرامرز
 ینیب

 نیعوض ا ؟یکنه؟! تو مادر یم هیداره خون گر خودش

 «؟یپاش ینمک روش م یدار یمرهم زخمش باش که

 

 :از کنار آشپزخانه بلند گفت شهناز

 مادرجون چقدر حساسه به یدون یفرامرز تو نم -

 !گذشته؟

 .فرامرز باال رفت یصدا

 ! همه حق دارن بدونن، بچه ها، همه؟یخوب که چ -

 .رو بدونن زیهمه چ دیبا

 :رد و بدل کرد و گفت نیبا آرم ینگاه آرمان



 چه راز م؟یما هم بدون دیهست که با یچ -

 تایو آرم میدیکه تا حاال ما نفهم هیوحشتناک

 !ده؟یفهم

 .اشاره کرد نیبه آرم فرامرز

 من و خواهرت یشربت خنک برا هیپسرم لطفا  -

 .اریب

 

 حرف به سمت آشپزخانه یاز جا برخاست و ب نیآرم

 .رفت

 !؟یخور یآرمان تو هم م -

 .تکان داد دییبه تا یسر آرمان

 بود و ختهیر وانیموقع شهناز شربت ها را داخل ل همان

 را به دست پسرش داد ینیگذاشت که س یم ینیس در

. 

 دندیگوارا و خنک نوش یاز آن شربت توت فرنگ یهمگ

 حالشان جا آمد و منتظر به پدرشان چشم یکم و



 .دوختند

 مبل گذاشت و کف یرا بر دسته ها شیآرنج ها فرامرز

 ها را در هم قرار داد و سرش را به آسمان گرفت دست

 بود لب به دهیرا چسب شیگلو یکه بغض بد یدر حال و

 گشود. سخن

 

 که یبا وجدان لیبود، وک لیشادمانفر وک ومرثیپدرم ک »

 از گردن کلفت ها و یلیکرد. خ یاز حق دفاع م شهیهم

 هاش خبرداشتند، تیقدرتمند که از قابل یها آدم

 «.بودند خواهانش

 

 هیخواستن به کمک  یرو م یقانون یکه کارها ییاونا-

 .بدن، دائم دنبال پدرم بودن یبهش صبغه قانون لیوک

 تمام پرونده هاش موفق بود. تو شهر ما معروف بود تو

 یبازه، همه ازش راض یرو نم یپرونده ا چیه نکهیا به

 بودن. اگه دهیکه جواب رد شن ییبه جز کسا بودن



 تو پرونده وجود داره یکرد شبهه ا یاحساس م پدرم

 شنهاداتیپ متیبه ق ینداشت قبول کنه حت امکان

 

 دادن از قبول پرونده سر باز یکه بهش م یکالن یلیخ

 . سه تا برادرمیداشت یخوب و آروم یزد. زندگ یم

 . بادیو فر برزیبچه بودم، فر نی. من که بزرگ ترمیبود

 .میسه قلوها بود هیشب شتریدو سال. ب یسن اختالف

 روز نشسته هیما رو داشتن.  یها حسرت زندگ یلیخ

 به زور به ما نیمادرم کاهو شسته بود با سکنجب م،یبود

 هیدر زدن.  هویداره که  تیخاص میبخور دیگفت با یم

 بچه بغل اومد خونه مون. خودش رو طاهره یخانم

 دست به دامن پدرم شد هیکرد و با گر یمعرف

 . مادرمرهیکه داد اون رو از اقوام شوهرش بگ وخواست

 شربت دستش داد و انویل هیکنار خودش و  نشوندش

 از مینیکنه بب فیرو تعر انیآروم شد گفت جر نکهیا بعد

 آروم شد گفت یکم نکهیا عدیقراره. طاهره خانم  چه



 یکیاز بزرگان شهر بود،  یکیخدمتکار حاج خلج،  که

 بزرگ و پولدار و متمول شهر. حاج خلج یلیتجار خ از

 

 یبا همسرش صاحب بچه ا ییطول دوران زناشو در

 شه و حاج خلج یم ضیهمسرش مر نکهیشن تا ا ینم

 کنه؛ منتها یاز فوت اون با خدمتکار خونه ازدواج م بعد

 سر و صدا راه یلیخ دهیترس یاز آبروش م نکهیا یبرا

 طاهره نیکنه و ا یسرو صدا عقدش م ی. بندازنینم

 شه. تمام خواهر یزود حامله م یلیهم خ خانم

 نداشتن بچه، یخلج که به واسطه  یحاج یبرادرها

 نیدونستن، از ا یم یعمر خودشون رو وارث حاج کی

 حاج خلج باالخره تیبا حما یشن ول یم یعصب هیقض

 یدرحال ادیم ایطاهره خانم که پسرهم بود به دن فرزند

 شناخت خواهر و یسر از پا نم یاز خوشحال یحاج که

 یم تیرو اذ چارهیتونستن زن ب یتا م برادرهاش

 سکته ی. نوزاد هنوز شناسنامه نداشت که حاجکردن



و مرد. بالفاصله خواهر و برادرها زن رو با بچه  کرد
 اش

 نبوده شیب یشدن اون خدمتکار یکردن و مدع رونیب

 

 بچه رو از کجا آورده. به همه نیکه ا ستیمعلوم ن و

 یبوده و بچه دار نم میکردن که برادرشون عق اعالم

 کوچولوش در به یهره خانم با بچه و خالصه طا شده

 شن و اومده بود از پدرمون بخواد داد که دادش یم در

 گفت فقط بخاطر یم چارهی. زن برهیاز اون ها بگ رو

 کنه به حق و حقوقش برسه وگرنه یکه تقال م پسرشه

 خوب کس و دیبراش تموم شده ست. مادرم پرس ایدن

 یو کار چکسیطاهره خانم گفت نه ه ؟یزیچ یکار

 کرده بود رونشیکه زلزله و ی. تو همون شهرنداره

 آوار ریپدر و مادر من ز یها لیاونم مثل فام یها لیفام

 .بودند مونده

 



 

 ادیرو نداره م ییاون جا نهیب یمادرم که م خالصه

 کنه و مرتب یم زیکنه و تم یم یخونه رو خال یانبار

 .مادر و بچه توش باشن نیکنه تا به طور موقت ا یم

 یباشه تا ان شاهلل که برن سر خونه زندگ یسرپناه

 .مرحوم خلج رفت یبرادرها دنی. پدر به دخودشون

 را حل و فصل کنه هیقض یدوستانه ا قیاز طر خواست

 دست یبهونه و مدرک چیاونا که مطمئن بودن ه یول

 که ختنیدست پدر ر یرو رو یآب پاک ستین یکس

 دیوارث جد نیبار ا ریتونه بکنه و ز ینم یکار چیه

 آمد و اون ها هم یرفت و م ی. پدر مرتب منرفتن

 داشتن. در همون موقع مغازه، یرپوستیز یدهایتهد

 مرحوم خلج به تملک خواهر ملکیو تمام ما خونه

 وارد شدن و به عیاز در تطم یدر اومد. حت برادرهاش

 ینیریپرونده بکشه ش نیگفتن که اگه دست از ا پدرم

 که پاش رو بذاره کنار و یدن به شرط یبهش م یخوب



 

 کار نی. خوب پدر ادهیکه د یرو ببنده به هرچ چشمش

 اش احقاق حق بود، فهیکه وظ نیکرد به خاطر ا ینم رو

 یچند آدم از خدا ب دیو تهد عیبود. اگه با تطم شغلش

 سنگ رو سنگ گهیخواست کنار بکشه که د یم خبر

 حاج خلج ینبود که از طرف برادرها یشد. روز ینم بند

 ننششته بود اون کاری. پدر برهیقرار نگ دیتهد مورد

 نبود رنیگ یها م مارستانیمدرک تولد که از ب موقع

 آورده بود و گم و ایبچه رو به دن یخونگ یکه قابله  چرا

 در کار بود ییهم شده بود. معلوم بود که دست ها گور

 .ماما رو از اون شهر دور کنه رزنیاون پ که

 کرد. با کمک همکارش یم دایشاهد هم پ دیبا پدر

 گشتن و تونستن اون قابله رو که در یکل ییرضا یآقا

 کنن. تونستن دایکرد پ یم یزندگ یا گهیشهر د کی

 کنن. به جز اون، هیالزم رو از اون و شهود ته یگواه

 طاهره خانم ی هیطور به مهر نیثبت ازدواج و هم یبرا



 

 یکرده بود. همه  یمدارک و شواهد رو جمع آور تمام

 نمونده بود که پرونده یزیپوشه بودند. چ کیها در نیا

 کی نکهیتا ا یبشه. دست پدر پر شده بود حساب بسته

 م،یگم شد. همه جا رو گشت دیبرادر کوچک ما فر روز

 بود که کار دهینشد که نشد. پدر فهم دایازش پ یاثر

 گشت. کوچه به یم دیوار به دنبال فر وانهید ستاونا

 نبود که دیمحل به محل، فر ابون،یبه خ ابونیخ کوچه،

 .انداختن پشت در خونه مون ینامه ا هی نکهی! تا انبود

 یماست اگر زنده م شیمضمون که بچه تون پ نیا به

 میکن یکه ما اعالم م ییتمام مدارک رو در جا دشیخوا

 یساعت پنج عصر پرونده رو جا. اگر تا دیبد قرار

 خونه اگر نه که اول ادیکه بچه تون م دیگذاشت مشخص

 ساعت شش که میفرست یراستش رو براتون م گوش

 یکی یکیطور  نیهم م،یفرست یگوش چپش رو م شد

 دنی. مادرم با شنمیفرست یهاش رو براتون م انگشت



 

 و غش کرد. طاهره خانم هم دیکش یغیمطلب ج نیا

 .از اون نداشت یکم دست

 

 از مادرم یطاهره خانم هم دست کم خود

 یم یزار هیزد و گر ی.همراه مادرم خودش را منداشت

 ینم د،یپدر افتاده بود که ولش کن یو به دست و پا کرد

 بچه رو نجات دیرو زدم بر زیهمه چ دی. اصال من قخواد

 چیخورد به حرف ه ی. پدرم که خون خونش را مدیبد

 که لب هاش رو ی. طورنیکرد. هم ینم یتوجه کس

 داد و یاش را با دستش ماساژ م یشونیپ دیگز یم

 زنگ زد. با هم ییرضا یفکر بود که به آقا دنبال

 بچه هیجون  یبود. پا یکردن، انتخاب سخت مشورت

 

 بود نیهم کار پدر ا یبود؛ اما از طرف ونیکوچولو درم ی

 .و از حق دفاع کنه ستهیدر مقابل ناحق با که



 مشورت کردن؛ بناشد پدر تمام مدارک ییرضا یآقا با

 که اونا قرار گذاشته بودن و بده. پدر ییببره اونجا رو

 از نیدونست که اون ها تحت نظرش دارن بنابرا یم

 خواسته بود که خودش رو به اون محل ییرضا یآقا

 نهی. به طور نامحسوس اونا رو دنبال کنه و بببرسونه

 برن پرونده رو ازشون یهستن و در فرصت مناسب کجا

 برگشت. باالخره پدر راه دیکه فر نیبعد ا رن،یبگ پس

 هم از طرف یعالوه براون خواسته بودن نامه ا افتاد

 نوشته شده باشه که در اون بگه که در خونه طاهره

 یبرا یحق و حقوق چیفقط خدمتکار بوده و ه خلج

 یاون مدارک. نامه  یو بذاره رو ستیقائل ن خودش

 عیبود. طاهره خانم سر نیبود. مضمونش ا یمفصل

 یکرد، امضا که نداشت البته، انگشت زد. آقا امضا

 

 که نیکرده بود بدون ا نیمناسب کم یدرجا ییرضا

 ییبشه. پدر پوشه را برداشت و رفت همون جا دهید



 آروم رشیپارک ز یرو مکتیگفته بودن. رو اون ن که

 نیهم یدونست که تحت نظره برا یو رفت. م گذاشت

 یبه خونه رفت. اما اونا غافل بودن که کس میمستق

 معلوم بود که به بچه اد،یم یبچه ا هیکرده. اول  نیکم

 که بچه پرونده رو به یبره پرونده رو برداره. وقت گفتن

 یبهش م ارهیدرم یده زنه شکالت بزرگ یزن م کی

 ره. زن یدوه م یکنان م یبچه هم خوشحال و شاد ده،

 که دور و برش یداره و درحال یبار پرونده رو بر م نیا

 نیشه. کوچک تر یوارد مغازه م عیسر د،ییپا یم رو

 . برادررهیدر اونجا منتطر بود که پرونده رو بگ برادرش

 طور که خنده کنان داشت اون نیرو باز کرد، هم پرونده

 خوند نامه رو هم برداشت و بهشون گفت که یم رو

 .دیبچه رو رها کن دیبر

 

 

 کنان گذاشتن هیو گر فیرو با سر و وضع کث بچه



 به هق هق هیکه از شدت گر دیخونه و رفتن. فر یجلو

 و دیزد که پدرم رس یبود، فقط مادرم را صدا م افتاده

 یرو برداشت و به خونه رفت. همون موقع آقا اون

 یمعطل یداد که آدرسشون رو داره. پدر ب مایپ ییرضا

 شه یکه وارد م نیره به مغازه. هم یهمون جا م از

 . هجومنهیب یم زیم یمدارک خودش رو رو ی پوشه

 کشه. باالخره یبره به طرف اون که برادره چاقو م یم

 که ییرضا ی. پدر به آقاگهیشن باهم د یم ریدرگ

 ده و یبا پاش هول م عیبود پوشه رو سر ستادهیا اونجا

 برداره ببره برسونه به دست عیگه اون رو سر یم

 

 یشه. آقا یم زیو خودش هم چنان گالو مسئولش

 ره و پوشه رو هم یم عیپدرم سر ی هیبه توص ییرضا

 بره. اون چاقو داشته پدر من مسلح نبوده یخودش م با

 نویخوابونه، اون ا یاونو م نیشن. ا یم ریباهم درگ یول

 شن و در مقابل یخوابونه، باالخره مردم جمع م یم



 برادره تا دسته تو بدن خودش یاون ها چاقو ی همه

 کار رو کرده نیکردن پدر ا یره. مردم که فکر م یم

 لیکنن و اون رو تحو یم رشیو دستگ زنیر یم

 .دن یم یکالنتر

 را با پشت دست پاک کرد و ادامه یشانیعرق پ فرامرز

 .داد

 یپدرم به جرم قتل عمد به زندون افتاد. پرونده  -

 بودن. مشکل یبود. شکات آدم با نفوذ ینیسنگ

 جرئت یخانم و بچه اش حل شد اما کس طاهره

 

 ی. آقارهیکرد وکالت پدرم رو به عهده بگ ینم

 خلج رو در دست داشت و یحاج یپرونده  ییرضا

 هاون رو کنار بذار دیاصرار پدر که گفته بود نبا به

 الزم بود البته ییجنا لیاون بود. وک رهیگیپ همچنان

 به هرکدوم از دوستاش ییرضا یکار آقا نیا یبرا

 رشته سر زد و خواهش کرد وکالت پدر رو نیا در



 یخانواده  داتیاما اونا که از تهد رنیعهده بگ بر

 خواستند آرامش یو نم دندیترس یم خلج

 از قبول اون استنکاف زهیبه هم بر شونیزندگ

 پدر گهیکه گفتن د دیرس یروز هی. خالصه کردند

 یپدرم برد برا دنیشه. مادرم ما رو به د یم اعدام

 بود و فقط دهیاشکش خشک یبار. چشمه  نیآخر

 کرد که یآخر اون گوش م یبه حرف ها داشت

 .فروش خونه رو داده بیگفت قبال ترت پدرم

 ما برادرها رو هم عوض یشناسنامه  نطوریهم

 

 نجم»به « شادمانفر»مون رو از  یلیو فام کرده

 تهران، دیداده. به مادرم گفت بر رییتغ «نیالد

 دیباش نجای. اهیکریدر و پ یشهر بزرگ و ب تهران

 من خورده، یشونی. مهر قاتل به پدیش یم تیاذ

 .کنن یعمر راخت زندگ هیتونن  یها نم بچه

 داستان پدر قرار گرفته بود ریتحت تاث یلیکه خ آرمان



 :گفت

 ! مگه کسد؟یبر دیتونست یآخه م یخوب چه جور -

 یباالخره اونا که م د؟یاونجا نداشت یلیفام یکار و

 .دنیفهم

 ودوم ستیب فصل

 

 

 : گفت فرامرز

 کس و کار پدر و مادرم ینه، چند سال قبلش همه  -

 هی. فقط میرو نداشت یآوار مونده بودن کس ریز

 نیبود. هم یا گهیشهر د هیکه تو  میداشت خاله

 به مادرم گفت کال از نیهم یبرا ن،ینوش آفر مادر

 چیبرنگرده. ه چوقتیهم ه گهیشهر بره و د اون

 یاز خودشون به جا نذاره. چرا که اثبات ب یرد

 عمر کیخواست ما  یممکن نبود و نم شیگناه

 گناه اعدام ی. باالخره پدر رو بمیزده باش خجالت



 .کردن

 :گفت نیآرم

 یره ول یدار م یگناه تا پا یگن آدم ب یم یپس چ -

 ره؟! یدار نم یباال

 

 .زد یپوزخند شهناز

 یپره از ب خیاز اون حرفاست. طول تار نمیا -

 دار یگناهم تا خود باال یب ینجوریکه هم یگناهان

 ها یلیحرفه پسرم. خ نایسرشون رفته. نه ا هم

 رفتن. مثل نیگناه از ب یظلم قرار گرفتند و ب مورد

 یفیپدربزرگ مرحومتون که انقدر آدم شر نیهم

 و آرامش یو تا همون آخرش هم به فکر سالمت بود

 .رو گرفت میتصم نیهاش بود که ا بچه

 یبله، بعد اون بود که به کمک آقا» ادامه داد. فرامرز

 «.میدیخونه رو خر نیتهران و ا میاومد ییرضا

 :به دور و برش انداخت و گفت ینگاه ارمان



 !خونه؟ نیهم -

 بود یدراندشت اطیح هینبود.  یشکل نیخونه که ا نیا -

 یخوب یدونه اتاق هم تهش بود. پدر وضع مال دوتا

 

 که یکار نیهم داشت. اول یخوب یاندوخته  داشت،

 و میرفت یمسافرخونه ا هیبود که تو  نیکرد ا مادرم

 رو اجاره کرد و بعد عمله بنا یکیکوچ یجا هیاون  بعد

 .ساختن ینیب یکه م یشکل نیو خونه روبه ا آوردن

 بود. خودمون یانبار یتو همونیاسباب اثاث ی همه

 هیو  یچراغ خوراک پز هیمختصر،  یلیخ یزهایهچی

 تا باالخره میکرد یتا مدت ها با همون ها زندگ میگل

 درخت نیتمام ا میاومد یخونه . وقت نیتو ا میاومد

 یپدرم کاشت و م ادیرو مادرم به  ینیب یکه م ییها

 .که چقدر هم پر محصوله دینیب

 : گفت تایآرم

 !شدن؟ یخوب اون طاهره خانم و بچه اش چ -



 از یول دنیاونا به حق و حقوقشون رس ،یچیه -

 گهید میبنا نبود ما به اون شهر برگرد گهیکه د ییاونجا

 

 که مربوط به یزیاز هرچ یعنی. میخبردار نشد ازشون

 .میشد کال فرار کرد یم اون

 دایپ یبیفرامرز حال غر یصحبت ها دنیبا شن یهمگ

 یم یگریانگار پدرشان و مامان بزرگ را جور د کردند،

 .کردند چه بر سر آن ها آمده ی. هرگز فکر نمدندید

 وقت چی. ه ییخنده بود و گشاده رو دندید یم هرچه

 .دندیشن ینم یتیو شکا گله

 سوخته اریکه دلش به حال مادربزرگ بس نیبا ا تایآرم

 شب به»گرفت. زودتر از همه  یبیعج ماتیاما تصم بود

 گفت و به اتاقش پناه برد. مثل هرشب کنار «ریخ

 یبا آن که م ینرفت، آن را کنار نزد. دزدک پنجره

 به آن نگاه نکرد، ستیدر آنجا ن یمحمد دانست

 که ُمهر یه بود، با وجود پدربزرگرا گرفت مشیتصم



 

 کیتوانست با  یاش خورده بود او نم یشانیبر پ قاتل

 آن یکس یتوانست برا یازدواج کند. اصال نم سرگرد

 ...کند فیتعر را

 

 کرد. کاش در همان نا ینم یانقدر کنجکاو کاش

 شد یماند، کاش پرده از رازشان برداشته نم یم یآگاه

 دیخاطر به محمد بله بگو بیتوانست با ط یوقت م آن

 یآن که عذاب وجدان داشته باشد اما حال نم یب

 . با محمد بنا را بردیایموضوع کنار ب نیبا ا توانست

 دیرا بگو زیگذاشته بودند، اگر بنا بود همه چ صداقت

 گرفت پشت پا میتوانست سر بلند کند. تصم ینم گرید

 واب نهبزند و با گفتن ج الشیتمام احساسات و ام به

 

 را از سرش باز کند. صبح که نازگل دنبالش آمد محمد

 دوستش را یحوصله نداشت. دختر جوان ناراحت اصال



 مادربزرگش دانست. فکر کرد آنقدر دچار یماریب از

 یکه م تایتواند صحبت کند اما آرم یاست که نم اندوه

 را از سر گذرانده نگران ینبات خانم خطر بزرگ دانست

 !نبود او

 یخانواده  یواکنشش در مقابل خواسته ها نگران

 .شد یم یداشت جد بیبود که عنقر یخاقان

 بود ینیرا روشن کرد، آهنگ دلنش لیضبط اتومب نازگل

 داشت سخن تایقسمت قلب آرم نیاز ژرف تر درست

 :گفت یم

 /ستیک نهییچشم او آ آسمان

 با من روبرو بود/ نهییکه چون آ آن

 

 /بر سفر باد نیدرد و نفر نیو نفر درد

 دست او بود ییجدا نیا سرنوشت

 /آه

 مگن که سرنوشت/گر مرا از تو جدا کرد/عاقبت هیگر



 /ما/با غم هم آشنا کرد/با غم هم آشنا کرد یدلها

 آن که با من روبرو بود/درد/ستیک نهییاش آ چهره

 بر سفر نیونفر

 گناه از دست او بود نیگناه از دست او بود/ا نیا

 شکسته خاطر من/روزگارت شادمان باد یا

 درخت پر گل من/نو بهارت ارغوان باد یا

 شدن نازگل دستش را گرفت و رو ادهیهنگام پ فقط

 به او . کرد

 

 !شه یخوب م یمن مطمئنم مامان تا،یآرم -

 شد. در طول روز ادهیپ عیتکان داد و سر یسر تایآرم

 یاش غلبه کند. روزها یحوصلگ یکرد بر ب یم یسع

 اشکال بچه ها دیآخرسال با یبود ، روزها یحساس

 بر چهره بزند یکرد ماسکخونسرد یشد. سع یم رفع

 را فراموش کند تا بتواند روح دانش ایو ماف ایدن و

 .کند رابیمهربانش را س آموزان



 : گفت یبازگشت نازگل با ناراحت در

 نی! ادیچقدر به هم وابسته ا یشما خانوادگ -

 .نزد امکیامروز اصال بهم پ داداشت

 فکر یدانست آن دو در ارتباط هستند ول یکه م تایآرم

 :بدهند ابرو باال برد و گفت امکیکرد هر روز هم پ ینم

 !د؟ید یم امکیمگه هر روز به هم پ -

 گفت: نازگل

 

 .خوب آره -

 «!به هم؟ دیگ یم یاونوقت چ»کش آمد. تایآرم یلبها

 منم خوبم ،یخوب ،یچطور ک،یسالم عل ،یچیه -

 .امروز همونم نبود ی. ولخداحافظ

 منم از جنس آرمان یکاش ناراحت»در دل گفت: تایآرم

 .مشکل را دارد نیافتاد آرمان هم هم ادشیکه  «بود

 و با دیبه نازگل بگو یزیتوانست چ یاو هم نم قطعا

 را زیهمه چ دیبا ایدر کلنجار بود که چه کند، آ خودش



 یرا بزند نم دشیق شهیهم یبرا ای دینازگل بگو به

 .دانست

 :گفت

 .ما داره شیپ یخاص گاهیجا یآره مامان -

 کرد. یاخم نازگل

 

 یم یخوب خطر که از سرش گذشته چرا ناشکر -

 د؟یکن

 :لبش را بازبان تر کرد و گفت تایارم

 ازش گذشته، فشار یسن یباالخره مامان یآره ول -

 همه نگران کننده نایباال، ا یقند باال ، چرب باال،

 .ست

 

 .توکلتون به خدا باشه -

 نگران بود. از دایشد تای. آرمدندیبعد به خانه رس یکم

 شب که موعد تماس ازدهیساعت  یموقع برا همان



 محمد بود، دلهره داشت. انگشتانش را انقدر در یتلفن

 

 نمانده بود از آن خون یزیدست فرو برده بود که چ کف

 .بزند رونیب

 به مالقات نبات نکهیل روز را کالفه بود، با اطو تمام

 را راحت کرده بود که الشانیرفته بودند و دکتر خ خانم

 ، اما«بمونه فردا مرخصه گهیشب د هی ستین یزیچ»

 آن ها را یناراحت یناراحت بودند. شهناز به خوب یهمگ

 اش یفرامرز به خواستگار یکرد چرا که وقت یم درک

 دانست یبود. م افتهیحالت  نیبود او را در ا آمده

 .فرامرز را ناراحت کرده و نگران یزیچ

 یزیبود که چه چ دهیبود که خودش از او پرس نیا

 یرا رو زیاش است و فرامرز آنجا همه چ ینگران باعث

 .کرده بود فیاو تعر یو از پدرش و کارها ختهیر رهیدا

 من»همان موقع سرش را باال گرفته و گفته بود  شهناز

 نیاحترام قائلم اما با ا یلیشما و مادرتون خ یبرا



 

 پدر مرحومتون هم حرمت یبرا دمیکه شن ییزهایچ

 و ختهیفره اریفرد بس شونیشم. ا یقائل م یخاص

 «.بودن، خدا رحمتشون کنه ییگرا عدالت

 سفره یآن دو را راحت کرده و پا الیحرف خ نیبا ا و

 دخترش یتوانست دغدغه  یعقد نشسته بود اما م ی

 .درک کند را

 !داشت؟ یدگاهید نیبود، هم چ سیمحمد که پل یعنی

 .گذراند یرا م یدانست دخترش چه بحران یم شهناز

 داشت. بچه ها شیبحران را آرمان هم در پ نیهم

 در اتاق خود بودند. شهناز مشغول خواندن دعا هرکدام

 هم حال یتا با هم فکر دیایو منتظر بود که فرامرز ب بود

 .نجات دهند دیو ترد یفیباالتکل نیها را از ا بچه

 برخوردها را داشت نیکه انتظار ا نیبا ا د،یرس فرامرز

 کرد تمام یتو ذوقش خورد. احساس م یبدجور اما

 



 آمده فکر نییو مقام و منزلتش به عنوان پدر پا شأن

 کرد فرزندانش او را نه به چشم پدر که به چشم یم

 یحوصله تر از همه رو ینگرند. ب یقاتل م کی فرزند

 .افتاد که شهناز شربت به دست کنارش آمد مبل

 .کنه یرو بخور حالت رو خوب م نیا ایب -

 یکرد و بالفاصله شربت را تا جرعه  یتشکر فرامرز

 زیم یرا با صدا رو وانیو ل دینفس نوش کی آخر

 .گذاشت

 !بچه ها کوشن؟ -

 .کنارش نشست شهناز

 !ق خودشونن. فرامرز؟هرکدوم تو اتا -

 جانم؟ -

 . میصحبت کن تایدر مورد آرمان و آرم دیبا -

 

 .چانه اش را خاراند فرامرز

 !م؟یبگ یچ یول میصحبت کن دیبله با -



 من چه یخواستگار یرو! تو خودت اومد تیواقع -

 با یداد یکه احتمال م نی! با ا؟یشد که اومد یجور

 اما تمام شجاعتت یمن رو از دست بد قتیحق یافشا

 . فرامرز لبخندیرو بهم گفت زیو همه چ یجمع کرد رو

 .زد ینیریش

 به من یکه جواب یبود دهیو تو انقدر خانم و فهم -

 یبه شهر خوشبخت شهیهم یو من رو برا یداد

 .دونم که نازگل هم مثل تو باشه یم دیبع یول یرسوند

 :او سرخ شده بود گفت فیکه از تعر شهناز

 رو تیمنم واقع یرو گفت تیتو واقع ،یلطف دارتو  -

 که مثل نی. در مورد نازگل نگاه نکن به اگفتم

 

 گرده و پر شر و شوره، دختر یم یامروز یدخترها

 .کنه یدرک م هیخوب

 به او کرد و یکه چشمانش پر شده بود نگاه فرامرز

 :گفت



 من سر یچه جور ،یخرم شیخوب اون وقت پ -

 !کنم؟ بلند

 

 آدم هیباالست چون فرزند  شهیسرت همتو  -

 ریخودت رو حق دینبا چوقتی، ه یهست یبزرگ

 که اگه ،یو اون بترس نیا یو از قضاوت ها یبدون

 یم یا گهیجور د ایبود االن دن ینجوریهم ا پدرت

 زتی. اوال که پدر عزهیمردخوب یخرم ی. آقاشد

 

 نکرده، ثواب هم کرده، بعدش هم اصال گناه یگناه

 نیبعد منتقل بشه، ا یکه به نسل ها ستیژن ن که

 یچگناهیگفتم وگرنه ه التیخ یراحت یفقط برا رو

 بچه میبر دی. باستیپدرشوهر مرحوم من ن متوجه

 و تایآرم م،یهست ینجوری. من و تو امیرو آروم کن ها

 یاز ما نگرانن و تو برزخ سخت شتریب یلیخ آرمان

 برن. تو با آرمان صحبت کن من با یسر م به



 .تایآرم

 .را از هم باز کرد شیدست ها فرامرز

 .بگم یواال چ-

 ! مطمئن باش؟یگفت یتوکل به خدا کن، به من چ -

 .کنه یخوب درکت م آرمان

 انیکردن؟! چرا نم میخوب، پس چرا خودشون رو قا -

 کنن با من؟ کیسالم عل هی

 

 .زد ینیریسرش را جلو برد و لبخند ش شهناز

 !که بهشون وارد شده یرو بذار به حساب شوک نیا -

 رو از سر ییماجرا نیهمچ هیکردن  یوقت فکر نم چیه

 .تایآرم شیرم پ ی! من میباش گذرونده

 !گه؟ یم یچ نیآرم -

 اومد ناهارش روخورد و یعاد یلیخ ستش،ین نیآرم -

 دوتان که وضعشون خرابه و نیدوستاش. ا شیپ رفت

 .نازگل ومحمد هستن یاحتمال یجواب ها نگران



 .آرمان توکل به خدا شیرم پ یباشه منم م -

 .زد تایبه در اتاق آرم یتقه ا شهناز

 یشده در گوش ویس یعکس ها دنیکه با د تایآرم -

 مختلف از جمله آمدن محمد از یدر مراسم ها اش

 اشک عیافتاده بود سر هیبه گر ،یو برف باز مارستانیب

 پاک کرد و گفت:را  شیها

 

 .دییبفرما -

 .شد مادرشوارد

 .سالم دخترم -

 .سالم مامان -

 .باال یسره اومد هی! ؟یشد چرا غذا نخورد یچ -

 .گرسنه ام نبود مامان -

 یبه خرج داد یهمه انرژ نیشه؟! از صبح ا یمگه م -

 دونم چه یاون همه بچه ها و اشکاالتشون. من که م با

 .شربت رو بخور تا بعد نیا ای. فعال بیدار یضعف



 عیکه لبانش از کامش خشک شده بود سر تایآرم

 .دیرو از مادرش گرفت و نوش شربت

 .مامان ممنون دیچسب یلیخ -

 تخت نشست. یکنارش رو شهناز

 

 .فکر نکن یلیدخترم خ -

 .فکرهام رو کردم یول -

 !؟یدیهم رس یا جهیبه نت -

 لطفا یاومدن خواستگار نایا یبله مامان. اگه خاقان -

 .هیجواب ما منف دیبگ

 .دیشهناز پر یاز رو رنگ

 که از سر یبتیهمه مص نیچرا دخترم؟ بعد ا -

 فراهم شده که شما دوتا نهیحاال که زم میگذروند

 !شده؟ یمنف هویجوابت  دیهم برس به

 از آن نتوانست خود را کنترل کند. اشک ها شیب تایآرم

 .ختندیو رفر دگانشیمحابا از د یب



 حرف میخوا یم یبگم بهشون مامان؟! وقت یچ -

 هم رو زیهمه چ دیبا م،یباهم صادق باش دیبا میبزن

 

 بگم؟! چطور بگم ی، من چه جور میبگ گهیهم د به

 ?پدربزرگم اعدام شده که

 

 نطوریدخترش درمورد پدرشوهر او ا نکهیاز ا شهناز

 .شد نیبود خشمگ گفته

 ! پدربزرگ تو؟یگ یم یدار یحواست هست چ -

 .بوده یمرد بزرگ یلیبوده، خ ییآرمان گرا مرد

 یاز دست داد. اون فدا نیسر راه هم جونشم

 .و عدالت شد قتیحق

 به مادرش نگاه کرد. میمستق تایآرم

 

 دونم؟! من خودم یرو نم نایمن ا یکن یفکر م -

 یلیدونم که خ یعاشق پدربزرگم شدم. م دهیند



 ایاز کنه قضا گرانی! د؟یچ گرانیاما د هیبزرگ مرد

 و پسرشون یخاقان یخبر ندارن، اونم خانواده  که

 ینجوریبه اونا ا یی! من با چه روسهیسرگرد پل که

 !بگم؟

 .دست دخترش را گرفت شهناز

 خان ومرثیک ریسرت رو باال بگ ر،یسرت رو باال بگ -

 نیبدون. اگه تو ا نویا ستین یسرافکندگ باعث

 کنن. اصال یهم مثل تو فکر م هیبق یفکر کن یجور

 یمن چه اتفاق یبابات اومد خواستگار یدون یم

 !افتاد؟

 .نگاهش کرد زیت یبا چشمان تایآرم

 دن؟یشد؟! همه فهم ینه چ -

 

 . دیکش یآه شهناز

 رو زیبابات همه چ میکرد یاول که خودمون صحبت م -

 .گفت بهم



 !د؟یگفت یشما چ -

 .سرش را باال برد شهناز

 قائل یادیشما و مادرتون احترام ز یتا االن براگفتم  -

 پدر مرحومتون هم واقعا احترام قائلم و یاالن برا بودم

 .باشم یمرد بزرگ نیافتخارمه که عروس همچ باعث

 !بعد خانوادتون؟ -

 یراحت تر الیخودم قبول کردم فرامرز با خ یوقت -

 یبه مادرش اشاره کرد. مادرجون که اشاره  اومد

 فیصاف کرد و نشست به تعر ییگلو دیرو د فرامرز

 گفت. امرزمیخداب یرو به مامان و بابا زی. همه وعیوقا

 

 !؟یها و خاله چ ییدا -

 ها هم بودن. هر چهارتاشون ییخاله مهناز بود، دا -

 .مادرجون گوش کردن یو با دقت به حرف ها بودن

 نیمادرجون تموم شد پدرم هم یکه حرف ها نیهم

 طور. بعد داداشام نیمن رو زد. مادرمم هم یها حرف



 .رو گفتن نیبه فرامرز نگاه کردن و هم یکی یکی

 .بود نینظرش هم مهنازم

 ...اون وقت -

 یبود که اعضا نیهم یکاف گه،ید یچیاون وقت ه -

 یتیچه اهم هیبود. بق نیمن بدونن، مهم ا ی خانواده

 و ییخاله و عمه و دا یکه برا میدیند ی! لزومداشتن؟

 . و بامیکن فیرو تعر زیهمه چ میهم بخواه هیو بق عمو

 سر گرفت و االن هم که االنه یراحت عروس الیخ

 بابت خوشحالم. نیاز ا یلیخ

 

 .سرش را به چپ و راست تکان داد تایارم

 رو نیتونم ا یتونم، من نم یمامان من نم یول -

 .کنم فیتعر

 .را باال برد شیصدا شهناز

 از قضاوت نکهیبخاطر ا ،یفیضع نکهیبه خاطر ا -

 یشجاع باش، تازه خانواده  یترس یم هاشون



 من ندارن، یاز خانواده  یهم دست کم یخاقان

 .کنن یفکر رو م نیاونا هم هم مطمئنم

 .سرش را تکان داد تایآرم

 

 

 .بدونه یچیه یچکیخوام ه ینه نه، مامان نم -

 خواستن. هرموقع دیکنم. اصال راهشون ند یم خواهش

 .دیاریبهونه ب انیب

 تاحاال جورشده؛ هرموقع بندگان خدا خواستن ستین -

 .افتاده یاتفاق هی انیب

 .دیرو بگ یخوب االن هم مامان -

 چشه؟! فردا مرخصه حالشم خوب سده یمامان -

 .الحمدهللا

 .میمقدار زمان بخر هی دیخوب با -

 به. محکم باش دل رونیب ایحالت ب نیاز ا گه،ینه د -

 .بزن حرفت رو بگو ایدر



 تونم سرم رو یتونم، نم ی، نه! من نم نهیحرف من ا -

 کنم. بلند

 

 به سنگ خورده بود چون فنر از جا رشیکه ت شهناز

 .دیجه

 !یدون یخودته، خودت م یخوب، زندگ یلیخ -

 .و رفت دیدر را محکم به هم کوب و

 موقع فرامرز هم با آرمان صحبت کرده بود، همان

 حرف ریبود تحت تاث یریکه ذاتا آدم انعطاف پذ آرمان

 پدرش عزمش را جزم کرد که همچنان بر یها

 از نازگل بماند و از یاز خواستگار یمبن مشیتصم

 .دیرا به او بگو قتینهراسد و حق یزیچچیه

 یهمراه نام نیبعد نبات خانم مرخص شد. آرم روز

 که نیگوسفند رفته بودند و به محض ا دیخر دنبال

 دوگوسفند دیایشد که داخل ب ادهیپ لیاز اتومب ماریب

 زدند. نیزم شیپا ریز پروار



 

 خانم اسفند در دست گرفته بود، اعظم خانم، ریمن

 یها هیخانم، گلچهره و همسا فهیخاتم، ظر مرحمت

 اش صلوات یسالمت یآمدند و برا یهمگ دورتر

 خواستند همراه نبات خانم داخل خانه ی. مفرستادند

 .که مرحمت خانم دستش را باال آورد شوند

 میگم االن همه مون بر یمن م زیعز یها هیهمسا -

 هیحاج خانم بره بخوابه استراحت کنه  خونه،

 رفت، دوش گرفت آماده شد شیکه خستگ خورده

 !. چطوره؟ادتشیع میایب

 . مرحمت کهاورندیبود از تعجب شاخ درب کینزد همه

 !کرد یعمل م یگریبار طور د نیکنجکاو بود ا شهیهم

 : خانم گفت اعظم

 میایم یعصر میگه. بر یبله بله، راست م -

 .ادتشونیع

 



 .پراکنده شدند یهمگ و

 و آرمان مادربزرگ را به اتاق بردند. در همان فرامرز

 شیشد جا یکه تخت م یکاناپه ا یرو نییپا ی طبقه

 کشته شده توسط قصاب یکردند. گوسفندها زانیم را

 که یشدند و شاگرد قصاب درحال ختهیدرخت ها آو به

 کرد کنار یم زشانیزد و ت یرا برهم م چاقوها

 .آمد شیاوستا

 .مال من نمیمال شما ا نیبفرما اوستا ا -

 .شست یشده را م ختهیر یبا شلنگخون ها نیآرم

 .قصاب ها آمد کیخانم نزد شهناز

 

 

 رسم به حاج خانم یدارم م گهیحاج ماشاهلل من د -

 زحمت بکش همه رو خرد خرد کن، از شما

 .امیدرم خجالتتون

 ماشاهلل که مشغول کندن پوست گوسفند بود گفت حاج



: - 

 حق یلی. حاج خانم گردن ما خیآبج هیحرفا چ نیا

 !چشمم هرکدوم روچند قسمت کنم؟ یبه رو داره،

 ای یوعده آبگوشت هیاندازه  گهید دینیخودتون بب -

 .باشه یخورشت

 راحت. فقط التونیخ دیچشمم حتما بر یبه رو یا -

 .ادیگربه م نجایا دیدل و جگرها را ببر نیا

 دل و جگر و قلوه ها را برداشت و یحاو ینیس شهناز

 داخل رفت. به

 

 یم دیخانم به خاطر قند و فشارخون شربت نبا نبات

 عرق بهارنارنج خنک آورد و با شی. شهناز براخورد

 .عسل آن را مزه دار کرد یکم

 .مزه نباشه یکم عسل زدم که ب هیمادرجون  -

 ریدستت درد نکنه دخترم خ»شد. زیخ میخانم ن نبات

 «.ینیبب



 دور مادربزرگ آمده بودن و خدا را بابت یهمگ

 .کردند یاو شکر م یسالمت بازگرداندن

 نشسته بودند که زنگ تلفن به صدا در آمد. آرمان تازه

 کرد و از همان یگرم کیداشت و سالم علرا بر یگوش

 : گفت جا

 .برزهیمژده بده، عمو فر یمامان -

 گرفت. یجان دوباره ا رزنیپ

 

 دلم ار،یرو ب یمادر گوش اریإ جانم به فداش ، ب -

 .ذره شده هیبچه ام  یبرا

 :گفت آرمان

 زنه یزنگ م تونیگه االن به گوش ی! عمو میمامان-

 .نه ای دیاومد نهیزنگ زد بب. فقط رهیبگ یریتصو تماس

 .باشه باشه -

 .قطع کرد آرمان

 پسر دومش را ینبات خانم زنگ خورد و چهره  یگوش



 .دید

 شده؟! چه یسالم مادرجون، بال دور باشه مادر چ -

 !روزتون اومده؟ به

 یچیه».ختیگونه اش ر ینبات خانم، بر رو یها اشک

 «گذشت. ریبه خ مادر

 

 نشان از فرو برز،یفر یگلو بیرفتن س نییپا باال

 :داشت. چند لحظه بعد. گفت نیسنگ یبغض فرستادن

 .دنتید مییایفرصت م نیتو اول -

 «ان شاءهللا»زد یلبخند گرم رزنیپ

 نکرده بودند که دوباره زنگ تلفن یکامل خداحافظ هنوز

 بار باز هم آرمان برداشت و باز هم نیصدا در آمد. ا به

 :فتکرد و گ یگرم کیعل سالم

 خواد یم دیگه آماده باش ی. مدهیعمو فر یمامان -

 .رهیبگ یریتصو تماس

 یزیچ یآن که به کس یخوشحال شد. ب اریبس رزنیپ



 دو فرزندش که در غربت بودند یدلش برا دیبگو

 که اشک از یدر حال یتنگ شده بود. با خوشحال اریبس

 کرد که به یشده بود نگاه به گوش یجار دگانشید

 که یفرزند کوچک ترش، همان دیدر آمد. فر صدا

 

 شده بود و آن همه بال سرش آمده بود به او دهیدزد

 .زد زنگ

 .آمد یجور تلفن به صدا در م نیهم

 :گفت هیرو به بق کیپس از سالم عل نیارم

 .نجایا انیخاله مهنازه. دارن م -

 :گفت شهناز

 !ان؟یاالن م -

 بابد باهم امیمنم ب دیگفت آره دل و جگرها رو صبر کن -

 .میبخور میکن کباب

 . مهناز برخالف خواهر بزرگ ترش کهدندیخند یهمگ

 ها تیداشت و در تمام موقع یبود طبع شوخ یجد



 نقل محافل بود. نیآرم مانند

 

 

 خواد واسه ناهار یم یچه جور نجایتا ا نیآخه از ورام -

 !برسه؟

 .اومد یم نیمامان جون تو راهه. داشت با ماش -

 !خودش تنها؟ -

 .اومدن یبا اقاصادق و بچه ش داشتن م رینه خ -

 یها زنگ زدند و حال و احوال پرس ییاز آن، دا پس

 .کوچک تر زنگ زد و گفت که در راه است یی. داکردند

 . شهناز که ازدیاالن خواهد رس شیخانم و بچه ها با

 خوشحال شده بود به اریبس شیخواهر و برادر ها آمدن

 گفت: تایآرم

 

 بی. سمیدار ادیکباب رو ولش کن مهمون ز تایآرم -

 .میپوست بکنم جغول بغول کن اریب ینیزم



 برده بود ادیرا از  زیکه با آمدن مادربزرگ، همه چ تایآرم

 کرد با یآمدن مهمان ها هم حالش را خوب م و

 کیگفت و به آشپزخانه رفت.  ی« چشم» یخوشحال

 یبرداشت و همراه چاقو و سبد برا ینیزم بیس ینیس

 .آورد مادرش

 رو نایمن هم ا یرو اون تو سرخ کن ازهایمادر تا تو پ -

 .کنم یم آماده

 .باشه چشم -

 .مشغول شد و

 : گفت آرمان

 ؟یخوا یکمک نم تایآرم -

 

 رود یکار در م ریاز ز شهیکه آرمان که هم دیفهم تایآرم

 خواهد یبهانه م نیحرف زدن با اوست و با ا قصدش

 : شود و گفت کیاو نزد به

 .ایب ایخوام ب یو پرسش؟! چرا نم یکین -



 را مقابل او ازهایپ تایبه آشپزخانه رفت. آرم آرمان

 .گذاشت

 .کنم یتو پوست بکن من خردشون م -

 .شروع به پوست کندن کرد یچحرفیه یب آرمان

 .گم بابا با من حرف زد یم -

 به جز اتفاقات خوش یزیخواست به چ یکه نم تایآرم

 نداد و تخته را آورد و یروز فکر کند جواب همان

 یکه پوست کنده بود برداشت، رو یازی. پنشست

 کرد. میرا دو ن ازیگذاشت و پ تخته

 

 .ادامه داد آرمان

 یما رو م یمن قانع شدم. حق با باباست. هرک -

 مون بخواد. تازه اصال هم یبا همه چ دیبا خواد

 .به پدربزرگ ندارم یبد احساس

 را خرد ازهایشده بود و تند تند پ نیکه خشمگ تایآرم

 :کرد گفت یم



 دهیمن دارم؟! منم دوسش دارم. ند یکن یفکر م -

 ،یسوزه اما مردم چ یشدم. دلم براش م عاشقش

 !کنن؟ یمثل ما فکر م مردم

 :گفت آرمان

 یتیاهم دیباش؛ اصال قضاوت مردم نبا یمنطق -

 . اگرمیگ یم م،یزن یباشه. ما حرف رو م داشته

 گهیخوب اگر نخواستن هم د یکه فبها ول خواستن

 .میهم کار خودمون رو انجام داد ما

 

 : گفت تایآرم

 خوام ی. من نمستیبحث خواستن و نخواستن ن -

 خوام به چشم یکنه. نم رییبه ما تغ نگاهشون

 .قاتل بهمون نگاه کنن کی بازماندگان

 شهیبار برخالف هم نیکه معموال خونسرد بود ا آرمان

 .چهره اش سرخ شد رنگ

 که فتادهین یاتفاق بد چیتو؟! ه یگ یم یدار یچ -



 .. انقدر نترسمیبش ریبه خاطرش تحق میبخواه ما

 یباشن درک م یخوب یاون ها واقعا آدم ها اگه

 کنن، اگه نه که یاز باال نگاهمون نم چوقتی. هکنن

 بهتره. تو از قضاوت میاالن جدا بش نیبهتر هم چه

 خودش نیشناسم، ا ینترس . من محمد رو م اونا

 آدم تبهکار رو با هیدنبال تبهکارها بوده .  یعمر هی

 

 شناسه من از اون مطمئنم یخوب م یآدم قربان هی

 ...یول

 ختیر یم تابهیخردشده را داخل ماه یازهایکه پ تایآرم

 :گفت

 !؟یچیول -

 .ستمینازگل، از اون مطمئن ن یول -

 : تخته گذاشت و گفت یرا رو یگرید ازیپ تایآرم

 .ستین یکن یکه تو فکر م ینه ، نازگل اونجور -

 هیقض نیکنم با دونستن ا یمن احساس م اتفاقا



 شه که یکنه بلکه باعث م ینم یبد رییتنها تغ نه

 .هم مثبت تر بشه دگاهشید

 

 

 یخواستگار میروزها بر نیهم میخواه یخوب ما م -

 راز برداشته نیا یو بناست که پرده از رو نازگل

 !ه؟ی. نظرت چبشه

 .شانه باال انداخت تایآرم

 .من که آرزومه ،یهم عال یلیچقدر خوب. خ م،یبر -

 .که نازگل جوابش مثبته مطمئنم

 زیهمه چ انایکه بخواد اح یترس یخوب اون وقت نم -

 !بگه؟ یخاقان یو خانواده  میبه مر رو

 .دستش را که چاقو در آن بود باال برد تایآرم

 رو چه یخرم یتو نازگل وخانواده  یگ یم یدار یچ -

 شیرو پ ی! امکان نداره که سر کس؟یشناخت یجور

 فاش کنن. یا گهید کس



 

 .راحته المیرو که خ نیا -

 !ه؟یپس جواب آخرت چ -

 خواستنجواب آخر من همونه که اولش گفتم. اگه  -

 .شدم مونیاصال پش دینه. بگ دیبگ دیاریبهونه ب انیب

 .ازدواج ندارم الیخ دیبگ

 دیهمه وقت باهم رفت نیگن چرا ا یاون وقت نم -

 یکن ینه؟ فکر نم می! حاال بگم؟یمنتظر شد د،یاومد

 !شه؟ یتعجبشون م باعث

 .کنه یکنم. اصال فکرم کار نم ینم یفکر چینه من ه -

 .گم یمن به نازگل م یول یدون یخودت م -

 آشپزخانه را بعد ردیدست بگ یگرید ازیآن که پ یب بعد

 ترک کرد. شیشستن دست ها از

 

 بود که مهناز از راه ازهایمشغول تفت دادن پ تایآرم

 .دیرس



 خوشگل خانم؟ یکجا موند -

 .پزم یخاله جون دارم شام م -

 ؟یخوا یکمک نم -

 را یداد ، صندل یرا باال م شیها نیکه آست یدر حال و

 .و نشست دیکش عقب

 ینه خاله جون خودم انجام م یو پرسش؟ ول یکین -

 .شما بفرما دم

 .رو ینیزم بیبده من بابا س -

 .زد یجوان لبخند دختر

 .شه خاله جون یآخه زحمتت م -

 دستش را به هوا پرتاب کرد. مهناز

 

 اونجا مجلس مردونه بود حوصله ام سر ؟یچه زحمت -

 .رفت

 .ها که هستن ییزندا -

 یمردا شدن دارن حرفا یهات هم قاط ییزندا -



 نمچهیکن بب فیزنن ولشون کن. خوب تعر یم مردونه

 ،چه خبر؟ حال

 ها را همراه با کارد ینیزم بیس یحاو ینیس تایآرم

 .خاله اش گذاشت مقابل

 را به عقب شیسرش را باز کرد، بال ها یروسر مهناز

 را به دست ینیزم بیو در همان جا گره زد و س برد

 .گرفت

 رم یم ست،ین یخاله جون خبر خاص یسالمت -

 رم مدرسه دوباره یخونه. دوباره م امیم مدرسه

 خونه! امیم

 

 :کرد و گفت کیچشم بار مهناز

 نه، آمارت رو یبه من نگ یخوا یکلک حاال م یا -

 .در رواز جا کندن یخواستگار ها پاشنه  دمیشن دارم

 نه خاله باور نکن خواستگار کجا بود؟ -

 :زد و گفت یپوزخند شهناز



 شیکی تونه،یخارجک لیفام نیهم شیکی گه،یچرا د -

 !تونیگرام ی هیکه همسا هم

 :به ناز کرد و گفت یخنده ا تایآرم

 

 یدختر دار خونه  یخونه  یبابا، به قول مامان یا -

 بره . فعال که یم یکی انیصد نفر م پادشاهه،

 

 .ستنین شتری. هفت، هشت ده تا بومدنین صدنفر

 .بعد انیصدنفر ب میکن یم صبر

 کند، یها را پوست م ینیزم بیهمان طور که س مهناز

 .باال انداخت شانه

 منتظر ،یشوهر یب نیباش! تو ا الیخ نیبه هم -

 ؟یتا خواستگار نشست صد

 .دندـیدو غش غش خند هر

 خوبه و به دلت یکیگذشته اگه  یاز شوخ یول -

 رو بکن. شوهر هیبله رو بگو و قال قض نشسته



 .شه که ینم دایپ خوب

 .گاز را روشن کرد تایارم

 نه خاله جون فعال که نه. -

 

 تابهیخرد شده را داخل ماه ینینگ یازهایباالفاصله پ و

 .ختیروغن ر ی

 .نازگل یخواستگار میفعال که بناست بر -

 تخته گذاشت یخرد شده را رو یها ینیزم بیس مهناز

 .کرد زکردنشانیتند تند شروع به ر و

 !هه؛ نازگل؟ -

 باهاش دوستم. دختر یکه از بچگ نیهم گهیبله د -

 .خانم اعظم

 ...شناسمش. نچنچ یبله م -

 .گرد شد تایآرم چشمان

 !؟یدار یشد خاله مشکل یچ -

 گرفت و گفت: تایکارد را به طرف آرم مهناز



 

 دیخواه ی! اون وقت میمظلوم نیآرمان به ا یطفل -

 دست اون وروره جادو؟ دشیبد

 و رو به خاله کرد و دیدخترجوان پر یلبها یاز رو لبخند

 :گفت

 دختر یلیدوست منه. خ نیإ خاله، نازگل بهتر -

 .هیخوب

 .دیغش غش خند مهناز

 آرمان طفلک یدون یآخه م یول هیدختر خوبآره  -

 دیبه جاش. با طونهیش یلیآرومه، اون خ مظلومه،

 از یافتاد تا حساب یم نیمثل آرم یکی دست

 رم شب یمن م نیاومدن. بب یهم در م خجالت

 یخودم م ن،یکنم بره ورام یرو رو به راه م صادق

 د؟یها هم بگ ییبناست به زندا نمی. ببنجایا مونم

 شانه باال انداخت. اتیآرم

 



 .دونم ینم -

 گم اونا رو ولشون یولش کن. االن به شهنازم م -

 .داره ی. اون دوتا بزرگا که چشمشون برنمکنه

 !وا خاله چرا آخه؟ -

 که دوتا دختر دارن، نیبه خاطر ا گه،یخوب د -

 .دوست دارن آرمان داماد خودشون بشه هرکدومم

 هرکدوم ستنیهم ن نجایدخترا اونا که اصال ا چارهیب-

 .خونن یدارن درس م یشهر هی تو

 ادیکه آرمان ب نهیبه ا دشونیام گه،یهمون د -

 یاونجا چشمشون بر نم انیاونا. اگه ب یخواستگار

 زنن. وحاال چون به اون دوتا ی. بچه ام رو چشم مداره

 گهید میهم نبابد بگ کهیبه دوتا کوچ میگ ینم بزرگه

 !ها؟

 دونه. یرومامان م زهاینچیا دونمینم -

 

 یمونم. م یگم. من شب م یآره بذار من به شهناز م -



 .یخواستگار میبر مونم

 به دنبال سفره نیپختند. آرم گریرا به کمک هم د غذا

 .آمد

 :کشوها اشاره کرد و گفت فیبه رد تایآرم

 .نهییپا یاون کشو یتو -

 بار مصرف بده کیرو  ینییپا یولش کن کشو -

 بار مصرف تو اون هیها.  یگ یراست ماها آره  -

 .اون باال خچالهیکنار  نتیکاب

 :سفره را برداشت و گفت نیآرم

 ؟یخوب مخلفات چ -

 

 و سوم ستیب فصل

 

 ارمیخوردن االن م یسبز گهید یچیمخلفات ه -

 .رهیرفته نوشابه بگ آرمانم

 ر،یماءالشع یحاو یها یموقع آرمان با بطر همان



 .و دوغ وارد شد نوشابه

 .خواد ینم خیخنکن،  نایا -

 شست ریش ریها را گرفت و ز یبطر تایآرم

 .خوب حاال ببر سر سفره -

 شهناز به آنجا آمده یاز مدتها خواهر برادرها پس

 . مهنازدندیخند یگفتند و م یو با هم م بودند

 بزرگ، نگاه ییاشاره کرد به دو زندا تایبه آرم لبخندزنان

 

 کرد، به یرا با دوغ پر م وانشیکه ل یدر حال تای. ارمکند

 ها هر کدام، یینگاه کرد. حق با خاله اش بود! زندا آنها

 از همه صحبت شتریصدد جلب توجه آرمان، با او ب در

 نازگل بر یکردندـ؛ غافل از آنکه مردجوان سودا یم

 ییدلش سوخت. هر دو دختر دا یکم تایداشت. آرم سر

 سمانیبرادرش بند ردل  یبودند ول یدختران خوب اش

 گرم یطیاو شده بود. غذا را در مح یمیصم دوست

 .کردند صرف



 شهناز همراه همسرانشان یپس از آن برادرها و

 کردند و رفتند. صادق شوهر مهناز ، به یخداحافظ

 : اشاره کرد همسرش

 !م؟یر یخانم نم -

 گفت : مهناز

 

 شیمونم پ یم یدو سه روز هینه من هستم  -

 .مادرجون

 .نداره بمون. خداحافظ بیع -

 .رفت و

 : خانم که خسته شده بود گفت نبات

 نه مادر، مهناز خانم به خاطر من نمونا به زحمت -

 .فتین

 فقط، اصال دوست ستینه مادرجون به خاطر شما ن -

 .شتونیبمونم پ دارم

 خودته قدمت سرچشم. من برم با اجازتون یخونه  -



 خورده. هیبخوابم  باال

 

 دست نبات خانم را گرفت و به آسانسور برد و از آرمان

 باال رفتند. پس از برگشتن یبه طبقه  گریکدیبا  آنجا

 .سر به سر آرمان گذاشت مهناز

 .خوب خاله مبارکا باشه -

 !خاله جون؟ یچ -

 .نازگل خانم -

 .نشاند و سکوت کرد نییعرق شرم بر ج آرمان

 : کرد و گفت یخنده ا مهناز

 یکه من م یهم گفتم. اون نازگل تایبه آرم یول -

 .کشه یُرست رو م یواه واه واه واه، حساب شناسم،

 نبود همان یزیچ انیکه از شدت شرم قادر به ب آرمان

 عظالت صورتش اریاخت یداشت ب ریکه سر به ز طور

 نطوریحرکت در آمد. دوست داشت داد بزند که نه ا به

 



 خانمه، مهربونه، ه،یهم دختر خوب یلینازگل خ ست،ین

 ده اما سکوت یم ی، بهش انرژ ارهیسرحالش م شاده،

 .کرد

 .ادامه داد مهناز

 .خوام بگم یخالصه که من اولش به اعظم خانم م -

 .به خواهرش زد یچشمک و

 : گرد شده گفت یبا چشمان آرمان

 !خاله؟ دیبگ دیخوا یم یچ -

 : گفت مهناز

 آرمان رو یخوام بهش بگم ما تمام موها یم -

 من کم یاز سر خواهرزاده  ییاگه تارمو میشمرد

 دونم و اونا. یمن م بشه

 

 خشم یکرد ول یم ی. مهناز شوخدندیخند یهمگ

 .در درون آرمان النه کرد یخاموش

 .ادامه داد مهناز



 !یآروم نیمتانت، به ا نیبه ا ،یخوب نیپسر به ا -

 : از آن طرف گفت نیآرم

 !یدقت یب نیبه ا ،یجیگ نیبه ا -

 .او گرفت یاز بازو یشگونین مهناز

 دخترها یهمه  هیهم عال یلینکن خ یحسود یهو -

 .کشن یرو م حسرتش

 

 لب به تعارف گشود. آرمان

 

 .خاله جون دیشما لطف دار -

 .دیقاه قاه خند نیآرم

 کرده واال ستگاهتیچنده، خاله ا ییلویلطف حو ک -

 بذارن یشلختگ یدونن که اگه مسابقه  یم همه

 مرد هیآخه به  یاون وقت کدوم زن ،یش یاپل م تو

 !کنه؟ یشوهر م شلخته

 : کرد انیرا که آرمان قادر به گفتنش نبود فرامرز ب آنچه



 مکمل هم دیمهناز خانم، زن و شوهر با دیدون یم -

 یرییهم باشن که تغ هی. اگه هردوتاشون شبباشن

 دیبا نای. ارهیگ یصورت نم یتکامل ره،یگ ینم صورت

 مثل یآدم آروم هی یکنن. خوب برا لیرو تکم گهید هم

 ایمثل نازگل الزمه.  یآدم پر شر و شور نیهم آرمان

 ..یدختر آروم هی نیمثل آرم یآدم پر شر و شور واسه

 !؟یها آروم مثل ک -

 

 .... مثل -

 .چانه اش را خاراند فرامرز

 حرف ها به موقعش فکرش نیفعال حاال زوده واسه ا -

 مثل خودت و ایمثال مثل خودم و شهناز،  ای. میکن یم رو

 و نکته قیداره، دق نیپریسیصادق. باالخره نازگل د آقا

 یدقت یب نیشه که آرمان هم از ا ی. باعث مسنجه

 .ادیدرب

 بود نازگل جون رو من یدرسته بابا همه اش شوخ -



 اومد یش که م یدوست دارم. از همون بچگ یلیخ

 کرد مهرش به دلم بود. از شما چه یم یبلبل زبون نجایا

 نیکردم که باالخره عروس ا یفکر م شهیهم پنهون،

 .شه یم خونه

 گفت : نیآرم

 

 نینازگل خانم ا تیریمد یآره بابا، صدقه سر -

 نی. تو اادیدرب یحواس یب نیماهم بلکه از ا داداش

 کارش یچ گهیشده د گهیشد د لمیاگه زن ذل ونیم

 .شه کرد یم

 : خنده کنان گفت شهناز

 و چه بدونم لیها، زن ذل میحرفا رو ندار نیا نیبب -

 بود، لیزن ذل نی. بدیکن یبار هم نم هیو کنا کهیت

 .هست یکیمرز بار ییبودن و نجابت و آقا مظلوم

 باشه که نه افسارش رو دست یجور هیآدم  دیبا

 رو به یکه بخواد افسار کس نیبده و نه ا یکس



 خدا که نه نازگل اهل. شکر رهیبگ دستش

 گرانیده د یس و نه آرمان اجازه م سواستفاده

 رندیبگ میتصم براش

 گفت : مهناز

 

 !؟یخواستگار میقراره بر یخوب حاال ک -

 دیکش یبه آرمان که همچنان خجالت م ینگاه شهناز

 : و گفت انداخت

 اومده بود بهش گفتم فردا یاعظم خانم عصر -

 .میایم ریامر خ یبرا

 خارج کرد ینیها را از س وانیل نیو آرم دیکل کش مهناز

 .به دست گرفت و شروع کرد به خواندن ینیس و

 یعروس یوا ارنیم یعروس دنیرا آب پاش کوچه»

 ارنیم

 ارنیجهاز م یوا ارنیجهاز م اییو پا حنا دست

 مبارک باد یشاخ شمشاد جشن عروس یا دوماد



 خسته و کوفته همه به خواب رفتند. شب

 

 عصر یبعد شال و کاله کردند برا روز

 !خانم بگم؟ ریگم که به من یم -

 :صبحانه بود گفت ینان برا دنیکه مشغول بر مهناز

 !؟یبگ یتون؟!به اون برا چ هیخانم؟! همسا ریمن -

 .هامون باهمه یدورهم شهیخوب آخه ما هم -

 ... خوب آخه -

 .میهست یمیصم یلیآخه نداره ما باهم خ -

 : خانم از همان تو هال گفت نبات

 هم لیفام یبناست به زود چ،یه میهست یمیصم -

 .خانم هم بگو حتما ری. آره مادر به منمیبش

 :کالفه شده بود و گفت تایآرم

 کدومه؟! لیخودتون، فام یبرا دیگ یم یچ -

 

 به مادرشوهرش انداخت و یهاج و واج نگاه شهناز



 : گفت

 !مادرجون -

 .دینگو یزیخانم اشاره کرد که چ نبات

 

 .همچنان مشغول کار بودند و

 را خوردند. ناهار را آماده کردند ، به نوبت صبحانه

 دوش گرفتند. شهناز خانم آرمان را به دنبال هرکدام

 .ینیریش یگل فرستاد و فرامرز را برا دیخر

 به جز گل دیببر دیخواه ینم یزیگم مادرجون چ یم -

 !؟ینیریش و

 

 !اوله یخوب آخه جلسه  -

 دونن، مزه یاول و آخر نداره که، اونا که م یجلسه  -

 .میدون یدهنشون رو که ما م ی

 .بخوان ناز کنن و طاقچه باال بزارن دیخوب آخه شا -

 !ستین ینطورینه بابا اعظم خانم که ا -



 !م؟یکار کن یچ دیگ یپس م -

 ، ها؟! مهناز میهم ببر ینشون هیجا  نیگم هم یم -

 !ه؟ینظر تو چ خانم

 ار،یمعلومه که اونا نظرشون مثبته. خوب ب گه،یآره د -

 .میهمونجا نشون کن میببر اریهم ب گهید یزایچ هی

 .دیخر میباهم بر ییپس پاشو دوتا -

 !؟یچ دیخر -

 !یزیچ یگوشواره ا ،ی، پالک یانگشتر -

 

 .شم یآماده م عی. من االن سرمیآهان، باشه باشه بر -

 !؟یدون یانگشتش رو م ی اندازه

 فکر کنم قد انگشت شیانگشت وسط یآره، اندازه  -

 .من باشه ی کهیکوچ

 .رفتند دیخر یهردو برا عیسر و

 شد یکه دوش گرفته بود و آماده م یدر فاصله ا تایآرم

 .شد لشیرا خشک کند، متوجه زنگ موبا شیموها تا



 .کرد. نام جناب سرگرد بهچشمش آمد ینگاه

 .داد یروز بود جوابش را نم چند

 .شد یمحسوب م یادب یاز آن ب شتریب

 یگوش نیهم یزد، برا یم یگفت، حرف یم یزیچ دیبا

 .برداشت را

 سالم. -

 

 ای یمن رو گم کرد یبه، سالم. فکر کردم شماره  -

 تون هیشده خانم؟! سا ی. چیرو گم کرد تیگوش

 .دیانداز یپا نم ریشده نگاه به ز نیسنگ

 !فرصت نبود ه،یحرفا چ نیکنم ا یخواهش م -

 .داشتن و کسل بودن یمارینبات خانم ب دمیبله شن -

 زنگ زدم که از اون حال و هوا درت نیبه خاطر هم منم

 با خودم گفتم یخوب بعد که جواب نداد یول ارمیب

 بره! خوب االن یکه زود خوابت م یانقدر خسته ا حتما

 !حالشون خوبه؟ چطورن



 را ییمحمد تمام قول و قرارها یصدا دنیبا شن تایآرم

 یبر دادن جواب منف یبا خود گذاشته بود مبن که

 : کرد و گفت فراموش

 که خوب یمامان گهیالحمدهللا خوبم خداروشکر د -

 !؟یایم یمنم خوب شدم. شما ک شد

 

 .دیناگهان لب گز و

 یکالم که در واقع نوع نیخوشحال از ابراز ا محمد

 : بود گفت یگدلتن ابراز

 امیاومدم. م ینمونده چشم به هم بزن یزیچ گهید -

 ...شهیهم یبرا گهید که

 .حرفش رفت انیم تایآرم

 !محمد آقا -

 !بله؟ -

 .میکن یبعدا باهم مفصل صحبت م دیاجازه بد -

 داره، دارم یزنگ خاص هیشده؟! صدات  یزیچ -



 .شم یم نگران

 ...نه، نگران که -

 هست بگو! یبگو، هرچ -

 

 .افتاده یاتفاقات هی -

 !؟یچه اتفاقات -

 .نمتونیرو در رو بب دیتونم بگم با یپشت تلفن نم -

 !شده یشم! بگو چ ینگران م شتریکه من ب ینجوریا -

 

 .را باال آورد و بر لب گذاشت گرشیدست د تایآرم

 .فتادهین ی. اتفاق خاصدینه ، نه ، نگران نش -

 :دیپرس تیبا همان جد محمد

 نیا لیپس دل فتادهین یخوب اگه اتفاق خاص -

 ه؟یچ متیتصم

 و گفت: دیکش یآه بلند تایآرم

 



 بردم که باعث یپ یمسائل هیبه  ایراستش تازگ -

 .نظر کنم دیتجد ممیتو تصم شده

 .بلند شد شیکالفه صدا محمد

 ی! دار؟ینظر چ دی! تجدم؟یکدوم تصم ،یچه اتفاقات -

 ! شده یبگو چ ،یکن یام م وونهید

 دیدون یبگم. راستش م یزیتونم االن چ یآخه نم -

 آرمان ینازگل برا یخواستگار میر یم می! داره؟یچ

 .میکن یندارم. سر موقع باهم صحبت م یفرصت االن

 .زنم یخوب بگو، تلفن م -

 مینیرو بب گهیهم د یحضور دیشه با ینم ینه نه تلفن -

 .گم یبهتون م دیآورد فیهرموقع تشر .

 بگو. کیخوب باشه از طرف من به آرمان تبر یلیخ -

 

 با او صحبت کرد تایکه آرم یبه دلش بد افتاد. طور اما

 .نخواهد گرفت یکه احتماال جواب خوب دیفهم

 تر عیهرچه سر دیگرفت. با یم یجد ماتیتصم دیبا



 .کرد یم نیخودش را مع فیتکل

 .مانده بود تشیمامور انیاز پا یهفته ا هی هنوز

 دچار دلهره شد و تایآرم یحرف ها دنیجوان از شن مرد

 گرفت همان فردا که میو قرار را از دست داد. تصم آرام

 مایشب بود خود را به مرکز استان رسانده و با هواپ آخر

 نترنتیا قیو روز بعد هم برگردد. از طر دیایتهران ب به

 تهران پنجشنبه یگشت. برا مایهواپ تیبل دنبال

 و از مقر دیرا خر تیدوازده شب پرواز بود. بل ساعت

 شد و دربست گرفت تا مرکز استان. از آنجا وارد خارج

 شد و به مقصد تهران پرواز مایشد و وارد هواپ فرودگاه

 .کرد

 

 که مهماندار بهشان داد و ییها یاز خوردن خوراک پس

 بر باند فرودگاه مایساعت هواپ کیچرت کوچک  کی

 آنجا خود را به یها لیبا اتومب عینشست. سر تهران

 چراغ ها یهمه  دید دنیرساند. به محض رس خانه



 .کند داریاهل خانه را ب امدیهستند. دلش ن خاموش

 کیانداخت. آن هم تار تایاتاق آرم یبه پنجره  ینگاه

 خودش برود که دلش یبه طبقه  می. خواست مستقبود

 پسرک یبرود. دلش برا دهیرا ند ایارم امدین

 یتنگ شده بود. در برابر وسوسه  اریبس شیکوچولو

 از آن مقاومت شیفرزند نتوانست ب دنیآغوش کش به

 در اتاق مهمان ایپدر شد. ارم ی. آرام وارد خانه کند

 نیو دهانش باز مانده بود. بهتر دهیتخت خواب یرو

 بود یابراز احساسات محمد به پسرش وقت یبرا زمان

 دون واهمه از لوس شدن. محمد بدیخواب یاو م که

 

 او یاش را تمام و کمال برا ی، مکنونات قلب پسرک

 .کرد یم بازگو

 که انقدر ناز یقربونت برم اله ،یخوب ییسالم بابا -

 یدون یآوردم. م یپسرم برات سوغات ،یدیخواب

 و شکالت ینیریدم. از هرش ی! فردا نشونت مه؟یچ



 .جعبه آوردم هیبرات  یکه دوست داشت یخوراک و

 .دوستتم آوردم یبرا یدون یها، م یستیتو ن فقط

 که نیهم مون،یبغل هیهمسا نی! همه؟یک دوستت

 یاونم آوردم برا یده. بله برا یم ادیشعر  بهت

 .دم یآوردم. فردا صبح همه رو بهت م توهم

 .برم پسر گلم قربونت

 

 

 یبه خانه  ینیریش یبزرگ وجعبه  یبا دسته گل یهمگ

 شان گل یها فضول هیرفتند. تمام همسا یخرم یآقا

 .دندیکش یو از پنجره ها سرک م کرده

 تر آمد و گلچهره را کیبچه بغل چند قدم نزد مرحمت

 : و گفت دید

 خوان نازگل رو یم نایدونستم ا یمن از اول م -

 .افته ینگفتم که حرفش تو دهنا ن یمنته رنیبگ

 : و گفت دیخند گلچهره



 .خونه میکه خدا خوشبختشون کنه. بر شاهللیا -

 .گفت و رفت ینیآم یاله مرحمت

 .جوونا رو خوشبخت کنه یخدا همه  -

 اطالع زیو اعظم خانم از قبل از همه چ یخرم یآقا

 راست سر اصل مطلب رفتند. کی نیهم یبرا داشتند

 

 شروع هیاول یصحبت ها یزود بدون ناز و غمزه ا یلیخ

 از ،یود کسالت جسم. نبات خانم که با وجشد

 : گفت دیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال

 دوتا جوون نیا دید یپسرم، اجازه م یخرم یآقا -

 !باهم سنگاشون رو وا بکنن؟ ننیگوشه بش هی برن

 : گفت یخرم یآقا

 .دییکنم حاج خانم بله بفرما یخواهش م -

 انداخته بود نازگل ریکه آرمان از شرم سر به ز یحال در

 .بلند شد عیسر

 .برادرش زد یآرام به بازو تایآرم



 .توروخدا ارایدرن یباز جیفقط گ گه،یپاشو د -

 یپاک م یشانیکه با دستمال عرق از پ یدر حال ارمان

 بلند شد. کرد،

 

 .باشه حواسم هست -

 .رفتند گرید یباهم به اتاق و

 اتاق یتک صندل یتخت و ارمان رو یرو نازگل

 .نازگل سکوت راشکست قه،ی. پس از چنددقنشست

 ی. فقط برامیما که سنگامونو قبال با هم واکند -

 .بگم چندتا شرط دارم ضهینبودن عر یخال

 :زد و گفت یلبخند محجوب آرمان

 ؟یذاریشرط و شروط م گهیحاال د -

 .شانه باال انداخت نازگل

 جنگ اول به از صلح»به قول معروف: ؟یپس چ -

 «.آخر

 :جوان لبخندزنان گفت مرد



 

 سنگ ننداز. من قلبم یادیباشه فقط تورو جدت ز -

 .فهیضع

 .جوان انگشت اشاره اش را باال آورد دختر

 لیحق ادامه تحص۱--

 حق اشتغال۲-

 حق انتخاب مسکن۳-

 انیبه م عیسر شتر،یاز ترس گذاشتن شروط ب آرمان

 .دیدو حرفش

 .قبوله -

 .نگذشته بود که بازگشتند یا قهیده دق هنوز

 آن ها خاله مهناز یشاد و سرخ شده  یچهره  دنید با

 هم کف زدند. هیکرد. بق یو شاد دیکش کل

 

 نشان به انگشت یپدر و مادر عروس حلقه  یاجازه  با

 را تیمحرم ی غهینشست و بناشد همان جا ص نازگل



 ، پشت تلفن یغفور ینماز مسجدشان آقا شیپ

 .بخواند شانیبرا

 او یرا بر انیتماس گرفت و جر یغفور یبا آقا فرامرز

 هیموقت با مهر ی غهیشد، ص یکرد. عقد جار فیتعر

 .ربع سکه کی ی

 .موکول شد به جلسات بعد یعقد و عروس قرار

 .شناختند یخوشحال بودند. سر از پا نم یهمگ

 : خانم گفت شهناز

 هیها  نیوا یتا موقع عقد و عروس دیدون یصالح م -

 !م؟یریبگ ینامزد یکوچولو جشن

 

 

 : خانم گفت اعظم

 ها که همه هی. همساهیچ یجشن برا گهینه د -

 که نایهم هم الینامزد شدن. فام نایا دندیفهم

 هی. اننیجمع شدن در جر لیفام یبزرگا هستن



 !بمونه عقد دفعه

 رو کرد د،یخند یگفت و م یم نیبا آرم کسرهیکه  ینام

 .مادرش به

 حروم نکنه، بله رشویمرحمت خانم ش گمیمامان م -

 .یدخترش دعوت نکرد برون

 و گفت: دیخانم خند شهناز

 

 شماها به بعدو یمرحمت خانم رنج سن گهینه د -

 داده، نازگل جون دخترش محسوب یم ریش

 .شهینم

 :خانم که به فکر رفته بود گفت اعظم

 که گهیحق باشماست شهناز خانم. چند روز د -

 یطرح مبچه ها رو هم م هیدارم، قض یمولود

 .میکن

 تایبه خانه بازگشته بودند. مهناز دم گوش آرم یهمگ

 : گفت



 مراسم رو نیتو ا یبرا شاالیبرسه که ا یک -

 .میریبگ

 که پس از صحبت با محمد نرم شده بود، به تایآرم

 .زد و سکوت کرد یلبخند ،یهرگونه جواب یجا

 آژانس گرفت و به منزلشان بازگشت. مهناز

 

 شده بودند که به سر کار و کلذس داریزود همه ب صبح

 .بروند که زنگ تلفن به صدا در آمد خود

 .را برداشت یگوش شهناز

 .الو -

 کنان اطالع داد که حال شوهرش هیگر نیآفر نوش

 .افتهیانتقال  مارستانیاست و به ب خراب

 : گفت شهناز

 یخودت رو ناراحت نکن دخترخاله، االن ما بلند م -

 .میایم میش

 .دیافت یزحمت مبه  -



 .میافت ی! ما االن راه مینه بابا چه زحمت -

 سرکار رفته بودند. شهناز همراه فرامرز راه پسرها

 . در مقابل آنمیآ یکه نبات خانم گفت من هم م افتادند

 

 بماند و استراحت کند مقاومت کرد و چادر به دیکه با ها

 .حرکت شد یآماده  سر

 : آمده بود گفت رونیکه از اتاقش ب تایآرم

 !؟یشما کجا چادر چاقچور کرد یإ مامان -

 بده، نوش یسبحان یدخترم؟! حال آقا یدیمگه نشن -

 اون هیخودشه و  هیرو نداره.  یکس بهیغر نجایا نیآفر

 قوت هیباشم  دی! من بادهیدخترشم هنوز نرس پسرش،

 !هیقلب

 : مادربزرگ گذاشت وگفت یدست بر شانه  تایآرم

 اندازم یم نیمادربزرگ که حرفتون رو زمشرمنده  -

 یحساسه، اونجا م یلیگل وجود شما االن خ یول

 شه، حاال یحالتون بد م دیکن یم یزار هیگر دیر



 ی. اصال عصر خودم مدیر یم گهیوقت د هی بمونه

 خوبه؟! برمتون

 

 .شد میدر مقابل اصرار آن ها تسل نبات

 مادربزرگ ماند و زن و شیبود پ لشیکه روز تعط تایآرم

 ییبا لوله ها یسبحان یرفتند. آقا مارستانیبه ب شوهر

 اش فرو رفته بود به دستگاه ینیدر بازوها و داخل ب که

 .وصل بود یهمان تنفس مصنوع ای راتوریرسپ

 . و چشمانش بسته بودند دهیبه شدت پر رنگش

 خون یچشمانش دو کاسه  هیاز شدت گر نیآفر نوش

 به دست مادرش داد که یآب وانیبود. ماهان ل شده

 .ورود شهناز و فرامرز شد و به استقبالشان رفت متوجه

 

 

 سالم پسرخاله، سالم عروس خاله. شما چرا -

 !د؟یدیکش زحمت



 تیهدا دوریکر یفلز یها یسمت صندل هیآن ها را  و

 .کرد

 !حالش چطوره ماهان جان؟ -

 .شدن دیازش نا ام گهینداره! د یفیحالش تعر -

 .زد هیگر ریبلند بلند ز نیحرف نوش آفر نیا با

 انداخت و او را نینوش آفر یدست بر شانه  شهناز

 نهینزد! حجم مهربان س یچحرفیخود نشاند. ه کنار

 .بود نینوش آفر یآرامش برا یدارو نیبهتر اش

 و گفت : دیکش شیموها انیم یدست ماهان

 

 شمارش معکوس شروع گهیجواب کردن، گفتن د -

 که ممکنه ییتا جا یاما خوب کادر پزشک شده

 .دن یرو انجام م کارشون

 : گفت فرامرز

 !اد؟یخواد ب یخواهرتون مژده خانم نم -

 : به او کرد و گفت ینگاه ماهان



 چارهیاما ب ادیمژده ب دیگفت بگ روزیچرا اتفاقا بابا د -

 وزریشه. از د یهوشه. اومدنشون هم متوجه نم یب

 .رسونن یخودشون رو م عیگفتن سر میگفت که

 موقع مژده و همسرش بدون بچه ها از راه همان

 مژده او را در آغوش دنیبا د نی. نوش آفردندیرس

 کردند. هیو هردو بلند بلند گر دیکش

 

 که آن نینوا منتظر امدن دخترش بود، هم یمرد ب انگار

 آن ها را نگاه کردند خط شهیو از پشت ش دندیرس ها

 .صاف صاف شد و بوقش به صدا در آمد توریمان یرو

 .معبود شتافت داریبه د یسبحان

 دانستند ی، انگار که م دهیو شوهر تازه از راه رس زن

 .بودند دهیپوش یهردو مشک ندیآ یمجلس ختم م یبرا

 زوج جوان کم یپوش کیاز ش یزیاندوه چ شدت

 داد یم یطرف مژده را دلدار کیبود . شهناز از  نکرده

 را . بنا شد جنازه در نینوش آفر گرید یاز سو و



 .بماند تا فردا صبح به خاک بسپارنش سردخانه

 ، شهناز و فرامرز هم به خانه یسبحان یخانواده  همراه

 روز سخت وتلخ تنها نیرفتند تا آن ها را در ا شان

 .نگذارند

 

 شهناز و یخواهر و برادرها یمراسم خاکسپار در

 به رانیرا در ا ی. آن ها که کسافتندیها حضور  هیهمسا

 فرامرز و خانواده اش نداشتند اما به لطف وجود جز

 مهربانشان مجلس گانیشهناز وهمسا یها لیفام

 .با شکوه برگزار شد عییتش

 کارها را یهمه  بی، فرامرز که ترت یاز خاکسپار پس

 از هتل یکینهار به  یقبل داده بود مهمان ها را برا از

 .دعوت کرد ها

 مهیول یپس از خوردن غذا و خواندن دعا نیآفر نوش

 جا اعالم کرد که همراه فرزندانش به خارج از همان

 فقط نجایماندنش در ا لیخواهد رفت چرا که دل کشور



 .خاک رفته بود ریبود که اوهم به ز همسرش

 

 

 .سوخت چارهیبه حال زن ب یهمگ دل

 آمده رانیبه ا مارشیبا همسر ب یدلخوش یبا کل طفلک

 نکهیکرد. با ا یبدون او آنجا را ترک م نکیو ا بود

 با یمرز هم جوابش کرده بودند، ول یآن سو پزشکان

 و وستهیبه وقوع پ یداشت معجزه ا دیحال ام نیا

 .زنده بماند همسرش

 یکی یکیها بودند،  هیکه اقوام شهناز و همسا مهمانان

 همراه نیکرده و رفتند. خانواده نجم الد یخداحافظ

 .به منزل رفتند آنها

 از آن خانه درندشت رفته و خاک اندوه بر آن صفا

 دم کردند و همراه یو نازگل چا تایبود. ارم نشسته

 و حلوا به سالن آوردند. شهناز به کمک مژده خرما

 یز قبل برا نیبست. نوش افر یرا م شانیچمدانها



 

 یچا دنیبود. پس از نوش دهیرا چ شیابرنامه ه رفتن،

 :به شهناز و فرامرز کرد و گفت رو

 دهیخونه به نام من خر نیپسرخاله! عروس خاله! ا -

 بمونم، بهتون نجایتونم ا ینم گهیاما من د شده

 نیو هرموقع که تونست دشیدم بفروش یم وکالت

 .نیرو واسم حواله کن پولش

 از سر ینگاهش را به اطراف چرخاند و آه فرامرز

 .دیکش افسوس

 !ن؟یبفروش دیخوا یچقدر م -

 .داد و دستش را تکاند نییشالش را پا نیافر نوش

 که نی. فقط استیبرام اصال چند و چونش مهم ن -

 موقع نیگردم مگر هرسال ا یبرنم گهید من

 .خونه نیو ا دیمون ی. پس شما میسبحان سالگرد

 مشتاق زن و شوهر را شکار کرد و گفت: نگاه

 



 !. ها؟نجایا نییای! اصال خودتون بشنهادیپ هی -

 !چطوره؟

 :و گفت دیبه سرش کش یدست فرامرز

 خونه رو ندارم. دو نیا دیدخترخاله من پول خر -

 ...متیخونه خودمون ق برابر

 .دیحرفش پر انیم نیآفر نوش

 بده. پسرهات یخوب حاال هر موقع داشت یلیخ -

 . خوب دویخوا ی. خونه که مرنیگ یزن م دارن

 .ننیبش یکیخونه ست. بده هرکدومشون تو  طبقه

 نصف خونه رو بخر ها چطوره؟! سه دونگش اصال

 امیب یمونه که وقت یشما بخر سه دونگش هم م رو

 تنگ شد و خواستم برم یسبحان یو دلم برا رانیا

 .جان و مکان نمونم یب سرخاکش

 به فرامرز انداخت. ینگاه ازشهن

 

 ...پول نیا یدون یآخه م یول-



 .ستیمن مهم ن یپولش اصال برا نیبب -

 بده دی، آدم با ستیشما مهم ن یبه هرحال برا -

 .رو پولش

 .بده، هرموقع دستت اومد بده -

 انداخت و بعد رو به نوش یبه همسرش نگاه فرامرز

 .کرد نیآفر

 یارزه م یکه م یمقدار نیاالن در حال حاضر نصف ا-

 .بردارم تونم

 شم گهی. نصفش رو بده نصف دگهیخوب حله د یلیخ -

 کال مال خودت ید یم ای. ید یاصال نم ای ید یم ای

 یلیمدت خ نی.فقط شهناز اید یکم کم م ایشه  یم

 دی. باگهید یکردم من رو ببخش خودتم مادر تتیاذ

 

 کار رو نیگولم زده حاال ا یبدجور طونیکنم ش اعتراف

 .ادیاز دل تو درب قتیکه حق کردم

 



 .دیمن رو ببخش. خاله جون شما هم من رو ببخش -

 .ختمیاسترش و اضطراب تو جونتون ر یلیخ

 .حرف ها کدومه نیا -

 خودم رو یسالگرد سبحان یبار برا کی ی. سالامیم -

 .رسونم یم

 .قدمت رو چشم -

 یالملل نیبه سمت فرودگاه ب یعصر همان روز همگ و

 شده ام یداریخر لیرفتند. در مورد وسا ینیخم امام

 

 وکالت را همه جوره به فرامرز داده بود که نیآفر نوش

 .داند رفتار کند یصالح م هرطور

 بودند دلشان کیهمه نو و ش لیکه وسا نیبه ا نظر

 بفروشند وهمه را نگه یآن ها را به سمسار امدین

 شنهادی. فرامرز پآمده بود شیپ ی. فرصت خوبداشتند

 که خودشان به آن خانه بروند که باالفاصله با کرد

 .العمل تند مادر و شهناز مواجه شد عکس



 ی! حرف ها مم؟یخونه بر نیاز ا ،یگ یم یدار یچ -

 !یزن

 ...بزرگ تر یلیخوب اونخونه خ -

 ینم رونیخونه ب نیباشه، اصال بهشت باشه. من از ا -

 .رم

 حرف مادرشوهرش را گرفت. یهم دنباله  شهناز

 

 نیخونه رو ، ا نیبله ، منم با مادرجون موافقم. من ا -

 !ها رو ، بزارم کجا برم؟ هیهمسا

 .به پسرامون مشید یخوب باشه. پس م -

 .هم خوبه یلیخ -

 : گفت تایها به خارج رفتند. آرم لیفام

 نایا دیخونه رو به پسرها بد دیخوا یخوب حاال اگه م -

 کار کنن، عروس جهاز یخوان چ یهاش رو م لیوسا

 !گهید ارهیم

 به لیوسا ستین فی!حم؟یکار کن یچ یگ یخوب م -



 هیگم  یبره؟ م میرومفت بد یو قشنگ یگرون اون

 !شنهادیپ

 .ها بگو -

 کنم که ... یم شنهادیمن پ -

 

 !؟یها... که چ -

 شده یمیخودمون رو که قد لیکنم وسا یم شنهادیپ -

 !. ها چطوره؟میاریبره، اون ها رو ب میداغون شده بد و

 .باال انداخت یشانه ا شهناز

 کار رو نیا میتون یرو آره، م زایچ یخوب بعض -

 . نظر منمیاریبره و اونا رو ب میبد میتون ی. ممیبکن

 !فرامرز؟ یگ یم ی، تو چ مثبته

 : گفت فرامرز

 کار خانم زایچ نی، ا ستین میحال زایچ نیمن ا -

 کار ی. حاال چدیدون یخونه ست. خودتونم م یها

 !د؟یبفروش دیخوا یم دیکن یم



 گفت : شهناز

 

 میکه ما هست یا هیریخ نی. تو هممینه چرا بفروش -

 !دارن ازین لینوسایهستن به ا انقدرها

 .بره میبد یجور نیهم یخوا یخوب، پس م یلیخ -

 !آره -

 !؟یچ نیاون وقت به نوش آفر-

 دیخودش گفت هرجور دوست دار نم،یبه نوش آفر -

 یره. اون که اصال راض یم مید ی. حاال بهش مگهید

 خوب ما یبره ول میرد کن یجور نیهم عیسر بود

 .میخر یازش م منصفانه

 یدست شما رو م گهیکار د نیهم خوب، پس ا یلیخ -

 .بوسه

 کنم. یمون اعالم م هیریباشه . من تو گروه خ -

 

 



 نیمثل ماش یلیخونواده ها هستن که هنوز وسا یلیخ

 ...و زریفر خچالی ون،یاجاق گاز، تلوز ،ییلباسشو

 .ندارن

 :زد و گفت یلبخند فرامرز

 .گهید لیدفعه بگو همه وسا هیخوب خانم  -

 فرش ها نیبه جز فرش. چون نوش آفر یآره همه چ -

 .بره یگفت م رو

 .خوب یلیخ -

 .بده رتیخدا خ -

 :گفت نبات

 شه. یطبقه جا نم هیکهاونا دارن تو  یلیاونوسا -

 

 .دیخند شهناز

 .شما ییرایباال، تو پذ ادیمادرجون نصفش م -

 .چشم مرتب کرد یرا بر رو نکشیع مادربزرگ

 !مبل ها رو بدم بره ها؟ نیمنم ا یعنیإ، پس  -



 :گفت فرامرز

 یمیقد یلیمال شما که خ گهیآره چرا که نه. د -

 .خواد یدلتون م. البته اگه شده

 :را باال گرفت و گفت حشیخانم تسب نبات

 . تو تمامستیبره، مهم ن نیبد نید یرو م یهرچ»

 دیبا شهیبرام مهمه که هم حیتسب نیفقط ا لیوسا

 .من شیپ بمونه

 .را نشانش داد یشگیهم قیعق حیهمان تسب و

 شد و گفت: قیاو دق حیبه تسب تایآرم

 

 !براتون مهمه؟ نقدریچرا ا حیتسب نیا یمامان -

 را که در یرا در آورد و قطره اشک نکشیخانم ع نبات

 چشمش جمع شده بود با دل انگشت پاک ی گوشه

 .کرد

 خان ومرثیروز آخر که مالقات ک نکهیبه خاطر ا -

 وقت از خودم چیرو داد بهم و گفت ه نیا رفتم



 خان بوده و ومرثیکنار ک شهیهم نینکنم. ا جداش

 من یبرا یگم اگه اتفاق یجا بهتون م نیهم من

 ....دیکن یهم همراه من دفن م حیتسب نیا افتاد

 فقط توانست که صبح با مادرش صحبت کند تا محمد

 دندیبروند که شن یهرچه زودتر به خواستگار نکهیا

 ها به رحمت خدا نینجم الد لیفام ،یسبحان یآقا

 روز بود کیمحمد  یبه عقب افتاد. مرخص هی. قضرفته

 وسیشد. ما یط یآن هم در گورستان و خاکسپار که

 

 دلدار خود به محل خدمتش یدرست و حساب دنیند از

 .بازگردد تختیکامل به پا گرید یتا هفته  برگشت

 یها م نینجم الد یراحت به خانه  الیبا خ گرید نازگل

 با او گریوقتش را د شتریرفت. آرمان هم ب یو م آمد

 یشد. فقط زمان یم شیدایتر در خانه پگذراند و کم یم

 .که نازگل هم آنجا بود بود

 قمر خانم، نیخانم و همچن ریکمک اعظم خانم و من به



 یمیقد لیآمد، وسا یخانم م ریکه به کمک من یکارگر

 نینو نوش آفر لیاهدا شد و وسا ازمندیبه افراد ن منزل

 اسباب خود کردـ نیگزیجا را

 «و چهارم ستیب» فصل

 

 

 یجالب فضا ونیخانه کال عوض شد، دکوراس شکل

 ی هیروح رییتغ یبرا نیرا عوض کرده بود و ا خانه

 .بود دیمف اریخانه بس افراد

 .افتی انیمرد جوان پا تیمامور باالخره

 به دیخانم با اصرار محمد همان روز که او رس ریمن

 .ندیآ یزنگ زد و گفت که عصر به خانه آن ها م شهناز

 .زد یبرق م یزیشده و از تم یتازه خانه تکان خانه

 ی وهیمحل چندمدل م یفروش وهیاز م عیسر شهناز

 و در آشپزخانه مشغول شستن شد که دیخر نوبرانه

 بلندش را با یکه دوش گرفته و موها یدر حال تایآرم



 به به، اوه –کرد وارد آشپزخانه شد. یخشک م حوله

 گوجه سبز، زردآلو، ل،یجانم، هلو ، شل یا وهیمدل م چند

 

 ادیخواد ب یمامان بازم مهمون م نمی. ببیاقوتی انگور

 !؟یگرفت وهیهمه م نیا

ها را از آب  وهیآن که به طرف او برگردد م یب شهناز
 در

 : و گفت ختیر یآورد و در آبکش م یم

 .انیخوان ب یم نایا رخانمیمن -

 .داد زد تایآرم

 !مامان -

 !د؟یایهشون بگم نبگم؟ ب یدخترم؟! چ هیچ -

 یصندل یو خود را رو دیکش یقینفس عم تایآرم

 .انداخت

 اومدن نزار حرف به یول دیاینه مادر من ، نگو ن -

 حرفا بکشه لطفا! نیو ا یخواستگار



 

 نه ایکار کنم، ها؟! مهر بزنم به زبونشون  یچ یگ یم -

 یم یاون ها رو بدوزم؟! چ یسوزن نخ بردارم لبا هی

 و نیعاقل و سنگ شهیهم یتایتو اون آرم! تا؟یآرم یگ

 !روزها چت شده؟ نی! ا؟یمن هست نیمت

 یشده! تمام آرزوها یچ یدون یمامان خودتم خوب م-

 !به باد رفت من

 !چرا به باد رفت آخه -

 یایب سیسرگرد پل هیتو فکر کن به  گه،یخوب د -

 !بوده یکه پدربزرگت اعدام یبگ

 یبشنوه دلش م ادیب یبس کن، االن مامان تایآرم -

 .شکنه

 نیخوام ا یمن نم یدونم . ول یدونم مامان، م یم -

 خوام خودم رو یبگم. نم یخاقان یرو به خانواده  زایچ

 .بشکنم

 



 !شکستن نداره دخترم -

 .کنم یمامان خواهش م -

 شانه باال دید یم دهیفا یکه بحث را با او ب شهناز

 .و به کارش ادامه داد انداخت

 به مادرش گفته بود نگذارد کار به نکهیرغم ا یعل تایآرم

 حرف ها بکشد به اتاق خود رفت و نیو ا یخواستگار

 و از عقب دم دیرا سشوار کش شیموها نکهیاز ا پس

 دیاش را باز کرد و به بازد یواریکرد، در کمد د یاسب

 .پرداخت شیها لباس

 !دیپوش یم دیلباس را با کدام

 ها رهنیآن پ گریکه د دیپوش یمانتو شلوار م اگر

 گرفت مانتو مینداشتند به تن کند. پس تصم یمورد

 را که تازه یآسمان یبه رنگ آب یکیش اریبس شلوار

 

 بود برتن کند. مانتو شلوار از جنس نخ بود و دهیخر

 .را هم بر سرش انداخت یرنگ دی. شال سفخنک



 بود و شال دینگاه کرد. رنگ پوست خودش سف نهیآ به

 داد. آن را از سرش یتر نشان م دهیاو را رنگ پر دیسف

 با نقش و یرنگ یسرمه ا یآن روسر یو به جا درآورد

 که با مانتو شلوارش جور یآسمان یو آب دیسف یها نگار

 .انتخاب کرد بود

 .قاب گرفت یصورت گردش را به خوب بایز یروسر

 او را هرچه ییبایاش ز یو مهتاب دیتضاد پوست سف در

 .دیکش یبه رخ م شتریب

 

 

 گرفته بود سر ادیکه تازه  یاش را مدل قشنگ یروسر

 به خود بود یدگی. در همان هنگام که او مشغول رسکرد

 آماده شده و به نیو آرمان هم به همراه آرم فرامرز

 .آمدند ییرایپذ

 آن ها آمده بود یاصرار آرمان، نازگل هم به خانه  با

 .به طبقه باال رفت و در را زد دیرا ند تایآرم یوقت



 تق تق.صابخونه اجازه هس؟ -

 تو نازگل خودت رو لوس ایب»کش آمد. تایارم یلبها

 «.نکن

 .دیدوستش سوت کش دنیبه محض ورود و د نازگل

 .اووووه چه کرده عروس خانم. مبارکا باشه -

 دوستش، باغچه گل سرخ فیدخترجوان از تعر صورت

 .شد

 

 .کنم! هنوز نه به داره نه به باره ینازگل، خواهش م -

 :تخت انداخت و گفت یخنده کنان خود را رو نازگل

 !نه به داره نه به باره اسمش خاله موندگاره -

 یم شیبا دست پ یزنیکلک! تو با پا پس م نمیبب

 طرف هی! آره ؟ درست گفتم ضرب المثل رو؟! از ؟یکش

 خوام و به قول ینم ه؟یچ یخواستگار انینه ن یگ یم

 ینجوریطرفم ا هیو بهمان،! از  ساریفالن و ب نیآرم

 !کلک هان؟ یببر ویدل ک یمانتال کرد یسانت



 .تخت نشست یکنار او رو تایآرم

 نیمانتال کردنه؟! به ا یسانت نیدختر خوب ا آخه»

 «!یاسپرت و رسم پیت هی گنیم

 را ورانداز کرد. شیکرد و سرتا پا کیچشم بار نازگل

 

 خوشگل و قشنگم به یروسر نیآره جون خودت، ا -

 !یاسپرت بودنش سرت کرد خاطر

 .زد ییلبخند دندان نما تایآرم

 ارم؟یدرش، ب یخوا یم -

 .کرد ینیریتبسم ش نازگل

 حضرت تیترسم حکا یبابا بذار رو سرت باشه. م نه»

 نیتکرار بشه با ا خایجنبه زل یب یو دوستا وسفی

 خا،یدوستان زل ییتو وسفمونی نجایکه ا تفاوت

 چیجنبه بودن اونا هم ه ین که تو ب هیو بق محمدآقا

 .ـستین یشک

 او زد یارام به بازو تایارم



 فکر کن. ی. اصال هرجور دوست داریحاال هرچ -

 

 موقع زنگ خانه به صدا در آمد و شهناز خانم از همان

 .کرد شانیصدا نییپا

 .دندیمهمون ها رس دیایبچه ها ب -

 خواست بعدا برسد و توجه آن ها را جلب یکه نم تایآرم

 دست نازگل را گرفت و با آسانسور خود را عیسر کند،

 به آن ها خوش آمد هیرساند که همراه بق نییپا به

 .دیبگو

 دسته گل کیو  ینیریبزرگ ش یبا جعبه  مهمانان

 وارد سالن زبانانیداخل آمدند و با تعارف م بایز اریبس

 محمد بود که با دسته گل و چند بسته. نفر آخر شدند

 .. دختر جوان ناخواستهستادیا تایمقابل آرم ،یسوغات

 مرد جوان شد. محمد در کت و شلوار خیم نگاهش

 را شیکه موها یدر حال ،یصدف یراهنیرنگ و پ یسرب

 برازنده به کویش اریباال داده بود، بس شهیهم برخالف



 

 چهره و دنی. قلب دختر جوان از ددیرس یم نظر

 انیطپش را گذاشت. جر یبنا دایاو شد دیجد لیاستا

 تمام تنش را داغ کرد. انگار نفس کم ،یالیو س گرم

 .بزند یبود که نتوانست حرف آورده

 حال خراب دوستش، ضمن زدن ضربه دنیبا د نازگل

 از عیها را سر یاو، بسته سوغات یارام به بازو یا

 .او گرفت دست

 «.میبه زحمتتون نبود یممنون محمدآقا راض »

 

 خوش یبه تابلو اریاخت ی، با آمدن آنها ب تایآرم چشم

 داخل سالن افتاد. یشده  یسینو

 

 خود آن را یبایز اریکه پدرش با خط بس یهمان

 .زده بودند واریکرده، قاب گرفته و بر د یسیخوشنو

 «.معکما سمعا و ارا یالتخافا، انن «



 .نمیب یشنوم و م یمن با شما هستم، م دی: نترسترجمه

 از گرما در دلش نشست، اضطراب و دلهره از یموج

 نیا یرخت بربست. انگار که از ال به ال وجودش

 یکه از دعا ییشد. جادو یجادو بلند م کلمات،

 تایخاست. نازگل سر در گوش آرم یبرم فرشتگان

 :و گفت گذاشت

 محمد ن؟ییدختر! مخت کرکره ش رو داده پا یه -

 .خسته شد ریبا توست، گل رو بگ آقا

 اضطراب سرش یتابلو دلش را محکم کرد، ب خواندن

 وحشت و ترس رفته یها هیسا گریبلند کرد. د را

 

 . همه جا نور بود و آفتاب. به نگاه مشتاق محمدبودند

 به طرف او بایز یدوخت که دسته گل را با ژست چشم

 ،ی. صورتیرنگ یپر از رز ها یبود. دسته گل گرفته

 .بردند یو سرخ که هوش از سرش م ییمویل د،یسف

 .زمزمه کرد آرام



 !ممنونم -

 :گوشش زمزمه کرد ریز طنتیبا ش نازگل

 ممنونم و کوفت. ممنونم و درد. چه طاقچه باالهم -

 !ذاره یم

 :به خود آمد. حق با او بود، آرام گفت تایآرم

 گل ها رو نی. من ادیقشنگن، واقعا لطف کرد یلیخ -

 .دوست دارم یلیخ

 زد. نازگل آرام دم گوشش گفت: ینیریلبخند ش محمد

 

 .نهیهم کالیآ بار -

 جوان که از برخورد نسبتا گرم او خوشحال شده مرد

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست بود،

 دوارمیگله اما ام یقابل شما رو نداره. البته گل برا -

 .مثل گل نباشه عمرتون

 .خواند یم یگریدر چشمانش جمالت د تایآرم

 انیکه اگر وجود نازگل در آنجا نبود به زبانش ب یجمالت



 یتوانست بخواند که محمد م یزود م یلیشد اما خ یم

 «.یباتریگل ها ز نیتو از تمام ا»:گفت

 چون شبق محمد یبه موها و محاسن مشک دخترجوان

 که اهشیچشمان س یگوشه  زیر یها نیکرد. چ نگاه

 داد که مرد یلبخند او عمق گرفته بودند، نشان م با

 .و خشونت تیاهل بگو بخند است تا جد شتریب جوان

 صاف و چهارگوشش بود یشانیپ یرو یاریاگر ش دیشا

 

 در یشد ول یم هیها شب سیبه پل شتریجوان ب مرد

 به چشم شتریشاد بودنش ب یآن موقع جنبه  هرحال

 .آمد یم

 داد آفتاب یشده بود که نشان م رهیت یکم پوستش

 کرد که یاو کم نم تیاست که نه تنها از جذاب سوخته

 .افزود یعکس؛ بر آن م بر

 حالت خود خدنگ نگاه نیتر پیدر خوشت مردجوان

 .نشانه گرفت تایرا به صورت آرم زشیسحرآم



 .با اجازتون -

 .رفت ییرایبعد داخل پذ و

 .او را داخل آشپزخانه کشاند نازگل

 .میشربت ها رو آماده کن ایب ا،یب -

 

 یآب درونشان م دیها آماده بودند. فقط با شربت

 نکند مجبور نکهیاز ترس ا تای. همان موقع آرمختیر

 برادر کوچکش را یآن ها را به سالن ببرد فور شود

 .کرد صدا

 

 .ایلحظه ب هیجان،  نیآرم -

 :خاست غرغرکنان گفت یکه از جا بر م یدر حال نیآرم

 !جان نیآرم میشد، ما شد ییرایباز موقع کار و پذ -

 .به آشپزخانه آمد و

 تراش دار شربت یها وانیل یحاو لوریس ینیس تایآرم

 گرفت. نیبه سمت آرم را



 

 .ها یزیداداش فقط مراقب باش نر ریبگ -

 از دست او ینیزد و ضمن گرفتن س یپوزخند نیآرم

 :گفت

 ها، ید یرو دست آرمان نم ینیخواهر من! س -

 .نی! به داداش گلت آقا آرمید یبه من م یدار

 .برداشت و به سمت او پرت کرد یگوجه سبز نازگل

 ینگفت یگفت یزیراجع به آرمان چ ،یاو یاو یاو -

 !! بچه پر روها

 شانه به یرفت سرش را از رو یکه م یدر حال نیآرم

 :او چرخاند و گفت سمت

 یحالت رو م امیسقف اون موقع م هی ریز دیبله، رفت -

 بود، خدا یتینازگل خانم. اون وقت اگه شکا پرسم

 بهت رحم کنه چون من عوض گوجه، هندونه دیبا

 کنم. یپرت م طرفت

 



 .پرت کرد یدرشت یبار زردآلو نیا نازگل

 .... اگهستمیدرست نکنم نازگل ن ویکیمن اگه تو -

 .گم شد میمر ادینازگل در فر یصدا هیبق

 .کرد شانیاز داخل سالن صدا میمر

 !شتون؟یپ امیمنم ب ایتو  دیایبچه ها م -

 :را گرفت و گفت تایگل دست آرم ناز

 .میما اومد این -

 رفتند. آرمان و محمد تمام قد ییرایدختر داخل پذ دو

 شدند. ارمان به خاطر نازگل و محمد به خاطر بلند

 .ندکرد زیخ میهم به احترام ورودشان ن هی. بقتایآرم

 محکم آماده کرده بود،« نه» کی یکه خود را برا تایآرم

 همه مدت، انگار که قول و نیمحمد بعد از ا دنید با

 

 او یرا با خود فراموش کرده باشد، رو به رو قرارش

 .نشانش داده بود نشست میکه مر ییجا

 کردند. همهمه بود یبا هم صحبت م انیها و آقا خانم



 ینم یزیدخترجوان گرفته بود، چ یانگار گوش ها یول

 دانست ساحلش یغوطه ور بود که نم ی. در بحردیشن

 اش لحظه به لحظه یریگ می. قدرت تصمکجاست

 .شد یتر م فیو ضع فیضع

 .دینبات خانم را شن یو منگ بود که صدا جیگ

 !دخترم؟ تایآرم -

 .دیبه سمت او چرخ یشرمندگ با

 ؟یبله مامان -

 زد و گفت: ینیریبه حال او سوخت. لبخند ش رزنیپ دل

 

 با آقا محمد تو اتاق باهم حرف دیمادر جون بر -

 .نیسنگاتون رو وا بکن ن،یرو بزن هاتون

 چشمانش گرد شد. چقدر زود به اصل مطلب تایآرم

 بودند! اصال مگر به مادرش نگفته بود اجازه دهیرس

 .صحبت به آنجاها بکشد ندهد

 به مادر و پدرش انداخت که هردو ینگاه دیترد با



 .بستند و باز کردند چشم

 سو، با آرنج بر او فشار نیاز ا میاز آن سو و مر نازگل

 .آوردند

 :گفت میمر

 .داداشم خسته شد گهیپاشو د -

 گفت: نیدانست کجا برود که آرم یبلند شد. نم تایآرم

 

 یزی. فقط لطفا چنجاستیتو اتاق بنده هم دییبفرما -

 .نیبه هم نزن رو

 .رخندهیزدند ز یهمگ

 محمد دستش را به سمت در دندیدر اتاق که رس مقابل

 :و گفت گرفت

 .کنم یخانم خواهش م دییبفرما -

 .بدون تعارف قدم داخل اتاق گذاشت تایآرم

 تخت یو خودش رو دیمحمد جلو کش یرا برا یصندل

 .نشست



 

 زد. ینیریو لبخند ش دیزبان بر لب کش محمد

 

 : را کج کرد و دستش را از هم باز کرد و گفت سرش

 خوب، خانم خانم ها اصل حالتون چطوره، ما رو -

 د؟یخوش دینیب ینم

 .به فنا رفت گریاو د نیمخمل یصدا دنیبا شن تایآرم

 یاز قبل کرده بود صدا شتریاو را ب یکه جاذبه  یزیچ

 میاستحکام، تس نیکه در ع ییاش بود. صدا ییجادو

 نشاند. کبوتر دل در یرا بر تن دختر جوان م نوازش

 .دیسو و آن سو کوب نیخود را محکم به ا نهیس قفس

 بود و آرام نییدست بر قلبش گذاشت. سرش پا تایآرم

 : گفت

 .متشکرم -

 کرد که یمحمد را برانداز م یچشم ریهمان حال ز در

 را جلو برد یشکار محمد شد. مرد جوان صندل نگاهش



 گفت : و

 

 شر ؟یباعث سده انقدر کم لطف بش یخوب بانو چ -

 که کم شد شکر خدا ، پس به حز اون لتونیفام یآقا

 !رفتارت شده باشه؟ نیممکنه باعث ا یچ

 ...واال -

 : دستش را باال آورد و گفت محمد

 .کم و کاست بگو یب ،ییآره آره واال ... درست، خدا -

 : گفت تایآرم

 که اون باعث شد دمیفهم ییزایچ هیراستش  -

 .کنم دنظریتجد بخوام

 .شد یباال رفت و جد شیبک ابرو محمد

 !مگه؟ یدیفهم یچ ،یرو، از ک ییزایمثال چه چ -

 یسو و آن سو نگاه م نیا د،یدانست چه بگو ینم تایآرم

 خواست غرورش را یبود. نم ی. دنبال جمله ا کرد

 



 .شده بود ریحال نظرش هم متغ نیدر ع بشکند

 : کرد که محمد گفت ینگاهش م سردرگم

 .شنوم یخوب م -

 بوده که من تازه یراز هیما  یراستش در گذشته  -

 .شدم متوجه

 : زد و گفت یبار محمد مجددا لبختد نیا

 !منظورتون مرحوم پدربزرگتونه؟ -

 .گرد شد تایآرم چشمان

 !د؟یدون یشما از کجا م -

 راست یپا یچپ را رو یکرد و پا یخنده ا محمد

 گرید کیزانو در  یو هر دو دستش را بر رو انداخت

 کرد. قفل

 

 یرفته من و آرمان دوست ها ادتونیشما  نکهیمثل ا -

 .میهست گهیهم د یمیصم

 !آرمان بهتون گفته؟ یعنی -



 .میندار یاز هم مخف یزیچ میبله؛ ما دوست -

 .سکوت کرد تایآرم

 : ادامه داد محمد

 درمورد پدربزرگ دیدیکه فهم یدیجد یزهایچ -

 فرد شونیبوده، خدا رحمتشون کنه، ا مرحومتون

 نیا یبودن و من از وقت یمحترم اریبس اریبس

 خورم که یتاسف م یلیخ دمیرو شن هیقض

 اما از نمیتونم بب یرو نم یمرد بزرگ نیکهمچی

 متاثر شدم. خوب، یلیسرگذشتشون خ دنیشن

 یبه ماجراها یکه هست چه ربط ییزایچ نیا حاال

 !ن؟ینظر گرفت دیبه تجد میداره که شما تصم ما

 

 .و گنگ نگاهش کرد جیگ تایآرم

 !نداره؟ یکه ربط نهی! منظورتون ا؟یچ یعنی -

 .را جا به جا کرد شیشانه باال انداخت و پاها محمد

 



 از یبرهه ا هیتونه داشته باشه؟! در  یم یچه ربط -

 یبودن در مقابل ب یفرد عدالت گرا و مومن زمان

 راه نیو جونشون رو هم سر ا ستادنیا یعدالت

 ریخ یاز دعا دوارمیروحشون شاد. من ام گذاشتن،

 .میو خوشبخت بش میبهرمند بش شونیا

 

 دخترک یشانه  یکوه دماوند از رو یبه بزرگ یبار

 حرف مرد جوان اعتماد به نفس گم نیشد. با ا برداشته

 : و سرش را باال گرفت افتیاش را باز شده

 حاال یول دیمن رو درک کن دیتون یدونم چقدر م ینم -

 تونم راحت باهاتون در یم دیدون یرو م زیهمه چ که

 .بزارم ونیم

 !بله راحت باش -

 دهیخودم ند دمیپدربزرگم رو شن انیجر یمن از وقت -

 خوابم اومد یهم تو یچندبار یشدم، حت ارادتمندش

 ...یول



 : را خاراند و گفت شیابرو محمد

 !؟یچ یول -

 ینجوریسرنوشت اون ا نکهیکردم از ا یخوب فکر م -

 مادربزرگ بچه نکهیاعدامش کردن ، از ا نکهیاز ا شد،

 

 رو برداشت و از اون شهرکوچ کرد و رشیصغ یها

 رو شونیلیکه طعنه نشنون فام نیا یشد برا مجبور

 یبسازن، خوب همه  یدیجد یزندگ هیکنه و  عوض

 ! فکر کردمگهیباعث شد من دچار شوک بشم د نایا

 راز رو بشنوه ممکنه تصور نیبخواد ا یهرکس اگه

 .نداشته باشه یخوب

 : گفت محمد

 یکنه اما در راس همه  یم یبرداشت هی یبله هرکس -

 وجدان و ی فهیکه مرحوم شادمانفر به وظ نهیا اونا

 !زهیافتخار آم یلیخ نیخودشون عمل کردن و ا ینید

 چیخوب پس چرا مادربزرگم فرار کرد؟! چرا اصال ه -



 کنن؟! چرا خواست یاز اون شهر و آدم هاش نم یادی

 !رو از اول بسازه؟ زیچ همه

 و بعد گفت : دیلبانش را تر کرد و به داخل کش محمد

 

 . حتتمامیستیمادربزرگ ن یما جا دیدون یخوب م -

 یکه مردم ب ییها هینگاه ها، طعنه و کنا ینیسنگ

 ریزدند کالفه اش کرده بود و اونم ش یم فرهنگ

 حس چوقتیخواست بچه هاش ه یبود که م یزن

 کار رو نیرو نچشن. مجبور بود اون زمان ا حقارت

 یکیبه قول تو برداشت ها  نکهیبه خاطر ا کنه

 کار رو نیو اتفاقا بهتر ستین یکیتصورات  ست،ین

 نکته نیما به ا نجایخوب االن هم ا نکهیو ا کرده

 ینم جادیرو ا یفوق العاده ا تیوضع چیه میدیرس

 یگذاشت ونیبود که با من در م ی. حالت رازکنه

 و همونجور که گفتم من ستیهم ن یچمشکلیه

 احترام قائلم و به اریبس اریبس اریبس براشون



 کنم. یافتخار م شونیا

 

 

 . سرش را باال آورد و شرمزدهدیکش یقینفس عم تایآرم

 :گفت

 به هرحال مجرم دیشما چون مرد قانون هست خوب -

 ی. مدید یم صیمجرم، خوب تشخ ریرو از غ ها

 اگه اونا هیبدونم نظر پدر مادرتون چ خواستم

 ... که بشنون

 .دستش را باال آورد محمد

 هستن و انیدونن. اونا در جر یاونا م م،یاگه ندار -

 .نباش یچیکردن. نگران ه یهم، همدرد یلیخ

 سر اصل مطلب؟ می! بره؟یقض نیاز ا میبگذر خوب

 ستاره باران شد. پس از مدت ها تایآرم چشمان

 و آرامش به او دست داد. تمام یسبک احساس

 



 که با محمد ییبا صحبت ها ش،یو دلهره ها اضطراب

 برجانش نیریش یرفتند و آرامش نیهمه از ب داشت،

 .نشست

 یرا رو  شیکرد محمد پاها دایکه کش پ سکوت

 :چون پاندول به حرکت درآورد و گفت یصندل

 .خوب منتظرم عروس خانم -

 !کار کنم؟ یچ-

 زایچ نیکار که باالخره رسمه، شرط و شروط و ا یچ -

 !ه؟یشنوم شرط و شروطتون چ یگن. خوب م یم رو

 یشد. پرده ها دهیتازه در کالبد دخترجوان دم یجان

 یایچشمانش کنار رفتند. دن یو اندوه از پنجره  اسی

 .دیچشمانش درخش شیبا حضور محمد پ یو رنگ شاد

 ندارم! یشرط به خصوص -

 

 ایادامه کار و  ل،یشه؟! خوب مثال ادامه تحص یمگه م -

 ...ایارم یحت ایمسکن،  حق



 .لبانش کش آمد اینام ارم دنیبا شن تایآرم

 نی. اولدیمنه، اتفاقا خوب شد گفت زدلیکه عز ایارم -

 خودمون ایمن و ارم دیکه اجازه بد نهیمن ا شرط

ما  یارتباطوقت در  چیو شما ه میبش یو پسر خوب مادر
 دونم یچون نم دینکن یاز کس یطرفدار

 رو قد چشمام دوسش اینه، من ارم ای دیدیفهم

 ...نیاز ا نی. ادارم

 : گفت محمد

 شما اهمی! مطمئنم ارمیمه قبول، بله عال نیخوب ا -

 !؟ گهیدوست داره. د شتریاز من ب رو

 گفت : تایآرم

 

 فوق و یکه خوب بله، من اگه بخوام برا نیا گهید -

 گرفتم، فعال که قصد میموقع اگه تصم هی ،یدکتر

 .دیگرفتم ساز مخالف نزن میاما اگه تصم ندارم

 : لبانش را غنچه کرد و گفت محمد



 !گه؟یقبوله، د نمیباشه ا -

 : گفت تایآرم

 از یمکه من عاشق کارم هستم، معل نیا گهید -

 دمیمن بوده و حاال که بهش رس یآرزو یبچگ

 ساعت هامم نیکنم. بهتر یبهش افتخار م یلیخ

 که با دانش آموزام هستم چون نه تنها من هییوقتا

 یادیز یدم، بلکه هم انرژ یم ادیاون ها مطلب  به

 ادیهم ازشون  ییزایچ یهم گاه رمیگ یم ازشون

 دارم تا آخر. دوست دهیمف یلیکه برام خ رمیگ یم

 

 کارم رو چوقتیبود برم و ه یباق یاگه عمر راه

 !یلینکنم به هر دل رها

 

 : گفت محمد

 یمن احترام خاص فه،یشر اریبله، شغل شما بس -

 دوست داشتم شهیقشر معلم ها قائلم و هم یبرا



 شما رو یجلو دیمعلم باشه وچرا با کیهمسرم  که

 مملکت نیفرهنگ ا یبرا دی! شما داررم؟یبگ

 مثل شما الزمه ی. به خصوص افراددیکن یم تالش

 عرصه باشن. نه نه من هرگز مانعتون نیتو ا که

 گه؟یراحت. د التونیشم خ ینم

 گفت : تایآرم

 

 بار رو به مشهد کی یسال دیکه من حتما با نیا گهید

 .چون عاشق امام رضا هستم برم

 : و گفت دیخند محمد

 دم یبه شما قول م . منمیمثل هم نجایإ چقدر ا -

 !. خوبه؟میدوبار با هم به مشهد بر یسال

 !ها دیقول داد -

 !بار تابستون. خوبه؟ هیبار زمستون،  هیبله.  -

 !هیعال -

 !؟یچ گهیخوب د -



 ور و اون ور نیکه بابت رفت و آمدهام به ا نیا گهید -

 ها شیها هما ناریبا کارم سم ارتباطمامانم و در  وخونه

 و ستمین یراض دیبا مانع برخورد نکنم. که نگ نایا

 

 رمیاز شما اجازه نگ یمن ه گهیالزم بود د هرموقع

 .خروج یبرا

 زایچ نیبا کار محترمتون به هرحال ا ارتباطبله در  -

 .راحت من مشوقتون هم هستم التونینه خ ه،یعاد

 گه؟ید

 : و گفت دیخند تایآرم

 !و شما؟ گهید نیهم گهیخوب د -

 : جا به جا شد و گفت مرد

 یطیسر اصل مطلب! منم مثل شما شرا میها، اومد -

 نه که دمایشما رو به جون خر طیالبته تمام شرا دارم،

 .خواهش دارم ازتون شرط،

 لطفا! دییبفرما -



 

 تمام یمن برا یمن، کانون خانواده نه تنها برا دینیبب-

 مردها دوست دارن کانون یمهمه. همه  یلیخ مردها

 مخالفت لیدل دیدون یشون گرم باشه. م نوادهخا

 !ه؟یبا اشتغال خانم ها چ ونیآقا

 .کانون گرم رو از دست بدن نیترسن که ا یم چون

 خونه سرده، ننیخونه بب انیم یدوست ندارن وقت خوب

 از یوقت یچراغ ها خاموشه. هر مرد ست،ین یخبر غذا

 نهیخونه که بب ادیم نیا دیخسته س به ام سرکارش

 .دن یدستش م ییخونه اش روشنه. چا چراغ

 ها. البته نیلوازم آرامشش رو فراهم کرده و ا همسرش

 زحمت دیکه شما بخواه ستین یمعن نیبه ا نیا

 ی. مستیخونه ن یمنظورم اصال کارها نایو ا دیبکش

 ادیو ب دینیرو شما بب یکارگر هیمورد  نیدر ا میتون

 نهیرو انجام بده بره فقط حضورتون، منظورم ا کارها

 و حضور یکیزی! منظورم حضور فد؟یش یم متوجه



 

 داغ همسر یچا وانیل کیکه  یهر دو باهمه وقت یمعنو

 یآدم از بدنش خارج م یده تمام خستگ یبهش م آدم

 دیتون یخونه هم گفتم شما م ی. درمورد کارهاشه

 نی. من در ادیندار فهی. اصال وظدینزن یچیبه ه دست

 کارها رو انجام نیا ادیب نمیرو بب یتونم کس یم صورت

 مدرسه و خونه باهم تداخل یکه کارها نیفقط ا بده،

 .خواهش من از شماست نینکنن ا دایپ

 

 حضورتون حس بشه و دیتو خونه باش شهیکه هم نیا

 کنار دی یم دینیوقت من بب یوقت و ب یها تیمامور با

 ره،یازکار ما اجتناب ناپذ زایچ نیچون من ا د،یایب

 . ممکنه چند وقتدیایکه باهاشون کنار ب نهیا خواهشم

 

 طول یور اون ور ، دو سه هفته ا نیبار من برم ا هی

 !از نظرتون؟ ستین ی. مشکلبکشه



 : شانه باال انداخت تایآر

 !؟یچه مشکل گهینه خوب کارتونه د -

 حالکه داره به هر یدر کنار محاسن خوب یهرکار-

 یهم داره. خونه  ییها تیهم داره ، محدود یبیمعا

 !به قول معروف ستیکه ن خاله

 !من با کارتون راحتم ستین ینه مشکل -

 بلند شد شیاز جا محمد

 باشغل ما قیشنوم. تطب یم نویخوشحالم که ا یلیخ-

 .ستین یهر کس کار

 البته من شما رو با شغل» زد. ینیریلبخند ش تایارم

 سنجم. ینم فتونیشر

 

 کنه شغل منم یم جادیا تهایمحدود یسر هیشما  کار

 ....طور. خوب نیهم

 .انداخت نییهر دو دستش را باال اورد و پا محمد

 .میحرف زد یلیخ گهید دییخوب که خوب! بفرما -



 از میشده. بر یچ نیبب ستیدل تو دلشون ن ملت

 .میاریدرشون ب انتظار

 خنده اش گرفت. و با هم لبخندزنان از اتاق تایارم

 .خارج شدند نیآرم

 دو دلداده، یچشمها یچراغان دنیورود به سالن و د با

 .دندیو نازگل کل کش میمر

 یل یل یل یل یل یل -

 و رو کرد دیبلند شد. هردو را بوس شیخانم از جا ریمن

 ها. نینجم الد به

 

 میو.. کردالبته ما صحبتامونو درباره عقد موقت  -

 ارم؟ینشون عروسمو ب نیدیاجازه م حاال

 شهناز به نبات خانم نگاه کردند. مادربزرگ فرامرزو

 :زد و گفت یگرم لبخند

 .دییکنم بفرما یخواهش م -

 :در آورد و گفت فشیرا از ک ییبایخانم انگشتر ز ریمن



 مادرشوهر منه. که نسل ها تو امرزیخداب یادگاری نیا

 .تاخانمیرسه به آرم یالنم م. ادهیچرخ خانواده

 :انداخت و آرام گفت نییبا خجالت سرش را پا تایآرم

 «رحمتشون کنه خدا»

 .اعتراض کرد میمر

 دی. انگشتر نشونو باستیقبول ن نیا! مامان؟ ا -

 به انگشت عروس بندازه. داداش

 

 :کرد و گفت یخنده ا رخانمیمن

 .ندازهیم تیبله اونو که داماد بعد محرم -

 رو به صاحبش یامانت خونوادگ نیخواستم ا فقط

 برسونم

 

 :خانم رو کرد به نبات خانم و گفت ریمن بعد

 یرو م تیمحرم غهیحاج خانم شما خودتون ص -

 بخونه؟ یخاقان یآقا ای نیخون



 :کرد و گفت یخانم خنده بانمک نبات

 .نییبفرما یخاقان ینه بابا من چرا؟! اقا -

 

 عروسش خوشحال شده و دنیکه از د یخاقان یآقا

 .او بود، با حرف نبات خانم به خود آمد یتماشا محو

 هیمهر دیو افتخار. فقط قبلش با لیبله حتما با کمال م-

 .بشه نییتع

 نگاه تایبه شهناز کرد و شهناز به ارم ینگاه فرامرز

 .کرد

 دخترم؟ هینظرت چ -

 :فکر کرد و گفت یکم تایآرم

 .شاخه گل رز۱۴  -

 :و گفت دیاو پاش یلبخند گرمش را رو یخاقان یآقا

 .به طور کامل معلوم بشه هیمهر دیکردن با غهیدر ص-

 که یشاخه گل رز۱۴  نیهم هیعنوان مثال اگر مهر به

 عنوان بشه که کدام شاخه گل دیباشه، با نییفرما یم



 

 .بشه دیق دیآن با یاگر عنوان نشده، ارزش مال ای. رز

 .تومن ونیلیم۱شاخه گل رز به مبلغ ۱۴عنوان مثال   به

 .دستش را باال آورد محمد

 تومن به ونیلیم کیشاخه گل رز به ارزش ۱۴ -

 .یسکه تمام بهار آزاد کی عالوه

 :گفت تایکرد به ارم رو

 قبوله؟ -

 با نگاهش از پدرمادر کسب اجازه کرد و آنها با تایارم

 .او صحه گذاشتند میمبارکه بر تصم گفتن

 کتش کرد و بیخطبه محمد دست در ج رادیاز ا پس

 .به شکل صدف از آن خارج کرد یقرمز مخمل جعبه

 را دراز کرد و محمد آرام شیبایو ز دیدست سف تایارم

 بشنود گفت: تایکه فقط آرم یطور به

 

 .نازگلدهیدست قشنگ شماست که به طال جلوه م -



 .به دست جلو آمد یگوش

 !شما آقادوماد یهول. بابا چقدر نی. صبرکننیصبرکن -

 .بده محمد آقا اریانگشترو درب تای. ارممینگرفت عکس

 .نیدوباره تکرار کن محمدآقا

 تند گرید یهم از سو میگرفت. مر یمرتب عکس م و

 .انداخت یهوا عکس م یب تند

 .شادتر شد اریبس ،یبا امدن خانواده خرم مجلس

 :رو کرد به آرمان و گفت نیآرم

 اریب تارتوی! برو گ؟یکن یگاه ممنو ن یداداش! نشست-

 .بنواز

 .را اورد تارشیگ آرمان

 خونه؟ یم یخوب اول ک -

 

 :گفت نیارم

 .میکن یهستن ما جسارت نم یتا عمو خرم -

 .نییبفرما عموجون



 :خنده کنان گفت یخرم

 .آرمان جان بزن -

 عروس با/کنهیو سکه نقل و نبات رو سرش غوغا م گل

 صورتش چون برگ/کنهیم دایبختشو پ دیتور سپ اون

 رو عروس و دوماد نیزیگل بر/کنهیم ایدن نیناز به ا گل

 مبارک باد اریمبارک  اری

 یسویتافته تازه عروس چه بلنده گ رهنیقشنگه پ چه

 تازه عروس ی بافته

 

 یپا بارهیم یکه شاده شادوماده از چشاش شاد اون

 /غنچه دست تو دست داره هیبا  خنچه

 مبارک اریمبارک  اریرو عروس و دوماد  نیزیبر گل

 .اش کردن یاز او همه همراه پس

 .را گرفت یدست نام نیموقع ارم همان

 یبرا میر یبا اجازه بزرگترا و جناب سرگرد، م -

 .دست قشنگه رو نیحرکات موزون. بزن انجام



 یب د،یآن دو جوان د یمحمد همه را محو اجرا یوقت

 دوخت. شیبایچشم به نامزد ز محابا

 

 بود که وجود دخترجوان را داغ یشراره آتش نگاهش

 .نبود که بترسند طانیش گری. دکرد

 خاله» انداخت. تایدوان دوان خود را به آغوش ارم ایارم

 «؟یعروس شد جون

 یگرفت و رو تایفرزندش را از اغوش ارم محمد

 .نشاند شیپاها

 مامان؟ یخاله بگ یبه جا یخوا یبابا جون م-

 .شد شهیدرشت پسرک درشت تر از هم چشمان

 مامانم؟ شهیم تاجونیارم یعنی -

 .بله-

 .مامان دارم گهیآخ جون پس منم د -

 بغض کنان پسرک را مجددا در آغوش خود تایارم

 .دیتپل اورا بوس یو لپ ها گرفت



 

 .قربونت برم زمیآره عز -

 هم داشته باشم؟ یداداش و آبج شهیآخ جون م -

 :که حواسشان به آنها بود، با هم گفتند میو مر نازگل

 .شهیبله چرا نم -

 از شرم گل سرخ شد و محمد قاه قاه تایآرم چهره

 .دیخند

 انیپا

 .ریغد دیسع دیمصادف با ع۱۴٠۱ رماهیت۲۷

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


