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 : خالصه

جا مانند باد جابه  شهیاش هموسالش فرق داشت، خانههم سن  یهاآدم   هیبق  با
 .شد یم

مانند همه دخترها عاشق   کرد،یم   یبلند پرواز  شهیقصه هم  نیرنشیعشا  دخترک
 دنیرس یها در انتظارش است. او برادر شهر گرگ بانهیغر یاما سرنوشت  شودیم

خودخواه آرزوها  شی هایبه  سنگ  د یبا  شیو  بلند   ین یغرامت  با  بپردازد، 
آمدن از    رونیب.  کند یاش دردسر درست مخودش و خانواده  یبرا  شیهایپرواز
 زشیآرزوها همه چ  نیاو بابت ا  ست،ین   یرها شدن  افتد یکه درونش م  یگرداب

 خودش را... .  یحت  بازد؛یرا م

 

 :یراو

گرفت   میبعد از مشورت با مادرش تصمبه ستوه آمده بود.    شی پسرعمو  یکارها  از 
دوست داشت، به تهران برود. در دلش   یلیکه آن را خ  اشیکه از محل زندگ

ترس در وجودش   با، یز  ی عشق  یبه جا  شیهاکه با حرف   کردی م  نیطاهر را نفر
 بود.

او   برد؟یپردود پناه م  یخانه و آغوش مادر به شهر  ز یو تم  بایز  طیاز مح  د یبا  چرا
و به کمک    دانستیخودش را محدود نم  ینیرنشی عشا  یهایبا وجود همه سخت



و دوست داشت،    کردی م  شیآن را ستا  یلیکه خ  یمادِر معلم خود شده بود. شغل
 بود.  افتهیدست 

ز  یاز فضاها  خواستیم  دلش استفاده کند و بچه  یبا یباز و  چادر   یهاصحرا 
بود.    شیاهایکه طاهر به او داشت مانع از تحقق رو  یدرس بدهد؛ اما عشق  نینش

که طاهر   یاو عشق را دوست داشت و دوست داشت که عاشق شود؛ اما نه عشق
 کرده بود.  ل یآن را به ترس تبد 

از ه  از  تهران برود نگذاشته بود، خواب کاف  نکهیا  جانیصبح زود   یبخواهد به 
مرغ تازه، کره و تخم  ر یش  ،یمادر با نان محل  ز یتها برانگ سفره اش  یداشته باشد. از بو

مادر بود   یبایز  یهابخوابد! چه برسد به او که عاشق سفره  یکس   گذاشتیکه نم
شرکت معروف و مستقل شدن،  کیکار در   جانیه یها عادت داشت؛ ولو به آن

 او را اشتها زده کرده بود.

به پا خواهد شد؛ اما    یبعد از او جنگ  نجایا  دانستی را جمع کرده بود. م  ساکش
داد با همان اصالت خودشان لباس    حیخود و مادرش را به خدا سپرده بود. ترج 

 یهالباس  تر از و کامل   نیباتریرا که از نظر خودش ز  ییقشقا یبایبپوشد. لباس ز
 بود. گر ید

در   ییو تنها  ینگاه کرد و به خود لبخند زد؛ اما ترس و نگران  نهیرا در آ   خودش
 ی کیکرده بود. درخواست کارش را هم    د یو پردود او را دچار ترد  بیشهر غر  کی

شرکت قرارمالقات   سییبه آن شرکت داده بود و صبح فردا با ر  شیهایاز همکالس
 داشت.

ش  مادرش لهجه  م  اشییقشقا   نیری با  را صدا  تمام زدیاو  از چک کردن  بعد   .
مدارک و ساکش آن را برداشت و از چادر خودش به چادر بزرگتر که خانواده  



  رش ی. با اشتها شگذاشتینم  یحرف  یآمد. سفره جا  خوردند یباهم در آنجا غذا م
  ی و از دلتنگ  اوردیبغض داشت. مادرش به او نگاه کرد که طاقت ن  ی را خورد؛ ول

 سفره را رها کرد و به آغوش مادر پناه برد.  ادیز

 داد: یاورا دلدار شی بایبا کلمات ز مادر 

 .یکه مادر دار  یفراموش کن د یبا  یموفق باش یخوایقز خوشگلم اگه م - 

 کرده گفت:   بغض

در؟ چرا پدر انقدر با من مخالفه؟ من شما رو فراموش کنم ما  تونمیچطور م  - 
 زن طاهر باشم. خوام ینم

 گفت:   مادر 

االن   یات جمع کرده بودم؛ ولجهيزيه  یپول رو برا  نیباش و محکم. ا  یپس قو  - 
  اهات یبه رو  د یبرو مادر. االن هست که برسن تو با  نجایزود از ا  ،ی الزم دار  شتر یب

منتظرت    نجایدارم دخترم و ا  نمای. من به تو ایو مادرت رو خوشحال کن  یبرس
  ب یتو اون شهر غر  فرستمتیکه م  هبهم بد   نانیاطم  هی  ینازم؛ ول  ی. قزمونمیم

 مادر.  یکن  دم یرو سف

 ی کرده بودند؛ ول  سیصورتش را خ  شی هارا سخت در آغوش فشرد. اشک  مادر 
. آن هم در آن شهر شلوغ و  ستادیایسال محکم و استوار م  25  نیمثل تمام ا  د یبا

 توانست؟ یواقعا م ایآ  یها؛ وللباس  نیبا ا

کرد بر خود مسلط شود. با کالمش   یمبهم و ترسناک شده بود. سع  شیبرا  ندهیآ 
بود را به دست آورد   دهیبه او رس  اشییبای را که ارث ز  شی بای باز هم دل مادر ز

خطه بود و دوست داشت به    نی که در ا  ییهایی بایو مادر را آرام کرد و با تمام ز



مثل آن را نداشت    ای دن  یجا  چیه  شکه از نظر   ییهاییباینوعانش کمک کند، زهم
  ی و مادر خداحافظ  بایز  یبار از آغوش گرم روستااشک  یپردرد، با چشمان  یبا دل
 کرد. 

مادر را به گوش جان   یهاحتی ها و نصحرف  ی. ولکردیرا با مادر عوض نم  ایدن
 اشیمحل زندگ  گر یببرد. بار د  ادیاصالتش را از    گاهچیه  خواستیسپرده بود. نم

هم که    شیسگ باوفا  یها، گله گوسفندها و حتها و خروسکرد، مرغ  یرا بررس
بود. حس م نشسته  آنجا  بود  وابسته  او  بغض کرده،   سگ  کردیبه  باوفا هم 

ها به همراه شرشر آب، بچه  یبایز  یر و صداصحرا، س  یهاییبایاسبش و همه ز
سال   کیاستان فارس بود که    یالقییو    یر یعشا  یهامکان  نی باتریاز ز  یکیجا  آن
 که آنجا چادرها را بنا کرده بودند.  شد یم

و   ر ینظیب  یعادت کرده بود. چون آب و هوا  گر ید  یاز جاها  شتر یبه آنجا ب  او
جا بمانند اما خودش مجبور ها همان نواز باعث شد، تا آنمردمان خونگرم و مهمان 

از طرف    نیماش  کیکرد؛    یها شد. از سگ باوفا و اسب نازش خداحافظ به ترک آن 
 ی سخت در آغوش فشرد و با دل  ز یمادر را ن  گر یبار د  کی دوستش منتظرش بود.  

تنها  و  درد  از  م  ز،یانگ وحشت   ییآکنده  عازم    ک یپ  نیاشسوار  و  شد  دوستش 
 بود. خبر یشد که از آن ب یسرنوشت

و گر  مادر  بود  رفته  فرو  خود  ز کردیم  هیدر  دختر  تنها  دست    شیبای.  به  را 
ول  نانیشهرنش بود؛  ز  یسپرده  دختر  بود.  سپرده  خدا  به  را  دخترش  و   بایاو 
بهروز تر از  مردانه  شی کارها   اسمن یحکم صدها مرد را داشت.    شیاش برادردانه

رو آورده بود و    ،یمرز   یهامردانه، ورزش  یبه کارها  اسمنیپسرش بود. هر چه  
ا  ،یکشاورز یدر مقطع  یحت از  ب نی بهروز  بهروز  بود.  متنفر  پدر   شتر یکارها  به 



م کارها  کردی کمک  به  عالقه  یو  مضحک    ییاخواهرش  را  آن  و  نداشت 
 اسمن ی  آمد ی. خوشش نمشد یهمسر طاهر م  د یبا  اسمنی. از نظر او  دانستیم
.  دادینم  یخودش بود به او آزاد  ا. بکند یبخواهد م  یهمه خودسرانه هرکار  نیا
همه شده بود. اما    نیسوال برده و باعث تحس  ر یرا ز  یریعشا   نیقوان  اسمن،ی

که طاهر به   د یدی. مکردیم  شیمادر تفکرات بهروز را نداشت، دخترش را ستا
تهد  یبایزکلمات    یجا جمالت  از  حت  ز یدآمیعشق  و  مرگ  دخترش    یو  کشتن 

باعث شد    هانیوحشت را در دل مادر انداخته بود و هم  نیو ا  کردیصحبت م
 دهد.  یاش را فراراستوار باشد و جگر گوشه اشمیبر تصم

جنگ سخت    ک یخودش را آماده    د یکرد. اکنون با  یخداحافظ  اسمن یخاطرات    با
کرده بودند،    یکینداشت، پدر و پسر و طاهر باهم دست به    یاوری. مادر  کردیم

او نمجگر گوشه  ا  گذاشتیاش را آزار دهند و  ب  نیکه  با شوهرش  فتد یاتفاق   .
 اشییبایبود و ز  زبانترکدختر بهادرخان    گانهیعاشقانه ازدواج کرده بودند. او  

 دوباره جوان شده بود.  انگار خودش د یدی را که م اسمنیَزد همه بود. زبان

َپرو پا قرصش بود. خودش هم به او عالقه اسمنی)پدر  بیحب ( از خواستگاران 
دلش را لرزانده   یاریدر لباس بخت  بتشیآمدش به خانه پدرش و هوداشت، رفت

 و بهروز بود. اسمنیبود و باالخره باهم ازدواج کرده بودند و حاصلش 

از   شتر یرا ب  ینینش  ر یعشا  یرا داشت. حت  یزندگ  نیبهتر  بی لحظه با حب  نیا  تا
خاطر  خانه به  بعد  به  حاال  از  اما  داشت.  دوست  آرزوها  اسمنیاشان   یو 

تازه و   یهوا  د؛یکش  قی. نفس عمکردیم   ز ی با همه ست  د یبلندپروازانه دخترش، با
 مسلط شد.  ودو برخ د یکش  هیجا را به رآن یپاک منطقه خوش آب و هوا



به حب هرقدر  از غعالقه  ب یکه  بود  او هم  د یترسیاش مو جذبه  ادیز  رتی مند   .
برادرش    یبرسد. رو شیاهایبه رو  اسمنی  گذاشتیتفکرات بهروز را داشت و نم

تفکرات   اسمنی  خواستیتعصب داشت! دلش م اما خودش  را به طاهر دهد؛ 
 نبود.  مانیشوهر و پسرش را نداشت و از کارش پش

خاطر که هم اکنون شوهر    ن یهم به ا   اسمن،یان، هم به جهت  شده بود و نگر   ظهر 
ب  طاهر  و  پسرش  فکر    آمدند،یم  منطقیو  بود.  آماده کرده  را  و    اسمنیناهار 

وانت    یاش آرامش را از او گرفته بود. صداو پر از اشک جگر گوشه  بایز  یهاچشم
  خ ی. دستانش  کردیآن را حس م   یتپش قلبش باال بود و صدا  آمد،یشوهرش م

کجاست؟!    اسمنیکه    گشودی هم لب نم  کشتند یاگر او را م  یکرده بودند، حت
ازدواج کند و    اسمنیکرده بود اگر    د یاو تهد   داد،یرا به طاهر نم  اسمنیجنازه  

زن   د یبا  اسمنیواقعا    ایو هم شوهرش را خواهد کشت. آ   اسمنیعاشق شود، هم  
 . دادیجازه نمبود ا زندههرگز تا  شد؟یم  یآدم نیهمچ

کردند و خسته خود را در آب جوب انداختند؛   یو بهروز و طاهر بارها را خال  بیحب
 آنها را سر ذوق آورد! ییحمام صحرا

حب  یشخص  نیاول شد  چادر  وارد  احوال   ب یکه  از  بعد  به    یپرسبود،  عاشقانه 
 همسرش گفت: 

بوبه  -  عجب  خ  ییبه!  خانمم.  انداخته  عگرسنه   یلیراه  شده  خسته   ز،یزامون 
 بابا کجاست؟ اسی. ینباش

نتوانست   دند ی. خواست جواب دهد که طاهر و بهروز هم رسد یبر خود لرز  هما
بار نوبت طاهر   نی. بعد از غذا اد یهمه غذا کش  یرا بدهد. هما برا  بیپاسخ حب

 سوال را از هما بپرسد. گفت: نیبود ا



 کجاست؟  ی اسیزن عمو جان  - 

 در دل گفت:  هما

 جنازه.  منطِق یب  عقِل یمردک ب - 

کرد برخود مسلط شود تا بتواند درمقابل    ی. سعد یها را شنآن  یسروصدا  مادر 
 .ستد یسه مرد با

 .اریمنو ن یاسیاسم  رم؛یاگه بم یحت ندازم یرو رو دوشت نم اسمنمی - 

 تر شده بود باز هم گفت: که نگران   بیحب

 باباش؟ شیپ ادیقز خوشگلم کجاست؟ نم یبگ یخوایخانمم نم - 

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:  هما

مدرکش رو   انیپا  ی اومد دنبالش و بردش که برن کارا  اسمنینرگس دوست    - 
 بکنه و ببرتش مناطق محروم درس بده.

 کرد.  یچه اشتباه ایخوانده بود؛ خدا یطراح اسمنیدروغ چون  نیاول

 گشود:   ادیلب به فر نیخشمگ بیسخن هما را باور نکردند. حب چکدام یه

  ی برداره برا  اشیخودسر  نیمن اجازه داده بودم، بهش گفته بودم دست از ا  - 
 خونه مرد نداره؟ من ُمردم؟! نیبره؟ ا یادبدون اجازه من فرست یچ

 دادش لرزه بر اندام هما انداخته بود، طاهر گفت:  یصدا



مزن  -  خاطرشو  بودم  بهش گفته  من  چرا   خوام یعمو  بکشه؛  از کاراش  دست 
  ن ییآب خوش از گلوش پا  ذارم ینم  کنمیم  داشیمثل ما باشه؟ من پ  خوادینم

 بره.

 رفت. رونیجا باز آن تیبا عصبان و

به گوشش   یمحکم  یلیو س  ستادیهما ا   یروروبه  ی ناراحت و خسته و عصب  بیحب
 شد، اما هما گفت:  یهما جار ینیزد که خون از ب

 رو دوش طاهر باشه. اسمنیجنازه  ذارم یمن نم - 

  ت یو طاهر را داشت ، ناگهان از حما  بی حب  یانوسیکه تفکرات احمقانه و دق   بهروز 
 کیشد و در    نیخشمگ  اسمن،یهمه سال مادر نسبت به خودش و    نیمعترضانه ا

 اش قلب مادر را هدف گرفت! حرکت ناجوانمردانه با اسلحه

از آمدن به   د یتازه فهم  بیافتاد، حب  نیجنازه هما به زم  یوقت که پسرش قبل 
 مواد مخدر مصرف کرده بود.  جان یا

هما را   جانیجسم ب  یگلوله به چادر برگشت وقت  ک یشل  دنیطاهر از شن  یحت
و جنازه هما را به    زدیبر سر و صورت م   بیزانو زد. حب  بیجا مانند حبهمان  د،ید

 .د یآغوش کش

مهم    شیبرا  نیفرار کرده بود. ا  یبود بهروز ک  دهیشک زده شده بود که نفهم  آنقدر 
 آلود در بغلش جان داد.سم خون بود که با ج اشینبود؛ مهم عشق زندگ 

بود که عمق حرفآنقدر شکست  بیحب نارحت  و  نفهم  یهاخورده  را  . د ی طاهر 
 جوان شده.  شیهما کردیحس م د یدیرا دوست داشت، او را که م اسشی



  ن ی دختر بهادرخان ترک به او تعلق داشت و حاال پسرش او را کشته بود. ا  گانهی
او را    اسمن،یهما از    ت یحس پدرانه و حما   ییالحظه   یکرد. برا  قرارتر یفکر او را ب
 کرده بود.  اسمنیهم نگران 

 داغ مادر چه خواهد کرد؟ با

 نزد عمو آمد و گفت:  طاهر 

عمو شد.    کنه، اون باعث مرگ زن  یگراحت زند   اسمنی  ذارم ینم   رم یعمو من م  - 
 تقاص پس بده. د یبا اسمنی

طاهر او را به فکر فرو برد و بر خود    یجمله  یادخترش را طرد کرد اما لحظه  او
  اشیاش، همه زندگکرد. با تمام غصه  د یهما او را هم دچار ترد  تی. فکر حماد یلرز

 کند.  دایرا فروخت. بهروز را نتوانست پ

کند. تعصبات مسخره   دا یبه تهران آمدند تا بتواند دخترش را پ  همراه طاهر   به
 اسمنیکرده بود و حاال با طاهر همدست شدند تا    تیطاهر و بهروز به او هم سرا

 کنند.   دایرا پ

 یاو را هم همراه هما دفن کرد. او دختر  اسمن،ی.  دادیرا چگونه م  اسمنی  جواب
 طرد کرد.  شهیهم ینداده بود را برا ت یکه به پدرش اهم

 ز یانگبرگزار شد و چه سخت و غم  اسمنیو بدون    بانهیهما غر  یسپارخاک  مراسم
تمساح،    یها. اما اشک ختیریتنها بر سرمزار هما اشک م  یتنها   بیگذشت. حب

 شده بود.  یخشم بر او مستول

از    ی انتقام ب  اسمنیکشنده  و  پدرپناهیتنها  ر مزار همان جا را س  اشی. عاطفه 
 گذاشت و وارد تهران شدند.



شهر شلوغ و پردود آمده بود به اصرار نرگس در خانه    ن یکه به ا  یماه  ک ی   ن یا  در 
و دوست داشت به سرعت کارش    خواستیرا نم  نیاو مهمان بود. اما خودش ا

را    نیبرود. دوست نداشت مزاحم دوستش باشد. بارها ا  نجایکند و از ا  دای رونق پ
  ماند؟ یم  نجایا  د یبا  یتا کِ   اگفته بود و نرگس را از خودش دلخور کرده بود؛ ام

باال  ییطال  تیموقع  کی طبقه  خال  یداشت،  نرگس  او   یخانه  و  بود  شده 
 یایرو شیبود. حس استقالل برا یعال ش یبرا نیآن را اجاره کند و ا توانستیم

ا  ینیدلنش   ی ماه، فقط برا  کی   نیبود که دوست داشت به آن برسد. در طول 
برا  اشت؛ند   یمادرش دلتنگ بود. احساس خوب آغوش مادر تنگ شده   ی دلش 

  دیدیمادر را در خواب م  ی. گاهکردیمادر پرواز م  یبود. اگر به خودش بود به سو
با لبخند    یو چشم نواز، با چشمان نگران ول  بایز  یادر منطقه  د یکه با لباس سپ

با طرز    بایز  ینجایمادر در ا  دنیعلت د  دانستی. نمستینگریبه او م  یشگیهم
با نرگس و   اش،ییقشقا  یبایمدت با همان لباس ز نی. در استیچ یراپوشش ب

آن را در دل ستوده بود. همکارانش انگار   ییبایساالر به شرکت رفته بود. بارها ز
از طرز پوشش متعجب   ار یبرخورد بس  نی اول   یباشند. برا  دهید  ی خیمر  یموجود

ول بودند؛  ا  یشده  از  و  به آن عادت کردند  از چند مدت   ی اژه یاستقبال و  وبعد 
برخوردار شده بود. دوستان   یخاص  تیحبوبهمکاران خانمش از م  نیکردند. در ب

. در دند یدیم  یگری شده بودند؛ اما همکاران مرد، او را به چشم د  شیبرا  یخوب
کرد بود اما چشمانشان را   دایپ  یادیهمکارن مرد، خواستگاران ز  نیمدت ب   نیا

اش خواهند به او حمله کنند. از تفکراتش خندهی که م  د یدیم  یزیمانند گرگ ت
ا گرفتیم تلخ چون  فوب  نی. خنده  بق  یایافکار و  به  نکردن  اعتماد  و   ه یمردان 

بود! قرار بود    شیبرا  ی مردها را طاهر در وجودش انداخته بود. امروز روز خاص
ش مهندس  برا  یرازیجناب  بب  نیاول  ی را  اند یبار  در  برا  ک ی  نی.  مهندس    یماه 



گلرنگ به سفر رفته بود. اما دستور استخدام او را به    یهادانه  یتجار  یاکاره
 ساالر داده بود.

را با حجاب درست    شیهاو َچرک  د یبه رنگ سبز پوش  یرنگاتاقش لباس تک   در 
ببرد؛ به   ادی. دوست نداشت اصالتش را از  گذاشتینم  رونیرا ب  شیکرد. موها

 یهارا گم نکند و حاال به دور از نگاهخودش    د یمادر قول داده بود به هرجا رس
به    ادیاعتماد به نفس ز  اب  د،یپوشیرا م  شیهابه خودش لباس  هایتهران  بیعج

م مالرفتیسرکارش  امور  بخش  داشت.  دوست  را  با   ی. کارش  بود،  شرکت 
را دوستانش، دوست   اشقهیسل  ینبود. حت  گانهیب  یداخل  یو طراح   یحسابدار

 دنید  یو خودش را مرتب کرد. برا  د ید  یقد   نهیخود را در آ   گر یداشتند. بار د
داده بود به گردن    هی مادر به او هد   هک  ییبایز  ز یداشت. آو  جانیشرکت ه  سییر

  ، یدور  ایاست    یدلتنگ  دانستیداشت. نم  یبیداشت آن را لمس کرد، حس غر
 مزمه کرد: هرچه که بود بغض کرده بود با خود ز 

 کمکم کن!   نم،یرو بب س ییر یمادر کمکم کن امروز قراره آقا - 

 ر یکردن ساالر به شرکت و ش  یآرامشش را به دست آورد. نرگس بعد از راه  یکم
 دار یخواب است رفت تا او را ب  اسمنی  نکه یدادن به سبحان کوچک، به گمان ا

 رونیحاضر و آماده از اتاق ب  اسمنیبرسد،    اسمن یبه اتاق    نکه یکند، اما قبل از ا 
 تر کرد. او را خوشحال شدلبرانه به دوست ینرگس، با لبخند  دنیآمد. با د

:  د یفقط توانست بگو   بای لباس ز  ن یفرد و امنحصر به   ییبایز  نی ا  رتیاز ح  نرگس
 "نی"فتبارک اهلل احسن الخالق

موضوع    نی بود و ا  ی لبخندش مصنوع  یپوشاند, ول  یرا لبخند   اسمنی   ی بایز  صورت
دختر شاد باشد. نرگس از    نیا  گذاشتی مادر لحظه نم  اد ی.  کردیاو را ناراحت م



خرسند بود.   ار یتبار را به عنوان دوست در کنار داشت، بسترک  یبایکه دختر ز  نیا
از نظر اخالق و منش    اسمنی  زش،یانگرتیمنحصر به فرد و ح  ییباینه به خاطر ز

برد که   یپ نیبود و به ا دهیرا د اسمنی بار هما مادر  کیتمام بود.  ز یهم همه چ
 مادرش است. هیشب زشیهمه چ اسمنی

حس   با از    ییبایز  یهاتمام  مهربان   اسمنیکه  با  بود،  به   یگرفته  دعوت  را  او 
 :د ینشست، نرگس از او پرس ز یسرم اسمن یصبحانه کرد.  

 خوره؟یم یخوشگلم چ ین خوب دوست جو - 

 گفت:   شیبایبا همان لبخند ز اسمنی

 خوشمزه است.  ارهیمامان سبحان کوچولو ب یهرچ - 

 . دند یبا هم خند  و

چ  ییاصبحانه  شیبرا  نرگس سعد یمفصل  برا  ی.  تبارش    یکرد  ترک  دوست 
 بود.  اسمنی  هیروح ضیکند. قصدش تعو  یرا تداع ین یرنشیخاطرات عشا

مادر افتاد. در دلش    ادیو نان تازه دوباره    ی کره، تخم مرغ محل  دنیبا د  اسمنی  اما
او را آرام کند، به جز مادر. دلش    توانستینم  چکسیبزرگ بود که ه  یاندوه 

 ی جمله مادر در ذهنش تداع  گر یمادرش تنگ شده بود؛ اما بار د  یهاقز گفتن  یبرا
 شد:

موفق    یخوایاگه مباشم و دعات کنم و    یازت راض  یخوایمادر اگه م   یاسی  - 
 .یمادر دار یفراموش کن د یبا یباش

 آرام شد.  یکم  و



 *** 

هم کارمندانش را   خواستیبود؛ چون م  آور جانیه  شیآن روز برا  ز ی انگدل   صبح
را گفته    ز یهمه چ  شی را. چرا که ساالر برا  ییتبار روستاو هم آن دختر ترک   ند یبب

حدود تا  دختر  توانستیم  یبود.  چگونه  بزند که  قول    یحدس  به  اما  است. 
 معروف:

 ."دنیبود مانند د یک  دنی"شن

برا  یکیو ش  یشلوار رسم  کت او هم کم  یرا  تا  انتخاب کرد،  به چشم   یامروز 
با جان و دل   شیکارمندانش که برا  یکه برا  دانستیخود م  فهیرا وظ  نی. اد یایب

به ذهنش    دهیا  نیفکر و ا  نیا  یپوش باشد. زمان  کیو ش  یرسم   کردند،یکار م
بود و بعد از اتمام   یز عاشق کشاور   یمطب، اما از بچگ  کیبا وجود داشتن    د یرس

تصم اشیعموم  یدکترا مادر،  بود، خصوصا  مادر گرفت  و  پدر  به خاطر   م یکه 
بخواند و بعد    یکشاورز  یجا مهندسهمان  س،یدکترا در انگل  ان یگرفت بعد از پا

. که  دند یآن را پسند   دیبود و همه اسات  اشنامهان یدانه "گلرنگ " تز پا  دهیهم ا
 د یمعروف را تول  یبا آن همان شامپوها  شودیکه م  است  یروغن  یاهیدانه گ  ینوع

 .کردند یم ادیهم  یاز آن به عنوان زعفران قالب ،یمصارف خانگ یکرد و در برخ

شرکت و  یاندازدرس و به راه اتمام  یبرا ادشیز یهاوجود، بعد از تالش نیا با
ها را دوست داشت. موفق شد که، همه آن  ینیبه کارآفر  ل یتبد   ،ید یکارخانه تول

ارزش  یزهایهمه چ  یبرا را    یبا  آن  و  بود  بود تالش کرده  آورده  به دست  که 
وافرا    یو با حظ  د یدیرا م  شافکار بود مادرش از پشت َسرپسر   نی. در استودیم

 . رضا به سمت مادر برگشت. کردیاو را تماشا م



اش . از حالت چهره مادر نسبت به خودش خنده د یخود د یرا درحال تماشا  مادر 
 گرفت و گفت: 

 شده باز؟ زشت شدم؟  یچ - 

 گفت:   ُسرور 

 ، ینه فکر قلب من  یکرد  پیچرا انقدر خوشگل و خوشت  یبگ  د ی تو با  ؟یباز؟ باز چ  - 
 ! نرو یب ینه اون دخترا

 کرد و گفت:  ینیریخنده ش رضا

اش گفت قربون دست " سوسکه به بچهد ی فرمایدور از جون ُسرور جونم شاعر م  - 
 برم مادر".  تیبلور یو پا

 و گفت: د یخند  ُسررو

  ی برا  ؟یاستراحت به خودت بد   هی  یخوایدستت درد نکنه سوسکم شدم. تو نم  - 
 ! مادرجون ی که ندار  یمشکل مال اد؛یکار انقدر ز  یچ

 گفت:   رضا

دستمن   ر یچقدر کارگر و کارمند ز  یدون یم   رم؟یمامان مگه من واسه پولش م  - 
مشکالتشونو   رم،یدست چهار نفر رو بگ  تونمیخداروشکر انقدر دارم که م   یوقت

 حل کنم، چرا نکنم؟

 شانه باال انداخت و گفت:  مادر 

ول  -  پدر حرف حق؛  ن  یلیخ  یبسوزه  به خودت فشار  ب  ار یهم  االنم   ایمادرجون 
 صبحونه. 



  ی اتی. از نظر او و رواد یمادر را بوس  ی بایگفت و با لبخند صورت ز  ییچشم باال  رضا
. چون  داشتیمادر عبادت بود. رضا خودش را دوست م  دنیبود بوس  دهیکه شن

  که وضع   یمهربان نسبت به کسان  ار یدل و جذاب بود و بسساده   ،یمذهب  یپسر
  یاندازبه همه کمک کند. اصل به راه  خواستینداشتند. و دلش م   یآنچنان  یمال

و کارخانه  تاجر   نیبه هم  شتر یاش هم بشرکت  به خاطر  او  بود؛ وگرنه  منظور 
مهربان   یرضا  یبرخوردار بودند و دل مشغول  یخوب  یبودن پدرش از وضع مال

بودند و او دلش   ر کایسن خودش بودند که با وجود درس خواندن بجوانان هم 
 به هم نسالنش کمک کند.  خواستیم

آن دختر او را بپسندد! دلش   خواستی. دلش مد ید  نهیخود را در آ   گر یبار د   کی
 درمقابل او کم به نظر برسد. خواستینم

م  یوقت مادر  شد  آشپزخانه  مفصل  ز یوارد  د  شی برا  یصبحانه  بود.   دهیتدارک 
. مادر د یشده بود. بعد از خوردن صبحانه مادر را به آغوش کش  کیتحر  شیاشتها

را    ش یمادر کمبودها  اش،ی خط قرمز بود. بعد از فوت پدر در سن کودک  شیبرا
داشت؛ اما    اجیاحت  پدر مثل    یقو  یحام  کیپر کرده بود، اما پسر بود و به    شیبرا
 بود.  ز یاو مادر همه چ یبرا

سنگ تمام   شیبرا  نجای . مادر تا اردیه دست گرا ب  ز یچنوبت او بود تا همه   حاال
 گذاشته بود.

باشد.   ی مهم بود که مادرش از او راض  ش ی. براکردیم  شیتنها مادر را ستا   رضا
 گرفت نگذارد احساساتش بر عقلش غلبه کند.   میتصم



او را   د یاز ساالر داشت اما خودش هم با  یتبار اطالعات کافآن دختر ترک  درباره
آماده کرد دوست نداشت کم به نظر برسد،    ز یهمه چ  ی. خودش را براد یدیم

 را چک کرد.  زشیهمه چ

مبهم بود و ترسناک؛ اما رضا    شیبرا  ندهیتازه شد. آ   یزندگ  کیآماده شروع    و
نداشت و خبر    ز یچ  چیاز ه  کهیآماده کرده بود. درحال  ز یهمه چ  یخودش را برا

 اما آماده شده بود. دانست؛یرا بهتر م  نیخودش ا

و    یتازه گرفته بود. پر از شاداب  یمادر، انگار جان  یاز خوردن صبحانه پرانرژ  بعد 
شود. در راه رفتن دوست    ر یختم بخ   ز یبود و فقط در دل آرزو کرد همه چ  یانرژ

آهنگ ب  یداشت  آرامش  دهد که  عق ابد ی گوش  شادمهر  دوست    یلی.  داشت، را 
را    کیبود. موز  بخشرام نداشت، اما آ   یربط   اشیهر چند به شاداب  شیهاک یموز

 کرد:   یپل

 ستین ر یهنوزم د د یکنم شا  دایتو رو پ د ی"با

 ست ی ن ر یتقصیب ر یتقد  یول یساده دل کند  تو

 یزنیبازم منو خط م یمن تابهیب نکهیا با

 یکنم تو با خودت هم دشمن  دایتو رو پ د یبا

م  هی با    یک من  مثله  لحظه   تونه یجمله  اون  رفتن    یهاآرومت کنه  از  آخر 
 کنه   مونتیپش

حس    یکنیبه من فکر م  یوقت  عبور یب  یهاکوچه   نیشهر سرد ا  نیاز ا  رم یدلگ
 از راه دور. کنمیم



ا  هی  آخر  م  یسو  هاه یگر  نیشب  پ  برهیچشامو  از  داره  جا    یرهنیعطرت  که 
 پره یم یگذاشت

 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یمحکم بگ یاگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

پ  د یبا رو  شا  دایتو  د  د یکنم  هم  دل کند   ستین  ر یهنوز  ساده   ر یتقد   یول  یتو 
 ست ین ر یتقصیب

کمتر   نیاز ا  یبه با من بودنت حت  یراض  یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ  د یبا
 "ینش

ا   یآرامش  تنها از  برا  نیکه  بود  جمله کل  نیدلنش  شیآهنگ گرفته  و   ید یبود 
. کردیآماده م   ز یهمه چ  یبرا  د ی(. خودش را باست ین  ر یتقصیب  ر یشادمهر که )تقد 

درنظر   شیکه پروردگار آن را برا  یریبسپارد، تقد   ر یخودش را به تقد   خواستیم
 داشت.

شد؛ همه کارمندان    ادهیپ  ش یبایز  نیخاص خودش، از ماش  ژ یبا پرست  شهیهم  مثل 
  ت یمحبوب  شهیمهربان کردند. او هم  یخود در را آماده ورود رضا  رون،یب  یاز ورود

 کارمندانش داشت.  نیب یخاص



 جاناتشیبر ه  یشتریمادر ن  اد یبود که فقط    اسمنیهمه کارمندانش،    انیدر م  اما
داشتند؟ همه در   ییچه معنا  شیهامادر را فراموش کند. خواب  توانستیبود. نم

ا اما    نیفکر  باشند،  داشته  را  رضا  توجه  نگران  اسمنیمادر،    ادیبودند که  تر را 
 .کردیم

 به او زد که در افکارش غرق بود، گفت: ییادوست و همکارش سقلمه  هیسم

 آقا اومدن آماده باش! ،ی بپا غرق نش - 

گفت و برخودش مسلط شد. رضا با همه    یتلخ به او چشم  یبا لبخند   اسمنی
 ها. با کارمندان داخل اتاق ی کرد حت  یاحوالپرس

 :د یاز ساالر که کنارش بود پرس اسمن،یبه اتاق   کینزد

 اتاقشه؟  نجایا - 

 گفت:  یو با اخم مصنوع یرتیغ یکم  ساالر 

 .ریاحترام خانما رو حفظ کن جناب مد  یشون دوست من، کماتاق - 

 باال انداخت و گفت: ییمهربان ابرو یرضا

 هم طرفدار داره راسته؟  یکل  نکهیاوه پس ا - 

 گفت:  اشیوست داشتند قیبه رف نشیبا لبخند دلنش ساالر 

 تا دلت بخواد از همه بدتر احمده! ادیاوف ز - 

در را باز    اسمنیرضا جالب شده بود، در اتاق را زد. توقع داشت    یبرا  ز یچ  همه
کرد، با    در را باز   هیمغرورتر از آن بود که در ذهن رضا بود؛ سم  اسمنیکند؛ اما  



فقط    شیو خلقت کار خدا  ی. رضا در شگفتستادند یورود رضا همه به احترامش ا
همان    نیکند. و ا  رونیذهنش ب  از را    ییبا ی ز  سیشد و نتوانست آن تند   زدهرتیح
 !د یترسیبود که رضا از آن م یزیچ

 *** 

. باز هم خواب مادر را کردیم  یهمچنان نگران طول و عرض اتاق را ط  اسمنی
 افتاد. روز ید ادیآرام باشد.  توانستیبود و نم دهید

رضا با  کردی خودش گمان م شیبود و پ  دهید گرانیتر از دمتفاوت یرا پسر رضا
 ی و نگران   شیهااز خواب  یهم نظر او را داشت؛ اما درد ناش  هی همه فرق دارد. سم

نم چ  گذاشتیمادر  به  ما  ر یغ  یگرید  ز یتا  باز  آن شد یند یدر  همه  رضا  را .  ها 
که   یاندازبود، و با پس   دادهشان را  ماه  ک یخوشحال کرده بود و حقوق پاداش  

توانست با اضافه    یپردرد به طبقه باال نقل مکان کرد. حت   یمادر به او داد با دل 
ساالر بود   یبخرد. خانه دو طبقه برا  اشی خانه نقل  یبرا  ل یوسا  یپول، مقدار  نیا

و خشنود بود. چرا که    یخانه را به او اجاره داده بود راض  ن یا  نکه یاز ا  و ساالر 
 را مانند خواهرش دوست داشت. اسمنی

نگران با هزار خواهش از ساالر خواسته بود تا به محل سکونتش برود و    اسمنی
حاال او منتظر ساالر نشسته بود. نرگس سبحان   رد،یبگ  یاو خبر  یاز مادرش برا

انداخت   د یبرود، ساالر کل  اسمنیکه خواست به طبقه باال نزد    نیرا خواباند و هم
 و وارد خانه شد.

بود و عشق   شیرش رفت. ساالر پسرعموبه استقبال همس  یبا خوشحال  نرگس
 ی را دوست داشت؛ ول اشیزندگ ار یو بس کردیم سیاو را تقد  اش،یدوران بچگ 



چهره ناراحت ساالر قلب نرگس را به درد آورده بود. نرگس به طرف ساالر رفت  
 :د یو از او پرس

 ؟ ی شده؟ چرا انقدر ناراحت یزی. چیخسته نباش زم یسالم عز - 

 به نرگس گفت:  ی! ول د؟یآن دختر تنها بگو ار یاز فاجعه د نستتوای چه م ساالر 

 سبحان کجاست؟ خوابه؟ زم،یسالم عز - 

 گفت:  د یدیشوهرش را به وضوح م یکه ناراحت  نرگس

 بسته!وقته بن یلی چپ خ یکوچه عل  - 

آن زن و    تیمظلوم  یبود، دلش برا  دهیرا د  اسمن یبار هما مادر    کی که    ساالر 
  ی کرده بود و بهروز فرار  د ی. طاهر باز هم او را هم تهد سوختیجوان م  اسمنی

شب و روزش را سر قبر هما بود. حال ساالر    هاوانهیمانند د  بیشده بود و حب
 نینرگس گفت، نرگس از ا  ی را برا  ز یهمه چ  گفت؟یم  اسمنیرا به    هانیچگونه ا

  ار یبس  من اسی  تیو مظلوم  اسمن یپدر    بیحب  یرتیغیهمه قساوت قلب بهروز و ب
اما    ند؛ی بگو  اسمنیموضوع هولناک را به    ن یچگونه ا  دانستند ی . نمختیاشک ر

 او را منتظر بگذارند. توانستند یهم نم ادیز

داغ کم  یکم  نرگس اما  برخود مسلط شد؛  و  را شست  او که    یصورتش  نبود 
وا  توانستینم حال    یتحمل کند؛  از    اسمنی به  مادر  داغ  و    کیتنها،  طرف 

کرده    نیدوستش اندوهگ   یبرا  ار ی. نرگس را بسگریطاهر از طرف د  یدهایتهد 
 بود.



 رونیکه خواست در را باز کرد به ب  نیگذاشت و هم  ینیدر س  شیغذا برا  یمقدار 
زد تا    ی. نرگس لبخند د یو نگران د  سیخ   یدر با چشمان  یرا جلو   اسمنیبرود  

 شک نکند و گفت:  اسمنی

 تو.  ای ب ؛یکه خودت اومد   ارم،یباال واست غذا ب  اومدم یداشتم م  - 

  شدیوارد خانه م  ی. هر کس د یساالر را د  اسمنیوارد شد.    اسمنیکنار رفت تا    و
م را  ساالر  چهره  قلب    د ی فهمیم  د،یدی و  است.  ناراحت  اندازه  چه  تا  ساالر  که 

 لرزان گفت:  یبود. با صدا ختهی*ن*ه فرو ریدر س اسمنی

 د؟ یاز مادرم برام گرفت یخبر د؟یاگرفته   نقدر یسالم داداش ساالر چرا ا - 

از دستش ساخته بود سرش را تکان   یچه کار   یساالر به درد آمده بود ول  قلب
 دادو گفت:

  ی چیه   یو آروم باش تا بهت بگم تا آروم نش  نیماهت اول بش  یسالم به رو   - 
 .گمینم

گذاشت، کنار    شخوانیپ  یغذا رو  ینینشست. نرگس س  یمبل راحت  یرو  اسمنی
و دست   نشست  در دست گرفت.    اسمن ی  زدهخیدوستش  لرزش    اسمنیرا  با 

 شنوند، ی نرگس و ساالر آن را م  کردیبدنش و تپش قلبش، که احساس م  امانیب
 گفت: 

 آرومم داداش بهم بگو لطفًا!  - 

فاجعه هولناک را تحمل کند   نیست انتوان  اسمنیرا گفت. قلب    ز یهمه چ  ساالر 
  مارستانیرا به ب  اسمنی  جانیو از هوش رفت. ساالر و نرگس هراسان، جسم ب

 از فشار کم به کما رفت.  اسمنیبود و  یدکترها سکته قلب صیرسانند. تشخ



 *** 

برا  حدس چ  دنید   یرضا  همان  دختر  به   یزیآن  بود.  ذهنش  در  که  بود 
ذهن رضا را هم    ،ینعمت  اسمنیشده باشند.    اشفته یکارمندانش حق داد که ش

 یزیبه چ  توانستیقلبش ناتوان بود! نم  یصدا  دنیکرده بود. اما از فهم  ر یدرگ
باور بود. از حاالتش   رقابل یغ  شیوپر دهد. براکه در ذهنش به وجود آمده بال

که رضا را به فکر   یز یبرسد. چ  شیبه کارها  توانستیاش گرفت؛ چگونه مخنده
چشمانش گرفته به   یبود که آب  اسمنی  ر ی نظیب  رنگیآب  یهافرو برده بود چشم

م  براد ی رسینظر  دختر  شی.  چگونه  بود که  وجود   ر،یعشا  ی سوال  با  توانسته 
برسد. ساالر    التیتحص  ن یجا وجود دارد، به ابود در آن   دهیکه شن  ییهاتیمحدود

رضا را قانع کرد. اما باز هم   یکم  نیاش مادرش بوده و همگفته بود پشتوانه
برسد.    شیاحساساتش، به کارها   یگرفت به جا  میقابل باور نبود. تصم  شیبرا

. باورش  کردی معلم را با عنوان حسابدار و طراح شرکتش قبول م  ک ی  د یاکنون با
بود. دوست داشت   دهیاز همکارانش شنرا    اشقه ی. حسن سلبود  رممکنیغ  شیبرا

بب را  او  م  کیهم    ند یهم  هم  خودش  بود  بهانه  اما  دلش   دانستیگزارش؛ 
 ند؛ یچشمانش بنش  یبه نظاره آب  خواستیبا او صحبت کند. دلش م  خواهد یم

گرفته   یرنگش فقط در آسمان بود. آسمان  ر یکه نظ  یممکن بود. چشمان آب  ر یاما غ
را منتظر    یقیرا احضار کند. دقا  اسمنیخواست تا    ی. از منشد ی فهمیم  د یبا  را؟چ

 وارد شد و گفت: یمنش اسمن،ی یماند، اما به جا

 امروز! ومدند ین یقربان؛ خانم نعمت خوام یعذر م - 

برا  رضا شد  نبود که کارمند   شیمتعجب  بانظم  یقابل هضم  از  همه    اش یکه 
 : د یباشد، متعجب پرس امدهیحاال ن کردند یم فیتعر



نگفته؟ به مهندس    یزیچرا مهندس فروزان )ساالر( چ  ومدن؟یکه ن  شدهیچرا چ  - 
 . ادیفروزان بگو ب

 ترس گفت:  یبا کم یمنش - 

 رم؟ یکنم تماس بگ  کار ی! چستنیجناب مهندس فروزان هم ن - 

 که نگران هم شده بود گفت:  رضا

 افتاده باشه.   یاتفاق  د ینبود. شا  فکر یحد ب  نی حتما تماس و برقرار کن، ساالر تا ا  - 

 رضا برقرار کرد. ساالر باخودش گفت: یگفت و تماس را برا  یچشم یمنش

  کار یمنو. چ  کشهینبود بهش اطالع بدم. حاال م  ادم یجواب رضا رو بدم اصال    یچ  - 
 افتاده! یچه اتفاق  اسمنیبهش بگم واسه  د یکنم با

 گفت:   یرا برداشت و سالم کرد؛ اما رضا عصب یگوش

الگو  ی سالم و... چ  -  شده؟ چرا هم تو    یچرا؟ چ  گه ید  ییبگم بهت تو که مثال 
 ؟ یهم خانم نعمت ،یستین

 رضا گفت.  یرا برا اسمنی یو ماجرا د یکش  یقینفس عم ساالر 

  اسمن ی یگرفت. اگر او جا  اسمن،یقساوت قلب برادر  نی مهربان دلش از ا یرضا
اتفاق افتاده بود.    اسمنی یبرا  ی. چه فاجعه بزرگدادیدر لحظه جان م  د ید شابو

 ن یچشمانش هم  یآب   یبه درد آمده بود. پس گرفتگ  اسمنی ی دلش به شدت برا
. کار را رها کرد و کشد ! چگونه توانست مادر خودش را بیبود. عجب برادر احمق

 . رودیم ادتشیکجاست و خودش به ع  اسمنی دهیاطالع داد فهم  اشیبه منش



  اسمن یراحت کرد و از مهندس خواست احوال    ز یرا بابت همه چ  الشیخ  یمنش
دلش به لرزه افتاد.   شتر یگفت و ب  یرا به او هم اطالع دهد. رضا با لبخند چشم

خودش را    هی. سمد ی ( را نگران ده یخواست از شرکت برود که مهندس مقدم )سم
 به رضا رساند و گفت: 

که خبر نده.    ستین  یدختر   ومدند؟یچرا ن  یخانم نعمت   د یدون یسالم مهندس نم  - 
 شم.نگران

 گفت:   رضا

نباش  -  نگران  برا  هی  د،یسالم،  نعمت  یاتفاق  م  ی خانم  دارم  االنم    رمیافتاده. 
 .د ینگران نش کنمیخبرتون م  شون،نمیبب

 . با خودش گفت: د یرفتنش را د هیگذاشت. سم  یجیرا در گ هیسم و

. مردم انقدر یبدون   د یشا  دم یافتاده ازت پرس  یاتفاق  هی  دونستمیعجبا خودمم م  - 
 مغرور؟!

 رفت گفت:  یتر به سراغ منشباز هم نگران و

 که؟  دهیجوابمو نم اروی  نیکجاست؟ ا  اسمنی یدونی جون تو نم رایسم - 

 زد و گفت:  نی غمگ یاخنده رایسم

 ه؟یچ ارویجونم! راجع به مهندس درست صحبت کن.   یدوست - 

 وجور کرد و گفت: به خنده خودش را جمع رایبود. سم یدنید هیسم افهیق

 ! ینجوریا ترسمی. م گمیبهت م یتر باش دوستآروم  یکم  - 



 اش گرفت. خنده را یاز حالت سم هیسم

 .د یترسیم شیهایقلدر باز یهم از کم اسمنی یاو حق داد؛ حت به

از اسمنیهم    باز  داشت.  دوستش  چقدر  بود.  نشسته  دلش  به  مهرش  چقدر   !
بود که    ده یاز او د  یی زهایماه چ  کی   نی بود. در ا   زدهرتیها حتا مدت  اشیی بایز

کرد. با تکان دست   اسمنی  یدوست   فتهی ش  شتر یباور بود و او را ب  رقابلیغ  شیبرا
 به خودش آمد و گفت: رایسم

 آروم باشم. دم یتحملشو دارم. قول م بخدا را؟ یسم شدهیبگو چ - 

 افتاد. یصندل یرو  هیرا گفت. سم ز یهمه چ یبه آرام رایسم

 ! اسمنی چارهیقابل هضم نبود. ب ش ی! برایافاجعه  چه

ا  ی! چطور برادرکرد؟یداغ چه م  نیا  با داشته   توانستیم  یالقلب  یقس  نیبه 
گرفت تا   یتشکر کرد و مرخص  رایباشد؟ چگونه توانسته بود مادر را بکشد؟ از سم

 برود.  مارستانیبه ب

به سمت ساالر و نرگس آمد. ساالر او را در آغوش گرفت   اشیبا لبخند همشگ   رضا
 استقبال کرد.  یو از او به گرم

با گشاده   نرگس آمد گفت. رضا    ییروهم  او خوش  به  به رضا  آن نسبت  ها از 
 :د یپرس

 گن؟یم یچطوره؟ دکترا چ یخوب نرگس خانم! حال خانم نعمت - 

نبرد. محکم و با آرامش    ادیکرد برخود مسلط شود و قول ساالر را از    یسع  نرگس
 خودش گفت:



 من دلم روشنه. یول ؛ید ی دکترها که ساخته شدن واسه ناام - 

ا  نرگس فقط گر  نیدر  روز  نم  هی دو  بود.  سبحان آ   توانستیکرده  باشد.  رام 
 .دانستیم  شتر یکوچکش را به مادرش داده بود. حاال قدر مادرش را ب

ب  ساالر  را  نرگس  و کنارش نشست. چقدر دوستش   ششیپ  د،ید  قرار یکه  آمد 
 داشت.

 ش یحرفا  یعشق را چاشن  یچگونه فقط کم  دانستیکرد آرامش کند؛ اما نم  یسع
 کرد. 

کند خوشحال بود. به نرگس    یهمسرش را راض  توانستیکه با عشق م   نیا  از 
 گفت: 

تر محکم  د یاز منو تو نداره. ما با  ر یغ  چکسمیتنهاست. ه  یتنها  اسمنیگل نرگسم،    - 
ا بتون  میباش  ن یاز  ا  میبهش کمک کن  میتا  ب  ن یبا  اادیداغ کنار  که    ینجوری. 
 .زم یعز میتونینم

را آرام کند. رو به ساالر  او    توانستیم  شهیآرام گرفته بود. ساالر هم  یکم  نرگس
 گفت: 

نبا   میبکن  میتونیم   یهرکار  د یبا  -  ما  بذار  و یاسی  د یساالرم.   یحت  میتنها 
 ؟ید ی. قول میواقع  هیباشه واقع د یهم نبا زانهیانگ ترحم 

 نیانگشت کوچکش را باال آورد. نرگس از ا  یدوران بچگ ادیبه  ،یبا لبخند  ساالر 
 حرکت ساالر به خنده افتاد. ساالر انگشتش را باال آورد و گفت: 



م  -  قول  قوِل  خواهرم    دم یقوِل  مثل  عشقم که  باشم   اسمنو یبه  داشته  دوست 
 کمکش کنم. 

داشت.   ادیرا به    یکودک   ام یا  ز یقلبش به تپش افتاده بود. ساالر همه چ  نرگس
به   یکمک  هیحال حاضر گرارزشمند بود. حق با ساالر بود، در    شیچقدر ساالر برا

 . کردینم اسمنی

 رو به نرگس گفت:  د یای. تا رضا بد یشد. ساالر از دور او را د  مارستانیوارد ب رضا

کردم.   نیرضا رو تحس  شهی. من همشنیهم م   یبرا  یرضا زوج خوب  اسمنوی  - 
 ؟یستیکنه. تو موافق ن  اسمنوحل یرضا بتونه مشکالت  د یشا

کرد و از خداوند   نیرضا پرداخت. او هم رضا را تحس یبا لبخند به تماشا نرگس
 رایبود؛ ز  دوار یام  ار ی را بهم برسانند. نرگس بس  اسمنیخواست تا بتوانند رضا و  

 مهربان را داشت. یرضا  اقتیل اسمنشی

 بود، گفت:  اسمنیمادر   نیکه در حال تحس  کردیبا رضا صحبت م نرگس

 شتر یرو هم که ب  ییدوست داره و اونا  شتر یتنهاشو ب  یهابنده  شهیچون خدا هم  - 
 از اوناست. یکی قایدق اسمنمی . کنهیامتحانشون م شتر یدوست داره ب

 باال انداخت و گفت:  ییابرو رضا

 مثل شما داره.  یکه دوست  نجاستیا یخانم نعمت  یخوشبخت یآره واقعا ول - 

 هما گفت:  یادآوریبا  نرگس

خوشبخت بود که هما خانم مادرشو داشت.   یزمان  اسمنینه جناب مهندس    - 
با اون سخت  ی مادر به جا  ،یریعشا  یزندگ  یکه  اونجا  تعصبات   ونیم  ها،ییبا 



دختر   نیالقلبش و از همه بدتر پدرش، ا  یپسرعموش، برادر قس   منطق یخشک و ب
بود. اما    یشبختتا درس بخونه و دانشگاه بره غرق در خو  برده یو به مدرسه م

 .ادیباهاش کنار ب خوادیچطور م دونمیحاال...نم

کرد. او مادر   شیهما را ستا  ار یاخت یخودش و زحمات مادرش، ب  یادآوریبا   رضا
فرشته راو  یانبود،  شد. کدام  پسرش کشته  به دست  را   نیا  یبود که  فاجعه 

 سد؟یبنو

 به ساالر و نرگس گفت:  رضا

 بکنه. چطوره؟  نهیمعا  هی خانمو  اسمنی میدارم که دکتره بر  یدوست جانیمن ا - 

  اسمن یرضا و    ی، برارضا خوشحال بودند و در ذهنشان  یو نرگس از مهربان  ساالر 
 هم را داشتند.  اقتیبودند. واقعا ل دهید ییهاخواب

رفتند. اما دکتر   وییسیو ساالر و نرگس به همراه دکتر صفرپور به سمت آ   رضا
آن معانگذاشت  به  خودش  شوند.  وارد  تشخ  اسمنی  نهیها  و   صیپرداخت 

 . د یایتا بهوش ب ماند یمنتظر م د یکرد. با  د ییهمکارانش را تا

کم آرام، بهوش آمده. کمآرام   اسمنیکه    د یسرش بود. د  یهمان طور که باال  دکتر 
چشمانش    اسمنیکه    یسرش بود زمان  ی. دکتر باالکردیداشت چشمانش را باز م

باز   درا  از  پور  دکتر صفر  واقعا   دنیکرد.  انسان،  درون چشمان  پروگار  شاهکار 
 تواناست.  ار یسب همتا،ی ب گانهیبرد  یپ نیزده شد و به ا شگفت

شده بود؛   یابر  یخاص که حاال کم  یآب  ک یبود.    ز ی انگرتیح  اسمن یچشمان    واقعا
 نیآمد و ا  رونیب  اسمن،ی. بعد از مطمئن شدن از بهوش آمدن  شتریب  یکم  د یشا

 داد.  اسمنیخبر خوب را به دوستان 



قلبش   یخبر خوشحال شدند. رضا کم  نیا  دنیرضا از شن  یو ساالر و حت   نرگس
بگذارد عشق بود و بس؛    توانستیاحساساتش م  یکه رو  یآرام گرفت. تنها اسم

 اما چگونه؟

به خودش قول داد تا احساسش به    جانیرضا از هم  ینبود؛ ول  ر یباور پذ   شیبرا
احساساتش بگذارد   یترحم نباشد و نام مقدس عشق را رو  ده،یدختر رنج کش  نیا

تازه و نو آماده   یعشق  یرا به دلش قول داد و خودش را برا  اسمنی  جانیو هم
با مخالفت مادر روبه  دانستی. مکرد اما قلب گرمش را   شود،رو  ممکن است 

چشمانش بود.    یمدام جلو  اسمنیو نگران    یکند. چشمان آب  یمخف  توانستینم
 انجام دهد. نهیرا با طمان  شیکرد کارها  یسع

 *** 

تصم  یزیچ بود که  نمانده  نوروز  تعطيالت  به کارمندانش    یگرفت کم  میبه 
او  دانستیتر باشد. مبود تا راحت  ز یمحبوبش ن به خاطر  شتر یاستراحت دهد. ب

مستخدم    کی  یبرا  هیبه سرکار برگردد. بعد از اطالع  تواند ینم  دیایکه بهوش ب
 کرد.  ل یتعط  ز یشرکت را ن التیبعد از تعط یخوب برا

. در ردیآرام بگ  توانستینم  اسمنیگذشت.    اسمنیهفته از به هوش آمدن    کی
و دوستان خوبش    هی بود. نرگس و سم  یچشمانش باران   ی هفته آسمان آب  کی  نیا

ا   گذاشتند؛ی نم  شیتنها هم  آن  دادنش،  دست  از  داغ  و  مادر  فراغ    نطور یاما 
به    یکه زمان  یمرد یدردناک بود. از بهروز و طاهر و حت  اسمنی  یبرا  رحمانه،یب

را نگاه  از پنجره    رونی. بد یترسیها ممتنفر شده بود و حاال از آن  گفت،یاو پدر م
را جمع کرده بود و حاال همه جا آمدن بهار را    دشیلباس سپ  بایکرد. زمستان ز

ماه    کی   ن یکه او به تهران آمد، اواخر بهمن ماه بود و در ا  ی. زماندادیم  د ینو



.  د یرا فهم  شیهامادر گذرانده بود. حاال علت خواب  یرا با نگران   بایزمستان ز  یانیپا
  قرارتر یباز هم او را ب  نیبا آن لباس است.وا  بایز  ین جاچرا مادر در آ   د یحاال فهم

 .کردیم

نداشت.   یشاد گر ی د اسمنیبهار، اما  ایمح  ز یآخر اسفند ماه بود. همه چ یروزها
و    هایگذرانده بود. که با همه سخت  شی بایسال با مادر ز  ۲۵  نیرا در ا  اشیشاد

او را به مدرسه و بعد هم به دانشگاه فرستاد تا او در    شان،ی با یز  یهاییجاجابه
و ترس از طاهر و   اشی زندگ  یحام  ودو رشته درس بخواند. حاال بدون فرشته  

 کرد؟ یم یزندگ د یپدر و برادر چگونه با

برا  نرگس تا  بود  آمده  رنج کش  یبه خانه  ب  اشدهیدوست  را    اوردیلباس  او  تا 
تک رنگ را انتخاب   یدوستش، مشک   ییقاقش  یهالباس  انیمرخص کنند. از م

وارد    آمد،یاز دور م  اسمنی  ز یانگ حزن   هی گر  یشد. صدا  مارستانیب  یکرد و راه
ا  اسمنیاتاق شد به طرف   ب  نی آمد. در  تمام همکارانش  آمده   ادتشیع  همدت 
را هم به زور به خانه فرستاد. حاال    هیسم  اسمن یگفتند.    تی بودند و به او تسل

م  اسمنی تهران  توانستیبهتر  ب  هایبا  قول  د یایکنار  به  ر  یو  بود.    ختهیترسش 
 تر از قبل گفت: گشاده  یینرگس وارد شد و بارو

 .یشیمرخص م ادیسفارشتون، امروز دکترت م نمیجونم ا  یاسیسالم  - 

 شود: گرفته با تمام وجودش لب به تشکر گ  ییبا صدا اسمنی

نم  ینرگس  -  بابت همه   یچطور   دونمیجونم.  تشکر کنم  داداش ساالر  و  تو  از 
 . ارم یدووم ب بیشهر غر نیتو ا یچجور نیتون، اگه شما نبودزحمات



سع  نرگس ساالر  احساس  یطبق گفته  محکم  یکرد  و  تا  نشود  باشد    اسمن یتر 
 نکند و گفت: یبیاحساس غر

کار رو   نیهم بود هم  یاگه ی. هرکس دمینکرد  ی. کاریخانم  هیچه حرف  نیا  - 
 . میجونم پاشو لباس بپوش که بر یاالنم تعارفاتتو بذار کنار دوس کردیم

تا  اسمنی را  نرگس  لباس  د ییگفته  و  پوش  شیبایز  یهاکرد  رو  د یرا  تخت   یو 
ب دکترش  تا  جا  د یاینشست  به  اما  شود؛  مرخص  او  رضا  ی و  دوست    یدکتر، 

ذشته در اتاق را زد و بعد از اجازه خواستن وارد اتاق تر از گگرم   یبا قلب  ،یداشتن
مدت   نی. در ابود نی دلنش شیچقدر برا  یمحبوبش در آن لباس مشک دنیشد. د
و   باتر یدلدارش را ز  یلباس مشک  نیبود و حاال ا  دهیلباس سبز رنگ د  کیفقط  

تن محبوبش باشد؛   ی. هرچند دوست نداشت لباس مشکدادیتر نشان مبانجابت
 بود. نیاما رسم زمانه ا

 گفت:   یبعد از احوالپرس رضا

 سرکارتون!  نیو مثل گذشته برگرد توننمیهر چه زودتر بب دوارم ی ام - 

 و به تشکر گفت:  ختیرضا فرو ر یها یو مهربان هایاز همه فروتن اسمنی دل

بتونم جبران   دوارم یجناب مهندس، ام  نیاومد   نجای ازتون ممنونم که به ا  یلیخ  - 
کنم   دایتا بتونم خودمو پ  شم،یتون مممنون   د یبد   یمدت مرخص  هیکنم. اگه بهم  

 و برگردم. 

اما موافقت کرد. دکتر   قرارتر؛یو ب  شد یتنگ م  شیتنها  یبایز  یکه دلش برا  نیا  با
ا صبر  گفت و از او خواهش کرد ت  تیتسل  اسمنیو ساالر باالخره آمدند. دکتر هم  

 کند.  شهیپ



  ی نتوانست محبت رضا  اسمنیرا به خانه بردند.    اسمنیو ساالر، نرگس و    رضا
جا بود در کنارشان  که رضا آن   یو به اتاق برود. تا زمان  ردی بگ  دهیمهربان را ناد

 رضا گوش داد.  یهانشست و به حرف 

کرد و محبوبش را به نرگس    ی از خانه ساالر خداحافظ  شیهایقراریبا تمام ب  رضا
 و ساالر سپرد.

 دهیمزار مادر را ند   یکه تاکنون حت  اسمنینوروز بودند. به جز    یدر تکاپو  همه
داشت   میشاد باشد؛ اما داغ مادر همچنان کشنده بود. تصم  خواستیبود. دلش م

که    ینینش  ر یعشا  یهانبود که مثل سال  ینیخودش را به زمان بسپارد. هفت س
اش نبود...مادر فرشته  ادش  ی. دلند یهم بچ  نجایا  د،یچ یم  اشیقگیبا خوش سل

با   ینشسته بود. روز چهارشنبه سور  اشیخودش در خانه نقل  ینبود. تنها برا
 عوض کنند.  ییکرد که آب و هوا  یخواهش و التماس نرگس و ساالر را راه 

نوروز بود.   یدر خانه رضا خبر از شاددر خود فرو رفته بود؛ اما    اسمنیچه    هر 
 ه یبود. هان  هیبه کمک دخترش هان  نیهفت س  دنیُسرور مادر رضا در تدارک چ

وجود   با  رضا  دق  ۲۵خواهر  سن  برادر    دهیفهم  اسمن، یهمسن    قایسال  بود 
ب  چه کار  قرار یمهربانش    اش یداشتندوست    ی رضا  یبرا  توانستیم  یاست. 

 گاه محکمش.  هیبود. تک اشیانجام دهد. رضا بعد از فوت پدرشان، همه زندگ

کردند.    یمفصل  یبه مادر کمک کرد به همراه دو مستخدمش خانه تکان  هیهان
دعوت   د یشب اول ع  یرضا را برا  یسرور در تدارک بود تا خواهر و برادر و عمو

از دختر برادر بزرگش بود  رضا بود. الن  یکنند. اما هدفش در نظر داشتن الناز برا
 .گذردیم هبود اما خبر نداشت که درون رضا چ  بایز ار یکه بس



در اتاقش بود و   ل،ی شب اول نوروز و سال تحو   یمادرش برا  ی دور از غوغا  رضا
را    اسمنیچشمان    کردی. حس مکردیرا تماشا م  بایز  یاز پنجره اتاقش آسمان آب

دانست که    ی پسر  ن یترالقلب   ی نداشتند. بهروز را قص  یاز نظر او تفاوت  ند؛یبیم
  ش یالگو شده بود. برا  کی   ش یبرا  اخواهرش را عزادار مادر کرده بود. هم  نگونهیا

 رد؟یپذ یرا م اسمنیمادر،  ایسوال بود آ 

دا  ی مهمان  دانستیم الناز دختر  به خاطر  اما رضا چگونه   اش ییامشب  است. 
نم  اسشیگل    توانستیم فراموش کند؟  را    اسمنیاز    ر یغ  یدختر  توانستیرا 

 دلش بخواهد.  یبرا

. دوست نداشت مادرش را ناراحت کند. خود را  آمد ی با مادر کنار م  د یبا  اکنون 
دا  یمهمان  یبرا بود  هرچه  آماده کرد.  عمو  ییامشب  و  خاله  و   ش یو  بودند 

 اسمن یشود اما فکر  تر  . دوش گرفت که سرحال دانستیشان را واجب ماحترام 
م چه  اکنون  هم  به    گذاشت ینم  کند،یکه  ظاهر کرد  حفظ  اما  باشد؛  سرحال 

پدر    یتداع  شیشب اول نوروز برا  شهی . همد یدرخور امشب پوش  یسرعت لباس
 .دانستیم یرا خال شیبود. چقدر جا

به لب داشت. از اتاق    یو مصنوع  ز یانگحزن   ی. لبخند د ید  نهی خود را در آ   آماده
اگر    خورد یبرم  ایدن  ی. به کجازند یبرق م  یزیکه از تم  د یآمد و خانه را د  رونیب
بنا کند و در آن خوشبخت    یقصر  نیهمچ  اسشی  یبدون دردسر برا  توانستیم

از پله   یردآرام باشد اما باز هم نقاب س  توانستیباشد؟ نم ها  به صورت زد و 
منتظرش بودند، با لبخند    ن یدرکنار سفره هفت س  آمد. مادر و خواهرش  نییپا

 .د یبه دست کنارشان رفت و مادر را بوس هیهد 



را داد. درحال    شانی هاهیو هد   د یسال نو که در آمد، مادر و خواهرش را بوس  توپ
بودند که زنگ خانه به صدا در آمد و خبر آمدن   ییگو  کیخوش بش کردن و تبر
 خانه شلوغ شد. هیاز ثان یمهمانان را داد. در کسر

  با یالناز با لباس ز  دنینوروز پرداختند. ُسرور از د  کیو تبر  یبه احوال پرس  یهمگ
  ن یی محجوب سرش را پا  ی زده شده بود؛ اما رضاذوق  د یدرخشی م  نیکه مانند نگ

تر و  را ساده  اسشی   یبود ول  بایفاخر و ز  ار یبود که بس  دهیا دانداخته بود. الناز ر 
 بدهد. یالناز قول به خواستیمحجوب نم ی . رضاد ید باتر یز

به    دانستیبود. م  اسمنی  شیپ  قرار یب  یدرحال صحبت بودند؛ اما دل رضا  همه
آب و هوا فرستاده بود. اما هم اکنون   ر ی تغ یاصرار خودش نرگس و ساالر را برا

 .کردی چه م ییتنها

بود در   دهیبار او را د  کی ساکت بودن رضا در عذاب بود. رضا فقط    نی از ا  الناز 
 ر یاما رضا کجا س  د؛ی ایبود تا به چشم رضا ب  دهیآن زحمت کش  یکه برا  یلباس  نیا
  یقلبش زمان  ترکش به  ر یحد در خودش بود. ت  نی. چه شده بود که تا اکردیم

 سالن را ترک کرد. ید یبود که رضا با ببخش 

کرد. چه   یمتعجب شده بود. از همه جمع عذرخواه  ار یاز حرکت رضا بس  سرور 
 شده بود. بهیحد با او غر نیشده بود که رضا تا ا

  یکه برادرش عاشق شده باشد. لبخند   نی حدس بزند، به ا  توانستیم  یکم  هیهان
دور نماند. الناز نتوانست خود را    اشییم الناز و زندابه صورت زد که از چش  بایز

 گفت:   هیقانع کند؛ به هان

 افتاده؟ چشون شده؟  یجون واسه آقا رضا اتفاق هیهان - 



 آرام کردن الناز و جمع گفت:  یبرا هیهان

 گرفتاره.  یلیروزا خ نیباشه؟ آخه خان داداشم ا شدهینه مثال چ - 

 گفت:  یبه شوخ عمو

 .ستیکه جنگ با خانما ن  شیجون عمو گرفتار یهان - 

 و گفت: د یخند  هیهان

 با حانما باشه، مگه جنگ داره؟ یوا عمو هر ک - 

 .دند یباال برد و همه خند  میدستش را به حالت تسل عمو

 گفت:   هیبه هان ُسرور 

 . مینیآشپز خونه مادر سفره رو بچ ایمادر ب هیهان - 

 دلش از دست رضا پر بود.  اما

 کرد و گفت:  هیبه همراه مادر به آشپزخانه رفتند. سرور رو به هان هیهان

 رضا چش بود؟ شده؟یمامان؟ چ ز یعز  یدونیم یزیتو چ - 

  اش یدوست داشتن ی که دل رضا  ستیک  یحت دانستیفقط لبخند زد. نم هیهان
مشکوک   شتر یمهار کند و باعث شد مادر ب  توانستیرا برده؛ اما لبخندش را نم

مهمان از سکوت  دلخور  ُسرور  پا  یشود.  به  را  رضا    ز یبرد. سرم  انیآن شب  هم 
کنار    ییتنها   نیو ا  مادر بود که چگونه با داغ    شیتنها  اسمنیفقط در فکر    اشتهایب
 .د یآ یم



مشغول بود. مرحم دردش همان    شیدل رضا، با خدا   یبه دور از غوغا  اسمنی
زقا عکس  لباس   یی بایب  با   ش،یدخترعمو  یعروس  یبرا  شان یبا یز  یهابود که 

طاهره   یشده بودند. خاطرات عروس  بای بود و چه ز  دهیطاهره خواهر طاهر پوش
 شد. یدر ذهنش تداع

 به او گفت: مادر 

. بذار عروس به چشم  یبریدل م  شمیبدون آرا  یکن  شیآرا  خواد ینازم نم یقز  - 
 . ادیب

  ز یبود همه چ  شیچند ماه پ   نیبه او خوش گذشته بود. هم  یآن عروس  چقدر 
بازهم کنار مادر و طاهره شاد   یطاهر در عروس  یبا وجود آزارها  یداشت، حت

 به او گفت: یبود. طاهره به شوخ 

 کن دختر خوب!  یآخه. کم دلبر   میایعمو، بذار ما هم به چشم بخوشگِل زن  یقز  - 

 آرامش طاهره گفت:  یپوشاند و برا ی لبخند چون برگ گلش را  یبایز صورت

. دل آقا سامانو که  یمعرکه شد   شیلباس و آرا  ن یتو؟ تو با ا  ایمن خوشگلم    - 
 ؟یخوایم یچ گهید یبرد

به    یزیچ  شینازک کرد. خاطرات آن شب برا  یگفت و پشت چشم  یشی ا  طاهره
 چشمانش نداشت!  یشدن آب یجز باران 

 کردند.  دایرا در تهران پ یکلنگ  یامسافرخانه بیو حب طاهر 

جا را    نیکه از فروش همه اموالش بدست آورده بهتر  یبا پول  توانست یم  بیحب
 یآن خانه را برا  یها را بشناسد. کم آن  یدر تهران بخرد؛ اما نخواستند که کس



توانستند   یزندگ  یبرا  ل یهم اسباب و وسا  یکرده بودند و حاال کم  ز ینوروز تم
 بخرند.

فراهم   شان یکه رضا ناخواسته فرصت را برا  گشتند یم  اسمنیبه دنبال    د یبا  حاال
 کرد! 

نوروز، همه کارمندانش سال    التیشلوغ بود. بعد از تعط  ار یروزها ّسرش بس   نیا
انرژ  د یجد  با  برا  یرا  دل  و  جان  با  و  بودند  مهربان، کار    یرضا  یشروع کرده 

حتکردند یم تصم  اسمنی  ی.  ز   میهم  به  را  خودش  و کمگرفت  بسپارد   ی مان 
کوچکش    ی. زندگکردی رضا کار م  یبرا  یشتریحالش بهتر شده بود و حاال با ذوق ب

 باشد. یمادر از او راض خواستیرا دوست داشت و م 

 مادرش هم خوشحال است هم نگران.  کردیحس م شیهاخواب با

صم  اگر  دوست  احمد  خصوصًا  آقا  رها  یمیهمکاران   کردند،ی م  شیرضا 
 کردیو رشد کارش فکر م  ندهیفقط به آ   اسمنی.  ردیباز هم آرامش بگ  توانستیم

 فقط طاهر بود. شیو نگران 

اش گرفت! او  . از افکارش خندهکند یرضا هم به او فکر م  گفتیبه او م   حسش
 مهربان و محجوب کجا؟! یکجا و رضا

ودش خ  یدر نظر داشت ول  شیبرا  یداشت که مسلما دختران  یخانواده بزرگ  رضا
 چه؟ اصال چرا فکر بودن با رضا در ذهنش بود؟

به وجود آورده   شی حس را برا  نی رضا ا  یروزها  نیا  غیدریب  یهامحبت  د یشا
 .انداختیرضا را به خطر م د ی. نبادادیبال و پر م شی به فکرها د یبود. نبا



و بهروز و طاهر    بی اکنون حب  دانستینم   ینبود طاهر چه خواهد کرد. حت  معلوم 
 . کنند یچه م

 تینه؟ اگر از بهروز شکا  ایکند    تیخون مادر از برادرش شکا  یبرا  دانستینم
برا  نیا  کردند؛یم   شیدایپ  ب یمسلما طاهر و حب  کردیم دردسر    ش یاتفاق هم 
 . شیاها یرو انیپا یعنی نیو ا گرداندند ی. و او را بازم شد یم

وارد   بیشکل بدون اطالع به حب ر یتغ یشرکت رضا با کم  هی اطالع دنیباد طاهر 
کرده   ر یتغ  یادیچون ز  شناختش،یاصال نم  د یدیاو را م  اسمنیشرکت شد. اگر  

 بود.

. ناخودآگاه از  رفتی مراجعه کننده بود. رضا هر چند خسته او را هم پذ   نیاوآخر
پسران دهه هفتاد را زده بود و    پیاش خوشش آمده بود. طاهر تو چهره  پیت
بود که او چگونه   نیرضا جالب بود ا  یکه برا   یزی. چکردیجلب توجه م   شتر یب
 ها را بدست آورده.لباس  نیا

عمو   یکمش در همان مستخدم شرکت به جا  التیطاهر را با وجود تحص  رضا
 قربان که از دستش داده بود استخدام کرد.

برا  روز  را که  ناهار در رستوران شرکت جمع شده   یبعد رضا همه کارمندانش 
هم   اسمنیو    هیکرد. سم  یمعرف  د یمستخدم جد   یبودند طاهر را با نام جواد زارع

را شناخت مگر  اسمنیخوششان آمده بود. طاهر  د یو لباس مستخدم جد  پ یاز ت
مورد توجه بود    مهاز ه   شتر یلباسش که ب  یو حت  اسمنی  یچشمان آب  توانستیم

 را فراموش کند؟



م  اسمنی احساس  برا  کردیهم  ترس    اسمنیآشناست؛ هرچه    شیچهره طاهر 
 خوششان آمده بود. د یاز مستخدم جد  رایو سم هیداشت سم

 گفت:   هیآرام به سم رایسم

 م؛ یکه سال هشتاد و تازه شروع کرد  نیو لباسش آشناست؛ با وجود ا  پ یچقدر ت  - 
 هفتادم. تو دهه کنمیحس م یول

به فکر فرو   اسمنیرو به    یموافق بود؛ ول  رایکرد و او هم با سم  ییاخنده  هیسم
 رفته گفت: 

 بامزه هستند. یل یخ ،ییجان توام هم فکر ما یاسی هیچ - 

کنار    د یطاهر را شناخت، چگونه با  اسمنیبود.    دهیبود و رنگش پر  دهیترس  اسمنی
از    رایو سم  هیسم  د؟یدیرنگ آرامش را م  د یکرده بود که نبا  یچه گناه  آمد؟یم

جا را ترک آن   دهیو بارنگ پر  دهیتنها، ترس  اسمنیمتعجب بودند.    اسمنیرفتار  
 کرد. 

چه    دانستیو از برخورد و رفتارش ناراحت بود. نم  د یرا د  اسمنیحرکت    رضا
 زود قضاوت کند.   خواستیشده و نم

قلبش به    یاتاقش رساند. صدابرپا شده در دلش، خودش را به    ی با غوغا  اسمنی
 کرد؟ یم  د یبود. چه با ی. در دلش از پرودگارش شاکد یرسیآسمان م

را جمع کرد و فورًا به خانه برگشت.    لشیبه اتاق وسا  رایو سم  ه یاز آمدن سم  قبل 
 چه شده. دانستیهم ناراحت شده بود و هم نم  اسمنیاز کار   هیسم



به تعجب نرگس، خودش را در   توجهیتنها خودش را به نرگس رساند؛ ب   اسمنی
. نرگس نگران، اول آرامش  کردیم  هیگر  ی زیحزن انگ  یآغوشش انداخت و با صدا

آن را خورد؛ اما چگونه    اسمنیآب قند آورد و    شیمبل نشاند. برا  یکرد و او را رو
 بود؟ نرگس گفت:   یآرام م د یبا

برگشت  زم؟یعز  شدهیچ  -  سرکارت  از  چ  هیخونه؟ گر  یچرا  با  ؟یواسه    د یچرا 
 گفته؟  یزیچ یباشه؟ کس یبارون شهیچشات هم

 زده و ناآرام گفت:غم  اسمنی

  ام یکسیو ب  یینرگس. داغ مادرم هنوز رو دلمه؛ تنها  یلیبدبختم...خ  یلیمن خ  - 
 ده. رضا رو جواب بدم، طاهر اوم یهامحبت خواستمیطرف، حاال هم که م هیاز 

 و گفت: ستادیا اسمنی یروگرد شده برخواست روبه  یبا چشمان نرگس

 آخه؟  ینه! چطور - 

نم  شیتنها  اسمنی  یبرا  دلش آتش گرفت.  و    ی با چه کلمات  دانستی سوخت 
تصم  اسمنی آرام کند.  بود  دق کردن  درحال  فکر  مشیرا که  و  که   یرا گرفت 

 گفت:   اسمنیها در ذهن خودش و ساالر بود را به مدت

وگرنه   یبر جان یو از ا یبا رضا ازدواج کن د یبا ؛یراه دار هیجان تو  یاسی نیبب - 
 ؟یخوایم نو ی. اینیروز خوش بب ذارهیو نم کشتتیطاهر م

 گفت:   ینی با بغض سنگ اسمنی

 آقا رضا... .  خوام ینم یول آم یخودم با دردام کنار م ستم؛یمن خودخواه ن - 



رضا قلب سردش را گرم کرده    یهااش را کامل کند. محبتادامه جمله  نتوانست
رضا را وارد    د یحسش به رضا ندارد؛ اما چگونه با  ی برا  یراه فرار  دانستیبود و م

 گناه رضا چه بود؟  کرد؟یخودخواهانه م یباز نیا

 گفت:   نرگس

به ساالر زنگ بزنم    د یبا  یبمون  نجایا  یتونیمهربونم، تو نم  کنمیمن درستش م  - 
 ؟یفهم یشرکت م یبر یتونینم ی. تو حتانیکه با رضا امشب ب

.  کردیم  ه یداشت خون گر  یافتاد. چه سرنوشت  نیزم  یرو  حالینگران و ب  اسمنی
 خواستی رضا را از دست بدهد. تازه م  خواستی . نمسوختی رضا م  یدلش برا

زار به خانه    یاش کند. با حالسخت  یزندگ  گاهه یبان و محجوبش را تکمهر   یرضا
کرد و از    فیساالر تعر  یخودش رفت. نرگس با ساالر تماس گرفت و ماجرا را برا

را    اسمنی  ز یرضا همه چ  یو در راه برا  ند یایجا ب  نی او خواست تا شب با رضا به ا
 .د یبگو

بود.    وانهید  یآرام باشد؛ طاهر موجود  توانستیبه خانه خودش رفت. نم  اسمنی
م   یهرکار بر  او  برا  اسمنی.  آمد یاز  نم  یدلش  به    سوخت؛یخودش  چون 
رضا   هاییجاجابه اما  داشت؛  خانواده  یعادت  چه؟   اسمنیاش!  مهربان 

 .ردیبگ  میرضا تصم یبا دلش برا خواستینم

از    د؟یایکنار ب  توانستی م  نید، حال چگونه با امادر را هنوز هضم نکرده بو  داغ
دلش در حال   خواهد یم  یسواستفاده شخص  یکه رضا فکر کند او را برا  نیفکر ا

 آرام باشد.  توانستینم   کردیم  یبود و هر کار  یچشمانش باران   یانفجار بود. آب



 در راه خانه ساالر بودند.   اسمنیدلخور و گرفته از حرکت صبح    یو رضا  ساالر 
 آرام گرفت. یداد و رضا کم حیرا توض اسمنیرفتار   یساالر کم

 گفت:   ساالر 

 میاحساستو نسبت به آبج خوام یم ،یامهربونم، قبل از هر خواسته قیخوب رف - 
  ی تا من بگم چ  هیخوب، نظرت چ  یول  ن یکنار هم بود  یبدونم هرچند زمان کم

 شده؟ 

 و گفت:  د یخند  رضا

 کنم؟  یخانومو از تو خواستگار اسمنی د یبه بعد با نیمن از ا یعنی یوا یا - 

 یدوست داشتن  یرضا  یتلخ زد و سر تکان داد و همه ماجرا را برا  یلبخند   ساالر 
تعر مهربان  مشک  فیو  و  بود  دندان گرفته  به  رضا دست  از    یکرد.  چشمانش 

 شد.  یدختر، باران نی پر شمار ا یهاغصه 

برا   در  فرو رفت  بود جان  اسشی  یفکر  و خواهرش چه   حاضر  مادر  اما  بدهد؛ 
با  ی چه کار  شدند؟یم احساس،  نه  بود  ترحم  بحث  نه  االن  بود؟  با    د یدرست 

 . گرفتیم میعقلش تصم

 رو به ساالر گفت:  نیشان از ماششدن ادهیاز پ قبل 

باشم. من   خوام یم  -  نم   اسمنویکه  دارم.  در    دونمیدوست  نگاه   کیبه عشق 
چشاش از ذهنم    یآب  کنمی م  یمن اتفاق افتاده...هرکار  یبرا  یول  انه؛ی  یمعتقد 

 . پاش هستم تا آخرش. رهینم رونیب



زبانش بند آمده بود. فقط توانست رضا را در آغوش   یهمه مهربان  نی از ا  ساالر 
 . ردیبگ

 گفت:   رضا

تا من با خانما صحبت م  -   یمون. ماجرا رو براتو برو خونه   کنم،یساالر جون 
 .ارشونیبرام ب زم یکن شناسنامه و مدارکمو گذاشتم رو م   فی تعر هیخواهرم هان

عاشق   یدر زندگ  شهی شده و خود را مرتب کرد، هم  ادهیاطاعت کرد رضا پ  ساالر 
 اسمنیمهم    شیبرا  فتد یب  خواستیکه م  یبود و حاال هر اتفاق  سکیر  ایچالش  

 بود.

و رضا مشغول شده   اسمن یبه سمت خانه رضا رفت در راه فقط ذهنش به    ساالر 
 کرد؟یبود. رضا کارش را چه م

 اش وانه یفکرها د  شدند؟یمادر و خواهرش چه م  ت؛یو محجوب   ت یهمه موفق  نیا
  ش یهاپرسش  یبرا  نیو هم  کردیم  نیکِف ترازو را سنگ  اسمنیکرده بودند؛ اما  

تلفن عموم  یکاف از  تماس گرفت و خواست هان  نرویب  یبود.  منزل رضا   هیبا 
شک کرده   شتر یب  بودند آمدن رضا ناراحت    ر یو سرور که از د  هی. هاند یایب  رونیب

 بودند. 

رفت. ساالر   اطیاز ح رونیمادر را آرام کرد و با قرص خواباند. خودش به ب هیهان
گفت.    هیهان  یرا برا  ز یهمه چ  شیرفع نگران  یتر شد. ساالر برانگران  د یرا که د
رضا را با   ل یآرام گرفت. وسا  یکم  هینشان داد و هان  هیرا به هان  اسمنیعکس  

  ن ی مواظب رضا باشد. ساالر هم ا  دنگران به ساالر داد و از او خواهش کر   یدل
 .د یکه چگونه به مادر بگو  نیماند و ا هیرا به او داد و رفت. حاال هان نانیاطم



. خودش  اوردیاشت. اما مطمئن نبود رضا بتواند دوام بعادت د  ییجابه جابه  او
دلش    داد؟یبروز م نگونهیاحساساتش را ا  دیچرا با  ن؛یرا لعنت کرد. دلش را نفر

 یفکر کند که قصد دارد از او سواستفاده کند. برا  نیبه ا  یرضا حت   خواستینم
بخ قسم  را  مادر  روح  بود  حاضر  رضا  به  حت ورداثباتش  اول   ادشی  ی .   نینبود 

 احساسش چگونه شکل گرفت.

خودش و    یشد. دلش برا  ر یماه و چهارده روز به اندازه صدسال پ  کی   نیا  در 
 دانستی. نرگس به طبقه باال آمد. مسوختیمهربان و محبوبش م  یو رضا  ندهیآ 

تا با خودش   ن ییآشوب است. رضا را پا  اسمنیهم اکنون در دل   تنها گذاشت 
که سر سجاده است   د یرا د اسمن یانداخت و  د یفکر کند. نرگس کل شتر یباشد و ب

 . همتاستیب گانهیبا  از یو راز و ن هیو در حال ضجه زدن و گر

برا  دلش بود، دلش  آمده  م  یبه رحم    توانست ینم  یو کار  سوختیدوستش 
  اسمن یس نشد. نرگس به نزد  قدر غرق بود که متوجه حضور نرگآن   اسمنیبکند.  

شده بود، سرش   یچشمانش باران  یکه آب  اسمنیاش نشست.  رفت و کنار سجاده
 گشود:   تی لب به شکا نی سنگ یرا به طرف نرگس گرفت و با بغض

 کار ی کم بود؟ چ  ام یکس یو ب  ییچرا نرگس؟ چرا من؟ داغ مادرم کم بود، تنها  - 
نم  کردم یم  د یبا من  نکردم؟!  م  خوام یبراش که  فکر کنه  رضا  از    خوام یآقا 

 سواستفاده کنم. من... .  اشیخوب

و خود را به آغوش نرگس انداخت و زار زد.   د یاش را بگونتوانست ادامه جمله   و
 بر آتش بود، گفت: یهما که مثل آب ز یآم جمالت محبت یادآورینرگس با 

دوست   مه،یبزرگ و کر  یلیآروم باش خدا خدلم،    ز یخانم ناراحت نباش؛ عز  یقز  - 
 ! کنهیداره و داره امتحانت م



قز  اسمنی لفظ  از  بود که هم  ادیگفتن نرگس    یکه  افتاده    شه یمادر مهربانش 
 در دلش آتش برپا شد. گفت،یرا به او م هانیهم

 گفت:   نرگس

قلش با ع د یآقا رضا با ی دونیبا آقا رضا صحبت کن؛ م نییپا میبر یایم  زم یعز - 
 اد یکه به تو داره با تو ب  یا. نه با دلش، چون اگه بخواد با عالقهرهیبگ  میتصم

شرکت، طاهر   نیفردا بر  نیتونینم  گهی پشت سرشو نگاه کنه. شما د  د ینبا  گهید
 . نینجا بریفردا از ا د یکرده؛ شما با  داتیپ وانهید

را به سر گرفت و رو  اسمنی برا  یدستانش  افتاد. فقط دلش    ی رضا  یسجاده 
ها  وجود نداشت، حق با نرگس بود؛ آن   یخودش زندگ   ی. براسوختیمحبوبش م

 رفتند. نیی مرتبش کرد و با هم به پا ینداشتند. نرگس کم یگریراه د

 یمحبوبش نبود. حت  اسیتر از  مهم  ز یچ   چیه  شینداشت و برا  یشک  گر ید  رضا
 بود.مرگ هم خود را آماده کرده  یبرا

کم   یکرد و قسم خورد که برا  یو در دلش با مادر و خواهرش خدافظ  جانیهم  از 
 ها نامه دهد.به آن شانیکردن نگران

د  اسمنی را  نرگس  بسد یو  لباس  آن  در  محبوبش  اما محبوب  ار ی.  بود؛  تر شده 
آسمان    خواستیچشمان دلدارش را شاد کند؟ دلش نم  یآب  توانستیچگونه م

د معشوقش  ا  سیخ  یحت  گر یچشمان  به  رسد  چه  احساس کرد   کهنیشود، 
 را دوست نداشت. نیبه الله سرخ شده و ا ل یتبد  هیچشمانش از فرط گر 



ها دلش را لرزاند. نرگس چشم   نینقطه ضعفش شده بود. هم  اسمنی  چشمان
ها را تنها رضا نشست و به بهانه سبحان، آن  یروتر کرد و روبهرا آرام   اسمنی

 گذاشت.

دستانش    شنود،یرضا م  کردیقلبش را حس م  یصدا  د،یلرزیم  د یمثل ب  اسمنی
پر  خی رنگش  و  بود  باران   دهیکرده  همچنان  چشمانش  لحظه  یبود.  و   ی ابود 

 آرام باشد. توانستینم

 آرام کردن دلدارش گفت: یلبخند زد و برا شیبه رو رضا

 .یر ی آروم بگ خوادیدلم م یزیقبل از گفتن هر چ ؟یلرزیچرا م - 

لحن آرام نشود؟ رضا با   نیعشقش آن هم با ا  یبایز  یبود که با صدا  یکس  ایآ 
 آرامش خاص خودش او را آرام کرد. 

را از ساالر    اسمن ی. رسمًا  کردیمقدماتش را آماده م  د ینوبت رفتن بود و با  حاال
 کرد.  یخواستگار

 جا شد.باز هم جابه اسمنیرا جمع کردند و  شانل یوسا

. ردیآرام بگ  توانستیبود. طاهر هم چون مرغ سر کنده، نم ختهیبهم ر ز یچ همه
م سرزنش  را  ا  کردیخودش  چرا  حبشتاب  گونهن یکه  عمل کرده.  که    بیزده 

 به حاالت طاهر زد و گفت: یبود پوزخند  دهیفهم

چقدر باهوشه.    اسمنی  یدونی! تو نموانه؟ید  ید یهه عقل کل. مثاًل نقشه کش  - 
 شدم. زدهرتینقشه ح  نیواقعا از ا

 کرد گفت:   یکار طاهر را عصب   نیخنده زد. ا ر یبلند ز و



آب خوش از   ذارم یو نم   کنمیم  داشیکنم. پ  کارشی چ  دونمیهه عمو جون! م  - 
. تونمیبه بعدم م  نیکنم و از ا  داشیبره. راحت تونستم پ  نییپا  اسمنی  یگلو

 .نیفقط صبر کن و بب

 خانه را ترک کرد.  تیعصبان با

از   گر؛ی بود د  شیکرد. دختر هما  شیرا ستا  اسمنیدر دل    بیحب نگرانش بود. 
نازش تنگ شده    اسی  یکرده بود. دلش برا  اشوانهی د  نینداشت. هم  یبهروز خبر

 کرد؟یم د یبا کار یچ وانهی با طاهر د یبود؛ ول

تنگ شده بود؛   اسمنیهما و    یمانده بود. دلش برا  شیبرا  یعاطفه پدر  یکم
  دا یاش را پگمشده  خواستیاما دلش م خواست؛یدلش بازگشت به گذشته را م

 کند. 

بود. شرکت و   ختهی و رضا گذشته بود. خانه رضا بهم ر  اسمنیروز از رفتن    دو
 دادیرضا را انجام م  یکه آرام کارها  یکارمندانش به شدت نگران بودند. تنها کس 

 کارمندانش نداشت، ساالر بود.   یخاله زنک یهاو حرف اهویبه ه یو کار

 نگران به اتاق مهندس فروزان) ساالر( رفتند. رایو سم هیسم

وارد اتاق شدند.   رای و سم  هیسم. با اجازه ساالر،  کردیها را درک مآن  ینگران  ساالر 
 ها کرد و گفت: گشاده روبه آن  ییساالر با رو

 براتون بکنم؟   تونمیم   کار یچ  آد؟یاز دست من بر م  یمحترم کار  یهاید ی خوب ل  - 

 نگران گفت:  هیسم



نعمت   -  مهندس  خانم  مهندس،  شاسمنی)  یجناب  مهندس  و  رضا( یرازی(   (
 .اسمنم یبراشون افتاده؟ من نگران  یکجان؟ چه اتفاق  د ی دونیم

 . دادیپاسخ م د یکرد بر خود مسلط شود. او حاالحاالها با  یسع ساالر 

 فیبه او ماجرا تعر  هیسم  یرفع نگران یسربسته برا  یکم  اشیشگیآرامش هم با
 رونیب   یتا از نگران  د یبگو  رایو سم  هیسم  یاز او خواسته بود برا  اسمنیکرد؛ چون  

 .ند یایب

بود. چشمانش گرد شده   ستادهیشرکت احمد پشت در اتاق فالگوش ا  یخلوت  از 
 بود.

دوانده بود و حاال   شه یدر دلش ر  اسمنیرضا متنفر بود...متنفرتر شد. عشق    از 
 .کردیم دایآنها را پ د یآن را فراموش کند. با توانستینم

انگ  چه غم  ز یغم  و  ناراحت  بود شرکت؛ همه  و دلشده  به کار زده دست  شان 
الناز از شدت حسادت نسبت به  رفتینم   یرو به انفجار بود و فکرها  اسمنی. 
متنفر شده بود. او عاشق رضا بود و   اسمنی. از  دادند یدر سرش جوالن م  هودهیب

آن دختر   او  یبه جا  ارض  د ید  یوقت  یتا رضا را بدست آورد ول  کردیم  یهر کار
 مهربان را خفه کند.  یرضا خواستیبود، دلش م دهیرا برگز یتازه وارد دهات

 خانم گفت: نیمه

 . ومدند یباشه. ماشاهلل بهمم م افتادهین یشون اتفاقواسه - 

 گفت:   ادیاز حسادت ز الناز 



تونست دل مهندس و ببره. مردن   یبا چه کلک  ستیمعلوم ن  ،یدختره دهات  - 
 سه تور کردن مهندس!مادرش بهانه بود وا 

 گفت:   هیسم

 . کنهیحسادت کورت م ق؛ی. از حسادتت کم کن رفیدر حال انفجار دونمیم - 

 . دند یخند  هیو سم مرایبا حرص اتاق را ترک کرد و س الناز 

او را    هیخودش را آرام کند. حرف سم  توانستیحسود بود. نم  ار یبس  یدختر  الناز 
بود مهندس احمد   دهی. او فهم کردینم  شیرها  یاکرد. فکر انتقام لحظه  تر یجر

  با یواقعا ز  اسمنی.  دادیاست. ته دلش به همه حق م  اسمنی  فتهیهم ش  ییرضا
به خود    دنیرس  یبرا   شیهادل خودش را آرام کند. تالش  توانست یبود؛ اما نم

 ی الناز  دانستیببرد. م  نیاز ب  توانستیرضا و ثروتش و حرص و طمعش را نم 
تبار را به  ترک   اسمنیرضا بود خواهان رضا بود؛ اما رضا    ییهم که دختردا  گر ید

 داد.  حیهمه ترج

. هرچند  کردند یم  ی و با احمد فکر  گفتیبه الناز م  د ی. اول باکردیم  یفکر  د یبا
 .گرفتیانتقام م   د یبا یتمام شده، ول ز یهمه چ دانستیم

  اسمن یرا پنهان کند و عکس    قتینتوانست حق  هیرضا مادر ناآرام بود. هان  درخانه
پسرش افتخار کرده بود.   قهیرا به همراه نامه رضا به او داد. مادر به حسن سل

. نامه رضا  کردیم  هیبه دلش نشسته بود؛ اما از رضا دلخور بود و گر  اسمنیمهر  
تاث تحت  و  خواند  ولقرار    شیرضا  یبایز  یانشا  ر یرا  آرام    یگرفت؛  دلش 

پسرش را    توانستی. مادر بود و دل نگران رضا مهربانش. چگونه مگرفتینم
 فراموش کند؟



د  رضا با طاهر  اما  بود؛  با  وانهینازپرورده  را چه    کردند؟یم  د یچه  برادر  جواب 
 به الناز نداده بود. یهر چند رضا قول داد؟یم

 کرد. رضا در نامه نوشته بود:  هیرنامه رضا را خواند و در دلش خون گ گر ید بار 

  دانمی. نممیشو  عقوبیو    وسفیقصه    دیاز جانم سالم. من و تو شا  زتر یمادر عز  - 
بگو بنو  میچه  چه  آنسمیو  نتوانستم  م  ی .  مانند  یخواه یباشم که  فراقت  در   .

ارزشش را داشت که  اسمیدعا کن؛ گل  میناله و زجه خواهم زد. مادر برا عقوبی
دوباره    دوارم یام  میهالحظه  قیم؛ رفیاو را پنهان کنم. نتوانستم رازم را با تو بگو

 . نمتیبب

 د یفراق کش یماری"هر که ب

 دیشربت وصال چش عاقبت

 در انتظار نشست  نیکه غمگ  هر 

 نشست"  ار ی میدر حر شادمان

 اسمنی  دوارم یام  . مادر حاللم کن و مرا ببخش.ناسپاس  یرضا  ات،وانهید  عاشق
 به کنعان غم مخور  د یگشته باز آ گم   وسفی. یرا دوست داشته باش 

 گلستان غم مخور  یاحزان شود روز کلبه 

 . اسمن یرضا و  ات؛یشگیهم عاشق

را   شیخواند و رضا  عقوبیسر داد. از هم اکنون خودش را    هی نامه گر   نیاز ا  مادر 
 تحمل کند؟   توانستی. چگونه رضا مگشتیشان مبه دنبال  د ی. باوسفی

 پرداختند.   هیبود و مانند مادر به گر  ر یتحت تاث  شیبایبرادر و نامه ز  یاز دور  هیهان



نرگس و ساالر هم دلتنگ    یاند. حت چه شده  اسمنیرضا و    دانستینم  چکسیه
چون او هم وابسته   کرد؛ یم  یقراریسبحان کوچک ب  یشده بودند و نگران. حت

 ود. شده ب اسمنی

با هان  ُسرور  در    ی به خانه ساالر رفتند. همگ  هینتوانست خودش را کنترل کند. 
پذ  با چشمان  ییرا یسالن  و  نرگس   یخانه ساالر گرفته  بودند.  بار نشسته  اشک 

رضا    یبرا  شتر یها بنشان داد و آن  هیرا به ُسرور و هان  اسمنی  یهاآلبوم عکس
 کردند.   هیگر

  ک ی  یرضا را به ساالر نشان داد. ساالر سالن را ترک کرد. برا  یبایهم نامه ز  ُسرور 
 کند.   هیمرد سخت بود گر

. طاهر  سوختیمظلوم م  اسمنی  یتنگ شده بود، دلش برا  شیرضا  یبرا  دلش
 امروز به او گفت:

  قیرف  نی. همچنقیکجان؛ مراقب خودت باش رف  یدونیکه م  دونمیمهندس م  - 
 .قتیشف

 بلند سر داد. یاقهقه و

 ز یعز  یرضا  ی. فقط دلش براد یدیم  وانهیبود. او را د  دهینترس  دشیاز تهد   ساالر 
 کردند؟ یم د ی. چه باسوختیم شیتنها  شهیهم اسمنیو 

که رضا را    یچند سال  نیاست. در ا  اسمنی  یتوانست بفهمد طاهر پسرعمو  الناز 
 رضا هم کجاست.  ییالناز دختردا دانستیم شناختیم

با طاهر و احمد صحبت    د ی. اول از همه باکردیرا جمع م  ش یفکرها  د یبا  حال
 .کردیم



شده    وانهیکه خود د  یبه اتاق احمد رفت. احمد   نه یپرک  یرا رها کرد و با دل  کار 
گفته بود،   شیکه عشقش را برا  یاش زمانچند ساله   قیرضا رف  کردیبود! حس م

رضا را   خواستیو دلش م در دلش رشد کرده بود    نهیحاال به او خنجر زده. ک
 بکشد.

الناز    دنیگفت و از د  ید ییفکرها بود که در اتاقش زده شد. متعجب بفرما  نیا  در 
 مغرور در اتاقش متعجب شده بود.

 اش به احمد گفت:با لبخند اغوا گرانه الناز 

 مهندس؟  رم یتون رو بگچند لحظه وقت تونمیم - 

 گفت:  احمد 

شده؟   یزی. چد یایبه اتاق من ب   شهی. شما کم مد یافتاده؟ بهم بگ  ید یاتفاق جد   - 
 بکنم؟ تونمیم یکمک

را به    ز یباره جسارتش را جمع کرد و همه چ   کیسکوت کرد؛ اما به    یالحظه  الناز 
 . اسمنی  یرضا تا طاهر پسرعمو  ییاحمد گفت. از احساس خودش تا الناز دختردا

 را برداشت و گفت:  فشیاحمد به فکر فرو رفته ک د یآخر که د در 

 . میریجلوشو بگ د یبا  یشده باشه ول ر ید  کنمی. هرچند فکر ممونم یمن منتظر م - 

 باره تمام وجودش خشم شد و گفت: کیبه  احمد 

  د یبا  نای رفتن خانم...زودتر از ا  م؟یبکن  میتونیم  کار یچ  گهید  م؟یریبگ  ویچ  یجلو  - 
 !نیکردیفکر م

 با خشم گفت:  الناز 



مرگ مادرش    یعاشق هم شدن. اون دختره دهات  یچجور  نایا   دم ی من اصاًل نفهم  - 
 بهانه بود واسه تور کردن رضا که تونست.

 زد و گفت:  یپوزخند  احمد 

 ن؟ینداد  صیها رو تشخنگاه   ی. چه جورن یمواقع بلد   نجور یشما خانما که خوب ا  - 

 مستاصل نگاهش کرد و گفت:  الناز 

رضا خوش   ذارم ینم  رم یگی . من جلوشونو مشهیگرم نم  یاز تو آب  دونستمیم  - 
 و تحمل کنه.  میرو که ما تحمل کرد یدرد د یباشه. اون با

 بکن. خوادیدلت م یرضا توام هر غلط ییطاهر و الناز دختر دا شیپ رم یم من

فکر کرد که   نیرفت. در راه به ا  رونیاتاق را ترک کرد و از شرکت ب  تیبا عصبان  و
 ها؟داشت بازگرداندن آن دهیچه فا  گر ی. دد یگویهم نم راهیاحمد ب

هم  ز یچ  همه اما  بود؛  شده  زندگ  قدر نیتمام  ترس  با  آرام   یکه  دلش  کنند 
 .گرفتیم

 به ُسرور زد و گفت:  یپوزخند  ییرفته، دا گونهنیهمه متوجه شدند رضا ا یوقت

آدمه    کردم یفکر م   یزمان  هی. هرچند  ذارم ینازمو رو دوشش نمهه! من جنازه ال  - 
 فقط احساسات پاک الناز.  فی... حیول

 گفت:   هیهان

 گناه داداشم فقط عاشق شدنه!  ستین ینجوریرضا ا ییدا - 

 ندانستند. تر یبه جز سکوت را منتطق یزیهمه چ اما



 یرضا  کردی. باور نمد ی لرزیاش ماز اشک بود، چانه  سیالناز خ  یبایز  چشمان
. سارا مادر  کردیباشد. ُسرور با غصه نگاهش م  ختهیفرو ر  کباره یبه    ش،یاهایرو

با عصبان و  را گرفت  با خشم دستش  به سمتش رفت  ُسرور   یروروبه  تیالناز 
 گفت:   تیو با عصبان ستادیا

 گفتمیم  ل یشده بود رضا. اواهمه فکر و ذکرش    شیگدختِر احمق از بچه  نیا  - 
  دیشا  ید ینشد. گفتم بفرستمش خارج، خدا رو چه د  پره،یاز سرش م  شهیبزرگ م
ور بدم   ایاون  رضا  از  اولم  همون  از  خوردم.  شکست  بازم  ببرن،  دلشو  بتونن 

.  خواستنیل خاطرشو می دختِر احمق و کل فام  نیداداشت و اچون خان   اومد؛یم
امروز به بعد تاوان دل شکستشو    نیمن شکست، از همُسرور دل بچه نفهم    نیبب

 .یدیبد م

  صدایبرد. ُسرور فقط ب  رونیکشان بدست الناز را گرفت و کشان  تیبا عصبان  و
 زانو زد و با حال بد ادامه داد:  ش یپا نیی. برادرش هم پاختیریاشک م

شا  -  النازمو ک  د یمن  شکسته  دل  تاوان  اما  ببخشمش؛  تو    یبتونم  از  من  بده. 
 ببخشم.  تونمیرضا رو نم یندارم خواهرم؛ ول یدلخور

خم از خانه خواهر   یدوباره به سرور که حالش بد بود کرد با سر   یبعد از نگاه  و
داشت. دلش   یآمد. سرور بلند شد. خواست به اتاقش برود... احساس بد   رونیب

 ه یبه طرف هان نیزار و خشمگ  یها با حالبه پله  کی. نزدسوختیالنازش م یبرا
کرد بر خود مسلط شود. سُرور   یبود؛ اما سع  دهیاز حاالت مادر ترس  هیرفت. هان
 که:   د یتوپ هیبه هان  یبا ناراحت

 نه!  یدونستیتو م - 



 در آرام کردن داشت و اضافه کرد:  یسع اشیشگیبا لحن هم هیانه

نگم وگرنه    خواستمیم  -  آقا ساالر گفت؛ چون داداش دشمن داره  بگم.  بهتون 
 من... . 

 جواب داد:  تیبا عصبان ُسرور 

بدون. به رضا    نویا  یتو هم تو شکستن دل من هم دل الناز مقصر  ؟یوگرنه چ  - 
 بگو مامانت مرد. 

و    شنودیقلبش را نم  یها باال برود احساس کرد صداکه خواست از پله   نیهم  و
 کرد،یم  ه یکه از حرف مادر ناراحت شده بود و گر  هیافتاد! هان  نیزم  یجا روهمان 

برخودش    یرا گم کرده بود؛ اما کم  شیزده به مادر نگاه کرد. دست و پا وحشت
مادر را در آغوش    ند،ی ایها بو تا آن  د. آمبوالنس خبر کر د یلرزیباز م   مسلط شد؛ اما

التماس م  کردی م  هیرا ماساژ داد. گر  شیهاشانه   یگرفت و کم با   خواستیو 
 هیبردند. هان مارستانیبعد آمبوالنس آمد و مادر را به ب یمادرش تحمل کند. کم

 گفت؟یم د یبا یچه کند. به چه کس  دانستیاز ترس، نم

زمان ییهاآن   همه م  یکه  به ساالر    کردند،یادعا  فقط  بودند.  رضا  حاال دشمن 
 رساندند. مارستانی. ساالر و نرگس نگران خود را به بد یتوانست بگو

 تنهاست.   یلیخ  کردیحس م  هیرا آرام کنند. هان  هیکردند هان  یو نرگس سع  ساالر 

و خاله را به دوش    ییعنوان عمو، دا  یکه زمان  ییهاآن  زد؟یزنگ م  د یکه با  به
 دند؟ یکشیم

 گذاشته بودند؟   شانیهفته چه شده بود که تنها ک ی  نیدر ا حاال



 انباشته در دلش جواب داد:  یهابا غصه  هیاش کند. هانکرد آرام   یسع نرگس

به رضا نشون بدن،    یخود  خواستنیهمشون م  یزمان  هیبگم نرگس جون!    یچ  - 
 د یزن براشون زحمت کش  ن یدر رضا رو آروم کنه. کم اما  ستین  شیکیکو حاال  

 جوابش.  نمیا

 متاثر شده جواب داد:  نرگس

اما به خدا اعتماد کن، اونه که حالله نه   ؛یجون که آروم بش  هیبگم هان   یچ  - 
 !لیفام

خدا را فراموش کرده    ینگفت. به راست  یزیحق با نرگس است چ  د یکه د  هیهان
مادر و    یآرامش خودش به نمازخانه رفت تا برا  یبود. از نرگس تشکر کرد و برا

 آرامش خودش دعا کند. 

از جهان  اسمنیو    رضا م   دهیکه به آتش کش  یفارغ   یهازبان  یآذر  انیبودند، 
را تجربه نکرده بود. همه   ییهاحس  نی خونگرم مهمان بودند. رضا تاکنون چن

گرفته    بایز  یمراسم  شانیبرا  زخانیفرق کرده بود. چنگ  شیاینو و دن  شیبرا  ز یچ
به دندان    رتیح  گشتان  د یرا که د  اسمنیخان    ز یبود. مهلقا خانم همسر چنگ

بود. گمان م  بر    یاست که جان  یی بای ز  یتابلو  کردیگرفته  در بدن دارد. عالوه 
با لباس    ز ی و رضا ن  ی با آن لباس آذر  اسمنیاخالقش شده بود.    فتهیاش شچهره

زوج جوان در خانه    نیکرده بودند و حاال ا  رهیچشم همگان را خ  یمردانه آذر
خود را آرام کند، بعد   کردیم  ی. رضا اول سعکردند را آغاز    شانیخان زندگ  ز یچنگ

 را.  اسمنی



دند خان گفته بو  ز یرا به چنگ  ز ی. همه چخواستیبود که م  یزیتمام آن چ  اسمنی
 شان کند. و او هم قول داده بود کمک

نم  خودش چنگ  کار یب  توانستیهم  به کمک  زم   ز یبماند  سر    شان یهانیخان 
خودش را    توانستیاما نم  اسمنیرا هم به مهلقا خانم سپرد.    اسمنی.  رفتیم

 آرام کند.

تا برگردد    رفت،یدر خود داشت که دست خودش نبود. رضا که م  یترس  شهیهم
 ن یکه ا  د یدی. امروز هم از آن روزها بود مهلقا خانم مد یرسیش مجانش به لب

رضا تا چه حد  داشتن  یدختر  برا  یدوست  دلش  دارد،  دوست  رحم    شیرا  به 
 .مودیپیبا اضطراب اتاق را م اسمنیآرامش کند.  ی. رفت تا بتواند کمآمد یم

 آب قند آورد و گفت:  یکم  شیکنارش رفت و او را نشاند و برا  مهلقا

مادر. آخه آقا    یدیخودتو به کشتن م   ینجوریجانم؛ تو ا  یاسیدخترم،    ز یعز  - 
 مادر.  یخوریم  ویغصه چ ششه یخان هم پ ز ی بعدم چنگ  ستیرضا که بچه ن

 کنان جواب داد:   هی گر  اسمنی

 زشیرضا به خاطر من از همه چخودمو آروم کنم.    تونمیخاله. نم  دونمینم  - 
 ؟یمونه. اگه رضا رو بکشن چدنبال یکی کنمیگذشت، همش احساس م

 را قطع کرد: اسمنیجمله  ظیو با غ د یکش  یبلند  نیخانم ه مهلقا

  ز یرها کنه. عز  زشویآخه رضا حق داره همه چ   ینیوا دختر خدا نکنه؛ چرا بدب  - 
 عروسم. نگران نباش، خدا دلش با عاشقاست. 



خان خسته آمدند    ز ی آرام شد و باهم ناهار را آماده کردند. رضا و چنگ  اسمن ی  یکم
 خان طلب ناهار کرد.  ز یو چنگ

و تا او ناهار را آماده    دهیترس  اسمنیخانم با اشاره به رضا فهماند که باز هم    مهلقا
 آرامش دهد. اسمنیکند به 

دستپخت خاله مهلقا و زنان   ییایو رو  بایز   یادر اتاق خودشان بود؛ حجله  اسمنی
دل نبندد   ادیکرد ز  یشان را دوست داشت؛ اما سع اتاق   ار ی. بسقهیسلخوش  یآذر

قدر اش باز هم گرفته شد. آن کند. حالت چهره   دایها را پوگرنه ممکن بود طاهر آن
 . نگردینش را ممحبوب نگرا یرضا از ک د ی در فکر بود که نفهم

خودش   یبه تند   اسمنی. قلب  کردیذوبش م  اسمنیوجود    یتر آمد گرما جلو   رضا
اش را باال آورد. حاال را برگرداند و چانه  اسمنی. رضا  کوفتیاش م *ن*ه یرا به س

. با تمام حسش  کردیچشمان شفاف و زاللش را نگاه م  یآب  یترس  چیه یب  گر ید
 کرد:  انیرا ب

ان  شده؟یمن چ  یبانو  اسمنی  -  گفتم؟   یاون شب بهت چ  ؟یترسیقدر مچرا 
 رفت؟ ادتی

 جواب داد:  گرفتی جان تازه م شیرضا یاز حرفا شهیکه هم  اسمنی

 طاهر... .  ینرفته؛ ول ادم ی زم ینه عز- 

 محکم در آغوشش گرفت و ادامه داد: رضا

 تره. واجب ز یکه از همه چ  ابیشوهرتو در ایطاهر و همه دن یگور بابا  - 



. سپردیرا به باد م  شی هارا وادار به خنده کرد در آغوش رضا تمام غصه   اسمنی  و
 را.  شیهایکسیو ب هایدل تنگ یحت

 *** 

رضا در خودش فرو رفته    ییرضا، الناز دختردا  یماجرا  دنیبعد از شن  یروز  چند 
 ر یباور پذ   شیشده بود. برا  رهیگوشه خ  ک ی و به    نشستیبود. تنها در اتاقش م

 شده باشد. رانیگونه و  ن یا شیاینبود که دن

  کردیم  هیچند روز پشت در اتاقش بودند. سارا گر  نی)پدر الناز( در ا  نیو حس  سارا
 :د یو رو به سارا پرس اوردیطاقت ن گر ید نی. حسنیرا نفر اشنیو مسبب

 . اریدست توئه؟ اگه هست برو برام ب  دکشی د یکل  - 

مسلط   یکم  سارا خود  و کل  به  رفت  آشپزخانه  به  عجله  با  و  برا  دهایشد   ی را 
 را داخل قفل فرو برد و در باز شد.  د یکل  نیآورد. حس نیحس

شد که دل   رونیسارا ب  نهیجگرخراش از س  ادیجنازه غرق در خون الناز، فر  دنید  با
در گوشش    ادیفر  نی. نتوانست خودش را آرام کند اختیفرو ر  اسمنی  نهیدر س

 انداز شده بود. نیطن

باشد. باز    د یترس با او با  نی ا  یتا ک  دانستی و قرار از او گرفته شده بود. نم  آرام 
. خاله مهلقا و عمو و  دهیشن  غیج  یصدا  کردیآرام کند. حس م  توانستیهم نم

صدا  شیرضا آرامش کنند.  م  ینبودند که  وضوح  به  را  دلش   د یشنیقلبش  و 
 ش کند.بود تا آرام نجایا یکس  خواستیم

که   یمارستانیبردند. ب  مارستانیبه ب  جانشیب  ی دخترک را با جسم  نیو حس  سارا
و نرگس و ساالر که در انتظار    هیبود. هان  یدست برقضا ُسرور هم در آن بستر



زده الناز وحشت   جانیو سارا و جسم ب  نیحس  دنیبهوش آمدن ُسرور بودند با د
 یزخم  یهمچون ببر  سارادکتر بود رفتند؛ اما    یکه در جستجو  نیبه سمت حس
سارا  اندازهیخشم ب ی ور شد، هر چه نرگس تالش کرد جلوحمله هیبه سمت هان

که به کاسه خون    یچسباند با چشمان  وار یرا به د  هینتوانست؛ سارا هان  ردیرا بگ
 زد: ادیفر آمد یم رونیکه از ته چاه ب   یشده بود و با صدا ل یتبد 

 سارا پشت سرتونه.  نینفر  یالنازم سالم بمونه وگرنه تا عمر دار برو دعا کن - 

افتاد و با    یصندل  یرو   اشییشک شده از حرکت زندا  هیرا رها کرد. هان  هیهان  و
براست یصدا گر مادرش،    ی.  رضا  اسمنیخودش،   ییدختردا  یبرا  خبر یب  یو 

از   یآب قند آورد و به دستش داد کم  یکم  شیمهربانش الناز، نرگس ناراحت برا
چ اما  را خورد؛  ن  توانستینم  یزی آب  بهتر کند.  را  را    ش یهاشانه  رگسحالش 

 کرد آرامش کند:  یسع یماساژ داد و با جمالت 

 .زم یعز  یصبور باش دی. بایباش  یقو  د یآروم باش دختر تو با  زم؛یجون عز  هیهان  - 

 د: نرگس را دا  یهق کنان پاسخ مهربانهق هیهان

خونه ما بود؟    شهی مهربون من بود؟ که هم  ییزندا  نیبگم؟ ا  ینرگس جون، چ  - 
 نیمنو رضا رو دوست داشت ا  شهیمامان بود؟ هم  هیکمک مامان بود. پا  شهیهم

همه تنهام گذاشتن؟ عمو   یجور  نیدفعه ا  هیکردم؟ چرا    یهمونه؟ من چه گناه
 خاله... .  یو حت

 داد: ییبایجوابش را به ز نرگس



تر هم از همه بزرگ   یهم من و ساالر و دار  ،یستیجونم تو تنها ن  هیهان  زم؛یعز  - 
بزرگه. اون تنهات   یلی. غصه نخور خودش خزم یعز  یتر، خدا رو دارو مهربون

 . میذار ینذاشته ماهم نم

  ه ی تر از هان که دل خودش آشوب  یبه آغوش امن نرگس پناه برد. نرگس  هیهان
 بود.

آن الناز شاد و سرزنده سابق نبود که   گر یالناز د  یرا نجات دادند ول الناز    دکترها
  یابه نقطه   رهیبودند. خ  یعاص  هیبا رضا و هان  شیهاطنت یو آسمان از ش  نیزم

با ارزش نبود. نگذاشته بودند در   یزیچ  شیبرا  گر یشد. د  یبستر  مارستانیدر ت
کند. سارا    یوانگیباشد و د  وانگانید  یایدر دن   توانستیاموات باشد اما م  یایدن

 :د ی کرد و پرس  نی. سارا رو به حسخواستند یرا نم نیا نیو حس

 باشه؟ د یبا یجور نیا یتا ک - 

 پاسخش را داد: نیحس

 بردمش. ران یاز ا د ی! شاهی شکرش باق یکه نمرد جا  نیهم زم یعز - 

 شد. رهیها خبه دور دست و

 *** 

. در  د یچشمش تمام شده خودش را بازنده د  شیپ  ایدن  کردیاحساس م  طاهر 
. بعد از هما  کردینم   اسمنیبه    گر ید  بی. حبرفتیرژه م  یخانه کلنگ  یبایز  اطیح

او   توانستیاز او جدا نشده بود و نم   یقانون  اسمنیمرده بود؛    شیتمام حس ها
شده بود.    وانهیو سرد گم نشست. مثل د  جیرا به خاطر مرگ هما ببخشد. طاهر گ

 پشت سرش بود به او گفت: بی. حبد یآ یاز دستش بر نم یکار  کردیحس م



 ؟ینجوریا شهیم ؟درستیریغم بغل بگ یزانو ینیبش نجایا یخوایم - 

 :د یپرس طاهر 

 کنم؟  کار یچ د ی کنم. عمو با  کار یچ - 

 زد و متفکرانه جوابش را داد:  یپوزخند  بیحب

  ا ی  ه یسا   هیو مثل    یکن   داشون یپ  د یول بابذار تا عمر دارن تو ترس بسوزن؛ تو ا   - 
 تو فقط برو. دم یمن بهت پول م ،یشون برشبه دنبال  هی

و    کردیفکر م   بیبه جمله حب  زدیقدم م  اطیبه فکر فرو رفت؛ در ح  یکم  طاهر 
که بهتر   یحالت گذراند. کم  ن یرا در ا  یدوست داشت آن را تجربه کند. چند روز

با حب بروند. چ  میتصم  بیشد   دادیکه در ذهن طاهر جوالن م  ییزهایگرفتند 
 :د یاز او پرس  ر ساال شیترسناک بود. اول به شرکت رفت و باز هم پ یادیز

 د ینباشن. و ترسناک خند   ران یا  گه یاگه د  یشون. حتدنبال  رم یدارم م  یدونیم  - 
 بکند.  د یچه با دانستینم خت،ی*ن*ه ساالر فرو ریو رفت. دل در س

به تاسف تکان داد و رفت. اما طاهر دست بردار نبود    ینگفت و فقط سر  یزیچ
در   یابه سرعت و حرفه   ستیآنجا ن  یکس  د ید  ی. وقتگشتیاتاق ساالر را م  د یبا

رفت. به سرعت   زشیاتاق را باز کرد و وارد اتاق ساالر شد. به سرعت سمت م
کرد. آدرس    دایا آنجا پر   رسشروع به گشتن کرد. متاسفانه نامه ساالر به همراه آد

 ی آمد. صدا  رونیرا به حافظه سپرد. و به سرعت آنجا را ترک کرد. از شرکت ب
  ش یبر خودش مسلط شد و به سرعت راه خانه را درپ  ی. کمد یشنیقلبش را م
به عمو   ی. طاهر درا باز کرد و با خوشحالمودیپیرا م  اطینگران ح  بیگرفت. حب

 گفت: 



 کردم.  داشونیپ میعموجون سوار شو بر - 

تکان داد و آماده شدو باهم به راه افتادند. در راه    یخوشحال شده سر  بیحب
 : د یاز طاهر پر بیحب

 کنه؟ یچه م ز یتبر  وانهیدختره د ؟یکرد   دایپ یجورچه - 

 به غبغب انداخت و جواب داد: یباد طاهر 

 عمو جون!  یمنو دست کم گرفت شهیهم - 

 پاسخ داد: ییجودل یکرد و برا  یاخنده بیحب

و    یاغیکردن دختر   دا یپ یبا تو برا نجایا  د یمن اگه دست کمت گرفته بودم نبا - 
 .شدم یهمراه م میفرار

 جواب داد:  طاهر 

 کنه!   یزندگ ذارم یبه جون خودش نم کنم یم داشیعمو پ- 

 را فراموش کرده بود جواب داد:  شیاما عاطفه پدر بیحب

 شدند. ز یتبر ی. و راهدند یباهاتم تا آخرش! و باهم خند  - 

 *** 

  خواست یداشت؛ دلش م  یخودش را آرام کند. احساس بد  توانستی نم  اسمنی
بگ  ی باشد که کم  ییجا ا ردیآرام  با  اما  بود    یزیترس و اضطراب چ  نی.  نمانده 
که    یبایکرد با نماز و قرآن خودش را آرام کند. سجاده ز  یسع  یشود. کم  وانهید

. د ی را پوش  دشیسف  در خاله مهلقا به او داده بود را پهن کرد. وضو گرفت و چا



 ستاد یخاله مهلقا به سرش کرده بود. به نماز ا  شیکه در مراسم عروس  یچادر
آرام   یکم  کردیزنان از پرودگارش مدد گرفت. احساس منماز را تمام کرد و ضجه

نم اما  چنگ  نیا  دانستیشده؛  و  رضا  است.  طوفان  از  قبل  سر   زخانیآرامش 
دوان خودش را دوان  زخان یاز افراد چنگ  ی کیمشغول بودند.    یکشاورز  یهانیزم

 گفت:   زخانیحس کنان به چنگرساند و حس زخانیبه چنگ

 سمت روستا. ادیداره م ییناآشنا نی ماش هیآقا... آقا...  - 

چنگ  دهیترس  یکم  رضا فهم   زخانیبه  و  باشد.    د ینگاه کرد  طاهر  است  ممکن 
 : د یپرس زخانیچنگ

 ه؟ یچ شوننی و ماش ان؟یآروم باش بگو کجا دارن م - 

 پاسخ داد:  جوان

 . پاستیسا شونمنیو ماش  اومدند یاول روستا داشتن م - 

و آن جوان هم    زخانیمعطل نکرد به سرعت خودش را به خانه رساند چنگ  رضا
.  د یناهار بود د  هیرا که مشغول ته  اسمنی و    د یبه دنبالش رفتند. رضا به خانه رس

 را صدا زد: اسمنیآرام باشد؛  توانستینم د،یترسیم

 زم؟یعز ییخانمم کجا اسمن،ی - 

آمد وجواب   رونیحبوبش بم  یصدا  دنی که از صبح استرس داشت با شن  اسمنی
 داد: 

 د؟یشده؟ چرا االن اومد  یچ نجام،یمن ا - 

 پاسخ داد:  رضا



 جمع کن.  لتویوسا میبر د یبا یخانم - 

  اسمن ی.  ختیرا در ساک ر  شانیضرور  ل یخودش به اتاق رفت. به سرعت وسا  و
خان،   ز یمهربان شتافت. چنگ  یهق کنان به کمک رضااشک بار و هق  یباچشمان

افتاده بود و دلش    زخان یها به دل چنگخاله مهلقا ناراحت شده بودند. مهر آن
و    خواستیم شن  اسمنیرضا  با  اما  باشد.  داشته  رضا    یهاودلدرد  دنیرا 

صدا  توانستینم دارد.  نگاه  را  و   تر کینزد  یکم  نیماش  یآنها  رضا  بود؛  شده 
آدرس و به  کیه رضا داد و پول ب یخان کم  ز یآمدند چنگ رونیبا عجله ب اسمنی

 ز یکرد و چنگ  یخداحافظ  اسمنیاز    یاز آنها دل کند. خاله مهلقا با ناراحت  یسخت
 کرد.   تیهدا رونیب بهروستا  یها را از راه پشتخان آن 

نگذاشت   گر یاز آنجا دور شدند. رضا د  زخانیبه همراه خدمتکار چنگ  اسمنیو    رضا
 ز یچنگ  یبرا  یاکرد و نامه  یو از او خدافظ  افتد یبه خطر ب  ن یاز ا  شتر یجوانک ب

 یهااز روستا فاصله گرفتند. اشک   یلیببرد. خ  شیخان نوشته بود به او داد تا برا
 خواستی. رضا مستادند یو هوا ا  آبخوش    ییهمچنان روان بود؛ در جا  اسمنی

 هگاهیتک  یسرش را رو  اسمنیکنار آب نشستند و    یدلدارش را آرام کند. کم  یکم
 : د یمحکم رضا گذاشت. رضا از او پرس

  دیو واسش با  میراه رو ادامه بد   نیا  د یما با   ؟یآروم باش  یخوا ینم  اسم،یگل    - 
 . زم یعز  میباش یقو یلیخ

 هق کنان جوابش را داد: هق  اسمنی

 ؛ اما تو... .  زم ی من عادت دارم عز - 

 گذاشت و ادامه داد:  اسشیدهان  یبا دستش عالمت سکوت را رو رضا



 مرگ! یآماده کردم حت یکه بهت دلباختم خودم رو واسه همه چ  یمن از وقت - 

 توانستند ی. اما نمد ی رضا فقط خند   ینگاهش کرد ول  یبا چشمانش عصبان  اسمنی
 کرد.  یمخف  شد یترس را نم  ن یرا پنهان کنند ا قتیحق نیا

حق   اسمنیبه    زخانی نگشدند. چ  زخانیزده وارد چادر چنگو طاهر شتاب  بیحب
  ی و یبدذاتش او را به د  رتیطاهر ترسناک نبود اما س  افهیداد از طاهر بترسد. ق

تبد  بود. چنگ ل یدوسر  مهمان  ز یکرده  آمد    شینوازبا همان رسم  آنها خوش  به 
حب از  م  بیگفت؛  پدر  کردیتعجب  عاطفه  چگونه  و    فراموشرا    شیکه  کرده 

کرده است.    ل یتبد   هاوانهیشق او را به دع   نی کرده که ا  یاخودش را دسِت بچه
 :د یپرس تیبا عصبان بیحب

 ؟یکرد  شونیبودن، کجا مخف جانیاونا ا - 

 پاسخ داد:  تیمهلقا با عصبان خاله

 اشتباه به عرضتون رسوندن!  مینکرد  یرو مخف یما کس - 

 جواب داد:  یزخم ر یچون ش طاهر 

 ؟ یریتوام بم یخوایم ایکجان   یگیم ای - 

 شیهاخوشش را در کنار مهلقا و بچه  ی نداشت زندگ  یاز مرگ هراس  زخانیچنگ
بخورد.    یمورد  نیبه چن  یکرد روز  یبود؛ اما هرگز فکر نم  دهی را د  ایکرده بود. دن

جواب طاهر را که از    ی. با خونسردبشیو غر   بیو حوادث عج  گر یبود د  ایاما دن
 بود داد: یخشم رو به کبود



تو خونم   یدختر فرار  ستمین  وانهیزد هستش، اما دزبان  مینوازمن درسته مهمان  - 
مظلوم و پاک انگ    اسمنیاش گرفته بود دوست نداشت به  راه بدم. در دل خنده

 بزند. طاهر دوباره ادامه داد:  یدختر فرار

 کنن.   یزندگ ذارم ینم کنمیم داشونیمن پ - 

 :د یسزده پر  راههیخودش را به ب زخانیچنگ

  ی خوایم  یبه چ  گهیاونا با هم ازدواج کردن پس د  یگیکه تو م  یجور  نیا  - 
 آخه؟  یبرس

 پاسخش را داد: د یلرزی که از خشم م  طاهر 

کنه.    یزندگ  یبه آروم  ذارم یاحمق رو از دست دادم اما نم  اسمنی  د یمن شا  - 
غصه   ستین  یاجیاحت  گهیو د  کشمیبا من باشه اون شوهر احمقش رو م  یوقت

 . هیکاف  اسمن یمن خود  یهاش رو بخورم برااز دست رفتن دخترونه

  اسمن یبود که برادر    دهی. شنکردیم  هی در دل خون گر  اسمنی  یمهلقا برا  خاله
 :د یپرس بیاز حب نیمادرش را کشته؛ بنابرا

دست    یبد   یخوایدخترت رو م   ؟یبدبخت؛ تا کجا؟ تا ک  یندار  یتو عاطفه پدر  - 
 . یآدم نیهمچ

 ناراحت گفت: بیحب

باعث مرگ مادرش شد و هما رو ازم گرفت و   یمن مرده از وقت  یبرا  گهیاون د  - 
هما   شیمن قلبم رو پ  ست،یدختر من ن  گه ید  د یرو به جون خر  یننگ دختر فرار

 دفن کردم.



 :د یخان پرس ز یچنگ

فکر   یرو دار  اسمنیمادر    امرز یاگه عشق اون خدا ب  ته؛یشما که مثال عشق حال  - 
 ؟ یعذابش بد  یجورن یباشه که ا یراض یکنیم

و خاله مهلقا گفته   ز یرا چنگ  هاتیزد و به فکر فرو رفت؛ واقع  یپوزخند   بیحب
احمقش   یزن و شوهر و عمو  نیشده از تفکرات مسخره ا  یبودند. طاهر عصبان 

 گفت: 

  بی. و رو به حبکنمیم  داشونینه؟ من پ  نیشناسیرو نم  ییکسا  نیکه همچ  - 
 د و ادامه داد: کر 

 داره.  ر یانقدر زود روت تاث گرانید یهاکه حرف  یاحمق یادیز - 

به او   اسمن یپردرد نسبت به    یبرخاست خاله مهلقا با دل  بی رفت. حب  رونیب  و
 گفت: 

 نی. برو برو خودت رو بده دست ادم یتو ند   یعاطفگیبه ب  یهرگز تو عمرم پدر   - 
 جوونک احمق!

  ی شود؛ هنوز کم  ر ی شان کرد چشمانش پر شده بود اما نگذاشت سرازنگاه  بیحب
بوده.    نجایا  اسمنی   گفتیبه او م  یکرد. حس  یغرور مانده بود از آنها خداحافظ

 .شناختیفرزندش را م یپدر بود و بو

 :د یکرد و پرس  زخانیمهلقا رو به چنگ خاله

 کنن؟   داشون ی! جاشون امنه نرن پجانیحاج - 

 کرد و جوابش را داد:   یبه همسرش نگاه یبا مهربان  نزخایچنگ



 .فرستمیبد نم یمن! نگران نباش من اون دوتا طفل معصوم رو جا یماه زندگ - 

 :د یدلخور پرس مهلقا

 تا حاال نامحرم شدم؟  یاز ک - 

 داد: ش یخان دلدار ز یچنگ

 بشنوه.  یکس  ترسمیم  گمیخانمم نگران نباش بهت م ز،یعز - 

 هرش را درک کرد و گفت: شو ینگران مهلقا

خدا کنه    َکسنیو تنها ب  بیهام غربچه  سوزه؛یو رضا م  اسمنی  یدلم برا  یلیخ  - 
 برسن به مقصد.

 گفت:  اشیشگیبا اعتقاد هم زخانیچنگ

  م یمرد  ستیناهار آماده ن  نی خدا باهاشونه. حاال ا  ستن،ین  َکسینترس خانمم ب  - 
 . یاز گشنگ

 ها گفت: و مثل جوان  د یخند  مهلقا

 االن همسرم. نیهم - 

 جواب داد:  دهی هم خند  زخانیچنگ

 با زوج عاشق روت اثر گذاشته ها!  ن یخانمم، کمال همنش یوا یا - 

  زخان یچنگ  شهیشده و نوه دارد، او هم  ر یپ  کردی . مهلقا گمان نمدند یبا هم خند   و
وقت حسش به شوهرش    چی. عاشقانه ازدواج کرده بودند و هکردی م  شیرا ستا
 .شد یکم نم



 *** 

از دوستان    نرگس از   هیو سم  رایسم  دانستیکرد. م  ییرایپذ   اسمنیبا محبت 
و از    ختیر  یهردو چا  یاش آمدند. نرگس برابه خانه  اسمنینسبت به    ینگران

پذ  خود  از  خواهش کرد  سم  ییرایآنها  تشکر کردند.  نرگس  از  دو  هر   هیکنند. 
 :د یتر از قبل پرسنگران

 میدوست شد   جوناسمن یکه با    یمدت کم  نیتو هم  یجون ولنرگس  یبخشیم  - 
از مهندس   راجونی شم، با سمنگران  یلی خ  م؛یساله که باهم دوست بود20انگار  

دختر    نیا  میکه بپرس  میمزاحم شد   میاومد  میفروزان )ساالر( آدرستون رو گرفت
 نبود.  معرفتیچش شد؟ ب

 دار گفت:غصه  نرگس

داشته   تونستیم  یشاد   یدختر اگه درد نداشت زندگ  نیا  ،یاسیخوش به حال    - 
 باشه کنار هممون. 

 :د یتر پرسنگران هیسم

 لطفا!  د یجون بگنرگس - 

  ف یتعر  هیو سم  رایسم  یرا برا  ز یهمه چ  اسمن ی  یگرفته از دلتنگ  یبا دل  نرگس
 :د یکه متعجب شده بود پرس  رایکرد. سم

 با مهندس ازدواج کرد؟ یناقال ک اسمنی یا - 

 جوابش را داد: نرگس



بود؛ اومده بود شرکت طاهر   یشد اون جواد زارع  یادفعه  هی  ز ی همه چ  زم یعز  - 
 .شناستشیکه فقط خدا م  هیدوسر ویپسرعموش بود متاسفانه د

 با ذوق گفت: هیسم

ازم یعز  -  بخو   شاهللی!  بشن.  ا  جوناسمن ی  چارهیشبخت  برادرش  از  از   نمیاون 
 درد بکشه؟  د یدختر تاکجا با ن یپسرعموش، ا

  هودهیکه ب  دانستیهم م   راینگفت. سم  ی زی به تاسف تکان داد و چ  یسر  نرگس
رضا خاطر    ی به  به  و  بوده  بسته  دل  رو   اسمن یمحبوبش  دلش گذاشت.    یپا 

وارد خانه    انیگو   اهللیو    نهیبا طمان  یدرحال گفتگو بودند ساالر با هراس اما کم
 شد.

 : د یوقت ساالر پرس  نیبه سمت ساالر رفت متعجب از آمدن ا  یدیبا ببخش  نرگس

 تو... .  زم یسالم عز - 

 با ترس گفت:  ساالر 

 رضا رو لو دادم.  یجا هام یمن با ندونم کار یعنی میبدبخت شد  - 

 :د یپرس اندازه یبرگونه خود زد و با ترس ب نرگس

 ساالر؟ یکرد  کار یتو چ - 

 :د یتر پرسنگران هیسم

 بود... .  د یآقا ساالر از شما بع - 

 قضاوت کنند و گفت:  گونهنینگذاشت راجع به او ا ساالر 



خانم، خبر مرگم نامه واسه رضا نوشتم آدرسش رو    هیسم  ستمین  ینجوریمن ا  - 
ب  هیبرم    ز یگفتم بذارمش رو م  دونستمیم اتاق که رفتم  از   رونیجا کار داشتم 

 کرده .   دایطاهر رفته اتاقم رو گشته و آدرسو پ

 جواب داد:  یبا ناراحت نرگس

 .اسمنمی چارهیب ی! وایکرد  کار یتو چ - 

 در ادامه جواب داد: ساالر 

 رفته.  نجایاز ا یروان کهیمرد  نیکنم من فکر کردم که ا  کار یچ  یگیم - 

 با آرامش خاص خودش گفت: رایسم

 اونا حتما رفتن از اونجا! د ینگران باش خوادینکردن! نم یمهندس اشتباه یآقا - 

 جوابش را داد: هیسم

 درصد فکر کن نرفته باشن اون وق... .  هی - 

 حرفش را قطع کرد: رایسم

آقا رضا رو داره    ست؛یتنها ن  اسمن ی!  شناسم یمن آقا رضا رو م  جونمیدوست  - 
 . نیهم میدعا کن د ی! ما فقط بانیهست ینگران چ

 جواب داد:  نرگس

  ییوجوپرس  هی  یکه نامه زد  ییجاآروم باشم! ساالر برو به همون   تونمیمن نم  - 
 بکن!

 داد: ییبایپاسخش را به ز ساالر 



 . تو آروم باش فقط.دم یآروم باش؛ چشم من واسه رضا جونمم م  ی! خانم زمیعز  - 

  هی. سمد یایخانه را ترک کرد. دخترها نگران و مضطرب نشستند منتظر تا ساالر ب  و
  ی که با رضا همکار   یخوب  یهابه سال  رایاز نگران بودند. اما سم  شیو نرگس ب

بود    یداشتنتسه سال آنقدر محبوب و دوس  ن ی. رضا در اکردیکرده بود فکر م
  ک ی نگران رضا هستند. نزد  ه که هم  د یدیکه همه کارمندانش دوستش داشتند. م

. د ی فهمیو مادرش را رها کرده بود؛ خودش را نم  یماه بود رضا کار و زندگ  ک یبه  
نم   یعنی و  بود  عالقمند  رضا  به  هم  بادانستیاو  حاال  و  رو  د ی.  دلش    یپا 
دلربا را انتخاب   اسمنی  دادیناراحت نبود، به رضا حق م  اسمنی. از  گذاستیم

 عشق را به جان بخرد. نیکند و ترس ا

 گفت:   هیشب شده به سم  د یگذشته و فقط فهم  یچه زمان دانستینم

 .میبر د ی با گهیجون شب شده د هیسم یوا یا - 

 نگران جواب داد: هیسم

 .میریمن آروم بشم بعد م ادیمهندس ب  یبزار آقا - 

 لبش را به دندان گرفته جواب داد: رایسم

پاشو در د  -  جون زحمت  به نرگس  یخوایگربه کو! م  یایبازه ح  یزیوا دختر 
 ؟ یبد 

 تازه به خودش آمد و گفت:  هیسم

 . میبر یگ یراست م یوا - 

 گفت:   نرگس



 !ادیتا ساالر ب  د ی شام بمون  د یریخوب کجا م - 

 پاسخ داد: رایسم

 شرمنده تو رو خدا.  م،یجون زحمتت دادممنونم ازت نرگس - 

پاسخ  نرگس محبت  هم با  داد،  را  جعبه   خواستنیم  کهنیشان  با  ساالر  بروند 
 :د یها درحال رفتن هستند پرسآن  د یخندان د یوارد شد، و با لب ینیریش

 خبر خوب دارم!  د ییمحترم، بفرما یهاید ی ل د یریکجا م  - 

 : د ینگه داشت. نرگس پرسرا  هیو سم رایسم و

 ؟یکرد  کار ی ساالرم؟ چ شد یچ - 

 زد و جواب داد:  یبه ذوق او لبخند  ساالر 

 ! زم یعز ستیبانو تنها ن اسمنی. میخانم گوش بد  رایبه حرف سم د یبا - 

 *** 

آغوش  یپر از غصه همچنان در انتظار مادر مهربانش بود. دلش برا یبا دل هیهان
که پدر را    ی. زمانکردیم  یروزها باخاطراتش زندگ  نیگرم مادر تنگ شده بود. ا

  ی بود؛ چقدر دلش برا  یجار  شیهاخوشبخت بودند. اشک  ار ی داشتند و با مادر بس
. او  ختیریاشک م  کردند یم  یگوشیشان بازخانه   اطیکه با الناز در ح  ییروزها

  یی حسن و زندا  ییپدر را از دست دادند چقدر دا   یکه وقت  کردیهرگز فراموش نم
شان کردند. آن روزها فقط  کرده بود، کمک  د یکه او را تهد   ییزندا  نیهم  شیسارا

که آنها به   دادیم  تیآنقدر به رضا و خودش اهم  یی. دادادیداغ پدر آزارشان م



. دکتر باز هم به سراغش  زدند یاو را پدر صدا م  یگاه  یبودند و حت  دهاو وابسته ش
 :د یاز او پرس یآمد و با مهربان

مادر   ست؛ین   ینگران  ی. من گفتم جایکنیم  هیگر  یدختر خوب، تو که هنوز دار  - 
 ! نهیی سکته رو رد کردند و االن فقط فشارشونه که پا

 :د یپرس اندازهیب  یبا ذوق هیهان

 د؟ یگیدا راست مدکتر تو رو خ - 

 به تاسف تکان داد:  ی نگاهش کرد و سر هیعاقل اندر سف دکتر 

 .هیدروغم چ گهیهمه سال کار و تجربه د نیبچه جون بعد ا - 

 اش گرفته بود جواب داد:خنده  یکه کم  هیهان

ببخش  -  توه  د یدکتر  برا  نیبخدا من قصد  نگرانم هم  ینداشتم فقط    ن؛ یمامان 
 !د ید یحمت کشز  یلیازتون ممنونم دکتر خ

 کرد:  یاخنده دکتر 

 .شکشیتو من رو دروغگو نکن، تشکر کردن پ - 

 نانیبه او اطم  گر یلبخند زد و باز هم از دکتر تشکر کرد. دکتر بار د  ییبایبه ز  هیهان
د روز  دو  تا  م  گر یداد  را  ب  توانند یمادر  بخش  هان  اورند یبه  قبل   شتر یب  هیو  از 

 :د یخوشحال شده بود. از دکتر پرس

 نم؟یمامان رو بب تونمیدکتر من م - 

 باخنده گفت: دکتر 



 !نشیبخش اون وقت بب ارنشیم گهیدو روز د ست،ین  یازین  گمیدختر م - 

از دکتر معذرت  دهیباز هم خند   هیهان و  او    یخواهبود  به  نتوانست  کرد. دکتر 
آن را کنترل   توانیدارد و فقط با دارو م ن   یخوب  یقلب  تیکه مادرشان وضع  د یبگو

 "گمیکه آروم شدن بهشون م  یکم  ذارم یکرد، با خودش گفت:"م

 قاطع ماند.  مشیبر تصم و

 *** 

بعد از باز کردن چشمانش، چهره    یروز بعد، ُسرور چشمانش را باز کرد حت  دو
جلو از  نم  یرضا  محو  هان  شد،یچشمانش  و  با   ادگار ی  هیرضا  بودند.  عشقش 

(؛ بازهم نتوانست خود را ه یخاطرات خودش و محسن)پدر رضا و هان  یادآوری
او را تنها   ودز   یلیتنگ شده بود، محسن خ  یجوان  یروزها  یکنترل کند. دلش برا

  ن ی و اخر  نیگرفت هرگز ازدواج نکند. چون محسن اول  میگذاشت و او هم تصم
بود. محسن پس از مرگش    دهید  اشیبود که در زندگ  یمرد  نیعشق، و بهتر

تنبل  یزندگ  ینگذاشت بود آنها در سخت از  متنفر بود؛ به    یکنند، اما خود ُسرور 
  ی سال معلم  20به    ک یمحسن نزد  ز بود رفت و بعد ا  اتیاش که ادبدنبال رشته

را در رفاه بزرگ کرده بود. و   هیدوست داشت. رضا و هان  ار یکرد که آن را بس
م احساس شکست  م  کرد،یحاال  را مالمت  . حس کردیاحساس گناه، خودش 

و به خواست    کند یرضا اورا ترک نم  کردی رضا کم گذاشته. گمان م  یبرا  کردیم
ب ام  تیاهم   شتر یمادر  آرزوها  نگونهیا  ابدهد،  چه  پسرش    گانهی  یبرا  یینشد. 

م درک  را  رضا  نم   کردیداشت.  را  فرارش  اما  باشد،  شده  عاشق   توانست یکه 
 .کردند یرا روان م شیهااشک  نهایببخشد. دلش شکسته بود و ا



. د ی و به خودش رس  د یلباس خوب پوش  ی بعد از رفتن به خانه و حمام کم  هیهان
ها قصد داشتند به مالقات مادر به ساالر و نرگس خبر داد مادر بهوش آمده، و آن

مادر   دار یبه د  ادیو با ذوق ز  د یخر  شیمورد عالقه مادر را برا  یهاگل   هیبروند. هان
تگ فعال  ب  هیرفت.  پرودگار  را   بود  همتای گاهش  رضا  البته  مهربانش!  مادر  و 

که وارد شد    هیاز برادر مهربانش دلخور بود. هان  یکم  یفراموش نکرده بود ول
 هیکردند. هان  یپرسل احوا   هیهمزمان با او نرگس و ساالر هم وارد شدند و با هان

 ها را به اتاق مادر دعوت کرد.قائل بود و آن یادیاحترام ز شانیبرا

 :د یشدند و نرگس او را درآغوش گرفت و پرس هیوارد اتاق مادر هان یهمگ

 د؟یسالم، حالتون چطوره ُسرورجون! بهتر - 

 پربغض جواب محبتش را داد: ییو با صدا نیشکسته و غمگ یبا دل ُسرور 

 !نیتون که اومد ماهت دخترم، بهترم. ممنون از لطف یسالم به رو - 

 کرد:  یپرساحوال ادیهم با ادب و احترام ز ساالر 

  ی هم مثل مادر خودمونه! چه فرق  یدوست داشتن  ی! مادر آقا رضامینکرد  یکار  - 
 داره.

از آن  ُسرور  پناه برد.   اد یز  یبادلتنگ  هیها تشکر کرد. هانباز هم  به آغوش مادر 
 آغوش مادر را داشت. یچقدر دلش هوا

دستور    نهیتنگ شده بود. دکتر آمد و پس معا  ار یدخترش بس  یهم دلش برا  ُسرور 
 داد. و خواست با ساالر صحبت کند... .  یبه مرخص



 اسمن ی  کردند؛یروستا را حس م  ی. بودندیروستا رس  یکیبه نزد  اسمنیو    رضا
ا  یبایز  یمادر و روستا  ادیدوباره   بود.  افتاده  نداشت،   یخودشان  کاش غصه 

و مهربان،    یدوست داشتن  یبا رضا  توانستیترس نداشت، مادر را داشت، تا م
هم ا  بایز  یروستا  نیدر  ز  نی در  در کنا  بای جنگل  باشکوه  زندگ  ر و  کند.    یرضا 

وجو کند تا  پرس یکرده بود، رضا رفته بود تا کم  سیرا اشک خ شیبا یچشمان ز
 یخواسته بود تا محل  اسمنیو بدون ترس وارد روستا شوند. و از    دردسر یبتواند ب

نشسته بود.    بایکنار رودخانه ز  اسمنیکند تا او برگردد.    داینشستن پ  یبرا  بایز
بودند. حس    شیپا  ر یز  فرش  با یز  یها. چمنندازدیپا ب  ر ینبود که ز  ییلویز  یحت

  ی تا از فضا   گذاشتیخنکش را دوست داشت اما همچنان ترس مثل خوره نم
رو  یاستفاده کند. کم  بایز را  افتاد.   یسرش  هق  هق  به  و  زانوانش گذاشت 

طاهر   یکه روز  نیگاهش رضا بود. ترس از ا  هی. تنها تکردیآرام بگ   توانستینم
آرام و قرار را از او گرفته بود. رضا بعد   ردیکند و رضا را از او بگ  شان یدایپ  وانهید

 اسمن یکرد و نزد    یدار یخنک خر  یافراوان از روستا، هندوانه  یوجوهااز پرس 
. هندوانه را در رود خانه کوچک گذاشت تا خنک  کند یم  هیگر  اسمنی  د یآمد، د

رضا    یبو  گر ید  ناسمی.  ترا در آغوش گرف  اسمنیشود و کنار دلدارش نشست.  
آرام شده بود، در همان حالت ماند.   ینبود بترسد. و حت  یاز یو ن  شناختیرا م

 :د یآرام پرس رگوششیرضا ز

 من؟ یدهیرنج کش یبانو  یقرار یچرا ب - 

خودش را آرام کند، دست  توانستینم  یول  بردیلحن رضا لذت م نیاز ا اسمنی
 خودش نبود. در همان حال گفت: 

 خودم رو آروم کنم! تونمینم زم؛یام عزشرمنده - 



بلندش کرد و چهره در چهره شدند و همچنان قطرات اشک محبوش که مثل   رضا
 :د یباز هم پرس خت،یریباران م

 ؟ یدار  الیفکر و خ نقدر ی آرومت کنم؟ چرا ا تونمیچرا نم - 

 محبوبش را داد: جواب اسمنی

آروم    ذارهینم  رهیکه طاهر تو رو ازم بگ  نیفکر ا  دونم؛یدورت بگردم محبوبم! نم  - 
 .ارم یرو به جا ب میهمسر فیوظا تونمیباشم. شرمنده که نم

  یی با یگذاشت و پاسخ دلبر نازش را به ز  اسشیدستان    یدستش را رو رو  رضا
 داد: 

  دمیقول م  یرومت کنم خانومم، ولبه عنوان شوهرت آ   تونمی منم که نم  نیا  - 
 زم؟ یعز ی. به من اعتماد داردم یرو درست کنم! قول م یهمه چ

 دلخور جواب داد:  اسمنی

 !ی ! معلومه که اعتماد دارم تو بعد خدا تمام داروندار منهیچه سوال نیا - 

جمله محبوبش سخت اورا در آغوش گرفت و با تمام    دنیمهربان از شن  یرضا
 حس قلبش گفت: 

ب  ز یدوستت دارم خانم خوشگلم! عز  -   دهیکن! رضا قول م  یتابیدل رضا کمتر 
 جونش رو برات بده!

رضا آرام آرام شده بود و حس عشق در تمام وجودش    یهم که از حرفا  اسمنی
 از قبل پخش بود جواب داد:  شتر یب

 ! ییتو زم ی! همه چییم آقامنم دوستت دار  - 



 را پاک کرد و ادامه داد: اسشی شیهااشک  رضا

. طاهر که سهله!  مونهیی خانمم! مرگ فقط باعث جدا  میآره! من و تو عاشق هم  - 
 که یاون مرد  ادیبا    خوادی! دلم نمرنیمن رو ازم بگ  اسی  توننیصدتا مثل طاهر نم

 ؟ یفهمیبشه م ینازت که دل منو برد بارون  یچشما وانهید

 بود گفت: یاز قبل محکم و جد  ادتر ی رضا که ز یهادحرفییهم در تا اسمنی

بهمون   یهرچند اجبار  یرانگردیا  نیفکر نکنم، بذارم ا  یچیبه ه   کنمیم  یسع  - 
 بچسبه. 

 پوشاند و پاسخش را داد: یرضا را لبخند  صورت

 قول!  یکن   هی گر  بنمینب گهیجانم! حاال شد د یا - 

ها انگشت کوچکش را به سمت رضا دراز کرد و مانند دوران مانند بچه  اسمنی
 گفت:   یکودک

 قول قول قول!  - 

خند   رضا هم  با  و  افتاد  خنده  آغاز دند یبه  در  خنک  هندوانه  خوردن  از  بعد   .
بار دد یفصل سال به آنها چسب  ن یترگرم  ناام  گر ی.  از   یحرف  ید یبهم قول دادند 

شدند.   بایز  یشان لذت ببرند. آنها وارد آن روستاسفر پرخطر   ن ینزنند و فقط از ا 
از سرنوشت    خبر یآغاز شد. ب  تاروس  نیشان در ا عاشقانه  یاز زندگ  یگریو فصل د

 یاتازه   یدوش رضا بود، باز هم زندگ  یکه به رو   یاندهیآ   یها یرو و سخت  شیپ
 را شروع کردند. 



ب  طاهر  از  چنگ  رونیبعد  چادر  از  م  زخان؛یآمدن   شیبرا  یزندگ  کردیاحساس 
خودش   یبرا  اسمنیتر کرده بود حاال  را درست  شیرفتارها  یندارد. اگر کم  ییمعنا

نشان دهد. خودش  اسمنی ل ی تر و باب مخودش را عاقل  یبود. چرا نتواست کم 
مجنون را گرفته    التح  گونهنیپسر برادرش ا  د یکه د  بیحب  کرد،یرا سرزنش م

 طاهر گذاشت و آرامش کرد: کنارش رفت دست بر شانه

ا  -  بخدا  ن  نیطاهر!  نبا  ست؛یرسمش  زندگ  یبذار  د یتو  هنوزم    یاونا  تو  کنن 
 . یاول خودت رو آروم کن هیفقط کاف یرو برگردون اسمنی یتونیم

 :د یپرس بیزارتر از قبل از حب یمستاصل و مانند همه عشاق و با حال طاهر 

 بود؟ یچ یاز عاشق ر یداشتم؟ گناهم غ یراد یعمو من چه ا - 

  ن ی ا  یبرا  بیتنها توانست نگاهش کند. طاهر به آغوش عمو پناه برد. حب  بیحب
 آرامش کند بازهم گفت: شتر یکه ب

 ن یکنن باشه؟ االنم ا  یزندگ  میذاریعمو! ما همچنان نم  یبش  د یناام   د یتو نبا  - 
 .میرو برگردون   اسمنیهرطور شده   د ینباش ما با یجور

آرام شده بود به راه افتادند و در رودخانه روستا    بیحب  یهابا حرف  یکم  اهر ط
 تر نه یپر ک  یسبک کردند. طاهر بهتر از قبل و با دل  یبه آب زدند و استخوان  یتن

 و رضا به راه افتاد باخود گفت:  اسمنینسبت به 

کنم تو خوابم ازم   یکار  خورم یقسم م  اسمن،ی  یروزم انداخت  نی" حاال که به ا 
 !" یبترس

 بهتر شده بود و بازهم به راه خود ادامه داد. یلیکلمات خ  نیا با



 *** 

بود    افتهیبه کمک ساالر و نرگس، ُسرور را به خانه آوردند. ُسرور هم در  ه،یهان
و به او   دهیچه کش  هیاند و دخترش هانگذاشته   شانیاش تنهاکه همه خانواده

پا گذاشته بود. اگر هرکس نسبت    ر یز  اسمنیرا به خاطر    . رضا همه آنهاد یگوینم
اتاق مادر را آماده   هی ه نداشتند. هانیداشت اما او و هان  نهیک  اسمنی  یبه رضا حت

بود و سع برا  یکرده  را  قرار دهد.   یطیمادر در مح  یکرد خانه  آرام  ساکت و 
حرف   یدختر و  بود  فهم  یهاعاقل  سپرد.  جان  به گوش  را  که بود    دهیدکتر 
ممکن را   یفضا  نیو تالشش را کرد تا خانه بهتر  ستیقلب مادر خوب ن  تیوضع

  شان یبرا  توانستیهم تنگ شده بود اما نم   اسمنیو    رضا  یداشته باشد. دلش برا
 را شرط عقل دانست. اطیساالر افتاده بود، احت  یکه برا  یدهد. با اتفاق یانامه

خوشمزه آماده کرد و بعد از رفتن ساالر و نرگس غذا را    ار یبس  ییمادر غذا  یبرا
 به همراه دارو به اتاق مادر برد.

است. غذا را   ستنیرا در دستش دارد و درحال گر   اسمنیمادر عکس رضا و    د ید
 : د یپرس نشیکنار تخت گذاشت و کنار مادر نشست. مادر با بغض سنگ  ز یکنار م

 خوشگله ها نه دخترم؟ یلیعروسم خ - 

 و جواب داد:  د یعکس را از دست مادر کش هیهان

خانم  -  خ  ز یعز   ؛یمامان  خدا  ا  ی لیدلم  هم  رضا  اگه  رحم کرد.  بود   نجایبهم 
  ه یگفت، گفت به حرف دختر بدبختت که تنها تک  ی ! دکتر چیزجر بکش   ذاشتینم

 !ی از دستت بدم ُسرورخانم خوام ی! من نمیگوش کن  ییگاهش بعد از خدا شما



. با  زدیصدا م  گونهنیاورا ا  شهیرضا افتاد که هم  ادیبه    هیظ هانلف  نیاز ا  ُسرور 
 بغضش جواب دختر مهربانش را داد: 

بعد از خوب    ید ی. قول مدم یخوب بشم! به حرفتم گوش م  دم یمن قول م  هیهان  - 
 ؟ید یقول م م؟یشدنم دنبال رضا بگرد

 و گفت:  د یلبخند به رو مادر پاش هیهان

  ت یکه انرژ  یقشنگم! شما قول بده همه غذا و داروهات رو بخور  یچشم مامان  - 
 !دم یقول م میگردیبرگرده باهم دنبال رضا م

را برگرداند به حرف دختر و دکترش   شی با یبتواند پسر و عروس ز  نکه یا  یبرا  ُسرور 
بهتر از قبل    یلیباعث شده بود خ  نیکرد. ا  ی گوش کرد و مراحل درمان را سپر

 .کردیم ینیدلش سنگ یغصه رضا روشود اما همچنان 

 *** 

از    یشروع کردند. رضا سربسته کم  بایز  یروستا  ن یتابستان را در ا  یبایز  فصل 
 ی هااز خانه   یکیخان  خان گفته بود. عبداهلل عبداهلل  یرا برا  اسمنیخود و    یماجرا

زوج    ییبایروستا از ز  یبه آنها داده بود. اهال  دادیکه به مهمانانش اجاره م  یخال
بس بر   ار یجوان  بودند.  آمده  وجد  غذاها  اسمنی  ی ا به  درست    یهمه  را  روستا 

کوچک    ییخوش آب و هوا؛ روستا  یروستا  نی نکند. ا  یبیتا احساس غر  کردند یم
روستا    نیدر ا  اسمنیخنک و مطبوع بود.    ار یبس  شیشهر کرده بود که هوا   یحوال

 یدلتنگ  شیمانند مادر بود و برا  شیداشت. اما خاله مهلقا برا  یهتراحساس ب
روستا   یهازن  یرا برا  شانیزندگ  یخواسته بود ماجرا  اسمنی. رضا از  کردیم

مگر  د ینگو دوست   ی رضا  یهادرخواست  توانستیم  اسمن ی.  و  مهربان 



قرار نبود که به  یرا اطاعت نکند. خانه کوچکش را دوست داشت ول اش یداشتن
. روز اول تابستان  د یرسیدل گرفته به نظر م  یکم  نیهم  یهم دل ببند. و برا  نیا
آمد    رونی. بکردیخانه نسبتا بزرگ روستا احساس آرامش م  نیدر ا  اسمنیو    ودب

. تمام کردیرا تماشا م  ونر یبود، ب  یشمال  یهاخانه، که مانند خانه  یبایز  اطیدر ح
مناظر خدا روح آدمو جال    دنیبود. به قول مادر "چشم روز د  شیپا  ر یروستا ز

تنگ شده بود. اما در کنار    شیرا" حق با مادر مهربانش بود. چقدر دلش بدهیم
روستا  یهایی بایسبک شده بود. ز شیداغ مادر برا یکم  هاییجاجابه نیرضا و ا

با عبداهلل  یبود. رضا مثل روستا  ینشدنتمام   ی کشاورز  یهانیخان سر زم قبل 
باشد.   اسمنیکرد تا کنار    یخان خدافظ و از عبدالل   اوردیبودند. رضا دلش طاقت ن

به رضا داد. رضا با  ینیس کیمفصل در  یاعبداهلل خان صبحانه  مسر ه یخاله گل
 خودش گفت: یو محجوب  یشرمندگ

 تشکر کنم.  یچه جور دونمیسپاسگذارم خاله جون! نم - 

 خودش جواب داد:  ی ذات یبا مهربان خاله

 به تشکر باشه.  از ینکردم که ن یبرو پسرم! کار - 

 یکرد. خاله گل  یرا باز م یهر آدم یاشتها ینیس ی باز هم تشکر کرد. محتوا رضا
کره و    ،یدوتا آب پرتغال، نان تنور  ر،یدوتا گذاشته بود. دوتا ظرف ش  ز یاز همه چ

کرد تا با محبوبش صبحانه بخورند. او    ادیسرعتش را ز  ی. کمیمرغ محل  تخم
هردوشان   یبرا  یدونفره محل  بحانهشده بود و حاال ص   دار یب  اسمنی زودتر از    یلیخ
 را صدا زد: اسمنیبود. وارد خانه شد  ر ی نظیب

 بانو؟  ییگل نازم کجا  ،یاسی ،یخانم - 



 ی بایز  یهاشده بود بازهم لباس  دار ی. صبح که بد یرا شن  شی رضا  یصدا  اسمنی
. رضا  ردیهدف بگ  شتر یکرد تا قلب دلدارش را ب  شیآرا  یتنش بود، کم  ییقشقا

 ی گر یبه َکس د  یرضا حت  خواستیدلش نم  خواست،یخودش م  ی را کامل برا
 فکر کند. جواب رضا را داد: 

 من.  اطمیتو ح نجایا ایسالم ب زم یعز - 

آمده   رتیگذاشت. خودش به ح  رونیرا رو تخت ب  ینیرفت و س  اطیبه ح  ز ین  رضا
 گفت:   اسمنیبود به 

 خوشگلم!  ینیبیم نجا،یچقدر خوشگله ا یوا - 

 با ناز سرش را رو شانه رضا گذاشت و جواب داد: اسمنی

 با تو و در کنار تو قشنگه!  ز یهمه چ زم یآره عز - 

 اش را گرفت و جواب محبوبش را داد: . رضا شانه ستادی ا شیجلو اسمنی

 خانمم! یرفته بود. که تو زودتر گفت ادم ی نویا - 

 ادامه داد: اسمنی

تا باالخره بتونم   کشمیراه رو به خاطر وجود تو به دوش م  نی ا  یهایتمام سخت  - 
  نجا یا   یبه وسعت بزرگ  یلیخ  زم یبدون ترس تا آخر کنارت باشم. دوستت دارم عز

 ! شییابیو ز

 ادامه داد:   ادیصورت رضا نشست و او را در آغوش گرفت و با عشق ز  یرو  لبخند 

فکر قلب منم باش خانمم منم با تو تمام جهان برام   یکنیم  یدلبر  یجور  نیا  - 
 . باستیز



دل    اشی لیل  یبایاز چشمان ز  توانستیدر عشق حل شده بودند؛ رضا نم   هردو
بو مرغ محل  یبکند.  باهم خند   یتخم  و  آورد  به خود  را  . رضا دست دند یآنها 

 دن یبا ذوق د  اسمنیرا گرفت و او را به سمت تخت برد و هردو نشستند.    اسمنی
 :د یپرس انداختیمادر م ادیکه او را   ینیس

خودم رو نشون    د یدستش درد نکنه. منم با  خوبهیلیخ  ینه؟ وا  هیکار خاله گل  - 
 بدم!

 داد و بالبخندش جواب داد:را به دستش  ر یش وانیل رضا

  کار یچ  دونمینم  اشونیاز دست مهربون   شمینجورینکن! هم  یاسینه جون    ی وا  - 
 کنم! 

 را گرفت و ادامه داد:  ر یش وان یل اسمنی

 کنم. رو من حساب کن.   کار ی چ دونمینگران نباش محبوبم! م - 

 شده جواب داد:  میتسل رضا

 دیکن  یدگیامور بانوان رس  یندارم ملکه من شما مختار یمن در امور خانما کار - 
 شد و اوهم جوابش را داد:  اسمنیکرد. که باعث خنده    میتعظ  یمن! و کم  یبانو

 !جنابیعال کنمیاطاعت امر م - 

 و ادامه داد: د یرا کش اسمنی یها. رضا لپ دند یباهم خند  و

 دل منو بلرزون بانو! نیکم ا  - 

 هم متقابال گفت:  اسمنی



 کن!   پی! شماهم کمتر خوشتجناب یعال - 

 جواب دلدارش را داد که: رضا

. چون تو  ادیروستا باشه به چشم من نم  نی هم تو ا  ایزن دن  نیتراگه خوشگل   - 
 .یتر از همه عالمخوشگل 

 و جواب داد:  د یمحبوش پاش یبه رو   یلبخن اسمنی

 کنه؟ یم  یدلبر یبعد ک - 

و باهم صبحانه خوشمزه را خوردند. عشق در تار و پودشان بود   د یفقط خند  رضا
نم  یاو ذره تهران  شدند یازهم خسته  به  نداشتند؛ هرگز  را  ترس طاهر  اگر  و   .

 زوج عاشق رقم زده بود... .  نیا یبرا  یگری. اما سرنوشت طور درفتند ینم

 *** 

حالش خوب    شبی شد. از دعشق نافرجام    نیا  گر ید  یرضا، قربان  ییدختردا  الناز 
در دلش بود.   یقیاحساس شکست عم   د؛ یدیو هوا م  نیزم  انینبود. خودش را م 

  گر ید  یعشق  یکه او هم در جستجو  خواستیم  بیطب  کیدارش فقط  قلب تب 
بود اما    آوردهنزدش    هیروح  ضیتعو  یسارا همه دوستانش را برا   روز یرفته بود. د

سر سجاده توبه کرده    شب یبدتر کرد. ددوستانش حالش را    ز یانگترحم  ینگاها
 بود و مرگش را از خدا خواست.

مورد   یغذاها  شیبرا   خورد،یدختر مهربانش را م  گانهیکه از ته دل غصه    سارا
اش را به خانه  صحبت کرده بود که جگر گوشه  ن یاش را درست کرد؛ با حسعالقه

و    یمرخص  یهم با دکترها مشورت کرده بود و موافقت برا  نی. و حساورند یب
کرده بود.   ز یگل تم  ستهها درست شده بود. خانه را مانند دآب  ی رفتن به آن سو



  خواست یشده بود، م  رتر یکرد که انگار ده سال پ  یدگیهم به خودش رس  یکم
د و  جذاب باشد. آماده و حاضر خانه را ترک کر   یالنازش همان مامان سارا  یبرا

دسته رزها   یابا  مادرانه  یاز  ذوق  با  و  تقرمز  به سمت  شتافت.    مارستانیاش 
 کردی. احساس مدانست یرا م  ز یبود و حاال همه چ  دهیزودتر از او رس  نیحس

با چگونه  حاال  بود.  زده  زانو  دخترش  اتاق  شده، کنار  خم  سارا    د یکمرش  به 
 . کردند یداغ را تحمل م نی چگونه ا گفت؟یم

 یانداشت ترس و دلشوره   یبود. وارد شد؛ احساس خوب  دهیرس  مارستانیتبه    سارا
باشند   ختهیتيمارستان ر  نیا  یوجودش را گرفته بود. انگار خاک مرده رو  امانیب

را به زحمت    شیمرگ انگار در فضا پخش بود. آب گلو  یهمه جا سکوت و بو 
در آن حالت آشفته و کنار اتاق دخترشان احساس کرد   نیحس  دنیقورت داد. د

باور کند. مادر   خواستیدر انتظارشان است. اما نم  یشوم  ی چه روزها  داند یم
 :د یزانو زد و با درد در گلو پرس  ن یحس یبود...جلو رفت و کنار پا

رو کرد  یجان! کارا   نیحس  -  غذا  یالنازم  براش  امروز  خونه؟  مورد    یببرمش 
 درست کردم. اش روعالقه

 دهیچسب  شیمانند سنگ در گلو   یزیچ  یینداشت بدهد. گو  یبود که جواب  نیحس
 حرف بزند.  یحت توانستیبود و نم

  ی آوردن الناز درحال  رونیآمدن چند پرستار با برانکار و ب  نیحس   یهاحس  دنید
و سارا...    نیحس  کر یبود بر پ  یخالص  ر یانداخته بودند، ت  شیرو  د یسف  یاکه پارچه 

. 

 توانستند یکه نم  د یکشیم  یخراشگوش  یهاغیاش جاز اعماق جگر سوخته  سارا
 بغل سارا را گرفته بود.  ر یز ن یآرامش کنند. حس



 ش یهاغی زد و با داد و ج  نی*ن*ه حسیبه س  شیهابا مشت  شد یآرام نم  سارا
 به او گفت:

فرستاد  زم یعز  یجور  نیا  -  نم  یرو  آره...آره؟!  نه   نی. حسبخشمیبره خارج؟ 
 و که دختر من رو ازم گرفتن. ز یچ همهیب ینه رضا بخشمیُسرور و م

د  و حس  وانگانیچون  آغوش  حسختی گر  نیاز  دنبالش گشت    نی.  به  هرچه 
 کند. مثل آب خوردن همسرش را گم کرد.   شیداینتوانست پ

مقصر بود؟ رضا، ُسرور که مقصر بود.    یو درمانده شده بود. چه کس  مستاصل 
 پاسخ داد:  نیبه حس ار یآمد و با افسوس بس ششیپ اشنه یرید قیرف رضایعل

 جون گمش کردم!  نیمتاسفم حس - 

سو و   کیتار شد؛ داغ دخترش از    نیحس  یبرا  ایانداخت. دن  نییسرش را پا  و
 کرد؟یرا چه م شی حاال گم شدن سارا

 *** 

شوکه شده بود. در   اشیمیو دوست صم  ییز دختردافوت النا  دنیبا شن  هیهان
خودش و رضا را از دست داده باشد.    یکه دوست دوران بچگ  د یگنجیذهنش نم
برا س  یدلش  در  الناز  میعشق که  باسوختیم  پروراند ی*ن*ه  حال  چه   د ی. 

اکردیم با  چگونه  م  نی .  با   آمد؟ی فراق کنار  چگونه  مادر  روگفتیم  د یبه   ی . 
 عیتش  یبرا  د یحالش خوب نبود، چگونه با  کردی م  هیتختش نشست؛ از ته دل گر

از آنها و   اشیی با رو برگرداندن دا  رفت؟یمهربانش م  ییجنازه دوست و دختردا
با چه  سارا  چرخ  کرد؟یم  د یخشم  خودش  دور  سردرگم  و  تمام   د، یکالفه 

 : تچشمانش بود. با خود گف یشان با رضا جلوخاطرات



 !قیرف یکرد  کار یکنم؟ کجا برم؟ آخ الناز، النازم...چ  کار یچحاال  - 

برا  دنی. دلش درحال پکستیسخت گر  و الناز  دوست و خواهر بود،    شیبود، 
گرفت برود و هر    میباشد. تصم  تفاوتیب  توانستیباهم بزرگ شده بودند. نم

رو به  پرخاش کرد  سارا  ن   ی چه  اندازه کافاوردیخود  به  دلش  به   ی.  بود  خون 
به تن کرد. کم  شایمشک  یهالباس  یختس آرام کرد  یرا  را  پله  ،خودش  ها از 
 آمد. نییپا

روان بود. داغ رضا هم    ش یهاشده بود و اشک  ره یخ  اسمنیبه عکس رضا و    مادر 
 دلتنگش بود تا دلخور! شتر یقوز باال قوز شده بود. ب شیبرا

 :د یدردناک از او پرس یکنار مادر آمد. مادرش با لبخند   هیهان

 دخترم؟  یبر  یخوایم ییجا - 

 شد: یدروغ مصلحت  ک یمجبور به گفتن  هیهان

 برم خونشون!  تیواسه تسل د یدانشگام فوت شده با یاز دوستا یکیآره مامان - 

 خودش گفت: یبا دلرحم سرور 

وگرنه منم باهات   ستین   حالم خوش  زم یبهت برو عز  گمیم  تیمادر تسل  ز یعز  - 
 قربونت برم! ومدم یم

 کرد و جواب داد:   یفیاخم ظر هیهان

جاها واست    نجور یا  یایب  ذاشتمیاگه حالتم خوب بود من نم  یخدا نکنه مامان  - 
 .زم یعز ستیخوب ن

 نگاه کرد و گفت: اشیی به تنها دارا سرور 



 برام قربونت برم مواظب خودت باش مامان! ی! فقط تو موند زم یباشه عز - 

را به اندازه    ز یچ  چیو محکم مادر را بغل کرد؛ ه   د یهم به آغوش مادر خز  هیهان
الناز از خانه    عیتش  یاز مادر برا  یآغوش دوست نداشت. بعد از خداحافظ  نیا
 رفت. رونیب

خانه    وار یدور تا دور د  یمشک  یهابود. پارچه  ستادهیا  ییدورتر از خانه دا  هیهان
  ا ی هق کنان دل را به درهق  هی. هاند یرسیدلنواز قرآن به گوش م  یبودند و صدا

و با کمال احترام   د یرا د  هیالناز هان  یشد. سروش پسرعمو  ییزد و داخل خانه دا
 کنارش رفت و تعارفش کرد:

 ... . نیی! بفرمانی سالم خوش اومد  - 

 :د یجوابش را داد و پرس هیهان

 ستن؟ین ییو زندا ییسالم آقا سروش دا  - 

 به تاسف تکان داد و گفت: یدلشکسته سر سروش

 .گردهیداره دنبالش م تونییگم شده و دا  تونییزندا ستن،ی خانم ن  هینه! هان - 

رو  د یکش  ینیه  هیهان را  دستش  برا  یو  و  دوستش   یدهانش گذاشت  فراق 
حست یگر دا  اطی.  ز  ییخانه  هم  دلفر  بایهنوز  صدا  بیو  انگار  آب   یبود. 
  یبزرگ  یدرآمد؛ خانه پنج   نییخانه را پا  ی. سه پله ورودد یشنی را م  شانیهایباز

دا دا  اشیی که  بود.  ساخته  خانه  نیحس  ییخودش  بود.   یدرپنج   یهاعاشق 
ز و  بزرگ  دا  بایاستخر  و گلدان  ییکه  شمشاد  حسن    یهابا  و   وسفیکوچک 

 ی هاو گل   وهیم  یهابا درخت  ییدا  یبای ز  اطیدورش را پر کرده بود. ح  یشمعدان
بو  بایز و  بود  شده  عطاگ  یهاگل   یتزئين  را  فضا  دلش   نینرگس  بود.  کرده 



م   شانیهایبچگ دوران کودکخواستیرا  ف  ی.  و   یلوج  یلمیهمچنون  بودند 
دوران    یهابا همان لباس   د یدی. الناز را مختیرا فقط در خود ر  اشهیگر  یصدا

 بود: ستادهی ا شیجلو یکودک

 رضا اومده؟  ؟یچطور  یسالم هان  - 

  ی شد. سروش کنارش آمد و با صدا  د یالناز از نظرش ناپد   هیکرد و گر  هیهم گر  باز 
 گفت:   یترخفه

شما رو دوست داشت. داغش   یاون فقط رضا  یخانم؛ ول  هیدوسش داشتم هان   - 
 رو به دلم گذاشت تا آخر عمرم!

  ی خودش را دلدار  خواستیرا م  یکیبدهد، هرچند    شیکرد دلدار  یسع  هیهان  - 
 وجود گفت:  نیبدهد، با ا

! اما الناز به میرو رد کن  بتیمص  نیداغ، ا  نیبگم که ا  یچ  دونمیآقا سروش! نم   - 
 بهمون صبر بده... .  خوام یزخدا مهممون ظلم کرد. اون خواهر من بود، فقط ا

 برزخ شده و ناراحت جواب داد:  سروش

 هضمش کنم.  تونمیم یخانم! برام سخت و دردناکه چه جور هیهان تونمینم - 

 گفت:   هیهان

حالل    تونهی! به نظر من زمان فقط متونهیکه درک عاشورا کرده باشه م  یکس  - 
 مشکالت باشه، صبر! صبر! صبر! 

 اش نگاهش کرد و گفت: خسته با چشمان سروش

 خاکش کنم.  یچه جور ییمن تنها بدون دا - 



خواهش   هیاز هان  یرا چنگ زد و عصب  شیموها  د یچرخیدور خودش م   کالفه
 کرد:

 دایرو پ  تونییدا  تونمیم  نمیخونه خلوت نمونه تا برم بب  د،یباش   نجایشما ا  گمیم  - 
 کنم! 

 سوخته بود و جوابش را داد:  شی که دلش برا  هیهان

 من هستم. ن،یبه خودتون مسلط بش شترم یب  یکم  د ینگران نباش - 

با قامت  سروش   کرد یحس م  هیرفت. هان  رونیاز خانه ب  دهیخم  ی تشکر کرد و 
پ اشده   ر یهمه  ر  ز یپنج ماه همه چ  ن یاند. در  برا  ختهیبهم    ی رضا   یبود. دلش 

برادر دوست بو  اشیداشتنمهربان  بستنگ شده  عمو  و  و عمه  خاله  الناز    ار ید. 
قربان صدقه   یکه روز  ییهاهم داشتند. آن  گر یداشت. به جز ُسرور دو عمه د

 و سارا بودند، حاال کجا بودند؟  نی و دور حس رفتند یم

بود فقط    بانهیغر  گونهن یالناز کجا بودند که خانه ا  یو مادر بزرگ مادر  پدربزرگ
 کند.  هی فراق رضا و الناز گر یو دور مات یو نامال هایتمام دلتنگ یتوانست برا

شوهرش که چقدر    یرضا، برا  یدرخانه تنها بود، چقدر دلتنگ شده بود. برا  سرور 
الناز دختر   یهااشک  یدلش برا  ن،یبرادرش حس  یعاشقانه دوستش داشت، برا

 شیم دلخورها را فراموش کرد. با تماآن چشم  شد یسوخت. مگر م  یبرادرش م 
وقت خاطرات    چیه.  ند یآنها را بب  خواستیو سارا اما دلش م  نینسبت به حس
. کجا رفتند آن کردیو سارا که که دوستش بود را فراموش نم  نیخوش با حس

ثان گر  شیادآوری  قش،یدقا  ش، یهاهیروزها،  صدا  شی برا  ه یفقط   یداشت. 
حس  یهاخنده و  مسعود، گر  ن،یسارا  و  حس   یتمام  اشه یخودش  نداشت. 



ها  گل   یو بو  عطر از    یخانه رفت؛ کم  اطیدر حال خفه شدن است. به ح  کردیم
ر  اطیح  ییبایو ز به  ُحسن    یهادر آن حالت ماند کنار گلدان   ی.کمد یکش  هیرا 

کار اورا در   نی را نوازش کرد. ا  شیهاگلبرگ  یگوشه حوض نشست. کم  وسفی
 کرد، یم  یحسود  هاوسفی ن  به حس  شهی. مسعود همکردیخاطراتش غرق م

 : گفتیبه او م شهیهم

 !یدادیم تیبهم اهم کمیبودم ،  وسفی کاش منم حسن   یخانم - 

را چنگ انداخته بود.   شیبود بغض گلو  دهیحاالت مسعود خند   نیهم به ا  سرور 
 ها مرحم دل خسته و تنگش باشند.اش را آزاد کرد و گذاشت اشکهمه غصه 

تعجب کرد    یدر خانه به صدا در آمد. کم  یشد خواست به داخل برود ول   بلند 
 نیحس  یو حت   هیوقت روز به او سر بزند. هان  نیرا نداشت که ا  یچون او کس

باشد، اما جوابش   شی لحظه فکر کرد نکند رضا  ک یداشتند.متعجب بود،    د یهم کل
 یبرگردد. برا  تواند ب  یراحت  نیجا نبود که به ا  نیبه خودش نه بود، چون رضا ا 

داد و خودش را   یذهنش خالص شود، به خودش تکان  یهابودن   یاز ک  کهن یا
جا انده بود هماننم  یزیچ  شیفرد روبرو  دنیبه در رساند. در را که باز کرد با د

تا    گونه،نیچرا ا  یبود، دوست و زن برادر مهربانش، ول   شی کند. سارا  یغالب ته
سارا    ییجا داشت  خاطر  به  هم  دنیپوش  در که  و  داشت.  وسواس   شه یلباس 

  اششه یعاشق پ  نیسارا بود که حس   نیا  طی شرا  ن ی. در بدترد ی پوشیرا م  هانیبهتر
روز   نیلباس بخرد. حال چه شده بود دوستش به ا  شیتا برا  کردیرا روانه م
 افتاده بود. 

 :د یناالن و زار. ُسرور متعجب از او پرس یاافهیبود با ق یپوشژنده شیروبرو فرد

 چ...چه... .  نیسارا جونم! ا - 



 با حالت خودش جواب داد:  سارا

 ؟ یبه نفهم ی خودتو زد ایشده؟   یچ یدونیدارم! آره؟ تو نم هیچه حال - 

 زارتر از سارا و قلب دردناکش گفت:  یبا حال رور ُس 

 واسه خودت! یدرست کرد هیچه حال ن یتو ا ایبه جون مسعودم اگه بدونم، ب  - 

  ی که هم سخت تشنه و گرسنه و خسته بود در آغوش دردناک ُسرور که کس  سارا
سارا جمع کند، از هوش رفت. ُسرور با حال    دنیتا حالش را بعد از د  خواستیم

 تالش کرد سارا را بلند کند و با قلب دردآلودش، سارا را به داخل برد. خرابش

 *** 

  دهیرا به آتش کش  جان یاز ا  رونیبود. هرچه ب  یگرید  یایبا رضا دن  اسمنی  یایدن
ماالمال    اسمن یصفا بود و عشق. قلب    شانی روستا و خانه نقل  نی بودند، اما در ا

 گاه هیمادر و دوستانش تنگ شده بود، اما تک  یعشق رضا بود، هرچند دلش برا
  شتر یب   کردیم  یهم سع  خودش.  بردیم   ادشیرا از    یچون رضا، دلتنگ  یمحکم

  ش یبای و از همه مهمتر ترس از طاهر را. خانه ز  شیهابه رضا برسد تا به کابوس
کرد    یو او سع  شد یم  کینزد  بایز  ز ییرفته رفته به پا  خی. تارزدیبرق م  یزیاز تم

 ها و پادشاه دلش آماده کند.پادشاه فصل  یخانه را برا

  یاز رضا  یشده بود، دل خوش  اسمنی  فتهیخان از همان روز اول شعبداهلل   پسر 
دو   ن یغافل نبود و خبر داشت که که ا  رونیب  یاینداشت. او از دن  یداشتندوست

بود که   نی. در اتاقش نشسته بود و به فکر ااند دهیرا به آتش کش  جانیاز ا  رونیب
م تار  تواند یچگونه  دخ  ییزورگو  خیمانند  برا  ترانکه  زور  به  ده    یهاخان   یرا 



 کرد ی. حس مد یترس  یاو م  یهارا به دست آورد. رضا از نگاه  اسمنی  بردند یم
 ! اسمنشی یبود، آن هم فقط برا دهیترس یکم   نجاست،یطاهر ا

کرد برخود مسلط شود.    یاز ترس طاهر. سع  کشد یچه م  اسمنی  د یفهمیم  االح
خواه  یکم معذرت  خان  از  ناراحت  و  رودخانه   یگرفته  آب  رفت. کنار  و  کرد 

 ی. کماوردیب  بایز  ی جا  نیرا به ا  اسمنیبود. قصد داشت شب    ییبا یتفرجگاه ز
 ی را درون آب رودخانه گذاشت. از خنک  شیکنار آن بهشت کوچک نشست و پا

مادر و خواهر و شرکتش در تهران و ساالر    یداشت. دلش برا  یآب حس خوب
تا با خود ببرد. اما   گفتیرا به آب م  شیدردها  خواستیتنگ شده بود. دلش م

را داشت   اسمنیمحافظت کند. او بعد از خدا فقط    اسمنی. تا از  بودیم  تر یقو  د یبا
برا  خواستیو نم  اسمن یخودش و    یهاها و ترسیدلتنگ  یاز دستش بدهد. 
. سرش را درون آب برد تا  د یرا فقط رودخانه د  شیهااشک  یمحکم و قو  یرضا

اثر گر بر  برخاست کم  ه یصورتش  جا  از  بهتر شود.  بود،  را   یقرمزشده  خودش 
 مرتب کرد، به رودخانه گفت: 

پس محرم   ،یفقط تو باخبر شد   رضا  ی! از دردهایرود خوشگل که پر از برکت  یا  - 
باشم تو    جان یا  ی! تا وقتیبه منم بد   تتیشفاف  و یرازم قول بده از برکتت و زالل

 .یهست هام هیمحرم گر

خند   با دند یخودش  هم  ای. کاش  م  نیدر  متوقف  و  شد یبهشت کوچک  او  و   .
 . بودند یکوچک تا ابد کنار هم م  یجان یدر هم اسمنشی

  خ ی از عشاق تار  کیفکر کرد که کدام    نیبه ا  رفت،یکه به طرف خانه م  طور همان 
 آنان باشند. یدوم اسمنیاند که رضا و کرده  یراحت کنار هم زندگ



با همان رودخانه باشد. از کنار باغچه    شی کرد قبل از ورود به خانه دردها  یسع
 کند.   هیهد  اسمنشیرا کند تا به   یپشت خانه رز قرمز

  ی حفظ عشقش بجنگد و خودش را برا  یگرفت تا با سرنوشت برا   یقاطع  میمیتص
 همه خطراتش آماده کرده بود.

 *** 

توان مبارزه نداشت. خسته   گر ید  ،ید یمانده بود، نه ام  شیبرا   یرا نه جان  طاهر 
 زد و گفت: یپوزخند  د یحاالتش را د  بیو ناالن بود. حب

 ؟یکه زود شکست خورد  نمیبیهه م - 

 که مانند انبار باروت بود تا منفجر شود گفت:   طاهر 

 به ظاهر عمو؟ ؟یسراغ دار یتو راه بهتر - 

 شده جواب داد: ز یآمحاالت طاهر جنون دانستی که م  بیحب

که ادعات    ییبخوام دنبال عشقم بگردم؛ اما از تو  ستمیمن؟ من که مجنون ن  - 
 متعجبم! یاریکم نم  شد یم

 وار گفت: جنون  طاهر 

 ! نیکرد  ینامردم نامرد یعموکم اوردم چون تو و اون زن آره من   - 

 به صورت طاهر زد و گفت: یمحکم یلیکه هما خط قرمزش بود س  بیحب



دست شدم جون دختر  احمق به ظاهر عاشق هم  یکه که با تو  ام وونهیمن د  - 
حاال منم به عنوان    ار،ین  فتیبدبختم رو به خطر بندازم، اسم هما رو تو دهن کث

 !ندازم یشو رو دوشت نمجنازه  اسمن یپدر 

شدند. طاهر   ز یرا گفت و خواست برود اما طاهر نگذاشت باهم گالو  نیا  بیحب
گرفته بود.   حتیا به باد فحش و فضدانست. و آنها ر   یو هما را مقصر م بیحب
را آرام کند   اشیاغیپسر برادر    ی که کم  د یکش  رونیاسلحه ب  اوردیطاقت ن  بیحب

فرود آمد. تمام    بیحببود و گلوله درست وسط قلب    تر یاما اسلحه طاهر کار
قلب    اسمنی  یهاچشمانش رد شد. آقاجون گفتن  یجلو  یاهیثان   یبرا  اشیزندگ

ثان  یکرده بود. و در کسر  تر یاش را زخمخورده  ر یت از    کی   هیاز  را  توانش  کوه 
به دست دراز    یاافتاد. طاهر مجنون لحظه  ابانیسرد ب  نیزم   یدست داد و رو

بود که    ادیچنان ز  ش یاما خشمش از عمو  د،کر   یبه طلب کمک نگاه  بیشده حب
ن  یادل سنگش ذره قلب  بی و حب  امد یبه رحم  از   یبا  اندوه دختر    ماالمال  غم و 

 . وستیدلبندش به هما پ

 *** 

بود   دهیرا د  بیحب  بار ن ی ترسناک بود، ا  یباز هم کابوس  اسمنیبعداز ظهر    چرت
. د یشنی را به وضوح م  شیقلبش گذاشت که صدا  یغرق در خون! دستش را رو

 شیبود که برا  یبه مرگش نبود، چرا که تنها کس  یمند بود، اما راضاز پدر گله 
در حال فرار اما    ند خودش و رضا بود  شه یهم  شیهامانده بود. بلند شد خواب

ا   بار ن یا را  پدر  بود. دلتنگ    دنیبود. دلش درحال ترک  دهیگونه واضح د  نی چرا 
م  یبود. مثل مار زخم  ز یهمه چ   ی گاه  نشستیم  ی گاه  د،یچیپیدور خودش 

 ی قراریقلبش را آرام کرد. آنقدر ب  یآب کم  یآب خورد؛ خنکا  یکم  .ستادیایم



باشد.   قرارشیرضا توانست مرحم دل ب  گرم کرد تا رضا به خانه امد. فقط آغوش  
 رضا آرامش کرد و کنار گوشش زمزمه کرد:

 منو آشفته کرده؟ دلبرکم بازم طاهر؟  اسی یباز چ - 

 جواب داد:  لرزاند یم شتر ی که دل رضا را ب  اشیقراریبا ب اسمنی

بابا رو تو خواب د  -  کمک به    یغرق در خون بود دستشو برا  دم،ینه محبوبم! 
 طرفم دراز کرده بود.

 کرد محبوبش را آرام کند:  یکه حال خودش بد شده بود سع  رضا

 ! زم یفقط خواب بوده عز ستی ن  یزیمن! چ اسی - 

 گفت:   اسمنی

 واسه پدر افتاده باشه... .  یرضا، اگه اتفاقبود  یواقع یلیآخه خ - 

 لبانش گذاشت و آرامش کرد: یسکوت بر رو  یانگشتش را به معنا رضا

اگه بر فرض محال شهیدرست م  ز ی! همه چزم ینکن عز  یقرار یب  یجورن یا  -   .
جز    زم یعز  ادیاز من و تو بر نم  ینکرده، کار  ییافتاده باشه خدا  یپدرت اتفاق  یبرا

 رفتن ما خصوصا تو با وجود طاهر خطرناکه گل نازم! رونیب ،یدعا و صبور

مرحم    توانستیدر آغوش رضا آرام گرفت. تنها آغوش بعد از مادر که م  اسمنی
شان بر از دست یباشد آغوش گرم رضا بود. حق با رضا بود کار شیهاتمام زخم

عشقش خودش را به آب و آتش زده   یچون رضا برا   دانستیم  اسمنی  آمد،ینم
همه    شیبرا  رضا  ش،یهافکر کند نه به ترس   شیهاگرفت نه به خواب  میتصم

تصم  ز یچ باشد حت میبود.  با رضا  راه  آخر  تا  م  ی گرفت  دفنش  او کردند یاگر   .



تنها خط قرمزش رضا  ن یا  یبها  تر شیپ بود.  با مادر داده  را  بود که    ش یعشق 
  ی گر یرا طور د  رشی دهد تا رضا در امان بماند. اما تقد را ب  نشیریحاضر بود جان ش

 بود. خبر یب ر یتقد  نینوشته بودند و او از ا

 *** 

بار نه از طاهر بلکه از احمد و  نیا دن؛یبازهم دل کندن و دل بر ییجاجابه بازهم
پر دلهره و آتش    یالناز کارمندان شرکت رضا خودشان را به باد سپردند. و با دل 

سپردند. رضا و   یو خاطراتش را به دست فراموش  بایز  یس آن روستاگرفته از تر 
بار سفر بسته به   یو تکرار  کنندهتهسرنوشت خس  نیناراحت و مغموم از ا  اسمنی

خودش را آرام کند    توانست یآمدند؛ رضا نم  رونینامعلوم. از روستا که ب  یمقصد 
برگشت تا چهره دلدارش را   اسمنی چه برسد به محبوش را که دلش خون بود.  

 نیسنگ  یآلود و بغضرو صورت رضا با چشمان اشک   یآثار خستگ  دنیبا د  ند یبب
 :د یپرس

...  یتونینشده م  ر یهنوزم د  ؛یتونیمن؟ بهت گفته بودم نم  ی رضا  یخسته شد   - 
. 

را قطع کرد.    اسشیشد و حرف    یعصبان  یکم  که تحملش تمام شده بود  رضا
 گفت:   دهیکش  یپوف

 ام عرضهیب  یلیمن خ  یکنیفکر م   ؟یخونیانقدر منو ناتوان م  یشیتو خسته نم  - 
دل جان  یریگیبادا بلرزم؟ چرا آروم نم  جور ن یآره؟ و انقدر سست عنصر که با ا 

 داره بهت گفتم باهاتم تا آخرش نگفتم؟! یها! بابا صبر منم حد 



 یهقبه هق   شیهاه یکه گر  اسمنیمته به اعصاب هردوشان بود.    اسمنی  هقهق
 شده بود گفت: ل یتبد  ینشدنتمام 

که چرا تو رو   کنمیهمش خودمو سرزنش م  ست،یمن...من...دست خودم ن  - 
 هم به خطر انداختم!

  نیزم  ی چمدانش را رو  اسمنی  یهمه ترس و خودخور  نیخسته شده از ا  رضا
 یصورتش را باال آورد. حاال چشم در چشمان آب  ستادیا اسمنی یگذاشت؛ روبرو 

واژگون شده   یهادشت الله  هیشب  هیکه از شدت گر  کردینگاه م  شیایچون در
 یلبخند   اب  اسمنیدردناک    هیروح  ضیتعو  یبرا  د،یلرز  یبود؛ دلش همچنان م

 گفت: 

  ی واژگون، تا ک  یهابه دشت الله  یکرد  ل یو تبد زالل مثل آسمونت ر   یچشما  - 
 ؟ یتا کجا؟ تو به من اعتماد ندار ؟یاسی

 تلخ برلب آورد و گفت:  یدلدارش لبخند  یبا یز هیاز تشب اسمنی

ندارم زم یعز  یزنیم   هیچه حرف  نیا  -  دارو  تو همه  ته    ی!  از  دارم؛  اعتماد  بهت 
 وجودم. 

 گوشش زمزمه کرد:  ر یزد و ز یلبخند  رضا

تا زمان  نیهزارم  یبرا  نی! خانمم! ازم یعز  -  پا برجاست که عشق  یبار  مون بهم 
  ی کن  هیقول بده بهم تک  کهنیازهم جدامون کنه مگر مرگ! و ا  تونهینم  چکسیه

 من؟  اسیباشه  کنمیجا مرو برات جابه ایاو وقته که دن یو اعتماد داشته باش 

محکم و مردانه رضا    یهاشانه  یرضا آرامش گرفت. سرش را رو  یبا حرفا  اسمنی
 گذاشت و جواب داد:



 ،یآزارت ندم! تو محبوب من  هام ه یوقت با گر  چیه  گهید  دم یقول م  زم یباشه عز  - 
 در کنارت بمونم. میلحظه زندگ نیتا اخر خورم یقسم م

 گفت:  ترشد قیلبخندش عم رضا

  نه یهدفم ا  نیکنارت بمونه. بزرگتر  شهیهم  دهیدختر خوب! رضات قول م  نیآفر  - 
 نینداشته باشه؛ توام ا یبه جز آب   یوقت رنگ چ یخوش رنگت ه یچشما نیکه ا

 قول و بهم بده باشه!

 گرفت و ادامه داد:  اسمنیانگار کودکان انگشتش را به طرف  و

 عروسک!  ید یقول م - 

 ر دستان رضا قرار داد و جواب داد: که کرد و دستش را د  یاخنده  اسمنی

 قول قول!  - 

 :د یبهتر از قبل شده بود پرس یلیکه خ  اسمنی. دند یباهم خند  و

 م؟یخوب مرد من کجا بر - 

 در آغوشش گرفت و جواب داد: یبه گرم رضا

 ! زم یخوشه عز ار یبه قول شاعر اونجا که  - 

برادند یبا هم خند   و راه  در  رضا  عبداهلل   شی.  از  گفت که  قبل  خاله کبرا  و  خان 
کردند. خاله کبرا و    یداشت، او را خنث  اسمن یبه    یپسرخان که نظر  یزیرخون 

اعبداهلل آن  ن یخان  استخوان بار  تا  مشهد کردند  روانه  را  برا   یها    ی سبک کنند 
به خانه برادرش فرستاد و    شتها را دوست داو عبداهلل خان که آن   شانیزندگ

پا گذاشتند و هر دو آن را به فال    یارتیسفر ز  کی بار به    نیاول  یو رضا برا  اسمنی



ضامن آهو    هیسا  ر ی شان دلش آرام گرفت که زمکان  دنیگرفتند. رضا با فهم  کین
  یی هم از سو  اسمنی.  کند ینم  د یدو جوان را تهد   نیا  یخطر  ا ی  یکس  ای  یزیچ
  ی دلش برا  یلیخ  یول   رسد یم  اش یبچگ  یبود که به آرزو  شحالاز ته دل خو  گر ید

 . ند یضامن آهو را بب ییبار هم گنبد طال کیکه نتوانست   سوختیمادرش م

امن  یبایز  گنبد  مامن  آهو  ب  اسمنی  ی برا  یضامن  قلب  بود.  را   قرارشانیرضا 
و   ی شده بود راض  شان ب یکه نص  یو معنو  با یز  ی جا  نی داد. هردو از ا  نیتسک

را به امانات دادند. از خود   زشانیهمه چ  شناختند، یبودند. سر از پا نمخشنود  
 توانست یخودش را نم  ضا. ر ختیریم  مهابا یب  شانیهاشده بودند. اشک  خودیب

 لرزان گفت:  ییآرام کند، چه برسد به دلدار محبوش را. با صدا

 نم یبب  جانیهم  ایب  ی. تموم شد ذارم ی! برو تو رو با ضامن آهو تنها مزکمیعز  - 
 مون؟دنبال ادیخان مبرادر عبداهلل

 به پا بود جواب داد:  ییهم که در دلش غوغا اسمنی

 جا منتظرتم.  نی! منم همییباشه آقا - 

ها را به طرف  آن  یبر بال فرشته سوار بودند، دست  ییاز هم جدا شدند. هر دو گو  و
 .بردیم حیرض

ها وارد  شدن توسط آن   یاز بانوان حرم گرفت و بعد از بررس   ید یچادر سف  اسمنی
ز ورود  ی بایصحن  خفه   یحرم شد. صحن  و  بود؛  شلوغ   میتصم  اسمن یکننده 

نامه خواند، اما   ارتینماز خواند، ز  یکند. کم  هیجا با دل خونش گر گرفت همان 
بود،   چشمانش یحضرت جلو یبایز حی ضامن آهو دعوتش کرده بود. ضر ییگو

سالنه راه افتاد؛ سالنه  ند،یدرست بب  گذاشتیمزاحمش نم  شهیگرم هم  یهااشک



  ی . انگار روکشاند یاو را به جلو م   یکس  ییگو  د،یدیرا م  حیچشمانش فقط ضر
شد،    یط  ی به آسان  شیبرا  ر ی. آن مسد یدیرا نم  تیجمع  گر یابرها سوار بود، د

.  سوختیخودش در کوره م  جودسرد و خنک را لمس کرد اما و  حیدستش ضر
از   ز ی. همه چخواهد یمهربانش چه م  ی از آقا  دانستیانگار گنگ شده بود، نم

گذاشت و جمله    حی ضر  یبود. صورتش را رو  ی ذهش رفته بود، انگار ذهنش خال
 مادر را زمزمه کرد:

 !یضامن آهو ادرکن ای - 

سبز رنگ و   یها. خادمان با چوبسوختیوره مآرام بود اما خودش در ک قلبش
بلند شود. دلش    عی صورتش را نوازش دادند و خواستند سر  یشان به آرامنرم 

بارش برگشت در  اشک  یکند با چشمان  هیو گر  ند یها آنجا بنشساعت  خواستیم
  رفت یم  قببرگشتنش هم انگار دست خودش نبود. عقب ع  ن،یسنگ  تیآن جمع

  ش یلحظه هم انگار پاها   نی. تا آخرد یدیرا م  بای ز  حینگاهش فقط آن ضر  یول
سبک شده بود. حس   د؛یبه صورتش وز یخنک میآمد نس رونینبود. ب نیزم یرو
حسش را دوست داشت. آراِم   ن یشده. ا  یپر کاه  یندارد و به سبک  یوزن  کردیم

 گفت:   نیسنگ یبود؛ دلش قرِص قرص شده بود. با بغضآرام 

من خودم و رضام رو به شما   د،یدور از دسترسم بود  شهیآقاجون! ممنونم، هم  - 
و   د ییکه تنها پناهم شما  یآقا به من  د ی! شما مهربوند یکمکم کن  شهی! همسپرمیم

 . وقتچیه د ی! تنهام نذارد یرضا کمک کن

سبک شد    ارتیز  نیوار ا گرم و سوزانش ممنون   یهاپر شده بود از اشک   صورتش
 به او معتقد بود. داً یسپرد که شد   ییرا به ضامن آهو  شیو خودش و رضا

 *** 



. گذراند یها روزگار مخوابکارتن   انیزده از کشتن مادر در مسرگشته و بهت  بهروز 
بر دلش بود، با    اسمنیرار  کند. داغ مادر و ف  هیخودش را تنب  گونه نیا  خواستیم

پ  یرفقا دور  ن  کیدر    یکینک یمعتادش  مادرش   مهیساختمان  قول  به  کاره 
. او قاتل بود، قاتل مادر د خودش را عذاب ده   خواستی. مدند یکشیم  یزهرمار

اما چرا    گذاشت،ینم  یو خودش تفاوت  اسمنی  نیب  گاهچیکه ه  یمهربانش، مادر
 یدوست دارد. در آن لحظه خمار  شتر یرا ب  اسمنیاواخر مادر    نیا  کردیتصور م

متنفر شد. بعد از پک    شتر یچشمانش آمد و از خود ب  یلحظه کشتن مادر جلو
  ن یزد. ا  سوزاندشی از اعماق وجودش که م  یدناگهان دا  گارشیبه س  قشیعم

تا فراموش    دادیخود را زجر م  د یبود. با  ی مثل او عاد  یعیرطبیآدم غ   یحاالت برا
بر دلش بود و آن    قیعم  شتر ین  کیسر مادر برگ گلش آورده. اما هنوز    کند چه بر 

با  اسمن یهم   بکردیم  شیدایپ  د ی بود.  هم  پدرش  از  نگاه  اطالعی.  به   یبود. 
نگذاشته بود انداخت   شیبرا  یزیچ  یاش که حاال گرد معتادخوش چهره  ستدو

 و گفت:

 !ق یرف یدار یهنوزم زهرمار - 

 جواب داد:  اشنهیبزرگ در س یخت و باغم نگاهش را به بهروز دو شهاب

 ا؟یکنینکن ُاِوردوز م یروادهیز یخوایم ی! ولق یآره که دارم رف - 

  ی اه یها بود و حاال به سدندان  نیدتریو سف   نیبهتر  یرا که روز  شیهادندان  و
  ی فحش ی. بهروز عصباند یشده بود نشان بهروز داد و با قهقهه خند  ل یمحض تبد 

روز  آن  غ  ییهانثارش کرد که  شهاب  ا  رتیکه  اگر    گفت، یم  یکس  ران یداشت 
 . بهروز گفت:شتندا یتفاوت شی برا گر یاما د د یکشیجا را به خون مهمه 

 ؟ یخودمو غرق کنم، جاشو سراغ دار خوام یزشتتو امشب م شیببند ن - 



خند   شهاب هم  عصبان  د ی باز  باعث  ب  شتر یب  تی که  و خودش  از   شتر یبهروز شد 
بود به نام مادر،    یااش گرفته بود. در عمق دلش، گرهحرص خوردن بهروز خنده

روز  یاهیمرض برا  یکه  و  بود  عثمان کرده  علم  را  پسرم    ی شهابش  پسرم  همه 
 :گفتیو به همه َکس با افتخار و غرور م کردیم

خوب خودش    یدکتر شه ول  میشهاب من مهندسه! البته منو پدرش دوست داشت  - 
 داد. حیرو ترج یمهندس

هم  حاال پسر  بود که  ا  نجایا  زش یتم  شهیکجا  دست آشغال  ن یدر  مها  . زدیوپا 
شهاب از مهم نبود.    ز یچ  چیه  گر ید  شیبهروز هم قاتل است و اما برا  دانستیم

رف  ی دور غصه  آن   ق یو  خاطر  به  مهربانش"رضا" که  برادر  و  دوست  چندساله، 
 د یافتاده بود. شا  نجایشست و آنها را تنها گذاشت ا  ز یدست از همه چ  ر یدخترعشا

ا  کیشهاب به خاطر عشق به    کردند ی گمان م  هایلیخ باشد، اما نه    نجایدختر 
  ی که روز   اشیداشتنمهربان و دوست  ینبود و حاال شهاب به خاطر رضا  گونهن یا

م  یشرکت اداره  ا  کردند یرا  "گلرنگ"  برند  مهمان  جان یبا  آن  در  بود.   ی افتاده 
زگناه  چهره  و    یبا یآلود  نترک  اسمن یرضا  چشمان    شتر یتبار  با  بود.  قلبش  به 

 شش بود که: رضا در گو یغرق کرد. صدا یدنیبارش خودش را در نوشاشک

 ؟ید ینزن قول م ایزهرمار نی! اگه من مردمم تو لب به اقیشهاب جون رف - 

را گرفته   یمهمان  نیشان رسول ا شرکت بودند و دوست مشترک  یدر مهمان  آنها
 نیسرو کرده بود. و حاال رضا به شهاب ا  ی در مهمان  یدن یبود، رسول آزادانه نوش

 را گفت، رضا ادامه داد:

مادر،   شیکی!  قینخورده مدهوشت کنه رف  تونهی هست که م  یبا ارزش  یزایچ  - 
 ... . شمیکی



 ان موقعش جواب داد:  طنتیبا ش شهاب

 که من خبر ندارم؟   یگرفتار شد   یناقال ک  یعشق به جنس مونث آره! ا   میشیکی  - 

 سرش را با افتخار باال دادو گفت: رضا

 ! ایزهرمار نی بشم نه از ا وونهید ام ندهیآره من حاضرم از عشق مادر و همسر آ  - 

نخور! و او غرق شده بود    د یکجا بود که بگو  ش یبودند و حاال رضا  دهیباهم خند   و
به همراه بهروز نئشه شده برگشتند. بهروز مثل جنازه افتاده بود و خوابش برد  

گرفت دنبال رضا    میماند. تصم  دار یباز رضا    یاما شهاب در عطش و کوره و دور
. به عشق رضا حاضر بود جان  کردیخودش را پاک م  د یبگردد اما قبل از آن با

همه    یبود. برا  یکوچک  ز ی در نظرش چ  که نیا  قش،یرف  شهیهم   قی رف  یبدهد برا
 به ترک گرفت تا بتواند دنبال رضا بگردد. میکرده بود تصم  ش یکه رضا   ییکارها

 *** 

. گفتینم  ی زیتخت اتاق خودش گذاشت. سارا آرام بود و چ  یا رو سارا ر   ُسرور 
با   یرو و  بود  سکوت کرده  همچنان  سارا  نشست.  خواباندش، کنارش  تخت 

  ش یهاطنتیکه دانشگاه باش  یی. ساراستینگریُسرور را م  رهیچشمان بازش خ
داشت   ادیو شورش در دانشگاه خاطرخواه ز  هاطنتیش  نیخاطره داشتند و هم 

دم به تله    ل یاوا  طانیو ش  بارویز  یتر بود. سارابرادرش از همه سمج   ن یکه حس
بگذرد   نیچون حس  یاچهره  بایو ز  ل یاستابود که از پسر خوش   یاما کس  داد،ینم

و ُسرور واسطه شد و مهر سارا از همان روز اول به دل مادر و پدرشان نشست و  
آن    یشد که مرگ او را ربوده بود. ُسرور با خوش زبان  یشان النازازدواج  حاصل 

 شان گفت: دانشگاه ییایرو یهاسال



 ی با ما به از آن باش که با خلق جهان  ؟یشد  یجور نی که تو ا  شدهی! چییسارا - 
 !زم یعز

بود. ُسرور بازهم    دهیبود که مثل اصحاب کهف خواب  ییسکوت تنها جواب سارا  اما
 داد:  ادامه

هم   ،یهم لباستو عوض کن  ارم یب  یزیچ  ه ی! تو استراحت بکن من برات  زم یعز  - 
 باشه؟ یبخور یزیچ هی

  خواست ی. اما نمد یجوشیسرکه م  روی. دلش مثل سد یشنینم   یبازهم جواب  اما
سارا را    تواند یچرا نم  دانستیحدس و فکرش درست باشد. خواست برود اما نم

 یاتنها بگذارد. کنار سارا نشست، دستان سرد سارا را در دست گرفت، انگار تکه 
و النازش    نیبدنش گرم بود و از عشق حس  یدما  شهیبود در قالب سارا که هم  خی

کرد اما    اشنه یمعا  اش یبود؟ طبق اطالعات کم پزشک  خیتر، اما چرا دستانش  گرم 
شب سرش  مرده   هیسارا  بود.  شده  روها  تمام    یرا  وحشت  سارا گذاشت.  قلب 

حادثه زمان    ن ی. اد یشن  یقلب دوستش را نم  ی! صداایوجودش را گرفته بود. خدا
سارا  یرا برا ن یا خواستیافتاده بود، اما نم قتصادف مسعود همسرش هم اتفا

زدن صدا  کند.  ج  ل یتبد   شیهاباور  دلش   یهاغیبه  بود.  شده  جگرخراش 
سارا  خواستینم سارا  شیباور کند  بود که  شده  چه  مگر  داده،  دست  از   یرا 

با م  ر ی اس  د یجوانش  بود    شد؟یخاک  دوستش  نبود،  برادرش  زن  فقط  سارا 
  ی کجا بود که سارا  نیاصال حس  گفت؟یم  نیحس  هخواهرش بود. حال چطور ب

. تعادل نداشت، د یچرخ یخودش م  حال نزار افتاده بود. دور   نیخوش برو رو به ا
اما م اورژانس را گرفت،  افتاده بود. شماره  از کار  ها آمدن آن   دانستیمغزش 

. طورن یهم هم  هی. هان دادیزنگ زد جوابش را نم  نیاست. هرچه به حس  دهیفایب



. دستش د یدیمقتدرش را م  ییافتاده دا  یهاشانه  هیسر خاک الناز بودند. هان  نهاآ 
 ی هاکال  سیبود. م  ییهقش بلند نشود. اما در دلش غوغابود تا هقدهانش    یرو

را هم گم   شیکه سارا  شیتنها  ییحال دا  یسوخت برا  شتر ی دلش ب   د یمادر را د
 :د ینشست و آرام پرس  ییکرده بود. کنار دا

. بسه خواهش  ستیتون خوب نواسه  نجایخونه ما ا  میبر  د یجونم! بلند ش   ییدا  - 
 جونم. ییدا کنمیم

را    شیعمو  یهابغل   ر یتکان داد؛ سروش ز  ینگاهش کرد و سر  حرفیب  نیحس
 نشستند. سروش گفت: هیهان نیگرفت و با هم در ماش

 واسه شما هم... .  یجورن یعموم رو ببرم خونه ا نیخانم اجازه بد  هیهان - 

د، ش  یاصل  ابانیو دور برگردان را دور زد وارد خ  زدیهمانطور که راهنما م  هیهان
 حرف سروش را قطع کرد و گفت: 

  د یبهتره اصال شا  میی خونه ما، خونه ما واسه دا   میبر  د یایتعارفه! شماهم ب  نایا  - 
 .ادیسارا هم اونجا ب ییزندا

 ناراحت و گرفته جواب داد:  سروش

برم خونه حالم خوش   ییتنها  خوام یم  نیکن  اده یبغل پ  نیباشه پس منو هم  - 
 .ستین

ُسرور    یو حت  ل یپسر برادر مرحومش کرد که همه فام  رخمی به ن  ینگاه  نیحس
دل    نیو غم سنگ  ییتنها  یخودش است، دلش برا  یسروش جوان  گفتند یهم م

را آرام کند. فقط   یتر از آن شده بود که بتواند کس. اما ناتوان سوختیسروش م
پ از  مردانه  ادهیقبل  دست  روشدنش  را  سروش گذاش  یاش  سروش   ت،شانه 



دست   خت،یریتر از گذشته اشک مشان در هم گره خورد. مردانهنگاهبرگشت و  
از شانه  دنیبا د  نیحس توانست به زور    شیهاحال پسر برادرش  افتاد و فقط 
 :د یبگو

 حاللم کن! - 

هان  ادهیپ  سروش تا  نبمردانه  یهااشک  هیشد  را  حسند یاش  به   نی.  را  سرش 
. اما غافل بود که د یداد و چشمانش را بست تا منزل خواهرش خواب   هیتک  یصندل
 ی گریحکم مرگ د  شیدر راه است و قرار است عشق نافرجام برا  گر ید  ییبلبشو

 داشته باشد. 

کند.   ینمانده بود قالب ته  یزیآمبوالنس چ  دنیشان با دبه خانه  کینزد  هیهان
م س  شیراه گلو  کردیحس  حت  یبیرا  بسته که  هم آ   یبزرگ  را  دهانش  ب 

چگونه خود    دند ینفهم  یمعطلیبود، ب   دهیهم ترس  نیقورت دهد. حس  تواند ینم
 را به خانه رساندند.

  ن یرساند هم  یرا کنار زد و خودش را به ورود  تیلرزان جمع  یهابا قدم   هیهان
د را  ُسرور  خوشحال  نیزم  یرو   د یکه  از  در    د ی نفهم  یافتاده  را  خودش  چگونه 

. به سمت برانکارد د ی طول نکش  شتر یب  یدم   شیخوش حال  یآغوشش انداخت. ول
 .کردیمبهوت فقط نگاه م نیرفت، حس

مهربان   ییداجسد زن  دنیرنگ را کنار زد با د  د یبود، پارچه سف  ییدلش غوغا  در 
گوش    یادهایجنازه انداخت، فر  یقوت زانوانش رفت و خودش را رو  شیبایو ز
حسش   دانستینم  گر یبزرگ فرو برده بود. د  یرا در غم  تیاشش همه جمعخر 

بود؟ فراق    لتنگشد  کهیدرحال  بود،یاز او متنفر م  د ی! باستینسبت به رضا چ
 کمرشان را شکسته بود.  زشیعز ییو دختردا ییدازن



  بتش یبا آن صالبت و ه  نینمانده بود. حس  یزیچ  گر یمقتدرش د  شهیهم  ییدا  از 
شده بود.   دهیشب از هم پاش  کیاش در  . خانواده سه نفره ختیفرو ر  بارهک یبه  

  یزیاما چ   نیکنار دخترش، او را دفن کردند. حس  دنیخواب  یبرا  بردند یسارا را م
و سرور و سروش بودند که داغ    هیتمام شده بود. تنها هان  شیبرا  یزندگ  د،ی نفهم

نمانده بود، در   شی برا  یحس  گر ی. سروش هم دکردند یرا تحمل م  بتیمص  نیا
باره از دست داده   ک ی را به    شیعمو و دختر عموشده بود، زن  ر یپ  یجوان  نیع

 بود.

دو   دن یدار کرد. ُسرور با درا غم  یارا در ربود و خانواده  یاجنازه  گر یبار د  قبرستان
  زش یبکند. تنها برادر عز  د یچه با  دانستینم  نیقبر کنار هم و کمر خم شده حس

سابق   نیحس  گر ید  نی. اما حسدادیاورا از دست م  د یمانده بود، که نبا  شیبرا
را از دست داده    شی هاحسش به ُسرور هم مثل سابق نبود. همه حس  ینبود حت
چ د  یز یبود،  بود  بغض گلو  وانهینمانده  ممردانه  یشود.  را  اما   فشرد،یاش 

هان  توانستینم و  ُسرور  اشک   هیمثل  فقط  بزند.  ر  ش یهازار    ش یهاش یپشت 
از رضا متنفر    د یشد؟ با  نیحکم سنگ  نی گناه محکوم به ا  نی . به کدام ختیریم
به رضا    یچه حس  د یحاال با  آموختیدرس عشق م  ودشخ  ی او که روز  بود؟یم

کمر   یعمو  دنیمانده بود. سروش با د  شی برا  یاصال حس  داشت؟یو همسرش م
 : د یرفت پرس هیبه عمو، نزد هان هیشب یحال یاش با حسخم کرده

 حالش بد شه!  ترسمیم جا؟ن ی از ا میخانم عمو رو ببر هیهان - 

  رون یکه از ته چاه ب  ییخودش را آرام کند با صدا  خواستیرا م   یکه کس  هیهان
 امد جواب داد:  یم



جاست! شما   نیهم  م،یکرد  دایجامون و پ  م؟یکه بر  میکجا رو دار  م؟یکجا بر  - 
 از هممونه.  تر یقو ییخودتو آروم کن، دا

ب  یدختر  ست،یگر  و او که  ب  ستیبا سن  نظر    ۲۰۰نداشت    شتر یسال  به  ساله 
نبود.   ایدن  نیاما مادرش هم انگار در ا  دادیمادر را نوازش م   یها. شانهد یرسیم

شان داغداغ بزرگ نقره  نیسروش سرخورده و ناالن کنار عمو آمد و او را نشاند. ا
 و همسرش!  ارض کردند،یفکر م ز یچ کیکرده بود و همه به  

 *** 

خ  حالش نبود،  خودش  بود. گاه  سیدست  شده  م  یعرق   ی گاه  رفت،یراه 
کردن   بود ترک  دهیشن   سوخت،یاحساس سرما داشت اما در کوره م  نشست،یم

نمانده بود    یزیحد که صبرش تمام شود. چ  نیبدتر است اما نه تا ا  ادیاز خود اعت
لبانش رو اما  از کف دهد و دوباره به سمت مواد برود.  هم فشرد و   یطاقت 

. زدیم  شانیها را گرفت، محکم روزانوانش گذاشت و محکم آن  یدستش را رو
 : زدیم ادیبلند فر

حاالم    ،یبودیم  نجایا  د ینبا  یتو اگه شرف داشت  ،یونتیتحمل کن! نم  گم یبهت م  - 
 !ادیبکش صدات در ن

عشقش    یدلش برا  خت،یریمثل ابر بهار م  شیهاحاالت ترکش اشک   نیتمام ا   در 
  ش یخواهر رضا پا پ  هیهان  یبرا  خواستی که نا فرجام مانده بود تنگ شده بود. م

بود   دهید  یادیز  یزهایهم چ  هیهان  یبگذارد، رضا هم موافقت کرده بود. از نگاها
 ن یرضا به ا  یکرده بود. اما خودش با خودش چه کرد، از دور  دوارترشیکه ام

  ییبه نام شهاب دارد. چه روزها  یروز افتاد. ساالر هم فراموش کرده بود دوست
روزها رض   یبود  و  ساالر  پوک  سه کله  با  لبخندهادانشگاه  با  شهاب، که  و   ی ا 



که   ی. کجا رفتند سه پسر ورزشکارآوردند ی مرگشان دختران را به لرزه در ممکش
سخت  و  م  سیپار  ر د  یبا کار کردن  ولخواندند یدرس  خطا دست  ی.  به  شان 

مثل  رفتینم خاطراتش  تمام  پ  لم یف  کی.  چ   شیاز  و  شد.  رد    یزیچشمانش 
گرمش، رضا و ساالر خوشبخت شدند، تنها او بود که   یهانماند جز اشک  شیبرا

اش گله داشت، پدر با صالبتش سوز شده بود. از همه خانودهخانمان   ییگرفتار بال
 هیکرده بود، مادرش مرض  شیرها   دانستیم  شیاو را قهرمان زندگ  شه یکه هم

. ردینبود تا دستش را بگ   یچرا کس  ی شده بود ول  مار یهم فراموشش کرده بود، او ب 
. کردیم  ییخاتون بود که فرمانروا  هیها حرف، حرف مرض در خانه عاشقانه آن

تنگ    همخواهرش    رایسم  یتنگ شده بود.دلش برا  ز یهمه چ  یچقدر دلش برا
سم منش  ییرایبود،  م  یکه  حس  بود.  رضا  دلباخته   رایسم  کردیشرکت  هم 

رد، به عکس را درون قلبش جمع ک  شیهای. همه دلتنگدادیرضاست اما بروز نم
 کند یها ترک مشد و به ساالر و رضا قول داد که به خاطر آن  رهیشان خسه نفره

 به رضا گفت: 

ب  یترک کنم و بشم همون شهاب  دم یداداشم! قول م  ز یعز  -  واسه   ام یکه بودم، 
رو به   اینباشه، قول بدم دن  یداداشش خال  یبدم که جا  یخانم سر سالمت  هیهان

 !م یو برت گردون میو باهم دنبال تو بگرد زم،یپاش بر

ب  د، یرا به جان خر  یباز هم درد خمار   و از جان    شیبرا  معرفتیرضا و ساالر 
تنگ شده   شیبود که دلش برا  اشهیتر هانبودند و از همه مهم  زتر یعز  نشیریش

 .دادیم ان یپا یچبه همه د یبود و با

کرد با    یکنترل کرد و سع  اما باز هم خودش را  ختیریقاب م  یرو  شیهااشک
 که دارد، ترک کند.   ییهازهیانگ



 *** 

به افسوس    یانداخت و سر  یدفن کرد و به قبر نگاه  یرا با سنگدل  بیحب  طاهر 
جا را ترک کرد.  بدون نگاه به پشت سرش آن  یرحمیتکان داد. برخواست و با ب

ش را برگرداند.  مانده بود که به کجا برود که بتواند محبوب  رانیحاال سرگشته و ح
ام چند  هم  ید ی هر  اما  تر   اسمنی  کهنینداشت.  آرامش   یزندگ  سبا  هم  کند 

به    د ی. شاکردیم  دایبهروز را پ  د یبه بازگشت به تهران گرفت، با  می. تصمکردیم
و   کردیچهره عوض م  گر ید  بار ک ی  د یکند. با  دایرا پ  اسمن ی  توانستند ی کمک او م

با خودش   خواست؟یم اسمنیرا در ذهنش مرور کرد. چه از جان  گر ید یدهایبا
 گفت: 

 کنه؟  یبا من زندگ  ادیم اسمنی یعنی - 

. وجدانش با دلش سر جنگ افتاده بودند. عقلش دادیجواب خودش را م   خودش
حالتش داشت    نیپس من چه؟ از ا  گفت،یدست بردارد، اما دلش م  گفتیم
 :گفتیهم م گر یبلند د یصدا  کی. شد یم تر وانهید

بهش نرسم   د یزجر بکشه، شا  د یهم با  اسمنی  دم،یهمون قدر که من زجر کش  - 
رضا    یحالت قلبش برا  نیتررحمیو با ب  فهمهیعمر ترس از دست دادنو م  هی  یول
 اشیحکم مرگ را امضا کرد. به تهران بازگشت و به همان خانه کلنگ  اسمنیو  

. امد ین  رونیخانه ب  از چهل و هشت ساعت  بودند، مستقر شد.    ده یخر  بیکه با حب
اش، خودش را نگاه کرد؛ از راهرو خانه  یقد   نهییرا مرور کرد. به آ   شیهانقشه

به    دنید عشق  دربه  اسمن،یخودش وحشت کرد،  براو  کردن    دایپ  یدر شدن 
بِر رو  و خوش  یورزشکار  کل یاز آن ه  گر یاش را زشت کرده بود. دچهره  اسمن،ی

ب  یخبر با  ا   نیزم  یرو  یحالینبود.  طرف نصب بود.    ن یافتاد. پوستر رضا هم 



 ن یرا تحس  اسمنی  قهیکرد، ته دلش سل  سهیچهره مقاخوش  یخودش را با رضا
آميز دارت برداشت و با ضربه صورت پوستر  کرد. و همان لحظه از با حالت جنون 

 .د یخند یم وار وانه یشرکتش بود، پرتاب کرد. د غات یتبل یرضا که رو

عرق بود،    سی. خد ی عرق از کابوس وحشتناکش پر  سیبه خواب رفت. خ  جاهمان 
کابوسش   یرحمی. در کمال بستادیدوش آب سرد ا  ر ی. زخواستیدلش حمام م 

 زد: ادی. بلند فرزدیدوش آب قهقه م ر یز هاوانه یرا دوست داشت. چون د

 ! کنمیم  ل یتبد  قتی! عشقم؛ خودتو آماده کن خوابمو به حقاسمنی - 

سوت    کرد؟یکار را م  نیبا عشقش ا  یچه کس  ،یبود شکل ادم   یویبشر نبود، د  او
اش انداخت،  به اسلحه  ینگاه  مین  د،یرا پوش  شیهاامد، لباس  رونیزنان از حمام ب 

کرد.   نیخودش درست کرده بود را تحس یکه خودش برا  یا زد و چهره یلبخند 
  اسمن ی با    ز یهمه چ  اماعالقه داشت    یشگری هنر دستش را دوست داشت، به آرا

فکر قدرتش    نی. اکردیو رضا فکر م  اسمنیتمام شده بود. فقط به کشتن    شیبرا
ز باکردیم  ادیرا  مک نیا  د ی.  را  قلبش کم   کردیار  بگ  یتا حداقل  به    ردیآرام  و 

 کند.   ر یخودش قول داد خوابش را تعب

  تواندینم  کردی. اما گمان مد یدیساالر نسبت به دوستانش را م  یقراریب  نرگس
سبحان   یحت  امد یبکند. به نظر م  اشیبه َمرد زندگ  یهمراه کمک  ک یبه عنوان  

نگران و آشفته بود،    ی لیروزها ساالر خ  ن ی پدر نگران شده بود. ا  ی کوچک هم برا
طرف شهاب   ک یبود. رضا    زشیدستش بود. نگران دوستان عز  یشرکت رضا رو

سن    نیدر ا  کردیدوشش بود. حس م  یشرکت رضا رو  تیطرف، مسئول   ک یهم  
 شیشده. نگران بودن نرگس هم رو  ر یپ  یاز دوستانش به اندازه کاف  یدور  یبرا
بب  ر یثتا شاداب  را  نرگسش  داشت  دوست  بود.  نداشت ند یگذاشته  دوست   .



از قلبش   توانستیرا نم  وستانشاز د  یمشکالتش را به خانه ببرد. اما درد دور 
امشب را با نرگس  خواستیدلش م  د،یشرکت دست کش یکند. از کارها  رونیب

چند    یهایخودخور  نیاز دل محبوبش ا  خواستیو سبحان کوچکش بگذارند. م
کرد. درون   رونیب  یبه خودش داد، خستگ   ی. کش و قوساوردیب  رونیماهه را ب

از   کیش  یرا کند و لباس  اشیکار  یهاداشت. لباس  ییهالباس  شیبایکمد اتاق ز
 تلخ به خود زد و گفت: یلبخند  نهیی. درون آ د یها برداشت و پوشلباس انیم

شهاب و    ،یکردیم   یدلبر  پتیکه با ت  یاون ساالر  یستین  گهیساالر! د  ییکجا  - 
 ! راهمهین قیرضا کجان، رف

با  شاندغدغهیب  یروزها  یبرا  دلش را  امشب گذشته  بود.  فراموش    د یتنگ 
. همه کارمندان  گذاشتیسنگ تمام م  زشینرگس و پسر عز  یبرا  د ی. باکردیم

  کیشد و به سمت خانه رفت. نزد  نشیرا مرخص کرد، خودش هم سوار ماش
با کادورز قرمز خوش   یاشان دستهخانه ته  ییبو همراه  از قبل  بود   ده ید  هیکه 

 هاست گفت: که با آن   ییها زد و گوبه گل  یتیآماده کرد لبخند رضا

 اتون خونه است.که سر دسته  می! برزم یعز یهاخوشگِل گل  - 

 ن ینرگس بنا کرده بود، ا  یکه برا  ی. اما در قصر عشقد یخند   اشیوانگیبه د  یکم
 ادهیپ  نیو شهاب بودند. از ماش  اسمن یقلبش رضا و    شتر ی. فقط ند یارزیم  یوانگید

کرده بود. نرگس   یوانگیداشت اما امشب هوس د  د یاش را زد، کلشد؛ زنگ خانه
 پاسخ داد:

 ه؟یک  - 

 گذشته جواب داد:   ییدایبا همان ش ساالر 



 ی شده باشه، جهت عذرخواه  مونیشکه پ  یمن! شما نوکر  یبانو  د یبخشیم  - 
 ن؟یخواینم

 و گفت: ختیر شیدر صدا یناز یدلخور  یبا کم نرگس

 باشه جناب! یچ یتا اون عذرخواه - 

 جواب داد:  شیو طنز درون صدا  ار یبا شعف بس ساالر 

  ر ی بنده حق  یغالم  د ی ! آماده بشمن نوکر شمام   د ی...ببخشزهی...چ یشما نوکر من  - 
 ن؟یدیافتخار م د یریو بپذ 

 از لحن او به خنده افتاد:  نرگس

 ! میایبمون م یجناب نوکر کم - 

ا  یگوش  و با  دهد که  جواب  خواست  ساالر  شد.    ن یرا گذاشت،  مواجه  صحنه 
عشق    د یی نپا  یری. دد یایقلبش ب  یتا بانو  د ییکوچه را پا  یاش گرفته بود. دمخنده
 یحاضر شدند. گل را جلو  شیکرده جلو  پیبا پسر کوچکش خوشت  اشیزندگ

ناز    یخم شد، نرگس از حاالت او به خنده افتاده بود؛ با کم  ینرگس گرفت کم
 :د یپرس

خانم متشخص و بچه بغل    هی  یدر رو برا  ی ! ولنیهست  ینوکر خوب  دیبخشیم  - 
 ؟یکنیباز نم

 و جواب داد:  د یلپ سبحانش را کش یکم  ساالر 

 ! نییخانمم بگه بفرما یکردم امشب هرچ  یط...قازیمرد بگه نه چ یهرچ - 



 ی که حت  کردیم  یشدند و در راه ساالر شوخ  نیو سوار ماش  د یخند ی فقط م  نرگس
 ی خوشبخت  نی. ساالر اد یخند یم  اشیموش   یهاسبحان کوچک هم با آن دندان

 یاوانه یکوتاه بوده و هست چون د  یبود. اما عمر خوشبخت  ون یمد   شیرا به رضا 
 راه افتاد. هکم ب  یابه طاهر وجود داشت. پشت سرشان با فاصله  هیشب

 *** 

خان دعوت  به خانه سردارخان برادر عبداهلل  ییایرو  ارتیو رضا بعد از آن ز  اسمنی
ا از  اقوام  همه  بودند.  ز  نیشده  از  همه  بود.  آمده  جوان خوششان    ییبا یزوج 

ح  اسمنیالعاده  خارق برا  رتیدر  سردارخان  خانه   یاتاق  شانیبودند.  در  بزرگ 
ب تدارک د  هیشب  شتر یخودش که  تا خانه  بود  . خاله زهرا و دخترش  د یعمارت 

  ش ی هاترس  یها کمهم با آن  اسمنیشان افتاده بود و  به دل  اسمنیباران، مهر  
به    اسمن یبود. در اتاق مهمان نشسته بودند، رضا در جمع مردان بود و    ختهیر

 یو گه گاه  کردیباران گوش م  یهایها و شوخهمراه باران و خاله زهرا به حرف 
 اشیشدن طاهر در زندگ  دای. قبل از عاشق شدنش و پشد یلبانش به خنده باز م 

فقط ترس مانده بود و عشق! باران  یشاد در دانشگاه بود. اما از آن شاد یدختر
 کردیم  یسع  شیهاچهره خوشش آمده بود و با حرفدختر خوش  نیبه شدت از ا

  د،به آشپزخانه رفته بو  ییآوردن چا  ی. زهرا خانم برا زدیرا بر  اسمنیترس    یکم
 : د یپرس یخودمان یچاشن  یو کم ز یآمطنتیباران با لحن ش

 صدات کنم؟ یاسی تونمی ...مزهیجون! البته چ یاسی - 

 : د یاز لحن و حالت باران خند  اسمنی

 ! راحت باش.زم یآره عز - 



 با همان لحنش ادامه داد:  باران

بهت   یجون تا حاال کس  یاسی  دم،یترکی! داشتم م امرزهیخدا امواتتو ب  ش یآخ  - 
 ؟یگفته چقدر خوشگل و خاص

دختر   نیترطاهر زشت  یبه لب آورد و سرتکان داد. کاش برا  یلبخند تلخ  اسمنی
. دور افتادن رضا از خانواده افتادیگونه به دردسر نمجهان بود. آنوقت رضا هم ان 

 یبود. که حت  اسمن یدر وجود  میعظ یباعث عذاب وجدانو شرکت و دوستانش 
 حس را داشت! نیخودش ا آورد،ینم شیرضا هم که سخاوتمندانه به رو

و دستش را    د یترس  یصورتش آمد، کم  یفکرها بود که صورت باران جلو  ن یا  در 
صدا   یرو تن  با  باران  ترس  یقلبش گذاشت،  چهره  حالت  از    اسمن ی  دهیآرام 
 طور در حس خنده گفت:همان د،یخند یم

 بترسونمت دختر! شهیباشه هم ادم ی ،یترس یبامزه م یلیخ - 

 برخود مسلط شده بود جواب داد:  یکه کم  اسمنی

 مادرت... .  چارهی ! بی طونیش یلیخ - 

 کرده گفت:   ظیگفت و غ  یش یدر جوابش ا باران

 طونم؟یمن ش   ید یتوام فهم  ،یزن یرو م  هیدستت درد نکنه ُگُلم! توام که حرف بق  - 

خودشان    یفرستاد و برا   انیآقا  یرا برا  هایی. زهرا خانم چاد یخند   یفقط م  اسمنی
 ی را جلو  ییباران خندان بود، چا ز یآمطنتیهم به داخل سالن آورد، از حرکات ش

 گذاشت و جواب باران را داد:  اسمنی



جونو    اسمنی! کم  کشمیمن از دست تو چه م  د ی مونم فهممهمون   یکرد  یکار  هی  - 
 !شیدیم ید یم یفرار  نمیکن بب  تیاذ

خودش و رضا بود. در نگاه   یبرا  یتلخ  تی قلبش را به درد آورد، واقع   یفرار  واژه
  داد؟ ی لت طاهر تن مبه ذ  د یبا  ای. اما آ شدیمحسوب م  یمردم او هم دختر فرار

کرده بود او هرگز به   شیاو نه! اگر طاهر رها  یدوره ظلم تمام شده بود. اما برا
چه    ی. کسشد یاو و رضا گران تمام م  یبرا واژه    نی. اما ادادیواژه تلخ تن نم  نیا
از مردم و زخم   ی طیاو در چه شرا  دانستیم امان  به ترک خانه شده.  مجبور 

مهم نبود جز رضا،    ی ز یچ  شیبرا  گر ینداشت. او د  یگاه تمام  چ یکه ه  شانیهازبان
 غیداشتن او جانش را هم در  یبود، تمام داروندارش، و برا  شیخط قرمز زندگ

 .کردینم

 *** 

نمانده   یقبا  یزیچ  نیزده ُسرور غرق در سکوت و ماتم بود. از حسغم  خانواده
به نقطه تمام گذشته مثل    رهیخ  یابود.  بود،    ی از جلو  یینمایس  لمیف  کیشده 

با    هیبه باد رفته بود. هان  اشی شب همه زندگ  ک ی. در  کردیچشمانش عبور م
 شیهابرابر اشک  ر د  گر یصورتش د  ست،ینگریقهرمانش م  یی به دا  یغصه نگاه

تر از  مهربانش آمده بود. ُسرور هم حسش کم   ییشده بود. چه به روز دا  حسیب
خاک   ر ی اش استر برادرزادهنبود. دوستش، خواهر مهربانش و از همه مهم  نیحس

بود که دوست نداشت او    نشیها گذشته چهره حسداغ  نیشده بودند. از همه ا
، از دست دادن  بود  دهیکش  ادیز  یسخت  نی. حسند یکمر خم شده بب  گونهنیرا ا
  ی کس   شهیبود، خودش هم  دهیبزرگ را چش  یهایرزمانش در جبهه تا سختهم

م برا  یتسل  یبرا  د یدیداغ  را  عاشورا  حرف  کردیم   فیتعر  شیواقعه    یهاو 



فائق   بتشیبر مص  توانستیموثر بود. اما چرا خودش نم  گرانید  یخودش برا
هم    نیشبه درست شود. اما توقع داشت از ا  کینداشت که    ی. هرچند انتظارد یآ 

پ  ُممکن  تنها  تا ک  نیحس  یروشیبگذرد.  اما  بود.  فقط    ؟یزمان    گانه یتا کجا؟ 
و ُسرور با غصه فراوان نگاهش   هیرا نجات دهد. هان  نیحس  توانستیم  همتایب
 یی دا  توانستیبود. اما چگونه م  دنیدلش از غصه در حال پک  هی. هان کردند یم
 :د یپرس ییا آرام کند. رو به دار  زشیزع

 آره؟  ارم؟یبرات آب ب  یخوا یجونم، م ییدا - 

 : د یرو به سرور کرد و پرس  ه،یبه حرف هان  توجهیعالم نبود ب  نیدر ا  ییگو  نیحس

  د یامشب با  گنیهمن؟ خوشحالن االن؟ مگه نم  شیاالن مادر رو دختر پ  یآبج  - 
 م؟ یبر نیایم م؟یباش شونشیپ

دعا را برداشت   یهاکتاب  هیسر تکان داد برخواستند؛ هان  کرد،یم  هیفقط گر  ُسرور 
نبود،    یترس  گر ی. ددندیرس  کی شدند و به قبرستان تار  هیهان  ن یو باهم سوار ماش

سر   ه؛ یآلود از گربا چشمان خون   یها... همگترس داشتند تا مرده  شتر یها بزنده
که هنوز   ییقبرها  یست داد و روته مانده قوتش را از د  نی. حسدند یقبرها رس

تر با صوت آرام   یکم  هی. هانکردند یم  هی گر  هیسنگ نداشتند، افتاد. ُسرور و هان
 ن ی. با قرآن شروع کرد، حخواند یم  یهر انسان  یشب ابد   یبرا  ییخوش دعاها

  یبود زمان ادشیبود.  دهیقبرها خواب یرو  نیهق افتاده بود. حسخواندن به هق
داشت. اما حاال خودش   یچه حال  شدند،یم  د ی دوستانش که شه  شکه هم زمان

 یکوه رو  هیروان    یهاجنگ کند. اشک   یهادرک عاشورا و جبهه  توانستینم
نمانده   ینمانده بود. زمان  ش یجسمش برا  گر یبود که د  یو مرد  ختیریها مخاک

اربابش حس شده  به کمر خم  عباس)ع  ن یبود که  زمان شهادت  فکر کند. )ع(   )



به خودش   توانستی م  یبود؛ اما حاال چه کس  گرانید  بخشیخودش تسل   شهیهم
 افتاده بود:  زادهیشعر محمد عل  ادیبود.    ختهیکوه فرو ر  هیدهد؟ از نظر هان  یتسل

 کنهی م هی"مرد که گر

 خورهی که غصه م  کوه

 هنوزم عاشقه، یعنی

 پره!" یلیدلش خ یعنی

 ی با خودش گفت "چه کس  کنند،یم  هیبرد که مردها هم گر  یپ  ز یجمله ن  نیبه ا  و
 کند"  هیگر  د یگفته مرد نبا

بود. نه مثل مادرش که   قشیعم  یهابخش زخم  ام یالت  هیمقتدرش گر  ییدا  یبرا
 از درون خودش را نابود کرده بود!

که فکر   یزیاضافه شده بود. فعال به تنها چ  شیعشق را رضا هم به دردها  غصه
حالت    ن یاو را از ا  د یبا  یمتیبود و به هر ق  اشییمهم بود دا  شیاو بر   کردیم
 حکم مرگ را داشت. کیو نه توان   خواستینم گر ی. دآوردند یم رونیب

 *** 

م   یسخت   یروزها  شهاب ا  یاهفته  کی.  گذراند یرا  درون  و    نیبود  تنها  کمپ 
دردها  پشتیب بود.  افتاده  پناه  س  شیو  فقط  حاال  و  بودند.  شده  در    گار یکم 

ساالر    یمعرفتیبود. از فکر کردن به ب  اشیباعث خوشحال  نیدستانش بود. هم
ساالر    یکه نباشد چون عذرش موجه بود. ول  دادیخسته شده بود. رضا را حق م

برادر خطاب م  ینرگس خانم هم که گاه  یچه؟ حت را  اکردیاو  زمانه   نی. در 



به سرش زده   یبرادر خودش چه ُگل  رضایقع داشت. حال علتو  یاز کس  شد ینم
شده بود،   نیسنگ  شی گلو  بیداشته باشد. س  یتوقع  نیبود که از دوستش همچ

کالفه بلند شد، دور خودش    د،بو  دنیشده بودند، دلش در حال پک  یچشمانش ابر
آن صالبت و غرور سابق را    گر ی. دختیریم  گر یکوه د  کی  یهااشک  د،یچرخیم

ها فرو برد به آن   ش یرا داشت. دست در موها   اشهیهان  ینداشت. دلش هوا
از ک  توانستیچنگ زد، چرا نم باشکوه باشد.   گونهن یا  یمثل گذشته محکم و 

کمپ که    یهااز بچه  خواست،ی و پرتوقع شده بود. دلش آهنگ م  ینارنجنازک
، قرض گرفت و با خود به اتاقش برد. داشت   یقیدستگاه پخش کننده موس  کی

دهد.   نیمردانه تسک  یهاه یآهنگ گوش دهد تا قلبش را با گر  خواستیدلش م
 آهنگ آمد: نیجا کرد و اها را جابهآهنگ  یکم

 ستین ر یهنوزم د د یکنم شا  دایتو رو پ د ی"با

 ست ی ن ر یتقصیب ر یتقد  یول یساده دل کند  تو

 یزنیبازم منو خط م یمن تابهیب نکهیا با

 یکنم تو با خودت هم دشمن  دایتو رو پ د یبا

م  هی با    یک من  مثله  لحظه   تونه یجمله  اون  رفتن    یهاآرومت کنه  از  آخر 
 کنه   مونتیپش

حس    یکنیبه من فکر م  یوقت  عبور یب  یهاکوچه   نیشهر سرد ا  نیاز ا  رم یدلگ
 از راه دور کنمیم

ا  هی  آخر  م  یسو  هاه یگر  نیشب  پ  برهیچشامو  از  داره  جا    یرهنیعطرت  که 
 پره یم یگذاشت



 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

پ  د یبا رو  شا  دایتو  د  د یکنم  هم  دل کند   ستین  ر یهنوز  ساده   ر یتقد   یول  یتو 
 ست ین ر یتقصیب

 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 (" یلی.شادمهرعقری)تقد  یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

هم در حال االن او مقصر   ر یتقد   د یشا  کرد،ی احساسش را ثابت م  اشهیبه هان  د یبا
همان  د یشکل، او با نیرفت اما نه حاال و نه با ا یم  اشهیبه دنبال هان د یبود. با

 یلیداد، خ   امیبود که قلبش را الت  یآهنگ  قتای. برخواست، حقشدیشهاب گذشته م
تا از   کردیم  دایرا پ  هیهان  د ی. باکردیم  هیرگ  صدایآرام شده بود اما هنوز هم ب

تر غصه رضا را بخورد تا او با اراده و  که هست تنهاتر نشود. و حداقل کم  نیا
 کند.  دایرا پ قشیمهربان، دوست و رف یبتواند رضا   اشزهیانگ

و    با یشان بود. و آن را زخانه   د یضامن آهو مهمان جد   یبای گنبد ز  ییطال  انوار 
تر کرده بود. شان را قرص نواز؛ دلسردارخان مهمان  یتر کرده بود. خانه کادوامن



که   کردیم  تیامام رضا احساس امن  یخانه کوچک در هم جوار  نیدر ا  اسمنی
 . ردیرا از او بگ یوشخ  نیا توانستیطاهر به قلبش هم نم شتر ین یحت

 یرو  یبزرگ  یقد   نهیکه سه فرش بزرگ درونش پهن بود آ   اشیی را یسالن پذ   در 
  یبایز  یهاهنوز هم همان لباس  شیها. لباسد یدیودش را در آن مبود، خ  وار ید

نم  ییقشقا دلش  ه  خواستیبود که  ا  چیبه  ب  نی عنوان  از  برود.   نیاصالت 
دلبرچهره هم  هنوز  دلش کمکردیم  یاش   کردیم  سح  خواستیم  ر یتغ  ی. 

 مانده.   ینکرده و دخترانه باق ر یهنوز تغ

را    اشیبه خودش تالش کرد برنامه ذهن  یزد و با چشمک  یلبخند   نهیدختر آئ  به
شد. دلش از    شانیبایرا برداشت و وارد اتاق خواب ز  شانیهاکند. چمدان  ادهیپ
تدارک    شانیبرا  ییبا یخاله زهرا ضعف رفت. اتاق خواب ز  قهیهمه حسن سل  نیا
  بنفش، که تخت را   یهابزرگ و روکش   یسه در چهار، با تخت  یبود. اتاق  دهید
کوچک بودند؛   یهای کرده بود. کف اتاق موکت شده بود، در کنار تخت عسل  باتر یز
 کرده بود.  باتر یلباس اتاق را ز یکمد بزرگ برا  کیو با  شیآرا ز یم

پنجره را باز کرد. چون خانه طبقه    د یدو  برد، یاتاق لذت م  یفضا  دنیاز د  خودش
که به   یهمه نعمت ن ی. و او از شدت اکردیم انینما یرا کم ییدوم بود گنبد طال

از خوشحال  د یترسیاو داده شده بود م  او م  اشه یگر  یو   توانستیگرفته بود. 
و همچنان   د یدل کند. در اتاق چرخ  دردبا اربابش    نجای اگر به حرم نرفتند از ا  یحت

را به آتش    یناخواسته تهران  دانستیپر بود و نم  یخوشبخت  ن یوجودش از ا  تمام 
 د یجد   یهاخودش و رضا را درون کمد مرتب کرد. لباس  یهااست. لباس  دهیکش

 دهد. ر یخودش را تغ یرا برداشت و به حمام رفت تا کم



ندک  گرفته بود و حاال ا  ادیرا    ییزمان دانشگاه در کنار دوستانش کامال خودآرا  در 
  ش ی خودش که کاشت گلرنگ بود پ  یکار تخصص  یهم داشت. رضا برا  یلیوسا

متنفر است،    یکاریرضا از ب  دانستینماند و م  کار یب  نجایسردارخان رفته بود تا ا
  ی کند و تمام وقتش را گذاشت تا رضا را راض  ر یپس وقت داشت که کاماًل تغ

را به رنگ    شیبود. موها  یآمد خودش از چهره خودش راض  رونیب  یکند. وقت
ابروها  ییاقهوه بود.  درآورده  فقط کم  شیروشن  زنانهمرتب   یرا  و  اش کرد  تر 

احت سف  یاجیچون  صورت  ماسک  دش ینداشت.  و  بند  بودند. را  براق کرده  ها 
  ی با یشده بود، لباس ز  ل یصورت زنانه تبد   ک یاش حاال به  دخترانه  ی بایصورت ز

 اش بود.کننده چهره  ل یداشت تکم یخوانرنگش که با چشمانش هم یآب

خودش خانه کوچکش را هم برق انداخت حاال هم خودش و هم    راتیاز تغ  بعد 
هم فراهم کرده    یزندگ  یالزم برا  ل یوسا  یشده بودند. خاله زهرا حت  بایخانه ز
ه بودند. از خاله  کامل و حاال ترک کرد  گونهن یبود ا  یکس  یخانه، خانه  ییبود. گو

اجازه را داده بود و او هم   نیاو ا  هب  ییرواجازه گرفته بود و او هم با کمال خوش
  ی را به خوش  یضامن آهو مدت  یگیاستفاده برد تا در همسا  یی فرصت طال  نیاز ا

 شان بودند بگذراند.که دنبال  یگرانیبه دور از ترس از طاهر و د

 *** 

 ه ی. جسمش بود که با ُسرور و هانامد یانگار ن  نیاز قبرستان آمدند، اما حس  هرسه
خانه   وارد  سروش  مماتم   ایو  ُسرور  آ شد یکده  م  ای.  را    نیحس  توانستیزمان 

جبهه   ینیبرگرداند؟ حس در  ا  یهاکه  از  بدتر  د  نیجنگ  دوستانش    دهیرا  بود. 
نشده   بشینص  یز یچ  ییبایدشمن به جز ز  یپرپر شده بودند و او جلو  شیجلو

ا "بانو  نیبود.  ز  یجمله  خانم  هم   نبیکربال"  بود، که   بتیمص  یبرا  شهیکبرا 



خودش   یاز آن برا  توانستیحاال نم  گفت،یآرامش خودش م  یو حت  گرانید
هان دا  هیاستفاده کند.  م  ییهمچنان  نگاه  بود که    ی. خودش جز کسانکردیرا 

 داشت. ترا در دانشگاه دوس ییبخش دا سخنان آرام 

خانواده   د یبا  یرا ز دست داده بودند. چه کس  رشانیآن جمالت تاث  گر ید  ییگو  حاال
الناز    ییبایو ز  یجوان  یپاسخگو  یچه کس  کرد؟یها را آرام مآن از دست رفته 
شده   ل یتبد   یهقبه هق  شیهاه یُسرور گر  بود؟یو قلب دق کرده سارا م  بارویز

  ش یکه برا  یگاههی تنها تک  برادرش،جز    ز یچ  چیسم بود. اما او به ه  ش یبود که برا
 ن یبه گذشته برگردد. اما ا  ز یهمه چ  خواستی. دلش مکردیمانده بود، فکر نم 

خانه خسته شده   ر یگ دل   تیوضع  نیاز ا  هیمحال و دور از دسترس بود. هان  ز یچ
 بود.

به آشپزخانه انداخت   یافتاده وارد آشپزخانه شد. نگاه  ر یبه ز  یو با سر  برخاست
قهوه   ییدا  یگاز را روشن کرد تا برا  یرو  یو مرتب بود. کتر  ز یتم  شهیمثل هم 

تزئيني مثل پروانه    ییزهایچ  شانخچالی  یرفت رو  خچالی درست کند. سمت  
  کیکرده بود. اما    باتر ی را ز  خچالی  یساز خودش بود. که روو انگور دست  السیگ

شهاب   اد یقلب او را به    نی ها جاخوش کرده بود . اشکل وسط آن   یلیقلب اکل
 آمد. ادشیبود. خاطرات آن روز به  دهیخر شی انداخت. خودش برا

بود و منتظر محبوب    ستادهیدورتر از خانه رضا ا   یمکش مرگ ما کم  یپیبا ت  شهاب
آماده کرده بود.    ز ی انگاتفاق خاطره   کی  یخودش را برا  ز ین  هیکوچکش بود. هان

به سمت محبوبش    یپر از دلدادگ  یبا قلب  هیتکان داد، هان  ی دست  شیشهاب برا
 :د یپرس دهیرفت. سوار شد، شهاب دلش لرز

 کنن؟یم یدلبر ینجوریا ید یل شهیهم - 



نداد و تمام حس آن جمله را درون قلبش   یاز شرم سرخ شده بود جواب  هیهان
دست از    د ینبا  دانستیش را به سمت شهاب برگرداند، شهاب منگه داشت. نگاه
 جواب داد:  هیگرفته بود هان  یرا به شوخ ز یهمه چ  ن یپا خطا کند بنابرا

 نه؟   ،ید یفهم نوی! خودتم ایستین یتو واسم هر کس - 

را بشکند و   شانمینتواند حر  طانیشان را دور کرد تا شبازهم آن نگاه گرم   شهاب
 باخنده گفت:

 م؟ ی! کجا برید یمنکرش لعنت لبر  - 

که از سخنان پر از عشق شهاب جان و اعتماد به نفس گرفته بود جواب   هیهان
 داد: 

 هر جا آقامون بگه... .  - 

که    بایز  یایاز عشق بهم وارد تر  ز یگفت و هردو لبر  ییو چشم غرا  د یخند   شهاب
  ایتر  ردیتا خواست شهاب سفارش بگ  هیپاتوق شهاب و رضا و ساالر بود شدند. هان 

  ن ی صاحبانش آفر  قهیشده بود. به سل  دهی چ  کیمدرن و ش  ار ی گرفت بس  رنظر یرا ز
 :د یباشد. شهاب پرس یشلوغ و خواستن گونهن یگفت و حق داد که ا

 واقع شده؟  ید یمورد پسند ل - 

 گفت:  شد یگفتن شهاب غرق در عشق م  ید یکه از ل  هیهان

 صاحبش!  قهیبه حسن سل نیواقعا آفر ه،یبه نظر من عال - 

 به غبغب انداخت و جواب داد:   یباد شهاب

 ! اتونه یخوشگلم پشت قباله مهر ید یل  یشکشیروت نشسته، پصاحبش روبه - 



 :د یخند  هیهان

 باال برد و گفت: میشهاب دستانش را به تسل دنیو باد  ؟یگیکه نم  یجد  - 

 ! زم یعز هی عال اتقهیسل دونستمیباشه من کم آوردم! واقعا خوشگله م - 

 پاسخ داد: یهمه دلدادگ نیغرق در ا شهاب

 مو نداره!قابل خانم - 

 هیهان  یجعبه طال جلو  کی  یبود رو  ی لیکوچک که همان قلب اکل  یاهیهد   و
را به زمان حال آورد. االن کجا بود؟ چرا نبود   هیهان یسوت کتر یگذاشت. صدا

الت سنگ  ام یتا  قلب  م  نشیدهد  دلش  مگر    خواستیرا!  اما  باشد،  شهاب  با 
  آمد؟ یاز پسشان بر م  ییحاال با او بودند، اما مگر تنها  اشییمادر و دا  توانست؟یم

کند با شهاب غرق در عشق    یخودش خانم  یسن برا  نیدر ا  خواستیدلش م
امکانش نبود.   گر یزمانه د  یهانقره داغ شدن  نیو با ا  ییکند، اما تنها  یشود، مادر

  د یچرا او بعد از رفتن رضا ناپد   دانستیاز شهاب هم دلخور بود و نم  یاز طرف
 !دیفهم یم د یبارا  اشیشده؟ سواالت ذهن

 *** 

 اشاکارانهیعشق ر  نی خت، حالش از ابه چهره خسته و ناالن احمد اندا  ینگاه  الناز 
 :د یپوزخند به لب پرس خورد،یبهم م

  دونستم یمن احمق از اولم م  ؟یریبگ  شی ظاهر احمقانه رو پ  ن یا  یخوایم  یتا ک  - 
نداره   یرادیا  یاشتباه کردم؛ ول  کردم یم   یبا طاهر هم کار  دیبا  یتو عرضه ندار

شون دنبال  رم یتازه است" خودم م  یریهر وقت از آب بگ  وی "ماه  ایمیبه قول قد 
 !کنمیم دایطاهرم پ



 :د یتر از گذشته پرسخسته احمد 

د  -  چ   گهیچرا؟  شوهرن    اسمن ی  ؟یبرس  یخوایم  یبه  و  زن  رضاست،  زن 
 بفهم نفهم! نوی! ا؟ یفهمیم

الناز    یمرد  و داشت  غصه  دلش  بود؛  خراب  حالش  افتاد.  پا  از  صالبت  آن  با 
 گفت:  نهرحمایب

 ؟ یفهمی تجربه کنه م نویا د یبا اسمنمی وانه،یحالتو د نیبب - 

 از قبل گفت:  تر وانهید احمد 

 دارم تو برو. یخوشبخت  یمن واسش آرزو ر یبرو انتقامتو بگ  تونم،یمن نم - 

 و جواب داد:  د یفقط خند  اشیوانگیبه حالت د الناز 

 ؟ ی د یفهم یریبمون تا بم جانی برات متاسفم! هم - 

محبوب   خواستیخورد؛ او نم  یداد الناز و محکم بستن در، احمد ناالن تکان  با
فراموشش کند، اما چگونه آن   خواستیمظلومش در ترس و عذاب به سر برد. م 

تر از گذشته بود. خسته و خراب  دهیکاش او را ند   ی. ابردیم  ادی را از    ییبا یهمه ز
  دنی. دلش در حال پکستادیا   اسمنیاتاق سابق    رونیب  ی. کمختیاز شرکت گر
 خت،یگر  ابانیزد به خ  رونی. به بشد یم  وانهید  ماند یدر انجا م  گر ید  یبود. اگر کم
مهم    شیبرا  دادند،یها با انگشت نشانش مبود. آدم   ختهیفرو ر   یباز هم کوه

بب بگذار  ر  یمرد  نند،ینبود،  اهم  ختهیفرو  چه  اشک  یتیبود،  مگر؟    ی هاداشت 
به   شیهاکردن غصه   یخال  یبرا  شهیکرده بودند، هم  سیگرمش صورتش را خ

 است. تر ک یخدا آن جا نزد کردیحس م رفت،یبام تهران م



با آهنگ    اشی و گوش  یرفت؛ هندزفر  ادهیپ را  تا بتواند خودش  همراهش بود 
در  اسمنیچشمان    یآب  گذاشت،ینم  ییآرام کند. آن چشمان کهربا   ا یهمچون 

و  بود  نم  خاص  بود و  ا  توانستیدر ذهنش مانده  با همه   نی فراموشش کند. 
 ی . لبخند است بام تهران    کی و االن نزد  مودهیراه را پ  نی چگونه ا  د یفکرها نفهم

  یی گو  شیها باال رفت، حاال تهران با همه سروصداتلخ به لب داشت؛ از صخره 
ست داشت. سکوت و آرامش را دو  نی شهر شلوغ نشسته بود. ا  نیا  کر یسکوت بر پ

خودش را گرفت،   یبود پرت شود. ول   کینزد  د ی رس  یرفت که به بلند   کیآنقدر نزد
 زد:  داد یرفت. کم نیزانوانش خم شد و قوتش از ب

 چرا من؟ چرا!  ؟یبود کرد یچه کار نیخدا ا - 

خودش را کنترل کند،    توانستیکرده بود. نم  سیگرمش صورتش را خ  یهااشک
به    ل یتبد   اشه یدهد. گر  نشیدنبال آهنگ بود که تسک  گشت،یرا م  اشیگوش
 کرد:   یهق شده بود. آهنگ را پلهق

 ستین ر یهنوزم د د یکنم شا  دایتو رو پ د ی"با

 ست ی ن ر یتقصیب ر یتقد  یول یساده دل کند  تو

 یزنیبازم منو خط م یمن تابهیب نکهیا با

 یکنم تو با خودت هم دشمن  دایتو رو پ د یبا

م  هی با    یک من  مثله  لحظه   تونه یجمله  اون  رفتن    یهاآرومت کنه  از  آخر 
 کنه   مونتیپش

حس    یکنیبه من فکر م  یوقت  عبور یب  یهاکوچه   نیشهر سرد ا  نیاز ا  رم یدلگ
 از راه دور کنمیم



ا  هی  آخر  م  یسو  هاه یگر  نیشب  پ  برهیچشامو  از  داره  جا    یرهنیعطرت  که 
 پره یم یگذاشت

 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

پ  د یبا رو  شا  دایتو  د  د یکنم  هم  دل کند   ستین  ر یهنوز  ساده   ر یتقد   یول  یتو 
 ست ین ر یتقصیب

 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 ( یلی_شادمهرعقری.")تقد یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 یآهنگ را پل  نیا  گر ید  یاآهنگ از رضا و شهاب، حاال هم بنده  نیباز هم ا  خدا
 کرده بود. احمد زمزمه کرد: 

 . ستی ن ر یتقصیب ر یتقد  - 

او هدنی داشت، خواستن و نرس  یبیغر  تیحکا   ر یتقد   شد ینم  یوقت راض  چی! 
  ش یرضا را انتخاب کرده بود و پا   شیهمه رقبا  انیم  اسمن یرا عوض کند.    اسمنی



ا نگاه  ستادهیهم  بود.  کرده  آرامش  آهنگ  آسمان  یبود.  کرد،   به  پرستاره 
 چرا دلش روشن است!  دانستینم

 *** 

تر شده بود. اما ذهنش آرام   یکم  نیهفتم سارا و الناز را برگزار کردند. حس  مراسم
  ن یچشمش بود و هم  شیانگار به دوران جنگ بازگشته بود. همه خاطراتش پ

که   ند گذاشتیاش نمخانواده  ی عنیجنگ نرفته بود؛    ل یاو را آرام کرده بود. او اوا
چهار و پنج   یکربال  اتیعمل  بهبا اصرار خودش در سال هفتم جنگ    یبرود، ول

 نیخانه ُسرور گذاشته بود. آن زمان ا  نی رزمیرا در ز  لشیوسا  نیملحق شد.* حس
 ل یوسا  نیبا ا  یخطر را کرد. اما ُسرور و مسعود که خودش هم در جنگ بود مشکل

کامال متحول شده بود. دوستانش    نیسنگ  اتیبا رفتن به آن عمل  نینداشتند. حس
ناراحت بود   ار یموضوع بس  نی . خود حاج قاسم از اشدند یمچشمش پر پر    یجلو

اما   شوند یم  د یسن و سال شهشان با آن  رزمانکه چرا هم   کردیم  ه یگر  شهیو هم
آن به  قاسم  حاج  نمخود  ملحق  ذهنش  شودیها  در  قاسم  حاج  تمام جمالت   .

 نرکورد بزنند و خودشان در گرفت  خواستند یم  هایبود که عراق  ادشی.  آمد یم
ها و دوستان هم رزمش را درآورده حرص بچه  هانیبصره ناکام مانده بودند و ا

اشک   یادآوریبود.   ب  شیهاخاطراتش  م  شتر یرا  عملکردیروان  سال    اتی.  در 
  ن ی ها و بعد از اتمام کامل جنگ هم حساما تا مدت  د یرس  انی شصت و شش به پا 

سالش بود و با    کیچون دوستانش مفقوداالثر هم شده بودند. الناز    شد؛یآرام نم
چگونه مثل   شیآمد سارا  ادشیرا برگرداند.    نیتوانست حس  شیهایزبان  نیریش

مانند    شانیها. تمام حرفد یچرخیو دورش م  د ید  یرا م  نیحس   یهاپروانه غصه 
پ  لمیف م  شیاز  رد  اشدند یچشمانش  از  فقط  بعض  نی.  بود که    یخوشحال 

به    یگداراند. و گه" زنده ماندهیرازیاد شیهانش مانند "حاج قاسم و صفرمانده



  ات یدوران جنگ و آن عمل  ن یریشزد. اما با وجود خاطرات تلخ و    یها سر مآن
آمد   ادشیرا سارا از او خواسته بود.    نی نخواست به ارتش و سپاه برود، ا  گر ید
بود و م  کی از کف داده  اما سارا جلو  خواستیروز طاقت  و   ستادی ا  شیبرود 

 :د یپرس

 جان؟  نیحس یر یم ییجا ؟ی ! کجا به سالمتر یاغور بخ - 

 اش گرفته بود جواب داد: از لحن سارا خنده نیحس

حاج قاسم خدمت کنم   شیوارد سپاه بشم و پ  خوام یم   ،ی! اگه اجازه بد ی خانم  - 
 شه؟یم

از همه جا انداخت که داشت    خبر ی به الناز ب  یبزرگ در دلش نگاه  یابا غصه   سارا
 و گفت: کردیم یباز شیهابا عروسک

فکر نکنم   یبزرگ شه برو، ول  پدر یبچه ب  نیا  خوادیندارم اگه دلت م  یمن حرف  - 
 !یکن  یات رو ناراضباشه که تو خانواده ی حاج قاسم هم راض

 توانست؛یُسرور برود اما نم  شیدودل مانده بود که چه کند، خواست پ  نیحس
پ خطش  م  شیچوب  و  بود  پر  راض  دانستیُسرور  هم  ُسرور  .  ستین  یخود 

استوار ماند. تمام خاطرات بزرگ شدن   شیگرفت و رو  یقاطع  میتصم  نیبنابرا
کند.    اموشفر   توانستیرا نم  شیهایزبانن یریچشمانش بود و هرگز ش  شیالناز پ
  د یشکل ممکن اداره کرد، اما حاال با مرگ آنان چه با  نیباتریرا به ز  اشیزندگ

 .. . فقط قرص زمان بود که حالل مشکالتش بود. آورد؟یچگونه دوام م کرد؟یم

 ____________ 



دوست داشتم   میپارت چون در هفته دفاع مقدس هست  نی : اسندهی*سخن نو
  ه یو بق  یرازیادشیص یو عل  یمانیحاج قاسم سل  یو فرمانده  اتیکنم از عمل  یادی

 .یلیکامال تخ  نیاسم حس یول هیو اسم شهدا واقع  اتیشهدا عمل

بزرگ سرزم  هی"هد  پدر  فتوح  پر  روح  سل  نم،یبه  قاسم  عل  یمانی حاج    اد یص  یو 
 رزمانشان"هم هیو بق  یرازیش

 ____________ 

خسته شده بود. مادر و    یزندگ  یحکم اجبار  نی از ا  گر یهم مانند احمد د  ُسروش
رانندگ سانحه  در  بودند،  تنها گذاشته  را  او  هم  جان    یپدرش  بود که  او  فقط 

چگونه   د ی. آنقدر در فکر الناز بود که نفهمد یکشی هنوز هم نفس م  هیتر از بقسخت
  یبود. به مزار پدر و مادر سر  ه. راهش را بلد شد دهیخود به خود به قبرستان رس

  یمهریدر خاطراتش از الناز ب  شهیمهربانش آمد. هم  ین عموالناز و ز  شیزد و پ
هرچه   رد،یآرام بگ   توانستیقبر الناز پرپر کرد. نم  یرا رو  دهیخر  یهابود. گل   دهید

که گوشه    خواستیم  یلیو خ  شد،یو تو دل بروتر م  باتر یز  شد،یتر مالناز بزرگ
عاشق   یو چهار سالگ  ستیها بود که در سن بدهد. همان موقع  نشان  یچشم

که الناز فقط   د یدیهم داشت. م   یسالش بود؛ و خواستگاران  ستیشده بود. الناز ب
کنار    پناه یب  یدست خودش نبود. مانند کودک  گر ید  شیها. اشکند یبیرضا را م

 گفت:  امانشیب  قههقبا  کرد؛یم هیبود و از او شکوه و گال دهیقبر الناز خواب

  ؟ یبد   حشیترج  هیداشت که به من و بق  یباهام؟ اون چ  ی کرد  کار یچ  ید ید  - 
  خواستمیدلخورم. نم  ام یلیخاک؟ ازت دلخورم، خ   ر یز  یبر  یجور  نیکه حاال ا

 تونم؟یمگه م یببخشمت ول



را مهمان سنگ سرد   شیهاقبر گذاشت و اشک  یو دو دستش را رو  برخواست
 الناز کرد و زمزمه کرد:

تو    یزندگ  یول  رونی برم ب  تیبودم از زندگ  یراض  ؟ی! چرا تنهام گذاشتانصافیب  - 
 چرا؟ چرا الناز من!  ،ینساز نجایا

  اسمن،ی  ینه برا  بار نیبود، ا  ختهیفرو ر  گر ید  یطاقتش تمام شد؛ باز هم مرد  و
 خت،یفرو ر  یواریل کنند و مانند د رضا! دستانش نتوانستند جسمش را تحم  یبرا
سکوت سرد قبرستان را شکست. دلش خون   امانشیهق بقبر افتاد و هق  یرو

و گال ازم  اشهیبود  ب  نیاز  و  تنها  حاال  بود.  زمان  با   کس یو   کرد؟یم  د یچه 
خون بازم    یباشد که خودش محتاج کمک بود؟ با دل  ینیسربار حس  توانستیم

 :د یهق هق کنان پرس

که امروز تو دلمه رو    یچون خون  بخشمت،ینم  یول  ؟یکرد  کار یچ  ؟یکرد  کار یچ  - 
 !یشتو باعث 

  ی کند، حس و حال  یخداحافظ  امد یکرد، دلش نم  گر ید  یشد به قبرها نگاه  بلند 
خودش را به   یحالینمانده بود. شب ترسناک گورستان را ترک کرد. با ب  شیبرا

دوش آب سرد رفت، نفسش بندآمده بود؛ اما    ر یها زاند. با همان لباسخانه رس
 ن یها بود در ابود. سال  دهش  َکسیچقدر ب  د؛یاش را پوشمهم نبود، حوله  شیبرا

را خوب به خاطر  شانیهاخنده پدر و مادرش، عاشقانه ینبود. صدا ییخانه صدا
خودش    یدند. براچشمانش رد ش  شیاز پ  لمیف  کیها مثل  صحنه  یداشت. همه 

. شد یمانع خوردن م  ش یمانند در گلو  بی درست کرد. اما همان بغض س  یاقهوه
خاک خفته بود؟   ر ی الناز ز  جانیکه جسم ب  یتبخورد در صور   توانستیچگونه م
خاک بود؟    ر یالنازش ز  یزندگ  کهیدرحال  کردیم  یچگونه زندگ  د؟یخوابیچگونه م



کند.   یدر خاکش همزادپندار  ر یاس  ز یبا عز  توانستیفقط با خواب بود که م  د یشا
کاش مادر بود تا در آغوشش حل   گر،ید ز یچ  چینه ه  خواستیدلش م  یینه غذا

  ی. اما نبود! نه پدرداد یم  نیرا تسک  شی. تا دردهاشد ینابود نم  گونهنیتا ا  شد،یم
مانده بود   شیکه برا  ی. تنها کسرفتند یم  شیکند پ  هاهی. چقدر ثانیبود نه مادر

نبا  نیحس  شیعمو م  د یبود.  تنها  را  بود دگذاشتیاو  نابود شده   گر ی! خودش 
 را هم از دست بدهد. شیعمو خواستینم

 *** 

 کیجا را  گرم و تازه بود. همه   ز یدوست داشت. همه چ  یلیکوچکش را خ  خانه
رضا بود. رضا خسته از مذاکره    از   ییرایآماده پذ   ز یکرد؛ مرتب و تم  یبررس  گر یبار د

 اش یشرکت گلرنگ به خانه آمد. خستگ  ک ی س یبا سردارخان جهت تاس یطوالن
سرخ کنار هم به   یاز رزها   یاو دسته  ینیری ش  یادر گذاشت و با جعبه  رونیرا ب

بود، وقت نداشت   دهیطال نخر  اسمنی  یاش رفت. تاکنون براخانه  یاستقبال بانو
با    بایجفت گوشواره ز  کی بخرد و حاال سردار خان    یاه یکه هد  قلب  به شکل 

عق به    قیروکش  سل  هیهد   اسمنیطال  به حسن  وارد خانه شد.  بود.    قه یداده 
  ن یآفر  اسمنیو البته تزئينات    یداخل  دمانیخانه و چ  ن یساختن ا  یسردارخان برا

وسط سالن    ز یم  یرا رو  ل یخانه، وسا  یبود. محو تماشا   ییبای ز  ار یگفت. خانه بس
چشمان رضا گذاشت، رضا لبخند به    یاز پشت سر دستش را رو  اسمنی گذاشت.  

  د، یخودش کش  یگذاشت و او را جلو  اسمنیدستان    یلب داشت؛ دستش را رو
 کش گفت:   اسمنی یکرد. با لبخند   اسمنیبه   یاهو مات نگ رهیخ

تغزم یعز  -  چقدر  خانمم  شد   ؟یکرد  ر ی!  چرا  اسمیگل    یچه خوشگل  من گل   .
 ... . زم یعز ارهیتو کم ب شیپ د ی! گل بادم یخر



توجهات رضا به خودش با تمام قلبش رضا زمزمه عشق   نیسرخوشانه از ا  اسمنی
 سر داد: 

  دمیمن، واسه تو جون م  زم یدوستت دارم عز  یلیهمش واسه توعه َمرد من! خ  - 
 ! ست ین یزیکه چ  نیا

  اسشیاز عشق به گل    ز یدش لبررا فراموش کرده بود؛ وجو  اشیهمه خستگ  رضا
 جواب داد: 

 سردارخان را باز کرد و ادامه داد:  یمنم دوستت دارم خانمم! و با ذوق کادو - 

سردارخان به تو  ییکادو  نمیا ناست،یاز ا شتر یب یلیتو خ اقتیل  دونمیخانمم م - 
 !خرمیرفتم سرکار خودم واست بهترشو م شاهللیا زم؛یعز

رو به رضا کرد    ادیرا در دستش لمس کرد و با عالقه زذوق زده گوشواره    اسمنی
 و گفت:

برام با    یلیخ  نیتو گرفتم؛ ا  یکه از دستا  نهی... برام مهم ایلی خوشگله، خ  یلیخ  - 
 ازت. یارزشه، مرس

 و جواب داد:  د یخند   اسمنیبا ذوق  رضا

 خوشگلم! مبارکت باشه بندازم برات؟  یخوشگل خودت - 

 جواب داد: یاز خوشحال یبا بغض اسمنی

 بازم ممنونم َمرد من! ،یکن  ل یمو تکمامشب یشاد زم یعز یکنیلطف م - 

 ادامه داد:  کردی م اسمنیرا درون گوش  بایطور که گوشواره زهمان  رضا



که به من   یاتو هر جمله   دم،یتو م  یمن جونمو برا  ست؛یتشکر الزم ن  زم،یعز  - 
 !مونهیم  نجایتا ابد ا یگیم

خودش را در آغوش امن رضا حل کرد، رضا هم با    اسمنیبه قلبش اشاره کرد.    و
در   یگذاشت کم  د؛ی را بوس  اسمن یاز عشق سر    ز یلبر   یو قلب  ینشدنوصف  یذوق

 کرد و گفت:   میتعظ یگرفته بود کم  رویکه ن  اسمنیآن حالت بمانند. 

 جناب؟ یعال میتان باششام رو در خدمت دیی فرمایسرورم! م - 

 جوب داد: تینهایب یزد و با عشق  اشینیب یها را روگل   رضا

اما   م یمان را خوردروح  یمان گرسنه است غذاشکم  یمن! بس  یچرا که نه بانو  - 
 مان را نه! جسم یغذا

 هم باخنده جواب داد:  اسمنی

 جسم و روحتان آماده است...  یامپراطور قلبم! غذا د ییبفرما - 

بودند آن شب را هم در کنار هم    دهیکه به آتش کش  یو فارغ از تهران  دند یخند 
رقم زده    شانیکردند که برا  یعشق کردند و خودشان را آماده سرنوشت  ینجوا
 کرد.   یخانم  شیرضا  یآن شب را هم وارد دفتر خاطراتش کرد و برا  اسمنیبود.  

 *** 

که    یزیتخت اتاقش نشسته بود. تنها چ  یناراحت و دلخور و پربغض رو  هیهان
 یدلش باران  یکوچک از شهاب بود، هوا  یهای ادگاریمانده بود خاطرات و    شیبرا

گاهش هم    هیتک یدردش را دوا کنند؛ رضا توانستند یکه نم  نیبود. ُسرور و حس
با او بودند. از زمان    یدر مواقع شارا بشنود. دوستانش هم د شینبود که دردها



و زخم   شترهایبودند. و او هم از ترکش ن  زانیها گرفرار رضا همه مردم از آن 
 نمانده بود. بینصیمردم ب یهازبان

به قفس    ل یتبد   شیداشتند حاال برا  یدر آن با شهاب غصه دلدادگ  یکه روز  یاتاق
تنگ احساس نفس  بود،  نگاهکردیم  یشده  زبه جعبه   ی.  و  که   ش یبایکوچک 

اشک   یکادوها بود کرد،  آن  در  مانند   گر ید  شیهاشهاب  نبود.  خودش  دست 
را به تن کرد، حوصله    اشیمانتو، شال و شلوار مشک  شیهااز کمد لباس  هاوانهید

آرا برا  شینداشت  م  یکند.  هم  یکس  یبرا  کرد؟یکه  م  شهیکه  او    گفت یبه 
کند    ر یمانند استخوان که در گلو گ  شی" بغض گلویجذاب  شمی ! تو بدون آرازم ی"عز

 است.  یچه شکل ندیهم نگاه نکرد بب نهیدر آ   گر یشده بود، د

 ه یآمد، مادرش در سالن نشسته بود، هان نییها پامهم نبود. از پله  شیبرا یزیچ
 :د یاز مادر پرس د،یرا ند  اشییدا

 کجاست؟  نی حس ییمامان، دا - 

 پربغض پاسخ داد: مادر 

 ادمش بخوابه! فرست - 

 :د یسر تکان داد، مادر پرس هیهان

 مامان!  یبر یخوایتو کجا م - 

  شدیمانعش م  یمادر خودش را کنترل کند اما بغض لعنت  یکرد جلو   یسع  هیهان
 پاسخ داد:

 کده!ماتم  نیتو ا دم یبه سرم بخوره، پوس یباد هی رم یم - 



هان  ُسرور  غصه  نامزد  هی که  خوردن  برهم  حرف  اشیو  و  شهاب  زخم  با  و  ها 
 بر دلش گذاشته بود گفت: گر ید یمردم هم داغ یهازبان

برو مواظب   ز،یچهمه  شهیدرست م  گذره؛ی م  یتو دلت چ  دونمی! مزم یبرو عز  - 
 . خودت باش... 

هم حال او را    یعصرگاه  یرفت دلش پر بود، هوا  رونیو از خانه ب  د یرا بوس  مادر 
انداخته   هیشهر سا  ی رو  ز ییپا  یرفته بودند و هوا  رونیب  ور ی. از شهر کردیر مبدت

 هاابانیزرد و سبز سنگ فرش خ  یهاها و برگو کوچه   شانیبایز  اطیبود. درح
را دوست داشت،    ز یی پا  شهیهم  د. چون با رضا بوآمد یم  ز ییپا  یشده بود و بو

و او که از نعمت پدر محروم شده بود، رضا را همچون    بردیرضا او را به مدرسه م
 .فروختیها و دوستانش فخر مو به بچه د یدیم یگاههیتک

غم بود.    ز ییرا پا  ز ییپا   نیشهاب همراه بود اما ا  با عشق  شیگذشته هم برا  ز ییپا
 رواده یبهتر کرده بود. در پ  یرا کم  شیواشهر پردود افتاده بود و ه   یرو  ز ییپا  هیسا

 . زدیضربه م شیزرد و سبز با کفشها یهابه سنگ فرش 

دلش شکسته    یقلبش به درد آمده بود! دختر  یدختر  یزییکوچه پا   نیدر ا  نجایا
دلش شهاب... نه    خواست،یپدر م  خواست،یدلش برادر م  یو پرغصه بود؛ دختر

  ش یهااو را ببخشد. اشک  توانستیم  ایبود، آ   ر یگشهاب را مطمئن نبود! از او دل
. و از شد یخوب بود سبک م  شیبرا  نینم که گرفته بود مخلوط شد، ا با باران نم

مردم  ررسیت م  ینگاه  راحت  نداشتند  خبر  دلش  از  را  شد یکه  صورتش  باران   .
 اما غم دلش را نه!  شست،یم

قدم جلو بگذارد،   توانستیدلش خون بود اما نم  کرد،یاز دور نگاهش م  بشها
جلوتر برود،   توانستیتنگ بود اما نم  شی. دلش براد یترسیاز واکنش دلدارش م



نشده بود.   آلدهیدهد، اما هنوز آن شهاب ا  حیتوض  هیهان  یبرا  خواستیدلش م
برود که بازهم   هین ها  شیپ  یزمان  خواستیداشت، دلش م  یهفته پاک  ک یتازه  

هان نرس  هیدل  درجه  آن  به  هنوز  اما  بلرزاند.  برا  دهیرا  دور  از  با    هیهان  یبود. 
اش را فقط باران توانست  . صورت مردانهد یند   هیدرست کرد اما هان  یدستش قلب

بهانه   ی! و چشمختهیفرو ر  یکه نفهمند کوه  ردیدر بر بگ  باران  پر اشک شده. 
 از جنس شهاب! یو مرد هیهان دار ب ت یچشما یبود! برا یخوب

 *** 

  اسمن یبعد از گذشت پنج ماه هنوز هم باور نکرده بودند که رضا و    رایو سم  هیسم
  اسمنی  یافسوس نسبت به دور  یبا کم  هیاتفاقات را رقم بزنند. سم  ن یا  گونهن یا

 :د یپرس رایرو به سم

 ؟ یتو چ شه،یاالن کجا رفتن؟ من هنوزم باورم نم یعنیشد؟  یجورنیچرا ا - 

 ی ا اتفاقات را باور نکرده بود، شانه ن یبود که ا یهم که خودش جزء کسان رایسم
 جواب داد:  کرد،ی ها را درون کشو مرتب مطور پروندهباال انداخت و همان

  ن یا  شهیمنم باورم نم  خورد؛یمظلومش نم  افهیواهلل چه عرض کنم! اصال به ق  - 
 !زنهینم یمهندس فروزان)ساالر( هم که حرف

از دوست  هیسم شکسته از رو دست خورده، دل  کردیکه فکر م  یکه دلخور بود 
 گفت: 

 اقت یدارم، ل   یخوشبخت  یکه از دستش ناراحتم و دلخور، اما براش آرزو  نیبا ا  - 
 مو داشتند!ه

 :د یپرس رایدر ادامه از سم و



احمدم که   اروی نیا   ؟یمنو نگران کرده تو چ  نی ا  ستشیدختره الناز ن  نیا  گمیم  - 
 ! ستیاصال تو باغ ن

 :د یکش  یآه رایسم

بگم اصال.   یچ  دونمیشدند؛ انقدر اتفاقات افتاده که نم  یجور  هیبگم! همه    یچ  - 
کل شرکتو گرفته؛    یمهندس فروزان انگار  م؟یکنی کار م  میدار  یک  یما برا  یراست

 ! ستین ی)شهاب( هم خبریمهندس تهران 

 وگفت:  د یکش  تر ظیغل یآه رایهم مثل م هیسم

واسه ک  گهید  -  مهمه که  حقوق  م؛ی کار کن  یمگه  فروزان مهم  مهندس  مونه که 
 ! کشهیزحمتشو م

 گفت:   هیو سم دند یو خند  دهیکش  یآه هردو

 یترش  د یو با  میهامون موند که رو دست خانواده  میخودمون  چارهی! ب ق یرف  یه  - 
 مون!بندازن

 کرد:  یاخنده رایسم

 ..میبود و ما خبر نداشت  قهیسلجدا خدا بده شانس! واقعا آقارضا هم خوش - 

 تکان داد: یسر هیسم

 همو داشتن تا چشم الناز درآد!  اقتیدر کل ل یاوهوم! ول - 

بود   یدرد  هیبه کار خودش مشغول بود اما در دل سم  ی. هر کسدند یخند   هردو
تنگ شده   شیرا درمان کند. دلش براآن  توانستینم  اسمنیجز    چکسیکه ه



م حس  مدت کوتاه  همان  در  بود.  نگران  و  سال  یبود،  را    اسمنیهاست  کرد 
 .شناسد یم

 ی هاپر از رنگ  ابانیخ  یهاکرد، سنگ فرش  یخداحافظ   رایو دمغ از سم   خسته
ز  ز ییپا به رخ م  نیا  یهایی بایبودند و  را  نگاه کرد؛  دند یکشیفصل  به آسمان   !

قدم    یبود، از بچگ  یداشت، بهانه خوب  دنیاو هم دلش گرفته؛ قصد بار  دیفهم
. کردیم فیاز خاک کِ  شدهنم بلند  یرا دوست داشت؛ و از بو ز ییشهر پا ر یزدن ز

ب  گذاشتینم  یعصر گاه  ر یدلگ  یاما فضا باران که شروع   یکم  قرارشیدل  با 
فاصله گرفت؛    یرساند، کم  یامغازه  بانه یسا  ر ی! خودش را زرد یشده بود آرام بگ

 .زدیرا شروع کرده بود و به صورتش م شیهایباران شالق

. ردیحس خوبش را بگ  توانستینم  گرانید  یهاباران گرفت. متلک   ر یرا ز  دستش
رضا   اسمنی  یبرا داشتن  یو  هم  یخوشبخت  یدعا  یدوست  مادرش   شه یکرد، 
 گفته بود:  شیبرا

 !شهیبارون دعا کردن مستجاب م ر یدخترم! بزرگان گفتن ز - 

 جواب گرفته بود. مانهیسخن حک نیاو بارها از ا و

 *** 

آماده کرد. مادرش اما   ار یجنگ تمام ع  کی  یساکش را بست و خودش را برا  الناز 
دخترک حسودش برپا شده؛    نیدر دل ا  ییاز آن بود که نفهمد چه بلوا  تر زهوش یت

 با خودش گفت:

 ا یخدا  دونه،یرفته خدا م  یبه ک  نینه من حسود بودم نه باباش نه برادرش ا  - 
 !رم یکمکم کن جلوش بگ



احمد هم   یهاحرف  شد؟یرفتن ندارد. اما دلش چه م  یپا  کرد یاما حس م  الناز 
 انش بود که:به قلبش و وجد  یشترین

 م؟یبگرد یدنبال چ گهید دن،ی اونا بهم رس - 

 توانست یکرد توانش را از دست داده؛ او دختر بود مثل طاهر و احمد نم  حس
رضا دختر    ایآ   د؟یچه بگو  خواستیشان بگردد و به قول احمد که چه؟ مبه دنبال

م  اسمن یچون    ییبایز م  کردیرا رها  توجه  او  به  افت  یرو  کرد؟یو  اد،  تختش 
او هرگز به   داد،ساکش گذاشته بود؛ خودش جواب وجدانش را    یسرش را رو

باد یرسیرضا نم تمام م  طرفهک یعشق    نیا  د ی!  ناتوان  کرد،یرا  با   ی اما چگونه؟ 
 :د ی زانوانش بلند شد، مادر از پشت سر پرس

 ؟ ی ! کجا به سالمتر یاغور بخ - 

 گفت:   تیبا عصبان الناز 

 به قول خودت ثواب داره! ستایبد ن  یدر داره، در بزن جانیمادر من ا - 

 :د ی براندازش کرد و پرس هانهی جلو آمد و عاقل اندر سف یکم  مادر 

 برات؟  میکم گذاشت  یبهتر بگم چ ای ؟یکم دار  تیتو زندگ یچ - 

 جواب داد: یپربغض یرا خوانده با صدا هیمادر آ  د یکه فهم  الناز 

 !ی چیه - 

 سرتکان داد: مادر 

کرد و ادامه   شیصدا  یچاشن  تیعصبان  ی! و کمی ستیخوبه! حداقل ناسپاس ن  - 
 داد: 



 ؟ یکچل  ؟یکمه؟ کور  تیچ  ؟یشد   شیمثل اسفند رو آت   فهممیمن نم  یتو فکرد  - 
 ها بگو جواب بده!  ؟یخانواده ندار  ؟یزشت

 ست، یبود بغضش پاره شد و سخت گر  دهیند   گونهن یکه مادر را تاکنون ا  الناز 
 گوشش زمزمه کرد:   ر یمادر در آغوشش گرفت و ز

 ی که زن داره حت  یمرد   ی! نه براطرفههیدختر خوشگلم! عشق خوبه، اما نه    - 
 ؟ یدونستیم نویگناهم داره ا

 نداشت فقط قطرات اشک پاسخگو بودند. مادر باز هم ادامه داد: یپاسخ الناز 

!  زم یمطمئن باش عز  کنهی! خدا برات در باز مدم یه زود رسک  کنمیخداروشکر م  - 
 به من.  گفتیم  شهیمادرم هم نویا

ب  الناز  از آغوشش  را  او  او را رو  د یکش  رونیسکوت کرده بود، مادر  تختش   یو 
 را پاک کرد و گفت:  شیهانشاند، اشک

خورده به فکر ما    هیدختر خانمم    یمامان  زم،یکردم! عز  یریفاجعه جلوگ  ه یاز    - 
 ه یدخترم گر  نمینب  گه یتر مامان جونم! دعشق بعد از ازدواج محکم  یدونیباش. م

 ی کن اون بنده خدا رو فراموش کن  ی! سعی شد   یبکنه باشه. واسه خودت خانم
روزات   ن یو به حال ا  شهینمجلو پات که باورت    ذارهیبهترشو م  یکیخدا برات  

 !یخند یم

 بود، مادر ادامه داد: تر شدهآرام  یکم  الناز 

کار خوب   سپرم یخودم به بابات م  ،یشونم کار کنتو شرکت   یبر   خوام ینم  گهید  - 
 باشه؟! ،یبهش فکرم نکن گهیکنه باشه! قول بده به مامان که د  دایبرات پ



 د یرا در کمدش چ  شی هارفت، الناز لباس   رونیبه مادر قول داد، مادر از اتاق ب  الناز 
مادر   یهایاحمد و وجدان دردش و دلگرم  یها. حرف د یتختش دراز کش  یو رو

 ی را تمام کرد... بلند شد جلو   ز یخودش همه چ  شیبخش بود؛ پقرص آرام   شیبرا
  شتر یمادر اعتماد به نفسش را ب  یهابه خودش نگاه کرد، حرف   یکم  ستاد،یا  نهییآ 

راست به  بود.  ز  یکرده  به  یزیچ  یی بایاز  را  رضا  نداشت،  ر  یکل  کم   خت،یدور 
تلخ    یاتنها به خاطره   اسمن یاو رضا و    یشد. برا  ر یبه دلش سراز  یاحساس خوب

 شدند.  ل یتبد 

 *** 

تا مثل ُسرور و حس  احمد  الناز فراموش کردند  اما   هیو هان   ن یو  نشوند. شهاب 
نداشتند. خبر  یتمام شیدلدارش نشده بود. دردها آلدهیبود که ا یهنوز مجنون

ثبت    گر ید  یآوردوز کرد و حکم مرگ  ادیز  دنیشب از کش  کی در  بهروز هم    د یرس
کم بودند بهروز هم   شداغ مادر و پدر  سوخت،یم اسمن ی یشد. شهاب دلش برا

را    ی کشته شده اما توسط چه کس  اسمنیپدر   دانستیاضافه شده بود. شهاب م
اول بود. شهاب سردرگم    تر یها تدر روزنامه  بیحب  رحمانهینه! چون پرونده قتل ب

از روز بود حالش    دهید  گونهن یا  یزییپا  یهاابانیرا در خ  اشهیکه هان  یبود؛ 
اعت  شان یپر ترک  درد  دردها  ادیبود.  بر  دور  شیهم  بود.   هیهان   یاضافه شده 
 ی فکرها بود، که کس  نی دور باشد. در ا  توانستیم  یتحمل شده بود. تا ک  رقابل یغ

عشق بود،   ر یبا او دوست شده بود. او هم اس  های تازگ  بود که  ر یزد. ام  شیصدا
 دهحال افتا  نی بود و حاال او به ا  ر یمحبوب ام  یکه سر انجامش مرگ برا  یعشق

باز شهاب در فکر    د ید   رکهیبود. ام  ر یرا نداشت. تنها دوستش فعال ام  یبود و کس
 :د یاست با خنده پرس



 شد؟ یچ ی! تو که تو ترک بود ی زد یزیداداش چ - 

 اش گفت: گذشته  ادیبه  شهاب

 ؟ ی د یخواب ارشور یتو خ ایِهر هر نمکدون... تازگ - 

 :د یخند  نینمک ر یام

 داداش! یدار یمالقات - 

که   هیمانده باشد. هان  ادشیممکن بود او را    یچه کس  کرد؛یاما باور نم  شهاب
 ی بود. آه  اشهیکاش هان  یکه ا  کردیامکان نداشت، هر چند از ته دل آرزو م

پشت به او در حال    یرفت، مرد  یتشکر کرد و به سمت در ورود  ر ی... از امد یکش
ُسرا  یبایکوچک و ز  اطیح  یتماشا  باتر یقطعه را ز  نیا  جانآ   دار یکمپ بود که 

 کرده بود.

م  یصدا  کردیم  احساس را  آشناشنودیقلبش  بو  یی. حس   ییآشنا  یداشت، 
 یقبال از صدها فرسخ  ست؛یتا بفهمد ک  گذاشتیاش نممخ منجمدشده  آمد،یم
 : د یدهد؛ حرصش درآمده بود. با تمام حرصش پرس صی تشخ توانستیم

 با من؟ نی داشت یجناب امر - 

شرمنده شد. شهاب اما    شتر یروز ب  نیدر ا  قشیبرادر و رف  دنیبرگشت، با د  ساالر 
 گفت:  یاهخفه شد  یاز او رو برگرداند و با صدا ر یدلگ

 با معرفت!  خورهینم نجا یبه ا  تونی! گروه خونی بهتره برگرد - 

 بود، جواب داد:   هاه ی گوشه کنا  ن یساالر حالش بدتر از ا  د،یت معرفت را کش  عمداً 

 کنم!   دایپ  نجایا  د یرو با  د یپریم  هاییبا باال  شهیکه هم  یکس  قم، یرف  دونستم ینم  - 



جلو  شهاب و  آمد  اما  بود؛ ساالر  پر شده  نگاهش کند، چشمانش   ش ی برنگشت 
بود از دستش افتاد؛ محکم    یخوراک  یکه در دستانش مقدار   یکی. پالستستادیا

را هم ناراحت   یدو کوه همه کوه واقع  امانیهق بشهاب را در آغوش گرفت، هق
داخل    دهیخم  یا سرب  د،اما دم نز   د یدیاز دور شکستن دو مرد را م   ر یکرده بود. ام

نب تا  مکرده   زشیر  ییهاکوه   ند یرفت  شهاب گله  قلبش    کردیاند.  به  ساالر  و 
 برادر را! یهاه یگال  نیا د یخریم

 درد مشترک داشتند آن هم رضا بود... .  کیدو هم  هر 

 *** 

برا  توانستیطاهرنم الناز فراموش کند.  و  احمد  نبود که   شیمانند  قابل هضم 
شبه فروکش کرده باشد.   کی  کرد،یگونه راجع به انتقام صحبت مکه آن   یالناز

 به احواالت دخترها زد: یپوزخند 

 ! نیتون مثل همهمه - 

دنبال ساالر    ه یبه سا  هی ها داشت. سابرنامه  شیهانقشه  یآتش زد، برا  یگاریس
 شد:  یلبانش جار یرو یبود؛ پوزخند 

تو رو چه به کمپ   خورد،یجور جاها نم  نیبه ا  تیگروه خونهه آق مهندس!    - 
 !ادیترک اعت

اما   د،یدیلبانش بود. شهاب و ساالر را از دور م  یآن پوزخند مسخره رو  بازهم
که    یفقط ساالر مهم بود. با موتور  شی. براگذردیها مآن   انیچه م  دانستینم
سر    کردیساالر بود. اما حس م  نیبود؛ دنبال ماش  دهیدزد  ابانیآدم در خ  کیاز  

شده بود؛ از نظر او ساالر   یعصب  م. خودش هشد یاز او گرم نم  یکار است. چون آب



رودست خورده بود. هرچه    قشیخودش هم از رف  ایعمدا او را سرکار گذاشته بود  
د  دنبال ساالر بو  گر یچهل و هشت ساعت د   کیکرده بود.    یکه بود طاهر را عصب 

! به خانه  کردیم  یادامه نداد، موتور را هنوز الزم داشت. احساس خستگ  گر یاما د
حب  فت،ر   شانی کلنگ عاطفه   شی برا  بیخاطرات  بود.  شده  خاطر زنده  به  اش 

را   اسمنی  رحمیقلب ب  نیبا ا  خواستیرفته بود، پس چگونه م  نیاز ب  اسمنی
 خودش زمزمه کرد:   با  خواست،ی چه م  دانستینم  گر یخودش هم د  رد؟یپس بگ

آق    ستمیول کن ن  زم یجنگه، من تا زهرمو بهت نر  یاسیس  ین یعقب نش  هی  نیا  - 
 مهندس!

دارت شده بود زد. تحمل آن خانه    یباز  رهیبه صورت رضا که دا  یگریدارت د  و
بود    بایز  شیبرا  ز یهمه چ  یزمان  د،یرا به جان خر  ز ییپا  یزد هوا  رونیرا نداشت، ب 

صورتش را نوازش   یزییتمام کرده بود! باران پا  شیرا برا  ز یهمه چ  اسمنیاما  
 ی الحظه  یبرا  یبه اطرافش سرش باال بود و گذاشت کم  توجهیاو ب  یول  کردند یم

چه   اش،یسرباز  ،ینوجوان   اش،ی دور؛ دوران کودک  یابه گذشته برگردد! گذشته
 دستش داد.  که راحت از   یمادرش افتاده بود، مادر  ادیداشت...  یدوران 

که    یو دم نزد. برادر  د یها کشخمار بود، مادر برگ گلش عذاب  شه یکه هم  یپدر
  ا یدانشجو، خودش را در در  یدوستش داشت، اما او هم به خاطر عشق به دختر

  خواست یو عقده بود و دلش م  نهیپر از بغض و ک  د یکش  یظیغرق کرد. آه غل
زرد و قرمزرنگ   یهادر سنگ فرش  یکند. کم  یخال  اسمنیرا سر    شیهاهمه عقده

برا  یکار خدا  زد.  قدم  سال  شیخدا  چند  بود؟  د  یکجا  ن  گر یبود که  را   ز ی خدا 
کرده بود؛ با    یاش را مانند معتادانچهره مردانه  اسمن یفراموش کرده بود. عشق  



که   یسمیساد  وانهید  کی. طاهر معتاد بود،  بازند ی را م  شانی بایصورت ز  ادیاعت
 .یمصلحت ینینش  عقب کیداشت،  ین ینشقصد عقبفعال 

 *** 

انداخت؛ و شب اول زمستان شد.   هیفصل رنگ خدا سا  یزمستان رو  د یسپ  چادر 
را بسازد. سردارخان هم گذاشت زوج   لدایشب    نیبهتر  خواستیدلش م  اسمنی

دونفره تجربه کنند و به رضا    ییلدای  شانیبار اول و سال اول زندگ  یجوان برا
برنامه شب   یبرا مهمان  ینینشفردا شب  و  خندان  رضا  قبول کرد.    نوازانهداد. 

کرده   نیمز یی لدایخانه کوچکش را دلربا تزئينات  یوصف نشدن یبا ذوق اسمنی
. حس خوب و  شد ی م  تر ل ی تکم  یگنبد امام مهربان  ییبا نور طال  ناتیتزئ  نیبود. ا

 . شد یم دهیبهتر د با ینور ز نیها اداشت، شب یری نظیب

. د ی را چ  رشینظیب  ییلدایجا سفره  همان   اسمنی.  افتادیم  ییرایوسط پذ   قایدق
 اسمن یباز به    یپسته خندان با رو  کردند،یم  یباز   ینیانار در بلور چ  یهادانه

فرفره   هیهم شب  یو پرتغال را به شکل گل درآورد بود و بعض  بی. س زدیلبخند م
هم به سفره رنگ و لعاب    یمشهد   یهاینیریشده بودند. ش  اشیدوران کودک

را رودادیم با    د یسف  یا. سفرهکردند یم  یسوار  ین یچ  یهابشقاب  ی. سوهان 
رز قرمز در گلدان    یها . گل شد یرا شامل م  بایز  یاسفره  ،یدور قرمز   یهایبلور

ها با گل   ییها را بو کرد، گوگل   ی. کمکردیم  یبازعشق   اسمن،ی  یبرا  یاشهیش
 ها را بو کرد:آن  هم اسمنی. زند یاو حرف م

 که.   نی ! رو منو کم کردزانمیعز نیکنیم  یشما چقدر دلبر - 

ها را  رز   یبو  یزیجا از تمهمه   یدلبرانه زد. خانه را ساده گذاشته بود. ول  یاخنده
اش  بودند. خنده  ادیها در حال داد و فرزد، به قابلمه  یگرفته بود. به آشپزخانه سر



خانه را فرا گرفته   یرازیش  یکلم پلو  یکرد. بو  یها را بررسگرفته بود. همه آن 
کرده بودند. و آب    ی سازکنار هم رنگ   گر ید  ینیچ  یدر بلور  یرازیبود. ساالد ش

به خودش سرعت   یاز بابت غذاها راحت بود. کم   الشی. خانداختند یدهان راه م
مثل   شیآمد، موها  رون یساده گرفت ب  یتا آمدن رضا نمانده بود.دوش   یداد، زمان 

. مامن گرم دستان نوازش گر رضا  دند یرس ی آب روان شالل بودند و تا کمرش م
 را دوست داشت. شیموهابود. 

را درست    شیهارا جمع کرد. َچرک  شیموها  د،یقرمز رنگش را پوش  ییقشقا  لباس
کرده   ر یتغ  کردیخودش حس م  خت،یصورتش ر   یجلو  یرا چتر  شیکرد. موها 

چتر مدل    هایاما  نداشت،  دوست  ب  کیرا  او  به  بنابراآمد یم  شتر یطرف   نی. 
  لیرا تکم  اشیگوشش دلبر  یرضا هم رو  هیرا درست کرد. گوشواره هد   شیموها

 صورت امشبش بود. کنندهل یقرمز، تکم به همراه رژ  شی. آراکردند یم

خودش فرستاد. از خودش و   یبرا  یبوس  نیخودش زد و همچن  یبرا  یچشمک
اش گرفت  خنده  ؟یدلبر   ایبود. امشب شب قتل رضا بود    یراض  شهیهم  شیخدا

 لبخند زد: ينهیبه دختر در آ  نهییآ  یپر از ناز شد جلو شیو سرتا پا 

 کمر به قتل رضا بستم امشب!   - 

 خوانشیپ  یخوشگلش را برداشت و رو  یها و کادوشادمان بود. گل   خودش
 آشپزخانه گذاشت و منتظر رضا ماند. 

  باتر یز  اسمنیعاشقانه رضا کنار گوش    ی شان با نجواهادونفره  یلدایشب    نیاول
حال لذت   برف اول زمستان در   ید یسپ  یرضا رو  یهابا عاشقانه  اسمنیشده بود.  

بود؛ ه بگ  توانستینم  چکسیو ه  ز یچچیبردن  او  از  را   ی. حتردیحال خوبش 
فرشته    یو هراز گاه  نبود  دهیشان خاک مرده پاشکه ناخواسته با عشق  یتهران



  ی و رضا به دور از غوغا  اسی.  کردیشان را امضا مخانواده  یمرگ حکم مرگ اعضا
شان عشق  مانیخانه پرعشق، پ  نیدر ا  ها، یامام مهربان  یینور گنبد طال  ر یجهان ز
قرآن را در دستش    یکم  د،یمادر را بوس  هیهد   یبایقرآن ز  اسمنیتر کردند.  را محکم

تابنده  همچنانگرفته بود. نور   از قبل بود. رضا به حس عرفاندر خانه  که    یتر 
با آن    یریعشا  . از نگاه کردنش در آن لباس قرمز کردیگرفته بود نگاه م  اسمنی

خواست    اسمنی.  کردیم  یبازدلش آتش  اسیخانومانه    شی و آرا  بایگوشواره ز
با ناز   لبرانهد  یاصورت رضا که مات شده بود خنده  دنیقرآن را به رضا دهد با د

 زد:

 نه منو!   یبخون د ی رضا جون، قرآن با - 

 را پاره کرد:  اسمنی دل  شیهاچشمانش را که بازو بسته کرد اشک رضا

 افتاده؟ یمن... اتفاق ست؛ یمن! حالت خوب ن یرضا شدهیچ - 

 گفت:  دهیبر یاو را در آغوش گرفت و با نفس اسیبه ترس  توجهیب رضا

 به فکر قلبم باش! یستیمن! به فکر دلم ن یبانو یکنیم  یبد دلبر - 

از    یبعد از مدت کوتاه  یدر آغوش رضا ماند ول  یکم  د،یکش  ینفس راحت  اسمنی
 آمده با ناز ادامه داد:  رونیآغوشش ب

 بکنم؟ ینکنم واسه ک ی! من واسه تو دلبرزم یعز یمنو ترسوند  - 

پاسخش را    اسمنیبه ناز    فیبا تمام حس درون قلبش آن چنان آرام و لط  رضا
 داد: 

 دوستت دارم! - 



ا  اسمنی  قلب جادو  ن یبا  دلش   ییکلمه  بود.  گرفته  سرعت  خونش  پمپاژ 
که داشت و با تمام وجودش در   یلحظات را ثبت کند. با حس  نیا  خواستیم

 متقابل او هم پاسخ رضا را داد:  یحس

 از جونم! شتر یمن دوستت دارم ب  - 

  لدا، یشب عشق راه انداخته بودند نه شب    کردند، یم  یجمالت و کلمات باز  با
ملکه    شیقلب رضا  یشبش خراب شود. در امپراطور  خواستیدلش نم  اسمنی

 ملکه بودن را تا آخر ادامه دهد. نیباشد و ا

باران دختر سردارخان به آلبوم عکس    ن یکه با دورب  ییایغافل از آن شب رو  اما
آرامش   نیدو جوان ا  نیبودند به جز سرنوشت که نگذاشتند ا  یاضافه شد؛ کسان

 مرگ!  هیشب د یشا یانیپا  یندگز  یرا داشته باشند. به حکم اجبار

 *** 

برنده حسادت در   غیخان؛ بهادر تطاهر، پسر عبداهلل  یمصلحت  ینینشاز عقب  بعد 
عاشق   نه  او  بود.  نه چ  اسمنیدستانش  د  یزیبود  بود.  بلد  نام عشق    وانه یبه 

 ی هاچون سنگ داشت، دوست نداشت زوج  یبود که چون خودش قلب  یسمیساد
دخترخاله خود    ی. زندگد یدی و تار م  رهیرا ت   ای. او دند نیو رضا بب  اسمن یاز جنس  
اش بعد از پنج سال توانست  اما دخترخاله  ختیحسادت برنده بهم ر  نیرا با هم
خورده بودند نتوانستند سرپا که از او زخم  گر ید  یابرگردد. اما عده  اشیبه زندگ

ها مردم که او را وقت  یکه بعض  دادیکار را انجام م  ن یشوند. آنقدر ماهرانه ا
و رضا    اسمنیآرامش    خواستی و حاال مانند گرگ م  کردند یباور م   شناختند ینم

 را بهم بزند.



کم    یزیچ  ییبایاز ز  گر؛یخان بود دکرد، پسر عبداهلل  یبه خودش نگاه  ينهیآ   در 
 یبهتر  یزندگ  توانستیپر از حسادت به او داده بود. م  ینداشت؛ اما خداوند قلب

  د، ی. قلب مهربان رضا را نفهمد ی را نفهم  زهایچ  نیحسادت ا  طانیداشته باشد اما ش
نفهم  اسمنی  ییتنها به کس  متبه س  یچون گرگ  د، یرا  بود.    یمشهد درحرکت 

حرم حضرت رضا را    ستگاهیا   انی سوت قطار پا  ی. صدارودینگفت که به کجا م 
 ی و سوزنده قلب هر آدم  ییزد، انوار طال  یگنبدها؛ پوزخند   دنیکرد. با د  انینما

 ی بشر را درمان کند. خودش را به هتل رساند و برا   نیا  ینتوانست قلب سنگ
 گرفت.   یخودش اتاق

اما نه هر   د،دایرا نوازش م  یدل هر آدم  ش یبایز  یبزرگ بود و نور پرداز  اتاق
دلش    یینبود که با وجود نور گنبد طال  ت ینبود، قابل هدا  ی. بهادر هر کس یآدم

اما    کرد،ینشست و به او نگاه م  شیجلو  یبلرزد. پنجره اتاق را باز کرد؛ کبوتر
ا نم  زهایچ  نیبهادر  ب  دیفهمیرا  پرنده  حتیکه  را  بکند. کبوتر    ینوازش  یچاره 
بود، دلش مهمان  راه  است خویجا نشسته  امام مهربانش  اذن  آرام    یبرا  یبا 

 ی بغ کرده بود و گوشه پنجره کارها   توانست،یکند، اما نم  دایپسر پ  نی کردن ا
 . ستینگریبهادر را م

که بغ کرده همانجا نشسته است.   د یسرحال آمد و کبوتر را د  یبعد از دوش  بهادر 
خوردن   یها! براکند، چه رسد به آدم   یتر از آن بود که به کبوتر مهربانقلبش سنگ 

اتاقش ب از  مفصل سفارش    یاهتل نشست صبحانه  یشد، در الب  رونی صبحانه 
 داد.

نگاه  به برگشت،  ا  یاتاق  پنجره  پنجره کرد کبوتر کنار  بهادر   ستادهیبه  اما  بود 
 و با خودش گفت:  د یسرخوشانه خند  .د یدینم



 ! وانهید هیازت فرار وونمیح هی - 

 چیدلش از آتش حسد درحال گر گرفتن بود، و ه  اورد،یخودش ن  یبه رو  یول
زهرش را   د یآتش را خاموش کند او فقط با  نیا  توانستینم   ینشان قهارآتش

محض خودش    یوانگیآتش حسادت فقط د  نیو ا  گرفتیتا آرام م   ختیریم
مب نه  بود  شده  عاشق  نه  او  چ  دانستیود   یزندگ  ست،یچ  ایدن  ست،یعشق 
م  ییناشوز  بد  را  اما    یوانیح  یهم خو  د یبود، شا  وانهی. دکردیحالش  داشت، 

ا  واناتیح عقده  گونهن یهم  خودش  فقط  عبداهلل   یانبودند.  وگرنه  و بود  خان 
دادند اما او نخواست  ادیها محبت به او  کم نگذاشتند. آن  شی برا  یزی مادرش چ

 را نابود کرد.  اسمن ینخواستن فقط رضا و  نیو ا

. اما با  ندازدی"دانه گلرنگ" را در کارخانه سردارخان راه ب  د یخط تول   رفتیپذ   رضا
موقع نم  یلی خ  تشیوجود  جا  خواستیدلش  شود که  لو  امن   یسروصدا  شان 

اما جرأت زنگ    د،یدی م  ادیز  شان ی پر  یهاروزها خواب   ن ی؛ ابرود. دلتنگ مادر بود
 قتیرفتنش، نگفتن حق یگهاناز نا یمانی و پش ی زدن به مادر را نداشت. شرمندگ

ساالر و شهاب    تیبه مادر زنگ بزند. موقع  گذاشتیبه مادرش نم  اسمنیعشق  
نم هم  لپ  خواستیرا  در  و  بود  نشسته  دفتر کارش  شرکت  بد کند.در  تاپ 

صفحه    یسرچ کرد. بغض کرده بود، اسم و رسم شرکت رو  نترنتیخودشان را در ا
 خواست بغضش را نگه دارد.ی م ی. تا ککردیم ییتاپ خود نمالپ

 ن یها از ابه رقابت بگذارد و آن  هایساالر موفق شده بود برند گلرنگ را با خارج
شود.    یهمکار  رانی قرار بود با ا  یاسیبودند و از لحاظ س  یراض   بیعجمحصول  

بخوابد. قرار بود سه برادر   اشی تا بغض لعنت  د یکشیم  شی گلو  یدستش را رو
تحمل کند.   توانستینم  گر یکارها را انجام دهند. ساالر و شهاب و رضا! د  نیا



که   یود با خبرکرده ب  دایپ  یبود که به تازگ  یدوست  د یحالش دگرگون بود. سع
 به حال دگرگون رضا گفت:  توجهیب  د یداد رسما رضا را نابود کرد، سع

مزا  -  تهران  تو  بزرگ گلرنگ  شد   ده یشرکت  دوم  خودمون  جون،  رضا    م یُبرد 
 !درخشهیساالر خان فروزان، اسمش همه جا م نیکرد ا  ی چه سود یدونینم

گلو  رضا نتوانست  کرد  کرده  یهرچه  دورم  کند؛  آرام  را   هیبق  یحت  گر یاش 
نم  د یسع  یهاحرف براد یشنیرا  دور  شی.  بود  او   یسخت  ساالر،  و  شهاب  از 
زد، تنها    رونیکرد، ارزشش را داشت، از شرکت ب  اسمنشی  یرا فدا  زشیچهمه 

برا  توانستیصحن حرم م بود. م  یآرامش کند.  زنگ   د یترسیساالر خوشحال 
 .ندازدیبه خطر برا   شانتیبزند موقع

اذان ظهر   یبود. صدا  ستادهیا  ییگنبد طال  یرو. روبهد یچگونه به حرم رس  د ی نفهم
. دادی. در وضوخانه وضو گرفت، مرتبًا آب دهانش را قورت مد یرسیبه گوش م

نجات دهد. نمازش را پر بغض    توانستیکه خشک بود را آب دهان نم  ی اما دهان
ساالر و شهاب دعا کرد.   یابر   شیهایبا تمام دلتنگ   شیعرفان  یخواند، در فضا

حرم سمت پنجره فوالد رفت،   یگرفت خودش را بشکند؛ تا قبل از شلوغ  میتصم
 دست خودش نبود. شیهااشک

اما    برسد.  جان یبود به ا  شیآرزو  ی نزد پنجره فوالد رفت. از بچگ  ی شکستگدل  با
را   تشی فرصت نکرده بود خدا و اهل ب  سیدرس و رفتن به پار  یهاسال   نیدر ا

به ضر  ادی را  بود. دستش  نکرده  اما گناه هم  فرو   حیکند  رساند شکست؛  سرد 
بودند.    ش یهااشک  خت،یر شده  شان، خاطرات  انشمحکم  یدوست  ادیباران 

را به همه   اسمنیق  دلش را چون الله خون کرده بود. اما عش  شان،یهابرادرانه
 داد.  حیترج ز یچ



 یز یو کشنده را چ  رانگر یعشق و  نیته ا  شیبرا  ر یتقصیب  ر یاز آن بود که تقد   خبر یب
 یبرا  د یشا  رد،یپذ ینم  انیدهد! اما عشق با مرگ پا  انیپا   توانستیجز مرگ نم

 در نظر داشت! گر ید یرضا حکم

و عذاب وجدان نسبت به رضا و احواالتش به خانه رضا رفت.   یبا نگران  د یسع
محجوبانه و با   اسمنیکرده بود.    یرا به او معرف  د یدر را باز کرد، رضا سع  اسمنی

 : د یپرس ینگران

 شده؟  یزی چ د،ی سالم آقاسع - 

 مهم بود، جواب داد:  شیمردد شده بود اما چون حال رضا برا یکم  د یسع

  ه یموفقه، اما... و بق  شه یراستش آقا رضا تو کارش هم  خانم! واهلل  اسمنیسالم    - 
 : د یمضطرب پرس اسمنیحرفش را خورد. 

 !دیبه من بگ کنمیافتاده؟ خواهش م یشده؟ اتفاق یزی چ ؟یاما چ - 

از حال    یگفت و با نگران  اسمنی  یکار را برا  ز یزد و همه چ  ایدل را به در  د یسع
در را بست و پشت در ُسر خورد. در دلش آتش   اسمنیرا ترک کرد.    اسمنیرضا  

ساالر و شهاب    یرضا مهم است. او برا  یبرا  زهایچ  ن یا  دانستیافتاده بود. م
که   ییهااما با اشک  نشست،آنجا    یرضا کم آورده. کم  کردی. حس م دادیجان م

.  کردند یپرخون داخل رفت. زانوانش بدنش را تحمل نم  یراه افتاده بودند و دل 
پا درآمد. دستش را رو  یزن  دهینرس  شانیی رایپذ وسط   دهانش گذاشت و    یاز 

 چ یزد. قدرت ه  یو غصه دارش، دلش بال بال م  پناه یب  یرضا   یکرد. برا  هیگر
ب  یکار مظلوم  نداشت.چقدر  ب  ودرا  دَکسیو  برا  هیتک  وار ی! کنار  دلش    ی داد 

 بلد بود که به رضا کمک کند؟   ی! اما مگر راهسوختیخودش و رضا م



م  یکم اگر  فکر  ا  کرد،یعاقالنه  تا  ب  نی رضا  برا  پناه یحد  َپر   ینبود. دلش   حرم 
خواهرش در کربال   شی پ  یطوالن  یمسافرت  ی. خاله زهرا و باران هم براد یکشیم

خودش باران را از    استیرفته بودند. و از قبل هم تنهاتر شده بود. خاله زهرا با س
بود. چقدر دلش نرگس   دهیرا فهم  نیا  اسمنیکرد که گرفتار رضا نشود و    آنجا دور 

ها را خراب کند. خودش را مقصر آن   تی موقع  د یاما رضا گفته بود نبا  خواست،یم
 .دانست یم ز یهمه چ

آن    بعد  ز  ز یانگخاطره  یلدایاز  همه  با  را  زمستان  رضا،  دوست    شیهاییبایبا 
است. پنج سال از آن موضوع رد   کیراه نزد  ان یپا   کردیداشت. اما حاال حس م

م دلش  بود.  لپ مطمئن  خواستیشده  شود.  اسم تر  روشن کرد  را  خانه  تاپ 
قدرتمند رضا شده    بی. ساالر حاال رقد یرا د   ز یشرکت رضا را سرچ کرد و همه چ

لو نرفتن شرکت کرده بود. محصوالتش خوب    یمستعار برا  یبود و رضا با نام
ها را برده بود و حاال نامش سر زبان  دهی مزا  نیساالر قدرتمندانه اشده بودند اما  

به حرف  ادشیسامان دهد.  توانستیرا نم ز یچ چیتاپش را بست. او هبود. لپ
 آخر خانم دکتر زنان افتاد: 

تو رضا هزم یعز  نیبب  -  تا   برهیزمان م  یفقط کنار هم کم  د،یندار  یمشکل  چی! 
 کرد!   یصبور د ی. فقط باد یدار بشبچه

 پربغض جواب داد:  یپر از خجالت و شرمندگ اسمنی

 کنم!   کار یزمان ده سال طول بکشه من چ نیا د یشا - 

 داده بود آمرانه دلش را قرص کرد: شیبازهم دلدار رضا

 بچه خواستم! یمگه من تو رو برا - 



 دکتر هم ادامه داد:  خانم

 یشوهر خوب نیاست، آدم با ا تهیبغضتم فرمال نیو ا یکنیم  ی ناشکر  یتو دار - 
 باشه؟ یجورن یا د یکه داره با

  جا نیعاشقانه رضا آرامش کرده بودند. در ا  یهاخانم دکتر و زمزمه  یهاحرف
پنج سال بود آرامش داشتند. پنج سال در کنار حرم و خانواده مهربان سردارخان 

 به آنها خو گرفته بودند.

  ده یپنج سال د  نی. در ا کردیم  یخودش سرور  یبرا  در شرکت سردارخان  رضا
پنج    ن ی. رضا در ا کردند یم  یو محتاطانه زندگ  کند یم  شانبیتعق  یبودند کس

 سال دوبار او را با خاله زهرا و باران به کربال فرستاده بود. 

ها نداشت. ترس طاهر هنوز پا برجا بود. در روزنامه  یگرید  یآرزو  چیه  اسمنی
  ی معلم  نجایه پدر و برادرش به کام مرگ رفته بودند. خودش هم ابود ک  دهیهم د

 د،یمناسب حرم پوش  یهابفهمد. لباس  ی را نگذاشتند کس  هان یمعروف بود. اما ا
 شد. رونیبرا با حجاب کامل درست کرد و از خانه  شیهاچرک

که پشت در بهادر است نه   د یرا به دست باد سپرد. نفهم  اش یزندگ  ناخواسته
 طاهر!

 *** 

و اسم و   هادهیمزا  دنیحاال با د  یمصلحت  ینینشهم بعد از پنج سال عقب   طاهر 
 د یمتوجه حضورشان در مشهد شد. حاال وقتش بود با  اسمنی   سیرسم رضا و تدر

اش را را در ذهنش مرور کرد. اسلحه   ز ی کند. همه چ  ر یتا خوابش را تعب  رفتیم
 :زدیدش حرف مبرداشت. با خو



نه جونم، منتظرم    ؟ یکرد  یپنج سال با آرامش زندگ  یخانم! فکر کرد  اسمنی  - 
 باش!

بود. خانواده    دهیپنج سال هم از ساالر دست کش  نیترسناک زد در ا  یاقهقهه  و
رو داشت.    شیپ  ییفرصت طال   کیکرد. اما نتوانست و حاال    بیرضا را هم تعق

از انتقام وارد مشهدالرضا شد.   یفت با کوهگر   طی. بلدادیاز دستش م  د یکه نبا 
هتل   نیکه بهادر در آن بود مستقر بود، مستقر شد. بهادر هنوز هم در ا  یدر هتل

که    ینداشت برود. خانه سردارخان را دوست نداشت که برود. با پول  ییبود. جا
را   اسمنیپنج سال رضا و    نیاجاره کرده بود و در ا  یزندگ  یداشت هتل را برا

. اطالعاتش کامل بود.  دانستی را م شانیو بم زندگ ز یکرده بود. ر  بیکامل تعق
آماده کرد. از وجود بهادر   ز یهمه چ  یو خودش را برا   ماند اما طاهر هم عقب ن 

برا  خبر یب الب  یبود.  به  صبحانه  حت  یصرف  بهادر  بود.  را   یرفته  طاهر  اسم 
 اش ییقاتل بود. بهادر چا  کیبودند. او    اشی در پ  سیپل  ها و. روزنامهشناختیم

 :د یو پرس ستادیا شیرورا برداشت و به سمت طاهر رفت! روبه

 تون؟ فی ! احواالت شرینعمت یبه به سالم آقا - 

 :د یکه جا خورده بود، پرس  طاهر 

 شما؟  ارم یبه جا نم - 

 کرد و جواب داد:   یاخنده بهادر 

 رو نشناسه؟ اسمنیکه ترس بزرگ   هیک!  شناسمیمن شما رو کامل م  - 

 همچنان جا خورده باز هم سوالش را تکرار کرد:  طاهر 

 ؟ یشناسیرو از کجا م اسمنی ؟یهست یشما ک اسمن؟ی - 



 سرخوشانه سر داد:  یاخنده بهادر 

 برات دوست خوبم! گمیم - 

 طاهر گفت و در آخر افزود:  یرا برا ز یهمه چ و

نم قیرف  یهست  ه یپا  -  دلم  بلدم!  عشق  نه  عاشقم  نه  من  رابطه   یکس  خوادی! 
 عاشقانه داشته باشه! از ازدواج متنفرم!

 در دل گفت:  طاهر 

 بابا! یهست یک   گهیتو د ،یتو دست منو از پشت بست - 

 دستش را به طرف طاهر دراز کرد و ادامه داد:  بهادر 

 نه؟ ای ی، هست یشیهم م زهیتو برام انگ - 

کند. اما   ر یخوابش را تعب  ییخودش تنها  خواستیمردد بود، دلش م  یکم  طاهر 
حاال دونفر بودند بهتر بود با تمام جنون و تنفرش نسبت به رضا دستش را در 

رضا و    گناهیعاشقانه و ب  یگرفتند زندگ  میتصم  وار وانهیدست بهادر گذاشت و د
 را نابود کنند.  اسمنی

درستش    توانند یکه صد عاقل هم جمع شوند نم  کنند یم  یکار  هاوانه ید  یگاه
 یسمیساد  احساسیدو گرگ ب  نیبه دست ا  بانهیغر  اسمنیرضا و    تیکنند. حکا

 !امد یبرن یهم کار همتایب گانهیاز دست  یافتاد، که حت

 *** 

دلش آغوش    ست؛یاز چ  یناخوش  نیا  دانستینداشت. نم  یحال خوش  اسمنی
انواده شادشان برگردد، اما ممکن نبود. به خ  خواستیدلش م  خواست،یگرم م



را تحمل   ز یصبورانه همه چ  شهیرضا بود. که مثل هم  شیتنها آغوش جا مانده برا
نشده   ارشپنج سال دچ  نی که در ا  یزیبود. چ  بیغر  یادی کرده بود. حالش ز

 ستاد،یا  ی. کمد یچگونه به حرم رس  د یبود. انگار ذهنش از کار افتاده بود. نفهم 
 ینفس کم آورده بود مثل کس  د،یترسی. مند یآ یپشتش م  یحس کرده بود کسان

بود. آب سقاخانه باز هم جسم و    گونهنیا  دهی. اما ندوستد یایم  دنیکه از دو
ا چقدر  آرام کرد.  را   یچشم  ر یز  یبود.کم  نیریش  شیبراآب گوارا    نیجانش 

 لباسش داشت.  ر یاسلحه ز د،ییاطرافش را پا

رضا کجاست،   دانستیبا اسلحه وارد حرم شده باشد. م  کردیهم باور نم  خودش
  ی داشتند. جا  یند ی بود. حس خوشا  شانی پنج سال کنار پنجره فوالد جا  نیدر ا

  ش یرضا دلش ر  حالت  دنیبود. خودش را به آنجا رساند. با د  ییخنک و باصفا 
نشسته بود،    شیانودو ز   یبود. رضا رو  دهیند   گونهن یرا ا  ش یشد. تاکنون رضا 

  اد، یشلوغ شده بود اما نه ز  یگذاشته بود. کم  حیضر  یدو دستش و سرش را رو
 . آزردیهق مردانه رضا قلبش را مهق یفقط صدا

رو  کنارش را  دسش  م  یکوه  یها شانه  یرفت،  حس  ترک   کردیگذاشت که 
 با تمام حسش گفت:  ،یابود و نه عشوه ینه ناز   گر یبرداشته، د

 رضا!  - 

را تالش نکرد پاک کند. به   شیها. اشکد یرا فهم  اسمنیحضور    ر ید  یکم  رضا
نشست    اسشیطرف گل   ن  اسمنیبرگشت،  را    جانمه یهم  حالش  نشست، 

 اش گفت:گرفته  یبا صدا دادی. رضا دستانش را درهم تاب مد ی فهمینم

منو برآورده کردند.   ی... برده! ساالر و شهاب آرزوهازویساالر... ساالر همه چ  - 
 حتما االن جشن دارن! 



 :د یخراب پرس یدهانش گذاشت و با حال یدستش را رو اسمنی

تو عادت ندار  کار یچ  -  با ترس در یگوش نکرد  ا، ین  ،گفتمی کنم! بهت گفتم  ! و 
 دلش ادامه داد: 

بچه دارم که  رم؛یاالنم غصه نخور برو به جشن برس! منم طاهر اومد باهاش م  - 
 نتونستم بشم، برو خودتو نجات بده!

 :د یخراب و متعجب پرس یبا حال رضا

 کنه؟یم کار یچ نجایطاهر؟ طاهر ا - 

 مهم نبود گفت:  شیبرا یزیچ گر ید ییکه گو   اسمنی

پسر عبداهلل    ستی! چون طاهر تنها نمیبر  د یکه بازم با  نیه مثل امن  ر یتقد   نیا  - 
 خان هم باهاشه! 

 بهتر شده بود جواب داد: یحالش کم رضا

 میری مینه ما باهم م  ؟یکه بذارم بر  هیواسه خودت ها! مگه الک  یگی م  یدار  یچ  - 
 ؟ یفهمیم

 بغض وحشتناکش را قورت داد: اسمنی

... دلتنگ خانواده و یخوا  یمنو نم  گهی ! دی ستیسابق ن  یاون رضا  گهید  یول  - 
 و من... من... .  یدوستات هست

 جواب داد: شیآرام کردنش با همان اقتدار قبل ی. رضا براد یامانش را بر هیگر  و



! گذرمیم  زم یمن با تو از همه چ  کنمیباشه خواهش م  ر؛ی! آروم بگستین  یزیچ  - 
 نگران نباش.

 گفت:   هیدر حال گر  اسمنید. رو به بو دهیآن دو را د خودش

 بازم!  میبر د یپاشو با - 

او را   یزندگ  نیا  ز یچه چ  کرد،ینبود. از رضا تعجب م  شهیمثل هم  یول  اسمنی
 جواب داد: خواند ی نگه داشته بود. رضا که ذهنش را م

 نازت! یچشا - 

لبخند   اسمنی فقط  خواندن    یزد، کار  یمتعجب  داشت ذهن  دوست  رضا  که 
کار را دوست داشت. حالش خوب نبود مثل    نی ا  شهیهم  اسمنیبود. و    اسمنی

خانه را جمع    ل ی! فقط باز هم پشت رضا وسادانستیرا نم  لش ینبود. دل  شهیهم
کرد و   شانیجااز چشم بهادر نه! باد جابه  یکردند. از چشم طاهر دور ماند ول

 بود!  شاندر راه گر ید یریتقد 

 *** 

داده بود. همه را دعوت کرده   بیترت  یبزرگ مهمان   تیموفق  ن یبه مناسبت ا   ساالر 
 ی ادیپنج سال اتفاقات ز  نی. در اکردیم  یاعصابش باز  یرضا رو  یخال  یبود. جا

بار با خانواده. بعد از به   نیشده بود اما ا  یافتاده بود. شهاب همان شهاب قبل
  هیباشکوه هان  یها عروساز مدت  بعد اج کردند.  باهم ازدو  ه،یدست آوردن دل هان 
داد. ُسرور در جشن حضور داشت اما دل و روحش    هیها روحو شهاب به همه آن

بودند. اما همه از    یساالر فروزان راض   استیشرکت از ر  یبود. اهال  ش یرضا  شیپ
 نبود رضا ناراحت! 



 هیداشت با سم  اسمنیکه از    یاحمد بعد از جان کندن سخت  کهن ی جالب ا  اتفاق
  ی از رو  هیو رضا. سم  اسمنیداشتند به نام    یی ها دوقلوازدواج کرد. و حاال آن

 ی نداشت. حاال همگ  یکار را کرد و احمد هم مخالفت   نیو رضا ا  اسمنیارداتش به  
تا    د یهم باخودش جنگ  روشُسروش و الناز جمع شده بودند. ُس   یدر شب عروس

 ز یچ  چیکه قصد انتقام داشت ازدواج کند. ه  یتوانست بعد از پنج سال با الناز
را عوض    ز ینداشت. زمان و خاک مرده همه چ  یااما چاره   شد، یالناز نم  شیبرا
 یهادوره غم به سرآمده بود. چشم  گر ی. دکردند یم  یزندگ  د ی. و حاال باکردیم

حس و    نیو شور حال مدعو  بایبا وجود عروس و داماد ز  هخندان در تاالر باشکو 
شرکت و دوستان و همکاران الناز انداخته   یرؤسا  ت،یجمع  نیدر ب  یحال خاص

خدا هم به او نظر کرد   ییبرنده انتقام و حسادت را غالف کرد گو   غیبود. الناز که ت
ُسروش خوش روز  نتیطو  نرگ  هیکرد. هان  اشیرا  و  و    سو شهاب کنار ساالر 
نشسته    ز یم  کیگذاشتند کنار هم دور    انیساالر که نام او را ک  گر یسبحان و بچه د

بود. نرگس  نیریش  شیبرا ز ی و همه چ گذراندیرا م ی دوران باردار هیبودند. هان 
 داشت گفت:  اسمنیکه نسبت به   یبا حس

 ! هیخال یلیآقا رضا خ یُسرور جون، جا - 

 هم دلخور جواب داد:  ساالر 

 برش گردونم! شد یکاش م  - 

 جواب داد:  یو دور  یبانگران شهاب

 !میکن  داشیپ دیما خودمون با یداداش مگه طاهر مرده که برشون گردون - 

 :د یبود پرس دهیمزا نیکه دورا دور شاهد ا  هیهان



 بود.  یک  دهیمزا نیا  بیشهاب جان رق - 

 جواب داد: یبیدرحال پوست کندن س ساالر 

قشقا  -  بزرگ  ر  ییشرکت  به  مشهد!  ول   یفتاح  د یسع  استیدر  من   یبود، 
 !دمیند  اراشویدست

 :د ینامطمئن پرس شهاب

 رو دوم بشه؟ یادهیمزا نیهمچ تونهیم د یساالر به نطرت سع - 

 جواب داد:  گذاشتیپوست کنده را در بشقابش م بیکه س  ساالر 

 شتشه اما خوب محاله.لحظه شکم برد که رضا پ هی ینه! منم شک کردم، حت - 

 :د یکه احساساتش فوران کرده بود پرس  نرگس

 ساالرم! یکردیم د یباشن! شک نبا د یشا - 

 :د یمحتاطانه نسبت به حس و حال مادر پرس هیهان

 ن؟ یدونستیها مرو از روزنامه خوندم شما  اسمن یمن خبر فوت پدر و برادر    گمیم  - 

 داد و جواب داد: هیتک اشیبه صندل ساالر 

 !گذرهی! پنج ساله که مدونم یوقته م یلیمن خ - 

 کرد یخوشحالش نم  ز یچ   چیرضا بغ کرده بود و ه  یرو به ُسرور که از دور  نرگس
 گفت: 

  ه ی  شاهللیا  انیکرد اونا هم م  شهیچه م  یُسرور جانم ول   ه،ی آقا رضا خال  یجا  - 
 ! نیبخور یزیچ



 کرد:  یکوچک زبان باز  انیک  و

 ! گهی( دنی)بخور نیبخود - 

نمدند یخند   همه و ساالر  از    توانستند ی. شهاب  بعد  فراموش کنند. همه  را  رضا 
آش به  داماد  و  عروس  براعشق  انهیبردن  کردند.   یخوشبخت  یآرزو  شانیشان 

تقد   یرو  یزندگ اما همچنان  بود  داده  نشان  را  برا  ر یروشنش  قسمت    شان یو 
ُسرور اجازه    ند مادر بما  شیاصرار کرد پ  هیدر نظر داشت. هرچه هان  گر ید  یحکم

 کرد:  ینداد و او را راه

سبک    یاستخون  ه یمشهد    میبر  نتیحس  ییقراره با دا  ستم،ی! بچه که نزم یعز  - 
 ! میکن

هم حالش نسبت به گذشته    نیراحت شد و به خانه برگشتند. حس  هیهان  الیخ
  ن یمانده بود، هم  یدر همان دوران جنگ باق  ییبهتر شده بود اما همچنان گو 

 باعث حال خوبش بود.

 *** 

را  ییزهایفقط توانستند چ ،ی داشتند، نه مدارک  ینه چمدان اسمن یبار رضا و  نیا
چ  دیسع  یبرا همه  نه  اما  کنند،  خوش  اسمنیرا!    ز یبازگو  نداشت؛   یحال 
در کوه ستیچ  یناخوش  نیا  دانستینم رضا  در دست  به   یمنته  یها. دست 

م  بر  رفتندیمشهد  نفس  چ  دهیو  نبود  خودش  دست  حالش  در   یزی نشست، 
مُقل   ش یگلو محتوکردیُقل  چند معده  اتی.  آورد.  باال  را  با   نیاش  زد،  عق  بار 

کنارش نشست  رضا هم    کرد،یم  هیداد. گر  هیبه درخت سرد تک  انیگر  یچشمان
 :د یپرس



 وقت؟ چی ه ینبود یجورن یمن؟ ا اسی شدهیچ - 

 دست رضا گذاشت و جواب داد:   یبا تمام حال بدش دستش را رو اسمنی

 !ی کم آورد  یستین یشگیهم  یرضا! چون تو اون رضا ستمیخوب ن - 

 جوش آورد اما برخود مسلط شده گفت:  رضا

 ! پنج سال گذشتا!ی دست بردار یخواینم - 

 در همان حالت بدش جواب داد: اسمنی

 ! قبول کن! یدفعه فرق دار  نیا - 

بود   دهیترس  ی. کمکردیفرق م  بار نی! ای شده بود، آر  رهیها خبه دور دست  رضا
نفر در تعق  کی  یحق هم داشت! چون به جا بودند. در همان   شانبینفر دو 

 نشست!  مناسیَسر  یها بودند که اسلحه طاهر روحالت

 : د یپرس یبا پوزخند  بهادر 

 تون رو درخت بنا شده؟ خونه عشق ن؟یکنیم کار یچ جانی به! زوج عاشق ابه - 

. رضا خواست  د یرضا هم ترس  ی. که حتدند یآور با طاهر خند زشت و چندش  و
رضا   یپا ر یرا! بهادر ز اسمن یور شود. که بهادر از پشت او را گرفت و طاهر  حمله 

  اسمن ی  قهیشق  یاش روطاهر افتاد! خودش هم اسلحه   یزد و رضا دو زانو جلو پا
 کرد:   هطاهر کنار گوشش زمزم کردیم هی فقط گر اسمنیبود. 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود عشقم!  - 



بد بود و حالش بدتر شد؛   اسمنینشان داد.    اسمن یرا به    حشیکر  یهادندان  و
 یی روستا  کیکشان نزدرا کشان   اسمنیر و طاهر رضا و  باال آورد. بهاد  کنانه یگر

هوا در خواب بودند.   شیجا در لحظه گرگ و ماز همه  خبر یروستا ب   یبردند. اهال
 :د یبود. بهادر سرخوشانه پرس انیکوچک در جر  یاروستا رودخانه کینزد

 دارند مگه نه؟  یشام دونفر هیجنگل  نیا یوونایطاهر جون! امشب ح - 

کنند.   یقربان  خواستند یبودند که م  یخوارانآدم   هیقهقهه سر دادند. شب  با طاهر   و
جنگل برخواست   یگلوله در فضا   کیشل  یعقل که نباشد جان در عذاب است؛ صدا

 ی غرق در خون با اصالتش که همچنان رو  یو طاهر تازه به خودش آمد، دختر
 خاک سرد افتاد. یتنش بود رو

سر   یخوردن باال  ر ی. رضا ناالن از ت د یدیرا م  شیاما باز بود و رضا   اسمنی  چشمان
زندگش  اسمنی همه  عشقش  گر  اشی آمد،  با  بود.  افتاده  خون  در   ه یغرق 

بدنش سرد    اسمنی را در آغوش گرفت،    اسمنی  سوزاند؛یاش قلب همه را ممردانه
 گفت:  یبود به سخت اشیزندگ یانیشده بود و لحظات پا

بچه   گهید  کنمی! فکر منیاللم کن، من... من دوستت داشتم، هم ر...رضا! ح  - 
 شد! یهم... با... من آسمون

بفهمد او باردار است اما    اسمنیاز حاالت    توانستیرفت، رضا شوکه بود م  نفس
دستان سردش را سمت صورت رضا برد،   اسمنی!  آمدیاز دستش بر نم  یحاال کار

فاده کند. دستش و بدنش سست شدند و  بار آخر نتوانست از آن است  یاما برا
 و مظلومانه به ملکوت پرواز کرد!  بیغر یدختر



  اسمن یسر دادند.    هیمشهد گر  ار ید  یسرد و سنگ  یهازد که تمام کوه  یادیفر  رضا
، خوشحال بود اما طاهر نشست   ستادهیگذاشت بهادر آن طرف ا   نیزم  یرا آرام رو

مادر  یفقط کم  خواستیخم شد، دلش م اما زن و  به همراه   یبترساندش  را 
اش طاهر  خورده  ر یتاش را کشت. اسلحه رضا خروشان برخواست و با قلب  بچه

بکند بهادر مغز او   یعشقش کار  یکه بتواند برا  ن یرا گلوله باران کرد و قبل از ا
  اش یعشق تمام زندگ  نیرضا خندان و خوشحال از ا!  ختیرا نشانه رفت و گر

فرود آمد. آسمان   اسمن یچشمش بود! نتوانشت به مادر زنگ بزند. کنار    یجلو
ق  هیهم قصد داشت گر برا  اشه یگر  طرهکند! قطره  ر  نیا  یرا  . ختیدو عاشق 

 !ردیاز جنس آدم را بگ  یواناتیح ینتوانست جلو  یکس

 *** 

محکم نبود. تنها با قطار به    گاهه یآن تک  گر ید  نیحس.  ردینتوانست آرام بگ  ُسرور 
رس روزنامهد ی مشهد  جستجوها.  با  و  خواند  که  را  فهممادرانه  ی ها    دیاش 
شد و به طرف حرم    ادهیدر مشهد الرضا هستند. پ  شیبایاش و عروس زجگرگوشه 

مردم در   کردیم  سرا ندارد. ح   یشگیحرم آن حال هم   کردیرفت. اما حس م
 حال رفت و آمد هستند. چه شده بود؟

ا  ارتیشکشته ز  یدل  با دو کبوتر    نیکرد. ظهر شده بود و مردم قطعا خبر قتل 
روستا    یتا حرم فاصله نداشت. اهال  یزیُطرقبه چ   یبودند. روستا  دهی عاشق را شن

و با   د یحسن به رودخانه رس   خیبه دنبال صدا گشتند. ش  کی شل  ی صدا  دنیبا شن
مهربان را    ی. هم رضاند ک  ینمانده بود قالب ته  یزیچ  شیروصحنه روبه  نید ید
روستا به رسم   یها! زنیرا با عنوان معلم دوست داشتن  اسمنیو هم    شناختیم



 سیحسن به آمبوالنس و پل  خی. پسران شزدند یزنان کربال به َسروصورت خود م
 :د یکنار خود پرس  یو رضا را به سردخانه بردند. ُسرور از زن اسمنیخبر دادند. 

 ! ستی ن شهیافتاده؟ آخه حرم مثل هم یاتفاق - 

 گفت:   هیافتاده بود. با گر یداشتندوست اسمن یهم قرعه کارش به  یمشهد  زن

 طرقبه مردن!  یدوتا عاشق امروز تو روستا - 

س  هیگر  و در  ُسرور  قلب  داد،  ر  نهیسر  دختیفرو  ُپرسان   گر ی.  و  نماند.  پرسان 
 گر یروستا د  یشلوغ  دن یطرقبه رساند. با د  یحال خودش را به روستا  شانیپر

آن را ممنوعه کرده بود    سیدو جسد در منطقه که پل  دنینماند. د  شیبرا  یقوت
بود.   یف ناشدنوص  ارش. حال ز زدیقلبش نم  گر یقوت زانوانش را از دست داد. د

را گرفت، ُسرور با   شی کشان خودش را به آنجا رساند؛ سرگرد ماندگار جلو کشان 
 اشک بار گفت:  یچشمان

 برم! د یامه و عروسم بذاربچه - 

اجازه داد    ند،یبب  گونهنیدار را اداغ  ینتوانست مادر  اشیبا همه مستبد   سرگرد
بود و کنار    شانیرو  د یکه پارچه سف  ییها سر جنازه  یُسرور برود. ُسرور رفت باال

پارچه  زد.  زانو  بودند؛  خوابانده  دهم  با  برداشت  را  و    یرضا  دنیها  مهربانش 
کند قلبش توانش را از دست داد. آنقدر   یمادر  شیکه هرگز نتوانست برا  یاسمنی

حال َسرد شدن است. همه خاطراتش با رضا  بدنش در    دانستیشوکه بود که نم
صورت شفاف   یطاقت از کف داده صورتش را رو  یچشمانش بود. مادر  یجلو
آ  اشک   نهییو  رو  یهارضا گذاشت.  م  یگرمش  رضا  سرد  اما   ختند،یریجسم 
 ساکت و سرد گفت:  یاش کند. با بغضش رو به رضازنده توانستینم



  شدیپس چ  رسه،ینم  انیق با مرگ به پامامان عش  یگفتیبهم م   ادتهیرضا...    - 
  ؟یاونجا هم تنهاش نذار  یرفت  ،یعشقتو تحمل کن  یدور  یقربونت برم! نتونست 

 !شمیم یمن چ  ؟یپس من چ

. سرگرد با تمام زدند ی. برسر و صورت مکردند یهلهله م  تی ناله سر داد، جمع  و
 :د یاش رو به ُسرور پرسغصه 

 د؟ یدیاجازه دفن م گم،یم تیتسل - 

اما   د یکش  قینفس عم یکم  اورد،یآلودش طاقت ننتوانست قلب خون  گر ید ُسرور 
که    د ینفسش برنگشت سرگرد که همچنان منتظر جواب بود با چشمان خود د

 اد.جنازه پسرش افتاد و همانجا جان د یُسرور دق کرده و رو

 گناهشیو بچه ب اسمنیکرد که رضا و   یاحمقانه کار  یحسادت  ز یت  غیبا ت  بهادر 
خاک بمانند. طاهر    ر یها زخاک، سال  ر یاما ز  دند، یبود و به آن رس  شانیکه آرزو

شان  که تنها گناه   یگناهیروح عاشق و جوانان ب  رد؛یآرام بگ   یرا سوزاندند تا کم
بود سقوط   یقیآب عم  رشیصخره که ز  ی نماند. باال  ایداد در دن   حیعشق بود! ترج

. دستش را دراز کرد  ردیپذ یخاک هم او را نم  کردیداد. چون فکر م  حیآزاد را ترج
 از درد در آب افتاد. یو با لبخند 

 *** 

با تش  اسمنی امام رضا  با با شکوه دوستان  عیو رضا و ُسرور در کنار حرم  شان 
ها  از آن   هایسرخ، به تن خاک سپرده شدند و امام مهربان   یهاالله   هیشب  یچشمان

 کرد!   ییرایپذ 

 نوشت: نگونهیاز شادمهر ا یرا با شعر  زشیانگخانواده غم انیپا هیهان



 ستین ر یهنوزم د د یکنم شا  دایتو رو پ د ی"با

 ست ی ن ر یتقصیب ر یتقد  یول یساده دل کند  تو

 یزنیبازم منو خط م یمن تابهیب نکهیا با

 یکنم تو با خودت هم دشمن  دایتو رو پ د یبا

م  هی با    یک من  مثله  لحظه   تونه یجمله  اون  رفتن    یهاآرومت کنه  از  آخر 
 کنه   مونتیپش

حس   یکنیبه من فکر م  یوقت  عبور یب  یهاکوچه   نیشهر سرد، ا  نیاز ا  رم یدلگ
 از راه دور کنمیم

ا  هی  آخر  پ  برهیمچشامو    یسو  هاه یگر  نیشب  از  داره  جا    یرهنیعطرت  که 
 پره یم یگذاشت

 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

 ی اگه پروازمو پرپر کن یکنم حت  داتیپ

 ی دستتو احساسمو باور کن رم یبگ  محکم

پ  د یبا رو  شا  دایتو  د  د یکنم  هم  دل کند   ستین  ر یهنوز  ساده   ر یتقد   یول  یتو 
 ست ین ر یتقصیب



 یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ د یبا

 ."یکمتر نش  نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض

 

تقد سندهینو  سخن تقد   می:  داد.  نوشتن  اجازه  که  مادرم  بانو  شما   میبه  به 
  د ی باش  یریمس  تگر یاثر من مورد قبول واقع شود و حما  نیکه اول  د یخوانندگان ام

 که در آن قدم گذاشتم.

 "ستین ر یتقصیب ر یتقد 

 ان یپا
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