
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خالصه

 سعید پسر ارشد حاج مرتضی تاجر به نام فرش ؛

 یکی از متمول ترین و معتمد ترین تاجران زنجان ؛

 افتخار حاج مرتضی به داشتن خانواده سالم و تمام

 سالمتش که مشکل اخالقی ندارند و بی آبروي به بار

 ...نیاوردن اما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...فصل یک ؛جدایی

 دختري که تمام باورش با یک کشید در هم

دخترك دل شکست ....از کوه سقوط می کند  ....شکست 
 ، امشب این کوه سرسبز مانند

 تو از درد بی امان به خود می پیچی و .تو درد دارد 

 کوه درد را فریاد میزند

 رشته کوه هاي اطراف به انعکاس درد تو غرش می

 کند ، هر وقت که تو با سنگ هاي سفت و لبه

 دارش برخورد میکنی ، کوه در خود فرو میریزد و تو

 .... در خون خود میغلتی

 هکوه اگر زبان داشت از این سرنوشت گله میکرد ب

(که خدایا چرا از بین این همه کوه هاي سربه ....درگاه حق
 فلک

 کشیده ، من نیمچه کوه را براي دریدن این جام بلور

 .... تن و نازك تن انتخاب کردي



 درست که تو خالق منی و من مخلوق تو ، اما من

 ... شرم دارم به دریدن و شکستن این دخترك

 ی در آندختري که چون جام ؛ جامی که هنوز ساق

 می نریخته تا در آن بنوشد و مستی کند از این بلور

 )... تن نازك تن

 آخر این کوه را چه به این حکمت بزرگ، که اگر

 میدانست می درید بی هیچ ابایی تن این دخترك که

هنوز سقوط می کند و در خونش غطه ور استنفس ها به 
 شماره میافتد، جام بلور تن و نازك تن

 وط میکندشکست و کوه سق

 در کوه ي که صداي پرندگان در آن مستی می

 کردند در هواي خوشش ، مستانه پرواز می کردن و

 النه می ساختند در جنگل هاي برافراشته در دلش

 دیگر صدایی شنیده نمیشود جز ناله هاي ....

 ..... دخترك که جانش به لب رسیده و جان میدهد

 نازك تن،کوه باشنیدن صداي شکستن جام بلور تن 

 فمهمید که محکوم شده است به سرخی خونی که ابا



 دارد از نام بردنش

 اشک می ریزدبغض می کند

 فریاد می زند

 اما همه بیفایده است

 کوه که استوار و محکم ایستاده است در دلش

 معجونی دارد که توانسته تن خود را به سبزي

 آرایش کند اما این کوه دیگر سبز نمیشود و نه

 اگر سبز کند سبز زاري، با اشک و خون و اگر استوار

 بخواهد استوار بایستد اقامه میکند به روایت

 ......جدایی

چقدر غمگین است این آهنگ زشت  جدایی به ناحق
 دخترك دست خون آلودش را ....شیشه و سنگ شکستن

 ... دراز میکند تا شاید دستی به کمکش دراز شود

 دست او را اما، فقط این صدا ناله هاست که

 ....میگیرد

 ....صداي انعکاس جدایی به ناحق
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جواب حاجی ...واي ....واي....فصل دو ؛ به نا حق_ واي
 !را چی بدم؟

 ..... فقط خدا کنه اوضاع بیشتر از این خراب نشه

  با دستهایی که به سادگی می تواند یک فرش

 متري را بلند کند و رو شانه هاي پهنه مردان اش

 صورتش رو پنهان کرد و به اتفاقی که همین .بگذارد



 یک ساعت پیش مثل بمب صدا کرد ، فکر می کند

 باز هم همین .که اگر ، این اتفاق باز هم تکرار شود 

 !!!....تصمیمی رو می گیرد ، که گرفته

 !!!باز هم همین کار را میکرد

 فکرهاي خانه خراب کن بود که صداي تق در همین

 هاي که به در اتاق می خورد به گوشش رسید از

 روي لب تخت بلند شد و دستی به صورتش کشید تا

 از آشفتگی در بیاید_بله، فرماید

 در اتاق باز شد و جان جانان شیرین بانو وارد میشه

 سعید این زن را عاشقانه می پرستد و در هر حالی

 یا بیدار به محض ورودش به احترامشباشد، خواب 

 می ایستد به افتخار، مادري ریز نقشش

 به به ببین اینجا رو چه گلستان شده، شیرین بانو _

 سالم عرض شد

علیک سالم مادرنزدیک می رود هنوز هم مانند کودکان  _
 حصارتمناي 

 دارد



 مادر به فدات، جان شیرینم، بیا بریم پایین، حاجی_

 کارت داره

 ه همین گونه با آرامش صحبت می کند آرام وهمیش

 مهربان، زیبا و قشنگ، آنقدر زیبا که فراموشت شود

 ...که طوفانی در پیش است

 همیشه و در همه حال احترام مادر را دارد حتی اگر

 کوهی از آتشفشان باشد به سمت مادر می رود و او

می کندو این مادر  حصار، حصاررا چون کودکان تشنه 
 میبالد به داشتن چنین فرزندي به خود

 برومند که آرزوي هر مادري است

 دست به بازوي پسر می گیرد

 جان شیرینم مبادا روي حرف حاجی حرفی بزنی و_

 من پیش حاجی شرمنده شم

 باز هم، با همان لحن زیبا و قشنگ سخنور است با

 اینکه، میداند مردان این طایفه روي مردانگی شان

 !!!دخون را حالل می کن

 و جواب پسر در مقابل این مادر که مبانی ادب است



فقط و فقط چشم است_چشم شیرین بانو، شما امر کن خودم 
 غالم زر

 خریدتم

 کشید و با لحن شاد حصارمادر را سفت و سخت در 

 و سرخوش که فقط مخصوص مادر است دستی به

 صورت سفیدش میکشد

 ز وحاجی چیکار کرد، که اینقدر خاطرش برات عزی_

 از جان شیرینت میگذاري، شیرین بانو

سعید با عشقی خاص، با ....یلی براي خودش، تو مردي_
 نگاهش شیرین بانو را طواف

 :می کند و گفت

 که چرا تاج ...بیا بریم پایین، تا حاجیت فلکم نکرده_

 سرش تو اتاق من اسیر وایساده تا این گردن کلفت

 ...حضور اجال کنه

 این چهل اندي سال عمرم نگو جان شیرینم تو_

 هیچ وقت از حاجی حرف بی ربط و بی معنی نشنیدم

 همیشه از در ادب و احترام سخن گفت



 میگیرد به حصارهمانگونه که مادر را یک طرفه در 

سمت در اتاق می برد_خودمونیم شیرین بانو بیا یکم از 
 زندگیت با حاجی

 مپسر به این خوبی میشم محر ...با من درد و دل کن

 رازت

 شیرین بانو با لبخند مادرانه سعید را به سمت پله

 هاي پایین هدایت میکند و در همان حال گفت

 بیا برو مادر االن وقت این حرفها نیست؛ بعدم اگه_

 رازي هم باشه اون مال منه و حاجیه، که اونم باید

 ....پوشید باشه نه اینکه جار بزنیم

باشه  شانهتی که تو یه با مکث کوتاهی ادامه داد_راز تا وق
 راز غیر این راز

 نیست حرف بیراهه

 ....، حاال هم برو حاجی کارت داره

 حصاراز روي پله ها برمیگردد و مادر را سخت در 

 ها چه حال خوشی دارد براي حصارکشید و این 

 ...سعید عاشق مادر



 اي شیرین بانو عجب دلبري هستی، از خدا  تا _

 کمتر دوست دارم

سرخوش است فقط، در مقابل شیرین بانواي کاش  این پسر
 این پلهها پایانی نداشت تا فاصله اي نشود

 میان این مادر و پسر

 سالم حاجی اگه عمري باشه در خدمتم؟ _

 پدر که پشت به پسر ایستاده برمی گردد این مرد

 هیچ شباهتی به حاجی حجر نشین راسته فرش

 فروشها ندارد

 تش خدا سوخته کهصورت این مرد انگار در آ

 ...اینگونه برافروخته می تازد

 در یک کالم هیچ انتظاري از این مرد آشفته حال

نباید داشت!!!_ خدمت از ماست گل پسر، تاج سر، گل 
 کاشتی،

 ...سربلندم کردي

 چقدر تمسخر می تواند در چند کلمه باشد که چون

 ویرانگر آدمی را سست و بی حال کند



 .......محضر دارو بیاربیا برو حاج مصطفی  _
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 تن صداي این مرد اعالم جنگ نابرابر است که با

 صداي ظریف گریه دخترانه ي شروع می شود

 سعید وقتی به سمت صدا برمیگردد دختر آقا فتاح

 رو میبیند که در پذیرایی با چادر سفید روي مبل

 !!!...از همه بدتر بدون حضور خانواده اشنشسته و 

 ناخواسته به همان سمت حرکت کرد که با فریاد



 حاجی میخکوب شد و ناباورانه به سمت حاج مرتضی

 برمیگردد که با حال زار مادرش شیرین بانو چشم

 در چشم می شود که روي پله ها ایستاده و به نشانه

 سکوت دست روي دهانش گذاشته وگرنه حتما حرف

_یاال پسر چرا وایسادي ...دارد براي زدن و تبرئه شدن
 االن آقا فتاح با خانواده

 میرسه

 حاج مرتضی رو به شیرین بانو که روي پله ها بال

 تکلیف ایستاده، کرد و با تشر گفت

 حاج خانوم شما دست بجنبون االن موقع سیخ _

 وایستادن، نیست؛ ساره هنوز از مدرسه نیومده

 تمام بی جانی اش بلند میشود تا مثلشیرین بانو با 

 همیشه پشت مردش باشد

 نه حاجی، بچم کالس فوق برنامه داره یکی دو _

ساعت دیگه میرسهاین مادر چه حال خرابی دارد و مدام 
 در دل به زمین

 و آسمان التماس می کند، که فقط یک امشب، به



 ....خیر بگذرد که اگر بگذرد

 اطب قرار داد کهحاج مرتضی دوباره سعید را مخ

 همچنان مات و متحیر در وسط پذیرایی ایستاده

 است

 اول برو دنبال خواهرت ، بعد برو دنبال حاج _

 مصطفی محضردار

 حاج مرتضی مکثی کرد و با تن صداي بلند تر ادامه

 داد_یاال به جنب، تو که هنوز وایسادي ببین منو، نگاه

 ...کن

 سیبی میبا حرکت دست راست که انگار از درخت 

 چیند رو به سعید درمانده می غّرد

 ؟! برو تا...؟! چیز عجیب و غریب دیدي...چیه _

 ....بیشتر از این حرفا بارت نکردم بی غیرت

 حاج مرتضی با چه نفرتی بی غیرت را گفت

 شیرین بانو دو پله پایین میآید و مردش را عاجزانه

 .....خطاب می کند_ حاج آقا

 حرف هاي درشت آقا فتاححاج مرتضی که در سرش 



 جوالن می دهد

 کالم زن را می برد و دستی در هوا تکان میدهد به

 نشانه ي برو بابا

 االن باید ...وقت زیاد براي تربیت کردن من خانوم _

 ....به فکر ثور و سات عروسی این شازده پسر باشیم

این حرفها را با تمام تمسخر ادا می کنندهر کسی که حاج 
 ی شناسد اگر با چشممرتضی را م

 و گوش خود این حرفها را نشنود پیامآور این خبر

 را حتما کذاب می خواند

 یاال بجنب پسر وقت کمه بعدش بشین یه دل سیر_

 ...نگاه کن و از بی غیرتید لذت ببر

 و این بار با در نجوا میکند با تمام درمانده گی

 آخ پسر کاله تو بذار باالتر که خوب آخر عمري با_

آبروي من بازي کردیسعید باور نمی کند آقا فتاح به این 
 سرعت تشت

 ...رسوایی اش را به صدا درآورد باشد

 با ناباوري برگشت به سمت دختري که چشم هاي



 قرمز اش گواه بد میدهد

 شما اینجا چیکار میکنید؟؟؟_

 کلمات را تک به تک و تکه تکه ادا می کند، جان می

 ..می داندکند براي گفتن آن چه که 

گریه دخترك تمامی ندارد و ناقوس ویرانی ...رسوایی دارد
 به صدا

 در آمد

 جاح مرتضی به یک بار فریاد زد

 چرا از اون می پرسی بیا از من بپرس،_

 آخ که خدا لعنتت کنه، نه تو رو چرا، خدا من رو

 لعنت کنه که تخم و َتِرکی مثل تو دارم

 شک می کند وشیرین بانو به گوش ها و شنوایی اش 

 با دستانش گوشه ي روسري اش را نزدیک لبانش

 جمع می کند و هق میزند و حاج مرتضی درمانده تر

ادامه داد_آخ بی وجدان، من کی از تو رو برگردوندم، 
 کی پاي

 حرف دلت رفاقت نکردم، که این طور کمر همت



 بستی به بی آبروي من

 :مکث ُپر دردي کرد و قدمی بی هدف زد و گفت

 مِن پدر، چی برات کم گذاشتم هاان ، اصال من_

 نارفیق، تو که با مادرت رفاقت داري، به مادرت می

 گفتی چه مرگتِ 

 حاج مرتضی به قدري با درد کلمات را ادا می کند که

دردت بگیردآرام و آهسته چون کوه ي استوار که سیل بی 
 آبرو او

 را شست و کناري ایستاده و دست هایش را روي

 و هم انداخت و با لذت تماشاگر استر شانه

 اما کوه به یک بار غرش می کند تا در پایان عمرش

 خودي نشان دهد تا بیشتر از این به رسوایی دامن

 نزند

 فریاد می زند درست در یک قدمی سعید با صورتی

 برافروخته، چشمانی که چشمه خون است

 روي پنجه ي پا بلند می شود تا شد قد چند سانت از

 .....هم قدش بلندتر شود پسر
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 بی آبروي بی همه چیز، اون موقعی که از دیوار آقا_

 فتاح باال می رفتی، تا نر بودن خودت رو به رخ

 دخترش بکشی باید این سوال اون موقع از خودت

 می پرسیدي

 می کنم؟ که من باالي دیوار شما چه غلطی



 حاج مرتضی دیگر رمقی ندارد از وقتی آقا فتاح به

حجراش آمد و رفت، درشت بارش کرد دیگرنتوانست کمر 
 راست کند، آهسته نشست یک پایش

 را دراز کرد و دیگري را جمع آرنج دستش را روي

 زانو می گذارد و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه

 داد

 زند، تمام چند باري آرام سرش را به دیوار می

 باورش، تمام ایمانش، تمام توانش خالص می شود در

 سعید، اما، همه را در چشم بر هم زدنی از دست

 رفته می بیند و با درد کمر شکن لب زد

 ـآخ پسر، چرا این بی آبروي رو به بار آوردي، چه

 افتخاري باالتر از اینکه دختر آقا فتاح عروس خونه

 ام بشه

ر یک کالم افتضاح است،درمانده حال و روز این مرد د
 رو به شیرین بانو کرد که هنوز روي پله ها

 ایستاده و انگشت دستانش دردمند در یکدیگر لح

 می کنند، گفت



 شیرین بانو می بیند اشک جمع شد در چشمان

 مردش را، اما چشمه اشک خودش جاري می شود

 نه بانو دروغ می گم، از دختر آقا فتاح، بهتر سراغ_

 ؟داري

 شیرین بانو اشک هایش را با گوشه ي روسري گل

دارش پاك می کند و سرش را به تایید همسرشتکان می 
 دهد، حاج مرتضی رو به سعید که در

 :ورودي سالن پذیرایی ایستاد کرد و گفت

 هان پسر تو حرف بزن؟_

 سعید حرف براي گفتن دارد اما، می داند راه به جاي

 ندارد

 !!!.... سکوت و ساکت میماند

حاج مرتضی کامال رو به سعید کرد و گفت:_چرا آقا فتاح 
 با حال خراب باید بیاد تو حجر من، از

 من بپرس، که پسرم اونی که من، به اسمش و

 رسمش تو بازار قسم می خورم تا همه باور کنن

 حرفم درست، تو معامله م هیچ شیله و پیله ي



 نیست، دم غروب که سگ صاحبشو نمی شناسه

 ونه اش، با دخترش، زیر یه سقف چه غلطی میتو خ

 !!؟ هااااان...کنه

 اما این سکوت و ساکت بودن سعید و سر به زیر

 بودنش زیادي به مزاج حاج مرتضی سازگار

 !!!...نیست

چشمی که می سوزد از بی ...با نگاهش سعید را می َدرد
 .....آبروي

 ...گلوي که خشک شد از حرف هاي درشت

 خاطره ده سال اختالف سن به توچی ترسیدي به _

 ؟ به خداي احد و واحد قسم، با ساز و....دختر ندن

 دوهل عروس خونه ام می کردمش

 ....سکوت سعید و مزاج ناسازگار حاج مرتضی

 حاج مرتضی خیز گرفت به سمت سعید، درست

مانند شیر درنده چنگ و دندان نشان دادپنجه هایش را 
 سعید زد شانهمحکم به تخت 

 رین بانو پله ي دیگر از ترس پایین آمد و دستششی



 را روي نرده محکم تر کرد

 دختر آقا فتاح هق می زند روي مبل سلطنتی که

 دیگر زیبا نیست سقوط کرد

 آخ کره خر، چرا اللی، چرا خوشت میاد با آبروي_

 پنجاه ساله ي من بازي کنی، تو مگه ناموس ندار که

 ....اانی می کنی، آهاااااااااااابی ادب

 وقتی نگاه سر به زیر سعید را دید با لحن زندي

 نکبت بی آبرو....گفت:_حالم گمشو از جلوي چشمام

 حاج مرتضی پشت به سعید کرد هنوز قدم اول به

 دوم نرسید که سعید عاجزانه لب زد

 ....من این کار رو نمی کنم_

 به یکباره حاج مرتضی برگشت و به سعید نگاه تیزي

 : تمسخر گفتانداخت و با 

 :نشنیدمسعید سرش را بلند کرد و با حیاي خاصی گفت_

 من نمی روم دنبال حاج مصطفی، این خود بی_

 ....غیرتی

 حاج مرتضی رو به سعید آن یک قدم را پر کرد و باز



 هم به تمسخر در حالی دست پشت گوشش برد و

 :سرش را کمی کج کرد و گفت

 ....نشنیدم_

 بهتر بگوید اما، حاجسعید نفس عمیقی کشید تا 

 مرتضی با لحنی که باور کردنی نبود ، زشت و بد

 گفت:_بیا برو گمشو نکبت، بوي گندت همه جا رو

 .....گمشو...برداشت، چطور روت میشه حرف بزنی

 جلوي چشمام نباش

 ...سعید ایستاد

 ....سکوت و ساکت

 .....این با مزاج حاج مرتضی سازگار نیست
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 حاج مرتضی برگشت تا کار را تمام کند اما، شروع

 حرف هایش یک مقدمه دارد آن هم، کشیدي آب

 دار است، که روي صورت سعید جا گرفت

 ....سه چشم

 یک چشم، محکم بسته شد و در خود فرو ریخت ،

 سر دیگر این کشید اوست!!!! که به همین وسعت، با

 ین درد از پدرش بعد پانزده سال تجربه کردهم

 چشم دوم، چشم مادري که به اشک نشست و سه

 پله ي باقی مانده را پیش آمد اما، با اشاره دست

حاج مرتضی روي زمین آوار شدچشم سوم، باور نکرد و 
 دلش خون شد و بهانه

 ،....گیر



 سخت است مرد باشی و در جمعی که مادرت و

 محّرم خانه باشد سیلیدختري که قرار است 

 ...بخوري

 حاج مرتضی پشت به بانو است اما از دل بی قرار او

 خبر دارد

 بمون سر جات بانو_

 رو به سعید کرد که هنوز در ُبهت سیلی با چشم هاي

، تو حجر به ...ناباور خیر به پدر است_من رو نگاه کن
 آقا فتاح قول دادم که

 میشه امشب دخترش عروس خونه ي من میشه پس،

 این از این ؛

 بعدم قول دادم تا یه ماه دیگه مراسمی که در خور

 آقا فتاح باشه می گیرم پس می گیرم اینم از این؛

 قول دادم شما رو می فرستم سر خونه زندگی تون

 پس میفرستم اینم از این

 حاج مرتضی رو به در که درست پشت سعید است،

 خت ترکرد و با اشاره و لحن به مراتب بدتر و س



 گفت:_حاال زود بجنب، حاج مصطفی منتظر

 ....بعد از این رسوایی

 عقد و ازدواج با دختر آقا فتاح دیگر نمی تواند کمر

 ...راست کند

 دخترك بلند شد، صورت گلگونش و اشک چشمانش

 .....هنوز هم به قوت خود باقی است

 دخترك دیگر اباي ندارد که در چشمان سعید خیره

 ....شود

 سر پا التماس شد و رو به سعید که در دهدخترك 

قدمی اش ایستاده آرام نجوا کرد و فقط سعید شنیداین 
 دخترك چه نازنین اشک می ریزد نه صداي

 نامفهومی و نه صداي گوش خراشی، فقط اشک می

 ریزد صورت دخترك با اشک و خجالت سرخ و

 ملتهب شده

 سعید با محبتی خاص رو به دخترك برگشت،

 د و با چشم هایش دخترك را مطمئن کردلبخندي ز

 که نگران هیچ چیزي نباشد اما،دخترك بار دیگر



 نجوا کرد

تو رو به خدا،نذارید این انفاق بی فته!!!!!سعید نزدیک _
 تر رفت و با محبت آرام سري تکان

 داد و لبخند زد به رو دختري که حال پریشان

 ....دارد

 ....سعید از حال و احوال دل او خبر دارد

 : و با اطمینان گفت

 ...من هیچ وقت شما رو عقد نمی کنم_

 فریاد بلند حاج مرتضی مانع شد از ادامه ي آنچه می

 ....خواست بگوید تا دخترك آرام بگیرد

 حاج مرتضی از پشت یقه ي سعید را گرفت و کشید

و بین سعید و دخترك فاصله انداختتمام قدرت حاج 
 مرتضی در دستانش جمع شد و

 ید را همان طور به سمت در حل داد، سعید تقالسع

 می کند اما بی فایده است چون از تمام قدرتش

 استفاده نمی کند او از پدرش خجالت می کشد تا

 مقابل مثل کند فقط در حدي که از دستان پدر جدا



 شود

 : حاج مرتضی با غیض بیشتر گفت

 تو خیلی بی خود کردي، بی غیرت، نمک به حروم،_

 قع که نر بودن با مرد بودن تاخت می زدي،اون مو

باید فکر این جا شو، می کردیحاج مرتضی سعید را مقابل 
 در رها کرد و پشت به

 سعید چند قدم به سمت شیرین بانو که آوار شد

 روي آخرین پله رفت و با تن، صداي که محال است

 براي شیرین بانو باشد او را مخاطب قرار داد

 پا شو خود تو جمع کن، .....چی این مسخره بازي ها_

 این چه وضع شه

 من دختر آقا فتاح رو عقد نمی کنم_

 سعید کلمات را تک به تک و محکم ادا کرد تا شاید

به یک بار حاج مرتضی برگشت و شیرین ...فرجی شود
 بانو با هول

 و ال از روي پله بلند شد

 به .دیگر روي مدارا و آرامش در حاجی خبري نیست



 برگشت و به سمت سعید یورش برد و یقه یک باره

 به شانهي سعید رو گرفت و به سمت خود کشد 

 هم قرار گرفتن و با هر کلمه که گفت سعید را، شانه

 تکان می دهد

 مبادي ادب چشم می بندد و کلمات درشت خود

 ..نماي می کند با لبخند ژکوند

 سعید درشت و بلند قد است اما، این قد و قامت

چی  بی ادبرا از پدر به ارث برده_حیون،  چهار شانه
 می گی براي خودت پریدي

 تو خونه طرف، خیمه زدي رو ناموسش بعد می گی

 ... بی ادبعقدش نمی کنی تو شکر خوردي بی ُبته ي 

 ي شانههر دو دستش را با تمام قدرت به تخت 

 سعید کوبد شّدت ضرب، سعید را به دیوار پشت

 صدایش اوج بیشتر سرش کوبید و حاج مرتضی به

 داد

 .... آخه، کوَدن، احمق،بیشعور_

 مکثی کرد و با تمسخر با دستش سر تا پاي سعید را



باال و پایین کرد و گفت:_خر، چه می دونه موز چیه؟ تو 
 چه می دونی ناموس

 ....چی
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 اج مرتضیسعید درمانده تر از آن است که جواب ح

 را بدهد آخ که اي کاش میتوانست فریاد بکشد بلند



 و رسا ، اما شیرین بانو و اشارههایش،که زبان به

 دهان بگیرد و حرفی نزند

حاج مرتضی با حال خرابی ادامه داد_تا بعد بشینم، ببینم 
 چه غلط اضافه اي کردم که

 آخر عاقبتم شد، آخر و عاقبت یزید

 فته در تک تک کلمه هایششیرین بانو با التماس نه

 :گفت

 حاجی تو رو به خدا کوتاه بیا _

 حاجمرتضی به یکباره سعید را رها کرد و به سمت

 شیرین بانو رفت و فریاد کشید

 تو رو خدا چی!!! تو اصالً روت میشه حرف بزنی با_

 به چیت مینازي به نره خري که تربیت ....من ؛آره 

!!!آره را ...ی منکردي که کمر همت بسته به بی آبروی
 جوري فریاد زد که شیرین بانو در خود مچاله

 شد

 اگه نصف عیب از من باشه نصف دیگش از تو_

 حاج مرتضی نمیفهمد چه گفت و به چه کسی گفت



 سرش را کمی کج کرد و در صورت گلگون شدي

 شیرین بانو با عصبانیت چشم هایش را باریک کرد و

 با تن صداي خوف انگیزي ادامه داد

 تو بگو اون موقعی که این بی غیرت بی همه چیز_

فریاد بلند سعید خطی ....رو حامله بودي چه غلطی کردي
 شد روي حرمت شکنی

 حاجمرتضی به شیرین بانوي مبهوت

 سعید از پشت بازوي تنومند حاج مرتضی رو گرفت

 و به سمت خود کشید و بین پدر و مادر حیرت زده

 :ناراحتی گفت اش فاصله افتاد با عصبانیت و

 !!!!بس کن پدر من، چه ربطی به مادرم داره _

 شیرین بانو این مرد روبهرو را نمی شناسد به خدا که

 نمی شناسد، به یاد ندارد حتی با نگاه هایش او را

 آزرده باشد

 شیرین بانو، زنی صبور است، میتواند صبر کند تا

 مردش آرام شود االن زمان مناسبی نیست که سر به



این مرد طوفان زده بگذاردخوب به یاد دارد وقتی به سر 
 استقبالش رفته و چهره

 درهم اش را دید خستگی را تعبیر کرد اما با دیدن

 دختر آقا فتاح با چادري سفید و آن دسته گل بزرگ

 و زیبا دهانش چون کویر خشک و سوزان شد نه

 اینکه به مردش مطمئن نباشد فقط به خاطر اشک

 م هاي دخترك برق می زد و باهایی که در چش

 دیدن شیرین بانو سر به زیر گرفت

 ترسید و با نگرانی به حاج مرتضی نگاه کرد و همان

 نگاه کافی بود تا بفهمد طوفانی در راه است، تمام

 !!!!نشدنی

 زمانی که حاج مرتضی در آشپزخانه در حال آب

 خوردن از پارچ مسی بود نزدیکش رفت تا جویاي

 قا فتاح شود که حاج مرتضی پارچهبودن دختر آ

مسی را در دستانش گذاشت و با حال خراب لب زد_ یه 
 امروز زیاد دم پر من نباش تا پرم به پر نگیره،

 میفهمی چی میگم که؟؟، پس خودت رعایت کن



 امروز حرف درشت زیاد شنیدم تو فقط حواست به

 ....دختر فتاح باشه و بس

 ت و با لحنی زنندهنرسیده به درگاه آشپزخانه برگش

 تکلیف تعیین کرد

 قبل از هر کاري برون اون گردنکلفت بکش پایین _

 که اگه خودم برم باال دیگه پسري نداري که بهش

افتخار کنیشیرین بانو بود که ناباورانه به آن طرز بیان 
 خیره

 !!!...ماند

 حاجی در زمان سرخوشی در جمع خانواده گردن

 داد آن هم با شوخی وُکلفت را به سعید نسبت می

 خنده با یک دست گردن سعید را می گرفت و فشار

 میداد به سمت پایین می برد و رو به شیرین بانو با

 خند می گفت

 تو این گردن کلفت پدر صلواتی را بیشتر از من _

 نه....میخواي بانو

 فریاد سعید و گالویز شدن پدر و پسر او را از



 بح امروز بودخاطرات خوشش که آخرینش همین ص

 !؟؟؟..بیرون کشید_ چی داري میگی پدر من

 سعید حاج مرتضی را از پشت میکشد تا فاصله

 بیندازد بین پدر و مادر مچاله شده روي پله ها که

 دیگر صبر از دست داده و هق هق اش به گوش می

 رسد و این حال سعید را بد می کند حاج مرتضی بر

 دسعید میزن شانهمی گردد و به تخت 

 دروغ مگه، لقمه من و رفتار مادرت شدي تو، توي_

 به سمت شیرین بانو بر می گردد تا آخرین ضربهبی ادب

 کلمات درشت و بی ریشه را بزند، بر تن این زن از

 هم جا بی خبر

 سعید با حرفی که زد مانع از پرده دري حاج مرتضی

 شد با حرصی که در تک تک کالماتش هویدا است

 :گفت

 عقدش می کنم ....خب ....کنم عقدش می _

 کمی سکوت کرد و دمی گرفت

 اما به خداي احد و واحد از این شهر میریم نه من_



نه این دختر حق هیچ رفت و آمدي، نه با خانوادهمن، نه 
 با خانواده خودش نداره تا آخر عمر جفتمون،

 که اگه رفت و آمد شه خون جفتمون رو می کنم تو

 ...شیشه

 هجی می کند کلمات رابا حرص بیشتر 

 مرد نیستم اگه حرفمو پس بگیرم _

 شیرین بانو با صداي تحلیل رفته ناله میکند اما

 حاجی کاري به شیرین بانو ندارد نزدیک سعید شد و

 سعید چند بار شانهبا تمسخر پشت دستش را روي 

بعد هر  ......زد و با هر بار زدن گفت:_ باشه، عقدش کن
 غلطی دلت خواست

 از توي بی غیرت برمیاد بکن،

 صداي سعید تحلیل رفت اما، همچنان استوار است

 از حمایت از مادرش

 حرفهاي حاجمرتضی سعید را از اوج قدرت با

 صورت به زمین زده اما نادیده می گیرد چرا که خوب

 می فهمید که این پدر تمایلی به شنیدن ندارد



 سوالی از حاج مرتضی پرسد؟

 تر و با حیاتر و نجیب تر از مادر من زن عفیف_

_نیست!؟ که اگر باشه من نمیشناسم روا نیست ......هست
 دلی

 ازش بشکنی من خطایی نکردم

 به خدا که نکردم، هرچی بگم شما باور نمیکنه اما،

 باشه، شما میگی عقدش کن؟ عقدش می کنم اما، با

 حرفهایی که از سر عصبانیت میزنید دل نشکنید از

 مادر بی خبرم

 خ حاج مرتضی که با حرص ادا می شود و با اشکپاس

 بی امان شیرین بانو تالقی می کند

 تو یکی نمیخواد جانماز آب بکشی، عقدش کن _

 بعد یه ماه جشن بگیرد درخور آقا فتاح بعد هر

 غلطی دلت خواست بکنو زیر لب نجوا می کند

 معلوم نیست با این لباس بّر که تنت کردي چند _

 ه غلط هایینفرو دریدي و چ

 کردي که ما بی خبریم



 سعید ناباورانه به حاج مرتضی نگاه می کند که او را

 با هر کلمه ي می کوبند

 شیرین بانوي بینوا که دیگر رمقی ندارد از حمایت

 شاه پسرش، همه را نشنیده می گیرد و سعید را با

عجز خطاب می کند تا شاید این جنگ تمام شود_ آخه 
 ه می خوري؛ فکر منپسر این چه قسمی ک

 هستی؟
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 سعید نزدیک شیرین بانو زانوي ادب زد دستان مادر

 را در دست گرفت و با تمام محبت کلمات را با محبت

 بیشتر ادا کرد

 اگه بمونم انگ بی غیرتی ....آخه قربونت بشم، من _

؟چه قدر این ...ت داريمیخوره به پیشونیم، اینطوري دوس
 پسر مظلوم میشود در برابر این بی

 عدالتی سرش را روي زانوي شیرین بانو گذاشت و

 دلش فریاد را صدا میزند

 نمیتونم شیرین بانو به خدا نمی تونم اگه من، _

 دختر آقا فتاح را عقد کنم دیگه نباید تو این شهر

 !!!بمونه

 یبانه نگاهسرش را باال آورد و در چشمان مادرش غر

 کرد و ادامه داد

 اما بازم حرف، حرف شماست، میگی بمون، _

 هنوز اشک هاي دخترك می بارد او هم این....میمونم، اما

 سرنوشت را نمی خواهد و با چشم هایش هر جنبنده



 اي را التماس میکند دخترك بینوا نه راه داشت نه

 فرار

 حرفی نداشت براي گفتن چرا که پدر او هم گوش

 وا نداشتشن

 پس حرفی براي زدن نمی ماند چرا که آن لحظه که

 پدرش او را کنار سعید دید، دیگر به رویش نگاه هم

 نکرد

 و منتظر نماند تا بگوید از اتفاق پیش آمده تا اینکه

 حاج مرتضی با دسته گلی زیبا و شیرینی به دنبالش

آمد و از مادرش چادري سفید طلب کردچادر را خود حاج 
 با احترام سرش انداخت ومرتضی 

 او را عروسم و دخترم خطاب کرد و در همان حال

 مهریه هاي سنگین و جهازي کامل را شیربها تعیین

 کرد و با ادب و احترام او را به خانه اش آورد و تا

 همین حاال هم به غیر از گل دخترم و عروسم چیز

 دیگري به اون نگفته

 انه او را نگاه میوقتی یاد مادرش افتاد که چه ناباور



 کرد و اشک می ریخت، اشک هایش سرعت بیشتر

 گرفت

 هنوز هم صداي مادرش در گوشش اکو وار، تکرار می

 شود که چطور مظلومانه پدرش را التماس کرد که به

 دختر یکی، یک دانه اش تهمت نزند و او را برگرداند

اما پدرش نشنید یا شنید و خودش را به نشنیدن زدشیرین 
 دستهایش را از دستان مردانه پسرش بانو

 بیرون کشید

 با هر دو دستش صورت سعید را قاب کرد

 او خوب می دانست که قسم سعید قسم است این

 خصلت مردان این طایفه ست

 مردانه قول میدادند و مردانه تر به آن عمل

 میکردند و از حرفشان برنمی گشتن و اگر برخالف

 ظر بدتر از آن باشی وقسم آن ها رفتار کنی باید منت

 به خاطر همین بر خالف میل مادرانه اش با دلی

 شکسته و صدایی که بغض را فریاد میزند تسلیم



خواسته پسر شد و گفت:_ پسر من مرد تر از این 
 حرفهاست جان شیرینم، هر

 جا که دلت خوشه، منم به دل خوشی تو خوشم اما،

 ارزنگ زدن را از من مادر و از مادر چشم انتظ

 دخترش نگیر، جان شیرین بانو

 آرام نجوا میکند و آخرین حرف هاي مادرانه را

 یادش می دهد

 رسالت مادر تمامی ندارد اما گاهی رو به پایان می

 رود

 مادر مبادا، سخت بگیري ، اذیتش کنی، ناراحتش_

کنی، بی محلی کنی، امیدش ناامید کنی، دیگهکسی رو 
 رم دلشها وقتی محرم شد، مح ....نداره

 باش که اون موقع برات خانومی میکنه، خونه ات پر

 ....میشه از امید

 باشه جان شیرینم

 تا اوضاع درست شه هر چند که من دروغ یادت

 ندادم بهت ایمان دارم



 پس ناامیدم نکن

 سعید صورت مادر را قاب کرد و چه کیفی می کند از

 بی این مادر که او را باور دارد با این که از همه چیز

 خبردار است و چه مادرانه می ایستاده در کنار او و

 ...حقیقت را فقط در گفتار فرزندش می داند و بس

؟؟؟زنی که یک سوم ...تو باشی عاشق این زن نمی شوي
 هیکل پسر را دارد اما، چه جانانه

 حمایت می کند از فرزندش،

 باید این چنین مادري داشته باشی در کنارت تا

 دارد بفهمی چه کیفی

 چشم شیرین بانو، شما جون بخواه، هر جا کم _

 آوردم، میام سراغ خودت،

 خوبه این طوري،؟؟؟

 از من گردن شکسته راضی میشی؟؟؟

 پیشانی مادر را ملکه وار بوسد این پسر این مادر را

عاشقانه می پرستدسعید نزدیک دختر آقا فتاح رفت، سرش 
 را پایین



 :انداخت و گفت

 یکان حرف هاي حاجی رو به سمتشرمندم، اگه پ _

 شیرین بانو نمی رفت کوتاه نمی آمدم

 مکث می کند سخت است اما می گوید چشم می

 بندد و جان می کند براي اداي کلمات

 زندگی میکنیم و اون حرفایی که زدیم را فراموش _

 میکنیم یعنی باید فراموش کنی وگرنه زندگی را

سم میخورمآرام براي جفت مون جهنم می کنم این رو ق
 اما، خف انگیز طوري که فقط دخترك بشنود

 :گفت

 من بی غیرت نیستم اینو خوب یادت بمونه و هر_

 چی تو دلت و فکرت بریز دور

 دخترك با دستانش صورتش را پنهان کرد و با همان

 اشک و بغض سقوط کرد دوباره روي همان مبل

 سلطنتی منحوس و منتظر سرنوشتی میشود که از

 الت میکشد چرا که تمام نگفته ها را بهآن خج

 ...سعید گفته است



 سعید بدون اینکه منتظر جوابی از سمت دخترك

بماند به سمت در رفت تا حاج مصطفی محضردار 
 رابیاورد اما، همین که در را باز کرد چشمش از دیدن

 ...دو مرد رو به رو بسته با درد بسته شد
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 فصل سه؛ قبل از جدایی

 صداي زنگ خانه، دالرام را به سمت حیاط کشاند



 براي باز کردن در همان طور که چادر گلدارش را به

 :سر می کند گفت

با باز کردن در و دیدن یاسر لبخند ....؟اومدم....کی _
 میزبان لب

 هایش شد ؛ یاسر پسر خوب و سر به راهی است و

 م او را دوست دارددالرا

 سالم خاله صبح بخیر _

 علیک سالم مادر، بیا تو صبحانه آماده است _

 یاسر جواب تعارف دالرام را با احترام دو چندان

 جواب داد

 ممنون، بچه ها تو ماشین منتظرن، قاراتل اگه _

آماده است صداش کنید تا دیر نشددالرام از روي شانه 
 هاي یاسر که نشانه هاي بلوغ

 یلی وقت است که در صورتش جوانه زد به پشتخ

 سرش نگاه کرد و بچه ها را که دید برایشان دست

 تکان داد

 بچه ها که در چهار طرف ماشین ایستاده اند با ذوق



 و شور بیشتر دست تکان میدهند

 :وقتی یاسر نگاه دالرام رو دید گفت

 اّما گفت باشم دعوت صبحانه رو رد نمی کنم، _

نه ي شما صبحانه خراب میشیمیاسر پسر فردا همه خو
 خوش برخورد و مهربانی است و این حرف

 ها را با شوخی و خنده گفت

 دالرام این اخالق یاسر را دوست دارد بی تعارف و

 حد نگهدار

 چرا که نه مادر،حاال چی دوست داري؟ _

 دوباره آخر هفته ، دوباره صبحانه ي دورهمی و

 ل را بیشتر ببیند، یاسرلحظه هاي که می تواند قارات

 از حلیم متنفر است اما االن جزء بهترین صبحانه

 هاي است که خوردنش را دوست دارد و از خوردنش

 لذت می برد_ آخ گفتی خاله، مگه میشه از حلیم هاي شما

 گذشت، حلیم از شما، نون سنگگ دو رو برشت از

 من، چطور خاله؟

 رف یاسر ودالرام با خنده سري تکان داد به تاید ح



 :گفت

 چشم عزیز دل شهربانو _

 این پسر خوب می داند که دالرام او را دوست دارد،

 و راضی از این گفت و گو چرا که دلش اسیر این خانه

 است_ یعنی خاله، عزیز دل شما نیستم، من که پسر

 ...خوبی میشم برات، دختر تو می برم برات

 اینطرح همیشه لبخند دالرام بیشتر می شود، او 

 پسر را خوب از بر است چادرش را مرتب کرد و با

 :مهربانی گفت

 ...بیا برو پسر _

 یاسر همیشه با دالرام این گونه سر خوش صحبت

 می کند اما از ادب و احترام فاصله نمی گیرد بخاطر

همین، حرف هایش، دالرام را دل چرکین نمی کندیاسر 
 سه سال داشت که به این محله آمدن و بچه ها

 کنار هم بزرگ شدن طوري که انگار این هفت جوان

 ُپر َشر و شور خواهر و برادرن هستند

 چرا تو عزیز دل من هم هستی، خودت هم خوب _



 ....می دونی، اّما

 یاسر زرنگ تر از این حرف ها است و نمی گذارد اّما

 ادامه یابد با کالفگی ظاهري چشم می چرخاند

 

 

 گه دیر بشه خود اینا_ پس خاله کو این دختر شما ا

 کلّه ي من رو می کنند

 دختري به تمام معنی شرقی و دلبر در قاب در

 نمایان شد

 قلب دل دادي یاسر را لرزاند و با حالی بهتر خون را

 به گردش در می آورد، اّما یاسر خود دار تر از این

 حرف ها است که خود را رسوا کند به غیر از این

 ق چشمش که نمی تواندچشم زبان نفهم،با این بر

 ...کاري براي پنهان کردنش انجام دهد

 حال عاشق را می توان از چشمانش،که تنها عضوي

_ ....که حرف گوش نمی کند و اختیار دار است، پرسید
 سالم



 به به قاراتل خانوم!!!! بودي حاال سر سفره عجله __

 !ي نبودا؟

 این بالي جان چه چشمی نازك می کند چه سر و

 می رقصاند گردنی

 !!االن این یعنی صبح شما هم بخیر؟ _

 قاراتل در دنیاي بی خبري دلبري می کند و از دل نا

_ اي، رو تو برم ...آرام یاسر که یا َسر می دهد یا دل
 دختر، نخیر این یعنی بجم تا دیر

 نشده که بعدا جا براي اعتراض نداري

 دیاسر این حرف ها را با کمی اَخم و َتخم ساختگی ز

 تا شاید دست بر دارد از این دلبري

 قاراتل به سمت دالرام برگشت و گونه هاي

 ها جواب ُپر شکوفهاین  شکوفیداستخوانی مادرش را 

 مهر تري دارند اّما اي کاش مراعات دل عاشق یاسر

 را هم می کردند، پسري که در چند قدمی آنها چشم

دهر می بند و دلش ساز یارم را می خواهم ببوسم می زن
 دو دوشادوش هم به سمت پیکان رفتن و مادري



 که دعاي رفع بال می خواند و میدمد به مسیر ُپر پیچ

 و خم روزگار

 یاسر هم زمان با باز کردن در پیکان و نشستن پشت

 فرمان خبر صبحانه ي شاهانه رو به جمع شکم

 پرست گفت و حال خوبش از گفتارش پیدا است

 رامیم، صبح زود بزنیدفردا حلیم خونه ي خاله دال _

 بیرون

 صداي آخ جون حلیم جمع در ماشین بلند شد

 اما قاراتل پشتی صندلی راننده رو گرفت و کمی

خودش رو به جلو کشید و گفت:_ تو باز خود تو، دعوت 
 !کردي خونه ي ما؟

 یاسر از آینه وسط ماشین به اَخم در هم قاراتل نگاه

 :کرد و با همان حال خوشش گفت

 استقبال گرمی، عجب مهمون نوازي عجب _

 داداش این خسیس خانوم رو ولش کن روشن کن _

 بریم االن زنگ صف رو می زنن

 یاسر هنوز از آینه او را نگاه می کند که چقدر



شیرین و خواستنی پشت چشم نازك می کند وصورتش رو 
 به بیرون از پنجره داد، دلش روزي را می

 شت چشم نازكخواهد که او این طور خواستنی پ

. 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 . 

 یاحق.

 

 _یاسر اگه راه نیوفتی،بگو من این دخترا رو محو

 !کنم؟

 !خوب باباما چه خبرتونه؟ _

 ماشین، در مسیر حصاربا نگاه گرفتن از آینه ي 

 همیشگی با سرعت مطمین این پیکان که منبع بگو

 ام حواسشبخند و شوخی است را راه انداخت اّما، تم



 در چشمان قاراتل و ناز کردنش می ماند چشمانی که

همچون نامش سیاه و نگاه هایش دلرباستبه محض این که 
 وارد خیابان اصلی شدن حرف هاي

 همیشگی و اعتراض هاي همیشگی تر با امیرعلی

 شروع شد

 الهی شما سه تا دختر خف شید، یه خورده جمع_

 بشینید تا منم جا شم

 تو شروع کردي سر صبحی امیرعلی باز_

 آخه یاسر تو خودت پشت فرمونی خبر نداري از_

 عقب ساالر به این دخترا هرچی میگم کمتر بخورید

 انگار در گوشه خر یاسین میخونی، دختراي مردم

 روز به روز به قدشون اضافه میشه این سه تا به

 عرض شون_ داداش چی میگی تو، تو که جات راحته

 ریم نگاه امیر علی را به سمتصداي تیز و نازك م

 :خواهرش برگردان و گفت

 من نشستی من چطور حصارآخ، داداش قربونش، تو  _

 جام راحت باشه، جیق جیقوي من



 حصارامیرعلی همان طور که با دست چپ مریم را 

 گرفت لُپ هاي گوشتی اش را با دست کشد

 این برادر سرخوش عاشقانه خواهر تپل و گوشتی

 ارد_ داداشاش را دوست د

 این کلمه را به قدري با صداي ناز کشید که صداي

 :همه را درآورد از جمله الهه که با ناراحتی گفت

 گوش ما صداتو گرفتی تو حصارمریم خانوم درست  _

 سرت

 الهه درحالی این حرف رو میزنه که دست راستش رو

 روي گوشش میزاره و به سمت چپ که قارا تل

 ز مریم که سمت راستشنشسته متمایل میشه و ا

 حصارنشسته فاصله میگیرهمریم همانطور که تو 
 امیرعلی یکطرفه

 نشسته از الهه نیشگون میگیرد نه آن قدر که الهه

 اعتراض کنه و به الهه تشر زد

 ...الهه زیادي داري حرف میزنی، ها _

 مریم درست مثل برادرش امیرعلی شیطون و خوش



 زد که از خنده خنده است و این حرف را در حالی

 ریسه رفت و امیر علی سر این شیطنت رو ادامه داد

 :و گفت

 ِبه خواهر من، این چه حرفیه به عزیز دل من_

 میزنیو یاسر مثل همیشه واکنش نشان داد به این بی

 پروایی امیرعلی با اینکه از سوریدن دل امیرعلی

 خبر داره اما دوست نداره خواهرش سر به هوایی

 اره همون طور که خودش حد و حدودبکنه دوست د

 ...میداند امیرعلی هم بداند اما

 یاسر برادر است و غیرت به جا دارد و امیرعلی را

 خوب میشناسد پسر سالم و خودساخته و همیشه

 عاقالنه تصمیم گرفته و موفق هم بوده

 :یاسر با عصبانیت مشهودي گفت

 امیرعلی خفه شو چند بار گفتم با خواهر من _

ت حرف بزنامیرعلی با لحن بامزه ي جواب این درس
 برادر باغیرت را

 داد



 اي واي بر من، خاك بر سرم یاسر تو اینجا چیکار _

 می کنی

 امیرعلی به حالت تسلیم دستشو باال برد و

 چشماشو بست به احترام برادري که رفاقت را براي

 او تمام کرد

 ...با خبر است و مراقب

 شوند امیرعلی کم طاقتاما، همه که مثل هم نمی 

است و تمام فکرش بعد از دیپلم سربازي رفتن وشروع 
 زندگی با دختري است که فقط به اندازه یک

 نفر با او فاصله دارد و بعد از آن درس و

 کار

 همیشه حساب شده عمل کرد و جواب هاي طبق

 میلش رو هم گرفت

 امیرعلی نمونه ي یک مرد موفق در آینده نگر

 .....است

. 

. 



 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 . 

 

 

 

یاسر با اعتراض و دلخوري گفت:_ به خدا یه کاري می 
 کنید، دیگه شما پسرا رو،

 سوار نکن ما

 ِاح امیرعلی، خفی شی، تموم شی، بزار بریم، _

 برسیم

 اکبر و اصغر دو برادر دوقلو که همزمان این حرف را

 زدن



 یک کلمه از پدر و مادر عروس و داماد به به _

؛ندیدم شما رو، شما دوتا کلم بروکلی همیشه خداوردل هم 
 نشستید ، اصال از عقب این ساالر خبر

 دارید؟

 امیرعلی در حال این حرف را زد که دخترها ریز ریز

 میخندن از تشبیه کلم بورکلی که واقعا شبیه کله ي

 اکبر و اصغر است

 تاً جنوبی هستند که  سال پیشاکبر و اصغر اصال

 از جنوب مهاجرت کردند و به قم آمدند

 پسرهاي سبزه و بانمک با موهاي فرفري و فوق

 العاده، فوق العاده جذاب که تمام دختران راهنمایی

 با دیدن این دو تا برادر دوقلو مقابل مدرسه شان سر

 ....و گوش می جنباندامان از دختران بازیگوش

 که آقاي نعمتی پیکان جوانان قناري اوایل مهر بود

 رنگی را براي یاسر خرید و این شروع باهم رفتن

 پسرها به پیش دانشگاهی شد

 بعد از آن رفتن به کتابخانه براي آماده شدن کنکور



 ، چند ماه ي از مهر گذشته بود که به دلیل تعمیر

 کتابخانه پسرها زودتر به خانه برگشتن و در حال

 لی، سه جوان دیالق را دید که سربگو بخند امیرع

 ظهر به دنبال سه دختر هستند و یکی از آن پسرها

 دست درازي کرد و چادر دختر وسطی را کشید و به

 محض برگشتن دخترك ترسیده به سمت پسر

 الهه خواهر یاسر را دید و فریاد امیرعلی ...دیالق

براي نگه داشتن ماشین، همزمان شد با پیادهشدنش، با 
 ه ماشین کامالً نایستاده، بود امیرعلیاینک

 پیاده شد و به سمت دخترها دوید و ماجرا بعد از نگه

 داشتن ماشین و تا یاسر و اکبر و اصغر به خود

 بجنبند

 آن پسر دیالق که چادر از سر الهه کشیده بود با

 دست شکسته روي جدول هاي کنار خیابان نشسته،

 قرار ترجیح داده، بود و آن دو دیالق دیگر فرار را بر

 بودند

 فریادهاي امیرعلی بابت دیر رفتن دخترها به خانه و



 گریه هاي بی امان دختران که اگر اکبر و اصغر مانع

 نمی شدن حتماً الهه و مریم کتک مفصلی می

 ....خوردند در آن خیابان خلوت
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 از اتفاق اون روز پاییزي بهانه اي شد تا دخترهابعد 

 در این مسیر خانه تا مدرسه و بالعکس با پسران

 همسفر شوند که عجب بهانه شیرینی



 مدرسه دخترانه  خیابان با پیش دانشگاهی پسرها

 فاصله داشت و این براي رفت و آمد پسرها سخت

 هنبود و بعد از آن برنامه پسرها هم تغییر کرد دیگر ب

 کتابخانه نرفتن و مسیر را مستقیم به سمت مدرسه

دخترانه عوض کردند و بعد از آن به فلکه بستنیتغییر جهت 
 دادن و بستنی قیفی که هر سري به

 نوبت، یکی از پسرها سفارش داد میشد و در پاتوق

 همیشگی با مزه پرونی هاي امیرعلی و اخم و تخم

 ورده میهاي یاسر و خنده هاي ریز ریز دخترها خ

 شد و با بگو بخند به خانه برمی گشتند

 تا روز دیگر و تکرار روزمره دیگر و سر و سر و کله

 ...زدن در پیکان قناري رنگ تا رسیدن به خانه

 این کم تحرکی و خوردن هر روزي بستنی باعث

 اضافه وزن دخترها شده بود و دست گرمی براي

 ...امیرعلی و نامگذاري اش روي دخترها

وقتی ماشین خوش رکاب مقابل .....قلقلی .....تپل ....خپل
 مدرسه ایستاد



 امیرعلی از ماشین پیاده شد تا دختر ها به سمت

 خیابان پیاده نشود

 آخرین نفري که پیاده شد قاراتل است

 قاراتل کمی سرش را ما بین دو صندلی نگه داشت و

 : گفت

 ماحاال که قراره فردا بیاین خونه ما حلیم، امروز  _

دخترا فالوده بستنی میخوریماین دختر چه ناخواسته در 
 کالمش ناز هاي دلبرانه

 ساز میزند و دل میبرد از یاسر دل داده

 در جمع این چهار پسر فقط یاسر از آواي قاراتل

 غرق لذت می شود

 یاسر با حال خوشی دست راستش را به صندلی

 شاگرد قالب کرد و به عقب برگشت و این باعث شد،

 اراتل سرش را عقب بکشد و یاسر بیشتر برگشت تاق

 صورت گرد و سفید قاراتل را بهتر نگاه کند

 الحق که این دختر مانند نامش زیبا و خواستنی

 است_ برو پایین دختر کم آتیش بسوزون، من هنوز



 حلیم خاله دالرام نخوردم اما، چشم، چون شما

 دیگه...میگی، فالوده بستنی میخوریم امروز

 باریک کرد، سرکج کرد نگاه کردن به قاراتل را چشم

 دوست دارد و این همه بکر بودن و شیرین طلب

 کردن

 قاراتل که نمی داند چه کیفی دارد براي جانانت

 مردانه قول دادن و مردان عمل کردن

 اینم یادت باشه هر وقت نوبت من میشه از بستنی _

 به فالوده بستنی ارتقاي درجه میگیره، حواست

 :ستقاراتل دلبرانه ي بیشتري خرج کرد و گفته

 تو خودت رو، هر روز هر روز خونه ي ما دعوت نکن_

 تا منم اینطوري باعث ارتقاء بستنی نشم

 :و با مکث دلبرانه تري سري تکان و گفت

 ؟؟؟....نظرت_

 نگاه یاسر عاشقانه طواف می کند صورت دلبرانه ي

ی دارد نکند با این دختر در کالمش چه شیطنت....یارش را
 خبر



 است از دل بیقراره یاسر و اینگونه دلبري می کند

 :امیر علی با ناراحتی گفت

 بیا برو قاراتل تا بچههاي مدرسه تون دخیل _

 نبستن به این کلم بروکلی ها

 این اعتراض همیشگی امیرعلی است چرا که خوش

 ندارد، تماشا گران دخترانی باشد که مقابل مدرسه

 الکی و مسخره با صداي بلند میخند،جمع شدند، 

 یکدیگر را صدا میزنند براي شَو گذاشتن صدا هاي

 نازك شده تا نظر بخرند روي اندام هاي صدایشان تا

 ....و نامحرم را بی ادبجذب کندنگاه هاي 

 تو چرا حرص میخوري شیر برنج _

 انگار این دو برادر همزاد در قراري نانوشته باید

 همزمان باشد و این کل کل حرف هایشان یکی و

 باعث خنده بلند سه دختر شد

 امیر علی تیکه اکبر و اصغر را نادیده گرفت و با

 :حرص رو به دخترها کرد و گفت

 من هر روز به شما زبون نفهما باید بگم تو خیابون _



 .....قهه قهه نزنید
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 ف را امیرعلی با تمام حرص و عصبانیت زد،این حر

 !!!چرا که مخاطب خاصش از همه زیباتر میخنده

 !اصالً به تو چه، داداشم این جاست_

 الهه حداقل روزي  بار، هر وقت به امیرعلی می

 رسه، این حرف رو به امیرعلی می زند



 اما این بار در این لحظه وبا این لحن به مزاج

 ن طور نامحسوس به دور ازامیرعلی َنساخت که ای

نگاه یاسر در گوش الهه با دندان هاي چفت شده کهالهه 
 ترس را در بند بند وجودش لمس کند، نجوا

 کرد

 زیادي حرف میزنی، حواست هست، دفعه بعد که _

 صداي خندت بلند شه تو خیابون،خودم گردن تو

 حاال بزار برو ...میشکنم، بازم ببینم داداشت هست

 چشمت نیافتاده، خوش ندارم ناموسم تو تا چشمم به

 کوچه خیابون پالس باشه

 الهه چشمانش را به چشمان امیرعلی گره زد

 !!!!باورش نمیشد

 احساس کرده بود، باور نداشت، اما حاال باور کرد با

 تمام وجودش، چرا که الهه در همان اوایل پاییز در

 خیابان خلوت به امیرعلی دل بسته بود، همان روزیکه
 چادر از سرش کشید شد، و رگ غیرت امیر علی

 دست آن پسر دیالق را شکست، و وقتی رو به الهه



 کرد اگر یاسر و فریادهایش آنجا نبود بی شک قلم

 پایش شکست بود و این رو از رگ هاي بیرون زدي

 امیرعلی که هویدا بود فهمید ، صورت امیر علی از

 عصبانیت سرخ سرخ بود

 هاي که چشمه ي خون شد بود امیرعلی با آن چشم

 ....چه خط و نشان ها که براي الهه نکشید

 رنگ از روي صورت گلگون شدي الهه پرید چون

 دوباره چشمان امیرعلی مثل همان روز شد و باز هم

 خط و نشان هاي خوفناك و این از چشم همه دور

 چه شروع عاشقانه هاي شد، شروع عاشقانه هاي...ماند

 ....الهه و امیر علی

 الـــهه_

 یاسر با تاکید و توبیخ الهه را صدا زد

 چه خوب است عاشق باشی و حال دل عاشق دیگر

 !!..را بشناسی

 یاسر حال االن امیرعلی را میفهمد،اینکه عشقت تو

 را دست کم و کوچک بگیر و یا حتی حسابت نکند،



اما او که خبر ندارد از دل خواهرش که همان روز کهاو 
 فریاد میکشید و الهه فقط چشمشبرادران سرش 

 به خط و نشان هاي ترسانک امیرعلی بود و

 !... ناخواست دلش رفت

 یاسر به سمت صندلی شاگرد خم شد تا خواهرش را

 بار دیگر خطاب کند،اما با دیدن حال امیر علی سري

 به تاسف تکان داد

 حال امیرعلی را توانست از صورتش بخواند و این

 تر از قبل شود و رو به دختر باعث شد لحنیش تیز

ها که هنوز ایستاد اند گفت:_ شما دخترا چرا هنوز 
 وایسادید برید تو دیگه،

 وقتی تعطیل شد نپرید تو خیابون وایستید تا

 ؟؟...برسیم، الهه نمیشنوي مگه

 و لحن یاسر نسبت به امیرعلی نرم و دلجویانه شد

 امیر علی داداش بشین بریم، دیرشده _

 دیگه رو به الهه غرید و یک بار

 .....برو تو دیگه ....با توم_



. 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 . 

 

 

 ....الهه حال دیگري دارد

 پروانه ها، قلب هاي کوچکی به دست گرفتن و دور

 قلبش پروانه وار می چرخند و یکی از پروانه ها

 ش دلی، دل میچنگ(ابزار موسیقی) به دست برای

 زند و قلب هاي کوچک از آن ساز بیرون میزند

 !!!....اصالً باور نمیکند



 !!!...شاید باور می کند

!!!حالش یک جوري ....اما فکر میکند خیال است
 !!!....است

 الهه دیگه به چشمهاي امیرعلی نگاه نکرد، ترسید

 !؟...امیرعلی بتواند خط به خط نگاهش را ترجمه کنه

 ن هیچ حرفی به سمت در سه لنگی بزرگالهه بدو

 سبز رنگ مدرسه رفت و آروم از زیر چادر دستش

 اش شانهرو روي قلبش گذاشت تا از قفسه ي 

 ...بیرون نزنه

 جرأت اینکه سربلند کنه و با چشم هاي ستاره

 بارانش تو چشم هاي به خون نشسته ي امیرعلی

بذله  نگاه کنه رو ندارد!!امروز الهه دیگر دختر شوخ و
 گو و شیطون

 همیشگی نبود، این موضوع را حتی گربه اي که

 همیشه پشت باغچه گوشه سمت چپ ساختمان

 مدرسه بین نیمکت ها خانه کرده هم فهمید چرا که

 همیشه منتظر است تا الهه صفاي به شکم همیشه



 گشنه اش بدهد با این که گربه زرد رنگ توپولی

 ست واست، اما به قول مریم َدلیه شکم ا

 سیریناپذیر

 الهه چته تو؟!!! امروز از صبح تا حاال یه کلمه حرف _

 نزدي اگه میخواي فالوده بستنی روز زهِرمار رو مون

 !!!کنی بگو که نریم؟

 ...قاراتل؟_بله_

 الهه سوالی قاراتل را صدا زد اما باز هم چون مسخ

 شده ها به نقطه ي زل زد

 تل هر وقت از ساعت اول مدرسه تا همین االن قارا

 به قیافه وارفته الهه نگاه کرده جز اعتراض کاري

 پیش نبرد

 چون الهه اصالً حواسش به آن ها و به کالس نبود و

 االن هم مثل جن زده ها فقط به یک نقطه نگاه می

 کند_الهه ما رو مسخره کردي؟

 چیزي نیست فقط بی حوصلم _

 !..ُمرده شور تو رو و حوصلتو ببرم _



 امزه حرف الهه را ادا میکندو با اداي ب

 !؟....فقط بی حوصلم _

 قاراتل اونو ولش کن، االن پسرا می رسن، بیا ببین_

 اومدن؟قاراتل پا تند کرد و به سمت مریم رفت

 چی میگی تو، مگه از جونم سیر شدم برم جلوي در_

 مدرسه، که پسر بیا منو ببینن، خودشون صدامو می

 کنند، دیگه

 با مریم است که امیر علی در قاراتل در حال بحث

 قاب کوچک مدرسه که کناري در بزرگ رنگ مدرسه

 نمایان شد .بود

 تا دخترها را صدا کند

 ....که با دیدن
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 که با دیدن دختر ها نزدیک تر رفت و با همان لحن

 :همیشه شوخ و بذل گویش گفت

 زود باشید تا یاسر پشیمون ....به به خانم خانما_

 نشده

 سالم داداش _

؟!مکثی کرد و با ...سالم تپل خودم، چطور مطوري _
 لودگی رو به قاراتل گفت

 قاراتل خانوم، مامانت برات سالم_

 !؟....نخریده

 سالم ِبَد عمو

 سالم، ببخشید حواسم پیش الهه است، امروز کالً  _

 !!...رو دور نبود



 امیرعلی سربلند کرد و به پشت سر قاراتل نگاهی

 انداخت و با دیدن الهه که سر به زیر در حیاط خلوت

مدرسه به طرفشان می آید لبخند موذیانه ي زدالهه کیف 
 مدرسه را روي دستش و چادرش را از روي

 کیف آویزان کرده، و مدام با پاي راستش به لیوان

 !...یکبار مصرف سرگردان ضربه میزند

 این حال الهه باعث برق شیطنت در چشمان

 امیرعلی شد و لبخندي نرم روي لب هایش وسعت

 گرفت

 رو به مریم و....خوب میفهمد، حال االن الهه را

 :قاراتل کرد و گفت

 تپل و خپل بدوید بشین تو ماشین تا یاسر _

!بی صدا به سمت الهه رفت و پشت سرش ...پشیمون نشده
 هم قدم

 ه قدم هاي دلبرانه ي الهه نگاه کردشد و با عشق ب

 چی عزیز دل امیرعلی ناراحت میزنی؟ میُزن _

 !؟....نیستی



 صداي هین الهه، همراه با دستی که با ترس روي

 قلب ضربان گرفته اش گذاشت، یکی شد

 خدا من رو بکشه، ترسیدي دلبرکم؟_

 الهه با دیدن امیر علی خون گرم با هیجان در

کلمات را تکه پاره صورتش دوید و زبانش 
 م......ال.....کرد_س

 سالم به روي ماهت، عزیز دلم، نبینم غمتو _

 این پسر امروز قصد جان الهه را دارد با این

 حرفهایی که هر دختري را سست و بی جا میکند

 !...الهه از تعجب چشمانش گرد شد

 با ترس دور اطرافش را نگاه کرد

سه اندقلبش ضربان وقتی دید تنها خودشان وسط حیاط مدر
 گرفت و صورتش از خجالت مثل

 سیب سرخ شد

 این روي امیرعلی را ندیده بود و همیشه فکر

 میکرد عزیزدلم هایی که در جمع می گوید شوخی و

 مسخره بازي است



 نا خواست سرش را باال گرفت و نگاهش در نگاه

 امیرعلی گره خورد وقتی چشمک شیرین و

 رد نفهمید چرا اما فرارخواستنی امیرعلی را شکار ک

 کرد

 اولین ریاکشن الهه باعث قهه قهه ي بلند امیرعلی

 شدالهه دوید تا اولین کسی باشد که در ماشین جا

 !.....میگیرد

 :امیرعلی سر شار از خوشی و سر مستی گفت

 ....اینه، خالص_
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 پشت گردنش کشید و با عشق به فرار الههدستی 

نگاه کرد و گفت:_برو آهوي گریز پا، آخرش که چی، 
 جات همین جا

 است

 اش زد و جا و محل همیشگی شانهو با کف دست به 

 الهه را نشان خودش و تمام کائنات داد

 حاال که فهمیدي دل بردي، کار من راحتتر شد،_

 سنجاب کوچولو

 به سمت ماشین رفت و باسر مست تر از هر زمان 

 دیدن صحنه روبه رو دلش قهه قهه هاي بلند و با

 صدام خواست اما در مرام رفاقتش نیست که غیرت

برادر را به بازي بگیردبا انگشت اشاره دست چپ، گوشه 
 لب، سمت



 راستش کشید، و با خودش نجوا کرد

 ، حاال که...مثالً خیلی بچه زرنگی؟! ته نشستی_

 بچه سنجاب رو شده، دیگه دستم پیش توي،

 نمیزارم قِسر در بري!؟

 امیرعلی چرا ماتت برده؟ سوار شو تا بعضیا_

 پشیمون نُشدن

 باید اول مرد باشی، بعد عاشق شوي، و وقتی به

 ....عشقت اعتراف کردي، درست در گوش معشوقهات
 شاید آن وقت توانستی حال امیرعلی را

 !!!؟....بفهمی

 !؟...عشق و عاشقی قفسی است

 تو و او می سازي تا در آن با یارت در امان باشی

 تا زمان را نگه داري براي داشتن دونفره هاي

 ....تنهایی تان

 ...تو با او در قفس تنهایی

 ...چه حال خوشی

 ....نه تو او را منع می کنی، نه او تو را



 قفس هست اما، درش باز است، تو باید با دلت

 میمانی...بمانی

و درش را باز بگذار و با یارت ....قفسی بسازبیا یک بار 
 ...تنهایی دو نفره بساز

 ....می سازي

 کفترت اگر َجلِد تو باشد، باز بودن در قفس شعر

 میشود

 امیرعلی سر کج کرد به داخل ماشین و رو به سمت

 :دختر ها و با چشم و ابرو گفت

 جمع شید خانمهاي محترم تا آقاتون سوار شه _

 همه جمع شد، با ترس از آینه به الهه بیشتر از

 برادرش نگاه کرد

همه چیز آرام است ....انگار همه فهمیده اند چه اتفاقی افتاد
 جز تپش هاي قلب بی قرارِ 

 ....الهه

. 
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 امیر علی بشین بریم، دیگه_

 و به امیرعلی که با نیشاکبر و اصغر هم زمان با هم ر

باز در ماشین خم شده گفتن_اي بابا، داداش بازم باهم 
 حرف زدید که، خداي

 خسته نمیشید، یا کالً دایره لغات تون در همین حد

 امیرعلی چی شده باز، کم لودگی کن بشین بریم _

 بابا اکبر تنها حرف میزنی شک می کنم داداش _



 اصغري

 ربعه وایسادیم، سوار شومسخره بازي در نیار ، یه _

 بریم دیگه، امیرعلی

 دیگه خداییش خانم هاي خوشگل، برن کنار تا_

!!که دیگه اکبرم زبون باز کردیاسر ...آقاتون سوار شه
 توبیخ گرانه و با سرزنش امیرعلی را خطاب کرد

 چند بار گفتم، با دخترا درست حرف ....امیر علی _

 بزن، جنبه نداري، با ما نیا

 سر، تاریک بود، سیبیالتو ندیدمآخ یا_

 دخترها کمی جمع شدن، امیرعلی کنار مریم جا گیر

 شد

 دوباره با شوخی و خنده همه چیز پیش رفت تا به

پاتوق همیشگی شان رسیدنیاسر سرخوش در حال پیاده 
 شدن گفت

 ُزواِر محترم، تخلیه کنید، اینم از هشت بهشت_

 طب قرار داد،یاسر با اینکه رو به جمع و همه را مخا

 اما تمام حواسش به قاراتل است



 مگر میشود عاشق باشی و معشوق هم باشد، تو آلو

 !!....بچینی از درخت

 همه با هم پیاده شدن و آخرین نفر الهه است که با

 کمی تعلل می خواهد پیاده شود، چون امیر علی

!!با لبخندي دل ....هنوز مقابل در ماشین ایستاده به تماشا
 نتظر حرکتی از الههنشین م

 !!!....است

 دست چپش روي سقف ماشین و دست راستش را

 عمود کرده روي در ماشین، الهه در یک تصمیم آنی

 از سمت چپ پیاده شد و این فرار هاي دلبرانه به

 مزاج امیرعلی شیرین می آید چون قند و نبات

 !!!....و هم چون عسل کامش را شیرین میکند

. 
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 ...پاتوق آنها هشت بهشت است

 کافه ي که از چوب هاي تیره و روشن ؛ که با نماي

 ....کلبه اي شکل، ساخته شده

 میز و صندلی هایش همه از شاخه هاي به هم تنیده،

 که با ریسمانی کنفی بسته شده

 یق میاینجا بوي جنگل می دهد، با یک نفس عم

توانی بوي جنگل را به مشامت هدیه دهیمخصوصا انتهاي 
 این سالن جنگلی شکل، آبنماي

 مصنوعی و ُشر ُشر آبی که خیال و رویایت را کامل

 می کند

 میز گردي که نزدیک ترین میز به این آبنما است



 جایگاه این هفت دختر و پسر است

 !...اولین بار یاسر اینجا را پیدا کرد

 ....پاییز

 عاشق ترین فصل سال است و در آخرین نفسهایس

 ...عاشق و معشوق را مبتال کرد

و چه خاطره انگیز از دل هم باخبر شدنالهه با صورتی 
 سرخ از خجالت و امیرعلی سرخوش

 تر از هر زمان دیگر، لحظه شماري می کند براي در

 کشیدن این شیرین عسل که عجیب طعم حصار

 ...شاتوت میدهد،

 لش قنج میرود براي سر به سر گذاشتنامیرعلی د

 ....با این دختر گریز پا

 .....امیرعلی حال عجیبی دارد

 اي سفت و محکم از یار می حصاراین پسر دلش 

 ......خواهد

 ....هاي بی پایان و نوازش هاي گرم و تب دار شکوفه



و روایتی دیگر، شهرزاده ....امشب، شب دیگري است
 قصه گو امشب قصه ي

 ....واهد گفتدیگر خ

. 
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 بچه ها برید بشینید تا من سفارش بدم_

 ....یاسر، جون داداش، کم نزاري_



؟!فالوده ...امیرعلی تو حرف نزنی، کسی نمیگه، اللی _
 بستنی امروز، با تمام روزهاي عمر امیرعلی

 فرق میکند

 از بی حواسی جمع به نحو احسن امیرعلی که

 استفاده کرد و دل برد، از دلبرکش که چون انار

 آبدار، قرمز خوشرنگ میشود و دل را به هواي

 ... ن آن گونه هاي گلگونه حریص ترشکوفید

 سر میز مدام به الهه چشم و ابرو رفت و این الهه

 است که سرخاب و سفیداب به صورتش می کشد و

 حصارودانگار که الهه را سفت در امیرعلی کیفور میش
 دارد و با هر بوسی

 !!....سفت یه گازي محکم می گیرد

 ماشین در کوچه که بیشتر شبیه به خیابان است،

 پیچد، در هر دو طرف خیابان بعد از هرچند در بزرگ

 و کوچک خانه ها،درب مغازه ي باز است، در انتهاي

 این خیابان بلند و عریض سمت چپ یک کوچه بن

 بست با چهار خانه است، انتهاي این بن بست دو در



 بزرگ کنار هم است ، سمت راست، خانه قاراتل و

 سمت چپ، خانه چاوشی یا به قول امیر علی کلم

 بروکلی ها و دو در بزرگ روبروي هم، سمت راست

 خانه یاسر و سمت چپ خانه امیر علی، این کوچه بن

استگاهی اوقات بست باصفاترین کوچه بن بست این محله 
 خاله سمیرا مادر اکبر و اصغر

 سماورزغالی در کوچه اَلم میکند و با شیرینی هاي

 محلی عصرانی شاهانه تدارك میبینند

 تا این چهار خانواده دیداري تازه کنند در عصرهاي

 این کوچه بن بست

 ُزواِر پیاده شید، که امروز زیاد خرج کردم حوصله _

 !....هیچ کسی رو ندارم

 اسر این حرف ها را با قیافه جدي، اما با لحنی طنزی

 گفت وگرنه همه او را خوب می شناسند و از دست و

دلبازي او باخبرندهمه با تشکر و خند و شوخی پیاده شدند 
 و اولین

 کسی که زودتر از همه به سمت خانه پا تند کرد الهه



 است، که با خنده امیرعلی بدرقه شد

 !....آهوي گریز پاچه کیفی میکند از این 

 !!؟؟.....بستنی امروز طعم دیگري داشت

 عاشقی خنک با رشته هاي باریک، سرد و دلپذیر،

 کمی ترش که آن هم با مزِه مزِه کردن لبخند

 .معشوقه دل چسب ترش می کند
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 قاراتل در را با کلید باز کرد

 !..ورودي خانه با یک بهشت شروع میشود

 باغچه ي سرسبز با بوته هاي یاس و گلهاي شب بو و

 پیچکها اي آویزان شده از دیوار، که خبر از حیاطی

 سرسبز و با شکوه می دهد

 ساختمان دو طبقه اي که در بدو ورود دید نمی

 شود و باید به سمت راست بچرخی تا بتوانی

ساده، اما دلنشین که آرامشخاصی  ساختمان با نماي کامالً 
 را به جانت سرازیر میکند، ببینی، مخصوصاً با

 آن بالکن بزرگ، که با گلدان هاي کوچک و بزرگ

 سفید چیده شده

 باغچه ي بزرگ با درختان پربار انار، درست در

 انتهاي باغچه دو ردیف پله قرار دارد، یک ردیف به

 وروديزیر زمین و یک ردیف به بالکن بزرگ و 

 ساختمان اصلی

 ...در این بن بست

 ...در این چهار خانه



 ...چهار باغچه بزرگ است

در باغچه خانه یاسر درخت ...که هر باغچه درختی دارد
 تنومند انجیر با آن رنگ

 هاي منحصر به فردش

 و در خانه اکبر اصغر درخت توت

 و در خانه امیرعلی درخت زیتون

 یگر میدهند درکه وقتی مادرانشان سهمی به یکد

 فصلهاي پر باري بچه ها به مسخره بازي می گویند

 معامله پایاپاي

 .....این کوچه بن بست

 .....این چهار خانه صفاي دیگري دارد

. 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 



 .  . 

 . 

 . 

 

 

 سالم مامان من اومدم _

 ددالرام کفگیر به دست از آشپزخانه بیرون آم

 سالم شاه دختر، بازم که دیر اومدي، مادر هر روز _

؟قاراتل، پله هاي نرفته را ..هر روز که بستنی نمیشه
 برگشت و رو به دالرام که

 در چهارچوب در آشپزخانه ایستاده، با لحنی که

 :التماس دارد گفت

 مامان_

 این حرف را با تمام عجز گفت و به سمت دالرام رفت

 شکوفیدرا و گونه استخوانی اش 

 آخه قربونت بشم با بچهها خیلی بهم خوش_

 میگذره، من که تنهام، وقتی با بچه هام، چند



 ساعتی را فکر می کنم، منم خواهر و برادر بزرگ تر

 دارم_اون وقت حکم این سه تا پسر تو خونه چی یه؟

 !!مامان تو به اینا میگی داداش؟_

 :دالرام توبیخ گرانه گفت

 قاراتل_

 م،دروغ میگ_

نگاهی به دور اطراف انداخت و گفت:_اصال 
 !!؟؟....کوشن

 شما جواب من رو بده؟_

 ...قاراتل فوت کالفه ي کشید

 دالرام سنجیده تر و بدون این که دختر را به جنگ

 بخواند، آرام و متین دست روي صورت سفید و گرد

 :دالرام کشید و گفت

 مامان قربونت بشه، شما دیگه بچه نیستی که با _

!؟االن شما خانم شدي براي خودت ....هم بازي می کردید
 تازه من دوست

 !!!...ندارم شاه دخترم دیر بیاد خونه



 !!؟....میدونی که جونم به جونت بسته است

 مامان، جون بابا یه رفت و آمد یه بستنی، همین _

 !؟؟..تازه شم بابا خودش اجازه داد

 با بچهها بریم و بیایم

 رد در مقابل این دختر که چونمادر اخم شیرینی ک

 .....هم نامش می درخشد(قاراتل_ اسم ترکی/ موي مشکی
 سیاهی که در

 )سفیدي میدرخشد

 بیا برو بچه پررو، خوِد تم خوب میدونی این باباي_

 بد قلق تو چه جوري راضی کردن به رفتن با این

 .....دارودسته شرور
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 قاراتل بلند و بی پروا خندید چون از سختگیري

 هاي پدرش خبر دارد

 و دالرام با سیاست هاي زنانِه خود از حساسیت

 مردش استفاده کرد

 از کوچه و خیابانهاي خلوت گفت و از تنها شدن

 دخترش در بعدازظهرهاي آن کوچه و خیابان خلوت

 بودن دخترها در جمعو از تنها شدن قاراتل و از 

 برادرانشان و اینکه قاراتل در آن جمع تنها نمی ماند

... 

و مرد سخت گیر را، راضی کردقاراتل همانطور که 
 :میخندد رو به مادر کرد و گفت

 راستی مامان یاسر دوباره خودش حلیم دعوت _



 ؟؟....کرده

 دالرام اخم کرد و با َتشر قاراتل را صدا کرد

 قاراتل خانوم _

 قاراتل همانطور که پله ها را باال می رود تا وارد

اتاق شود با صداي بلند در جواب مادرش گفت:_راست 
 میگم دیگه، پنج شنبه هر هفته غیر از

 خودش، پنج نفر دیگر رو هم براي صبحانه دعوت

 میکنه این جهنم ، مهم نیست اصال، مهم اینکه تا

 منآخر هفته بد اخالقی هاي بابا میمونه براي 

 ..... بدبخت

 : دالرام با تاکید بیشتر گفت

 شنیدن چی گفتی قاراتل_

 دالرام همان طور که به سمت آشپزخانه رفت،

برگشت و دست به نرده گرفت و سرش را به سمتپله ها 
 باال کشید و در حالی که قاراتل را نمی بیند

 :گفت

 کم غّر بزن، بیا پایین االن است که باباي برسه _



 خنده به لب دارد موذیانه نجوا کرد و اینقاراتل که 

 نجوا به گوش دالرام نرسید

 مگه از جونم سیر شدم، بزار آقا بیاد، حسابی رفع_

 !!......دلتنگی کنه، وگرنه تا آخر شب حکومت نظامی

 ....اینجوري اگه دیر بیام، میشم شیرین عسل باباش

 قاراتل همین طور که حرف می زند سر و گردن تاب

مقابل آینه و چشم و ابرویی باال می اندازداین یک  می دهد
 قانون نانوشته بود بین پدر و بچه ها

 آقاي کیانی درست مثل پدر و پدرانش در کار فرش و

 قالی بافی است و در راسته فرش فروشان بازار بزرگ

 ...قم ، حجر دار است

. 
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 آقاي کیانی، بیشتر فرش هاي دستباف هنرمندان و

 بافندگان قمی را خرید و فروش میکنند

 و یا براي بافندگان دار قالی الم میکند با این که

 شاگردان زبده و درستکار دارد اما همیشه خودش

 براي سرکشی به کارگاه و یا خانه بافندگان میرود،

 در کارش سختگیر و دقیق است

  مردانه و پختی دارد و جزو الینفکچهره کامال

 صورتش دائم الخم بودن است همیشه از یک چیز

 !!....ناراحت و عصبانی است انگار

اما اهل دل شکستن نیست،مرد داد و بیداد، جنگ و جدال 
 نیست، اوج

 !!؟....عصبانیتش سکوت محض است و بس



 ....دالرام از همین سکوت می ترسد

 شانه است اما، شکم بزرگیبا اینکه قد بلند و چهار

 دارد، نه آنقدر زشت و بد ترکیب اما ، به هیکل

 مردانه اش می آید

 خودش که می گوید این نشانه دستپخت خوب و بی

 نظیر دالرام است

 با اینکه فاصله زیادي از بازار تا خانه است اما، هر

کجا باشد، براي ناهار خودش را به خانه می 
 ؟....ورساند_قاراتل شنیدي صدام

 ؟....شاه دختر، شما رو صدا کردم ها 

 این قاراتل است که با صداي بلند و تاکید وار از اتاق

 باالي پله ها گفت

 .......بله مادرم _

 .....بله عزیزم

 .....بله عشق بابایی

 !.....شنیدم



اگه اجازه بدین، لباس عوض کنم، میرسم خدمتتونو در 
 نگش را بازحالی که دکمه هاي مانتو قهوه اي ر

 میکند از اتاق بیرون زد و باالي پله ها، درست

 روبروي دالرام که پایین پله ها ایستاده، ایستد و این

 بار با لحنی شاکی تر رو به دالرام مانتو تنش را تکان

 داد

 اگه اجازه بدین، لباس اسارت رو...جون دلم ماه بانو_

 !!!...در بیارم، میرسم خدمتتون

 چه حرفیه میزنی، لباس اسارت واي مادر، این _

؟!!انگار دست روي دل دختر کش گذاشت که این ...چیه
 بار با

 ناراحتی یک پله پایین آمد و روي پله باالیی نشست

 و با درماندگی، دو لبه ي مانتوش را به ضرب رها کرد

 و جلوي مانتو کامال باز شد و دو طرف پاهایش روي

 پله افتد

 !؟...آخه تو رو خدا نگاه کن _

 !؟....اینم رنگ براي مانتو



 !؟....اونم دختري به سن و سال من

. 
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 با دست چپ، لبه اي مانتو سمت راست را گرفت و به

 جلو کشید، تا دالرام خوب آن قسمت را ببینند

 عینبه خدا اگه، یه شماره، اینجا می زدند،  _

 !...لباسهاي اسراي ایرانی تو عراق میشیم

 و با لحن شاکی تري در ادامه داد



 بازم ، لباس اون بند خدا ها، رنگش شاد تر و _

روشن تر بود ؛ فقط نمیدونم کدوم مغز جلبکی اینرنگها 
 رو پیشنهاد میده، تا من باهاش یه صحبت

 !!؟....خصوصی بکنم

 بی حالی بلند انگار دیگر ناي حرف زدن ندارد و با

 شد ، در همان حال زیر لب غرغر کرد

 ! بازم لباس ما، طفلک بچه....بازم نا شکري نکنم_

 هاي کالس باالیی، لباس هاشون، بیشتر شبیه لباس

 !!....بخش مغز و اعصاب

 !...انگار راست،ِ دست باالي دست، زیاد

 دالرام عادت دارد به این حرفهاي همیشه تکراري

 اً از بر است دست از روي نرده برداشتو آنها را تمام

، سري تکان داد و لبخندي زد، این تمام اتفاقاتیاست که از 
 اولین روز مهر تا به االن تکرار شد و با

 لبهاي خندان به سمت آشپزخانه رفت

 چون خوب می دانست حاال حاالها خبري از این

 شاه دختر نمی شود



 .....سالم بانو _

 از آن مردي است، که االن دراین صداي بم و گیرا 

 چارچوب در آشپزخانه ایستاده به تماشاي زنی که با

 چنگ و دندان او را براي خودش نگه داشت و تاوانش

 .....شد جدایی از خانه و خانواده

. . 
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 کشیدن این حصارمی کند، براي به  گیجچشم 



 دلبرك نازك تن ؛ نزدیک تر رفت آنقدر که او را

 بگیرد و فراموش کند اتفاقات امروز حصارسفت در 

 .....را

 با یک حرکت کت خردلی رو در آورد و پشت

 باز کرد حصارصندلی میز ناهار خوري انداخت، 

 این همیشه تکرار ها چقدر قشنگ و خواستنی

م فهمیدچه که می توان از لبان خندان دالرا ....میشود
 شیرین سرکج کرد به خواستن، مالقه را در

 بشقاب گل سرخ، روي کابینت گذاشت و خود را به

 ....همیشه گرم و مطمئن مردش دعوت کرد حصار

 همچنون، روز هاي اول، گرم و دلپذیر حصاراین 

 !؟...است

 هایش گرمتر و خواستنی تر، فقط نشانه اش از شکوفه

 ندگی چه میآن زنی است که میداند از ز

 !...!چه باید بکند...خواهد

 چرا که زندگی تکرار روزمره ها است، این توي که

 باید آن را شاد و خواستنی نگهداري_سالم آقا، خدا قوت



 این زن میداند که صدا و آوایش بادل این مرد چه ها

 !؟....می کند

 مثل تمام روزهاي بی تکرار او را در بازوي دست

 کشید حصارچپ به 

 ت راستش را روي صورت استخوانی دالرامدس

 نوازش وار به حرکت در آورد؛ تمام نیم رخ سر و

 صورت دالرام، در دستش جا گرفت ، پیشانی بلندش

دعوت شدوقتی دالرام، با خنده ي شیرین،  شکوفهبه اولین 
 چشمان سیاهش را

 هاي گرم و تبدار شکوفهبست ، این بار چشم ها به 

 دعوت شدند،

 نشکوفیدرد است، که سیري ناپذیر است، از یا این م

 !!!؟....این دلبرك 

 !!......ه شدن را بلد استشکوفیدیا، این زن راه و رسم 

 ؟!خالصه...اصال چی بگم ...عزیز دلی ....تو دالرامی _

 که چشمات جهانیه

 این حرف ها را در حالی زد که به چشماي دالرام



 ی گرم،حصارمیخواهد،  حصارخیره است و صدایش 

_ این ...هاي نرم و آرام از این لبان همیشه سرخ شکوفه
 !....رو خوب می دونم، که دالرام توم،اما تو چی

 ؟.....تو میدونی

 ! همان طور که دستش...حرف هایش چه نازي دارد

 ي گرم و قلب تپنده ي مردش را نوازش می شانه

 کند ؛سر بلند کرد تا خوب به چشمان همیشه

 :کند و گفتمهربانش نگاه 

 !اینکه تو همه کس منی، تو بهترینی_

 دالرام، با دنیا دنیا محبت، دست باال آورد و روي

صورت ته ریش دار مردش گذاشت و ادامه داد_نفسم به 
 !تو کیان منی، من با تو به...نفست بند

 !..آرامش االن رسیدم

 !؟....اینو که دیگه میدونی

 اصوات را به در این صدا، غم خانه کرد، یا این زن

 ه شد،شکوفیدبازي گرفته، کف دستش مثل همیشه 

 این بار دستش نوازش وار روي صورت مرد حرکت



 کرد

 !؟...میدونی، چقدر شرمندتم_

 ؟...! میدونی یا نه...چقدر بابت گذشته، خجالت زدم

!کالم دالرام کامل نشد، چون نگاه ...صدایش چه غم دارد
 تیز و ُبرنده ي

 به بند کشید، از تکرار گذشته هايمردش، زبانش را 

 !؟....پر درد

 دستان بزرگ و ُپر مهر، خرمِن مو هاي سیاه دالرام

 را به بازي در آورد، سر را آنقدر پایین آورد درست

 به اندازه ي یک نفس، با نفس دالرام و با جان و

 ....دل،از لبانش نوشید از این شهد دلچسب

. 
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 !؟....نشکوفیدشاید او و یا خودش را آرام کرد با 

 !!.....شاید

 ش، خواستن را فریاد میزند، درگیجچشم هاي 

 مقابل این همه ناز و کرشمه دلش به بازي در آمد و

 در پی هم لرزد و تپید، امروز بی قرار تر از هر روز

 است

 !؟......قشنگ و ناز و دلبرباباش کجاست این دختر،  _

 !....قاراتل خبر از آمدن پدر دارد

 اما این گونه حضور خود را اعالم کرد و پله ها را

آهسته و شمرده شمرده پایین می آیداین مرد به سختی دل 
 کند از لبانی که یک طمع، اما

 بی تکرار است، دست روي صورت دالرام کشید و



 حنش بود، دل دالرامآرام نجوا کرد و توبیخی که در ل

 !....را لرزاند

 دیگه نشنوم، که خودت خوب میدونی میشم یه _

 .....طوفان

 حاال بده این بوس آخر که شاه دختر داره میاد_

 !!؟.....آخر است یا شروع اول شکوفه

باز شد چه سخت دل کندصندلی ناهارخوري را  حصار
 عقب کشید و جایی که

 شه این پدرهمیشه می نشیند، نشست، مثل همی

 است که اجازه حضور داد به قاراتل! در قراري

 ...نانوشته بین پدر و فرزندان مطیع

 اما قاراتل شاید بیشتر از برادرانش از احواالت پدر

 ....خبر دارد

 چرا که هنوز قاراتل پلهها را میشمارد تا اذن ورود

 ....داده شد

 بیا ببینم پدر سوخت، تو دوباره منو دست_



!؟همانطور که آخرین قدم ها را به سمت .....انداختی
 آشپزخانه

 برمیدارد زیر لب نجوا کرد

 من که میدونم هنوز دل نکندي، اما بسه هر چی _

 !!...مامان منو َچلُندي

 وقتی رسید کنار در آشپزخانه آقاي کیانی روي

 صندلی ناهارخوري پشت به او نشسته است و کتش

 یزان، از پشتمثل همیشه روي تکیه گاه صندلی آو

 سر، دست هایش را دور گردن آقاي کیانی حلقه کرد

_ سالم باباي گلم، شکوفیدو با جان و دل گونه پدرش را 
 ؟ که بخوام شما را..من کی باشم

 !... دست بندازم

 آقاي کیانی دست او را گرفت و حلقه دور گردنش را

 باز کرد، قاراتل را نزدیک خودش کشید و مثل

 و را بوسبد، قاراتل گونه ته ریش دارهمیشه پیشانی ا

 .... شکوفیدپدر را دوباره 

 علیک السالم شاه دختر، این چی تو هر سري_



 !؟.....میخونی

 صندلی کنار پدر را بیرون کشید و در حالی که روي

آن نشست رو به پدر گفت_جانم! کیف کردي، قافیه رو؟ 
 !کالً قافیه دار بود

 که این طور از زیر زبان! ....این دختر بالي جان است

 حرف میکشد

 ؟....بابایی یه سوال_

 ؟...من رو بیشتر دوست داري یا مامانی رو

 وقتی چشمان سیاه ش را این طور، نازك میکند و

 سر و گردنی تاب می دهد، انگار دالرام است که

 .!....دلبري می کند
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 لپ هاي گرد قاراتل را محکم کشید

 شیطنت در صدایش و چشمانش چون موج دریا باال

 : و پایین شد و گفت

 تو چی فکر می کنی؟ _

نمیخوام ناامیدت کنم!میدونی که تو مرام من نیست دختري 
 مثل تو رو

 !ناامید کنم؟

 هنوز هم در صداي قاراتل دلبري حرف اول میزنه را

 !!یعنی امکانش هست؟_

 :آقاي کیانی رو به دالرام کرد و گفت

 !دالرام بانو تو چی میگی؟ _



بگم  ....با مکثی دلنشین ادامه داد_بگم دیوونه وار عاشقتم
 خیلی می

 .....بگم چشمات برام جهانی ....خوامت

 !؟...بگم یا نگم

 دالرام برنج خوش عطر و بوي شالیزارهاي شمال را

 رد همیشه عاشقدر دیس کشید، نگاهی دلبرانه به م

 انداخت

 او نگفِت این غزل را از بر است

 وقتی نگاهشان در هم قفل شد

 چشمکی مردانه نصیب نگاه دلبرانه اش شد، هر چه

 مهر در دل قاراتل است از عاشقانه هاي این مرد

عاشق و این زن دلبر است،چه چیزي براي دختر با ارزش 
 تر از این که پدرت

 شددیوانه وار عاشق مادرت با

 !....؟ من نخود تو آشم...پس من چی_

 قاراتل پشت چشم نازك کرد رو به دالرام گله کرد

 نگاه تو رو خدا، فردا پس فردا افتادم معتاد شدم_



 !...نگی چرا؟ از بس که به آدم توجه می کنید

 آقاي کیانی دست دراز میکنه صورت قاراتل را به

 دورسمت خودش برمیگردونه و این از نگاه دالرام 

نیست_اول اینکه بی خود، حرف مفت نزن ، دوم اینکه 
 من،

 بزن بهادریم، براي خودم تو عصبانیت، پس مراقب

 خودت باش سوما، اگه گوش عزیِز، گوشواره عزیزترِ 

 با محبت بیشتر در چشم هاي قاراتل نگاه کرد و

 ادامه داد

 تو اگه بدونی من تو رو چقدر می خوام دیگه این_

 !؟...وقت نمی زنی حرف ها رو هیچ

 !!....من براي داشتن تو از همه چیزم گذشتم

مثالً چی؟؟!این بالي جان چه سر و گردن تاب میده و  _
 چه

 ماهرانه دلبري میکند، قاراتل یه معلم داره و آن

 معلم قطعا دالرام است

 وقتی حرف به اینجا کشید، شد



 دالرام سریع بحث رو عوض کرد چون میترسد از

 !!....نگفته ها

 ؟...باز شما دوتا، پدر و دختر به هم رسیدید _

؟همون طوري ...مگه آدم موقع ناهار خوردن حرف میزنه
 که دیِس برنج که با زعفران و زرشک به

 زیبایی تزئین شده روي میز گذاشت، رو به آقاي

 : کیانی گفت

 ! دست و صورت تو یه به...شما هم لطفاً بلند شو_

 م بریزمآب برسون، تا من خورشت

 :آقاي کیانی با چشم و ابرو رو به قاراتل گفت

 !!....رىیس میگه فضولی و خبر چینی ممنوع_

 همون طوري که صورتش نزدیک قاراتل بود با تمام

 سر خوشی ضربی به بینی قاراتل زد و به صندلی

 تکیه داد_ پاشو دیگه آقا، خورشت دارم میکشم

 و به دالرامآقاي کیانی نگاه شو از قاراتل گرفت و ر

 :موذیانه گفت

 ؟ شما نمی دونی من قبل از...با منی خانوم جان _



 اینکه بیام خونه، دست رومو خوب میشورم، که

 اولین گوشت چرب و چیلی که به دستم رسید رو به

 !!؟....لب و دهن بکشم

 آقاي کیانی این حرف رو در حالی زد که کفگیر به

ت قدهمان دیس دست، برنج می کشد، چشمان دالرام درس
 گرد شد، این اولین بی پروایی آقا کیانی

 بیرون از اتاق مشترك شاِن است

 آقاي کیانی همونطوري که به قیافه مبهوت و وا رفته

 ي دالرام چشم و ابرو می آید، سراغ پسرها رو

 گرفت

 نگفتی بچه ها کجان؟ صداشون نمیاد؟_

 زد دالرام که هنوز هاج و واج به این مرد بی پروا زول

 با سر قاراتل را نشان داد،

 قاراتل سرش رو پایین گرفته و برنج را در بشقاب

می کشد ، اما چشم وگوش هایش درست مثل رادارهاي 
 حافظت اطالعات

 در حال رصِد است و به یاد حرف امیرعلی افتاد،



 که وقتی یکی بیش از حد سرحال باشه میگه

 شیمآب شنگولی زده بی پدر، امشب همه سالم رد _

 !!!....صلوات

. 
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 آب شنگولی زد بی پدر، امشب همه سالم رد شیم



دالرام هنوز هم باور نمی کند چیزي را که ....صلوات
 شنیده،

 گیج و منگ از این بی پروایی به سمت اجاقگاز رفت

 درگیرند، مدام چشم ، در سرش عقل و منطق با هم

 می چرخاند و می بندد تا اون چراکه شنیده باور

 :کنه، با همان حال گیج و منگی گفت

 امروز رو خیلی آتیش سوزوندن، تو اتاقشون_

 !!!...چه کردن؟ این چموش هاي دو پا _

 دالرام با ظرف خورشت اسفناج، غذاي مورد عالقه ي

 ر امروزشآقاي کیانی، برگشت و رو به مردي که رفتا

 !!!را نمی فهمه گفت:_ میري زیر زمین را میبینی میفهمی

 :و با اشاره به خورشت روي میز به فرمایید گفت

 به به، ببین خانوم چه کرده _

 ناهار خورده شد باحال خوش آقاي کیانی؛ چرا که

 دالرامش درست رو به او نشسته و از این مطمئن

خوبه که  چقدر...است همیشه در کنارش خواهد ماند
 قاراتل دوتا معلم ذوبده براي تعلیم و



 تربیت داره، که چطور عاشق باشد و چطور دلبري

 کند

 درست مثل همیشه وقتی از پشت میز بلند شد،

 :و تاکید وار گفت شکوفهدست هاي دالرام رو می

 که اینطور هنرنمایی می شکوفیداین دست را باید _

 خواب دو کنه ؛خدا قوت بانو دیگه اجازه بدي یه

 ساعت بعد این همه شاهکار میچسبه

 همون طور که از آشپزخونه بیرون میرود با لحن

شاکی که سرشار از طنزه است گفت:_ فقط خدا آخر و 
 عاقبت مارا به خیر کن، این زن با

 !!!...این دست پخت ما را شبیه خرس قطبی نکنه

 .انشاهللا

. 
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 دست هایش را، به سمت باال برد، و آمین غلیظی

 گفت

 !؟...برو آقا، خوب مگه مجبوري _

صداي دالرام، ناِز دلبرانه اي دارداین ُنت ها ، زیبا ترین 
 موسیقی دل نشین، براي

 گوش هاي آقاي کیانی است، که هر روز گوش هایش

 با عشق نت به نتش را می بلعند

 دالرام ظرفهاي کثیف رو توي سینک ظرفشویی

 گذاشت و رو کرد به سمت این مرد همیشه خوش

 قلب که صورت اخمویش، یک جور اسَتتار براي قلب



 مهربانش است

 این مرد حال و هواي دیگر داره، تو چارچوب در

 :آشپزخونه و با لحن موذیانه رو به دالرام گفت

ه ترکی که به زن آرواد جان چوخ دانیشیران(آرواد کلم_
 یعنی.نسبت میدهند 

 )آوردنده /بوجود آورنده است

 زیادي، داري حرف میزنی ها، میام خودت هم _

 میزارم الي سنگگ با پیاز جعفري میدمت باال ها ،

 !؟....زیاد ، چرب میزنی

 همزمان چشمهاي مادر و دختر گرد شد یکی رو به

 !!!...زکف آشپزخانه و دیگري رو به مرد بی پروا امرو

 قاراتل دیگر مطمئن شد، این پدر امروز آب شنگولی

که امیر علی میگوید رو زده!!!قاراتل رو به دالرام کرد 
 و کت پدرش را به دستش

 :داد و گفت

 مامان جون، شما برو استراحت کن، آشپزخونه با _

 من



 رنگ از روي دالرام رفت و با نگاهی شماتت بار به

 :گفتآقاي کیانی رو به قاراتل 

 نه مادر قربونت بشم، شما برو استراحت کن، از_

 مدرسه اومدي، خسته ي، خودم آشپز خونه رو،

 .مرتب می کنم
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 : دالرام رو به آقاي کیانی با دلخوري گفت



ي کرد آقاي کیانی میداند، زیادهرو...شما هم بفرمایید_
 اما، االن فقط

 دالرام میتواند، آرامش کند ، از تمام دلهره هاي

 !!!....دیروز و امروز و فرداهاي در پیش

 مامان شما برو من هستم _

 کت را از روي صندلی برداشت و به اجبار دست

 دالرام داد و دالرام رو به سمت در آشپزخانه برد

 ....دالرامی که خبر از آشفتگی آقاي کیانی نداره

 آشفتگی که تمام زندگی را می تواند به بازي پر پیچ

 """"""""""""""""""""""""...و خم روزگار دعوت کند

 قاراتل مادر،بیا سفره رو ببر تو بالکن پهن کن_

 سالم خاِنمم _

 انقدر که این خاِنمم هاي او، دل را زیر و رو میکند

 که اگر ترك هم نبود با همین خاِنمم هاي او می

ید که خان خانه اوستخاَنمم (مردان ترك به زن هایشان فهم
 نسبت میدهند و

 )خان_خانِه_خودمیدانند.زن رو 



 دالرام نفسی عمیق کشید تا بتونه حلیم امروز را به

 خوبی توجیه کنه، مکثی کرد خیلی آرام تر از

 روزهاي معمولی در قابلمه را روي قابلمه گذاشت و

 ا بتونه به سمتیک نفس عمیق دیگه الزم داره ت

 آقاي کیانی برگرده، اما قبل از برگشتن دالرام این

 کرد و حصارآقاي کیانی است که، از پشت دالرام رو 

 چانه اش را روي شانه چپ دالرام چند بار تکون داد

 تا یه جاي ثابت بشه و دست ها شو دور شکم دالرام

 محکم تر کرد و به سمت خودش کشید طوري که

 سمت جلو خمیده شددالرام کمی به 

آقاي کیانی در همون حال گفت:_ چه جوریاست هنوزم 
 !!؟...بوي روز اول میدي

 این صداي مخملی خواب آلود چه حالی داره

 هر لحظه، حلقه دستهاش سفت تر می شود و چانه

 اش رو بیشتر فشار میدهد روي شانه هاي

 آقاي کیانی غرق حصاراستخوانی دالرام، با اینکه در 

 ست ، اما به این فکر میکند، اگه امروز به خیرلذت ا



 بگذره دیگر هیچ وقت بچه ها را حلیم دعوت نکند

 نفسی میگیره و با نازي دلبرانه، که در ذاتش

 ریشهدار است، گفت:_ سالم آقا، صبح عالی، متعالی

 !...دلبر میشی، خوردنی تري، حواست هست _

 کی من _

 دونی آخر این!!!! خوشم میاد بلدي، فقط می...نه_

 !!؟...دلبریا چیه دیگه

 ...کیانی_

!!!_بر منکرش لعنت، ...اسمم که قشنگ تر از فامیلیمه _
 اما کیانی بیشتر، در خوره توِ 

 !؟؟...اون وقت چرا _

 !شما که بهتر میدونی، چرا می پرسی؟ _
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ي کیانی جواب بی ربط میدهد_حاال صبحانه چی آقا
 ؟! که قشنگ عیش...بزنیم

 !؟...دیشب با صبحانه امروز نوش شه

 دالرام به سرعت دست روي دهان آقاي کیانی

 گذاشت و به پشت سرش نگاه کرد تا مطمىن شود

 بچه ها نیستن و با لحنی که کم از توبیخ و دلخوري

 :ندارد گفت

 تا حاال شما چه تون شد، میشه بدونم از دیروز _

 نمیگی یکی از بچهها صداتو می شنوه؟

 آقاي کیانی موذیانه چشم ابرو باال میندازه و در حالی



که در قابلمه رو میخواهد برداره گفت:_ چی، دوست 
 ؟! شما که پشت درهاي بسته...نداري

 ...یه چیز دیگه اي

 چه با ناز کیانی میگوید، دالرام، این همه دلبرانه ها

 را چطور یک جا دارد؟

 کیانی_

 قبل از اینکه جواب دالرام رو بدهد، بوي که با

 برداشتن در قابلمه به مشامش رسید؛ همه چیز را

 متوقف کرد و چشم هاي دالرام از خجالت بسته شد

و آقاي کیانی با چشم هاي درشت شده سري تکانداد و 
 بدون اینکه به محتویات قابلمه نگاه کند با

 :یض که در سوالش هست گفتتعجب و غ

 !نگو که حلیمه؟ _

 دالرام به بهانه کاسه هاي مسی به طرف کابینت

 :هاي پشت سرش رفت و گفت

 بچه ها دیروز گفتن، رو نشد بگم نه _

 در قابلمه رو با عصبانیت روي قابلمه گذاشت که



صدایش، شانه هاي دالرام را، جمع کردلبخند و سرخوشی 
 اشو بهاول صبح آقاي کیانی، ج

 اَخم و َتخم داد

 شانههاي دالرام رو بدون اینکه به آن فشاري بیارود

 ، گرفت و به سمت خودش برگرداند و با تن صداي

 : کنترل شدي، گفت

 ....منو نگاه کن_

. 
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 دید، باآقاي کیانی وقتی عکس العملی از دالرام ن

 :تاکید بیشتر و تکانی که به دالرام داد گفت

 به من، نگاه کن، من هفته پیش به شما نگفتم،_

 !دیگه حلیم نپز؟

 با اینکه ُتِن صدایش، سفتی و سختی ندارد، اما

 همین که از بین دندانهاي چفت شدهاش، کلمات

 تکه تکه ادا می شود، هم ترس دارد

رام داد، که دالرام با !!؟تکان ریزي به دآل...با شمام _
 ترس و

 :خجالت گفت

 به جون بچه ها، روم، نشد بگم نه_

 اخم هاي آقاي کیانی گره بیشتري بر داشت

 !؟..اونوقت روت شد؛ حرف منو شهید کنی_

نه به مرگ خودمآقاي کیانی حرص بیشتر کرد در  _
 جواب دادن به این

 جواب اعصاب خورد کن دالرام، گفت



 معی، چی راه انداختیاالن این کشتار ج_

 حق با تو _

 من اینو خواستم _

 کیانی _

؟!!آقاي کیانی بدون ...پس دیگه حرفی نمیمونه، درسته _
 سوال و جواب دیگه ي به سمت

 سرویس بهداشتی، از آشپزخانه بیرون زد و این

 یعنی شروع اخم و تخم با همه بخصوص، قاراتل

 اما تمامقاراتل با ترس و استرس وارد آشپزخانه شد، 

 حواسش به پشت سرش است تا اگه آقاي کیانی آمد

 به حیاط پناه ببرد

 !؟...چی شد مامان _

 کم حرف بزن، بیا این نمک و شکر رو ببره سر_

سفره، االن بچه ها سر و کله شون پیدا میشهقاراتل که 
 فرار را بر قرار ترجیح میداد سریع سینی

 رفت تارا از دست دالرام گرفت و به سمت بالکن 

 خودش را با برادراش مشغول کند



 دالرام حوله به دست به سمت سرویس بهداشتی

 زیر پله رفت و با دیدن آقاي کیانی، با دلبري صدا

 : نازك کرد و گفت

 آقایی، اخماتو باز کن، دوست ندارم _

 آقاي کیانی حوله را از دست دالرام بیرون کشید و

 نجشنبه حلیمگفت:_ میشه بدونم چه اصراریه که هر پ

 !!؟ و دختر و پسري که هیچ ربطی به هم...بپزي

 بدون .....ندارند رو دور یه سفره جمع کنی

 ...که با چشماش .....خانواده

 دالرام دستان گرمش رو ضربدري روي لبهاي آقاي

 کیانی گذاشت و اجازه نداد حرف آقاي کیانی کامل

 شود

 ن را به فناال اله اال اهللا چرا خوشت میاد اول صبح م_

دالرام حوله رو از دست آقاي کیانی گرفت ؛ با ...بدي،زن
 ناز

 دلبرانه ي ذاتی اش، حوله را روي صورت آقاي

 کیانی می گذارد و برمی دارد



 دالرام خودش را نزدیک تر کشید و روي انگشت

 پاهاش بلند شد و نفس هاي گرمش، میزبان صورت

 در هم آقاي کیانی شد

 بگی، که این بچه ها حرمت سفره وبی انصافی، اگه  _

 !!...خونه ت رو، شکستن

 دالرام ، دالرام است و قلِق این مرد را خوب بلد

 است، از تعصباتش با خبر است اما او که مرد نیست

آقاي کیانی دستی را که ...تا برق چشمان یاسر را بخواند
 دالرام حوله دارد را پایین

 برد و با ناراحتی گفت

 ...ته، میگن خوش ندارمفهمیدنش سخ _

 بچه ها با هم میرن ومیان _

 ؟...بگم خریت کردم، اجازه دادم، راضی میشی_

چرا اینطوري حرف میزنی؟_ دالرام، تو این نون رو  _
 تو سفره من گذاشتی،

 !؟...حواست هست

 تنها میشه اینطوري، تو راه مدرسه _



 ؟...! اینو گفتم...من _

 ..ولی ...نه_

 !...ولی نداره_

؟! ...چرا از کوره در میري؟_من از کوره در میرم_
 اصال، آره، من از گور در

 ؟...؟! ناراحتی...میرم

 دالرام که از این داد و ستد می ترسد دستشو دور

 گردن آقاي کیانی انداخت و آرام لبان خنک و

 شکوفیدشیرین همسرش، که طعم نعنا میدهد را 

 آقايوقتی خواست فاصله بگیره دستاي تنومند 

 کیانی حلقه شد دور کمرش و مانع از فاصله گرفتن،

 دالرام شد

 آقاي کیانی شانهدست هاي دالرام روي قفسه 

 جمع شد ؛نگاهی گالیه مندانه به چشمهاي دلبرانه

ي دالرام کرد و گفت:_ خوش ندارم حرمت خونه م و 
 خونوادم بشکنه،

 االن فهمیدم چی گفتم؟



 !؟...تا حاال شکسته _

 ست بود، منم گردن شکستن بلدم،اگه شک _

 !میدونیکه؟!نمیدونی؟

. 
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 دالرام در جوابش چشم بست، مردي که براي همه،

 جنگ آور است اما، براي او چون سربازي معطی ، به

 خاطر اینکه رنجشی حتی در چشمان دالرام نبیند



 :گفت

 اگه دفعه بعد خواستی، دعوت کنی با خانواده _

 حله....دعوت کن، تا کاله تو کاله نشیم

 وقتی دالرام اینطوري چشم می بندد و سر پایین می

 اندازد

 ببیشتر دل میبرد از آقاي کیانی، نفسی گرفت

 ن وقتی لبهاي خنکش را روي بینیشکوفیدبراي 

 گوش دالرام نشست، چشم باز کرد این بار جایی بین

سرش را بیشتر از حد پایین آورد و شکوفیدو فک کش را 
 با نفس هاي

 گرمش در گوش هاي دالرام ، جانش را به نجواي

 :عاشقانه دعوت کرد و گفت

 !؟ من همین...!؟ دل نبر...چند بار گفتم چشم نبن_

 چند....!؟هوم...!! چند بار گفتم...طوریشم دیونه ام

 !؟....؟! گفتم یا نگفتم....بار

 سر بلند کرد و لبخند روي لب هاي دالرام رو دید ،

 نفسی گرفت ، هیچ وقت چه عمد و چه غیر عمد



 باعث ناراحتی دالرام نشده و دوست نداره که باشد

 !_چشم...اما، مگر سر نوشت به خط او نگارش شده

 چشمت بی بال ، حاالم برو سهم من و بچه هاي _

 ن موندنمحجره رو بریز توي یه ظرف تا ببرم، چو

 نمیاد

 شکوفهنفسی از سر آسودگی کشید و به سرعت نور 

 اي کاش و گفت آنچه را که ذکر هر روز و شبش است

 خیلی خوشگلی، دوست داشتنی من _

 ه شدنشکوفیدن و شکوفیدو رفت که اگر نمی رفت به 

 ختم نمی شد، چرا که جانش را در جان او چون

 شکوفهاي تشنه لبان سیراب می کردانگشت شو روي ج
 کشید

 گوشه لبش به لبخند ، کنار رفت، هنوز گره کور

 ابروهاش باز نشده،که ذهنش به شیرینی خاطره

 ...از جانب دالرام است شکوفهبازي کرد، این چندمین 

 زمانی که حال نزاري داشت، چقدر با بوس هاي

 !... دالرام ، آرام کردن حال هم را



 تا او را برايچقدر براي به دست آوردن او جان کند 

 همیشه، داشته باشد و تاوان این خواستن ترد شدن

از خانه و خانواده بودباحالی بی مثال که بیشتر در بین 
 عاشقان رایج

 است، نجوا کرد

 .....این زن تا من رو دیوونه نکنه، ول کن نیست_

 ول کن نیست که نیست !!؟......که

 چه نجواي عارفانه اي که فقط عاشقان عارف می

 شنوند

 گذاشت و با حرصی شکوفهدست شو روي جاي 

 : شیرین فشار داد و با صداي بلندو گفت

؟!این حرف که ...دالرام میدونی داري چیکار می کنی_
 فقط یک مخاطب دارد و دنیا دنیا

 محبت، اما قاراتل را ترساند

 صدا به دالرام رسید در حالی که حلیم را در ظرف

 همیشه خندانش مسی میریزه لبخند به لب هاي

 نشست و او هم نجوا کرد



 من میدونم! اما تو چی مرد من؟ مرد بودن را تو به_

 من ثابت کردي تا عمر دارم شرمندتم

 این نجواها، ذکرهاي هر روزه شان است و نه کسی

 ....آن را می شنود و نه کسی آن را می فهمد
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 سالم بابا _

 علیک السالم_



 محال ممکنه است، جواب سالم رو علیک نگوید ،

 حتی اگه طرف مقابلش دشمنش باشه

_شما سه تا جونور، حواسم ...بزن بریم که اوضاع سفید _
 بهتون هستا !؟

 این انگشت اشاره با این ُتِن صدا یعنی اوضاع قرمزِ  _

 ، پناه بگیریم!؟

 !نکردم ! به من چه اصال من هیچ کاري_

 این سه پسر با اختالف دو سال از هم به دسته

 جانورهاي شرور ملقب شدند چون دور از تصور هر

 کاري می کند

حاال برید سر سفره جلوي چشم نباشیداز این سه پسر  _
 فقط سالمشون را شنید و بقیه را

 نشنیده گرفت چون اگه بیشتر از این بماند شاید

 !ر باشهنتونه خود دا

 با اینکه مخاطب صداي بلند آقاي کیانی قاراتل

 نیست، اما همین ُتِن صداي آقاي کیانی ترس رو

 مهمان ناخواندي جان قاراتل کرد



 طوري که از ترس، قاشق توي دستش رها شد و با

 صداي بدي داخل کاسه مسی افتد

قاراتل زیر لب ناله وار یاسر رو لعن کرد_ یاسر، خدا 
 من سرم به باد میدم با خفت کنه، آخر

 !!...این حلیم هاي سفارشی تو

 اما این تموم ماجرا نبود

 وقتی آقاي کیانی رو تو قاب در دید رنگ از صورتش

 پرید نفسش حبس شد

 آقاي کیانی نگاه سنگین شو هنوز از روي قاراتل بر

 نداشته که، کفش ها شو با حرکت پاهاش مقابل

 چهارچوب درخودش جفت کرد و دستش را از روي 

 برداشت

همچنان که کفش به پا می کندقاراتل نفسش را از اعماق 
 وجودش رها کرد و این از

 چشمهاي تیز بینه آقاي کیانی دور نماند

 روي پله ایستاد و کفش هاي واکس زد شو، نگاهی

 کرد



 آقاي کیانی هیچ وقت نا مرتب از خانه بیرون نرفت

 برگرده حتی، اگر قرار است تا جلوي در برود و

 یک مرتبه آقاي کیانی با صداي بلند پسر بزرگ تر

 را صدا زد

امیربه قدري محکم و با صالبت امیر را صدا کرد که  _
 امیر

 چارهاي جز پا کوبیدن مثل سربازها وظیفه نداشت

 بله آقا _

 به فاضل و مرسل بگو بیان سر سفره، بهشون بگو _

 شیندو طرف قاراتل بشیند، خودت هم رو به روش ب

 فهمیدي ...هرکی هرچی خواست خودش بلند میشه

 ؟...یا نه

 امیر یه نگاهی به خواهرش که سر سفره سر به زیر

نشسته، انداخت و دوباره زاویه نگاهش را به سمتآقاي 
 کیانی برد و درست مثل سربازان وظیفه جواب

 قات و محکم داد

 چشم آقا_



 امیر پسر با هوش و خیلی زود متوجه غیر عادي

 ودن اوضاع شد، با صداي بلند افضل و مرسل راب

 صدا کرد و همون لحظه درست رو به روي قاراتل

 نشست و به قاراتل ُزل زد ، کاري که قاراتل رو

 عصبی می کند، اما در حضور آقاي کیانی هیچ کاري

دالرام با .از دستش بر نمیاد و سکوت تنها راه چاره است
 رفچادر گلدار و بقچه اي که مخصوص ظ

 مسی است مقابل آقاي کیانی ایستاد ، رد نگاهش

 بین قاراتل و آقاي کیانی در رفت و آمد است

 بقچه پیچ را نزدیک تر برد، اما هنوز آقاي کیانی با

 نگاهش قاراتل رو وجب می کند

 جاندل؛ سهم شما و پسراي حجره _

 سپر کرد، این صداي بم و جا شانهصاف ایستاد، 

 !؟...فرمان افتاده حکم می کند به

 ؟...فهمیدي چی گفتم _

 ؟...!فهمیدي دیگه...خوش ندارم دفعه بعدي باشه

 این تاکید و حکم آخر را دالرام خوب می شناسد و



 :این بار رو به قاراتل با تاکید بیشتر گفت

 دفعه بعد یه جور دیگه به سمع و نظر تون _

 !!...میرسونه
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 پله ها رو با گام هاي محکم و مقتدر پایین رفت ،

 بدون هیچ نرمش و لبخندي، که همیشه موقع رفتن

 به لب داشت ، هنوز هم دالرام روي پله ها ایستاده و



 قاراتل کنار سفره نشست و به سه برادر شرورش با

 چشم و ابرو، نجوا کرد

 ...امروز بدون اخم و تخم_

 نجواي قاراتل به نیمه نرسید که آقاي کیانی دست

 برد تا در را باز کند

 لحظهاي مکث کرد و به سمت نگاه هاي منتظر

سرش را برگرداند و گفت:_دالرام مراقب باش، اونجوري 
 هم واینستا

 رو به قاراتل که از زیر چشم منتظر رفتن آقاي کیانی

 :است، کرد و با لحن محکمی گفت

 !؟ من آدم سازش نیستم،....و برت باش مراقب دور_

 !!!...فقط بلدم نابود کنم

 دالرام از این لحن محکم بیشتر از قاراتل ترسید

 صداي در زدن، هم زمان شد با باز شدن در توسط

 آقاي کیانی ، نفس ها حبس شد؛ آقاي کیانی کنار

ایستاد تا بچهها داخل شونداولین نفر الهه و مریم و پشت 
 یرعلی وسر آنها ام



 اکبر و اصغر و در آخر یاسر که در دستش شش نان

 سنگگ درو برشته با کنجد و سیاه دانه در تنور مش

 اسماعیل پخته شده، وارد شدند

 همه با هم سالم دادند

 اُبهتی که در چهره ي آقاي کیانی است مانع از

 لودگی امیرعلی میشود؛ جواب سالم دختران با

 !!!...دارد جواب سالم پسران فرق زیادي

 سالم عمو جان_ علیک سالم دختراي عمو_

 سالم عمو _

 علیک ، زیاد معطل نکنید تا دیر نرسید مدرسه_

 سالم عمو جان، بفرما نون تازه_

 یاسر چه دل خجسته اي دارد، که نان تعارف میزند،

 نگاه سنگین آقاي کیانی که از صورت یاسر و نان

 ان یاسرسنگگ روي دستش در رفت و آمد است؛ زب

را غالف کردنگاهی که بیشتر شبیه شمشیر دو لبه تیز 
 است رو

 :به یاسر کرد و با لحن به مراتب ُبرنده تر گفت



 پول نون، دست خانم خونه است، رفتی یادت _

 باشه، پولت را بگیري، بزار جیبت

 مکثی کرد و روي شانه یاسر زد و ادامه داد

 ؟؟؟....مراقب هستی دیگه_

 ر باال و پایین شد و سرش را پایینسیبک گلوي یاس

 انداخت و آرام گفت:_بله

 آقاي کیانی همان طور که شانه یاسر را گرفته و به

 :سمت بچه که با چند قد فاصله ایستاده اند گفت

 برید سر سفره تا حلیم از دهن نیفته_

 و براي آخرین بار رو به دالرام که در استرس و ترس

 :دست و پا می زند کرد و گفت

 من رفتم .خانم، یادت باشه، پول یاسر رو بدي _

 خداحافظاما قبل از رفتن، دوباره یاسر بخت برگشت را

 :مخاطب قرار داد و گفت

 !!...زودتر راه بی افتید تا دیر نشه _

 !!!...اي کاش امروز، جور دیگري رقم می خورد

 !!!...تا دردها کمتر شود و یا اصالً دردي نباشد



اي کاش آدمی، توانایی ...د، در دل دوستتا غمی خانه نکن
 نوشتن ، سرنوشت را

 ...داشت

 تا در بازي روزگار، رو دست نخورد، یا که اصال کمتر

 ...زخم بر دارد

 کمتر غم عزیز از دست رفته را بخوري،

 ...یا اصال کمتر اشک بریزي

 این نگرانی ها، بیخودي و بی اراده نیست، هر آدمی،

 رد عزیزش را یک جور خاصعزیزي دارد و دوست دا

خوشحال ببیندتا هر کسی عزیزش را دید، بفهمد چقدر این 
 عزیز

 سرخوش به خوشی است

 اما، خودش در خلوت خودش یک جور دیگري

 !!!...است

 زخمهایش را پنهان میکند، این جور آدم ها، یک

 جوري خاص، بی هوش و حواس اند و احترام زیادي

 !!!....دارند بین عاشقان
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 _یاسر! سر جّدت، دست بکش از این حلیم، که

 !!!...بدجور بوي خون میده

 !!؟...چی میگی تو_

 !!!...آقا رو نگاه _

 !؟...نمی بینی قیافه ي طرف رو

 !؟...تا تو ما رو به کشتن ندي ول کن نیستی،نه



 میبینید طرف خوشش نمیاد از ما ، چه مرضِی وقتی

 !!!. من نمیفهمم .....خودتو میچسبونی

امیرعلی گفت اما، دریغ از گوشی که بشنودهیچکدام از 
 حرفها به خرجش نرفت یکی در بود و

 دیگري دروازه

 یاسر دست در هوا تکان داد، انگار که مگسی

 مزاحمی دور کند

 یااي کاش گوش شنیدن داشت ، تا شاید اشکی و 

 غمی، در چشمی و یا دلی النه نمی کرد

 عاشق، مجنون می شود، دیوانه می شود و فقط براي

 دیدن یار به هر دري می زند و درست مانند پرنده

 اي درقفس پر و بال می زند، تا شاید راهی و یا روزنه

 اي باز شودنمیفهمد، فقط میداند دیدن اوست که آرامش می

 که ما بین شان استکند، حتی از پشت میله هایی 

 !!!...وقتی دلش بی تاب است، چه کند

 اگر عاشق، عاقل بود که بی گدار به آب

 ؟؟؟؟...!!!!میزد...نمیزد



 اگر عاقل بود که دیگر مجنون نبود!، بود؟

 شاید اگر میدانست، این جنون، این دیدارهاي گاه

و بی گاه را از او می گیرد و فاصله میاندازدمطمئن باش 
 رفت، نفس می برید دست وچشم می گ

 پایش را می بست و فقط به شنیدن و بوییدن از راه

 ...دور راضی می شد

 بعد از این روزها سخت می شود

 ...براي او که، نه گفت، و براي او که نشنید

 این پنجشنبه با همه پنجشنبه ها فرق دارد

 چرا که حتی امیرعلی هم لودگی را کنار گذاشت

 گی خود، ساکت و آرام درماشین در مسیر همیش

حرکت استامروز، حتی از بستنی هم خبري نخواهد بود و 
 همه

 چیز، به طرز مسخره اي به هم ریخته

 چرا که آقا امین، شاگرد دست راست آقاي کیانی با

 ماشین آقاي کیانی جلوي مدرسه منتظر قاراتل است

 .این پسر درست مثل اسمش امین و مطمئن است



 بعد از آقاي کیانی حرف اول رو آقاانقدر که در حجر 

 امین میزند

 خانم کیانی_

وقتی همه به سمت صدا برگشتنقاراتل با دیدن آقا امین 
 اشک در چشم هاش نشست

 اما، همان جا پشت مژه هاي بلند و تاب دارش پنهان

 شد

 قاراتل به سمت پژو بژ رنگ راه افتاد و یاسر از آینه

 به سرعت از ماشیندید و با ُبهت نگاه کرد و  حصار

 پیاده شد و دنبال قاراتل پا تند کرد

 صبر کن ببینم! این کی قاراتل؟ _

 با کمی فاصله از در عقب ماشین برگشت و چشم

هایی که بغض دارد را به زمین انداخت_با توم، صبر کن! 
 کجا میري؟

 آقا امین انگار ورژن جدید و به روز شده آقاي کیانی

 ی به یک توضیح ساده بهاست؛ باز هم، آقاي کیان

 طرف مقابل می دهد اما، این بشر این لطف رو هم



 نمی کند

 حداقل جواب سوال طرف مقابل را بدهد

 این نشانه بی ادبی امین نیست

 چون معتقد است چیزي که پیدا و مشخص است

 احتیاج به توضیح ندارد

 فقط یک کلمه گفت:_خداحافظ

 رنگ نگاهو یاسر مات و مبهوت به رفتن پژوي بژ 

 ....کرد
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 !!!...فصل : وصاالمشب، آسمان حال دیگري دارد

 !!!...انگار این باران بهاري، مستی آور است

 !!!...قطره هاي باران، می چرخند و می رقصند

 دغرش آسمان نه از ترس، بلکه خبر از وصال دار

 !!!...امشب، همان شب است

 !!!.....همان شب، شیشه و سنگ و جام بلور تن

 امشب را، پاییز افسونگر طرح زده تا دست چین

 . کند، عاشق و معشوق دیگري

 زندگی هرچند در آتش کینه، اما تو خود، خدایی

 داري، که زندگی را چون گلستان برایت سرسبز

ن می کند، پس فقط از خداي بخواهآسمان همچنا
 !!!...خواند

 !!!...و می رقصد

 !!!...و می نوشد از این جام



 !!!.... امشب، شب تابوشکنی است

 تابوها شکسته می شوند و از دل آنها مهري بیرون

 میزند، افکار هاي پوسیده از بین می رود

 رازهاي سر به مهر شکسته می شود و نهال عشق

 ...شکوفه می زند

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 سعید عصبانی، از نیسان آبی رنگ، پیاده شد و براي

اولین بار با تمام وجودش فریاد زدپسري که در این 
 روستا؛ روستاي مرزي و خوش

 آب و هوا، به آرام بودن میشناسند

 !...مگه دستم بهت نرسه _

 !...لعنت بهت

 باورش سخت است اما، صداي ناله ظریفی در گوش

 با ناباوري دنبال صدا سر چرخاند و سعید پیچید و

 هر چه نزدیک تر شد،صداي ناله واضح تر شد و با

 دیدن دخترك غرق در خون بی معطلی نزدیک



دخترك زانو زد و به چهره اش در تاریکی نگاه 
 کرددخترك چه سخت و طاقت فرسا نفس می کشد، با

 ترس به اطراف نگاهی کرد و با نگرانی پرسید

 یشنوید؟صداي من رو، م _

 شما اینجا، چیکار میکنید؟ _

 حالتون خوبه؟_

 میتونید تکون بخورید؟_

اگه صداي منو میشنوي، چشماتونو باز کنید؟با ترس که  _
 لحظه به لحظه بیشتر می شود به چشم

 هاي بی فروغ دخترك نگاه کرد و تنها واکنش

 دخترك به این همه نگرانی فقط، پریدن پلک هایش

 ...است

 لند تون کنم خوب، اگه درد داشتید،میخوام ب _

 !چشماتونو باز کنید، تا من بفهمم؟

 .کرد حصارسعید آرام و با احتیاط دخترك را 

 .سعید قدرت بلند کردن چیزهاي سنگین را دارد

 ولی دخترك، تپل و سنگین است، و با این وضعیتی



که دارد، قدرت زیادي را براي بلند کردن،می خواهدبا 
 دخترك را پشت نیسان آبی رنگ،احتیاط بیشتر، 

 روي علوفه ها گذاشت

 علوفه هایی که قرار بود ، در مزرعه خالی کند اما ،

 انگار این فراموشی کار ساز شد تا دخترك کمتر

 آسیب ببیند

 وقتی از جاي دخترك مطمئن شد با عجله پشت

 فرمان نشست و با استرس نگاهی به عقب نیسان

 را روشن کرد،و به راه بسم اهللا گفت و ماشین .کرد

 افتاد

 تمام حواسش را به رانندگی بی نقص و عیبش داد،

تا در این جاده سنگ الخی کمترین، آسیب را بهدخترك 
 غرق در خون بزند و هم اینکه تا دیر نشده

 .او را به نزدیک ترین بیمارستان برساند
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 تنها بیمارستان این شهر کوچک مرزي، تنها

 دویست متر مساحت دارد

 سعید همیشه گله داشت، چرا بیمارستان کوچکی در

 این شهر مرزي ساخته شد، جاي که بیشترین

حوادث در آن رخ میدهدبیمارستانی که  اتاق، یک اتاق 
 اورژانس و یک اتاق

 رهاي آنجاعمل دارد ؛اما همیشه از حاذق بودن دکت

 شنیده بود که محلی ها چه با اطمینان در مورد آنها



 می گویند و گرنه بی معطلی به سمت تبریز یا

 آذربایجان میرفت

 مدام نگاهش به عقب و جاده در رفت و آمد است ؛

 و از شیشه کثیف که به سختی می شود، دید،

 دخترك را نگاه می کند تا از زنده بودنش مطمئن

 :فتشود و زیر لب گ

 آخه دختر، تو این وقت شب، اینجا چیکار می_

؟!به محض اینکه، وارد حیاط کوچک بیمارستان ...کنی
 .شد

 دستش را روي بوق گذاشت

 تمام کادر بیمارستان که به تعداد انگشتان دست هم

 نیستن به حیاط کوچک سرسبز کشاند

 !!!....تابوشکنی دیگر

 با تمامکرد ، اما این بار  حصاردوباره دخترك را 

 قدرت ، و با احتیاط بیشتر روي برانکارد گذاشت و

بالفاصله کمک رسانی شروع شدسعید پشت سرشان با 
 نگرانی رفت درست در



 یکقدمی اتاق اورژانس از پا افتاد و روي نیمکت

 : نشست و نجوا کرد

 ...چه خوب که یه خیري بود، اینجا رو بسازه_

 ق در خونوگرنه، دخترك نازك تن، بلور تن که غر

 بود را تا کجا باید میبرد تا شاید، زنده بماند

 بیمارستان سر سبز دو دکتر ذوبده و متخصص دارد

 که پدر و پسر هستند و هر یک تخصصی دارند که

 در این شب، عجیب به کار سعید میایند

پرستار کاغذ و قلم به دست رو به سعید گفت :_بخشید آقا، 
 تا باید رضایت نامه رو امضا کنید

 زودتر، خانمتون را عمل کنیم

 سعید روي پاهایش چنباتمه نشسته خیره به

 پرستار بلند شد فقط به یک چیز فکر کرد

 !!!....خانومتون

 و پرستار با دیدن سعید تنها چیزي که به ذهنش

 خطور کرد



بلند شد، ایستاده بی هیچ ...اینکه این مرد عجب قامتی دارد
 حرفی امضا کرد و دوباره

 ...همان سعید آرام و ساکتشد، 

 چند ساعتی گذشته و هنوز خبري از این اتاق

 منحوس بیرون نیامد تا شاید به داد این مرد آشفته

 حال برسد با اینکه چهره بی تفاوت دارد، اما از درون

 ویران است به همه جور اتفاقی که ممکن است براي

 دخترك در این شب ، بی در و پیکر و در این منطقه

 ي، افتاده باشد، فکر می شود و این، سعید رامرز

تنها زمانی، در اتاق عمل باز شد، ...بیشتر عصبانی میکند
 همان پرستاري

 بود که از او امضا گرفته بود و پالستیکی سبز رنگ

 :بزرگی به دستش داد و گفت

 وسایل خانومتون _

 و دیگه کسی از این اتاق بیرون نیامد

 واب استچشمهاي خسته سعید پر از خ

 ؛امروز را هم باید عالمت میزد به عنوان بی خود



 ترین روز، بعد از جنجال پدرش حاج مرتضی و آقا

 فتاح، با یاد حرفهاي درشت پدرش و اشکهاي

 و.....مادرش و پیدا شدن سر و کله یاسر و آقا فتاح

 ...همه اتفاق هاي آن روز چشم هایش را بست

. 

 .  . 
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 . 

 یاحق.. 

 

 

 دکتر به محض باز کردن در اتاق عمل با دیدن سعید

 که نشست خوابش برد لبخندي زد و نزدیک رفت و



 :در یک قدم سعید دستی به شانه سعید زد و گفت

 پا شو پسر، من تو اتاق عمل از هفت خان رستم رد_

 !؟...شدم، تو خسته اي

 !حن آرامش بخشیچه دکتر سرخوشی!و چه ل

 سعید با ُبهت از خواب پرید و با نگاهی اجمالی به

 دور و اطراف به قامت دکتر با گنگی خیره شد

 دکتري خوش پوش با برداشتن ماسک و کاله سبز

 :رنگ با لبخندي گفت

 شناختی؟_

 دکتر با سر و ریش سفید و لبخندي که به لب

فهمید دارد؛سعید را یاد بابا نوروز انداختسعید تازه 
 ...کجاست

 با شتاب از روي صندلی پالستیکی آبی رنگ بلند

 شد و با ترس پرسید

 چی شد آقاي دکتر؟ _

 دکتر جوابی داد که تا به امروز فکر نمی کرد چنین

 جوابی براي این سوال هم میتواند باشد



 .اول سالم بعداً کالم _

 و سعید مات و مبهوت نگاهی به کنار دستی دکتر

خند روبرویش ایستاده؛ یک جوانبرومند کرد که با لب
 درست شبیه به دکتر و همان پرستاري که

 آمد و کیسه وسایل دخترك را به او داد

 و سعید با تمرکز بیشتر با اینکه هنوز عجله دارد

 :براي فهمیدن گفت

 ...سالم _

 حاال شد، جوانی به رعناي تو درست نیست که بی_

 سالم لب باز کنه

 خترك سعید را عصبی می کند،بی خبري از حال د

 اما سعید خود دار تر از این، حرف ها است، دستی به

سر و صورتش کشید که اگر به همریختگی باشدمرتب 
 شود و هم بتواند با این دکتر بهتر هم کالم

 :شود و رو به دکتر با آرامش ساختگی گفت

 آقاي دکتر میتونم بپرسم، عمل چطور بود؟ _

 می فهمد، اما این اخالق خاصدکتر حال او را خوب 



 و منحصر به فرد دکتر گلباغ است او دوست دارد در

 آرامش و با لبخند و شوخی با اطرافیانش همکالم

 شود

 دکتر گلباغ براي آرامش و لبخند احترام خاصی

 قاىل استدکتر گلباغ دست روي بازوي سعید گذاشت و چند

 و در بار دستش را روي بازوي سعید ، باال پایین کرد

 :همان حال گفت

 اما می تونم بگم، که حال ....نه نمی تونی بپرسی _

 یار تنهاییات خوبه، خوبه؛ یعنی در اصل تو عمل

 :خوب دوام آورد ؛چون خودم شنیدم که گفت

 تا این شوهر رو دق ندم با ناز و ادام قصد رفتن _

 !ندارم

 اینقدر زیبا و سرشار از طنز خبر سالمتی دخترك را

 ه خنده روي لبهاي سعید کش آمد و نگرانیگفت ک

دود شد و به آسمان رفتاین بار لحن دکتر گلباغ کمی 
 شیطنت گرفت؛ سرش

 :را نزدیک تر برد و درست کنار گوش سعید گفت



 !ها؟.....چی، خوشت اومد_

 برق چشمان سعید، شیطنت این دکتر سرخوش را

 بیشتر کرد و با چشم و ابرو اشارهاي هم به خودش و

 م به پسرش که با یک قدم فاصله از او ایستاده کرده

 :و گفت

 یه نگاه به من پیرمرد بکن، کال لب و دهن دوخته _

 میشهمکث کرد و لحن طنز ادامه داد

 آخ مرد حسابی نمیبینی نه تنها من، بلکه این پسر_

 بدبخت برگشته هم به جایی اینکه تو رختخواب، ناز

 تان، ول می چرخیمبکشیم ؛االن ور دل تو،تو بیمارس

 که نگن االفه، بخاطره اینکه زنامون راه نمیدن تو جا،

 !!!.... ما رو راه نمیدن تو رختخواب ....میفهمی

 او چه میداند که سعید چرا خوشحال است و می

 ....خندد

 زن تا وقتی تو تخت خواِب و خواِب قشنگِ که _

 به یکباره تمام صورت سعید با شرمی مردانه.....بخندي
 سرخ



 شد از شنیدن این حرف به سرعت سرش رو پایین

 انداخت و دستی بین موهاي سرش برد و شانه

 اجباري به موهاي نامرتبش داد، تا کمتر چشم در

 چشم دکتر شود

. 
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 . 

 . 

 یاحق.

 

 

 دکتر با دیدن صورت سرخ و حیاي خاص و دلنشین



 عید، دستی به پشت سعید زد و شوخی رو به اوجس

برد و در گوشش نجوا کرد_ اول برو یه کام بگیر، تا 
 عوض این همه کالري که

 ....البته میفهمی که تا خواب......سوزندي در بیاد

 کمی از سعید فاصله گرفت و در چشم هاي گرد

 شدیه سعید نگاه کرد و ادامه داد

 به هوش نیومده برو اصال یه نصیحت دوستانه تا _

 !!!...دنباِل جوونیت

 دکتر گلباغ سرخوش،وقتی عکس العملی از سعید

 : ندید مقرضانه ، گفت

 بیا برو جوون، تو آدم نمیشی، فقط تا بیهوشه برو_

بهش یه سري بزن؛ وقتی به هوش اومد و خاص باکاراش 
 پیرت کنه؛ پیش خودت بگو مرد، این همون

 ونه تو خواب نازفرشته ي که رو تخت مریض خ

 !!!؟....بودا

 تنها واکنش سعید لبخند و چشم هاي خجالت

 زداش، است



 !!!...لبخند سعید دو برداشت دارد

 لبخند سعید با برداشت دکتر از زمین تا آسمان فرق

!!!اما دکتر گلباغ از برداشت ...و فاصله و تفسیر دارد
 خودش، بیشتر لذت می

 ران خرج کردبرد دستی به پشت سعید کشید و پد

 :وقتی که گفت

 پسرم رفتی پیش خانومت تا میتونی قربون _

 صدقش برو، زن خداي محبت و همون طوریم بنده

 !ي محبت

 ...درست بیهوشه، اما صداي مرد شو خوب میشنوه

 حتی اگه مقصرم بود تو درشتی نکن، که دودش تو

 !....چشم خودت میره

 و گوشتو زندگی مشترك بعضی جاها الزِم که چشم 

 بسته، جلو رفت و کمتر از این زبون بی سر و ته

که اگر هم استفاده کردي فقط به قربون .....استفاده کنی
 صدقه و

 دلبري استفاده کنی در غیر این صورت غالف کنی



 !!!....بهتره

 ؟؟؟...!!! دارد....دکتر گلباغ از چیزي خبر ندارد

 ،تنها چیزي که او را به اتاق انتهاي سالن کشاند

 ...نگرانی است و بس

 نگرانی براي دختري که نمی داند در آن وقت شب

در کوهپایه چه کار می کرد!؟آرامش عجیبی در این اتاق 
 حس کرد ناخواسته به

 سمت تنها تخت کنار پنجره رفت و به چهره بی رمق

 دخترك نگاه کرد؛ چیز، زیادي از چهره اش پیدا

 ریز ونیست صورت ورم کرده و پر از زخم هاي 

 درشت،سر باند بسته، گردن آتل شده، دست راست

 گچ گرفته، دست چپ آتل شده، پاهاي گچ گرفته و

 در یک کالم، این مومیایی متعلق به این زمان است

 سعید تنها فقط زیر لب نجوا کرد

 دختر! تو تنهایی این موقع شب! تو کوه پایه چیکار_

 آخ !؟......میکردي

. .. 



 ب خورد کن که دکتر گلباغدر این دو روز اعصا

 .میگفت، عادي است، اما براي او عادي نبود

 ...دو روز گذشت بدون هیچ اتفاق خاصی

 سعید پشت در بسته اتاق دخترك منتظر به هوش

 آمدنش، است اما انگار، دخترك قصد باز کردن

 چشمهایش را ندارد و تمام قول و قرارش به هم

 ...ریخته، است

 ا تکان داد و این عصبانیت ازعصبی و کالفه پایش ر

 ....آخرین تماسش بیشتر شد

 . 
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 یاحق.. 

 

 

 سالم کربالي_

 !؟...سالم َجوون، معلوم هست کجایی _

چه  ...شرمندم کربالي، گرفتار شدم!_بال به دور _
 گرفتاري؟ که ماِل حالل رو حروم

 !کردي؟

 هیچ کربالي، به خیر گذشت؛فردا میرسم _

 ...ِخدَمتتون

 خوِب، پس منتظرم! بازم دستم نذاري تو پوست_

 !؟...گردو

 .... چشم، شرمندم_

شرمندي خلق نشی، در امان خداسعید اهل بدقولی نبود  _
 اما، اتفاق این چند روز تمام

 برنامه هایش را به هم ریخته و این به هم ریختگی

 ینش سعید را کالفه کرد؛ هر چه فکربرنامه هاي روت



 کرد تا کسی رو پیش دخترك بزارد ، پیدا نکرد؛ و

 این عصبی ترش می کند

 سعید در راهرو بیمارستان کوچک توجه همه را به

 خودش جلب کرد ؛با قدم هاي عصبی که میزند و

 اصالً خودش متوجه رفتارش نیست و تنها فکر و

 .... تمرکزش به هوش آمدن دخترك است

 دستی بین موهایش برد و به سمت اتاق دخترك

 رفت و رو به روي در اتاق بسته نشست؛ دستاشو

 روي زانوهاش گذاشت و همان طور که سر زانوها شو

با حرکت عصبی ماساژ میدهد به این فکر میکند بیبی 
 قشنگ، بهترین گزینه است براي ماندن پیش

 دخترك ، اما اینکه چی به بی بی قشنگ بگوید،

 !!!....نمیدونه

 پاشنه هر دو پا شو به زمین بی صدا میکوبد، تمام

 ....حرکت عصبی اش، با دیدن دکتر دود شد

 با عجله از جا بلند شد و رو به دکتر که به سمت اتاق

 دخترك می آید سالم کرد



 سالم آقاي دکتر _

!!!سعید متوجه کنایه ...سالم مرد زبان بفهم خودمون_
 داد، جوابی دکتر شد اما، ترجیح

 ندهد

 سعید در این روزها به این حرف ها خو گرفِت، هر

 وقت با دکتر روبرو شد از این دست کنایه ها زیاد

 : شنیده با لبخند ساختگی رو به دکتر گفت

 !آقاي دکتر هنوز به هوش نیومده؟_

 آخه مرد حسابی ! تو که انقدر نگران زنتی ، پس _

 ی پیشش ؟! آخهچرا اینجا نشستی، چرا نمیري بشین

 این جاي نشستن!!؟

!!!سعید جواب بی ربط ....واقعا من تو یکی رو نمیفهمم
 داد

 !به هوش میاد؟یا نه؟ _

 سوال سعید دکتر رو عصبی کرد و این باعث شد

 دکتر گلباغ با لحن تند و تیزي جواب را در صورت

 سعید بکوبد



 !مثل اینکه زیادي نگرانی زنده بمونه؟_

 این جواب تند و تیز چطور حالدکتر نفهمید با 

سعید را زیر و رو کردسعید نفس عمیقی کشید تا با آرامش 
 بیشتر، از این

 دکتر، که هیچ جوره راضی نیست جواب درست

 حسابی بدهد، سوال کند

 االن باید چیکار کرد!؟ _

 این شد، االن شما باید تشریف ببرید تو اتاق، در _

 جوار همسر محترم

 باد کرد و با فوت محکمی خالی سعید لپ هایش را

 کرد و تنها یک چیز در سرش جوالن دار اینکه، این

 دکتر شرایطش را نمیفهمد و اگرنه آدمی نیست که

به ناچار با آرامش ...مقابل به مثل نکند با هم جنس هایش
 بیشتر پرسید

 دیگه بغیر از این باید چکار کرد؟_

 :و گفتدکتر موذیانه نگاهی به سعید درمانده کرد 

 !!! گفتم یه تخت دونفره بزارن تو اتاق ، شما...هیچ_



 هم تشریف میبرید کنارش، قشنگ دراز میکشی و

 مثل این عاشقاي دل خسته که تازه به هم رسیدن،

 گوشش با ماچ و بوس از زندگی رویایی میگی حصار

مکثی کرد و با نگاه دقیق به سعید ادامه داد_اگه دیدي 
 ناز می کنه، اون خبري نشد َبدون داره

 ش کنی و قشنگحصاروقت دیگه وقتش که 

 میچلونیش و از روزهاي بهتر با بهترین خدمات که

 ، خودش چشما شو باز...می تونی اراىه بدي میگی

 میکند

 سعید این حجم از بی پرواي را باور ندارد

 انگار این بشر را استخدام کردند تا او را با حرف

 دیگر سوالی نپرسد، با هایش عذاب دهد، ترجیح داد

 اجازه فرمالیته روي همان صندلی نشست تا

 همانطور منتظر بماند و یا امینی پیدا کند براي بودن

 .....در کنار دخترك

 . 
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 . 

 یاحق.. 

 

 

 سعید خیره به زنجیر طالیی که نام دالرام به زیبایی

 قلبی شکل منقش شده و دو حلقه سادهدر قالب 

 نقره که درون رکاب هاي حلقه به زیبایی با خط

 نستعلیق نام سعید و دالرام هک شده نجوا کرد

!!؟پالك دالرام و حلقهها را در ...این دیگه چه جورشه _
 کف دستش گرفت و با

 شستش روي آن ها را نوازش کرد و رو به در اتاق

 و سعید را تکرار کردبسته چند بار نام دالرام 



 !!!...سعید ناخواسته گذشتهها را شخم زد

 سعید به یک باره بلند شد و بعد از گذشت چهار روز

 در اتاق دالرام را باز کرد و آرام وارد اتاق شد و با

 احتیاط بیشتر در را روي هم گذاشت طوري که نه باز

است، نه بستهدالرام در این چند روزي که گذشت با مسکن 
 يها

 تجویزي دکتر گلباغ باز هم به خواب میرفت و سعید

 ...این را نمی خواست

 کنار پنجره پشت به دخترك خوابیده روي تخت

 دستهایش را در جیب شلوار پارچه اي برد و همان

 : طور که به حیاط کوچک سرسبز نگاه انداخت گفت

 !؟...دالرام_

 در اتاقی که دخترك خواب است و کسی جز خودش

 روع کرد آهسته صحبت کردننیست ش

خانومباید به خانواده تون خبر بدم، لطفاً ....دالرام_
 چشماتون رو باز

 !کنید، من اینبار نمیتونم کاري بکنم



 به خودم قول دادم دیگه تو کاري که به من مربوط

 !نیست دخالت نکنم

 پس لطفاً چشماتون رو باز کنید تا خانوادتون از حال

 و روز تون با خبر شن

 مطمئن سعید خودش مخاطب تمام این خواهش ها

 بود

 !!!!....سعید نمی خواهد گذشت تکرار شود

 سکوت سنگین و دوباره فکر هاي خانه خراب کن و

دوباره دلتنگی براي دیدن مادري چون شیرین بانو،اصال 
 قشنگ ترین نماد عشق و عاشقی از آن

 مادرانی است که عشق و عاشقی را از آنان می

 ...آموزي،

 ...همه این اتفاقات سعید را سخت عذاب میدهد

 یاد شیرین بانو اشک شد و چشمان سیاه سعید را به

 خاطر گویی َتر کرد، وقتی با بغض از جدایی گفت، که

 ...حقش نبود اما محکم شد به ناحق

 !...من پنج ساله دارم تاوان پس میدم به ناحق_



 دلم براي شیرین بانو تنگ شده ؛میدونید چقدر

سخته، منی که صبح همو با صبح بخیر شیرین بانوچشم 
 باز می کردم و شب مو با شب بخیرش چشم

 می بستم

 هم رکابم بود هر جا که میخواستم برم؛ من بهترین و

 قشنگترین لحظه هامو از دست دادم فقط به

 ....خاطره

 صداي نامفهوم دخترك بی جان روي تخت، خط

 باره با خبر کردنکشید براي خاطره گویی سعید و دو

 ...پرستار و تجویز مسکن آرامش بخش دیگري

 هنوز هم پالك زنجیر و حلقه ها در دست سعید

امانت استسعید انگار می خواهد از این زنجیر و حلقه ها 
 و اسم

 هایش چیزي کشف کند، بی آنکه بخواهد حلقه

 بزرگتر را به دست کرد

 نگاهی به حلقه در انگشتش انداخت و چند بار

 .....دستش را پشت و رو کرد ؛ اندازه بود حلقه



 سعید حال خرابی دارد در فکرش چیزهاي خوبی در

 جریان نیست و این به حال آشفته اش، دامن می زند

 و فقط منتظر است، دالرام چشم باز کند تا تکلیفش

 مشخص شود، تمام نگرانی سعید بالي است که می

ی شود که از اوضاع تواند، افتاده باشد!حیا مانع از آن م
 جسمی زنان

 اش از دکتر سوال کند و این براي هر مردي که مرد

 بودن را برایش درست هجی کرده باشند دردآور

 !است، حتی اگر آن زن غریبه باشد

 سعید نزدیک تخت دخترك شد و با دیدن چشمهاي

 بسته، چشم هایش را محکم بست و نفس عمیق

 ...کشید و از اتاق بیرون زد
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 یاحق.

 

 دکتر گلباغ با دیدن سعید دوباره روي نیمکت رو به

 :اتاق دخترك با لحن اعتراض آمیزي گفت

 !پسر تو که باز، اینجا نشستی؟_

 :دکتر گلباغ مکثی کرد و با لحن پرسشی گفت

 مگه من براي شما نسخه نچیدم؟؟ _

 گلباغ با دیدن قیافه گنگ سعید و واضح تردکتر 

گوش ش حرف از وصال  حصارتوضیح داد_که 
 ! عاشقانه....بزنی

 !....نجوا کنی

 دکتر گلباغ همانطور که حرف می زند به صورت

 سعید هم نگاهی انداخت ، وقتی عکس العملی ندید



 :، سرش را تکانی داد و با درمانده گی ساختگی گفت

 انقدر ماست بودنم ....بابا.....ت بدهیه تکونی به خود _

 ! از تو که....خوب نیستا ، بیا بریم خودم یادت میدم

 .. بخاري نیست

 سعید که به احترام دکتر ایستاده است لبخندي زد

 و با دکتر گلباغ همراه شد دکتر گلباغ از این لبخند

برداشت دیگري کرد و گفت :_ تو فقط بخند آقا 
 شایدبخند  ....خوب...سعید

 فرجی شد، خدا رو چه دیدي

 سعید سرش را پایین انداخت و همانطور که لبخند به

 لب دارد سرش را تکان داد

 : دکتر گلباغ موذیانه نگاهی به سعید انداخت و گفت

 وقتی خانم گلت سرحال شد میگم براش، براي هر _

 یه ماچ کلی ادا اصول بیاد، بقی شم که ختم میشه

 میگم که عین خودت ....به جاهاي خوب، خوب

!!!دکتر گلباغ مکثی ...سرشو بگیر پایین مثل بز تکون بده
 کرد و با نیش باز در حالی که



 :چشم و ابرو می آید گفت

 !؟ ...بگم بهتر ها ......نگم ....بگم ....نظرت چیه_

 اش با دکتر گلباغ در دوستیسعید در این چند روز 

 سفیدپوش، حد یک رفاقت نو پا است، دکتِر تمام قد

 با اخالق جوان پسند، شوخی هاي مثبت  ،در این

 چند روز با شوخی هایش، حسابی سعید را خجالت

 داد

 سعید به مغز و دلش اخطار داد و لبخند ساختگی زد

و با خجالت چشم به زمین انداختسعید ابا دارد از گفتن 
 حقیقت و گفتنش هم فایده

 ...اي ندارد

 ...از دیر هم، دیرتر شده

 کتر در اتاق دخترك را باز کرد و دستش را رويد

 شانه سعید به شوخی گذاشت و با کمی فشار به

 خودش نزدیک کرد و با هم داخل اتاق رفتن و به

 همراه آنها پرستاربخش هم وارد شد

 تمامی کارکنان بیمارستان کوچک، که سرجمع به



 تعداد انگشتان دست هم نمیرسند، همه متفق القول

ین پسر نجیب و مهربان است و با محبتپنهانی هستند که ا
 چقدر احمقانه فکر می....اش عشق می ورزد

 !!!کنند

 کسی نمیداند براي دخترك چه اتفاقی افتاده، هنوز

 !!!هم مجهول است

 : دکتر با دست به سعید اشاره کرد و گفت

 بلکه از این ماستی در ....خوب نگاه کن یاد بگیري _

 ! اومدي

 شیرینی نجوا کرد و گوش هاي سعیددکتر با حرص 

 شنید و لبش به لبخند رفت نه از این حرف فقط از

طرز بیان دکتر گلباغ_نمی دونم پس شما جوونها چرا 
 انقدر منم منم

 !؟...میکنید

 !...با اینکه نیم منم نیستید

 چطوري که بلد نیستید باید با منبع آرامش چطور

 !...رفتار کنید



 َخر ید دیگه َخر...زن منبع عشق و آرامش

 دکتر نزدیک تخت شد و در حالی که ورقه ها را باال

 : پایین میکند گفت

 خوب ببینیم اینجا چی داریم؟ یه دختر لوس و_

خوشگل که با خواب هاي الکی که من تجویز کردم،داره 
 براي شوهر مثل بوقش، دلبري میکنه، که

 سخت در اشتباهی، اگه فکر می کنی با بیدار نشدن

 !!!....ن پسر یاد می گیره، که چطور ناز بخرهای

 : رو به سعید کرد و با چشمک ریزي گفت

 !!؟...درست میگم آقاي شوهر_

 سعید سر پایین انداخت و چشمهایش کف تمیز اتاق

را وجب می کنددکتر دوباره رو به دخترك کرد و با دستش 
 چشمان

 دخترك را باز کرد و با خودکاري که از جیبش در

 : به سمت چشم هاي سیاه دالرام برد ادامه دادآورد 

 اگه من به جاي ننه و بابات بودم اسمت میزاشتم_

 ...) قاراگوز ( چشم سیاه ) یا قاراتل ( موي سیاه



 آخه،حیف این همه سیاهی براق نیست که هر روز

 یاد نشه ، هر چند فکر کنم به دنیا اومدنی از بس

 م اومده تاساکت بودي، ساکت بودنت بیشتر به چش

 ...سیاهی چشمات که برق میزنه

 هر کلمه ي که دکتر گلباغ میگفت دست هاي سعید

بیشتر مشت می شود و دندان هایش بیشتر روي همچفت 
 شد، سعید تواناي خورد کردن گردن این دکتر

 زیادي بذل گو را دارد اگر االن احتیاجش نداشت

 دکتر شنید صداي سابیدن دندان هاي سعید را و

 خواسته نگاهش به پایین جاي که سعید دستنا

 هایش را مشت کرد، رفت؛ لبخندي زد و دوباره

 معاینه را از سر گرفت و توصیه هایی به پرستار

 : بخش داد، و در آخر رو به دالرام و گفت

 خالصه دختر جان چشم باز کن، که این َببو گالبی_

 جز دندون....که من میبینم، هیچی بلد نیست

رگ باد کردو رو به سعید که صورتش از چوروچ و 
 عصبانیت سرخ است ،



 کرد و در حالی که هنوز هم مخاطبش دخترك

 :خوابیده روي تخت است گفت

 بهتره زودتر خودت را جمع و جور کنی تا تومون_

 گول ظاهر...شوهرت دو تا نشده، زیادي می خنده

 !! ....االن شو نخور
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 یاحق.

 

 سعید به یکباره رنگ صورت برگشت و رو به دکتر



 گلباغ که با لبخند َپت و پهن خیراش بود،مواجه شد

 و ناخواسته با چشمان گرد شده لبخند دندان نمایی

 زد و با تعجب سر تکان داد

 ....هر یک به منظوري

 :دکتر گلباغ با لحن مچ گیرانه ي گفت

 ...آخه ...!!؟_نه...ی پدر صلواتی خوشت اومدهچ_
 ....من

 و دکتر، از همه جا، بی خبر با برداشت خودش از

 لبخند دندان نمایی سعید، نگاهی که، کم از اینکه

 :خودتی ندارد، انداخت و گفت

 کم کم باید، به فکر ترخیص خانمت باشم، تا _

 بیمارستان را نبردي تو لیست انتخابیت

 که آرام و سخت نفس میکشد، کرد و رو به دخترك

 گفت:_ پاشو دختر جان، مرد بی سر و همسر زیاد دوام

 از من گفتن بود .....ها...نمیاره

 و با نگاهی گذرا به سعید ادامه داد

 به پرستارها گفتم، که دوز مسکن تو کم کنند ؛_



 که هوشیارتر حواست به مردت باشه، فردا ما را به

 ی ؛ خالصه اینکه تو همدیوار به خط نکش شانه

 ....از ما گفتن بود دختر جان .....حواست باشه

 با رفتن دکتر گلباغ سعید صندلی که کنار تخت بود،

را کمی جابجا کرد و با فاصله قابل توجهی رو بهدخترك، 
 روي صندلی نشست و با نگاهی گذرا به

 دخترك نجوا کرد

 فی درچشماتون رو باز کنید، تا من از این بالتکلی _

 !!؟...بیام، تا بدونم با شما، چیکار باید کرد

 سعید نگاهش به انگشتان دخترك افتاد که آرام

 تکان میخورد

 انگشتان سفید و ُتپل که در ذهن سعید اندازهاش با

 حلقه جور در نمی آمد و شاید به خاطر همین در

زنجیر دور گردنش انداخته شدسعید نگاهش را باال کشید 
 خترك کهو به چشمان د

 رو به سقف باز شد نگاه کرد و نفس عمیقی کشید و

 لبخند واقعی روي لب هایش شکل گرفت



 هنوز هم درد سفیر است در تمام تنش، تنها توانست

 یک جمله دو کلمه بگوید با دیدن سعید

 ...دارم ...درد_

 سالم _

 _ ما االن تو بیمارستانیم....خ....آ..._

 ...دارم ...درد _

 دناکی براتون افتاده، که شکر خدا به خیراتفاق در _

 گذشت

 ...دارم ...درد _

 بهتر میشه انشاهللا ؛ چه خوب شد، که چشماتون رو_

باز، کردیدو باز هم سکوت که این بار سعید با نگاه خیره 
 و

 ترسیده با اضطراب رو به دخترك کرد و ناخواسته با

 : مهربانی که مختص شیرین بانویش بود گفت

 ي نترس؟ من اینجام که مراقباز چیز_

 .....حواسم بهت هست...باشم

. 
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 یاحق.

 

 دخترك ترسیده از محیط غریبه رو به سعید کرد،

 هنوز هم درد دارد و فقط درد را با آخ ، هجی می

 کند و این سعید را مضطرب تر می کند

 :رانی گفتسعید با نگ

 االن می میرم ، دکتر و پرستار رو خبر می کنم_

 وقتی از اتاق بیرون رفت، چشمان دخترك در همان

 :دکتر گلباغ با ذوق خاصی گفت...حوالی جا ماند



 خوب آقا سعید، چشم و دلت روشن، نازدار، خانمت_

 !!؟...هم چشم باز کرد

 شوخی را به اوج خود رساند ، این دکتر خوش قلب

 :که گفت وقتی

 ! حاال چی گفتی که ....نه همچین بوقی هم نیستیا_

 زود چشم باز کرد؟

 زاویه نگاهش را از سعید به دخترك که روي تخت

است، داد و موذیانه گفت_اگه از بچه مایه گذاشتی، بگم 
 که سخت در

 اشتباهی که کمکم و  سال کار داره تا این دختر

 ......ما سر پا شه ها

 سعید که از خجالت نگاه میدزد، کرد و دوباره رو به

 : و گفت

 تا این، دخترك ما سرپا شه و از همه مهمتر توانایی_

 سه سالی رو صبر◌ ٰ بارداري رو داشته باشه باید دو

 ....کنی

 سعید ناخواسِت چشمش به آن دو گوي سیاه رنگ



براق افتاد و به سرعت چشم دزدیددکتر گلباغ با محبت رو 
 د را دربه دخترك، که سعی

 :ذهن می کاود کرد و گفت

 دخترم افتخار دادي چشم باز کردي!!؟_

 اما دخترك بی کالم بدون اینکه جواب دکتر را بدهد

 :سر چرخاندن و بریده بریده گفت

 .!!!!...نمی یاد ....یادم ....هیچی.....چرا_

 . 
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 یاحق.. 

 



 

 :دکتر که احتمال این اتفاق را می داد گفت

 نباید هم یادت بیاد، مگه این مرد سنگدل به یاد _

 !....آوردن داره

 شوخی دکتر گلباغ، خوش قلب و شوخ طبع امروز

به بدترین شکل معنا شددکتر گلباغ نگاهی بین دخترك و 
 سعید رد و بدل

 :کرد و با اطمینان گفت

 ربهاي که به سرتالبته که چیز مهمی نیست ض _

 خورده، باعث این اتفاق شده کمی استراحت کنی و

 تو محیط قرار بگیري درست میشه

 و با شیطنت شیرینی چشمک ریزي به نگاه خیره

 دخترك زد و آرام با سرش به سعید اشاره کرد و

گفت:_ براي دلبري راه خوبی رو، در پیش گرفتی با 
 همین

 فرمون برو جلو حالشو ببرِ 

 ب میدانست که کامل نتوانسته به اودکتر خو



 اطمینان دهد از سالمتیاش اما، باز هم بهتر از هیچ

 بود، دوباره توصیههایی به پرستار کرد و رو به سعید

 که ناباورانه همه چیز را با دهان باز نگاه می کند ،

 :نگاه انداخت و گفت

 شما هم بعد از رسیدگی به ناز خانومت بیا اتاقم _

 ؟دکتر گلباغ رفت و سعید بینوا ماند و دنیا دنیاکارت دارم!

 حیرت، پنجه هاي مضطربش را بین موهایش کشید و

 :بدون این که مخاطب خاصی داشته باشد گفت

 !!؟....االن چه غلطی بکنم _

 سعید دستش را مشت کرد؛ولی آنقدر توانایی

 نداشت براي ضربه زدن به در چوبی اتاقی که

 در آن بشنودخبرهاي خوبی قرار نیست 

 با تمام توانش تحلیل رفت و در حد که در اتاق دکتر

گلباغ را لمس کند ضربه اي به در زددکتر گلباغ که منتظر 
 بود تا با پسري که این روزها

 از اخالق و مرامش خوشش آمده رو به رو شود تا

 شاید از نگرانی در بیاورد با بفرمایید اجازه داخل



 شدن به اتاق را داد

 باهمان نگرانی و حیرت که در صورتش بیدادسعید 

 می کند، در را باز کرد و وارد اتاق دکتر شد با دیدن

 دکتر پشت میز طبابت که فقط یک گلدان کوچک

 نازك دکمهاي در گوش ترین جاي میز کنار دستگاه

 فشار قرار دارد، رو به رو شد

 با صدایی که هنوز به قوت خود برنگشته رو به دکتر

 _ سالم، جناب دکترسالم کرد

 ! مگه چی شد...چرا وا رفتی پسر، بیا بشین بینم_

 که خود تو انقدر باختی ؟

 در همان حال اشاره ي به مبل راحتی سرمه زنگ می

 کند

 سعید روي همان مبلی که دکتر گلباغ اشاره

 کرد،نشست و با خودش فکر کرد چطور است که این

 میز و صندلیاتاق کامالً ساده که تنها وسایل آن یک 

 ساده و یک یخچال کوچک که روي آن یک چاي



ساز سرهمی ساده قرار داردآنقدر آرامش بخش است ؛با 
 این که، این جا بخشی

 از یک بیمارستان کوچک است و همیشه خودش

 جواب خودش را، گلدان هاي کوچک و رنگی روي

 زمین داد که با انواع و اقسام گل هاي بند انگشتی

 نشین شدهچشم نواز و دل

 دکتر گلباغی از پشت میز طبابت ش بلند شد و به

 سمت یخچال سفید رنگ گوشه اتاق رفت تا به بهانه

 ي چآي فرصتی به سعید بدهد که از این برهوت

 وهم انگیز فاصله بگیرد با نیم نگاهی به سمت سعید

 : گفت

خوب، چاي یا نسکافهسعید جواب بی ربط داد و با تمام _
 :درماندگی گفت

 !آقاي دکتر چکار کنم؟ _

 !یعنی چی؟_

 !االن باید چیکار کنم؟! یعنی هیچی یادش نیست؟ _

 ...یعنی ...هیچی ...هیچی



 تمام سوالهاي سعید یک معنا دارد اما، همین طوري

 سوالهاي تکراري را با واژه هاي مختلف می پرسد

سعید پیش خود عتراف ...هنوز باور ندارد که باز هم باید 
 ین بار در بدمی کند، ا

 ...هچلی افتاده است

 پسرجان چه خبره، من چی پرسیدم، تو چی جواب_

 !دادي؟! میگم چاي میخوري یا نسکافه؟؟

 دکتر خوب فهمید، حال خراب سعید را اما،کاري از

 دستش ساخته نیست ؛ دکتر خوب میداند این جور

 ضرب ها با گذر زمان و یا شوك به حالت اولیه ي

کتر گلباغ همان طور که به سعید نگاه خود بر می گرددد
 می کند کمی

 خم شد تا از یخچال کوچک سفید رنگ بطري آب

 میوه اي بردارد با برداشتن بطري به سمت سعید

 رفت در حالی که در دست دیگري سینی عصرانه

 ... خوري گل سرخ دارد

 سینی گل سرخی که درست شبیه سینی شیرین



 ن و خنک زنجانبانو، که در آن، عصر هاي دلنشی

 ...دور هم در حیاط سرسبز دور هم جمع میشدن

 سینی که در آن فنجان هاي گل سرخ، قندانی پر از

 قندهاي سفید زنجان، یا آن توت و کشمش هاي

 خشکی که جداگانه در پیاله هاي مسی ریخت میشد

 و یا آن شاخه نبات هاي کنار نعلبکی، یا کیک و

کلی ادا و اطوار شیرینی هاي که خواهرش ساره با 
 وطنازي براي پدر و برادرانش می پخت تا از غافله ي

 !!!تعریف و تمجید عقب نماند

 چقدر سخت، وقتی برادر کوچکش ساره را به خاطر

 این همه ادا هاي دخترانه سرزنش می کرد و سعید

 میانه را می گرفت، تا نه برادر را برنجاند و نه

 !!!...یدخواهرش را، اما چه بد که خودش رنج
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 یاحق.

 

 

 سعید با حس خنکاي کف دست اش به ناحق به

 واقعیت پرت شد، جایی که دوست نداشته باشد!!!اما، هست

 روزگار می خواهد با تمام وجود از او تقدیر کند، تا

 هاي این بار به همه، حتی به سعید بگوید بازي

 زیادي بلد است تا واقعیت انسانیت را به همه ثابت

 ...کند

 دکتر گلباغ روي مبل رو به سعید نشست و ادامه

 صحبتهایش را در حالی که دست هایش را از دو

 : طرف باز کرد و روي دسته مبل گذاشت، گفت



 با توجهه به اتفاقی که براي خانمت افتاده؛ این امر_

 که تمام دکترهاي جهان، اعمکامالً طبیعِی و درمانی 

از عمومی و متخصص متفق القول هستند، این کهگذر 
 زمان و از همه مهمتر قرارگرفتن در شرایط

 خاطر بازي یعنی کامال در شرایط قبلی زندگی کنه

 .. همه چیز رو به حالت قبل برمی گردونه

 دکتر حرف میزند و سعید ناباورانه به لبهاي دکتر

 !!!زش قفل کردهخیره است،کامال مغ

 اگر حرف هم بزند، آواي از لب هاي مهر و موم شده

 !!!اش خارج نمیشود

 سعید انتظار این اتفاق که از نظر دکتر کامالً طبیعی

است، را نداشت!!!فقط منتظر بود، که دخترك به هوش 
 بیاید و از این

 بالتکلیفی نجات پیدا کند و با سپردن او به خانواده

 .اش برگردد اش به غار تنهایی

 غاريِ که چند روزي می شود، که از آن بی خبر

 !!!است



 انگار روزگار، بازي دیگري را روي صحنه زندگی او

 ....براي اکران دارد

 خوب پسر جوون، اینم نسخه مریض شما و در آخر

 اینکه حسابی مراقب خانمت باش، چون اصالً شرایط

 شهمناسبی نداره و کوچکترین بی احتیاطی منجر می

عمل هاي بعدي رو در پی داشته باشهدکتر گلباغ وقتی با 
 قیافیه وا رفته ي سعید رو به رو

 شد ادامه داد

 منظورمو که متوجه شدي!؟؟ منظورم دست و_

 پاهاِش ها

 در تمام مدتی که دکتر گلباغ حرف زد سعید به یک

 چیز فکر می کرد و همان را هم با کالفگی و

 بههمریختگی بر زبان آورد

تا کی تو این شرایط میمونه؟؟؟دکتر با برداشت خودش  _
 از سوال سعید ، جواب داد

 تقریباً یه ده و پانزده ماه ي گچ کاري هاي ما، -

 مهمون ناخونده محسوب میشن! ولی، تغذیه و



 مراقبت مناسب رو، بی ربط نمی دونم به خوب شدن

 سریع تر، بعد از اون با فیزیوتراپی حرکات دست و

 ین خشکی و بی حرکتی در میادپا از ا

 سعید انتظار این یکی را نداشت این که ده پانزده ماه

 ...دخترك را نگه دارد

 کمی در مبل جابجا شد و با این تصور که تسلط

بیشتري داشته باشد، رو به جلو خم شد و بادرماندگی که 
 در تک تک واژه هایش قابل لمس

 : بودن، گفت

 !!؟...ستده و پانزده ماه زیاد نی _

 و دکتر با تاکید بیشتري اضافه کرد

 انشااهللا به حالت اولیه بر میگردد و حتی بهتر از _

 روز اول فقط، اینکه خیلی مراقب تغذیه و

 استراحتش باش، کمترین حرکت و جا به جاي رو

 داشته باشه، این به روند درمانش بیشتر، کمک می

 دي به مبلکنهسعید هنوز هم درماند و وارفته با ناامی

 تکیه داد و به هزار اتفاق فکر می کند، که یکی از



 آنها همین است، که به فکر، این دکتر بیخبر هم

 !!!...!!! و نمی کند...خطور نمی کرد

 دکتر با کمی شوخی و طنز رو به سعید غرق در

 :فکرت گفت

 و در آخر اینکه این هفته همچنان مهمان عزیز ما _

 ري فتوا میداد، به سیرابهستیددکتر در کرسی سخنو

 شدن و غسل کردن در آب زالل زمزم براي رهاي با

 جوهري عشق و عاشقی و هنوز هم، از تیمم سخنی

 نگفته، چرا که حالل خدا را امروز حروم میداند

 سعید کامش درست مثل کویر خشک و بی آب، می

 سوزد و چون شتران تشنهلب بو میکشد، تا شاید

 این تن کویر زده اش مشامش آبی پیدا کند و

 ....سیراب شود

. 
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 یاحق.

 

 سعید دنبال راه فرار است از این مسئولیتی که

 جدیداً گریبان گیرش شد

 به محض این که از اتاق بیرون زد، دنبال راهی براي

 نبرطرف کردن عطشش است،؛وارد حیاط بیمارستا

 کوچک شد؛ هاج و واج با چشمانش به دنبال چیزي

 !!!...می گردد

 !!!...که خودش هم نمی داند به دنبال چه می گردد

 تا اینکه چشمش به شلنگ سبز رنگ بزرگی، که

 روي چمن هاي سبز رها شده، افتاد ؛ که آب



پرفشاري از آن خارج میشود به سمت شلنگ پا تندکرد، 
 کی آب را لمساز همین جا هم میشود ، خن

 کرد

 روي چمن هاي خیس زانو زد و با دستانش

 زانوهایش را در حصار دستان بزرگ و قدرتمندش

 گرفت و با تمام عجز و ناتوانی به آبی که از شلنگ

 :خارج می شود؛ زل زد، با صدایی تحلیل رفتی، گفت

 !؟...تو چرا سرگردونی مثل من _

 ع دارند کهتو رو هم هدر میدن، اما بازم از تو توق_

 !؟این صدات درد دارد، از تمام این پنج سالی که...باشی

 ....گذشت به ناحق

 !!! یا میداند و نمی...سعید یا نمی داند چه می گوید

 !!!....تواند واگویه کند

 !!!....سعید خودش هم، نمی داند، چه می خواهد

 !!!...و چرا سرگردان است

؟!سعید شلنگ ....!!بود...اما سعید مرد جا زدن نبود
 سبزرنگ را برداشت و روي سرش



 گرفت تا شاید داغی سرش را خنک کند

 آبی که با فشار به خرمن موهایش پیچ و تاب میدهد؛

 دست دیگرش را بین موهایش برد و با حرص چنگی

 زد اما، هر چه می شورد، عطشش بیشتر میشود، اما

 ... به ناچار سیراب شد

 !!!...هر چه که باید میشست، و شست

 فکر هاي در هم بر همش را زیر فشار آب یه کاسه

کرد و تصمیمش را گرفتشلنگ را روي زمین انداخت یک 
 بار بلند شد و

 دستی بین موهاي خیسش کشید

 چند یار این حرکت را تکرار کرد تا قطره هاي آبی

 که از آن چکه میکند را بگیرد

 از بیمارستان بیرون زد و خوب فهمیده که روزگار

 ازي جدیدي را آغاز کردهب

 سعید به خود اعتراف کرد که مرد این میدان است و

 باید باشد



چرا که راهی ندارد جز اینکه هم مسیر شوددر این مسیر 
 پر پیچ و خم ولی، با کمی دقت و

 احتیاط بیشتر

 هنوزم درد داري عزیزم؟ _

 پرستار بخش رو به دخترك با محبت خاصی پرسید،

 روز ها پر درد دوست و هم پرستاري که در این

 صحبت خوبی براي دخترك شده ، با اینکه هم

 صحبتی یک طرفه از جانب پرستار است؛اما همین

 سکوت و مظلومیتش و لب فشردنش از درد باعث

 شد که پرستار اخمویی بخش به او دل ببندد و پیش

خود اعتراف کرد ( در این  سال خدمت هیچکسی را 
 دیده، احتماالً ازاینگونه ساکت و آرام ن

 )...جاماندگان نسل ایوب نبی است

 میخواي چیزي برات بیارم؟_

 چشم هاي بی رمق دخترك چه با ناز دلبرانه ي باز و

 بسته شد، که حتی، دل این پرستار اخموي پا به سن

 گذاشته را هم برد



 دخترك دهان بسته درد را هجی می کند ؛چه نازك

 تخت ، که دردتنی است این دخترك خوابیده در 

 عظیم و نفس گیر را به جان می خرد اما شکوه و

شکایت نمی کنددر اتاق باز شد و زنی با لباس محلی که 
 شباهت

 عجیبی به الله هاي خوشرنگ دشت شقایقهاي

 مغان دارد، وارد شد، زنی ُتپل و گوشتی، درست

 شبیه به َنِنه سرماي قصه آب پري ، به همان اندازه

 ....سفید و زیبا

. 
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 با تمام درد نفس گیري که دارد، چشمش را بست تا

 به یاد بیاورد اما، هر چه تالش کرد چیزي به خاطر

نیاورد، دوست دارد که سهمی از این زن زیبا رو 
 کهمهربانی در صورت آرام و مهربانش موج می زند،

 ته باشدداش

 دخترك حال جسمی و روحی خوبی ندارد و فکرش

 خوب کار نمی کند اما، مطمئن است ؛این َنِنه سرماي

 زیبا رو، نام زیبایی هم دارد، ناخواسته لبخند به

 لبش نشست

 پیرزن زیبارو همان طور که به تخت دخترك

 نزدیک شد، قربون صدقه رفتنش را از سر گرفت

 شم، بمیرم برات کهاي جان مادر، خودم فدات  _



غریب افتادي رو تخت بیمارستاننزدیک تخت شد، دست 
 هاي سفید و گوشتی اش

 را روي سر و صورت دخترك کشید و با دنیایی از

 شکوفیدمحبت صورت کبود دخترك را 

 را همراه شکوفه، هزار شکوفهآبدار و دلچسب که هر 

 دارد

 با هر دو دستش، دست دخترك را گرفت، و با محبت

 ت دخترك را نوازش کرد و با نگرانی دل چسبیدس

 :گفت

 واي َننِه قربونت بشه، این چه حالی که براي خودت _

 ساختی؟! همچین که سعید گفت :تو این جاي ، رو

تخت بیمارستان، اصال نفهمیدم چطوري اومدم!دخترك 
 فقط گوش میدهد و فکرش سهم خواهی از

 ر دل بااین ننه سرماي زیبا رو را می خواهد ،و د

 خود نجوا کرد

 !!! وقتی میل به خلقت داشتی این َپري...خدایا من _

 !رو ساختی؟؟



 َنِنه سرما، دست و دل بازي بیشتري کرد

 آواي َنِنه سرما چیز کمی از نسیم صبحگاهی، که

 دست نوازش می کشد، روي شبنم گلبرگها، ندارد

 حصاراصالً این ننه سرما را ببینی، دلت 
هاي شکوفهی سفت و محکم با رحصامیخواهد!!!

 ...آبدارش

 دخترك نتوانست در مقابل این حجم از محبت

 ساکت بماند، با این که تمام جانش درد را هجی می

 کند و بی رمق است! اما دوست دارد هم صحبت شود

 با َنِنه سرماي دوست داشتنی

 سالم _

 سالم به روي ماهت، عزیز کرد_

 خترك را گرم میهنوز هم دستان ننه سرما صورت د

کند ؛ با محبت به چشمهایش نگاه کرد و گفت:_ نبینم 
 دردت رو، دردت به جونم

 دخترك با خود فکر کرد؛خدا تا چه حد در خلقت

 !!!...این َنِنه سرما دست و دلبازي کرده



 چه محبتی خرج کرد با صداي نرم و حریرش و

 دستان زبر ولی گرم و آرام بخشش و محبت هاي

 ... کالمیش

 راوي طاقت از دست داد و گفت: راست گفت پیغمبر

 . خاتم که پیران، پیامبران شهر و قبیله شما هستند

 چه پیامبر زیبایی که همه چیز را خوب نشان می

 دهنداینکه ، این دنیاي بی سر و ته، چیزي جز خوبی و

 بدي به یادگار نگه نمیدارد

 ننه سرما هم که روزگاري در صحنه ي روزگار، خاك

 خورده خوب می داند که نباید در هیچ چیزي

 خساست به خرج داد

 ننه سرما هم در کالمش آهنگ زیباي مهربانی ساز

 میزند و هم در چهره زیبایش که عشق را به نمایش

 گذاشته ، با آن لب هاي همیشه خندانش، که

 شیرینی عسل، کم است براي توصیفش و چه در

 وازش می کندنوازشهاي مادران اش، که پی در پی ن



و هر بار گرم تر و مهربان تر از دفعه پیشدخترك خجالت 
 کشید سوالی بپرسد و نداشته

 هایش و ندانستنش را نشان ننه سرما دهد

 دخترك لب زد و با ترس اینکه نکند سهمی از این

 ننه سرما ندارد لب زد

 !؟....شما...._
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 ....سالم بی بی قشنگ، منم راوي

 لطفا، خواهشاً این دختري که االن روي این تخت با

 درد هم خانه است و از درد به خودش می پیچد را نا

 امید نکن

 او ، تو را به چشم ننه سرماي قصه ها دل انگیز و

 افسانه آب پري ها مهربانی میداند

 سرشار از دخترانه هاش خبر من از گذشته اي،

 ....مخصوصا از حال پر دردش...دارم

 دوست دارم آینده ي براش بسازم پر از خنده و

 ...شادي

 ولی بی بی قشنگ تو، از گذشتی که گذشته و حال

 که قرار است لحظه به لحظه اتفاق رقم بخورد بی

 خبري و مطمئن از آینده ي که هنوز در آینده شناور

 !!!... است بی خبرتر

 منم راوي بی بی قشنگ، تو مانع از آن شو که نور

 امید در چشمان سیاه خاموش شود و به زوال و



تاریکی فُرو رود تا من سر حوصله، قلم به دستبراش 
 سرنوشتی بسازم خیره کنند و پر از شادي و

 خوشی

 دختري که تمام داشته هاش درد است ولی، لب به

 گالیه باز نکردِ 

 روز به دختر گمشده در بی خبري،بی بی قشنگ ام

 راهی را نشان بده تا با امیدي که تو ، امیدش دادي ؛

 زندگی را بسازد

 بی بی قشنگ تو می دانی که چه روزهایی را این

 !دخترك گذرانده؟

تو، از چیزي خبر نداري!پس بیا و دل به دل دخترك بده 
 و او را نوید بده به

 ...اي خاطره سازروزهاي پر از زندگی زیبا و لحظه ه

 از ساعت هاي زیبا، دقیقه هاي زیباتر و از ثانیه هاي

 لذت بخش، لحظه شماري براي ساختن زندگی ؛ زیبا

 ...بگو

 از نفس هایی که خواهد کشید به عشق و عاشقی،



 نفس هایی پر از امید و مهربانی، نفس هایی که قرار

 است

ه از روز هاي وصال بگو، ک...عاشقی کند و معشوق گی
 قرار است وصل کننده

 شود به تمام دیروز و امروز ها و زندگی را بسازد به

 .لبخند

 ...به سازش به ناز و به دلبري

 ...بگو

 ... از عاشقی ، عشق ، زندگی ، وصال
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 یاحق.

 

 رو بهننه سرماي افسانه آب پري ها با مهربانی 

 :دخترك کرد و گفت

 اسمم! قشنگه مادر جان اما، هر کی منو میشناِس، _

 بیبی قشنگ صدا میکنه

 وقتی بی بی قشنگ با این لحن و طنز نهفته در

 کالمش خودش را به دخترك معرفی کرد ؛دخترك

 فکر کرد اگر شوخی هم باشه باز هم، خواستنی و

 زیباست

نشسِتروزي که زنی که با مهربونی کنارش روي صندلی 
 اسم بی بی قشنگ انتخاب شد سید صادق

 :به چهره قشنگش نگاه کرد و گفت

 چه اسمی بزارم، براي این دختر که خودش _(

 )اسمش رو، رو صورتش نوشته

 آواي کالم بی بی قشنگ، شاد و دلنشین شد



 دخترك فکر کرد اگر چیزي رو هم فراموش کرِد با

 بل تحملدیدن بیبی قشنگ همه چیز قشنگ و قا

 ... می شود

در باز شد و ...و این شد شروع لبخندهاي بی جان دخترك
 سعید در قالب در، قامت بست و در

 :حالی که فقط به بی بی قشنگ نگاه می کند، گفت

 شیرین بانو، اگه کاري با من نداري، من برم؟_

 بی بی قشنگ به پشت سرش برگشت و با دیدن

 اش جواب داد سعید لبخند زد و با مهربانی ذاتی

 .نه مادر همه چیز هست_

 به هر حال، چیزي الزم بود خبرم کن ، هر جا باشم_

 !خودمو میرسونم ؟_باشه مادر، نمیاي تو؟

 سعید که نمی خواهد بیشتر از این با دخترك رو به

 رو شود ؛ جواب بی ربط داد

 شرمنده ام، اگه آدم مطمئن داشتم مزاحم شما_

 نمیشدم!؟

 !؟...رمن غریبم! ماد_



 سعید لبخندي که مخصوص بی بی قشنگ بود، زد و

 اش شانهبه نشانه ي ادب دست روي قفسه ي 

گذاشت و کمی به جلو خم شد و گفت:_ ما مخلص، شیرین 
 ...بانو هم، هستیم

 مکثی کرد و باره دیگر با اطمینان پرسید

 ...پس من، برم؟! هنوز کلی کار مونده_

 نمیاي تو مادر جان؟ _

اسباب زحمت شدمو  ....برم ، بازم شرمند ....نه دیگه_
 :بی بی قشنگ با لحن سر زنش کنندي گفت

 این چه حرفیه مادرجان، منم تنها بودم، خوب_

 کردي

 و با ایما و اشاره به سعید فهماند که داخل اتاق شود

 : و جویاي حال دخترك که چشم به او دوخت

 !بیا تو مادر جان _

 تن و این بی میلی ازسعید بی قرار است براي رف

چشمان بی بی قشنگ دور نمیماندسعید مراعات حال 
 دخترك چشم انتظار را نمی کند



 !!!....اصال ، برایش مهم نیست

 به احترام بی بی قشنگ وارد اتاق شد و بدون نگاه

 کردن به دخترك که با چشم هایش سعید را صدا می

 کند

 سالمی داد که به سختی به گوش خودش رسید چه

 برسد به دخترك

 بیمیلی سعید، دخترك را در الك خودش برد

 سعید بدون توجه به دخترك رو به بی بی قشنگ

دست مشت شده اش را باز کرد همان زنجیر کهقشنگترین 
 خاطره ها در بندبند حلقه هایش به

 یادگار است ، آویزان شد اما، خبري از حلقه بزرگ

 ...تر نیست

 به نشانه وفاداري بهیادش به خیر زمانی که مردي 

 جاي حلقه که مرسوم است گردنبندي به گردن

 دالرام انداخت و در گوشش با عشق نجوا کرد

 !!!....تو دالرامی _

 و دالرام چه زیبا برگشت و چه زیباتر جواب این مرد



 عاشق را داد با انگشتري که نامشان در رکاب حلقه

بعد از به نستعلیق هک شده را در انگشت حلقه انداخت و
 سعید فرو رفت و دالرام و سعید حصارآن در 

 شدن همه چیزش هم و خانواده و شهر مادریشان را

 ترك کردن

 از بی بی قشنگ اصرار به ماندن در کنار دخترك، و

 از سعید انکار براي ماندن

 شیرین بانو کار دارم ؛ این چند روز نبودم، احمد_

 م، دو و سهنتونست از پس کار بربیاد باید برم شرمند

 ...روز دیگه میام براي تخصیص، االن عجله دارم

 این زنجیرم بندازه گردنش هر وقت الزم شد،...؛

 فعال با اجازه ....خبرم کنید

 .سعید با همان با اجازه رفت!!!

 . 
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 یاحق.. 

 

 

 جوابی بشنود سعید رفت بدون اینکه صبر کند و

 بغض دخترك شکست و اشک روي گونه هاي رنگ

باخته اش به راه افتاد ؛ به خاطر بی توجه ي ونادیده 
 گرفتنش توسط سعید، دخترك با خود فکر

 کرد که چرا سعید مثل بی بی قشنگ با او رفتار نمی

 !!!کند

 !؟....شیرین بانو دید

 !؟....فهمید

 !؟....یا نفهمید



!!!بی بی قشنگ سعی ....ه می ریزداشکهایی که غریبان
 دارد جّو بوجود آمد را سامان

 دهد؛ بلند شد و رو به دخترك خم شد و در حال

 : بستن گردنبند دور گردن دخترك با محبت گفت

 بیا مادر جان، اینم شناس تو، چه اسم قشنگی هم _

 داري

 :مکثی کرد و با ذوقی دلنشین گفت

 دالرام _

 ي بهتري را برايبی بی قشنگ در دل روزها

دخترك و سعید آرزو کردوقتی بی بی قشنگ زنجیر را 
 دور گردنش بست

 ناخواست دخترك چشم هایش را بست و صداي

 بلند مردي، در سرش پیچید که چه عاشقانه دالرام

 را صدا می زند

 )دالرام(

 !!!...گذشت

 با حرف هاي مادرانه بی بی قشنگ و دخترانه هاي



 دالرام

 !!!....گذشت

 ه زیبا بی بی قشنگ توانست آرامش را به دل وچ

 !!!...جان طوفان زده دالرام برگرداندگذشت

 بی بی قشنگ چقدر ماهرانه توانست ؛امیدها و

 آرزوهاي زیبا را به دل، نگران دخترك برگرداند

 !!!...گذشت

 ....یک هفته چشم انتظاري

 !!!...گذشت و میگذرد

 ز خواب بعدازدکتر گلباغ مثل هر روز باز هم بعد ا

 ظهر دخترك به دیدنش آمد و با همان ذوق و هیجان

روزهاي اول رو به دخترك گفت:_ به به ببین کی 
 دالرام خانوم! گل و .اینجاست

 ؟ چه.....؟ خرمی.....؟ خوشی.....گالب، حال شما

 ؟...خبر

 مکثی کرد و کمی صورتش را مچاله کرد و ادامه داد

 مد؛ شما چرا بازمراستی این آقاي شوهر بازم او_



 !!! دیگه نمیاد ...خواببودي، نمیگی دل میبره، میره

 دختر جون، زرنگ باش،! دیگه بسه هرچی ناز

 !کردي

 دکتر گلباغ دست در جیب روپوش سفید رنگش کرد

 و یک مشت شکالت بیرون آورد و رو به دخترك

گرفت و گفت :_بیا این شکالت ها رو داد، تا بدم شما 
 بخوري،

 رین شه، تا تلخی قیافیه شوهرت یادت برهدهنت شی

 ...البت، که میدونم که نمیشه

 و دکتر گلباغ خودش به این حرف آخر قهقهه

 مردانی زد

 این دکتر شوخی اش گرفته با دخترك و به بازي

 دعوت می کند، بازي که، من می دانم ، ولی به رو

!!!دکتر خوش قلب با اینکه خوب در چهره دختر ...نمیزنم
 ،دید

 آنچه را که نباید می دید ؛ با صداي گیرا راه دیگري

 را امتحان کرد و رو به دخترك ادامه داد



 دخترکم هنوز چیزي یادش نیومده تا ما رو _

 !!؟...خوشحال کنه

 حرفهاي دکتر گلباغ، لبخند از لبهاي دخترك برد و

 باعث شد بعد از یک هفته چشم انتظاري زبان باز

 : کند و به گله گی

 رست من فراموش کردم ، دنیاي اطرافمو اما،د_

 خنگ که نشدم!؟ شدم؟! من ناخواسته و به اجبار

فراموش کردم اما، اطرافیان من رو به دلخواه ازدنیاي 
 ....اطرافشون فراموش کردن ؛ مخصوصا من رو

 پس با شکالت هایی که شما میارید اوضاع درست

 نمیشه! میشه؟

 !ام دردها نیست؟به نظرتون، فراموشی، مقدمه تم

 :دخترك مکثی کرد و با غم خاصی گفت

 !فراموشی درمان نیست؟ _

 با شیرین شدن دهان من یا اطرافیانم خاطرات

 !؟! برمی گرد؟...برنمیگردد

 این پیرمرد با اینکه دکتر است و مرد روزگار هاي



 پیري ، خوب فهمد که دل دخترك رنجیده گرفت و

ما، امروز استادي شده دلخوره از همه به رو نمی آوردا
 تمام قد ، بی آنکه چهره و یا

 صدایش عوض شود ، تا دل این نازك تن، بلور تن را

 بشکند با همان قیافه خندان و با همان صداي گیرا

 به در شوخی زد و با لبخندي که مهمان لب هایش

 :شد ، گفت

 بزار همه چیز یادت بیاد؛ اونوقت عین چی _

 را نتونستی این بشر دوپشیمون میشی از اینکه چ

 پا رو فراموش کنی،

 :مکثی کرد و با تاسف خنده داري گفت

 خدا، خودش تو خلقت ما مردها مونده دختر جان_

بعد تو از راه نرسید می خواهی سواري بگیریبه یکباره 
 :لحنش سرشار از تاسف شد و گفت

. 
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 به یکباره لحن دکتر گلباغ سرشار از تاسف شد و

 : گفت

 این جوریا است دختر جون، ما مردا هر وقت_

 !!!....مقصریم ساکتیم

و دالرام با حفظ لبخند حرفی زد به تلخی تلخون_ پس اگه 
 دنیا انقدر فهمیدنش سخته بهتره من

 نفهم و فراموش کار بمونم

 یکرد در این یکبنده خدا بی بی قشنگ که فکر م

 ...هفته توانسته مرهم باشد روي نیامدن هاي سعید



 سعید با زنگ هاي کوتاه تلفنی که میزد ؛جویاي

 حال آنها بود اما، کسی از کار و گرفتاري سعید خبر

 نداشتبی بی قشنگ به این فکر کرد ؛ زهی خیال باطل اگر

 توانست مرهم باشد

 ي ایناین زن سفید مو چه خوب غم را در گلهها

 .دختر دید و چه سخت که باید سکوت میکرد

 بی بی قشنگ چیزي از زندگی سعید و این نازنین

 دختر، که درست هم نامش آرام بود، نمیدانست؛ در

 این چند روزي که پیش دخترك شب و روز ها را

 گذرانده ؛ فهمیده که این دختر به معناي واقعی آرام

 و ساکت است

 ف هایش دخترك رابی بی قشنگ بود که با حر

وادار به هم صحبتی میکردبی بی قشنگ با شنیدن کلمه به 
 کلمه که دالرام

 گفت، دلش اشک ریخت؛ چشمانش را با درد بست و

 چه سخت که نمیدانست باید چه کار کند، تا این غم

 خانه کرده در لحن کالم دخترك را کم کند، یا از



 بین ببرد

 ....دکتر چشمانش را با درد بست

 تر گلباغ توسط پرستاران بخش فهمید که سعیددک

 از روزي که بی بی قشنگ را همراه دالرام گذاشت؛

دیگر به بیمارستان نیامده هر روز از پرستار بخش 
 ازاوضاع و احوال این زوج ساکت و آرام می پرسید اما،

 .... باز هم با ناباوري می شنید که سعید باز هم نیامد

 بیمارستان تماس گرفته چند روز پیش که سعید با

 بود، تا از ترخیص شدن دالرام مطمئن شود؛ دکتر از

 راه رسید و پرستار با گرفتن دهانه گوشی آرام به

 دکتر گفت

 )سعید همسر دالرام پشت خط است (

 دکتر گلباغ با حرص بی سابقه ي گوشی را از پرستار

 گرفت و با کنایه گفت

سالم گرم و  پارسال دوست،امسال آشنا)سعید با یک(
 صمیمی کار کاسبی را

 بهانه کرد و در آخر اینکه کسی صدایش می کند



 تلفن را قطع کرد

 دکتر گلباغ درست از همان روز، هر وقت مطمئن

 میشد که دالرام از خواب بیدار شده به دیدنش می

 آمد و شکالتی که از جا شکالتی طالیی رنگ روي

 ستمیزش بر می داشت و با شوخی و خنده به د

 دالرام میداد و دالرام هم می گرفت

 اما امروز بعد از سالها طبابت و زیستن به معناي

 واقعی دلخور و ناراحت و کالفه است و این از

 لبخندي که از لب هایش رفته به خوبی قابل فهم

 استدکتر گلباغ براي هر چیزي و هر اتفاقی حرفی براي

 زدن دارد و آن را در لحنی طنز و شوخی بیان

 میکند اما، امروز هیچ حرفی براي گفتن ندارد! و با

 خود نجوا کرد

 پسر نادون فقط هیکل بزرگ کرده،قد خرس اما، _

 ....اندازه یه امید، من هم نمی فهمه

 امید نوه دختري اش است؛ آخرین نوه از آخرین

 اما، شباهت بینظیري .فرزند و شش ماه بیشتر ندارد



ت امید باعث شد، امید را به پدر خدا بیامرزش داردشباه
 بیشتر از نوه هاي

 دیگرش دوست داشت باشد و این شده میزان

 سنجش دکتر گلباغ

 دکتر گلباغ هر کسی را که دوست دارد به او نسبت

 میدهد و از هر کسی که بدش بیاید در حد امید هم

 نمیداند

 با شنید شدن صداي در اتاق، همه ي نگاهها به سمت

 :غ با لحن شاکی گفتدر رفت و دکتر گلبا

 ...بیا تو _
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 در اتاق روي پاشنه چرخید و سعید در چهار چوب

 در ایستاد، به همراه دسته گلی کوچک اما، زیبا

 !!!...شاید گلی براي عذرخواهی

نظوري هست، !!!براي هر م....و یا براي بستن دهان ها
 باعث لبخند دکتر شد

 این پیرمرد سفید پوش، سفید مو که به سختی می

 شود؛ تارهاي سیاهی در سرش پیدا کرد ؛ با دیدن

 سعید دست به جیب شد ؛ همان طوري که در

 :جیبش به دنبال شکالت می گردد گفت

 دکتر گلباغ دوباره لحن طنز و سر خوشش

 ....برگشت

 رفتی گل بگیري، تا ما تو!!! میگفتی ...خوب پسر _



چشم نازنین بانوت کذاب لقب نگیریمشکالت ها را در 
 مشت جمع کرد و به سمت سعید

 رفت ؛ دکتر با دیدن سعید جان دیگري گرفته و سر

 ... خوش تر شده

 سعید که در این چند صباح با اخالق دکتر خو

 گرفته به داخل اتاق قدم گذاشت و سالمی بلند و

 رسا به جمع داد

 سعید امروز آراسته تر از روزهاي دیگر به نظر می

 رسد فقط، این خستگی که در چشمانش فریاد

 میزند ، خبر از شب بیداري دیروز و یا روزها می

 دهد؛ برعکس آن چشمهاي خسته، لبخندش زیبا

 است که کنج لبش نگاه ها رو مهربان کرد ، است و

 عجیب تر اینکه با خستگی چشم هاي سعید

ی جالبی داردسعید با حفظ همان لبخند زیبا و مردان همخوان
 رو به جمع و

 : بدون اینکه مخاطب خاصی داشته باشد گفت

 ...شرمنده حسابی دیر شد_



 این صداقت در گفتن شرمندگی در لحن سعید هم

 نشست

 لبخند روي لبهاي بی بی قشنگ عمیقتر شد و هم

 چون چابکسواران از روي صندلی بلند شد و چه از

 :ان و دل جواب این پسر را داد وقتی که گفتج

سالم به روي ماهت پسرم، خوبی؟بی بی قشنگ صندلی  _
 که روي آن نشسته بود را با

 دست مرتب کرد و ادامه داد

 !؟...بیا مادر، بیا بشین، شرمندگی چی _

 این زن خوب میداند چه بگوید و چه کار کند ؛ این

 ود پختهتر وقانون طبیعت است هر چه سن باال میر

 سنجیده تر رفتار می کنی و کلمات را به جا و به

 موقع استفاده میکنی

بی بی قشنگ با حسرتی که پایان ندارد گفت:_درست 
 الوالد ندارم! اما، دالرام االن حکم دخترم رو

 داره نفسم به نفسش بنده، میدونم گرفتار کار و

 خونه بودي وگرنه شرمندگی کار ساز نبود که خودم



 ش تو می پیچوندمگو

 دکتر که دوست ندارد؛ لبخند جان گرفت بر لب هاي

 دخترك، درد کشیده و چشمان شاد بی بی قشنگ

 را خاموش شود به سرعت محور حرف را عوض کرد

 بین پسر، شکالت هایی که خریدي ریخته تو _

 جیب ما همش ُبنجوله، بپر از سر خیابون شیرینی

سعید نزدیکتر رفت و بخر، که االن با چاي داغ میچسبه
 درست و در سمت راست

 تخت کنار دکتر ایستاده، سبد گلهاي مریم و جعبه

 ي شیرینی را روي میز، کنار تخت دخترك گذاشت و

 :نیم نگاهی به دخترك انداخت و گفت

 !!؟...سالم، انشاهللا بهترین _

 و منتظر جواِب دخترك نشد ؛ رو به سمت دکتر کرد

 :شیرینی گفتو با برداشتن در جعبه 

 بفرمایید این هم شیرینی، انشاهللا باب میل باشه، _

 فقط بابت چاي شرمندم تشریف بیارید منزل، چاي



مخصوص هم در خدمتتون هستمدکتر که از دیدن شیرینی 
 بقلوا، شیرینی مورد عالقه

 :اش با تعجب ساختگی گفت

 !!؟...اینو از کجا در اومد _

. 
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ادامه_پارت__سالم جوون، حال مریضت چطوره؟! .
 انشااهللا



 !سالمتی حاصل شد؟

 چشم هاي سعید ناخواسته به سمت چشم هاي

 بسته دالرام افتاد ، نگاه دزد از اویی که شاید تکرار

 ....دوباره باشد

 سعید زاویه نگاهش را به لب هاي خندان دکتر

 :گلباغ انداخت و با اشاره به دکتر گفت

بله شکر خدا ؛ امروز ترخیص میشند انشااللهدکتر گلباغ  _
 از خواب بودند دالرام مطمئن شد و

 :گفت

 !!؟...بله دیگه، آقا بعد یه هفته اومده، فقط ببره _

 با اینکه کلمات با طنز و شوخی بیان شد اما، پسري

 ین طنز وهم چون سعید خوب می فهمد که پشت ا

 شوخی دکتر چیست، نادیده از کنار این سوال کنایه

 دار گذاشت و پاسخی داد بیربط

 با اجازتون دستام رو بشورم _

 در گوشه ترین قسمت اتاق روشوىی کوچک



است؛سعید به سمت روشوى رفت تا با شستن دستهایش از 
 کنایه هاي دکتر که در طنز جا خوش کرد

 در امان بماند

 زدیک آمد و شیرینی که در بشقابشیرین بانو ن

 چیده را روي میز مقابل مش صفر گذاشت و رو به

 مشتی شروع به احوال پرسی کرد

 سالم مشتی _

 مش صفر سرش را پایین برد و با احترام خاصی

 :گفت

 علیک سالم بی بی، خاتون میگفت اثاثکشی _

 کردي؟!بی بی قشنگ به سمت دالرام که غرق در خواب

 نارش ایستاد دستی روي سر دالراماست، رفت و ک

 :کشید و گفت

 بله یه مدتی رو میرم خونه ي سعید تا این طفل _

 معصوم سر پا شه

 ان شااهللا که خیر_

 ان شااهللا_



 بی بی قشنگ بدون اینکه مخاطب خاصی داشته

باشد گفت:_انشااهللا تا ترخیص شه، میریم خونه، طفل 
 مسئول

 دلش پوسی تو بیمارستان

 لباغ که از نسبت هاي بین بی بی قشنگ ودکتر گ

 دالرام و سعید بی خبر است از حال گرفته ي بی بی

 :قشنگ ناراحت شد و با ناراحتی ساختی گفت

 اي بابا خانم جان ما دیگه باید چکار می کردیم که _

 نکردیم، کل بیمارستان رو بسیج کردیم که هواي

رد؛ دکتر بی بی قشنگ که احساس ک...شما را داشته باشند
 از او و حرفش

 :دلخور شده رو به دکتر با لحنه قدر شناسانه گفت

 خدا شاهد، که االن تو این هفته، همیشه گفتم اول_

 خدا بعداً شما

 مکثی کرد و با محبت بیشتر در حالی که دست

 هایش را دعا گونه رو به باال برد ادامه داد

 اخدا شما را نگهداره و خانوادتون رو سالمت، شم _



 این چند روز از محبت کم نذاشتید اما، این دختر بی

قراري زیاد کرد، دل دونستن خونه زندگیش میخوادسعید 
 در حال خشک کردن دست هایش با دستمال

 سفیدي که از جیبش بیرون کشید، است؛ وقتی

 نزدیک بی بی قشنگ شد، مقابل بی بی قشنگ

 ایستاد و به این فکر کرد ؛ بی بی قشنگ چه

 انه براي دختري که هیچ نام و نشانه ي دردلسوز

 زندگی اش ندارد و نمی شناسد محبت می کند

 سعید به خاطره همین محبت هاي بی توقع بی بی

 ...قشنگ است که تنها با او مراود دارد

 !!!...شیرین بانو نام مقدسی براي سعید است

 با این نام مقدس بی بی قشنگ رو....پنج سال پیش

 بیامرز کربالیی صفدر هم گاهی او را صدا زدحتی خدا

 شیرین بانو صدا میزد

. 
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کربالي صفدر ُنه ماه پیش از کهولت سن درگذشتدرست 
 در وسط زمین کشاورزي اش خوب به یاد

 دارد که رفته بود از کربالي صفدر یونجه بگیرد براي

 زمستان که حیوانهاي زبان بسته گشنه نماند

 کربالیی صفدر سخت مشغول جمع کردن بسته هاي

 یونجه که توسط کمباین ِدرو شده بود، است و آنها را

 روي هم می چیند و بی بی قشنگ بیرون از مزرعه

 در حال درست کردن چاي ذغالی است



 سعید همیشه مسیرش را طوالنی می کرد تا شد با

 و پرسی کوچک جویاي حال این دو عزیزیک احوال 

 باشد_ سالم کربالي

 سالم پسرم، بیا که مادر زنت بدجور خاطرت رو _

 میخواد، هنوز چاي تازه دم استکان ندیده که سر

 رسیدي

 اش گذاشت و رو به شانهسعید دست ادب روي 

 بیبی قشنگ که بیرون مزرعه بود سالم داد

 سالم شیرین بانو_

 خوش اومدي، بشین دارم چايسالمجان مادر،  _

 میارمسعید با تمام روستا، غریبگی می کند اال، این زن و

 مرد عاشق که او را به یاد عزیزانشان، حاج مرتضی و

 .....شیرین بانو دوست داشتنیش میاندازد

 تنها با یک نفر در روستا سالم و علیک دارد؛ آن هم

 براي کسب و کار اما، با بی بی قشنگ و کربالي

 فدر بیش از کسب و کار، سالم علیک داردص

 چایی رو خوردند که کربالي رو به شیرین بانو کرد و



 : گفت

 پاشو خانوم یه چاي دیگه بده، بخوریم که عجب_

طعم و عطري دارهوقتی که از رفتن بی بی قشنگ مطمئن 
 شد رو به

 :سعید کرد بی مقدمه گفت

 م،میدونی که خدا نخواست و ما اوالد دار نشدی _

 زیاد زخم زبون شنیده، تا همین االن خیلی دست و

 اما دل من گرو خودشه بود، .پا کرد تا زن بگیرم

 هست اما، االن خسته ام دیگه طاقت سرپا شدن،

 ندارم دلم گواه میده ، که این زن بعد من تنها

 ...میمونه

 وقتی مردي از بغض عشق، اشک در چشمانش و

ي کوري میخورد، حرف هاي، جدایی در گلویش گره ا
 زن باید جان دهد تا رسم عاشقی را به جا

 ....آورد

 کربالي صفدر ابایی ندارد از این که اشک هایش را

 سعید ببینند



 !!!!...افتاد

 آن قطره اشک لجباز، براي نمایش دادن تمام

 خواسته هاي دل عاشق او، با بلعیدن بغضش ادامه

 : داد

 .ه یاد تو کردماین من رو ناراحت میکنه این شد، ک_

! تو باش، نمیگم خونه زندگی تو ولکن ...اگه من نشدم
 بچسب به بی بی قشنگ اما، هواشو داشته باش

 نزار که دستم از قبر ...که بعد خدا امیدم تویی و بس

 بیرون بمونه

 چشمهاي صفدر دریایی شد و با آه عمیقی به دستان

 پینه بسته اش نگاه کرد

 !!!!....افتاد

 که مرهم شد براي پینه هایی که بی بی قطره اشکی

 قشنگ شبانه به آن پماد میزد تا ترك برندارد و

دیگر نتوانست حرفی بزند چرا که ...جگرش خون نشود
 بی بی قشنگ

 زانو به زانویش نشست



 بیا جان شیرینم که الحق و االنصاف هرکی هر _

 اسمی برات گذاشته برازنده گذاشته

 چاي دوم و با گفتن اینکهکربالي صفدر بعد از خورد 

 خسته ام) در آفتاب تابان چشم بست و دیگر(

 چشم هایی که با بغض بسته شده بود، باز نشد

 عاشق که باشی غمت یار میشود و تنهاایش، حتی

کربالي صفدر در آخرین نفسی هم ...اگر جان به لب رسد
 که کشید به

 ....عشق دوباره دیدن بیبی قشنگ بود

. 

 . 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . . 



 . 

 یاحق.

 

 

 ؟! بیا این چایی رو....بیا پسر، چرا خشکت زده_

سعید با بستن چشمانش ...بخور که این چاي هیچ دم نمیشه
 دل کندن از آن روزي که

 بی بی قشنگ جان داد، کنار جان بی جان کربالیی

 صفدر

 چشم ، االن میرسم خدمتتون _

 کمی بیشتر نزدیک بی بی قشنگ شد و آرامسعید 

 :طوري که دکتر و مشتی نشنود گفت

 شرمندهام شیرین بانو ، باید باهم تا بازار بریم من_

نتونستم لباس براي دالرام خانم بیارمبی بی قشنگ با 
 محبتی که عضو جدانشدنی از لحن

 :و صورت مهربانش بود با ذوقی دلچسب گفت

 !!! حتما ...مادر جان این چه حرفیه_



 نگاهی به دکتر و مشتی انداخت که غرق در صحبت

 هستند و از هر دري حرف میزند و با صداي رساتري

 که گوش آنها برسد گفت

 پس اگه وسایلتون رو جمع کردید؛ بدین بزارم تو_

 ماشین، کارهاي ترخیص االن انجام میدم ، تا زودتر

 :د دادبریم و بیایمبی بی قشنگ آرام تر جواب را سعی

 باشه مادر اما،چایی بخور بد، زشت پیرمرد زحمت_

 کشیده اینطوري خستگی به تنش میمونه، خودتم

 خسته گیت در میاد

 شما نمی خورید مگه؟_

 نه مادر، من خوردم، شما بخور، نوش جانت_

 سعید به سمت دکتر و مشتی پا تند کرد تا زودتر به

ص در همه کارهایش برسدسعید همیشه با احترامی خا
 مقابل بزرگتر ها

 رفتار می کند با احترامی خاص و با تواضعی بی نظیر،

 تا زود تر به بازار .رو به بی بی قشنگ اشاره کرد

 بروند؛ کارهاي ترخیص انجام شده و فقط لباس



 نیست تا دالرام بپوشد

 بی بی قشنگ به سمت دالرام خم شد و آرام در

 ناپه روگوشش نجوا کرد؛ هنوز دکتر مشتی روي کا

 به تخت دالرام نشستند

 مادر جان، سعید یادش رفته لباس برات بیاره، دو _

 تاخیابان باالتر یه بازارچه است ما میریم و زود برمی

گردیم، خوبدل آرام با حرکت سر و بستن چشم موافقت 
 خودش

 را اعالم کرد

 سعید یک پاي رفتن دارد و یک پایین نرفتن و از

 تی در اتاق هستند کمی مردداینکه هنوز دکتر و مش

 است ، براي رفتن رو به آنها کلمات را جویده جویده

 :گفت

 با اجازه، من و شیرین بانو یه کاري داریم، میریم ، _

!!!اصالً دکتر و مشتی در اتاق نبودن ...زود برمی گردیم
 هر دو با هم در

 سفر زمان در گذشته سیر می کردند و چه خوش



 !!!!....سفري

 ي سعید هر دو باهم به زمان حال و به اتاقبا صدا

 پرت شدند

 مشتی دستی به زانوهایش کشید و با لبخند سینی

 به دست از روي کاناپه بلند شد و حین رفتن از اتاق

 :گفت

 ...عجب دورانی بود دکتر جان_

و دکتر گلباغ در حالی که رو به سعید ایستاده گفت:_مشتی 
 ...انگی نفهمید؟ زیرآبی زیاد رفتی ه

 مشتی با لبخندي که به لب دارد سري تکان داد و از

 اتاق بیرون رفت

 شما هم آقاي شوهر، زود بیا که کارت دارم_

 چشم، خدمت میرسم_

 و دکتر هم که در فکرش سفري دلنشین دارد از اتاق

 .....بیرون رفت

 . 
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 عید از دالرام چشم گرفت اما، مخاطبش دالرامس

 : است

 اگه چیزي احتیاج دارید به شیرین بانو بگید تا _

 براتون بگیرم

دالرام به( نه خیلی ممنون) اکتفا کرددر بازارچه کوچک 
 مرزي که هر چیزي پیدا میشود

 از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

 همه چیز روي زمین و در و دیوار آویزان است



 صا لباس هاي خصوصی زنانه با آن رنگ هايمخصو

 جیغ و چشمگیر و این سعید را پیش بی بی قشنگ

 معذب می کند

 : این شد ، که رو به بی بی قشنگ گفت

 شیرین بانو بیا از این ور بریم، چند تا لباس _

فروشی اونور بازارچه سراغ دارد_ باشه مادر، برو، 
 دارم میام

 چه وارد کوچه بازارسعید به سرعت از اینور بازار

 دیگري شد تا کمتر با دیدن لباس هاي خصوصی

 زنانه که فروشنده هایش هم مرد هستند و هم زن

 دور شود

 بی بی قشنگ از رنگ به رنگ شدن سعید خوب

 فهمید که درد سعید از این ور بازار و آن ور بازار

چیست و لبخندي به حیاي مردانه اش زد و گفت:_این پسر 
 ق، چه جور براي دالرام لباسبا این اخال

 ؟...خریده

 بی بی قشنگ چیزهایی را که احساس میکرد،



 احتیاج میشود، خرید و به دنبال سعید به مغازه

 لباس فروشی که مردي مسن پشت میزاش نشسته

 بود، رفت

 سعید نزدیک بی بی قشنگ که در حال انتخاب

 دامن هاي بلند محلی است، رفت و کمی به سمت

 گ خم شد و به سختی که بیبی قشنگبیبی قشن

بشنود نجوا کرد_ هرچه الزمه چند تا بردارد،تا بی لباس 
 ...نمونه

 بی بی قشنگ متعجب از حرف سعید نگاهش را میخ

 : سعید کرد و گفت

 ؟!!که...وا مادر، مگه تو خونه خودش لباس نداره _

 !!!...من چندتا چندتا بردارم

 که ، در مغازه جزسعید جواب بی ربط داد و با این 

 ؛ که صاحب مغازه است ، کسی دیگر .آن پیرمرد

نبود اما ، باز هم نجوا می کند_ فکر کنم شلوارها این 
 ...طرفه

 نه مادر! شلوار به چه کارشه، مگه، با پاي گچ گرفته_



 ...میشه شلوار پوشید

 سعید ساکت شد و دنباله اي حرفهاي که به او مربوط

 نطور که ساکت و آرام گوشهنمیشد، را نگرفت ؛ هما

 دوباره به همان کنج در، پناه برد و .ي ایستاده بود

 ساکت ایستاد تا بی بی قشنگ هرچه الزم است،

 انتخاب کند و تنها با حساب کردن هزینه لباسها از

 مغازه همراه کیسههاي خرید بیرون آمدند

 چند جایی را هم گشتند، تا اینکه سعید ناخواسته

دیگر حال  .ی که در آخرین مغازه افتادبعد از اتفاق
 وحوصله گشتن در بازارچه را نداشت تا اینکه

 چشمش به لباس بلند محلی فیروزه اي رنگ افتاد و

 ناخواسته دخترك را در آن تجسم کرد و بدون هیچ

 اختیاري از خود به سمت لباس فیروزه ي رنگ

 کشید، شد و خرید اما، به محض اینکه در ماشین

 پشیمان شد، از این کار نسنجید و تا بی بینشسته، 

 قشنگ سوار شود ؛پاکت آن لباس را جدا کرد و زیر

 پاهایش برد و زیر صندلی خودش پنهان کرد و در



 ....آخر راهی بیمارستان شدند

 دخترم! دیگه مهمونی تموم شد، از االن تا هفته_

 بعدي که من میام هم چاي تعریفی آقاي شوهر را

 فقط، .ه سري به شما بزنم به سالمتبخورم و هم ی

داروهاتو به موقع مصرف کن تا زودتر سر پا شیدالرام 
 با صداي دلنشینی جواب دکتر را داد

 چشم حتما_

 درد از صداي دالرام کامال رفته بود و آواي دلنشینی

 شاید چون قرار است از بیمارستان....جایگزین شد

 !!!... برود، آن قدر دلنشین سخن گفت

گه تو این مدت خیلی اذیتتون کردم، شرمندهدکتر با ا_
 صداي بلندي خندید آن هم با صداي رسا و

 :گیر، دستی به شانه سعید زد و گفت

 این یکی رو خوب اومدي، هرچی شوهرت بد اونق_

 ....و قاتی اما،

 دکتر به یکباره ساکت شد و با لحنی که بی شباهت

 بز شدهبه پسران عاشقی که تازه پشت لبانشان س



 :نبود، گفت
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 تو ساکت و آرامی درست مثل اسمت، تو واقعا_

 !!!....دالرامی

 تمام سنسورهاي شنواي سعید با بیشترین قدرت

 در حال انتقال پیام صوتی به مغز معتصبش است و

 حتی سرخ شد وبه یکباره صورت سعید از نارا



شخصیت دکتر ....رگهاي گردنش برجسته شد و نبض زد
 گلباغ واالتر از این حرفهاست که

 بخواهد با لحن عاشقانه نجوا کند

 او اینگونه تربیت نشده او آموخته، زن گوهر ناب و

 گران بهایی است و نباید او را بی ارزش و لکه دار

 کرد

 !!!....شاید

 ....سکوتیخاطره دوري از آرامی یا از 

 !!!این چشمهاي بلوطی که اینگونه می درخشند،...شاید

 ، که لحن دکتر گلباغ عاشقانه به نظر.باعث این شد

 ...برسد اما، نه براي دالرام، براي دل، آرام خودش

 دکتر گلباغ با بیان و با منظور دیگري اینطور

 عاشقانه نجوا کرد اما، سعید بی تجربه و بدل را از

 اخم هاي درهم سعید به دکتر هشدارعصبی کرد ؛ 

 ....واضحی داد

 !!!...سعید چه میداند

 شاید این دکتر خود نیز دل آرامی دارد و به آرامی



حرفی که زد به همان آرامی رفت ، تا شاید بتواندخلوتی 
 پیدا کند ، تا با خاطره بازي هایش آرام

 ....بگیرد

 انیتسعید با رفتن دکتر رو به دالرام کرد و با عصب

 غرید

 الزم نیست زل بزنی تو چشم نامحرم تا ازش تشکر_

 کنی، پول طبابتش هر چی بود دو ال پهنا با من

 ... خانوم .حساب شده

 دالرام مات و مبهوت به این همه خشم و عصبانیت

 جا گرفته در لحن سعید خیر ماند و تنها توانست در

 ...مقابل این حجم از عصبانیت با تردید بگوید_مگه
 !!!!؟؟...کردم ....چیکار

 ؟؟؟ ، دیگه میخواستی چی کار کنی، که.... .مگه_

 !؟...نکردي

 !؟....، حرف زدنی .چرا صداتو نازك می کنی

 سعید اهل زود قضاوت کردن، نیست اما، هر زنی که

 دور و برش باشد و چه محرم و چه نامحرم حواسش



 هست، تا کسی و یا حتی خودش، به حریم آن زن

 کندتهدید ن

 سعید از پدر و مادرش آموخته ؛مرد واقعی، مردي

 است که پناهگاه امن هر زنی باشد خواه محرمش و

سعید قانون خودش ...، باشد .خواه زنی که به او پناه آورد
 را دارد و با همان سبک و سیاق

 خودش رفتار کرد و اگر از خط قرمزهایش عبور کنی

 ی امنآن وقت است که باید به دنبال جان پناه

 ....بگردي

 با اینکه اصال به روي دالرام نگاه نمیکند اما،

 مخاطبش دالرام است

 حافظت رو از دست دادي،مشاعرت رو که از دست_

؟؟؟سعید تند تیز شروع کرد به کوبیدن ....!!! دادي...ندادي
 و تا از این

 محیط دور نشود ول کنه این ماجرا نیست که

 ...نیست

 این وسایل رو ببر، تا من کمکباشه مادر، شما بیا  _



 ، دالرام آماده شه.کنم

 ؟! من که...خدا میدونه تو این یه هفته چی گذشته _

 ....نبودم ببینم

 چشمان دالرام گرد تر از این نمیشد و مات و

مبهوتم فقط به سعید نگاه کردبی بی قشنگ، سعید را در 
 خرید بازار امروز خوب

 تا .حیط دور کندشناخت و میخواهد او را از این م

 شاید با لب هاي خندان به خانه بروند

 ساکه دستی کوچک و یک سبد سبز دسته دار که

 در آن فالکس و دو لیوان دسته دار و یک بطري آب

 معدنی و بشقاب و چنگالی که در الي دستمال

 پیچیده شده به دست سعید داد تا شاید در رفتن او

 تعجیل کند

 ....برو ، االن ما هم میایم، .بیا مادر اینارو بگیر_

 . 
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 ...من_

 هنوز کلمه دالرام کامل نشد که سعید با دندانهاي

 چفت شده رو به دالرام که ابا دارد از ُزل زدن در

 چشم هایش غرید

پشت به هاااااان ؟؟؟سعید به یکباره برگشت و ...تو چی _
 دالرام ، شیطان

 را لعن کرد و زیر لب چیزي را نجوا کرد که نه به

 ...گوش دالرام رسید و نه به شیرین بانو

 در حالی که با اعصبانیت به سمت در اتاق میرود



 :گفت

 ...تا من بیام آماده شید ، خودم خانوم رو میارم _

 خانوم را به مسخره گفت و یا دالرام اینگونه برداشت

 دالرام به بی بی قشنگ نگاه متعجب انداخت و بیبی....کرد

 قشنگ با باز و بستن چشم از دالرام خواست تا

 چیزي نگوید

 بی بی قشنگ با خود فکر کرد ، تا این پسر از این

 ....محیط دور نشود، کوتاه نمیآید

 سعید همچنان در حال ُغر زدن است و با خود نجوا

 ...و عصبانیتمی کند؛ نامفهوم اما، پر از حرص 

 دالرام بار دیگر نگاه بغض دارش را به سمت بی بی

 : قشنگ انداخت و گفت

 !!!دالرام، آرام نجوا کرد....من که چیزي نگفتم بی بی_

 سعید خوب توانسته گربه را دم حجله سر ببرد، چرا

 که دالرام از ترس برخورد به مراتب سخت تر ترجیح

 ...داد که دنبالیه حرف را نگیرد

 بی قشنگ که لباس محلی قرمز رنگی روي بی



 ساعد دستش دارد به طرف دالرام که هنوز روي

 :تخت دراز کشیده آمد و گفت

 مرد و ...، لباساتو عوض کنی.بیا مادر، کمک کنم _

در حالی که کمک میکند دالرام را از روي ...حرصش
 تخت بلند

 کند ادامه داد

 اهللاقربونت بشم مادر تو حرف بدي نزدي؛ انش _

 زودتر خوب شی تا کمتر از هم دلخور شید، تو بهتر

 ...قلق مردت رو بلدي

 ...آخه _

 آخه نداره مادر، من که چیزي از شما نمی دونم من _

 تا همین هفته پیش نمی دونستم سعید زن داره اما،

 االن دارم میبینم نه اینکه نداره، بلکه یه دونه دسته

 !؟؟...کنمگل، دست چینش رو هم داره_چیکار 

 ....چی بگم واال_

 ؟؟؟...االن اعصبانیه _

 ....چی بگم مادر، اینی که من دیدم، میگه بله _



 خوب من چیزي یادم نیست _

 عیبی نداره مادر ؛خود خوري نمیخواد که، تو که_

ساکت باشی خودش درست میشهدخترك بینوا هنوز چیزي 
 نشده باید با سکوت

 دنبال شناختن و پیش روي سعید درآید، دالرام به

 پیدا شدن خودش است اما، از او میخواهند که

 ساکت باشد

 بی بی قشنگ به چهره درهم دالرام نگاهی انداخت

 : و با لحنی که کم از شوخی و خنده، ندارد گفت

 ... اما اینو خوب یادت بمونه که این پسر بد دلِ _

 خدایی نکرده نه اینکه آدم بدي باشه ها، اخالقش

 ش نمیاد با مرد جماعت چشم تو چشمعینه، خوش

شی، مخصوصاً از دسته نامحرماشلبخند روي لب هاي بی 
 بی قشنگ، لبخند را مهمان

 لب هاي زیباي دالرام کرد

 ....بی بی قشنگ آرام نجوا کرد

. 
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 ا، نبودي ببینی توي_االن من ببین، پام لب بوم ام

 بنده خدا از حرفی .بازار چه به روز اون پیرمرد آورد

 که زد با جّد و آبادش پشیمان شد

 لبخند که مهمان لبان دالرام شد بیبی قشنگ

 بیشتر عرض اندام کرد

 بی بی قشنگ شبیه دختران تازه بالغ سالنه سالنه

 تخت دالرام را دور زد و با هیجان ساختگی که



 طنز و لودگی دلنشین بود از اتفاق پیشسرشار از 

 آمدي بازار با لحن سرشار از عشق، از غیرت پسر

حرف زد، که امروز در بازار خرجش کرد گفت_یه لباس 
 برداشتم قشنگ، خیلی به دلم نشست؛

 اما،نه به اون قیمتی که فروشنده میگفت؛ من اومدم

 تخفیف بگیرم مرد َنه گذاشت و َنه برداشتن لباسو از

 ستم کشیدد

 :مکثی کرد و با حالت تفکر گفت

 :قشنگ معلوم بود بی حوصله است گفت_

 )برو من جنس ندارم به تو بفروشم(

 بی بی قشنگ با غرور خاص مادرانه ، که هر مادري

از غیرتی بودن پسرش حرف میزند گفت:_این شوهر بی 
 مرده شانهبه  شانهکلت تا شنید 

 : ویستاد و گفت

 ، بلد نیستی با یه خانم چطورریشه ت سفید شده(

 ، بگو اهلش بیاد.رفتار کنی ؛حرف زدن بلد نیستی

 )کار رو بگیره دستش



 بیبی قشنگ که دید دالرام از این تئاتر بدون

 پرده، خوشش آمده ، هیجان بیشتري را به لحنش

 داد و در حالی که صدایش را تغییر میداد تا شباهتی

 ادامه دادبه لحن و َبمِی صداي سعید در آید 

 تو با چه جرأتی با یه خانوم و از همه بدتر با مادر(_

من اینطور حرف زدي)ناخواسته بغض شیرینی در جانش 
 نشست از اینکه

 مادر لقب گرفِت اما، همه بغضش را با فرو بردن آب

 دهانش خورد و با لودگی که اصالً در این سن و سال

 ادامهدر هیچ زن و مرد پا به سن گذاشتی بعید است 

 داد

 به خدا به خاطر ریش سفیدش احترام نگه داشت و_

 گرنه جوون بود قشنگ یه دست کتک نمیخورد ول

 نمیکرد کهِ 

 دالرام که با چشم هاي گرد شده به حرکات دست و

بدن و طنز بیان بیبی قشنگ زل زد به یکباره باحجم زیادي 
 از حیرت با ته مایه هاي خنده و به



 : حالت باور نکردن گفت

 !!!...واقعاً _

 ...َچمه ....مگه من ....مادر ....وا _

 ...نه من منظورم_

 نمی خواد هالك شدي، پاشو لباساتو بپوش تا به_

 ...قول دکتر، آقاي شوهر نیومده_بی بی

 ...جان بی بی _

 ...من میترسم_

 بی بی قشنگ با دستانش صورت دالرام رو قاب کرد

 می زند با لبخندو در چشم هایی که نگرانی را فریاد 

 : و با اطمینان گفت

 نمی دونم، بینتون چی گذشته اما، من پنج ساله_

 سعید را میشناسم ؛یه روز تو َده یه پسر دیدم به

 این شد که کربالي .تمام معنا مرد و چشم پاك

صفدر اجازه داد که وارد حریم ، خونه زندگیمون 
 ردشهوگرنه خدا بیامرز از این اخالق ها نداشت که م

 غریبه راه بده به خونه



 ....آخه _

 یه خورده دل به دلش بده تا سر پاشی ...آخه نداره _

 تازشم اون .....چی نشده ...، ببینی چی به چی شده

 وقتم باید زبون به دهن بگیري

 و با دلسوزي مادرانه نصیحت وار ادامه داد

 ، اگه تو.، مرد باش و مرد بمونه.مرد ، دوست داره_

اون رو می کنی مرد و خودت میشیخانم  زرنگ باشی
 خونه اش ؛به هم زدن زندگی که کاري نداره،

 این درست کردنش که همت می خواد و هم

 ...جسارت

. 
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 بی بی قشنگ خوب فهمید که دالرام ترسیده است...من_

 کی که مادرش را در بازاردالرام درست مثل، کود

 مکاره ها، بین زرق و برق هاي آن گم کرده ، چشم

 ،.می چرخاند براي پیدا کردن اما، هرچه می گردد

 کمتر پیدا می کند

 :بی بی قشنگ لحنش را سفت و محکم کرد و گفت

 .....بله شما_

 مکثی کرد ، لحنش را مالیم تر کرد و دستی روي سر

دیدي زبونت داره از عقلت  دالرام کشید و گفت:_هر جا
 و قلبت پیشی

 می گیره، بدون میخواد حاضر جوابی کنه ، پس خوب

 ...با دستات لبتو نگه دار و نذار زبونت بچرخه



 !؟...فهمیدي مادر

 بی بی قشنگ از دالرام فاصله گرفت و در صورت

 :دالرام با محبتی دلنشین خیر شد و گفت

 هات،کم کم این کبودي ها میره و خوشگلی _

 دلبري می کنه و به چشم میاد ؛ االن مردت هم

 فکري، هم ناراحت،پس خانم وار صبور کن

 تا فاصله ي باشد براي حضم شکوفیدصورت دالرام را 

 :کردن حرف هایشبا تاملی بیشتر گفت

 ؟...پس مادر الکی گزك به دستش نده، خوب _

 بی بی قشنگ با دقت دوست داشتنی در صورت

 اند و ادامه داددالرام نگاه گرد

 تازه امروز فهمیدم چرا تو این پنج سال تو رو _

 وقتی چشم هاي سوالی دالرام را دید با لبخندي به...ندیدم

 مراتب وسیع تر و چشمک شیرینی که از بی بی

 :قشنگ بعید بود، گفت

 اون موقع ها که فقط سالم علیک بود اما تو این  _

 اد نیست، اگرماهه ندیدمت ؛ تو روستاي ما دختر زی



 هم باشه، یا بچه است یا اینکه نشون شده کسی ؛تو

 هم که ماشاال ماشاال خیلی خوشگلی ؛ آخه اصال

 بهت نمیاد زن شوهردار باشی ، هنوز رنگ و لعاب

 دختري تو صورتت داد میزنه

 و با سکوتی دلچسب و تعاملی دلنشین دور دیگري

 میدر صورت دالرام زد و در حالی که دنبال تخته 

گشت تا روي آن بزند گفت:_ بنده خدا حق داره تو رو تو 
 پست قایم کنه وگرنه

 تا حاال خون به گردن داشت

 ....دالرام و برداشت هاي اشتباه ش

 بی بی قشنگ از غیرت مردانه گفت و برداشت

 ....دالرام، از حبس بودن و زندگی در حصار

 بی بی قشنگ وقتی صورت درهم دالرام را دید،

را عوض کرد_ البته مادر، همه مردا این طورین  موضوع
 حواسشون به

 ناموس شون هست، خدا بیامرز کربالیی هم

 همینطوري بود



 تا دآلرام خواست حرفی بزند ، قامت سعید در

 چهارچوب در دید و حرفش را پخته پخته بلعید

 هنوز هم در تن صدایش ناراحتی موج میزند

 !؟بریم ....شیرین بانو، تموم شد؟!_

 بیبی قشنگ رو به سعید کرد و لبخندي زد ، و به

این فکر کرد در این ُنه ماه که بیشتر شد رفت وآمدشان 
 باز هم که او را میبیند، دلش میلرزد براي

 ... مادري کردن براي همچین پسر رشیدي

 اي کاش پسري شبیه به سعید داشت؛ بی بی

 اما، باز هم شکر گذار.....قشنگ بود و حسرت هایش

 .....است

 اولین باري که سعید را دید حال خوبی نداشت؛

 ناخواسته به سمت سعید رفت، کنارش نشست،

 ناخواسته از خودش گفت، از غم نداشتن اوالد و

 هزاران حرف نگفته ي روي دلش که تلنبار شده،

 بود ؛ حرف هاي سر به مهره ي که حتی به یار بی



نو غمگین بود ، مثالش هم نزده بودسعید دور از شیرین با
 غم خانه کرده

 در چشم هاي بی بی قشنگ را دید و غم خوار شد،

 اوالد شد و به نام مادرش خواند و هر بار که بی بی

 قشنگ و کربالیی صفدر را میدید با احترام

 ...باورنکردنی آنها را اکرام می کرد و می کند

 مادرانه ها بی بی قشنگ چه دلچسب شد، وقتی

 :سعید گفت
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 یاحق.

 

 مادرانه هاي بی بی قشنگ چه دلچسب شد، وقتی

 : سعید گفت

 ؟....؟ تموم شد...چی شد شیرین بانو_

 آره مادر تموم شد فقط، دالرام نمیتونه راه بره، بیا_

کمک کن، تا بلندش کنیم؛ بلکه با کمک ما راه برهسعید 
 ست در جیب هاي شلوار پارچه ایش برد ود

 :بدون نگاه کردن گفت

 ...گفتم ویلچر بیارن، االناست که برسه _

 هنوز حرف سعید کامل نشد که دو خدمه زن به

 همراه ویلچر وارد اتاق شدند

 دو زنی که قد و قامتی مردانه دارند با لباسهاي

 بخش خدمات، بدون هیچ حرفی به سمت دالرام

 ک کردند که دالرام روي ویلچر بنشیندآمدند و کم

 !!! اما...همه چیز براي دالرام یک جوري است

 دالرام در خود شکست از این پس زده شدن؛....میگذرد



 نگاهش را از سعید و بی بی قشنگ و حتی خدمه

 هاي که کنارش ایستادند،دزدید

 بی بی قشنگ پیر روزگار است ؛فهمید و بدون

 باشد به سمت دالرام سراینکه کارش شک برانگیز 

 :برد و پچ پچ وار گفت

به دل نگیرباید در زندگی دانش آموز  ...میگذره،مادر _
 زرنگی باشی تا بتوانی در

 ....کالس درسش رسم زندگی را بیاموزي

 سعید با قرار گرفتن دالرام در عقب پیکان سفید

 رنگ که از احمد گرفته رو به خدمه هاي زن کرد و

 : گفت

 یندلطف کرد_

 این حرف را در حال گفت که به هر دو خدمه پول

 قابل توجهی داد و لبخند تشکر آمیزي روي لب هاي

خدمه ها آوردسعید بدون هیچ حرف دیگري سوار ماشین 
 شد و

 سویچ را در قفل چرخاند



 بی بی قشنگ به عقب برگشت تا از حال دارم

 :بپرسد، با مهربانی گفت

 !؟...جات راحته، قربونت بشم _

 دالرام که تکیه اش را به در داده و پاهایش روي

 صندلی دراز کرده رو به صورت مهربان بی بی

 : قشنگ به آرامی گفت

 بلهبه قدري آرام جواب داد که اگر بی بی قشنگ چهره_

 او را نمی دید، جوابش را نمی شنید و این باعث شد،

 که سعید از آینه به دالرام نگاه کند، تا از حال و

 او با خبر شود اما، چیزي از آینه پیدا نیست احوال

 چرا که، دالرام درست پشت سر او نشسِت و اگر

 بخواهد با خبر شود باید به عقب برگردد و این براي

 ....سعید سخت است

 بی بی قشنگ که از راحتی دالرام مطمئن شد رو به

 سعید که کمی به جلو خم شده و با سوئیچ داخل

 : و گفتقفل َور میرود، کرد 



مادر قربونت شه، برو خیامسعید دستش روي دنده _
 گذاشت و رو به بی بی

 قشنگ کرد، که کنار دستش، نشسته و قبل از اینکه

 سوالی بپرس بی بی قشنگ زحمت از دوشش

 : برداشت و گفت

 مادر فدات شه، طفل معصوم االن دو هفته بیشتر _

 که آب به بدنش نخورده

 نع از ادامه توضیح بیسعید با یک چشم محکم، ما

 بی قشنگ شد

 چشم، شیرین بانو_

چشمه تو قربون ، مادرماشین روشن شد و بدون هیچ _
 حرفی و یا صداي که

 از آن فلش خور ماشین پخش شود به راه افتاد

 بی بی قشنگ هر از گاهی حرف میزند اما، باز هم

 سکوت سنگینی در ماشین حاکم است

. 
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 یاحق.

 

 سعید در گذشته و آینده نامعلوم شناور است و

 خسته از فکر هاي که پایانی ندارد ؛ غریق نجات

 خود شد و با دم عمیقی حواسش را جمع مسیر کرد

 بی بی قشنگ با ترس و نگرانی به عقب برگشت و

 :رو به دالرام ، ناآرام گفت

 اییت درد میکنه؟ حرف بزنچی شده مادر؟ ج _

 آخه چرا گریه می کنی!؟ خوب حرف بزن، ....مادر

 ببینم چکار باید کرد ؟! تا نگی که ما چیزي



با اینکه فاصله چندانی تا گرمابه فرهنگ نمانده ...نمیفهمیم
 اما،

 سعید ماشین را به کنار خیابان کشید و ماشین را

 نگه داشت

 گسعید دستش را پشت صندلی بی بی قشن

 گذاشت و کامل به عقب برگشت و با دیدن اشکهاي

 دالرام بدون حرف به سرعت پیاده شد و ماشین را

 دور زد و در عقب رو به دالرام را باز کرد، تا بهتر از

 حال دالرام در خود مچاله شد با خبر شود ؛ همزمان

 با او بیبی قشنگ هم پیاده شد

_چرا سعید با نگرانی که در صدایش هم نشست پرسید
 ؟؟؟...گریه میکنی ، آخه 

 سوالی را که سعید با تشویش و اضطراب پرسد؛ بی

 بی قشنگ رو به آینده نامعلوم امیدوار کرد

 بی بی قشنگ سعید را خوب نمیشناسد، که اگر

 میشناخت، می فهمید این در ذات سعید است، که

 نگران آدم هاي اطرافش باشد



 ارشسعید نگران این است که تا وقتی در کن

هستند ، آسیب نبیند و در آرامش و امنیت باشندسعید با 
 خود فکر می کند ، شبنم از قطرات جامانده

 از باران دیشب است و یا بارانی که بی خبر از

 زمینیها در سحرگاه زیبا باریده و خودي به این

 زمین همیشه تشنه نشان داده اما، اعتراف کرد که

 ....و کوته فکر...چقدر نادان است

 فکر کرده، شبنم نرمی خنکاي شب تا سحر است، که

 ...روي گلبرگ هاي گل ، شبنم شد

 ...آرام لب زد

 ؟!! ، شفاف تر از اشک عاشق و...قطره اشک روشن _

 شاید شیرینتر از اشک معشوقه ، که در صبحگاه

نه بی بی قشنگ شنید که .....بهاري به وصال رسید است 
 کنارش ایستاد و نه به

 دالرام رسید که در خود مچاله شد گوش هاي

 سعید ناخواست یاد ساره خواهر عزیز کرده اش افتاد

 :که در توصیف بعضی از اشک ها می گفت



 داداش میدونی چِی، بعضی از اشک ها اون قدر _(

 دلبرن که وقتی میبینی یاد شبنم روي گل می افتی،

 تازه شاید بیشتر و فراتر و زیباتر از هر چیزي و یا

 ین تر از شهد عسل، که می تونی با لب و دهنشیر

 ... اون بچشی و مزه کنی

 شاید باور نکنی و متحیر شی که باز هم متحیر شدن

)سعید با اینکه نیمی از تنش داخل ....براي آن طعم کمِ 
 ماشین و رو به

 دالرام است و با تکان دادن سرش از فکر ساره با اون

 اما باز هم مثلحرف هاي بی سره و تهش بیرون زد ، 

 احمق ها به اشک هاي روي صورت گلگون دالرام که

 بی شباهت به شبنم روي گلبرگ نیست ، خیره شد

 نگاهی که کم از نادان هاي بی خرد نداره اما باز هم

 ...ناخواسته نگاهش خیره شد روي صورت دالرام

 تنها توصیف سعید از اشک هاي شبنم شدي روي

 مثل برگ گل میگونه هاي دالرام که درست 

 درخشه این شد،



 ، روي.سعید انگار ارادي روي، نگاه خیره اش.....شبنم

 چشمهاي سیاه و رنگ شبش که در اشک هاي شبنم

 شده برق میزند، ندارد

 صورتی که چون گلبرگ ، نوازش وار اشک هاي

 شبنم شده را، نوازش می کند

 وقتی آن قطره اشک غلتید و روي گونه هاي

 ام افتاد تازه فهمید این دختر رنجاستخوانی دالر

کشیده از درد استخوان آب کردهسعید باز هم در چشم هاي 
 افسونگر دالرام خیره

 شد ؛ سعید ناتوان تر از آن شد که نگاه بدزد، چند

 بار نفس عمیق کشید، تا به خودش آمد

 سري از این خیرگی تکان داد ، کمی نگاه دزد و

 ....کمی نگاه کرد

 ...داند چه غلطی می کند خودش هم نمی

 سعید کالفه و عصبی از نگاه هاي خیره خودش رو به

 : دالرام گفت



چرا گریه می کنید؟ ، جایتون ناراحته؟دالرام نابلدنه _
 دلبري کرد از سعیدي که هیچ خط

 موازي با هم ندارند

 دالرام دلبرانه چشم گرفت و سر پایین انداخِت و

 آرام تر از آرام سر تکان داد

 عید کالفه از کابین ماشین بیرون زد و به قصدس

 صندوق عقب ماشین به پشت ماشین رفت ؛ کلید را

 در قفل صندوق انداخت ، تا آن را باز کند

 یا سعید مستاصل است و یا این صندوق قصد باز

 شدن ندارد و شاید حاال که سعید کالفه و از خودش

 یعصبانی است بازیش گرفته تا سعید را بیشتر عصب

 کندهمین هم شد

 سعید براي اولین بار از کوره در رفت و با صداي بلند

 :که به گوش بیبی قشنگ و دالرام برسید گفت
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 ؟...ادامه_پارت__میتونید خودتون بشینین رو ویلچر.

 سخره ترینسعید خودش خوب فهمید، این سوال، م

 سوال سال و جهان خواهد شد و ماندگار خواهد ماند

 سعید که ویلچر به دست رو به روي در باز عقب

 ماشین ایستاده ؛خودش هم ایمان دارد ؛ درست مثل

 احمق ها سوال پرسید

 دالرام که، حتی توان چرخاندن سرش را ندارد، با

 کمی سکوت نه آرامی را زمزمه کرد و تا به خودش



حرف زدن بدهد؛ پتوي نازکی روي شانههایش افتاد جرأت 
 و خیلی آرام از روي صندلی ماشین جدا

 شد و آرام تر از آن روي ویلچر قرار گرفته

 را نداشت؛چون فکر می کرد، حصاردالرام انتظار این 

 سعید از دست او عصبانی و ناراحت است

 دالرام که نمیداند سعید از، نگاه هاي خیره خودش

 راحت و عصبانی استبه او نا

 دالرام جوري در خودش مچاله شد که ، سعید هم

 ، اما این مچاله شدن دالرام از....فهمید و لبخند زد

 خجالت یا ترسی از مبهم بودن زندگی اش با سعید

 باعث نشد؛ اطمینانی را که بیبی قشنگ از محرم

بودن را تزریق کرد، از بین بروددالرام با کمی ِمَن ِمَن 
 :گفت کردن،

 ...میکشم ....خجالت ....ن...م _

 اشک هاي دالرام چکید و چشمان سعید از حیرت

 گرد شد

 سعید به یکباره احساس کرد زیر پاهایش خالی شده



 و با تمام ناتوانی روي زمین درست مقابل پاهاي گچ

گرفته دالرام رو به ویلچر نشستهسعید فکر این جایش را 
 نکرده بود ؛ نا خواسته

 نش به سمت پاي گچ گرفته دالرام رفت ، وانگشتا

 روي آن خطاي بی نظم و نامفهوم کشید

 سعید فهمید دلیل گریه هاي دالرام را و االن در این

 شرایط کاري از دستش بر نمی آید و از این اتفاق

 کالفه و درمانده شد و با همان ناتوانی و درماندگی

 :گفت

 خیلی زود نمیدونم باید چیکار کنم اما، قول میدم_

 این مشکل را حل کنم

دالرام بازهم با اصرار و تکرار نجوا کرد_ میشه نرم من 
 از بی بی قشنگ خجالت میکشم

 سعید به یکباره دست از پاي گچ گرفته برداشت و

 سرش را پایین تر برد؛ بدون نگاه کردن حرف آخر را

 زد

 ....نمیشه بیشتر از دو هفته است_



 د که از حمام کردنسکوت میکند،سعید حیا دار

 : در حالی که بلند میشود گفت....دالرام حرف بزند

 گفتم که براي این مشکل راه حل پیدا می کنم_

 ؛فقط امروز نیست که!؟

 اشک هاي دالرام با حرف آخر سعید دوباره باریدن

 گرفت

 سعید پشت ویلچر ایستاد و آن را به سمت حمام

 فرهنگ ُهل داد

ن ایستادبی بی قشنگ یک سبد درست مقابل در قسمت زنا
 قدیمی با همان سبک و

 سیاق قدیم در دست دارد، به پله هایی که به سمت

 :پایین میرود نگاهی انداخت و گفت

 صبر کن مادر ببینم، کسی هست کمک کنه، تو که_

 نمیتونی بیاي تو

 سعید با فکر مشوش اما بالبخند رو به بی بی قشنگ

 : گفت

 ید شما را هم گرفتارچشم شیرین بانو، ببخش _



خودم کردمبی بی قشنگ برگشت و با غیظ نگاهی به سعید 
 که

 : به هم ریختگی در صورتش موج میزند، گفت

 دیگه نشنوم، اینجور حرف زدن، خبر از اضافه_

 !؟؟...اضافه م ....بودن میده

 بیبی قشنگ اجازه جواب دادن به سعید را نداد و به

 می بود،رفت و ازسمت پرده که شبیه لنگ هاي قدی

 آن رد شد

 سعید ناخواسته سر پایین انداخت و ذهنش درگیر

اولین باري که در کوهپایه ....سبک شدن وزن دالرام شد
 کشید حصاراو را در 

 سنگین بود، آنقدري که سعید را به نفس نفس زدن

 انداخت و چند بار نزدیک بود از دستش بیفتد اما

 .ش در گچ استاالن، با اینکه یک دست و یک پای

 ...سبک تر از پر شده

 نگاهش هنوز روي روسري قرمز رنگ، که گل سپید

 و درشتی به زیبایی خودنمایی می کند، است اما،



 !!!.... حواست جاي دیگر است
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 یاحق.

 

 صداي باال کشیدن آب بینی باعث شد؛سعید از

 رهاي خانه خراب کن فاصله بگیرد و نگاهش را بهفک

 شانه هاي دالرام بدهد که خیلی نامحسوس تکان

 می خورد

 باز هم فکرش به کم وزنی دالرام رفت که توانست



 .بگیردحصارچون نوزادي که از مادر متولد شده او را در
 به یکباره، سري تکان داد و دستی به

 ند و خودشصورتش کشید که از این فکر بیرون بز

 را مالمت کرد از این همه کج فکري که از او بعید

 ....است

 ....میشه گریه نکنید _

 دالرام جوابی نداد

 .....لطفاً تمومش کنید_

سکوت دالرام، سعید را کالفه کرد و گفت:_ گفتم یه 
 کاریش می کنم

 دالرام باز هم جواب نداد

 هاگر سعید اصرار دارد که دالرام ساکت شود فقط، ب

 خاطر خاطره تلخ پنج سال پیش است و گریه هاي

 بی امان دخترك که هنوز هم در سرش چون پانودل

 ساعت به در و دیوار مغزش ضربه میزند ؛ درست از

 ....همان روز دیگر صداي گریه ي نشنید

 گریه هاي دالرام، سعید را وادار می کند، که دوباره



 نشخوار مغزي کند، که جز سردرد و عصبی شدن

رگ گردنش ثمري دیگري نداردلحن سعید غیردوستانه 
 شد وقتی که با نفس عمیق

 چشم هایش را بست و از بین لبهایش جویده جویده

 :گفت

 داري عصبی می کنی _

 دالرام که راه به جایی نداشت تا خودش را ساکت

 لبهایش را محکم روي هم گذاشت تا هق هق .کند

نمیداد سرش را  اش بریده شودگردن اتل شده اش اجازه
 پایین

 بیندازد و دستهاي آتل و گچ گرفته اش را

 ...نمیتوانست به سمت صورتش ببرد

 سعید می بیند، که دالرام در تالش ساکت کردن،

 خودش است، با حرکت عصبی دسته هاي ویلچر را

 یکباره رها و یک بار دیگر محکم چسبید؛ جوري که

 یرگ هاي دستش قابل شمارش و دیدن است، کم

 سرش را پایین می آورد ؛ درست روي سر دالرام با



 :لحن به مراتب بدتر از قبل گفت

خوبدرست پنج سال پیش بود که ترك خانه ...ساکت شو _
 و خانواده

 کرد و تکرار گذشته با شکل و شمایل جدید سعید را

 ...آزار میدهد

 بی بی قشنگ به همراه دو زن از پشت پرده بیرون

 آمدند

 به محض دیدن رنگ و روي سرخ شدهبی بی قشنگ 

 سعید، که به حالت عصبی لب باالیش را می جوید و

 دالرامی که شانه هایش از گریه میلرزید، در دل

 خودش را سرزنش کرد که چرا آنها را تنها گذاشته تا

 باز هم با هم دعواي لفظی کنند، با این حال به روي

خوب  خودش نیاورد و رو به سعید با مهربانی گفت:_
 مادر، تو برو به کارت برس دو ساعت دیگه

 بیا دنبالمون

 دالرام به سختی سرش را به سمت چپ چرخاند، در

 حدي که فقط سعید بفهمد که این نگاه او را صدا



 میزند؛ سعید بی توجه به صداي نگاهش سري تکان

 داد و به سمت ماشین رفت

 بی بی قشنگ پشت ویلچر ایستاد و آن دو زن بلند

 از جلو دو طرف ویلچر را گرفتند، تا این دو پله قد،

کوتاه را رد کننددالرام هنوز هم نگاهش به پشت سر است 
 و هنوز

 ....امید دارد به سعید و نرفتن به حمام

 سعید پشت فرمان نشسته اما هنوز هم سنگینی

 ....نگاه دالرام را احساس می کند؛

 از فکري به سر سعید زد و یک مرتبط چون تیري که

 ....کمان رها میشود به سمت دالرام رفت

. . 
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 یاحق.. 

 

 

 شبنم هاي اشک شده هنوز هم مهمان چشمان

 دالرام است و شانه هاي ظریفش بی صدا میلرزد،

 صداي سعید اشک هاي شبنم شد را روي گونه هاي

 ....گلگون اش متوقف کرد

 سعید با قدم هاي بلندي که برمی دارد با عجله بی

 بی قشنگ را صدا کرد_ صبر کن، شیرین بانو

 گوش هاي دالرام با شنیدن صداي سعید تیز شد و

 ...اشک هایش دیگر نبارید و دریچه امید باز شد

 دو زن بلند قامت صاف ایستادند و بی بی قشنگ به

 : عقب برگشت و گفت

 ؟جان مادر، کاري داري_

 سعید نزدیک تر آمد درست شانه به شانه بیبی



 قشنگ ایستاد ؛ سرش را بیش از حد پایین آورد و

درست جاي نزدیک به گوشهاي دالرام نفسهاي گرماش 
 را با مهربانی مهمان گوش و گونه هاي گلگون

 :دالرام کرد و با مهربانی نهفته در تن صدایش گفت

 با این دوتا خانم که مشکلی نداري؟ _

 الرام نگاهی به صورت هاي خندان و مهربان آن دود

 زن بلند قامت انداخت و آرام سرش را تکان داد

 بی بی قشنگ دنبال نگاه دالرام را گرفت و به لبخند

 ي که روي لبهاي دو زن رو به رویش بود، داد؛ فهمید

 که آنها هم فهمیدند اما به طرز جالبی همه خودشان

ه از تکان سر جوابش را گرفت سعید ک...را به نفهمی زدند
 کمر راست

 کرد، لبش لبخند نداشت اما، قلبش لبخندي زد به

 ....بزرگی قهقهه هاي مردانه

 :رو به زنهاي روبه رویش کرد و با احترام گفت

 ببخشید شما اینجا کار می کنید _

 با اینکه هر دو زن رو به سعید هستند اما، پلهها



 تر به نظر برسد و تنهاپایین رفته را باال آمدن تا به

 فاصلهاي بین نشان ویلچر است ؛ دو زن بلند قامت با

 نگاه به یکدیگر خواست جواب بدهند که بی بی

قشنگ زحمت از دوش آن دو زن برداشت و گفت:_ آره 
 مادر دختراي میرزان

 وقتی نگاه سوالی سعید را دید با تعجب از این که

 به خاطر نمی هفته پیش با میرزا همکالم شده را چرا

 :آورد با تاکید بیشتر گفت

 !!! هفته پیش دارقالی، اَلم کرد....میرزا استاکار _

 سعید میرزا را به یاد آوردن مردي متوسط با تناسب

 اندام مردانه اما، آن خال روي لبش نگاه بیشتري را

جذب میکردچند باري نگاه خودش روي آن خال بزرگ 
 روي لب

 زا مرد جالبی بود خودش سراما میر .میرزا هرز رفت

 شوخی را با همان خال بزرگ گوشتی آغاز کرد و این

 سعید را شوِك کرد

 مانع از زدن دار قالی در .یادش رفت که می خواست



 خانه شود چرا که، اگر الزم بود، خودش از پس زدن

 دار قالی برمی آمد

 سعید عاشق بوي ُکلک و ابریشم و نشستن پشت

 ل فقط خاطره ي دور در پسدارقالی است اما حا

ذهنش ماندسعید براي فرار از آن شب و آن اتفاق از همه 
 چیز

 ...دوري می کند حتی، از شغل آبا و اجدادي شان

 سعید عاشق روزهاي آینده ، دار قالی و پود و((

 ابریشم و کولک را بو می کشد و عاشقانه تر ، همه

 رآنچه را که میبیند را نوازش می کند ؛ اصالً ه

 چیزي که مربوط به قالی باشد ، سعید را محسور می

 کند ، مخصوصا دختري که پشت دار قالی ریش

 )) ... میزند و گیس هایش ، بیشتر دل می برد

 درست از همان شب آشوب همه عشقی که به قالی و

 و در صندوقچه عالیقه ش ، در شکوفیددار داشت را 

اما،روزي  انتها ترین بخش قلبش گذاشت تا خاك بخورد
 خواهد رسید که دخترك ویلچر نشین او را



 و...دوباره عاشق می کند به نشستن پشت دارقالی

 ، هر دم.عاشق ریش هاي می شود که ُنت هایش

 ....نواخت می شود ، روي دار قالی در وقت و بی وقت

 سعید میرزا را شناخت با خیال راحت رو به آنها

 تا آمد حال میرزا لبخند زد آن هم به احترام پدر اما،

 را از دخترانش بپرسد بیبی قشنگ به یکباره دست

 روي دل خون شدي ، دختر هاي میرزا گذاشت و

 ...داغ چند ساله آنها را تازه کرد
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 اینجا عروس شدن ، وقتی هم که مادرشون به _

 رفت ؛ اینا دیگه روستا نیومدم؛ خدارحمت خدا 

 لعنت کنه زن بد طینت رو

 بی بی قشنگ نگاهش را به صورت غم گرفته

دختران میرزا داد و باحالی گرفته گفت :_خدا رحمت کنه 
 سمند بانو رو ، زن نجیب و بسازي

 بود اما، اجل مهلت نداد تا از زندگی که ساخت

 استفاده ببر

 مه دادمکثی کرد و رو به سعید ادا

 اون از خدا بی خبر هم رو به این اَسکیک ها_

 کلمه_ترکی_که_به_دختر نسبت داده می شود و.(

 مظلومیت_به_همراه دارد) نداد دختراي.یک جور 

 میرزا نجیبن درست مثل مادر خدا بیامرزدشون،

 بیآبرویی به بار نیاورد ، در عوض رفت و آمد را

 مید زیاديبریدندبی بی قشنگ که از چهره سعید فه



 توضیح داده و این از حوصله اش به دور است حرف

 : را برید و گفت

 ببخش مادر ، حاال کاري داشتی؟_

 ، بله یه زحمت داشتم.این چه حرفی میزنی آخه_

 خب بگو مادر!؟_

 و سعید که مخاطب درخواستش دختراي میرزان

هستند ، رو به بی بی قشنگ گفت:_ اگه بشه خانم ها 
 کمکی به دالرام زحمت بکشم یه

 خانوم بدند

 با مکث کوتاه ادامه داد

 البته تو قسمت خصوصی_

 این بار رو به دختران میرزا کرد نگاهش همه جا

 هست اما روي صورت دختران میرزا نیست با هم

 احترام خاص که مختصص زنانه نامحرم هست که نه

 حرمت آنها درید شود و نه مردانگی خودش به تاراج

، گفت :_هزینه اش هر چقدر شد رو جفت رود  بی ادب
 چشمام پرداخت



 میکنم

 بیبی قشنگ رو به دختران میرزا کرد و سوالی به

 آنها نگاه انداخت

 پري و زري نگاهی به هم انداختند و این نگاه یعنی

 یه مشتري چرب و چیلی و پول بی خبر که می شود

 ...دور از چشم پس انداز کرد براي روز مبادا

 هر از احواالت هم خبر دارند چرا کههر دو خوا

عروسی یک خانه و خانواده شده اندرفتار سنجیده دو 
 خواهر باعث شد که دو برادر

 شراکتی باهم این حمام را که از پدرشان به ارث

 رسیده را سرپا کنند

 سهراب چشم دیدن وحید و حمید را نداشت اما،

 ادرست از زمانی که به اصرارش دختران سمند بانو ر

 عقد کردن اخالق و رفتارش به کل با پسرانش، عوض

 .شد

 دیگر از آن دو پسر الابالی خبري نبود و همه از دو

 و این از دید هیچ کس.....مرد محترم حرف میزدند



سهراب وقتی به ثمر نشستن زندگی حمید و ....پنهان نبود
 وحید

 را دید در مراسم عروسی آخرین دخترش در جمع با

 :صداي رسا گفت

 قدیمیها راست گفتن مادر رو ببین دختر رو_(

 خدا رحمت کنه سمند بانو رو که دو تا مثل ...ببر

 خودش به ارث گذاشت تا من دستم از قبر بیرون

 )...نمونه

 و این تشکر سهراب از زري و پري آنها را سرشار از

 غرور و خوشحالی کرد چرا که هنوز هم میشنیدن

 میشود که نام مادرشان به نیکی یاد

 همه میدانستند که سهراب به خاطر اَلم شنگه ي

که وحید و حمید در روستا به پاك کردن ؛ روستاییها آنها 
 را از روستا بیرون کردند و این داغ بزرگی بود

 روي پیشانی سهراب تا این که، ناخواسته در بازارچه

 میرزا را به همراه سمند بانو دید و تمام عزمش را

 ران میرزا را عروس خود کند و بعدجذب کرد تا دخت



 از کلی آمد و شد این سمند بانو بود که وصلت را

 جفت و جور کرد و یک عمر براي خودش عاقبت به

 ....خیري خرید
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 پري که خواهر بزرگتر است با چرب زبانی قبول کرد

 و گفت

 این چه حرفیه شما اصالً مهمون ما باشید _



 سعید اهل همکالم شدم با زنان نامحرم نیست مگر

 با تحکم خاص خودش کلمات را ...اینکه مجبور باشد

 سفت و خشک در حالی که کامالً سرش را پایین

 :انداخت و گفت

 نه خیلی ممنون، شما لطف دارید، فقط اینکه_

حرکت ندیدپري نگاهش خیلی مراقب باشید زیاد به بدنش 
 را به لبخند محو روي لب هاي دالرام

 داد و ناخواسته با کشیدن کلمات باعث شد سعید

 کالفه تر از قبل شود که اگر ، در صورت سعید نگاه

 : می کرد هیچ وقت این گونه سخن نمیگفت

 چشمـــــــــــــ ، حواسمون به تاج سرتون،_

 هست

 یاد میزندسعید با حرکت عصبی که خشم را فر

 ویلچر را به سمت جلو حرکت داد و این باعث شد

 زري خواهر کوچکتر از، پري نیش گونی بگیرد و آن

را متوجه رفتار عصبی سعید کندپري که انتظار این 
 حرکت را نداشت اشاره



 نامحسوسی به زري داد و هر دو باهم دسته ویلچر را

 چسبیدن

 ها این بار به کمک سعید ویلچر را پایین پله

 گذاشتند و پري زري به محض رفتن سعید با شوخی

 و بذله گویی دالرام را به پشت پرده بردن

 سعید دو پله را با یک گام بلند باال آمد و روبه بیبی

 قشنگ ایستاد و لباسش را مرتب کرد و با لحن

 مختص به بی بی قشنگ با شرمندگی که از تک تک

بانو از شما  کلماتش هویدا بود گفت:_ شرمندم، شیرین
 به .خجالت می کشید

 خاطر همین داشت گریه می کرد وگرنه محرم تر از

 شما سراغ ندارم

 بی بی قشنگ این گیس هاي ابریشمی را در آسیاب

 زندگی سفید کرده بین چرخ دنده هایی که گاه به

 .. میلش و گاه به زور روزگار چرخید

 روسري.گیس هاي حنا بسته که از چهار قدش (

 قرمز رنگ.چهارگوش ترك زبانها که اکثراً بلند 



است) بیرون زدهگیس هاي که در تک تک تارهایش گرد 
 تجربه

 نشسته و در این روزگار مکار که هر روز به یک رنگ

 و یک لعاب طرح می زند و جلوه نمایی می کند

 روزگاري که آموزگار سختگیري است و بی بی

 داد قشنگ نیز دانشآموخته روزگار او هم آزمون

 گاه سربلند و گاهی شکست خورده اما، هیچ وقت

 تسلیم نشده و در این مسیر صعب العبور پخته تر و

 با تجربه تر شده و االن خود معلم و استاد است و در

 این مسیر دیگران را همراهی می کند که سختی و

دشواري مسیر صعب العبور ناامیدیشان نکنددرست یک 
 رستانساعت بعد از حضورش در بیما

 فهمید دالرام از او خجالت میکشد

 وقتی که خدمه بیمارستان آمد تا سون را از او جدا

 کند چه رنگی به رنگ شده و اشک ریخت و بی بی

 ...قشنگ به بهانه فالکس خالی از چاي بیرون رفت

 بی بی قشنگ جوابی را داد که سعید در مانده را



 درمانده تر کرد

 ...برازنده خودته زن باحیایی داري ، که عجیب_

دیدم که میگمروزگار، برایت گلچینی از کرده هایت دارد 
 ، درست

 ....رفتار کن

 بی بی قشنگ رفت و نفهمید سعید را غرق در

 خاطرات تلخش کرد

 انگار همین دیروز بود که همزمان با آقا فتاح ، یاسر

 هم وارد خانه شد

 اولین کلمهاي که از دهان یاسر خارج شد طوفان به

 پا کرد و سعید با ناباوري فقط به صورت سرخ یاسر

 نگاه کرد

)یاسر چقدر این حرف را ....بی حیاتر از تو مگه هست(
 با نفرت و انزجار زد بعد از

 آن همه چیز روي دور تند افتاد چه حرفهایی که زده

 نشد و چه کینهها که خانه ساخت و آخر شد حال

 که جانش االنش بی خبري و دوري از شیرین بانویی



 ....به او بند بود و هست

 پشت فرمان نشسته سرش را روي فرمان گذاشت و

 با هر دو دستش فرمان را سفت فشار میدهد

 تمام رگ هاي دستش نبض میزند و خون را به

 سرعت در تمام تنش پمپاژ می کند و دستی که رو

سعید زود از ....به سفیدي می رود از حرص و ناراحتی
 با یاسر گالویز شد و درکوره در رفت و 

 آخر قسم خورد که نامی از هیچ کس نبرد و قبل از

 این که دست و دلش بلرزد خانه و خانواده را ترك

 ...کرد

 چند بار سرش را به فرمان کوبید و خودش را

 سرزنش کرد

 سربلند کرد و آینه ماشین را رو به خودش تنظیم

 کرد ، پوزخندي زد و به تلخی زهر نجوا کرد

اگه حاج مرتضی اینجا بود حرف دیگه اي میزدنفسش  _
 را با آه سرد و یخ زده بیرون داد و ماشین را

 روشن کرده و به دنبال کارهاي عقب افتاده اش



 ...رفت
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 . 

 یاحق.

 

 _آخه دختر جان ما کجا رو بشوریم که خدا رو خوش

 دبیا

 زري زن شوخ طبع و بذله گویی است و حرفی که

 زد اصالً دالرام را ناراحت نکرد بلکه دوست داشت

 بیشتر با آنها هم صحبت شود



 دالرام درست مثل آدم هاي گرسنه که دنبال غذا

 میگردند به سرعت کلمات و حرفها را می بلعید و

 این از چشمان سیاهش که برق میزند هویدا است

 :که بفهمد خیلی ناز دار گفتدالرام بی آن

زري به قدر شیرین و خواستنی چشمانش را ...چی بگم_
 درشت

 :کرد و با ذوق ساختگی گفت

 !!!تو هم بلدي حرف بزنی ....آخی جانم _

 زري رو به پري کرد و با لودگی ادامه داد

 پري بیا ببین، عروسمون بلد حرف بزنه _

 واسته بادالرام دیگر نتوانست خود دار باشد و ناخ

 صدا خندیده، این ملعبه شد در دستان زري و پري و

 پري با لودگی بیشتر در حالی که کیسه کف را در

دستانش به بازي گرفتهرو به زري با هیجان ساخته گی 
 : گفت

 ببین االنم داره می....راست گفتی....زري ....واي _

 ...خنده



 زري ك پشت دالرام ایستاده و در حال کیسه

 ست سرش را به جلو آورد و به صورتکشیدن ا

 :دالرام با دقت نگاه کرد و با لودگی گفت

 !!!! دختر تو هم بلدي بخندي....نه ....ببینم ...کو _

،؟!!پري با کاسه رنگ و رو رفته که در دستش بود آب ..
 پر

 کرده و از عمد روي هر دوي آنها ریخته

 زري رو به پري کرد و مثل شاکی هاي که از آشنا

 :کب خوردن گفتر

 ...مگه مرض داري ....درد نگیري دختر _

 مرض که ندارم اما، عجیب دلم میخواد یه مرضی_

 مثل مال دالرام بگیرم تا به ُمراد دلم برسم

 زري دستی به نشانه خاك بر سر حواله پري کرد و

 ....گفت:_ یعنی خاك برسرت هنوزم چشم دنبال ُمراده

 وز دست از کفن اون،اما تو هن...اون ُمرد تموم شد

 نکشیدي

 با اینکه در لحن پري حسرت و غم خانه کرده اما، با



 : لودگی ساختگی گفت

 مگه ُمرده ....وا خواهر_

 زري میداند اما، پا به پایش می آید و با شوخی

ُمرد  ...خاك بر سر ...جواب خواهرش را داد :_گمشو
 مال اولش بود ، االن

 پوسیده دیگه

 شوخی اما، جایز ندانست بیشتر ازپري ُمرد با این 

 این از پسر دایی حرف بزند که جوان مرگ شده ،

 ....وقتی فهمید که سر سفره عقد بود

 تازه در شب عروسیش فهمید که ُمراد هم او را می

 خواست اما چقدر دیر فهمیدن و ُمراد براي فراموش

 کردن ناموس َمرد دیگر به سفر رفت و هیچ وقت

 او را کفن پیش با پرچم ایران برنگشت تا اینکه

به ....آوردند و روي تابوتش نوشته بودند سرباز عاشق
 بهانه شامپو پشت به آنها کرد و اشک را با اشک

 ... شست

. 
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 یاحق.. 

 

 

 پري برگشت با لودگی بیشتر قره ریزي داد و به

 : و گفت سمت دالرام آمد

حمومی آي حمومیهنوز خاطرات پانزده سالگی در چشم _
 هایش موج

 میزند، چشم هایش را در حدقه می چرخاند تا شاید

 ....فراموشی نسبیش شود و می شود

 زري یه جوري بشورش که شوهر جان شب جمعه _



 یه خدابیامرزي حواله آقامون کنه

 دالرام و فراموشش و خواهرانی که خوب بلدن

 ...او را به نداشته هایش سوق دهند چطور

 پري با موزي گري چشمهایش را باریک کرد و

 اشاره به اوضاع اسفناك دالرام میکنند و با لحن

موذیانه تري گفت:_ دختر حیا کن بچه تازه از بیمارستان 
 زده بیرون

 می خواهی دوباره راهی دعوا خونه شه

 دالرام بیخبر، سوالی به آنها نگاه می کند

 ي که خوشش آمده از این سر به سر گذاشتنزر

 واضح تر توضیح داد

 وا خواهر دیگه یه ماچ آبدار با مخلفات بعد دو هفته_

 !!؟...داره ...این حرفها را نداره که

 ؟....با حالت سوالی رو به دالرام کرد و ادامه داد_ مگه نه

 دالرام گنگ تر از قبل به دو خواهر که از چشم

 ذیانه میبارد نگاه انداختهایشان شرارت مو

 :زري با نگاه دقیقتر گفت



 اي بابا واقعا همه چیز از یادت رفته حتی حال _

 هولی رو

 و پري به یک مرتبه چون شلیک گلوله قهقهه زد و

رو به زري گفت:_ واي خواهر فکر کن مرده با اون همه 
 برنامه ریزي

 آوردتش حمام تا یه صفاي به خودش بده بعد ، دو

 ...هفته

 زري نداشت پري ادامه دهد و در حالی که کاسه

 :رنگ و رو رفته را پر از آب می کند گفت

 ، خانوم....، بله دیگه...هیچ سعید میاد میگه، خوب_

 .....چه خبرا

 و با لودگی بیشتر ادامه داد

 ....بسم اهللا، حاج خانوم _

 . 
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 یاحق.. 

 

 

 دالرام چون عقب افتاده هاي ذهنی و حرکتی به

 نمایش این دو خواهر نگاه میکند که با هم اداي

سعید و خودش را در می آوردزري به قدري قشنگ در 
 نقش سعید فرو رفته که اگر

 سعید اینجا باشد خودش را گم می کند

 پري روي سکو نشست و نقش دالرام را به عهده

 مثل دالرام در خودش جمع شدگرفت و درست 

 زري سمتش رفت و رو به دالرام که مخاطبش پري

 است؛ دستی با ادا به سر و صورت پري کشید و با

 :گفت گیجصداي بم و 



و پري مثل دالرام گنگ و ...دلم تنگ برات عروسک _
 گیج به زري نگاه کرد و در

 خودش جمع شد

 زري کنار پري نشست و یک دست دور گردن پري

 داخت و او را چون مردان مست بیشتر به خودشان

 چسباند و ادامه داد

 ..... امشب یه مناسبت توپ در پیشه میدونی _

 :پري قیافه گیج ها را به خودش گرفت و گفت

 نمیدونم اما، فردا جمعه است، بریم میوه جمع _

زري حریصانه پري را بیشتر به خودش ...کنیم از باغ
 چسباند و

 ي ساختگیگیجزنانش کشید و با دستی به اندام 

 : گفت

 میوه هم می ....باغم میریم ...اي، به چشم_

 دیگه چی دوست داري؟....چینیم

 زري با لودگی بیشتر دستش را روي شقیقه هاي

 پري از باال تا کنار لب هایش کشید و لبهاي پري را



 : ي بیشتر گفتگیجبه بازي گرفته و با 

گور گرفته روپري چون  لبات خنکِ؟! آروممکن، این تن_
 دختران تازه بالغ سر به زیر برد و با ناز

 اسم سعید را کشید

 آقا سعید ....خاك بر سرم ...واي_

 این دو خواهر آموختن هر چه را که باید دختران

 نشان شده بدانند اما، این آموزش غیر مستقیم

 !!!!سوخت

 چون کالس درس با دانش آموز اشتباهی برگزار

 !!!...شد

 ه قدري پري و زري روابط زناشویی را واضح نمایشب

 دادند که رنگ از روي دالرام رفت، و صورتش از

خجالت سفید شدنگاهش را از آن ها دزدید اما ذهنش در 
 حال تجزیه

 و تحلیل خودش در کنار مرد تنومندي چون سعید

 !!!!بود

 با مانعی چون پتو گور حصارتازه یادش افتاد از آن 



 از آن نفس هاي گرم و گیرا در کناربگیرد و یا 

 گوشش دلش بلرزد

 دالرام غرق در فکر، رنگ به رنگ شد و هزار اتفاق

 بین خودش و سعید را باال پایین می کند و ناخواسته

 بدنش مور مور می شود و دلش فرو می ریزد از لمس

_ چی شد عروس ...دستان سعید روي اندام زنانه اش
 !!؟...خانم

 :وش گفتزري باحال سرخ

 هیچ خواهري میخواد بدونه باید از کجا شروع _

 ....کن
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 یاحق.

 

 

 هر دو خواهر با صداي بلند خندیدن

 دالرام حیا دارد تر از این حرف ها است، که به روي

 این دو خواهر نگاه کند

 رد وبیبی قشنگ پشت در بسته همه ي حرف هاي 

سري تکان داد و خوشحال ....بدل شد را شنید و لبخند زد
 از اینکه این دو خواهر

 خوب بلد هستند دالرام را به زبان بگیرند و راه را

 نشانش دهند به سمت سکو رفت

 به یاد روزهایی که کربالي صفدر با عشق موهاي

 حنا بسته اش را بو کشید و شانه زد و به یاد آورد در

 احساس مردان اش موهاي ابریشمی اش آخر با تمام

 را گیس می کرد

 این چندین باري است که به از فوت کربالي صفدر

 موهایش را با یاد او شانه می کند و در آخر خودش با



گیس کردن موهایش آنها را بو می کند و با بوسی بهرد 
 انگشتان به یادگار ماند روي گیس هایش آنها را

 ...هان می کندزیر چهارقدش به امانت پن

 پري و زري دوشادوش هم دالرام را از سمت

 خصوصی بیرون آوردن و همچنان در گوش دالرام

 زناشویی را با ناز هاي دوستیپچ پچ می کنند و تا آخر 

 زنانه و دلبري هایش تعریف میکند و دالرام از

 خجالت سرخ و سفید می شود و این رنگ به رنگ

 ر سازگار استشدن عجیب به مزاج این دو خواه

خوب بی بی اینم از عروسمونپري با موزي گري بیشتر، _
 نگاه بین بی بی قشنگ و

 :دالرام را رد و بدل کرد و گفت

 فقط تو رو خدا سالم تحویل صاحبش بدید، پسر _

 مردم با یه امیدي زنشو سپرد دست ما

 دالرام از خجالت بی بی قشنگ صورتش رنگ باخت

 ي شیرینی به پري زد وو بی بی قشنگ چشم غّره ا

 در حالی که چهار قدش را روي سرش مرتب می



 کرد، با آن گوشه لبش که به لبخند رفت و رو به

پري گفت :_چیکار به دخترم داري تو!!! به فکر وحید 
 باش که

 داره از شهر میاد

 بی بی قشنگ فکرش را هم نمیکرد پري ادامه دهد

 :پري با لودگی دستی پشت دست زد و گفت

 !؟...حاال چیکار کنم ...واي ، بی بی_

 و بی بی با تاسف لبخندي زد و در حالی که بلند می

 شد تا کفش هایش که پایین سکو جفت است را

 بپوشد گفت:_واي، از این دوره زمونه ایام روزگار قارا

 کنایه از اینکه روزگار با سیاه روي نزدیک.َگلیر(

 )میشود

 نگ از بیحیايزري که احساس کرد شاید بی بی قش

 پري ناراحت شده سریع براي رفع و رجوع آن

 :نیشگونی از پري گرفت و گفت

 شما ببخشید بی بی، بچگی کرد پیش شما _

 بی بی قشنگ که از گرماي حمام صورتش گلگون



 :شد با محبت و لبخندي دلنشین گفت

مادر این چه حرفیهپري کمی خودش را جمع و جور  _
 کرد از لودگی

 : و گفت فاصله گرفت

 بیبی شرمنده قصد جسارت نداشتم_

 اي بابا شما چرا، یا از این ور بوم میافتید یا از اونور_

 بوم

 بی بی قشنگ از سکو پایین آمد و به دالرام که در

 :خود جمع شده بود، گفت

صحت حمام مادر، انشاهللا حمام زایماندیگر رنگی در  _
 صورت دالرام نماند از خجالت

 آرام ماندهمانطور ساکت 

 :زري به پري با کنایه گفت

 ....دم خور بی بی همین دختر با حیا است نه شما _

 :پري با حرص گفت

از  حصاردختر بچه ي شیرین عروسک به ...تو ساکت _
 اتاقک



 شیشه بیرون آمد و در حالی که عروسک را محکم

 چسبیده با دست هاي مشت شده چشمهایش را می

 مالد

 حرفش را برید و با عشق و با زري با دیدن طاهره _

 لحنی دلنشین رو به دخترك که از خواب بیدار شد

 :گفت

 سالم عروس خاله _

 و دختر شیرین زبان با صداي خواب زده جواب داد

 سالم خاله جون_خاله قربونت شه _

 چرا؟ ....خاله_

 چرا نداره؟!!! شیرین عسل خاله من تو رو می بینم _

 روحم جال میگیره

 شکوفیدگرفت و  حصارحبت مادرانه او را در پري با م

 : و صورتش را نوازش کرد و گفت

 مادر فداي دختر بشه برو دست و رو تو بشور بیا_

ناهار بخوریمدخترك شیرین زبان که دستهاي مشت شده 
 اش را



 از روي چشم هایش برداشت نگاهی به دالرام

 انداخت که لبخند به لب دارد همانطور که نگاهش به

 پري پایین آمد و حصاررام است چشمی گفته و از دال

 به محض اینکه دخترك از نظر چشم هاي بی بی

 قشنگ دور شد

 :بی بی قشنگ با غیض و ناراحتی گفت

 زري از تو بعید این چه طرز حرف زدن با بچه _

چرا تو این سن بچه را هوایی می کنیزري تا آمد  .است
 توجیه کند بی بی قشنگ دستی رو به

  آورد و رو به زري به منظور سکوت گرفت و ادامهباال

 داد

 اصالً تو با چه حقی تو گوش دختر بچه از این _

 ... حرفها می زنی تو دوستی ، یا دشمن

 :پري زیر لب که مخاطبش زري بود گفت

 خوردي، نوش جونت _

 بی بی قشنگ تلخ و گزنده، سبد را روي پاهاي

 با تمامدالرام گذاشت و پشت ویلچر ایستا و 



دلخوري رو به پري گفت:_ تو مادر نیستی؟! خدا بعد یه 
 عمري اوالد بهت داد

 اما چه فایده به فکر نیستی

 پري که نگاه شکستخورده خواهرش را دید سر

 پایین انداخت و چیزي نگفت و بی بی قشنگ نگاهی

 :بین پري و زري انداخت و با ناراحتی گفت

 بار میچرخه تا یه سیب که از درخت میافته هزار _

 به زمین برسه، چرا فکر بچه را مسموم می کنی، یک

 در هزار فکر کن نشه اون چه ، که شما می خواي اما،

 میفهمی چی میگم؟ ...بچهها فکرشو می مونه

. 

ادامه_پارت_بی بی قشنگ مکثی کرد و حرف را در .
 مغز و گلو

 پخت و با افسوس نگاهی گذري به پري انداخت و رو

 :گفتبه زري 

 وقتی خدا بیامرز مراد رو آوردن، اون شب تا صبح _

 کربالي صفدر تا صبح خواب به چشمش نیومد ازش



 :پرسیدم گفت

 توي ده یه دختر بود که مراد خاطرش رو می _(

 هر وقت .خواست، می خواست که این طوري بود

 مادربزرگش، مراد را میدید میگفت این عروس تِو ،

ت خوندن تا دل بست)کربالیی طفل معصوم انقدر تو گوش
 صفدر دیده بود ؛ هر وقت دختر میره سر

 ..چشمه مراد هم دنبالش میره

 بی بی قشنگ مکثی کرد و باز هم بدون نگاه کردن

 به پري با آه عمیق ادامه داد

 درست که هر دو عاقبت به خیر شدن اما، خوبیت _

 نداره آدم فکرش یه جا باشه تنش جاي دیگه

 ورد و به بهانه طاهره به دنبالش رفتپري طاقت نیا

 زري قسم خورد که هیچ وقت هیچ کودکی را به

کودك دیگر نسبت ندهد، از امروز طاهره شد دخترنداشته 
 اش و از لقب عروس خاله به شاه دخترون

 تغییر کرد

. 
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 یاحق.. 

 

 

ن کوچک خیام را دور زدناخواسته سعید با عجله میدا
 کارش طول کشید و این باعث شد که دیر

 برسد با رسیدن نفسش را با حرص فوت کرد

 این عادت بامزه سعید بود که لپ هایش را باد می

 کرد و با حرص فوت میکند

 از ماشین پیاده شد و دستی به پشت کمر شلوارش

 برد و به احتمال اینکه پیراهنش از کمر شلوار



 درآمده باشد آن را مرتب کرد و هر دو دستش را

 موازي با هم روي شکمش کشید تا قسمت جلوي

 پیراهن مردانه اش را هم صاف کند و با نفس عمیق

 به سمت در حمام فرهنگ رفت و با سوئیچ ماشین

که در دستش بود سه ضربه به در نیمه باز زدهنوز قطره 
 هاي آب خنگ روي صورت طاهره

 لی بامزه لنگی را مثل چادر با دستانمیرقصد و خی

 کوچکش روي سرش انداخته و از پشت پرده بیرون

 آمد

 سعید با دیدن طاهره روي یک پایش نشست تا هم

 قد دخترك بامزه شود

 سالم خانوم کوچولو _

 :طاهره اَخم ظریفی میکند و طلبکارانه گفت

؟!!نمیبینی حجاب دارم!!!خیلی ...االن من کوچولو ام _
 ن تر از لحنش این حرکت دستش استشیری

 که پر لنگ را نشانش می دهد

 سعید که عاشق بچه هاي شیرین زبان است دست



 در جیب پیراهنش کرد و بیسکویت کاکائویی که

 :باقیمانده خریدش بود را رو به طاهره گرفت و گفت

 شما که خانم با حجاب اي هستی، نمیدونی جواب _

 سالم واجبه؟

 ه چشمش به آن بسته کوچکطاهره همانطور ک

رنگی است با اکراه جواب داد_علیک سالم ، شما چرا در 
 قسمت زنان رو زدي،؟

 !شما که مردي

 سعید بیسکویت شکالتی را بیشتر به سمت طاهره

 می گیرد و با چشم به او تعارف می زند

 ...نمی خوري؟!، خانم محترم، حجاب گرفته _

 نگیرم مخصوصاً  نه مامانم گفته از غریبه ها چیزي _

 شما که مردي

 سعید که غرق لذت از هم صحبتی با این دختر

 شیرین زبان است، نزدیک تر شد تا بتواند، با پشت

دستش صورت گرد طاهره که زیر نور آفتاب با قطرههاي 
 آب می درخشد ، نوازش کند ، که در همان



 لحظه به یک باره پري او را بلند صدا میزند

 ...طاهره_

 کنار برود طاهره زبل جستی زد و بیسکویت تا پرده

 کاکائویی را از سعید گرفت و به پشت پرده رفت

 سعید مات و مبهوت این حرکت طاهره که حال

 نامش را فهمید، لبخندي زد و با حس و حال خاصی

در مورد این حرکت چیریکی طاهره یک کلمه گفت :_ 
 ...قرقی
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 یاحق.. 

 

 

 پري پرده در کنار زد و با تعجب که تاکید داشت

 : گفت

سعید از این نوع دست سوالها ...پس شما اومدید ...سالم_
 بیزار است

 با احترام در حالی که سرش رو پایین انداخت

 جواب سالم را داد

 اگه میشه بی زحمت شیرین بانو رو ...علیک سالم_

 دصدا کنی

 پري که نمی دانست سعید بی بی قشنگ را شیرین

 بانو صدا می زند با تعجب پرسید

!!! مگه، اسم خانمتون دالرام نیست؟؟!سعید که در .....اِ  _
 این چند هفته از شنیدن این کلمه

 خانم کالفه شده بود ُتن صدایش بم تر و سخت تر

 شد وقتی که رو به پري اما زاویه نگاهش بین او و



 بود با دم عمیقی گفتآسمان 

 بی زحمت بگید بیان، که بریم _

 و بدون هیچ حرف دیگه ي به سمت ماشین که با

 فاصله ي کمی از گرمابه پارك شده بود ، رفت و با

 عصبانیت در ماشین را باز کرد

 وقتی در ماشین جا گیر شد در را کامل نبست و پاي

چپش را روي زمین گذاشت و به سمت داشبرد خمشد و 
 ا حرکات عصبی دنبال فلش میگردد تاب

 خودش را با آهنگ هاي محلی سرگرم کند

 پري که از حرکت سعید ماتش برده زیر لب نجوا

 کرد

 عجب میر غضبی ، بدبخت حق دار قاطی کن بگه_

 هیچی یادم نیست

 پري پرده را کنار زده و با دیدن دآلرام و بی بی

با قشنگ کمی مکث کردچشم هایش را باریک کرد و 
 دلسوزي در حالی که

 :به دالرام خیره است زیر لب گفت



 طفلک حق داره قاطی کنه ، دیگه!!! آخه اینم _

 ....شوهر یا برج زهرمار، بازم صد رحمت به وحید

 و با تعجب ادامه داد

 !!!!فقط سوال پرسیدم_

 پري به سمت بی بی قشنگ که در حال نصیحت زري

 راماست رفتفرصت رو مناسب دید رو به دال

 :با موذي گري گفت

 !!!...این گوي و این میدون، شوهرجان پشت درها_

 و با چشم و ابرو به پشت سرش اشاره کرد و با

 نیشخنده شیطانی ادامه داد

 فقط لفتش نده که بعید میدونم این میرغضب_

 ....طاقت بیاره

 دالرام چه زیبا چشم دزدید و آن مژههاي بلند

و لب زیر دندان بردپري تابدار ش را روي هم گذاشت 
 چون معلم هاي سخت گیر سرش را بیشتر

 نزدیک برد و درست در گوشش نجوا کرد

 کار رو بسپار به خودش ، اینکه ..دیدي ، نمیتونی _



 لفتش بدي سیم پیچی هاش قاتی می...من دیدم

 ....نیم سوز میشه، دیگه حریف نمیشی ....کنه

 الرامپري با بدجنسی به صورت گلگون شده یه د

 نگاه کرد و کیف می کند از اینکه او را اینطور رنگ

به رنگ می بیندبی بی قشنگ از نصیحت مادرانه فارغ 
 شده رو به

 پري میکند که با سرخوشی به دالرام سر به زیر نگاه

 :دوخِت رو به پري کرد و گفت

 چی شد مادر، سعید نیومد؟_

. 
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 یاحق.

 

 پري نگاه از دالرام گرفت و رو به بی بی قشنگ گفت

: _ 

 ......چرا بیبی پشت درِ 

 بی بی قشنگ عزم رفتن کرد و با مهربانی رو به زري

 :و پري گفت

 خیر ببینید مادر، حسابی زحمت کشیدید_

و زري با چابکی گفت:_واي بی بی چه زحمتی، کلی با 
 شما خاطره زنده

 تو رو خدا بازم بیاید .ردیمک

 پري که تازه یادش افتاده بود سعید نامی از شیرین

 : بانو آورده با گنگی رو به بی بی قشنگ گفت

 راستی بی بی آقا سعید گفت: به شیرین بانو بگو _

 !!؟...بیاد؛ مگه دالرامم نیست

 و بی بی قشنگ با حسرت اما با لحن دلنشینی



 :گفت

ن میگه شیرین بانوبی بی قشنگ نه مادر، سعید به م _
 وقتی نگاه سوالی پري و زري را دید

 با افتخار از این لقب ادامه داد

 من رو به اسم مادرش صدا میزنه _

 پري و رزي که از حسرت نداشتن اوالد بی بی

 قشنگ خبر دارند با جان و دل نگاهی به بی بی

 :قشنگ کردن و گفتن

 .....خوش به سعادتش مادري مثل شما داره_

 بعد .پري با درد بی اوالدي و مادر نشدن آشنا است

از  سال زندگی با وحید با کلی نذر و نیاز خداوندعنایتی 
 کرد و طاهره را به آنها بخشید و طاهره شد

 ...نور چشم پري و وحید

 پري و زري تا دم در، دالرام و بی بی قشنگ رو

 همراهی کردند

 سالم_

 سکن وار تسکینمگر میشود یک سالم اینطور م



 ....دهد اعصاب به هم ریخته را

 اول از همه دالرامی سالم می کند که عجیب ممنون

این مرد کم حرف و اخمو است چرا که، درست 
 را ، به قسمت خصوصی بردن و از نگاه .طبقسفارشش او

 هاي خیره دور ماند

 فقط خودش بود و دو خواهر بذل گو، با اینکه چند

 ر بود، ولی احساس خوبی پیشسالی از آنها کوچکت

 آنها داشت

 سعید تا به امروز بوي خوش صحت و بابونه به

 ؟! و یا خورده بود اما، نه به این...مشامش نخورده بود

 !!!...این بوي سحر انگیز ....دلنشینی

 امروز، این بو، زیادي براي مشام سعید دلبري

 حتی بوي ناي آب که در مشام آدمی هیچ تعریفی...میکند

 اما االن در بین عطر صحت و بابونه بوي ناي...ندارد

 آب تعریف دیگري داشت و این سعید را ناراحت و

 !!!!.....نگران می کند

 ....سعید اهلی است و اهل نا اهلی نیست



 ....سعید حرمت شکن و دریده نیست

 مردانی چون سعید حریم شناس هاي خوبی هستند

 واهند شد وو اهل شکستند و تجاوز نیستند و نخ

مردانی چون سعید مرد ....براي این دوري هزار راه بلدن
 بودن را درست هجی کردنده

 ....اند و هم چون نامشان شهره و معروفند

 ....مردانی که هم چون آسمان بیکران، بخشنده اند

 و هم چون زمین وسیع، جان پناهی، براي جامانده

 ....ها

 ....مانند رود ، زالل و صاف

این ....کوه ، استوار و محکم ، براي بی پناهانهمانند 
 مردها از قبیله مردان ،مردند که تو، با اطمینان

 چشم می بندي و دستت را در دستش ، می گذاري

 تا تو را، از این آشفتهبازار دور کند

 ....علیک سالم_

 با این که به روي دالرام نگاه نمی کند اما جواب

 سالم دلنشین دالرام را داد



 به امانتی که خدا به دستش ....ترسد نگاه کند می

 ...سپرده

 می داند خلف وعده، قهر خدا را به همراه دارد،

 .....سعید از قهر خدا می ترسد

 . 
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 دالرام نمیفهمد چرا سعید، با او این طور سرسنگین

 هنوز نصیحت هاي مادرانه بی بیرفتار میکند اما ، 



قشنگ در گوشش زنگ می خورداین که باید صبر کند تا 
 همه چیز به مرور زمان

 مشخص شود و تا آن زمان سعید را هم اینگونه

 .....بپذیرد و بیشتر از این اّره ندهد و تیشه نگیرد

 ....اما مگر می شود

 روزگار ، عاشق بازي و بازي دادن است و تو در آخر

 ....زي مات و مبهوتیبا

 سعید به احترام بی بی قشنگ از ماشین کامل پیاده

 گذاشت رو به بی بی قشنگ شانهشد و دست روي 

به احترام سر خم کرد و گفت:_ سالم شیرین بانو، باید 
 ببخشید که دیر شد، کارم

 گیر بود

 بی بی قشنگ همانطور که با مهربانی جواب سعید را

 را هم دید داد نگاه هاي زري و پري

 سالم مادر، این چه حرفیه کار ما االن تموم شد _

 :سعید با نجابت مردانه رو به ماشین کرد و گفت



کمک کنم سوار شید، احمد منتظرهپري و زري و کمک  _
 کردن تا دالرام سوار ماشین

 شود و بامحبت و خون گرمی با دالرام خداحافظی

 زدنکردن در لحظه آخر پري و زري چشمکی به هم 

 و در حالی که سرشان را داخل ماشین بود سعید را با

 چشم و ابرو نشان دادن و رو به دالرام با شیطنت

 :گفتند

 کار رو بسپار دست کاردانش _

 دالرام دندان زیر لب برد و سرش را پایین انداخت

 دالرام بعد از رفتن پري و زري از پنجره ماشین

اقتداریایستاده و نیمرخ سعید را دید که با چه صالبت و 
 چه مردانه سر به زیر گرفته و تنها چیزي

 که با خود زمزمه کرد

 !!!!!.....!!!!! من.....!!!! سعید.....یعنی _

 دلهره شیرینی که با ترس همراه شد و جان دالرام

 را به آشوب شیرینی کشید باعث شد دالرام از

 نیمرخ سعید هم چشم بگیرد ولی همچنان به بودن



 وارد خلوت هم شدن هم برایش شرم آورهبا او و 

 است با این که کسی نمی تواند فکر دالرام را بخواند

 اما این دالرام است که خجالت میکشد از فکر کردن

سعید درست در چند قدمی ......و بودن در حریم باهم بودن
 زري و پري ایستاد و با

 :ادب و احترام هزینه حمام را داد و گفت

 شما، زحمت کشیدید، دستتون درداین دست رنج  _

 نکنه اما، اگر امکانش هست و مشکلی نیست بتونید

 هفته دو بار براي کمک به دالرام خانوم بیاید هم ،

 حق الزحمه ش هر چقدر بشه تقدیم می کنم

 این پسر ادب را درس میدهد در مقابل زنان

 ....نامحرم

 سعید هر وقت هم کالمش جنسی از زنان نامحرم

ه آنها خیره نمی شود و تا جایی که بتواندنگاهش را باشد ب
 بازي میدهد در زمین و یا در آسمان اما،

 نه آنقدر اي که طرف مقابل احساس بدي کند ؛

 این خصلت نهادینه در سعید است



 او هیچگاه ، خیره به نامحرمی همکالم نشده و نمی

 ....شود اما

 د وروزي دختري در عالم بی خبري ، بی پرواي میکن

 ......ی و سعیدحصاراو را دعوت به با هم بودن و هم 

 . 
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 سعید جزء آن دسته از مردانی است که حرف هاي

 درشت و زشت و فریاد را زیبندي زنان نمی داند



 مردان بزرگ و فهمید معتقدند ؛ خداوند زن را مایه

 ش و سکون خلق کرده و از مهر بی پایانشي آرام

چندتایی کمتر از خودش را به زنها هدیه داده، استسعید 
 براي تمام زنان به خصوص زنان اطرافش

 احترام خاصی قاْىل است

 تعریف زن در نگاه سعید چیزي به غیر از اندام

 زنانش است

 سعید اعتقاد دارد زن میتواند با مهرش کوه را جابجا

 ن را چون مدینه فاضله رهبري کند و تنهاکند و زمی

 ....به یک نگاه محبت آمیز

 و اگر غیر از این دیدي باید به دنبال سرچشمه آن

عیب بگردي چرا که ، خداوند زن را در بدوهآفرینش و 
 خلقت مادر و آفریننده عشق و محبت

 خلق کرده

 :زري رو به سعید گفت

 بیایدنه خواهش می کنم چه مشکلی شما هر وقت  _

 ما اینجاییم



 نه ، واقعیتش اگه بشه ، بیام دنبالتون تشریف _

 ...بیارید منزل ، دوست ندارم

 سعید حرفش را خورد از گفتن هر کلمه که مربوط

به حمام و حمام کردن دالرام باشد دوري میکندو نفس 
 عمیق کشید و ادامه داد

 البته، اینطوري بهتره چون شرایط مناسبی ندارند _

 ...، بخواهم هر سري بیارمشون اینجا که من

 حتی از گفتن حمام هم دوري می کند

 ....اي کاش حاج مرتضی ، اینجا بود

 ...اي کاش

 قبل از اینکه جواب دهند ؛ بی بی قشنگ معنی نگاه

آنها را فهمید رو به دو خواهر گفت:_آره مادر ، اگه شد 
 حتما بیاید ، منم دست تنها نمی

 نم مراقب خورد و خوراکش باشمتونم ، همین من بتو

 و پرستاري کنم زرنگی کردم

 بی بی قشنگ در لفافه به زري و پري فهماند که

 ساکن خانه سعید است



 حضور بی بی قشنگ باعث لبخند و رضایت پري و

 زري شد و خوشحال از اینکه قرار است باز هم

 پایشان به ده و روستا باز شود و تجدید خاطره کنند

 تحویل دادند لبخندي عمیق

 حضور بی بی قشنگ یعنی اوج امنیت و اطمینان و

درست بودن و سالم بودن خانه ي سعیدزري نگاهی به 
 خواهرش انداخت وقتی لبخند پري را

 :دید با اطمینان گفت

 چشم بی بی هر چی شما بگید دوشنبه من میام_

 پنجشنبه زري میاد ، یا اینکه صبح زود قبل از اینکه

 ز کنیم با هم میایماین جا رو با

 ناخواسته لبخندي روي لب هاي سعید آمد اما، به

 همان سرعت هم محو شد و خیلی معمولی رو به دو

خواهر تعارف زد_ اگر مایل هستید خودم صبح ها ساعت 
 هفت میام

 ....دنبالتون

 هنوز حرف سعید تمام نشد که زري دستش را رو به



 :سعید به حالت صبر کردن گرفت و گفت

 نه خوبیت نداره ، اینجا شهر کوچیکیه و همه _

 همدیگر را میشناسند و حرف نامربوط میزنن ،

 خودمون می آییم فقط آدرس بدین

 سعید از اینکه تعارفش نگرفت خوشحال شد اما

 چیزي از این خوشحالی در صورت مردانش پیدا نشد

بی بی قشنگ رو به پري و زري کرد و گفت:_ خونه من 
 ، مادر جان رو یادتون هست

 بله _

 خوب خدا رو شکر، اینقدر را هم ما رو از یاد _

 نبردید

 و با مهربانی بیشتر ادامه داد

 راه خونه من رو به سمت تخت سفید بیایید از اونجا_

 خونه پیداست فقط همون یه خونه اونجاست کنار

درخت گردوي صالحاین درخت از روزي که صالح 
 کاشت تا دنیا، دنیا

 ه در خاك دارد بهترین خاطره ساز میاست و ریش



 ...... شود

 هیچ کس نمیداند صالح این درخت را با چه عشقی

 .....کاشت و آب داد
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 زري همان طور که نگاهش به بی بی قشنگ است

 :لبخندي زد و گفت

 ...ي میامچشم بی بی، پس من با پسرم هاد_

 سعید که بحث را زنان دید به سمت ماشین برگشت



 تا سوار شود اما، با شنیدن اینکه زري قرار است با

 پسرش هادي بیاید ناخودآگاه ایستاد و سرش را به

 سمت زري و بی بی قشنگ برگردان و اخم غلیظ

 مهمان صورت شد

 سعید خوش ندارد وقتی در خانه نیست مرد

خانه اش بگذاردسري به حساب و نامحرمی پا به حریم 
 کتاب برد تا ببیند ساعت 

 میتواند خود را به خانه برساند یا نه

 پسر زري را نمیشناسد و این بی خبري سعید را

 اذیت میکند و این از ُتن صدایش پیدا است

 ...پس با اجازه _

 .این لحن آشنا زنگ خطر شد براي بی بی قشنگ

 یعنی باید از اینجا دور شوند

 ی بی قشنگ به یک خداحافظی بسنده کرد و کنارب

سعید روي صندلی کمک راننده نشست و منتظرشد تا سعید 
 واکنشی نشان دهد اما، سعید این بار

 خودداري می کند



 چرا که در حال حساب و کتاب است تا دوشنبه و

 پنج شنبه احمد تنهاي به شهر برود اما، پنج شنبه

 ....ها

 ....تعریف دیگري دارد پنج شنبه ها براي سعید

 ....میعادگاهی دارد

پشت کلبه درست رو به روي رود ....میعادگاه اي دلنشین
 ارس بنشیند و به

 زاللی آب زل بزنند و به تنها چیزي که در آن زالل و

 صافی میبیند شیرین بانو باشد

 وقتی خود را خالی از هر فکر خانه خراب کنی ، یافت

 دشماره شیرین بانو را بگیر

 تا یک دل سیر به آهنگ صدایش گوش کند و با چه

 عشقی گوشهایش نت به نت را ثبت میکند و چه

 ...عاشقانه هم کالم می شوند

 در آن طرف خط مادري با اشک و لبخند دل به دل

پسرش می دهد و با سعید می خندد، از هر دري باهم 
 حرف می زنند، از حال و احوال هم خبر می



 ....ی شوند اما،گیرند و خبر دار م

 ...مادري است که ناگفته هاي را نمی گوید

 ...و پسري که می داند و نمی پرسد

 سعید هم اتفاقات این ور خط را نمی گوید تا به

 ...نگرانی مادر بیشتر دامن نزند

 !!!....مادر نمی گوید تا وصال حاصل شود

!!!همه ي خنده ....سعید نمی گوید چون شرم حضور دارد
 ل خوب و سرشار از مهر وها باحا

 محبت، بعد از مکالمه تلفنی دو سه ساعته با شیرین

 بانو با جانم، عمرم، عشقم، مراقب خودت باشه تمام

 می شود

 و بعد از این تماس تلفنی یک هفته سرشار از

 دلگرمی و حال خوب را درخود درست مثل خازن

 ....مدار ، ذخیره میکند ، تا پنج شنبه هفته آینده

 م حرفهاي قشنگ و دلنشین و دلبرانه فقط برايتما

 ...شیرین بانو است و بس

 ...اما، همه بی خبر از آینده زندگی می کنند آینده



وهم انگیزترین اتفاق اما، در عین حال ....آینده ....آینده
 سرشار از

 ...زندگی

 تمام این حال خوب، لبخند شد روي لب هاي سعید

 ی شودکه کمتر در این روزها دیده م

 نام شیرین بانو هم درست مثل آهنگ صدایش

 دلنشین و شادي آور است

 براي اولین بار کائنات دست به دست هم دادند و

 این پیکان زوار در رفته با تک استارت اي روشن شد

 ...شاید حاصل حال خوب جمع باشد

 !!!!سعید با تعجب روبه شیرین بانو گفت:_نــــــــــه

 ه برق می زند کامل به سمتسعید با چشم هایی ک

 بی بی قشنگ برگشت و با همان هیجان و تعجبی که

 نه را گفت ادامه داد

 شیرین بانو، روشن شد!!!؟_
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 بی بی قشنگ که اوضاع را مناسب دید، دل به دلش

 :داد و گفت

 خودش در میاد آره مادر تعریف نکن از_

 بی بی قشنگ به قدري شیرین و ریز خندید که

 سعید چشم و ابرو باال انداخت و به شوخی بی بی

 :قشنگ خندید و با لحن نمکی گفت

احمد بفهمهبی بی قشنگ این بار لحنش رنگ ناراحتی  _
 و نگرانی



 : گرفت و گفت

 آخ گفتی مادر، اون روز تو اساس کشی بنده خدا _

 پیت نفت آورد، بریز رو ماشین، کلی کفري شد ؛

 گلناز جلوش رو گرفت

 سعید با تعجب به بیبی قشنگ نگاهی انداخت و

 دوباره به خیابان پیش رویش خیر شد و با حیرت و

 :تعجب بیشتر گفت

 احمد!!!_ باور نکردي مادر؟؟؟ _

 پسر ....احمد از این کارا نمی کنه .....نه ، آخه_

 یه بارم ندیدم ناراحتآرومِی، تو این چهار سال من 

 شه ؛ چه برسه به اینکه این طور آب و روغن قاتی

 کنه

 :بی بی قشنگ با ناراحتی بیشتر گفت

 آره مادر، منم باور نکردم، که احمد اینطوري از _

 ......کوره در برِ 

 سعید وسط صحبت بیبی قشنگ گفت:_آخه، از احمد بعید

 بیبی قشنگ کمی به سمت سعید چرخید و با دید



 دالرام که چشمهایش را باز و بسته میکند؛ بقیه

 صحبتش را نجوا گونه ادامه داد

 !!!....واهللا حق داره _

 سعید از اینکه بیبی قشنگ نجوا میکند تعجب کرد

 و بیبی قشنگه نگاه سوالی سعید را دید و با چشم و

ابرو به عقب اشاره کردسعید یک لحظه فراموش کرد ؛ 
 دخترکی در عقب

 راز کشیده و به معنی فهمیدن سري تکانماشین د

 داد و به تقلید از بیبی قشنگ آرام نجوا کرد

 بزار این یه هفته تموم شه یه فکري براي این _

 ابوقراضه می کنم ؛ حیف بنزین تو حلقه این فرغون

 :بی بی قشنگ با دلسوزي گفت

 آره مادر، احمد بعد خدا کسی رو نداره، درست یه _

 رادر، فامیل داره اما، چه فایده کهآبادي خواهر و ب

 پشت نداره

و با محبت ادامه داد_تو براش برادري کن؛ جاي دوري 
 نمیِر، احمد هم



 .....مثل خودت پسر خوبیه

 .....برادر

 از آن همه حرف این برادر بود، که کمرش را شکست

 چه سخته که تو میخواهی فراموش کنی، اما نمی

 که تو را سوق شود، هستند افرادي یا شرایطی

 میدهند به گذشتهاي که َننگت میشود، از او یاد

همان شب جدایی بود!!!! که برادر سر برادر را ....کنی
 برید

 نه با چاقوي تیز و دسته دار، برادر ، سر برادر را با

 حرف هاي برید که نه دسته داشت و نه تیز بود اما،

 چون اره تمام جانش را درید و سعید تماشاگر پیکر

 بی جانش بود

 سعید در جمعی شکست که همه هم خون و هم

 ریشه بودند

 تنها کسی که که او را به چشم مرد و راست گو دید

 شیرین بانو بود و آن دخترکی که در خود مچاله

 خاطره هاي تلخ درست مثل خنجر کهنه و زنگ زد...شده



 تمام جانش را شرحه شرحه کرد

 چشم خوب یادش هست دخترك با دیدن یاسر

 هایش برق زد و بلند شد تا پرده بردارد از رسوایی

 اما ، یاسر و اخالق تند و تیزش مهلت نداد

 یاسر بی پروا بود و هیچ اباي نداشت در جمع

 ......صدایش را باال ببرد

 بیبی قشنگ که رگ هاي بیرون زده گردن و

 صورت سعید را دید ، ترسید و پشت هم سعید را

 ...جان شیرین......سعید جان ....صدا کرد_ سعید، مادر
 چی

 !!!شدي مادر؟
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 سعید از آن سیاه چال نفرتانگیز با التماس هاي

 بیبی قشنگ بیرون زد اما، با همان صورت سرخ از

 صبانیت رو به بی بی قشنگ کرد و سري را بهع

 نشانه چیزي نیست ، تکان داد و با صداي خش داري

 :گفت

 جانم شیرین بانو؟ _

 بی بی قشنگ که از رنگ و روي سعید ترسیده ، با

 همان ترس پرسید

چی شدي مادر، چرا رنگ سیاه شد؟سعید رو به جاده _
 کرد و تنها به چیزي نیست اکتفا



 ز دل مادران بیبی قشنگ که با نگرانیکرد و امان ا

 بیشتر پرسید

 !مادر من، حرف بی ربط زدم؟ _

 چه بغض سنگینی نشست روي صداي بی بی

 قشنگ و تنها جواب سعید این شد

 ...نه بیبی _

 بیبی قشنگ درست مثل مادري که فرزند مرده اش

 کشید حصارگرفته ؛ نام شیرین بانو را در  حصاردر 

شنگ عاشق شیرین بانو بودن، بود و اشک ریختبیبی ق
 براي

 سعید و این بیبی گفتن سعید یعنی پایان مادرانه

 هایش براي سعید و بی بی قشنگ این را نمی

 ...خواست

 بی بی قشنگ دوست دارد شیرین بانو باشد، فقط

 ...براي سعید

 دیگر دوست ندارد براي سعید بی بی قشنگ باشد

... 



 ي سعید، زنده ماندبی بی قشنگ با شیرین بانو ها

به داشتن این که او هم ثمرهاي دارد و اوالدي، سعیدامیدي 
 شد که بعد از مرگ کربالي صفدر طاقت

 ...بیاورد

 ...چه درد سنگینی که زن باشی اما، مادر نشوي

 بی بی قشنگ که از دل سعید خبر ندارد، نمی داند

 که در آن شب کذایی چه گذشت و چه ها که

 ...نشنید

 ...شنگ دل تنگ استبیبی ق

 کربالیی صفدر را میخواهد که باز هم حصاراالن 

 ضجه بزند و از نداشتن اوالد شکایت کند و صفدر

اشکهایش را پاك کند و با بغض که از چشم هاي بیبی 
 قشنگ همیشه دور می ماند ، لبخند بزند و در

 ش سفت و محکم فشار دهد و بگویدحصار

 گ نکردي، بعدي راچی قشنگ؟! تو هنوز منو بزر _(

 )!!!طلب می کنی

 بی بی قشنگ دوباره ناز کند و صفدر ناز بخرد و در



 آخر صفدر با عصبانیت ساختگی فریاد بزند و بگوید

 اصال ببینم زن حسابی، نکنه حامله ي؟ داري من _(

 را میپزي؟ گفته باشم خودت با صغیرة صاف میري

 ل اضافه،خونه بابات!!! من نه نون اضافه دارم و نه پو

که خرج بزرگ کردن بچه رو بدم)در آن اوایل که بی بی 
 قشنگ ساده دالنه باور

 میکرد؛ فریادهاي صفدر رو و از ترس اینکه نکند

 ...راهی خانه پدر شود تا مدتها چیزي نمی گفت اما

 ....بازهم زخم زبانی

 ....یا دیدن زن بارداري

 ...یا مادري که کودك به دست دارد

 ....و رو می کرد و بازهم تکرار مکررات حالش را زیر

 سعید ناخواسته به سمت بیبی قشنگ برگشت و با

دیدن چشم هاي خیس بیبی قشنگ یک مرتبه پاروي ترمز 
 گذاشت و ماشین را کنار جاده نگه داشت

 و با نگرانی پرسید

 چی شد اي، شیرین بانو؟ _
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 چشم هاي بی بی قشنگ دریاي طوفانی بود و با

 شنیدن دوباره ي شیرین بانو از زبان سعید آرام

 گرفت و لبخند تلخ و شیرینی زد

 بی بی قشنگ جواب بی ربط داد با همان بغض

 کمرشکن و اشک خانه خراب کن، که اگر صفدر بود

 جان میداد تا بی بی قشنگ این گونه مظلوم و



 ته لب باز نکنددلشکس

 خدا بیامرز سر سال از بس دور و اطراف مون گفتن _

 شبونه رفتیم تبریز ، من از همه جا.....بچه.....بچه

 بیخبر فقط پا جا پاي خدا بیامرز میذاشتم تا این که،

 رفتیم ایلگلی کلی این پا اون پا کرد تا بگه میخواد،

به  منو ببره دکترمکثی کرد هنوز هم آن روزها را خوب
 یاد دارد

 لبخندي زد اما، تلخ و دردناك و ادامه داد

 بعد از اینکه از دکتر اومدیم رو پا بند نبود_

 دستان سفید چین خورده اش را نزدیک لبهایش برد

 تا هق هاي ریز و درشتش بیرون نزند و با یک دنیا

 :عشق از عاشقش گفت

 )میگفت مریضی نداریم بچه دار میشیم _(

 ر نتوانست خود دار باشد وبی بی قشنگ دیگ

اشکش چکید و سرش را به تشویق براي بازي،بازیگري 
 چون صفدر تکان داد و با لبخند از این

 :نمایش شصت ساله پرده برداشت و با حسرت گفت



 بهانه هاش از یه ماه بعد شروع شد درست از روزي _

 کرد و بچه طفل معصوم حصارکه پسر خواهرش رو 

 ، قشقرق به پا کرد ، تماشاییَنمش درآمد رولباسش

 شلوغ و من اعصاب ...به بیخود ...که بچه کثیف

 و هزار جور حرف ...پول ندارم خرجش کنم ...ندارم

 بی ربط، اگه منم گریه میکردم به داشتن اوالد

 میگفت جمع کن برو خونه بابات اونجا بچه بزرگ(

 )کن

 آهی کشید و با دم عمیقی نگاهش را از سعیدگرفت

به جاده گفت:_خدا رحمت کنه، مادر شوهرم زن  و رو
 خوبی بود ؛ اما

 بند خدا دوست داشت تا زنده است، اوالد پسرش رو

 ببینه، یه روز اومد تو اتاقم شروع کرد به ناله و

 نفرین کردند که من، خدا بیامرز کربالي صفدر رو

 جادو کردم ، نمیزارم بره، زن بگیره تا خدابیامرز

 ...صاحب ریشه بشه

 نگاه از جاده گرفت و به نگاه مات شدي سعید، که



 غمگین اما، خوشحال از این عاشقانه ها بود، داد و

 :گفت

 من نادون هم، تا آمدم گفتم بچهمیخوام، میدونی _

 چی شد؟؟؟سعید از این میدونی چی شده بیبی قشنگ که با

 هیجان خاص و چشمانی که در اشک برق میزد؛ با

 صورت بی بی قشنگ گرداندعشق نگاه پسرانی در 

 :و گفت

 زد همه رو َشُل َپل کرد _

 بیبی قشنگ از طنز بیان سعید اشک هایش را با

 :حال خوبی با گوشه چهار قدش پاك کرد و گفت

 نه مادر ، دست من را گرفت و کشون کشون برد، _

گذاشت در خونه ي خدا بیامرز آقامسعید که دید حال بی 
 وبی قشنگ بهتر شده با طنز 

 :لودگی بیشتر گفت

 ه؟؟؟؟؟.....ن_

 آره مادر _

 خب بعدش؟ _



 مردي که تا دیروز تو روي آقام نگاه هم ...هیچی _

 نمیکرد از خجالت و حیا ، تو روي آقا وایساد، درست

مثل طلبکار هابی بی قشنگ حالش بهتر شد از زنده کردن 
 خاطرات

 شیرین ش چرا که حاال به سبک هم آن روز واقعه ،

 ش را مثل صفدر کلفت کرد و دستی به پهلوصدای

 : گرفت و گفت

 ، من نه خودش رو می...مال بد، بیخ ریش صاحبش_

 !!! کجاي دنیا دیدید، زن رو حرف...خوام نه بچه شو

 ؟؟!! نکنه من شوهر کردم و خبر...مردش حرف بزنه

 !!؟؟...ندارم

 سعید که از این حال خوبه بی بی قشنگ حالش

 ن بیشتر چشم هایش را گرد کردخوب شد، با هیجا

 !!!!؟؟؟...و با تعجب گفت:_ بابا عجب گردن کلفتی

 آره مادر، اون موقع ها که زن طالق نمی دادند، اگه _

 زن رو نمی خواستند، میرفتن روش یکی دیگه

 میگرفتن



 :سعید لودگی را بیشتر کرد و گفت

 ......به به عجب دوره زمونه _

. 
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 بیبی قشنگ خیلی شیرین چشم غره اي رفت که

 کارساز هم ، نبود چرا که سعید بیشتر سر به سر بی

 :بی قشنگ گذاشت و گفت

 اي بابا، شیرین بانو به خاطر دختراش میگم و گرنه _



 شوهر پیدا ...یه کی شم براي هفت پشت آدم بسه

 ....نمیشه که

 قشنگ پشت چشمی نازك کرد و با همان بیبی

گوشه لبخند به عقب اشاره کرد و گفت :_خجالت بکش 
 مادر درسته خواب اما، خوبیت نداره،

 شاید بشنو، دلش بشکنه

 سعید کالفه از این بحث جدید مسیر حرف را عوض

 کرد

 بعدش، چی شد؟_

 ماشین رو روشن کرد و به راه انداخت

 را گذاشت و رفت، هیچ، آقام که دید صفدر من _

 عصبانی شد َترِك رو برداشت و یه دست پدر و مادر

دار زد ، که چرا رو حرف َمردم، حرف زدمسعید باشنیدن 
 کتک خوردن بیبی قشنگ نگاهش

 را از جاده گرفت و با تعجب و سوالی به بیبی قشنگ

 :نگاه کرد و ناباورانه گفت

 !!!!....واقعاً زد _



 نی بعدش چی شد؟آره مادر زد، تازه میدو _

 چی شد؟_

هیچ، دستمو گرفت، برد گذاشت در _
 !!!!!ه......خونمون_ن

 بیبی قشنگ خنده ریزي و نمکی کرد و با سر نه

 پر تعجب سعید را تایید کرد و ادامه داد

 تازه جالب میدونی چی بود؟ این که صفدر وقتی _

 دید کتک خوردم کلی از خودش ، شاکی شد و تا

 خونه ي آقام، تا اینکه شب عید،مدتها نذاشت برم 

 صفدر من رو برد .....مادرم ما رو دعوت کرد ، شام

 براي شام خونه آقام اما، خودش تو نیومد

با آه عمیقی ادامه داد_صفدر بعد از اون ماجرا هیچ وقت 
 دلش با آقام

 صاف نشد که نشد

 : سعید ناخواسته گفت

 !!!!!عجب بچه پررویی_

 و این باعث شد از خجالتناغافل از دهانش پرید 



 روبه بی بی قشنگ کند و با چشم هایش عذرخواهی

 کند اما، با دیدن لبخند بزرگ روي لبهاي بی بی

 قشنگ گوشه لبش، لبخند زد و سري تکان داد و

 آخه ...گفت:_ شرمندم، شیرین بانو ناغافل از دهنم پرید

 به تیپ خدابیامرز نمیخورد این حرکت ها رو هم زد

 !!باشه

 بی بی قشنگ با حال خوبی و با لبخند جان دار تري

 :گفت

 نه مادر، شرمندي چی؟آخه این حرفی بود، که هم _

 آقام خدابیامرز می گفت و هم خودش اما، تا آقام رو

 میدید سرسنگین میشد، نه حرف میزد نه مستقیم

 نگاه می کرد، آقام خدا بیامرز هم دست کمی از

 ه عمیقی کمی به سمت پنجرهکربالیی نداشتبیبی قشنگ با آ

 تکیه داد و رو به سعید که نگاهش در جاده و بی بی

 :قشنگ در رفت و آمد بود، گفت

 ....تا اینکه تو اومدي، من شدم شیرین بانوي تو _

 وقتی غذا می پختم، ....دیگه داشتن اوالد شد، نعمت



 برات کنار میزاشتم، دیگه خدابیامرز سر این غذا نگه

 نمی کرد، آخه میدونی چیه؟ بچه هاي داشتنم دعوام

 فامیل دستپخت من رو خیلی دوست داشتن؛ وقتی

 غذایی درست میکردم، میل یکی از بچههاي فامیل

 بود، یواشکی میذاشتم کنار تا اگه اومدن خونمون

 بیارم بخورن یا با هزار جور مکافات خودم

 اگه خدا بیامرز می فهمید که واولیالي ......میبردم

مکثی کرد ....و یه هو چی بازي در میآورد، بیا ببینمیشد 
 و در صورت سعید نگاه مادرانه ي انداخت

 و ادامه داد

 تا اینکه، تو اومدي از هر غذایی که میپختم ؛ _

 خودش میگفت بزار کنار اگه این دور و برا باشه،

 پیداش میشه بده بره، بچه گشنه میمونه یا شاید

 میلش به این غذا باشه

 :لوتی مشتی گفت سعید

 ....غالمم شیرین بانو _
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 سعید به قدري دلنشین و خواستنی گفت که کالً 

 بیبی قشنگ فراموش کرد از اینکه او را در اوج بی

 ...توجهی بیبی قشنگ صدا کرد و دلش را شکسته

 واسش را به بی بیباز هم سعید شش دونگ ح

 قشنگ داد و همه چیز را به صندوقچه اسرار فرستاد

و در آن را مهر و موم کردبیبی قشنگ به عقب برگشت 
 و دالرام را که در



 :خواب بود را با عشق نگاه کرد و گفت

 مادر فدات شه، چقدر مظلوم خوابیده _

 سعید بیتفاوت تر از هر لحظه همان طور نگاهش را

 به جاده داد

 :یبی قشنگ رو به سعید کرد و گفتب

 یه بار از چهارپایه افتادم پام ترك برداشت، _

 محبت .....خدابیامرز هالك شد، تا من سر پا شم

 مرد، زن مریض رو زود سر پا میکنه، از محبت کم

نزار، هرچی بود، تموم شد، انشاهللا خوب که شدخودش 
 میفهمه خوب و بد زندگی رو یه خورده

 ....؛ دل به دلش بدهمهربون باش 

 سعید جواب بی ربط داد

 شیرین بانو، هر چی فکر کردم، الزم خریدم ،_

 وقتی رسیدیم یه نگاه بنداز هرچی کم بود ، بگو

 میگیرم تا لنگ نمونید

 بی بی قشنگ اخم ظریفی کرد و این اخم سرزنشگر



از دید سعید دور نماندبی بی قشنگ دیگر حرف نزد و 
 دلخوره از این که

 عید دست به سرش کرد و جواب درست و حسابیس

 نمیدهد به جاده چشم دوخت

 جاده سبز پر از بوته ها و درخت ها و انواع و اقسام

 گیاهان چشم را نوازش می کند به تماشاي طبیعت

 ......بکر و دست نخورده

 رشتههاي بلند و گرم خورشید از البالي درختان

 ص نور وصورت دالرام را نوازش میکند و این رق

 حرکتش روي صورت دالرام از پشت شیشه هاي کدر

 ماشین، دلنشین تر و دلچسب تر است حتی اگر، هر

 روز این مسیر را رفته باشد باز هم چشمانت دیدن

 ...را طلب میکندآسمان صاف و رشته هاي بلند آفتاب

 ....شاخه ها و برگ هاي سبز

 ...زمین گرم از تابش خورشید طالیی

 ....و کوتاه درختان بلند

 ...همه چیز به طور سحر انگیزي دلنشین است



 رشته هاي گرم و دلپذیر خورشید ، چشمان دالرام را

نوازش می کندسایه هاي درختان و گاه میوه هایش از 
 رهگذران این

 جاده سر سبز پذیرایی میکند

 جادهاي که دو طرفش از درختان گردو و بادام و

 یشان جاده رامیوه ها فصل پر است و سایه ها

 چشمنواز تر کرده و مرز بین جاده و جنگل است

 جادهاي که دلت فقط نشستن زیر سایه هایش را

 ...میخواهد با یک لیوان چاي داغ

 به قدري این جاده سر سبز زیبا و میهمان پذیر

 است که گاه عرق تنت و گاه مزه گس دهانت را جال

 اده هامی دهداگر دلت گرفت و تنها شدي بزن به دل ج

 چون تنها مرهمه دل گرفته ، سفر و جاده سبز است

 درست مثل، حال دخترك نشسته در ماشین که هر

 چند ثانیه یک بار رشته هاي بلند خورشید طالیی از

 پشت شیشه هاي پیکان سفید رنگ روي صورتش

 می رقصد



 دخترکی که از گذشته فرار کرده و از حال و گذشته

 ....بی خبر است و طالب آینده
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 دیدن میوه هاي رنگارنگ و آبدار که از شاخه ها

 آویزان است براي دالرامی که با تمام ندانست هایش

 و فراموشی به تماشا نشسته

 صحنه بکر و دست نخورده از قاب پنجره ماشین، که



 ر است و این بکر و دستبا تمام زیبایش در حال عبو

 نخورده بودن جاده مانع از بستن چشم هاي دالرام

 می شود

چشمانی که مشتاق خواب استجاده سبز به او نوید بهتر از 
 رویا در خواب را می

 دهد اما، ناخواسته کمی دراز کشید، آب گرمی که

 بعد از دوهفته یک جا نشستن و خوابیدن و آن

 وي تن بی جان وکیسههاي کفی که زري و پري ر

 خسته دالرام کشیدند، چشم هاي دالرام را به خواب

 دعوت کردند

 جاده را نمی بیند اما از پستی بلندي هاي

 نامحسوس و درختانی که هر قاب با قاب دیگر با

 حجم بیشتري از درختان پر میشود را میبیند و این

 دیدن خبر از جنگلی بینظیر می دهد و با ایستادن

 ر وسط جنگل به این رویا لباسماشین جاي د

حقیقت پوشاندبا صداي دلنشین بیبی قشنگ از خصلت 
 شیرین



 خواب و بیداري و رویا دست کشید و به بی بی

 قشنگی که کمرش را به پنجره تکیه داد و رو به

 سعید است ، نگاه انداخت

 دستت درد نکنه مادر، زحمت کشیدي_

 دیمخواهش می کنم، شیرین بانو باعث زحمت ش _

 بی بی قشنگ با لحن توبیخ با چاشنی سرزنش رو به

 :سعید کرد و به طرفش خم شده گفت

 بازم گفتی؟ نکنه تعارف شیرازي میزنی؟؟!! جمع _

کنم برم؟؟؟سعید اخم شیرین تري کرد و بیشتر به سمت 
 بیبی

 : قشنگ خم شد و با لحن لوتی مشتی گفت

 اصال ...من خریدارم ...شما ناز کن ...ما غلط کنیم_

 ...قربون هرچی شیرین بانو، که مادره

 حسرت براي زنی که مادر شدن را تجربه نکرده اما

 ...مادر شده

 درصداي بی بی قشنگ غم شیرینی از داشتن ،



نشست و این غم از سعید پنهان ماندسعید هیچ گاه حس 
 مادرانه ها را درك نمی کند ،

 ا ،سعید قرار نیست ، هیچ وقت مادر ، شود نه تنه

 حال االن و تنهایی بی بی قشنگ بلکه هیچ وقت

 حال هیچ زنی را نخواهد فهمید

 خدا مادرت رو حفظ کنه _

 بی بی قشنگ مکثی کرد تا طمع گس آن در

 آرزویش بی اثر باشد و ادامه داد

 پیرشی مادر، به خوشی کنار زنت و اوالد کثیرت _

 من مخلص شما هم هستم سایه سر اما،شیرین بانو _

اد نیست این همه اوالد!!!!سعید همین است به مادر که زی
 میرسد، همه را

 فراموش می کند، حتی دخترکی که به آنها نگاه

 دوخته

 دخترکی با هزاران سوال و سر همه سوال هایش این

 شیرین بانو گفتن هاي سعید به بیبی قشنگ است

 که خود معرف خود بوده



 بال آن ، همهکال دالرام دنیاي از سوال است و به دن

 جا را می گردد و به هر ریسمانی دست میاندازد

بیبی قشنگ با چشم غره ....اولین دستاویزش هم سعید است
 هاي شیرینی به عقب

 :برگشت و رو به دالرام با محبت گفت

 بیدار شدي مادر؟_
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 واب داد_بلهدالرام آرام ج

 سعید از ماشین پیاده شد، تا ویلچر را بیاورد

 خوب، خوابیدي مادر را؟ _

 دالرام از خجالت چشمش را به زیر انداخت و آرام

 نجوا کرد

 ..ببخشید_

 بی بی قشنگ از بین دو صندلی بیشتر به عقب

 !!برگشت و با تعجب پرسید_ چرا مادر؟

 ب زدم امادالرام ساکت و آرام سر بلند کرد و فقط ل

 حرفی بیرون نیامد و بیبی قشنگ دست روي دست

 :دالرام گذاشت و گفت

 !!از اینکه خوابیدي؟ _

 دالرام با تکان دادن سرش تایید کرد و بی بی

قشنگ با لبخند محبت آمیزي گفت:_واي مادر!!! این چه 
 کاریه!!!، خواب براي آدم

 دیگه،مخصوصا تو که، بعد از دو هفته از مریض خونه



 دي بیرونز

 دالرام باخجالت لبخندي زد و به بیبی قشنگ نگاه

 کرد و با محبت بیشتر ادامه داد

 تازه شم آب گرم خورده به بدنت خستگی رو _

 شسته فقط خواب که بعدش سر حالت میاره، االن

 میریم خونه، به قول دکتر، آقاي شوهر برات تخت

 خواب خرید نرم و گرم، بعد از ناهار قشنگ دراز

کشی راحت چشمات رو می بندیدستی روي دست می
 دالرام با نوازش کشید و با محبت

 بیشتر ادامه داد

 بعد میفهمی که هیچ جا خونه آدم نمیشه، یعنی_

 ...چی

 سعید با چند ضربه به شیشه اي که دالرام به آن

 تکیه داده از او خواست از در ماشین فاصله بگیرد و

 :با باز کردن در ماشین گفت

 ارید، کمکتون کنم، پیاده شیدبز _



دالرام نمیفهمد سعید چرا او را جمع می بنددبار دیگر 
 پتوي نازکی روي شانه هاي دالرام افتاد و

 دعوت شد حصاربه آرامی به 

 قلب دالرام درست مثل گنجشکی که تازه سر از

 تخم بیرون در آورده، میزند و این تپش و هیجان از

 با احتیاطی دالرام راگوشه هاي سعید دور نماند و 

 روي ویلچر گذاشت و دالرام آرام و دلنشین نجوا

 کرد

 خیلی ممنون_

 مطمئنا، اگر رابطی بهتري داشتن ، این دلنشین

اینار نفس هاي .....ترین تشکري است که سعید شنیده
 خنک دالرام بود که گردن و چانه ي

 سعید را نوازش کرد و سعید از این نوازش سوخت

 می خواست هنوز همان نجوا با همان چرا که دلش

 خنکی سحر انگیز مستمر باشد

 سعید سوخت از فکري که کرد و در خودش جمع

 .....شد از خجالت



 وقتی سعید دالرام را روي ویلچر گذاشت و کنار

 کشید، دالرام با دیدن تصویر روبه رویش نجوایش

 !!!...نیمه ماند

 ط و یا ازاینبار از حیرت و شاید از غریب بودن محی

صحنه روبروي که خود به تنهایی رویاي است بینظیر، 
 هر چه هست و از چشمان صیاد سعید دور

 نماند ، فکرش را هم می کرد، با دیدن این صحنه این

 چنین قیافه اي به خود بگیرد

. 

. 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . . 

 . 



 

 

 

 را به سمت سعید کرد ودالرام با تعجب کمی سرش 

 گفت :_اینجا خونه ي منه!!؟

 سعید زمزمه وار جواب داد تا از بیبی قشنگ در

 امان بماند

 نه اینجا خونه من ، شما هم تا بهبودي کامل مهمان_

 این خونه و یه جورایی امانت محسوب می شید

 سعید، سنگ دل و اهل دل شکستن، نیست اما ،

 گفت و ....نکه دیر شودباید مراقب باشد ، قبل از ای

این پرده برداري دآلرام را خجالت زده کرد_بهتر مراقب 
 ضربان قلب تون و فکر تون باشید ؛

 اینجا همه به هم غریبند، هیچ نسبتی با هم ندارند

 سعید سنگدل نیست ؛ سعید امانت دار خوبی است

 و فقط حقیقت را گفت

 یسري که نمی چرخید و چرخید و دالرام با ناراحت



 در چشمهاي سعید که با بی تفاوت ترین حالت

 ممکن به رو به رویش خیره بود ، شد ، دالرام نگاه

 کرد اما ، نگاهی از طرف سعید نگرفت

 دالرام از بیتفاوت سعید دلش شکست و از سعید

دلگیر شدنگاهش را از سعید گرفت و به رو به رو خیره 
 شد و

 ی درناخواسته چشمهایش را بسته و تصویر مبهم

 پشت پلک هاي بسته اش ، شکل گرفت

 چیزي شبیه همین کلبه پشت چشمان بسته اش

 شکل ، گرفت

 بوي نم آب ، صداي خنده ي مستانه مردي ، در

 گوش دالرام پیچید و چشم هایش را بیشتر فشار

 ؛...داد تا بفهمد این صدا ، تصویر هم دارد

د و ؟دالرام چشم باز کر...چی شد مادر، چرا وایستادي _
 سعید نفس عمیق کشید و با

 خود فکر ، کرد ، باید قبل از اینکه دیر شود با این

 دخترك صحبت کند ؛ ولی دالرام با آن تصویر مبهم



 و صداي خندي ، مستانه مردانه ، تصمیمش را

 ....گرفت

 :سعید رو به بی بی قشنگ کرد و گفت

 احمد اینا تو خونهِ  _

 از بی رحمی که دالرام باز هم چشم بسته و دل کند

در بدو ورود شامل حال شد، آن هم از جانب مردشباز هم 
 صداي خندي مستانه مردي ، پشت پلک

 هاي بسته دالرام جان گرفت

 دالرام چشم باز کرد و لبخند روي لب هایش جا

 خوش کرد و دلبسته کلبه چوبی رو به رویش شد و

 از ته دل خواست که صاحب این خانه و صاحب قلب

 ....مردش باشد اخمویی

 ....مرغ آمین لبخند زد و پر کشید

 درختانی بلند با تنه هاي باریک و پهن و شاخه هایی

 که دور از زمین ، رو به آسمان در طلب، رحمت خدا

برگ هاي سبز و روشن در نور خورشید ....ربنا میخواند
 با هم



 میرقصند و چه زیبا این رشته هاي طالیی، زمین را

 اند محسور خود کرده

 آسمان آفتابی با آن لکه هاي ابري سفید رنگ ،

 درست مثل پنبه هاي زده شده در گوشه ، کنار

 ....آسمان ، چشمهاي دالرام را نوازش میکند

 دالرام تماماً چشم شد و دور اطراف را نگاه کرد

 گوشهایش این بار ، هزار بار تکرار کرد؛صداي خنده

ن بویدلنشین چوب مستانه مردي که در کنار شرشر آب و آ
 برایش دلی دل میخواند ، با لبخند

 ....چشم هایش را بست تا فقط گوش هایش بشنود

 صداهایی که از بین این همه درخت و این کلبه

 کاهگلی شنیده میشود صداهایی که با گوشهایش

 در حال بازي است

 .....بازي صداها
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 صداي جنگل در گوش دالرام پیچید بعضی از صداها

 را با چشم دید ولی بعضی از صدا ها را ندید و این

 ، صداهاي.مانع از نبودنش نیست و چه زیبا شده

 ..... دلنشین جنگل

 صداي آب درست مانند سمفونی گوش نواز در بین

 به گوش میرسد با این که همه صداهاي زیر و بم

 شرشر آب و آبشار را نمی بیند اما مطمئن است با



 کمی گشتن در حوالی کلبه منبع صداي هاي

 دلنشین و آشنا را خواهد یافت

 صداي ُشر ُشر آب هزار خاطره دارد اما تصوري

 ندارد ، تا بهتر بخاطره بیاورد، صداي که گوش

 تماشا می نوازترین صدا است و دالرام را لبریز از

 گوش هایش به تماشا نشست و چشمانش می بلعد.....کند 

 کلبه اي را که بدون آسیب زدن به درخت و یا حتی

 به چمنی از ما بین آنها روییده

 ...انگار ساخته شده به دست طبیعت است نه انسان

 کلبه کاهگلی درست در مرکز آن سکوي سیمانی

 ت است وسفید رنگ که انگار، آن هم جزئی از طبیع

 باز هم تصویر مبهم کلبه ي آشنا اما پوشید در

 ....ابرهاي سفید

 رشته هاي بلند طالیی خورشید روي سقف چوبی

 کلبه که درست مثل اهرم مصر است ؛کلبه کاهگلی

دالرام با خودش فکر می کند ، ....را سحرانگیز تر کرده
 معماري این کلبه



 کر اینبیش از اینکه به فکر ساخت کلبه باشد به ف

 و....زمین بکر بوده و به چیزي دست درازي نکرده

 این چقدر خوب و قابل ستایش است

 فاصله کمی با کلبه کاهگلی دارد؛ در چوبی آبی

 رنگش با آن پنجره هاي همرنگ که در دو طرف در

 کلبه است، چشمان دالرام را حریص تر می کند،

 .....براي تماشا

 دالرام آرام زمزمه کرد

یرون از پشت این پنجره ها دلنشین ترسعید شنید دیدن ب _
 ...و لبخند زد

 دالرام با شنیدن صداي ناخواسته زاویه نگاهش را

 به چپ کشیده، شد و با دیدن اتاق کاهگلی کوتاه و

 کوچک، که انگار خانه کوتوله هاي سرزمین عجایب

 است

 با حیرت نگاهش را به آنجا دوخِت، که بّري سفید

 کش بیرون زد و لبخند به لب هايرنگی از در کوچ

 دالرام نشست



 بّر بازیگوش پوزاش را به زمین زد و با سم هایش

خاك را زیر و رو کرد و در آخر در همان گودیکوچک 
 که با سم هایش درست کرد ، نشست و در

 خود جمع شد

 دالرام با لذت به آن بّر نگاه می کند، که یک مرتبه

 لند که پلکانی براياز کلبه چوبی روي چهار پایه ب

 رفت و آمد ندارد جز تخت چوبی درست مانند

 سرسره هاي کودکی، مرغ حنایی رنگ بال بال زنان

 بیرون زد و قد قد کنان در اطراف همان کلبه

 کوچک به زمین نوك زد و جاي نوك زدنش را با

 پاهایش به عقب میکشد و دوباره نوك میزند و باز

 هم قد قد می کرد

 هاي دالرام کش آمد و با خود فکر کرد لبخند بر لب

که ساعت ها می تواند بدون اینکه خسته شود باشوق به 
 تماشا بنشیند و هر لحظه با دیدن قسمت

 دیگري از این سرزمین عجایب شگفت زده شود

 این بار زاویه نگاهش را سنجاقک قهوهاي رنگی که



 روي برگها باال و پایین می کند، تغییر داد و از همه

 شنگ تر و شگفتانگیز تر، آن سه گاو سیاه وق

 سفیدي بود، که بدون اینکه کسی مراقبشان باشد از

 پشت کلبه بیرون آمدند و ماما کنان از در حصار رد

 شدن و جایی نزدیک به بر بازیگوش نشستن و در

 حال جنباندن دهان شان هستند

دالرام با شگفتی نجوا کرد_من اینجا رو دوست دارم؛ حتی 
 ه تو دوستماگ

 ....نداشته باشی

 سعید با شنیدن صداي دالرام ناراحت و کالفه

 :سرش را تکان داد و گفت

 ...بعدا با شما صحبت میکنم؛ االن وقتش نیست_

 ....من آرامش اینجا رو با تلخیات شیرین می کنم_

 سعید جوابی نداد جز اخم که آن هم دالرام ندید و

 رو به کلبه بلندبدون اینکه از جایش تکان بخورد 

 احمد را صدا زد_ آقا احمد

 در چوبی که درست در وسط کلبه کاهگلی قرار دارد



 روي پاشنه چرخید و رو به بیرون باز شد

 مردي جوان درست هم سن و سال سعید که با

 دست در حال مرتب کرد موهاي سرش است، در

 چهارچوب در ظاهر شد

 لبانشاحمد با دیدن سعید به پاهایش سرعت و به 

 حرکت داد

 سالم آقا سعید، شرمنده یه نیم ساعتی هست که _

رسیدم تازه چشمام داشته گرم میشدهنوز جوابی از سعید 
 نگرفت که رو به بی بی قشنگ

 و دالرام کرد و با احترام چشم گرفت و با احترام

 بیشتر به بی بی قشنگ و دالرام سالم کرد

 المتی بهترسالم بیبی، سالم خانم، انشاهللا به س _

 هستید

 بی بی قشنگ با حض به احمد نگاه کرد و با محبت

 جواب سالم احمد را داد

 سالم مادر، دومادي خوش میگذره -



احمد خجالت زد سر پایین گرفتدالرام که محبت بی بی 
 قشنگ را دید به احمد با

 لبخند کوچکی، آرام سالم کرد

 بی بی قشنگ یه نگاهی به پشت سر احمد انداخت و

 از حال گلناز پرسید

 گلناز کجاست؟ ، اونم این جاست؟ پس کو عروس_

 خوشگلم

 احمد حیاي بیشتري خرج کرد و سرش را پایین تر

 برد و دستی پشت گردنش کشید ؛انگار همه فهمیده

اند که چطور پشت درهاي بسته ناز دلبرانه هایگلناز را 
 نگه حصارمی کشید تا گلناز را بیشتر در 

 ...دارد

 :با خجالتی که در صدایت نشسته است گفت احمد

 بله، با اجازتون آقا سعید گفتن با _
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 بله با اجازه تون آقا سعید گفتن با دختر احد اُقلی_

 بیام

 احمد عاشق گلناز است و براي داشتنش یک آبادي

 را به آتش خشمش کشید

 م معشوقه اشغیرتش قبول نمی کند که در جمع نا

را ببرد، با اینکه همه نام او را میدانند اما، دوستندارند ؛ 
 نامش را مقابل نامحرم ببرد ؛حتی سعید که

 به مرد بودن ش ایمان دارد

 شاید پنهان کردن، رسم مردان عاشق است که نام

 همسرانشان را به قدري بزرگ و محترم می داند که

 ....رسددوست ندارند به گوشهاي نامحرمی هم ب

 بی بی قشنگ و احمد هنوز مشغول احوالپرسی

 هستند که سعید ویلچر را تا کنار سکوي سیمانی



 برد

 سکوي سفید رنگ که زیربناي این کلبه خیالی است

که از زمین با یک قدم بلند فاصله دارد، به طوري کهیک 
 کودك سه ساله به راحتی میتواند روي آن

 سکو جست و خیز کند

 احمد را صدا زد سعید برگشت و

 آقا احمد یه کمک برسون؛ خانمها برن خونه، بیشتر_

 از این بیرون نموند

 احمد با عذرخواهی از بی بی قشنگ به سرعت خود

 را به سعید رساند و با همان چشمان نجیب زاده

 دسته ویلچر را چسبید و با یک یاعلی ویلچر را

ي خوشبو روي سکو گذاشتندالرام با دیدن ایوان پر از گلها
 با تمام

 جانش بو کشید و مشامش از این بوي آشنا لبریز

 ..شد

 دور تا دور ایوان هیچ نردي ندارد که این کلبه را

 قاب گرفته باشد اما تا دلت بخواهد گلدان هاي رنگی



 با گلهاي زیبا و خوشبو ایوان سپید را ُپر کرده

 دالرام با یک قدم بلند با در رویایی ، آبی رنگ فاصله

 ارد اما، در آبی رنگ به لطف احمد بازمانده ود

 رویاهاي پنهان شده، در آن، تا انتها قابل دیدن است

 و دالرام نا آشنا، کلبه را می بیند ؛ قبل از رسیدن به

 این در، همه چیز در چشم و گوش هاي دالرام آشنا

 بود اما، االن این در باز و داخل کلبه برایش غریبگی

 دون اینکه خم به ابروهایش بیاوردمیکندبی بی قشنگ ب

 ؛تمام خریدهاي که پشت ماشین بود را برداشت و به

 سمت سعید و احمد که در حال صحبت در مورد

 روند ساخت کلبه هستند، آمد

 بی بی قشنگ همان طور که به سمت سعید و احمد

 : می آمد، گفت

 چرا مادر؟ بزار بیرون بمونه ؛ هوا که خوبه، دخترم_

 ره،اونجا اتاقش دلمرده بود ؛بزار بمونهدلش میگی

 بیرون هواي اینجا دل زنده می کنه ؛ خدا رو چه



دیدي شاید چیزي یادش اومدسعید برگشت تا جواب بی بی 
 قشنگ را بدهد، با

 دیدن خرید هایش در دست بیبی قشنگ اخم کرد

 :و به سمت بیبی قشنگ پا تند کرد و گفت

 دارم، میام دیگه، شیرین بانو این چه کاریه، خودم _

 ..چرا دست میزنی به خرید ها اینا سنگینن ،

 بی بی قشنگ رو به سعید کرد و با سر زنده گی

 :گفت

 برو کنار مادر، پیر هستم ولی، بی دست و پا _

 نیستم_بده به من شیرین بانو، این چه حرفیه میزنی،

 سنگینه، بعدشم این کار مرد

 ی پاکت هايسعید ناراحت و شاکی شد و با ناراحت

 خرید را از دست بی بی قشنگ گرفت

 بی بی قشنگ تسلیم خواستی سعید شد و پاکت

 :هاي خرید را به سعید داد و گفت

 بزار بمون دخترم، هوا به این قشنگی _

 سعید پاکتهاي خرید را جابجا کرده و با مالحظه رو



به بیبی قشنگ با احترام گفت:_ الزم نکرده شیرین بانو، 
 ا میاد، بهتر بریداالن اوست

 تو خونه وقت زیاد براي هواي خوري

 دالرام رو به در کلبه، منتظر بیشتر دیدن است و این

 از نگاه بی خیال سعید دور نماند و با خیال راحت در

 دل لبخند زد

 احمد در کلبه را کامل باز کرد و گلناز درست در دو

 قدمی در چوبی در حال درست کردن روسري خوش

 سرش بودرنگ روي 

 احمد با دیدن گلناز چشمانش ستاره باران شد و با

عشق به لب هاي سرخ و گونه هاي گلگونش نگاهکرد و 
 به محض چشم در چشم شدن با گلناز

 چشمک شیرینی زد و این چشمک احمد، گلناز را

 دستپاچه تر کرده به بهانه موهاي بیرون زده اش

 تیدوباره دستش را به سمت روسري برد تا شده ح

 نیمی از صورتش را از نگاه و شیطنت هاي احمد

 ....پنهان کند
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 احمد در گلو خندید و با عشق بیشتر به گلناز خیره

 شد

 د که مادرش گلنسا او را که در حالاحمد یاد روز افتا

 : شلوغی و شیطنت بود را صدا زد و گفت



 بیا مادر ببین و زن عموت چه دختر قشنگی_(

 زاییده، میخواي عروس خونه ات بشه، تا هم مثل

 )آقات، براش آقایی کنی

 احمد با شنیدن اینکه قرار است شبیه آقایش شود

رویصورت از بازي دست کشید و براي اولین بار دست 
 نرم دخترك کشید و گلناز بود که صورت زیر

 دست احمد بازي داد و احمد را به خود اسیر کرد

 درست از همان روز احمد با جنگ و دعوا یا قلدري

 از گلناز مراقبت کرد تا جایی که پشت بند، نام

 احمد، نام گلناز قرار گرفت

 دالرام مات و مبهوت خیره ي الهه ي زیبایی ها شد

 تمام حیرت از این همه زیباي با خود نجوا کرد و با

چقدر خوشگله!!!!!الهه هاي عشق، صورت گلناز را _
 نقاشی کردند و

 دالرام همه چیز را پشت درهاي فراموشی گذاشت و

 با تمام جان و دل لبخند زد و خیره ماند

 دالرام هنوز هم خیره به گلناز است و این گلناز را



 خجالت زده می کند

 با خود براي هزارمین بار تکرار کردگلنار 

 )اگه بفهمه، بازم اینطوري با محبت نگام میکنه_(

 دالرام همین حاال فقط دوست دارد یک چیز را

 بداند، این که از این الهه ي زیبایی سهمی دارد یا

گلناز صورت زیباي دارد و این زیباي خدا دادي، ....نه
 یک

 ام وچیزش بیشتر هویداست و آن هم چهره آر

 ...مسکن وار گلناز است

 انگار روي پیشانی گلناز نوشته شد، من را خالق،

 خلق کرد، تا تو با آرامش و اطمینان خاطر با من درد

 که اگر ....و دل کنی و از افشاي رازت در امان باشی

 نتوانم کاري از پیش ببرم ؛ حداقل از این همه ،

 وسنگینی راز روي قلب و فکرت آزاد می کنم و ت

 ، حجم از دردي که روي.سبک می شوي از آن همه

دالرام انگار نوشته روي پیشانی ....قلبت سنگینی می کرد 
 گلناز را خوانده



 :باشد با تمام اشتیاق و هیجان گفت

 سالم _

 گلناز نزدیک آمد و دست در دست دالرام گذاشت و

 با اصواتی که گنگ و نامفهوم بود و به سختی قابل

 م دالرام را دادفهم، جواب سال

 دنیا با تمام عظمتش روي سر دالرام ویران شد و

 دالرام در خود سقوط را تجربه کرد اما این سقوط به

 مراتب بلندتر و سخت تر و درد آور تر از کوهپایه

 بوددالرام با درد بیشتر از درد جسمی سخت لبخند زد

 ....اما ناموفق

 هاحمد عاشقانه تر از لحظه پیش دست روي شان

 گلناز گذاشت تا او را متوجه خود کند و با حرکات

 :دست و زبان گفت

 گلناز برید داخل، االن کارگرا میان ، بیرون نیاید تا_

 خودم صدات کنم، باشه؟

و گلناز با لبخند سر تکان داد براي تاید حرف احمددالرام 
 با حسرت نگاه از گلناز با آن لبخند دلنشین



 د داد ؛ حرکات دست وش گرفت و نگاهش را به احم

 لب احمد به کل کورسوي امید ش را کور کرد

 مخاطب احمد، دالرام است اما، مردانه نگاهش را

 کنترل می کند تا مبادا نگاهش در نگاه ناموس و

 مونس دیگري گره بخورد؛ حتی اگر آن ناموس،

 ناموس و مونس سعید باشد

. 
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 هر کاري بود ، به گلناز بگید، مطمئن باشید ،_

 میتونه خواهر خوبی براي شما باشه، االن هم با

 ...اجازتون من برم، اگه کاري نداري

 و لب ازاحمد رو به گلناز کرد و با حرکات دست 

 گلنار خواست تا دآلرام را به خانه ببرد و گلناز با

لبخند پشت ویلچر ایستاد و با دالرام وارد کلبه شددالرام 
 با ناامیدي سرش را پایین انداخت احمد

 خوب می داند بعد از این زیاد با دخترك مراود

 خواهد داشت چرا که چشمان ستاره باران گلناز را

 دید

 اهري است که همدمش شود ، تاگلناز هم دنبال خو

 بتواند درد و دل کند و از نداشتن نعمتی چون زبان

 بگوید، چیزي که اصال به چشم هاي احمد نمی آید،

 ....احمد فقط عاشق آرامش گلناز است



 هفته پیش به خاطر جنجالی که خانوادهها به پاك

 کردن ؛احمد اسباب خانه اش را بار پیکان زوار در

 رچه زودتر از روستا و اهالیش دوررفت کرد، تا ه

 سعید وقتی توسط گلنسا با خبر شد ؛احمد را مجاب....شود

 کرد تا با او همسایه شود درست از همان روز گلناز و

 اسباب خانه اش به کلبه ي سعید نقل مکان کردند

 سعید از صبح فردا کارگر آورد و شروع به ساختن

 ....کلبه ي در نزدیکی کلبه ي خودش کرد

 سعید در آن یک هفته ي که بیمارستان نرفت و

 فقط با تلفن کردن جویاي حال بی بی قشنگ و

 دخترك میشد در حال کارگري بود تا کلبه زودتر

 سر پا شود و همه چیز براي ورود دالرام محیا

 هنوز گلناز و دالرام محو تماشاي هم هستند یکی....شود

 با با حسرت و دیگري با شوق وصف نشدنی، یکی

 .....چشماي ستاره باران و دیگري با چشمهاي ناامید

 بی بی قشنگ با عشق به فرزندانی نگاه میکند که

 از جان و دل او را براي مادري و بزرگی پذیرفت اند



 بیبی قشنگ غرق غرور مادرانه است و چون ماده

 شیري از قلمرو خود مراقبت خواهد ، کرد و هرگز

 رزندانش نخواهد داداجازه جدایی به هیچ یک از ف

 بی بی قشنگ نگاه پر محبتش را به دو پسر خوانده

اش داد و گفت:_ مادر، میذاشتی بمونه بیرون، هوا خنکه 
 خدا رو

 خوش نمیاد از اتاق به اتاق بشه

 سعید که مشغول صحبت با احمد در مورد روند

 ساخت کلبه بود با صداي بی بی قشنگ با محبت به

 ساختگی از ناراحتی کهسمتش برگشت و با لحن 

 بیبی قشنگ را آزار ندهد، اما حرف خودش پیش

 :برود گفت

 الزم نکرده چه وقت هوا خوري شما هم برید تو_

 ..کلبه، خوش ندارم مرد غریب مادرم رو ببینه

 بی بی قشنگ دنیا دنیا کله قند در دلش آب شد و با

همان حال قشنگ و چشم هاي ستاره باران گفت:_بی بی 
 غیرت ت بشه، چشم پسرم، چشم تاجفداي 



 سرم

 بی بی قشنگ مکثی کرد و با بغض ادامه داد

 ...عمرم رو دستاي تو خط شه، تو شدي تمام امیدم _

 بغض بیشتر از این که گلوي بی بی قشنگ را

 .... بسوزاند، چشم ها سعید را سوزاند

 سعید نزدیک به بیبی قشنگ که حاال روي تختی

 صالح نشسته، زانو زد بهچوبی زیر درخت گردوي 

افتخار زنی که عاشقانه دوست دارد مادري کند وگوشه 
 چهارقدش(روسري زنان ترك) را در دست

 گرفته بر روي چشم هایش کشیده و با ناراحتی

 :گفت

 داشتیم شیرین بانو،!؟ اینطوري مردم آزادي را _

 داشتیم،!؟ داشتیم که اینطوري دل بشکنی از من،

 گی پسرم دلش میشکنه، حاال بگوکه پسرتم، تو نمی

 چیکار کنم عوض این دل شکستن در بیاد ، شیرین

 ....بانو

 بی بی قشنگ مرز ها را شکست و با عشقی که در



 چشمانش حلقه زده دست روي سر سعید کشید و

 حصارناخواسته با تمام عشق مادرانه سعید را به 

 مکشید و با گریه ، بغض باز هم گله کرد_من اوالد ندار

 پس من چیم؟ _

 تو مادر داري _

 من شیرین بانو دارم _

 .....این اسم مادرت _

. . 
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 تو هم مادرمی_

 اگه مادرت بفهمه، که اسمش رو، رو من گذشتی از_

 تو رو برمیگردونه

 هرچی شیرین بانو ، مادر _

 دلبريمن قشنگم_ از بس _

 از روي مادرت خجالت میکشم_

 چرا؟ چون پسر نادونش رو مرد کردي ، یا اینکه تو_

 غربت تنهاش نزاشتی

 نه، براي مهري که ازش دزدیدم_

 کجاي کاري شیرین بانو، کدوم مهر، من که بیشتر_

 ....دزدم

 شکوفهمهر پسرش و ازش دزدیدم_میدونم که دست _

 سعید جان_

 تن ، نداشت و ساکتبی بی قشنگ دیگر طاقت گف

 ....شد

 احمد مردانه اشکهایش را گرفته و با صداي خش



 :دار شده با ناراحتی ساختگی گفت

 از اون روزي که این بشر دو پا رو دیدم فهمیدم _

بی بی ما رو غور میزنه و نمیزار، ما به چشم بیایمبی بی 
 قشنگ سر بلند کرد و با تمام عشقش یکی از

 حصاراحمد را هم دعوت به  دستانش را باز کرده و

 مادرانه کرد

 حصاراحمد چون از تیر کمان در رفته خود را در 

 بی بی قشنگ انداخت و با لودگی که مخصوص این

 :جمع سه نفر است گفت

 از سر شکم سیر اشک ...قشنگ ناهار خوردي نه _

 من رو در میارید و هندیش می کنید ، اصال از پسر

 که قرار به شغل شریفهاالنم  ....گشنت خبر داري

حمالی، عملگی کنیمقشنگ ساده دالنه با دل نگرانی 
 مادرانه رو به سعید

 :کرد و گفت

 تو بگو مادر ما ناهار خوردیم _

 ، که سرش پنهان بود ؛ حصارسعید در همان 



 اشکهاي مردانه اش را پاك کرد و با شوخی به

 :پشت گردن احمد زد و گفت

 اعصاب غلط کردشیرین بانو این مجنون بی _

و با مکثی که هزار تشکر در آن جا خوش کرده گفت:_تو 
 این یه هفته من شرمند خانم آقا احمد شدم،

 احمد دار چوب کاري می کنه شیرین بانو

 ما کی باشیم ، سعید داداش_

 شما آقاي_

 سعید رو به بیبی قشنگ کرده با شرمندگی ادامه

 داد

 رده و گرنهخانمش زحمت کشیده ناهار را آماده ک_

بیرون ناهار میخوردیم، میومدیمبی بی قشنگ که خیالش 
 از ناهار راحت شد و

 :شرمندگی در لحن سعید را فهمید، دلجویانه گفت

 نه مادر، این چه حرفی، طفل معصوم زحمت_

 کشیده ؛ خدارو خوش نمیاد

 چهارقدش را روي سر مرتب کرد و به سمت کلبه به



 یستاد و به سمت سعید وراه افتاد و بعد از دو گام ا

 احمد که روي تخت چوبی زیر درخت گردوي صالح

 : کنار هم نشستند گفت

 شما چرا نشستید مادر؟ گلناز خانوم تر از این_

 حرفهاست که ناهارش آماده نباشه، ناهار که

خوردید، بعد برید به کاراتون برسیداخم مهمان چهره 
 مردانه ي احمد شد

. 
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 احمد از پیشنهاد بی بی قشنگ ناراحت شد و با اخم

و تخم سر پایین انداختسعید در حالی که آستین هاي لباسش 
 را به سمت

 :باال تا میزد و گفت

 نه شیرین بانو ، شما برید ، ما مزاحم جمع خانوم _

 م آقاها نشیم بهتر ، خانوم ها معذب میشن ، خان

 احمد این مدت زحمت ناهار و شام کشید این چند

 روزم روش، شما برید ؛ راحت باشید

 لبخند روي لبهاي احمد وسعت گرفت

 بی بی قشنگ سري به محبت تکان داد و در حالی

که به سمت کلبه می رفت گفت:_عاقبت به خیري شی 
 مادر ، هر چی تو صالح بدونی

 ...، درست

 ارد سفره پهن کند و همه رااما بی بی قشنگ آرزو د

 ....دور یک سفره جمع کند و می کند

 بی بی قشنگ نجواي دلنشینی کرد و این نجوا



 گوش هاي سعید را نوازش کرد

 خوشا به سعادت شیرین بانو که تو پسرشی، با حیا_

 ، نجیب ، من که بخ توفیق مادري می کنم ، از

 خوشی رو زمین بند نیستم ، ببین شیرین بانو چه

 ...تاج دارییاد شیرین بانو دلش را هواي کرد

 مادري که چون ماده شیري بین او و یاسر ایستاد و

 در مقابل چشمان حیرت زده ، دستی که همیشه

 نوازش گر بود جواب دستان قالب شده یاسر را با

 کشیدي سفت و سخت داد

 دیگر از آن شیرین بانوي گریان و ترسید خبر نبود

 ریف مطلبید و درست مانندچشم هایش جسوران ح

 سخنوران انگشت اشاره اش را به سمت یاسر گرفت

هان ، از راه برس، عرق تنت رو  ....و گفت:_چه خبرت
 بگیر،

 بعد دست رو یقه پسر ارشدم دراز کن ؛ من رو ببین

 اینجام تا قلم کنم دستی که دراز شه، حتی اگه

 ... دست تو باشه



 سعید از این زنی حاج مرتضی و آقا فتاح و حتی خود

 سپر کرد و با هر کلمهاي که شانهکه مادران 

 میگفت انگشت اشاره اش را تهدید وار تکان می داد

 و گاهی با انگشت اشاره هیکل درشت یاسر را اندازه

 زده و گاهی با بند انگشت حجم عقلش را نشان داد

 و در آخر با عشق نگاهی به سعید انداخت و او را تاج

عمرش خواند_به درشتی هیکلت ؛ نناز که  سر و افتخار
 قد یه بند انگشت

 کوچیکی من عقل نداري، که اگه داشتی بزرگ و

 کوچک میفهمیدي

 شیرین بانو با صداي رسا رو به جمع بهت زد کرد و

 :گفت

 ...عمرم ، مالم ، فداي یه تار موي سیاهش_

 شیرین بانو که طاقت دوري یک لحظه ي سعید را

 ام اقتدار مادرانه اش ، سعید را راهینداشت اما با تم

 ...غربت کرد



سعید قدرت مقابله با یاسر را داشتاگر که با آقا فتاح نیامده 
 بود

 جوابی میداد دندانشکن اما، نتوانست راز سر به

 مهر را وا گوي کنند ، فقط بخاطر دخترك آوار شد

 ... روي مبل سلطنتی منحوس

 سري تکانسعید با صداي احمد به خودش آمد و 

 کردنش را کرد و حصارداد ، دلش هواي شیرین بانو و 

 به خود قول داد در اولین فرصت بعد از رفتن

 کارگرها به میعادگاه ش می رود و یک دل سیر با

 شیرین بانو حرف میزند

 سعید هنوز هم ناراحت است ، از این دوره پنج

 ...پر مهر شیرین بانو حصاردور از ....ساله

 ...ت و دوري چشم بستبا درد غرب

 مرد بود و قسم خورده بود ، اما خیلی وقت است که

 ..طاقت بریده است

 جانم_



احمد به سینی غذا اشاره کردسعید از زیر سایه درخت 
 گردو صالح بلند شد و به

 سمت احمد که روي سکوي کلبه نیمه کاره نشسته

 ...بود ، رفت

 یفاصله ي بین دو کلبه سرو سرافرازي خود نمای

 می کند و سایه بلندش روي کلبه چشمنوازي

 ....میکند

 سعید با خود فکر کرد اگر در این دو روز کار کلبه

 احمد هم تمام شود همه چیز به حالت عادي برمی

 ....گردد

 ، با.احمد و گلناز به تازگی با هم ازدواج کردند

اینکه خانوادهها علناً مخالفت نکردند اما ، درست ازروز 
 مشیر را از رو بستند و در عرض یکپاتختی ش

 هفته احمد آرام و ساکت را، چون مردان یاغی

 افسارگسیخته کردند، به حدي که احمد بدون در

 نظر گرفتن التماس هاي گلناز و اشکهایش همه

 اساس خانه را در نیسان پرت می کرد و اجازه



 ....نمیداد کسی دست به آنها بزند
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 اوج عصبانیت احمد زمانی بود که پشت فرمانه

 پیکان نشست و هرچه استارت زد، ماشین زوار در

 رفته روشن نشد که نشد و احمد از گور در رفت

 احمد با حرکات و رفتار هاي عصبی و پرخاش گران ،

 کشید که از احمد بعید بود ؛ گلناز را از ماشین بیرون



 و با عصبانیت پیت نفت را آورد تا روي ماشین بریزد

 ؛ گلناز مقابلش ایستاد و با اجز و درماندگی با

 دستانش ، دستان احمد را که از عصبانیت میلرزید

 را گرفت

 صورت ته ریش داره احمد را قاب کرد و با صداي

 نامفهوم احمد را التماس کرد تا دست بردارد و همین

 درست مثل آب ....احمد کافی بود براي آرام شدن

 گلنسا به تنها کسی که رو انداخت ، سعید بود...روي آتش

 سعید تنها آدم بی طرف اطراف احمد

 چرا که احمد بعد از اینکه آرام شد ، دست گلناز را

 گرفت و به پایین دست رود ارس رفتن و با حداقل،

 امکانات هاي اولیه چادر زدند و چند روزي را با

 ی زندگی کردن تا اینکه، سعید به آنجا رفته وسخت

 احمد را مجاب کرد ، که با هم همسایه شوند

 :سعید روي سکو نشست و با دیدن سینی غذا گفت

دستت درد نکنه احمد جان_ نوش جان، بسم اهللا بگو  _
 که داره از دهن میوفته



 بسم اهللا _

 گلناز سینی غذا را که به احمد داد، به کلبه برگشت

 و با بی بی قشنگ رو به رو شد و لبخند زد

 بی بی قشنگ با دیدن گلناز گل از گلش شکفت و با

 :مهربانی گفت

به به ببین کی اینجاست ، سالم عروس خانمگلنار _
 خجالتزده با صورتی سرخ ، سرش را پایین

 انداخت و نامفهوم جواب سالم داد و سر تکان داد

 نجابت گلناز و بی بی قشنگ غرق لذت شد از حیا و

 :، دست دراز کرد و گفت

 مادر خجالت چی ، این سرخ و سفید شدن مال _

 زمان ما هم نبود ، چه برسه به زمان شما

 :بی بی قشنگ رو به دالرام کرد و گفت

 مادر همدم بهتر از گلناز سراغ ندارم برات، خوب و_

دلچسب خواهري می کنهمکثی کرد و با محبت بیشتر در 
 ز راحالی که گلنا

 :گرفت گفت حصاریک طرف در 



 دالرام مادر ، گلناز رو تو نمیشناسی البته حقم_

 داري

 و به شوخی ادامه داد

 با شوهري که من دیدم کامال طبیعی _

 دالرام سردرگم به بی بی قشنگ نگاه می کند ، بی

بی قشنگ که نگاه گیج دالرام را دید ادامه داد_مادر وقتی 
 ر و پسریم ، تومنی که با سعید عین ماد

 رو االن یه هفته است ، دیدم و میشناسم ، خوب

 ....معلوم که تو ما رو نشناسی

 دالرام نفس عمیق کشید و بی بی قشنگ در حالیکه

 گلناز را در کنارش نشان ادامه داد

 ؛ .عوضش من همه رو میگم تا خوب با ما عیاق شی_

 احمد و گلناز همش ده روزه که با هم ازدواج کردن

 عروسی گرفتن پسر عمو و دختر عمو اند و

 نگاهی به صورت گلگون گلناز انداخت و با لحن

 ...خاصی گفت :_حاال بماند قبلش چی بود و چی شد

 گلناز از خجالت سرخ شد و بی بی قشنگ نگاهش را



 :در نگاه دالرام داد و گفت

 آره مادر ، جونم برات بگه ، که ده روزي میشه که_

 ، خدا آدماي شیطون صفت روعروسی گرفتن اما 

 لعنت کنه

 بی بی قشنگ نگاهش را از دالرام به گلناز داد و

 دست روي صورت غمگین شده گلناز کشیده ادامه

 داد_دو تا خانواده ؛ خودشون ساز و دهل آوردن ،

 عروسی رو گرفتن، همه رو هم دعوت کردن، ده باال،

 ده پایین، شام عروسی و ناهار پاتختی و هم خوردن

 اما ، انقدر عرضه نداشتن که قلم پاي خبر ببر و بیار

 رو بشکنن

 گلناز با ناراحتی که در چشمانش موج میزند ؛

 نگاهش را به دالرام داد

 دالرامی که ناامید از هم صحبتی با این الهه زیبایی

 است ؛ با لبخند دلنشینی خیره نگاهش کرد

 مگلناز با دیدن نگاه خیره دالرام لبخند زد و چش



هاي زیبایش را باز و بسته کرد؛ همین لبخنداطمینان بخش 
 ریسمانی شد، بین خواهران هاي

 گلناز و دالرام

 دالرام با صداي گلهمند بی بی قشنگ به خودش

 آمد
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 حواستون کجاست ، مادر؟_

 و گفت:_ببخشیددالرام خجالت زد چشم گرفت 

 بی بی قشنگ به سمت در دولنگه آبی رنگ رفت و

 :قبل از اینکه در اتاق را باز کند غرغر کنان گفت

 خدا رحم کنه، یکی بود دو تا شد _

 دالرام با شنیدن صداي گله مند بی بی قشنگ با

 تعجب به گلناز نگاه کرد ، وقتی صورت خندان او را

 ش نقش بست ودید ، ناخواسته لبخند ، روي صورت

 ....ریز ریز با هم خندیدن

 بی بی قشنگ به سمت آنها برگشت همانطور که

لبخند به لب داشت با تاسف سري تکان داد و وارداولین 
 اتاق خواب شد ، تا لباس هاي خودش و دالرام

 را در کمد مرتب کند و از همان جا با صداي نسبتاً 

 :بلندي گفت

 بال ندیده هايکم به من ، گیس سفید بخندید ؛ _

 ناگهان

 بی بی قشنگ غرق لذت است با لبخند روي لب و



 ....ناراحتی ساختگی این حرف را زد

 بد نیست که این دو دختر خام و کم تجربه مالحظه

گلناز وقتی خنده روي لب هاي دالرام را دید ....گر شوند
، 

 دلیلش را پرسید و دالرام ناخواسته با دست آتل

 قشنگ وارد آن شده را ، نشان شده اتاقی که بی بی

 داد

 باز هم ناخواسته تر از قبل با حرکات دست و صورت

 ....ناراحتی بی بی قشنگ را نمایش داد

 .....گلناز فهمید

 دالرام از حرکات اشاره ي خود تعجب کرد ، که

 چطور در اولین روز آشنایی اینقدر راحت توانست با

گلناز و دالرام ....ند گلناز هم کالم شود و ارتباط بر قرار ک
 راه ارتباطی بین خود را پیدا کردند و

 استارت خواهران هایشان زد ، شد

 گلناز با به یاد آوري چیزي به سرعت از جا بلند شد

 و در انتهاي کلبه که در نسبتاً کوچکی است را باز



 کرد و بیرون رفت ؛ در باز ماند و نگاه دالرام خیر به

 ...در باز ماند

 شنگ در حال نصیحت از اتاق بیرون آمد ،بی بی ق

 رو به دالرام خواست چیزي بگوید که نگاه خیره اش

 را به بیرون کلبه دید

 نزدیک دالرام ایستاد ، و دید که با چه حیرتی به

انتهاي کلبه نگاه میکندرد نگاهش را گرفت و به دو اتاقک 
 کوچک و

 چسبیده به هم رسید

 ر است که توسطیکی از اتاقک ها که در آن تنو

 سعید و به دستور بی بی قشنگ ساخته شد

 اتاقک دیگر یک جوري هاي آشپزخانه محسوب

 ....میشود که همه چیز در آن پیدا می شود

 گلناز سینی به دست از آشپزخانه بیرون آمد و رو

 به دالرام لبخند زد و در را بست و تصویر پشت در

که باز هم به  گلناز کنار اجاق کاهگلی....کلبه جا ماند
 سفارش بی بی



 قشنگ در یک هفته اخیر ساخته، شده ؛ سفره باز

 کرد

 سه کاسه مسی و قاشق ها را در سفره گذاشت

 دالرام میبیند که گلناز با چه سلیقه اي سبد سبزي

 و پارچ و لیوان مسی را در سفره می گذارد و رو به

 بیبی قشنگ با اشاره دست بفرمایید زد

 ویلچري ایستاد و آن را بهبی بی قشنگ پشت 

 سمت انتهاي کلبه ساده اما ، دلنشین برد تا کنار هم

سر سفره باشندبی بی قشنگ روي پشم گوسفندي که 
 خودش آن را

 دباغی کرده ، نشست

 گلناز با فاصله از بی بی قشنگ و رو به دالرام

 نشست

 گلناز قابلمه مسی را با دستگیره چسبید و کنار بی

 و به محض برداشتن در قابلمهبی قشنگ گذاشت 

 توسط بی بی قشنگ بوي دلپذیر و اشتها آوري در

 فضاي کلبه پیچید



 دالرام غیر ارادي از روي ویلچر کمی به سمت قابلمه

خم شد و با دیدن رنگ و لعاب غذا دلش مالش رفتو براي 
 چشیدن غذاي خوش عطر و بو لحظه شماري

 ... می کند

 رام نگاه کرد و بی بیگلناز با لبخند به حرکات دال

 قشنگ با یک بسم اهللا آش خوش و عطر بو را در

 کاسه ها کشید، غذا در کنار تمام لبخندها خورده

 شد و با تشکر بی بی قشنگ و دالرام و خدایا شکر

 جمع تمام شد

 باز هم سفره توسط گلناز جمع شد و به آشپزخانه

 برد ، شد

 از خوردن دالرام که حاال با حس و حال بهتري بعد

آن آش بی نظیر تازه متوجه محیط دلنشین و آرامشبخش 
 کلبه شده با چشم هایش همه جا را وجب

 میکند، تا شاید خاطرهاي و یا تصویري دوباره پشت

 ....پلکهاي بسته یا باز شده اش ، شکل بگیرد اما
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 ی قشنگ وقتی نگاه مشتاق دالرام را دید که دربی ب

 :کلبه می چرخد با ذوق گفت

 چی مادر ، خوب ، اینم از خونه و زندگیت ؛ ببین_

 چه زن با سلیقه هستی؛ چقدر قشنگ خونه زندگی

دالرام نگاهی به بی بی قشنگ انداخت و ....تو چیدي
 لبخندي زد

 و چون جوابی نداشت ، جز لبخند زدن ، پس به



 ان اکتفا کردهم

 چشمهاي دالرام در جستجوي خاطره ي، همه ي

 گوشه و کنار کلبه را از نظر گذراند اما، دریغ از یک

 ..نقطه آشنا

 دالرام بار دیگر نگاهش را به در چوبی کلبه داد ، که

از آن داخل کلبه شددیوار سفید که دالرام به راحتی جاي 
 انگشتان

 خت ، را دید ، بامردانه سعید که روي دیوار رد اندا

 یاد آوري سعید، به یک باره دلش هوري ریخت

 تمام قسمت هایی که بدنش توسط دستان سعید از

 روي پتوي نازك گرفته ، شد ، درست مثل همین

 دیوار رد انگشتان مردانه اش روي تنش جا مانده و

 احساس کرد

 ناخواسته دست آتل شد را، روي رانش گذاشت

 تمام قسمت هاي دیگر ردهمان جاي که بیشتر از 

انگشتان سعید جا انداختهلبخندي زد و آن قسمت را لمس 
 کرد ؛ نگاهش را باال



 کشید و از این زیر و رو شدن قلب و ُسر خوردن

 ...دلش حال خوشی را احساس کرد

 دالرام با حفظ همان لبخند و حال خوب نگاهش به

 درهاي رسید که فقط در یک طرف کلبه قرار دارد

 ی که دالرام مطمئن است باید اتاق خوابدرهای

 باشند چرا که بی بی قشنگ در یکی از آنها را باز

 کرد و لباس هایش را به داخل آن اتاق بود

 نگاهش به طرف دیگر کلبه کشیده شد و با پنجره

 هایی که توسط گلناز و به سفارش احمد بست شد ،

 ، چونانداختاحمد آمد و گفت ، باید پنجره ها بسته باشد 

 احتمال اینکه کارگرها داخل کلبه را ببینند زیاد ،

 .....است

 دالرام هنوز هم غرق تماشا است و نگاهش به پنجره

 هاي رسید که زیر پنجره هاي نسبتاً بزرگ ،

 متکاهاي بزرگ قرمز رنگ ، که هر یک به تنهایی

 تکیه گاهی براي مردان چهارشانه و بلند قامت در دو

 ، است ، کافی استردیف ، چیده شده 



 رنگ قرمز و چشم نواز متکاها که با گلهاي همیشه

بهار و گل هاي ریز سبز ، یاسی و سفید و بنفش رویپارچه 
 نقش و نگار زده و درست مثل دشت پرگل،

 دآلرام را به تماشا دعوت میکند

 متکاهاي قرمز با آن گلهاي دلفریبش کنار هم چیده

 سفید ، باز شده شده و پنجره هاي بسته و پردههاي

 اش ، که نقش نگار جالبی دارد

 انگار دسته دسته پرنده هاي رنگارنگ در حال پرواز

 هستند

 گلدان هاي رنگارنگ با گل هاي رنگی و خوشبو که

 محیط کلبه را سرشار از اکسیره روح بخش و دلنواز

 کردههمه و همه دالرام را بیشتر شیفت و مشتاق می کند

 ....ن و به یاد آوردن، براي دیدن و شناخت

 همه چیز این کلبه آرامش بخش است ، براي دالرامی

 ....که با حسرت نگاه میکند

 خانه ...حسرت براي اینکه ، چرا نباید به یاد بیاورد 

 ي که از بدو ورود در آن احساس آرامش کرد و می



 کند

 نگاهش رو به فرش هاي یک دستی داد که

 تصویر کشیده وزمینههاي الکی آن جنگلی را به 

 سخت نیست فهمیدن اینکه این فرش هاي دستباف

است و بوي کلک و خام آن با مشامش هم آشناییمی کند ، 
 این ....بوي سحر انگیز و دلنشین تار و پود 

 ....بوي آشنا، نور امیدي شد تا بیشتر نگاه کنند

 دیوار که نشان از کار دست حصارشومینه کاهگلی 

 گوسفند نگاهش را خیره دارد و آن پوست سفید

 کرد

 بی بی قشنگ نگاه خیره دآلرام را دید و با خجالت

 :گفت

 ببخش مادر ، هیچ زنی دوست نداره که زن دیگه ي_

 از بیرون بیاد و وسایل خونه اش رو جابجا کنه ، چه

دالرام هنوز هم ...برسه به اینکه یه چیزي هم اضافه کنه
 به صورت بیبی قشنگ با گنگی و

 :اه میکند که بی بی قشنگ ادامه دادکجی نگ



 گفتم اینجا یه اجاق درست کنه که هر وقت دلت_

 خواست چاي زغالی به راه باشه ، تو زمستون هم که

 خونه رو گرم میکنه ؛ کرسی هست اما ، اجاق کنج

 ....خونه یه صفاي دیگه اي داره

 دالرام، با لبخند عمیق تمام حرفهاي بی بی

 چرا که خودش هم، عاشق قشنگ را تایید کرد ؛

 :همان کنج کلبه شد و با شوق گفت

 منم دوست دارم ، دوست دارم اونجا بشینم و از _

نزدیک گرماي آتش و حس کنمشایدم تونستم یه چیزي 
 روي اون اجاق بپزم

 .....نه بی بی
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 یدن برق چشمان دالرام با بیانبی بی قشنگ با د

 :دلنشینی گفت

 انشااهللا ، چرا که نه مادر ، انشاهللا به زودي زود ،_

 اینجا می شینی ، یه چاي ذغالی درست حسابی براي

 سعید می ریزي ؛ مردا عاشق چاي تازه دم مخصوصا

 ...اگه روي ذغال دم بشهدالرام آمینی در دل گفت

 .....مرغ آمین لبخند زد و پر کشید

 در چوبی پشت کلبه بار دیگر باز شد و گلناز به

 همراه سبد نسبتاً بزرِگ ، گرد و در داري وارد کلبه

 شد

 مقابل آنها با لبخند نشست ؛ گلناز در سبد را



 برداشت و دنیاي از نخ ها رنگارنگ رونمایی کرد

 تاي پارچه سفید رنگی را باز کرد و بالش کوچکی که

 ن با نخ هاي رنگی ایستادهسوزن هاي زیادي روي آ

بودن را روي در سبد گذاشت و انگشتدانه فلزي رابرگشت 
 و روي انگشت وسط انداخت و شروع به

 گلدوزي کرد

 بی بی قشنگ با اشاره به گلناز از او خواست تا کنار

 : هم بنشینند و رو به دالرام گفت

 دالرام مادر ، نگاه کن ، شاید چیزي یاد تو هم بی_

 ده هاي به این قشنگی کار دست تو که زنیاد ؛ پر

 این خونه ي نه کس دیگه ، این گلدوزي هاي تو

 خونه رو تو انجام دادي ؛ نگاه کن ان شااهللا به صاحب

وقت یادت می یاددالرام با اینکه محو تماشاي حرکات 
 دست گلناز

 است سوالی را پرسید که در سرش جوالن می دهد

 ودسوالی که خودش همراه جواب ب

 من اینجا زندگی می کنم؟ چقدر اینجا دلم آرومه_



 بی بی ، حالم خیلی خوبه ، این جا رو دوست دارم

 بی بی قشنگ با تمام شوقی که در صدایش طنین

 انداز است به صورت بی رنگ و روي دالرام نگاه

 :انداخت و گفت

 آره مادر ، اینجا خونه ي تو ، اینجا ما مهمونی یکی_

 شاهللا که خوب بشی ، خودت زندگیتودو روِز یم ، ان

صورت ...به دست میگیري ؛ ما فقط کمک حالیم و بس
 دالرام از درد زیر شکمش مچاله شد و دست

 آتل شده اش را به سختی روي شکمش برد اما ، بی

 فایده بود

 بی بی قشنگ با لذت به هنر دست گلناز نگاه

 نگمیکرد و رو به دالرام کرد تا چیزي بگوید که با ر

 و روي رفته ، دالرام روبرو شد ، بلند شد و رو به

 : دالرام کرد و گفت

 چی شدي ، مادر؟ _

 _واي خدا مرگم بده ؛ ببخشید مادر ، گفتم شاید...خستم _

 دلت بخواد کنار ما باشی



 میشه بر بخوابم ....خدا نکن بی بی_

 ، مادر .چرا که نه _

 ی راحصار بی بی قشنگ به گلناز اشاره کرد تا در اتاق

 باز کند و خودش پشت ویلچر ایستاد و آن را به

 سمت اتاق دالرام حرکت داد

 تنها وسایل اتاق خواب کمد ایستاده ي است که

یک درش تمام قد آینه است و تخت خوابی که کنارپنجره 
 از رنگ و رخش خبر از نو بودن ، دارد ، و

 تازه به وسایل اتاق اضافه شده

 ر اتاق خواب است که زیرپنجره دیگري رو به د

 پنجره دو متکا به همان شکل و شمایل متکاهاي

 دیگر و یک تشکچه سفید رنگ قرار دارد

 و طاقچه ي کوچکی که از همین دور هم پیداست که

 سجاده و چادر نماز به زیباي روي آن قرار دارد

 بی بی قشنگ رو به گلناز که بالتکلیف وسط اتاق

 :فتایستاده کرد و با اشاره گ



بیا مادر کمک کنیم ؛ دالرام دراز بکشهدالرام از درد _
 بی امان زیر شکم به خود میپیچد ؛

 دردي که لحظه به لحظه بیشتر می شود و چشم

 هایی که از درد باز و بسته می شود و نفسی که به

 التماس یاري می کند
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 گلناز به کمک بیبی قشنگ آمد و دآلرام را به

 سختی از روي ویلچر بلند کردند و آرام روي تخت

 گذاشتند اما ، به یک بار سنگینی دالرام از تحمل بی

 بی قشنگ خارج شده و از دستش ُسر خورد و دالرام

 کمرش کمی به لبه تخت خواب بر خورد ، کرد و آخِ 

قشنگ با ترس و  بی هواي از گلویش خارج شدبی بی
 ناراحتی با احتیاط بیشتر

 دالرام را بلند کرد و کمی به سمت باال کشید، تا

 دالرام دراز بکشد؛ وقتی دالرام دراز کشید؛ بی بی

 :قشنگ با نگرانی پرسید

 دردت اومد مادر؟ شرمندم، دردت به جونم مادر_

 االن بهتري؟ پشت چی شده؟

 اي بیبیدالرام لبخند ساختگی زد، که از چشم ه

 :قشنگ دور ماند و با صداي آرامی گفت

 بی بی همه چیز خوب، دستتون درد نکنه ؛_

ببخشید، دارم اذیت تون می کنم_ این چه حرفی مادر که 
 میزنی؛ پس ما بریم تو



 استراحت کن

 گلناز که مشغول صاف کردن ملحفه سفید رنگ زیر

 دالرام بود با اشاره ي بی بی قشنگ لحاف دست دوز

 وي دالرام کشید و با هم بیرون رفتن و قبل ازرا ر

 :بستن در بی بی قشنگ گفت

 مادر فداي تو بشه، خوب استراحت کن؛ براي شام _

 گلناز بیدارت میکنه؛ باشه مادر؟

 دالرام که از درد به خود می پیچید چشم بست در

دالرام در اتاقی که از آن ....تایید حرف بی بی قشنگ 
 ما،هیچ خاطره ي ندارد ا

 احساس آرامشی که در این خانه و یا بهتر در این

 کلبه به او میدهد؛ انگار ناپذیر است

 صداي دلنواز و روح بخش سعید که آذري می خواند؛

 دالرام را سرشار از آرامش کرد ؛ هنوز هم درد تمام

 جانش را میدرد اما، چشم بست تا با تمرکز بیشتر

 دصداي دلنشین و روح بخش سعید را بشنو

 دالرام تمام بیت هایی که سعید از شهریار میخواند



پشت پلک هاي بست همین ...را با جان و دل گوش میدهد
 بیت هاي شهریار

 تکرار شد، همراه با صداي خودش که با ذوق و شوق

 ....می گفت عالی بود بازم هم بخون ؛ تو رو خدا

 درد بی امان، طاقت دالرام را گرفت ؛ بی حال و بی

 درد به خود می پیچد که مایه گرمی از بدنشرمق از 

 دالرام با خجالت چشم هایش را بست و ..خارج شد

 ....طلب مرگ کرد

 آقا احمد بیا_

 احمد که در حال لگد کردن گل و کاه بود از گودالی

 که آنها را با عشق لگد می کرد، بیرون آمد و قبل از

اینکه به طرف سعید برود؛ نگاهی به اطراف 
 اخت تیرههاي چوب و گونیهاي کاه و خاك هايخودشاند

 که دیروز به کمک سعید آنها را الک کردن و کمی

 آن طرف تر در و پنجره هاي چوبی که کنار دیوار به

 ...هم تکیه دادند، همه ي اینها یعنی زندگی

 احمد با دیدن این مصالح که توسط سعید خرید شد



 د؛لبخندش وسعت گرفت؛ این مصالح را سعید خری

 تا کلبه اي نزدیک به کلبه خودش، براي احمد و

 گلناز بسازد تا با هم همسایه شوند و احمد چقدر

 بابت این لطف سعید ممنون بود و خوشحال،

 خوشحال از اینکه نهایتا تا آخر این هفته کلبه حاضر

 میشود و میتواند با گلنازش با خیال راحت و بی

 درد و سر یک زندگی معمولی و سرشار از

 خوشبختی را شروع کند و از همه مهمتر از امنیت

 گلنازش مطمئن بود؛ دیگر مجبور نبود گلناز را با

خود همراه کندبی بی قشنگ هست که مراقب دالرام و 
 گلناز باشد

 ؛ سعید فکر همه جایش را کرده بود و احمد با تصویر

 اینکه همه چیز اتفاقی و از سر مهر سعید است که

 شدن با حال خوب لبخند زد، باهمه دور هم جمع 

 همان لبخند سرش را باال گرفت و به سعید که روي

 :سقف در حال خواباندن تیرهاي چوبی بود گفت

 جانم داداش، امري باشه؟_



 سعید تیر چوب را خواباند و ساق دستش را روي

 پیشانی اش کشید و با لحن خاصی پرسید

که  احمد جان، سنگین شدي؟احمد گنگ رو به سعید _
 لبخند دارد نگاه کرد

 :سعید با حفظ همان لحن با لبخند گفت

 آخه، خداوکیلی کی میتونه قد یه مشت حبوبات و_

 چهار تا دونه آلو یه بشقاب سبزي که از همین پشت

 و مشتا چیده،شد چنین هنرنمایی کنه

 احمد که تازه متوجه تعریف و تمجید سعید شد غرق

 :لذت گفت

 به غذا هست بگم دختر احد جان داداش اگه میلت _

اُقلی غذا بکشهسعید اشاره به تیر چوب پایین سکو کرد و 
 :گفت

 بده بیاد باال تیرو _

 احمد تیره چوب را بلند کرد و کمی نزدیک تر شد تا

 تیر چوب را به دست سعید برساند

 زن میتواند، مرد را قدرتمند کند با عشق و محبتی



 ...که نثارش می کند

 جلو خم شد تا تیر چوب را بگیرد و در سعید کمی به

همان حال گفت :_خدایی دقت کردي، وقتی صدات می 
 کنن، اول

 شکمت وارد میشه، بعد خودت

 احمد که از رسیدن تیرچوب به دست سعید مطمئن

 شد ؛ناخواسته نگاهش به پایین روي شکمش افتاد و

 سعید با دیدن رد نگاه احمد ، بلند و مردان خندید

 :و گفت

 دیدي، دروغ نمی گم، این چه وضعشه، آخه_

احمد ....عظمت مرد به شکمش یا به زور عقلش و منطقش
 که متوجه شوخی سعید شد؛ دست هاي که

 گلی بود، را روي شکمش کشیده و با عشق از جان و

 :دل گفت

 جان داداش همش کار یه هفته است_

 ....احمد نگاهش را به باال گرفت و با لودگی گفت
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 احمد نگاهش را به باال داد و با لودگی رو به سعید

 : گفت

به نظرت خوب پروار شدمسعید نگاه خریداري به احمد  _
 انداخت و با جدیت

 : ساختگی گفت

 چی بگم واال، هنوز کار زیاد داري تا پروار شدن اما،_

 تا اینجا خوب پیش اومدي



 حمد حرفی براي زدن دارد کمی مکث کرد تاا

 حرفش را مزه مزه کند و بعد، محتاطانه گفت

 ، بیا یه مسابقه .همچین که خانم خونه سر پا شد _

شکمگنده بزاریم، ببینم کی پروار ترسعید که از مسیر 
 صحبت خوشش نیامد لبخند

 :ساختگی زد و گفت

 بده بیاد باال اون تیر چوب ببینم _

 کرد از اینکه حرفی از همسرش زد اخماحمد فکر 

 کم رنگی روي پیشانی سعید نشست با اینکه ، غیر

 مستقیم ، بود

 پشیمان شد و سکوت کرد و گوش به فرمان ایست

 احمد فکر میکند تا راهی براي جبران پیدا کند اما،

 سعید به این فکر میکند تا کی، باید دالرام را در

وب به دست ایستاد و خانه اش نگه دارداحمد که تیر چ
 واکنشی از

 سعید که به نقطه نامعلومی نگاه می کند، ندید دل به

 دریا زد تا شاید با حرفی که میزنند اوضاع را درست



 :کند با احتیاط بیشتر گفت

 داداش سعید، غمت نباشه انشاهللا زود خوب _

 ....میشن، تو هم از این همه آشفتگی در میاي

 ودش آمد و ناخواستهسعید با صداي احمد به خ

 بلند آمین گفت

 مرغ آمین دید و لبخند زد ؛بالهایش را باز کرد و

 هزار بار با لبخند بال زد ؛ هنوز هم مرغ آمین هم

آنجا نشسِت و با لبخند به سعید نگاه میکنداحمد وجدانش 
 آرام گرفتم از آمینی که سعید با دل

 و جان گفت

 هیچ وقتقسم خورد که مراقب حرف زدنش باشد و 

 راجع به دالرام حتی غیر مستقیم هم با سعید

 همکالم نشود

 احمد دوست ندارد ؛ سعید از او دلخور و دل چرکین

 شود ، نه به خاطره کلبه که از بابتش مدیون سعید

 است، از این که خودش هم تعصب سفت و سختی



روي گلناز دارد ؛ مطمئناً سعید هم روي دالرام دارداحمد 
 این فکر کرد که سعید را  سال ناخواسته به

 است که می شناسد اما، یک بار هم نشده که او را به

 خانه اش دعوت کند ؛ حتی زمانی که خودش راغب

 به آمدن به کلبه اش بود ولی حاال با اصرارهاي

 سعید، نزدیک به کلبه خودش، با هزینه خودش،

 برایش کلبه می سازد و به گفته سعید به وقتش،

 ی را که کرده تا لایر آخر را خواهد،تمام خارج

 گرفت

 بی بی قشنگ هم از این قاعده مستثنا نبود؛ او هم

 به کلبه سعید نیامده بود تا این که هفته پیش به

 هزار جور زبان ریختن؛ بی بی قشنگ را وادار کرد که

 همه با هم در یک کلبه زندگی کنند و وقتی وسایل

 از استقرار بی بی قشنگ را به کلبه اش آورد و

وسایل بی بی قشنگ خیالش راحت شد، گفت کهدالرام را 
 در بیمارستان بستري کرده و احتیاج به

 ...مراقب و همراه دارد



 باز هم فکر احمد اوج گرفت چرا سعید همه را یکجا

 جمع میکند؛ کسی که خودش اعتراف کرده حوصله

 شلوغی و جمع را ندارد ؛ بین او و دالرام چه گذشته

 کار دالرام به بیمارستان کشیده و حال االنش وکه 

 سکوت و کنار گیري سعید اما، از یک چیز مطمئن

 است اینکه سعید دست بزن، مخصوصاً روي زن را

 ندارد

 احمد، سعید را مردي آرام و با حوصله و سرشار از

 گذشت، می شناسد و در این  سال، یکبار هم

 خیلیصداي بلند و عصبانی سعید را نشنیده ؛ 

راحت از تمام اتفاقاتی که در این  سال افتاده کههر یک 
 از آن، اتفاق ها اگر براي خودش میافتاد، می

 توانست او را چون کوه آتشفشان فعال کند اما،

 سعید به راحتی چشم هایش را می بست و با یک

 نفس عمیق سر و ته ماجرا را به هم می آورد
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 اولین سال آشنایی و شراکتش با سعید بود که به

 یکی از روستاهاي مرزي اطراف ارس شیر بردند ،

 آن هم با چه مشقتی و زنی ناشناس با لباسهاي ژند

 و کهنه تمام شیري که برده بودن خرید آن هم به

چهار ظرف بزرگ مخصوص شیر و مدعی بود، ....نسیه
 که

 اهالی روستا فقط از او شیر می خرند



 شیرها را نسیه به زن ناشناس دادند و قرار بر این

 شد ؛ یک هفته بعد براي گرفتن پول دوباره به آن

 روستاي مرزي بروند

 یک هفته گذشت و دوباره با مشقت به آن روستاي

 مرزي، رفتند و زن در برابر آنها به سادگی گفت، که

 شیرها را دور ریخته و تنها شیرها فاسد بوده و او

 واکنش سعید، لبخندي بود

 لبخندي که نه به تمسخر بلکه به احترام و

در راه باز گشتپسربچه که شاهد ماجرا بود  ....عذرخواهی
 ؛ آنها را مسخره کرد و

 : گفت

 دروغ گفت به شما، اون زن یه دروغ گو شیر_(

 )فروخت و پول شیر رو هم از همه گرفته

 ز حرفاي پسربچه، لبخند سعید وسعتدرست بعد ا

 بیشتري گرفت و االن چهار سال است که براي آن

 زن ناشناس که االن زن محترم و قابل اطمینانی

 است، شیر می برند



 سعید باعث شد؛ زندگی زن و فرزندان یتیمش زیر و

 رو شودزن ناشناس  کودك یتیم دارد و به سختی و مشقت

 امرار معاش میکرد

 ا از کمک کردن به زن ناشناس خستهاهالی روست

 شده، بودند اما،سعید به سادگی

 ....و کمک می کند.....کمک کرد...بخشید....گذشت

 سعید ماه ها از گرفتن پول و بهاي شیر امتناع می

 کرد تا اینکه زن با اشک و بغض و قسم دادن به جان

 یتیم هایش بهاي شیر را داد

 د به زندگی وشیري که به دست توانمند زن و امی

 اطمینان به آینده و امید به خدا به ماست ، کشک،

و اهالی روستا از محصوالتی کهآماده ....سرشیر و کره
 میشد، می خریدند و همه متفق القول هستند

 که دست زن بابرکت و محصوالتش بهتر است

 سعید نماد یک مرد اصیل است،این شد که احمد از

 ن و چشم بستن وسعید آموخت بخشیدن و آرام بود

 گذشت کردن؛ حتی گاهی به قیمت تمام سرمایه



 ....ات

 .....زن ناشناس اولین مشتري سعید بود

 احمد لبخندي زد و رو به آسمان نجوا کرد

 سعید قطعه یه انسان درسِت، مراقبش باش، تا_

مرغ آمین لبخند زد به وسعت .....شرمنده خلق نشه، آمین
 آسمان و باز بال زد؛

 ....واز و رو به سعید ایستاد به تماشابدون پر

 ...مرغ آمین، سعید را دوست دارد

 مرغ آمین بال زد هزار بار، با لبخند و همانجا به

 .....تماشا نشست

 آقا احمد، حواست کجاست؟_

 احمد با صداي سعید رو به آسمان لبخند زد و سري

 تکان داد و زاویه نگاهش را به سعید تغییر داد و

 داداش عمري باشه، در خدمتم گفت:_ جونم

 میگم سنگین شدي، باور کن، _

 شرمنده ام _

 شرمنده ي خالق نشی، ببین اوستا چی میگه ؛ بنده_



 خدا دهنش کف کرد، از بسته صدا زد؛ جواب نگرفتن

 چشم_

 بال نبینی، بجم پسر تا با شمشه (ابزاري براي_

ساختمان سازي)سراغمون نیومدهسعید مکثی کرد و با ته 
 ایه هاي خنده ادامه دادم

 میدونی که اعصاب، درست درمونی هم نداره_

 احمد خوب می داند که سعید از ماجراي اوستا و

 شاگرد حواس پرتش میگوید؛ اتفاقی که اگر، شاگرد

 بازیگوش اوستا جا خالی نمیداد ؛ االن به جاي رد

 بخیه باید چشمش را به روي دنیا می بست؛ البته بد

 ....براي خودش آقاي شدههم نشد؛ االن 

 احمد به سمت اوستا که در حال ماله کشیدن، روي

 دیوار اتاق بود، رفت

که اوستا با تن مخصوص خودش به احمد توپید_جوون 
 زیاد سر به هواي، حواست به خودت هست؟

 کلبه احمد، نزدیک به کلبه سعید ساخته می شود؛

 سعید این طور خواست و احمد شاید به ناچار قبول



 ....کرد
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 احمد با شنیدن توپ و تشر اوستا، ناخواسته لبخند

 زد و این اوستا را عصبی تر کرد؛ احمد لب گزید و

 گفت:_شرمندم، داشتم تیر چوب به دست آقا سعید

 میدادم

 هنوز هم تن صداي اوستا به قوت خودش باقی است



 :که گفت

 مالت تازه کن ...کم، ماله کشی کن ؛ گیج بودن تو_

 تا شب نشده؛ این دیوار رو تموم کنیم

 چشم اوستا، تا شما عرق تن بگیرید؛ من حاضر می_

 کنماوستا با شنیدن حرف احمد دست از کار کشید و با

 :تشر رو به احمد که قصد رفتن، دارد گفت

 تو ببین منو شادوماد، مرد اونی که عرق تنش رو _

 یه ...خونه ش، کنار احد و عیالش بگیره، نه سر کار

 تکون به خودت بده، ما رو عالف قرتی بازي هاي

 خودت نکن

 ...لبخند روي لبهاي احمد ماسید

 اوستا با باوري عمیق از اینکه مرد آن است که عرق

تن در خانه و کنار احد و عیالش بگیرد، گفتاحمد واقعیت 
 ستا را فهمیدحرف، خوابیده در کالم او

 :و با ایمانی که به آن حرف، داشت گفت

 فهمیدم اوستا، چشم _

 اوستا براي اولین بار دور از خانه و خانواده لبخند



 ....زد

 فهمید، که احمد مرد فهمیده ي است و فقط

 کافیست یک بار به او بگوید درست و غلط بودن راه

 ...و رسم زندگی را

 ه را برداشت واحمد با یک یاعلی گونی بزرگ کا

درست مثل باربرها روي پشتش گذاشت و جاي کناراتاقک 
 در حال ساختن زمین گذاشت و بدون فوت

 وقت، به سمت تپه خاك هاي الک شده، که دیروز تا

 دیر وقت با سعید الک کرده بودن، رفت و در فرغون

 ریخت و درست مثل بار اول همانطور تند و تیز کارها

 ...را پیش، برد

 زمانی که، شاگرد تازه کار اوستا آخریندرست 

 مالتها را به دست اوستا می رساند ؛ احمد مالت

 حاضر شده را به اوستا نشان داد و اوستا با همان

 سبک و سیاقی که براي محل کار خرج میکند،

 :گفت

 جوون اگه کلت باد، نداشته باشه، به یه دردي_



 ید و تشکرمیخوریاحمد لبخند رضایت را، در کالم اوستا د

 :کرد و رو به اوستا گفت

 اوستا اگه کاري نیست برم؛ کمک حال آقا سعید_

 شم ؛ دست تنهاست

 برو اما، حواست به کارت و خودت باشه ، که صدات_

 کردم ؛ منگ نزنی

 اوستا که شمشه به دست روي تخته ایستاده، روي

 پنجه پا بلند شد و با دیدن سعید که با شاگرد زبان

 ه میزند؛ نگاهی، انداخت و بلند گفتنفهمش سروکل

 بچه، تو بیا اینجا، کنار دست خودم باش_:

 شاگرد تا صداي اوستا را شنید انگار به برق سه فاز

 وصل شد، باشد ؛ قبل از اینکه، سعید حرفی بزند؛

 تیر چوب ها را به دست سعید رساند

 سعید با لبخند سري تکان داد و لبخنده معنا داري

 زد

 اگرد حواس پرت اوستا، به سمت سعیدهنوز هم ش



سعید با دیدن احمد به ...مالت میدهد تا کار زمین نماند
 شاگرد اوستا اشاره کرد و با

 : صدایی که شاگرد اوستا بشنود گفت

 چه خبر از اوستا؟_

 احمد فهمید که سعید قصد سربه سر گذاشتن دارد

 :با شکایت ساختگی گفت

 ارم ، نه حمالی،آقا سعید، من نه جون عملگی د _

 همین بهتر برم درس بخونم، که به خلق خدا خدمت

 کنم؛ این طوري بهتره نیست

احمد مکثی کرد و با تعامل بیشتر ادامه داد_مرد باید یا 
 ...عمِل باشه یا خادم

 احمد نمیداند با همین حرفی که زد این شاگرد ،

 گریز پا را، چطور پایبند مکتب علم کرد و روزي که

 درماندگی است ؛ همین شاگرد گریز پا در اوج

 وسیله ي می شود تا نور امیدش خاموش نشود و

 کاري می کند که تا دنیا، دنیا است،از آن اتفاق یاد

 ....شود
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 اوستا با صداي زمخت و کلفت که مخصوص بیرون از

 دا زد آن هم به سبک وخانه است ؛ بلند احمد را ص

 سیاق خودش

 باتوام پسر؟ _

 احمد به اوستا که باالي داربست کمچه(ابزار بناي و

 ساختمان) به دست ایستاده، نگاه کرد و با دست

 اشاره در حالی که آخرین تیرهاي چوب را جابجا



 :میکرد خودش را نشان داد و گفت

و اوستا با من کار داري؟دوباره اوستا با همان سبک _
 سیاق خودش کارش را

 :پیش برد و گفت

 دست بجنبون پسر، شب شد، من قرار نیست تو _

 والیتی که خونه دارم، جاي دیگه سر رو بالش بزارم

 سعید نگاهی به احمد که کالفگی از سر و رویش می

 :بارد، کرد و با ته مایه هاي خنده رو به احمد گفت

 بینچی شد احمد جان؟ تو رو صدا می کنه؟ برو ب_

 چکار داره، دیگه آخرش، امروز و فردا تموم

 احمد نگاه عاقل اندرسفیهی به سعید انداخت و آرام

 نجوا کرد_ جون داداش، دیگه نمیکشم

 سعید دیگر نتوانست و با صداي بلند و مردان خندید

 : و گفت

 ...درست میشه، یه کم دیگه تحمل کن آخرش_

 واحمد نفس حبس شده اش را با حرص فوت کرد 

 رو به سعید که هنوز روي سقف در حال چیدن تیر



 :چوب است گفت

 جون داداش، خدا همیشه باهام یار، نمی دونم این _

سري چرا گیر این بشر افتادم_ به هرحال زیادي هم دنیا 
 بر وقف مرادت ، هم

 بچرخه ، رو دل می کنی

 اوستا به صدایش اوج بیشتري داد و گفت

 شت مفت خورید ، اونمشما، جوون نیستید که یه م_

 حاضر به یراق، همه چیز را حاضر و آماده می خواید،

 به کار که میرسید، زیرش میزاید

 سعید در گلو خندید و احمد با چشماي گرد شده از

 تعجب به سعید نگاه کرد و خودش را نشان داد و

 گفت_منو میگه

 سعید که در گلو می خندید، گلویش به قلقلک افتاد

 هد بیشتر از این احمد را ناراحت کند ؛اما، نمیخوا

 روبه احمد شانه هایش را باال انداخت و هرچه کرد تا

 بدون خنده بگوید اما نشد که نشد و خنده در پیش

 زمینه کلمه هایش خودي نشان داد، گفت



 احمد جان تا درشت تر بارت نکرده برو ببین _

 چکار داره ان شااهللا خیر

 خندیدم و خدا داره ازجان داداش امروز زیادي _

دماغم میکشه بیرونسعید دیگر نتوانست و قهقهه زد و احمد 
 سر به

 تاسف براي خودش تکان داد و سعید با همان قهقهه

 به رفتن احمد نگاه کرد و بلند جوري که احمد

 :بشنود گفت

 احمد جان به خاطر لقمههاي کله غازي گرفتی _

 تی بهاحمد همانطور که پشت به سعید میرود دس

 نشانه برو بابا نشان داد و به سمت اوستا که هنوز هم

 .....به جانش ُغر می زند، رفت

 سعید رو به شاگرد گریز پا که این بار در فکر آینده

است، کرد و گفت :_می خواهی شما هم برو؟ اینجا کار 
 تمومه ، شاید

 اوستا کار داشت باشه؟

 راشاگرد گریز پا جوابی داد که سعید انتظارش 



 نداشت

 .....آقا سعید راست میگن شما تحصیل کرده اید_
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 شاگرد گریز پا بدون اینکه منتظر جواب باشد ادامه

 داد_اگه یکی دو سال هم این طوري کار کنم و درس

 بخونم، می تونم برم شهر تو مدرسه شبانه ثبت نام

 ر کنم؛ شبا درس بخونم ؛ اینطوري یاکنم ؛ روزا کا

 دکتر میشم یا مهندس اما، خودم دوست دارم



 خلبان بشم

 هر کسی به غیر از سعید حرفهاي بی سر و ته این

 پسر حواس پرت را میشنید به داشتن عقل سالمش

 هم شک میکرد اما، سعید خنده را خورد و با

 :مهربانی گفت

یپسرك همین مطمئن باش؛ اون وقت دیگه خادم میش _
 امروز همین جا کنار سعید از آینده

 اش پردهبرداري کرد

 االن من  سالمه اگه برم مدرسه شبانه روزي تو _

 شهر، روزها کار کنم و شبها درس بخونم  سال

 دیگه، یه خلبان ماهرم که همه روزنامهها اسمم و

 عکسم بزرگ مینویسن

 مرغ آمین در همان حوالی نشست ، است و با صداي

 نگاه .سر که از آینده اش با شوق و ذوق می گویدپ

 کرد و لبخند زد ؛ آمین گفت و پرواز کرد

سعید با محبت بیشتر رو به پسرك گفت_ انشاهللا، مطمئن 
 باش، تو قدرت رسیدن به این



 هدف را داري وگرنه نمی تونستی آرزو کنی

 ، سفر کرده و آینده را .پسرك که به  سال نیامد

 ، با ذوق و شوق بیشتري مالت ها را دیده و برگشته

 روي تیرهاي چوب که سعید چیده بود، با دقت

 ....بیسابقهاي ریخت

 احمد درست مثل سربازهاي پیروز میدان جنگ با

 لبخندي که بیشتر از این روي صورتش جا نداشت ،

 آمد و سعید با دیدن احمد گفت

چی احمدجان، کبک خروس میخونه؟احمد سرشار از  _
 دست هایش را باز ، باز کرد و رهایی

 :گفت

 سعید داداش، من که گفتم خدا همیشه با من یاره _

 : سعید با خوشحالی گفت

 خدا را شکر که از پیش اوستا باحال خوب_

 برگشتی، کم کم داشتم ، نگرانت میشدم

احمد رو به آسمان کرد و با حال خوب گفت :_خداي من، 
 من نمیدونم میزان براي تشکر از تو



 چقدره؟ پس خودت به همان میزان شکر من رو

 حساب کن

 سعید ، احمد را به خاطر همین سپاس گزار بودنش

 براي شراکت انتخاب کرد؛ بارها در بدترین و بهترین

 و در عادي ترین اتفاق هاي پیش آمده ، دیده بود که

 همیشه همینطور رو به آسمان کرد و با همین ابیات

 هایش و حکمت هایش شکرخدا را بابت تمام نعمت 

 ...کرده

 احمد سرخوشانه نیسان آبی رنگ را ، که پارك

 شده کنار درخت گردوي صالح است را نشان داد و

 گفت :_کلید ساالر کجاست؟ که باید برم ، اوستا دستور

 اکید داده که برم دنبال تیر چوب

 سعید دست از کار کشید و باالي سقف نیمهکاره

 ایین کنار سکو لبخند به لبکمی به سمت احمد که پ

 :ایستاده ، خم شد و با تعجب نگاه کرد و گفت

 خیر باش احمد جان ، کلید پیش شیرین بانو ، مگه _

 تموم شد مصالح



 احمد با کشیدن کلمات ، سرخوشانه تر از هر

لحظهاي در حالیکه به سمت کلبه میرفت گفت:_ خیر تا 
 دلت بخواد ، اوستا تیر چوب تموم کرده و

 رمان صادر کرده ، گفته از ساعه برم از قیاس نجارف

 بگیرم ، بیام

 احمد رفت، با آرزوي اینکه گلناز در را باز کند، می

 رود تا در بزند

 مرغ آمین لبخند زد و سري تکان داد نگاهی که

 هزار حرف دارد

 آمین گفت و در همان حوالی نزدیک به کلبه با

 ....حسابگرانش نشست
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 احمد با سر روي ِ، گلی و خاکی با عشق بی نظیري به

 کف دستش نگاه کرد و لبخند زد از ِگل و کاهی که

 الیهي شیارهاي دستش جا خشک کرده ؛ دستش را

 باعشق مشت کرد و در زد

 گلناز هنوز هم مشغول سوزن زدن روي پارچه سفید

 ت ؛ پارچه ي که قرار است پرده اتاقشرنگ اس

 براي کلبه ي که احمد به او گفت تا آخر این هفته...باشد

 آماده میشود، براي پنجره هایش پرده می دوزد و

 چه سلیقه ي هم خرج می کند براي پایین پرده و

 ....گل هاي چیده شده روي چمن هایش

 گلناز پارچه سفید رنگ را عقب کشید و با دقت و

 به هنري که روي پارچه خرج کرده با شور بهشوق 



 زندگی مشترك نگاه می کند ؛ همان پارچه ي که

 دیشب به احمد نشان داد و گفت که قرار است پرده

 ...کلبه شان باشد

 احمد از ذوق و شوق گلناز غرق لذت شد و با مدادي

 که در سبد مخصوص وسایل دوخت و دوز بود ؛

 کرد و شروع کرد بهپایین پرده را روي زمین صاف 

طرح زدن از گل و سبزه گرفته، تا کبک کنار تختهسنگ 
 و پروانه هایی که روي گل هاي همیشه بهار

 ...باال پایین می کند

 گلناز چه ماهرانه با رنگ هاي روشن و خیره کننده ؛

 تمام طرح هاي احمد را گلدوزي کرد ؛ هنوز سوزن به

 ....پارچه نبرد که صداي در بلند شد

 حمد از پشت پنجره که گلناز رو به آن خیره بود باا

 اشاره خواست در کلبه را باز کند

 احمد با عشق به در کلبه ضربه میزند

 یک ضربه و کمی مکث و سه ضربه پشت سر هم و

 این ضربه ها نشان می دهداحمد پشت در است



 گلناز با چه شوري پارچه و سوزنی که نخ قرمز را با

 مات این همه عشق و محبت میخود همراه کرده ؛ 

 ...ماند

 گلناز با چه عشقی پشت در حاضر شد و دستی روي

 دامن چین دارش کشیده و موهاي موج دارش را زیر

 روسري گلدار برد و با نفس هایی که از هیجان بند

 آمده، در را باز کرد

 ناخواسته دست روي دهانش گذاشت تا لب هاي که

و شاید می  طلب کش آمدند، دارد را بگیرد
 خواهدمرواریدهاي ، که یک دست سفید و دلبرانه نگاه

 خیره می کند، را نشان ندهند

 هر چه هست ، تمام این حرکات گلناز جز طنازي

 ...معناي دیگري براي احمد عاشق دل ، ندارد

 احمد اخم ساختگی کرد و نگاهی به اطراف خودش

 و گلناز انداخت و یک قدم نزدیک گلناز شد و بینی

 قلمی گلناز را کشید و گفت

 چی اعمی قیزي؟!، میخندي؟! هوس کتک کردي؟_



احمد ...گلناز عاشق این عاشقانه هاي یواشکی احمد است
 هیچ وقت گلناز را انگشت نما نکرده

 هر وقتی در جمعی باشند سر به زیر و آرام است

 ولی تمام حواسش به گلناز و اطرافش هست

 ر جمع انگشت نما کنداصالً دوست ندارد گلناز را د

 گلناز افتخار می کند به داشتن چنین مردي که در

 جمع عاقالنه رفتار میکند

 گلناز نه الل و نه کر است ؛ گلناز کم توان شنوایی

 دارد اما به احمد که میرسد از همه شنوا تر و از همه

 ..زبان دارتر استگلناز عاشق و دلباخته احمد است

 ت ساله بود و نمی توانستوقتی این را فهمید که هف

 به مدرسه برود

 احمد چه عاشقانه کتاب و دفتر را مقابلش ورق

 میزد و با صبر و حوصله درست مثل مرحوم باغچه

 بان کلمه ها و حرفها را به او می آموخت و مثل

 معلم هاي سخت گیر امتحان می گرفت و چه

 عاشقانه به گلناز تقلب می رساند



آخر همه امتحانها، جایزه ....عجب پارادوکس شیرینی
 گلناز کوهنوردي روي

 کوههاي مرزي بود و در آخر همه خستگی ها، با

 عشق گلنار را کول می کرد و گلناز با چه اطمینانی

 در آن ارتفاع، سر روي شانه هاي احمد می گذاشت

 و چشم می بست و با اطمینان خاطره به خوابهاي

 شیرین وصال پر و بال میداد

 !ل زدي؟ گل ، نازم؟به چی ز _

 گلناز خجالت زده از نگاه خیره سري تکان داد و

 چشم به زمین انداخت

 احمد یک قدم نزدیک تر شد و دست خاکی را زیر

چانه اش گذاشت و سر گلناز را باال آورد و عاشقانهدر 
 چشمهاي دلبرانه اش نگاه کرد و با صداي خاص و

 : خواستنی تر گفت

 یش من سر تو پایین ننداز،هیچ وقت پ ....هیچ وقت_

 !!!میدونی چقدر دوست دارم؟ ...میدونی

 گلناز با لبخند به احمد نگاه کرد و با صداي گنگ و



 ...حرکات دست از ظاهر خنده دار احمد گفت
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 احمد چه عشقی می کند وقتی گلناز را سر ذوق می

 یند سرش را کمی نزدیک برد و جایی کنار لب هايب

 شکوفیدگلناز را 

 گلناز یک مرتبه صاف ایستاد و خشکش زد

 درست مثل عروسک هاي پشت ویترین و هر دو

 دستش را روي قلب بی قرارش گذاشت و با چشم



 هاي گرد شده به احمد که چشم و ابرو باال می

 ...انداخت؛ رو به رو شد

 دن هاي گلناز لذت می برد واحمد از این خشک ش

 دوست دارد

گلناز روزي هزار بار اینگونه برایش دلبري کنداحمد با 
 شیطنت دوباره لب هایش را غنچه کرد براي

 ن دوباره گوشه لب هاي گلناز، نزدیک شد،شکوفید

 ولی این بار طرف دیگر لب هاي صورتی رنگ او را

 شکوفید

 اي آشنايگلناز با دیدن لب هاي غنچه شد و نگاهه

 ي شانهاحمد رو به احمد اخم کرد و دست روي 

 احمد گذاشت و خودش را عقب کشید و با صداي

 گنگ و اشاره دست از حضور بی بی قشنگ و دالرام

 گفت

 احمد به اخم هاي شیرین و خواستنی گلنار با اشاره

 .دست گفت:_ پس بدو سوئیچ نیسان رو بیار تا برم

 ننده و حرکاتمکثی کرد و با صداي وسوسه ک



 نمایشی دندان هایش را نشان داد و ادامه داد

 و گرنه خیلی گشنمه، می تونم همین االن درسته_

 این همه دلبري ها تو قورت بدم

 گلناز هر وقت این حرکات نمایشی و حرف هاي

 احمد را می شنیده دستپاچه میشد و ولی این بار

 صورتش از خجالت سرخ شد و پا به فرار گذاشت و

 ر اتاقی که بی بی قشنگ لباسهاي خودش ود

دالرام را در بدو ورود، گذاشته بود ؛پناه برداحمد با تعجب 
 ...شانه هایش را باال انداخت و خندید

 این اولین باري است که گلناز بعد از شنیدن این

 ...عاشقانه هاي تکراري پا به فرار گذاشته

 د تااحمد همین طور بال تکلیف کنار در کلبه ایستا

 شاید خبري شود از گلنار که یک مرتبه صداي

 زمزمه ظریفی آمد و خون در تمام رگهاي احمد

 خشک شد و صورتش مانند کسی که روح دیده

 ....سفید شد

 مرغ آمین با فرشته هاي حسابگرش در حال حساب



 و کتاب کردن ؛آمین ها بودند که بی بی قشنگ را

از با دیدن بی بی گلن...پشت سر احمد دیدند و قهقهه زدن
 ....قشنگ پا به فرار گذاشت

 احمد با همان حال ویران از خجالت سر به زیر

 انداخت و کنار کشید و صاف ایستاد

 بی بی قشنگ که سرش پایین است، لبخند زد،

 لبخندي که از چشمهاي احمد دور ماند

 بی بی قشنگ حضور احمد را نادیده گرفت و

 نمایش زمزمه میکرد ،همانطور که زیر لب با خود به 

 وارد کلبه شد و انگار نه انگار که احمد کنار در کلبه

 ...از خجالت سرخ شده، ایستاده

 احمد اول باور نکرد اما، وقتی توجهی از بی بی

قشنگ ندید با احتیاط بی بی قشنگ را آرام صدا 
 بی........زد_بی

 بی بی قشنگ پیِر روزگار است و خود را مشغول

 زهاي کرد، که از پشت کلبه چیده بودپاك کردن سب

 احمد دوباره بی بی قشنگ را صدا کرد اما کمی



 محکم تر از قبل

 بی.....بی_

باز هم از جانب بی بی قشنگ جوابی نگرفتاحمد اینبار با 
 خیال راحت تر، نفس عمیقی کشید و

 با صداي بلندتري بی بی قشنگ را صدا زد

 بی بی_

 ماهرانه خودش را بی بی قشنگ لبخندي زد و چقدر

 به واقعیت پرت کرد و دور و اطراف را نگاه کرد و در

 آخر رو به احمد که کنار در باز کلبه ایستاده، با

 تعجب سبزیها را در سبد گذاشته و از جا بلند شد

 :و گفت

 چی شد؟ احمد خیر باش اینجا چی می خواي؟_

احمد با حال بهتري نفس عمیقی کشید و پرسید_خبرا که 
 !!شماست؟! تو فکر بود بی بی؟ پیش

 بی بی قشنگ ناخواست تمام نگرانی هایش را در

 :صدایش ریخت و گفت

 آره مادر، نگران دالرامم، بچم سعید آب شد از_



 نگرانی دالرام با اینکه به رو نمیزنه اما، من می فهمم

 که تو حال خودش نیست، میترسم با فکر و خیال

 یادپشت ماشین بشینه و بالیی سرش ب

 احمد لبخند اطمینانبخش زد و با آرامش به این

همه نگرانی مادرانه گفت_ نگران چی بی بی؟ تا من 
 بعدشم که ...هستم

 حاال دیگه چی؟ بازم...همیشه همراه آقا سعیدم

 نگرانی؟؟

 : بی بی قشنگ با خوشحالی رو به احمد کرد و گفت

 واقعا مادر؟ براي دلخوشی من که نمیگی؟همیشه_

 یرید، شهر؟باهم م

 ...بله بی بی خانوم با هم میریم، میایم_

 بچم سعید داره دیوونه میشه از این بالي بی خبر_

 که سرش اومد، خیر ببینی مادر تو پشت فرمون

بشین، خوب؟احمد مکثی کرد و با عشق پسرانه رو به این 
 مادر نو

 :ظهور کرده گفت



 ،چشم بی بی، پس شما هم قول بده؟ از این به بعد  _

 بعد خدا ناموسمون رو به امید شما تو این جنگل دور

 ..از اهالی روستا، تنها بزاریم

 بی بی قشنگ چه کیفی میکند که دو پسر رشید و

 دو دختر براي هم صحبتی دارد و با لبخندي که زد با

 :محبت گفت

رو تخم چشمم جا دارند ؛این دو دسته گل_فداي چشمات _
 بشم من بی بی خدا نکنه

 قشنگ با همان لبخند که لحظه به لحظه بی بی

 بیشتر روي چهره مهربانش جان می گیرد، از احمد

 آمدنش را پرسید

 چیکار داري مادر؟ که اینجا یه لنگه پا وایسادي _

 ؟....گلناز رو صدا کنم
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 ز آمد رنگ از چهرهاحمد به محض اینکه اسم گلنا

 : اش پرید و با هول زدگی گفت

 نمی خواد صداش کنی بی بی ؛ دنبال....نه ...نه_

 سوئیچ نیسان اومدم؛ برام از قیاس نجار تیر چوب

 بگیرم ؛ تیر چوب ها دارن تموم میشن اوستا گفته تا

 تیر چوب برسونم بلکه کارا زودتر تموم شه

 ست خانهايبی بی قشنگ خوشحال از اینکه قرار ا

 : به خانههاي امیدش اضافه شود با خوشحالی گفت

 ان شااهللا، بی حرف پیش و پس تموم میشه، صبر_



 کن االن میگم گلناز کلید رو بیارهاحمد با دستپاچگی گفت
: 

 ..نه بی بی نمی خواد، صداش کنید فقط_

 بی بی قشنگ به سمت احمد برگشت و با لحن شاکی

 گفت

 ه دارم ؛ باید غذا به راه باشه،مادر من مریض تو خون_

 نمی خواي که زن مردم تلف شه از گشنگی

 احمد صاف ایستاد و سکوت کرد و بی بی قشنگ به

دنبال گلناز راهی اتاقش شدگلناز با صورتی سرخ از 
 خجالت سوئیچ را به سمت

 احمد گرفت در حالی که چشمهایش یک دنیا گلگی

 از احمد دارد

 ر گلناز را میشناسنداحمد این نگاه هاي دلخو

 احمد که از نبودن بیبی قشنگ خیالش راحت بود،

 چرا که دید بی بی قشنگ از در پشتی کلبه که

 روبروي در ورودي کلبه است؛ بیرون رفت

 گلناز که نزدیک احمد شد؛ احمد با خیال راحت بار



دیگر بینی گلناز را کشید و گفت:_جان احمد بی بی 
 فکر حواسش نبود ؛ تمام حواس و

 و خیالش پیش زن داداشه که زودتر سر پاشه، اصال

 من رو ندید، سه بار صداش کردم تا حواسش جمع

 شد

 گلناز از نگاه اطمینان بخش احمد لبخند زد ؛ سري

 به مهربانی تکان داد ؛ احمد ناشیانه از دلبرانه هاي

 گلناز گالیه کرد

 آخه مگه مشکلداري تو، اینطوري ادا در میاري،؟ _

 م انتظار داري من مثل ساموراها، عابد و زاهدبعد

 !؟...وایستام به دلبراهات نگاه کنم

گلناز خندید و احمد دندان نشان داد و گفت:_ یه جوري 
 گازت میگیرم که یه هفته از اتاق در

 نیایی ها، کم و ادا اصوال در بیار، نیست که کم

 خودت دلبري،جدیدا این اداهاتم اضافه شد

 م حرکات و لب خوانی احمد را از بر بودگلناز که تما

 سري به ناز تکان داد و دلبرانه خندید



 احمد به حالت نمایشی به سمت گلناز خیز برداشت

 گلناز، احمد را به سمت بیرون کلبه حل داد و در را

گلناز از اینکه بی بی قشنگ ...بست و نفس آسوده کشید
 آنها را ندیده با خیال

 فت و پرده را کنار کشید وآسوده به سمت پنجره ر

 به هم صحبتی احمد با سعید نگاه کرد، لبخند زد و

 پرده را انداخت همان جا کنار وسایل دوخت دوز به

 ....متکاها تکیه داد

 احمد رو به سمت باال به سعید که هنوز هم روي

 سقف کلبه سخت مشغول کار است، نگاه کرد و گفت

: _ 

 ..داداش سعید با اجازه

تی نگاه سعید را دید، موذیانه گفت:_ من رفت، احمد وق
 اما خدا به شما صبر بده

 سعید عرق پیشانیش را با آستین پیراهنش گرفت و

 سرش را کمی به سمت پایین برد و چشمهایش که

 :هزار برابر موذیانه تر از احمد بود،کرد و گفت



 میگم شما کار داري می خواهی به اوستا بگم من_

 ...ایین اصال خودم برم بهتربرم؟ بزار بیام پ
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احمد با لودگی گفت:_داداش چیزي الزم داشتی زنگ 
 بزن، جون داداش

 اگه راضی باشم به زحمت بیفتی



 احمد درست مثل فراري ها بِدو خودش را به نیسان

 ست و به محضرساند و با لودگی پشت فرمان نش

 نشستن پشت فرمان دستی براي سعید تکان داد و

 چند بوق هم پشت سرهم زد و رفت

 ...سعید سري تکان داد و خندید

 اوستا با صداي اوج گرفته که مخاطب خاصی در نظر

دارد اما غایب است، گفت:_ جوونها این دوره زمونه رو 
 باید به چوب بست،

 انش، بوقفلک کرد تا حرف بفهمن، چه خوش خوش

 بوق می کنه، فکر کرد هنوز شاه دوماد

 سعید اوستا را خوب میشناسند و از مرام و

 ...مسلکش خبر دارد

 اوستا از معدود مردانی است که میتوان از آنها یاد

 کرد و یاد گرفت و آنها را سرلوحه زندگی کرد

 مردانی که خنده و شادي را در خانه و براي خانواده

 بد و اخم و تخم را پشت در جا میداند و تمام حال



می گذارنداوستا بهترین مرد براي همسرش و بهترین پدر 
 براي

 فرزندانش است

 خانواده اوستا لحظه شماري می کند تا اوستا به

 خانه برسد تا یک روز خوب را کنار هم به بهترین

 .شکل و حال شب کنند

 بی بی قشنگ با دقت تمام ، سبزي هاي پاك شده را

 خورد کرده و به سوپی که مخصوص دالرامشست ، 

 پخته است ، اضافه کرد

 همچنین که سبزي در سوپ ، خوشرنگ شد ؛

 قابلمه کوچک مسی را، از روي اجاق زغالی برداشت

و آرام آرام در حالی که هم میزد با مالقه چوبی درکاسه 
 چینی گل سرخ ریخت و کاسه را با دقت در

 ام به راه افتاد وسینی گذاشت و به سمت اتاق دالر

 با خود آرام آرام نجوا کرد

 ...دخترم ضعف میکنه تا شام _

 حکمت خدا را شکر از مادرانی همچون بی بی



 قشنگ هیچ گاه مادر نشدن، اما مادر ماندن و

 مادرانه عشق ورزي می کنند

 بی بی قشنگ ، مادر نشد ولی، به اندازه همه

 نوزمادرهاي دنیا، عاشقانه مادري می کند و ه

 سرچشمه مهرش را خشک نکرد و مدام در حال

مادران کردن استبیبی قشنگ به سمت اتاق دالرام رفت و 
 با یک

 دست در را باز کرد و به سمت پاتختی کنار تخت

 رفت و سینی را روي آن گذاشت

 پنجره اي که پشت به کلبه بود را باز کرد و پرده

 ع کردهایش را رو به باال جمع کرده و گره زد و شرو

 با دالرام حرف زدن

 برات سوپ....پاشو دورت بگردم ....دالرام مادر _

 پاشو مادر تو.....آوردم تا شام ضعف نکنی

 طاقت کم شد، تاب نمی یاري تا.....مریضی

 پاشو مادر تو سوپت رو بخور تا شام دو سه.....شام

 ....ساعت مونده
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 بی بی قشنگ همینطور که مشغول حرف زدن با

 دالرام خوابیده در تخت خواب است به سمتش رفت

 و درست در نزدیکترین حالت صورت بی روح دالرام

 را دید و نفسش بند آمد با ترس لحاف را از روي

 دالرام کنار زد و با دیدن مالفه سفید رنگ که از

 زد خون غلیظ سرخ شده فریاد



یا حسینسعید تیر چوب را بلند کرد تا کنار بقیه تیر چوب  _
 ها

 روي سقف کلبه سوار کند که صداي فریاد یا حسین

 بی بی قشنگ تمام حواسش را پرت کرد و تیر چوب

 از دستش افتاد و اصال نفهمید چطور اما از روي

 سقفی که با زمین سه متر فاصله داشت ، پرید

 پیچیده درد شدید در پاهاي سعید

 درد را نادیده گرفت دست تا به سرعت به سمت

 کلبه و فریادهاي بی بی قشنگ و التماس هاي که

 تمامی ندارد برساند

 بی بی قشنگی که خدا را مدام براي مد و کمک صدا

میزد و چه جانسوز فریاد میزدسعید را با تمام درماندگی 
 صدا می کند

 گلناز راسعید با عجله خودش را به کلبه رساند و 

 کنار در اتاق دالرام که اشک میریخت، دید و صدا

 هاي جانسوز بیبی قشنگ که دالرام را صدا میزند

 حواسش را جمع اتاق کرد و پا به اتاق گذاشت ؛



 نزدیکتر رفت قدرت از پاهاي سعید رفته

 گلناز با دیدن حال ویران سعید دست هایش را روي

 هوم هقدهانش قفل کرد و با صداي گنگ و نامف

 میزندسعید برگشت و به گلناز نگاه کرد و دوباره زاویه

 نگاهش را به بی بی قشنگ که پایین تخت دالرام

 جانسوز نغمه میخواند ، داد

 سعید با تمام ایمانش رو به آسمان خدا را صدا کرد

 بی بی قشنگ با دیدن سعید بلند شده و با صورتی

 :که غرق اشک و غم است ، گفت

 ...ه که شرمنده شدمقشنگ بمیر _

 سعید نفس عمیقی کشید تا این زن پا به سن

 گذاشته را بیشتر از آزار ندهد و با آرامش ساختگی

 گفت:_ شلوغش کردي شیرین بانو، مگه چی شده؟

 سعید ویران تر از این است ، نمی داند چرا اما با یاد

 خدا دلش آرام گرفت

 دست بجنبون تا مادر ، مثل بچه تلف نشده ،_

 برسونش درمانگاه



 سعید گیج به بی بی قشنگ نگاه می کند منظورش

بی بی قشنگ گیجی نگاه ...از مادر چه بود را نمی فهمید
 سعید را خواند و با شرم و

 خجالت جلو رفت و لحاف روي دالرام را بیشتر کنار

 زد

 ...هنوز نگاه سعید به بی بی قشنگ است

 :گفتبی بی قشنگ با نشان دادن وضعیت دالرام 

 قشنگ بمیره ، برسونش درمانگاه تا خودش هم_

 مثل طفلش تلف نشده ، بچم رنگ به رو نداره

 سعید رد نگاه بی بی قشنگ را گرفت و با دیدن آن

مالفه ي که به سفارش بی بی قشنگ از بازار گرفتهبود 
 و االن غرق خون بود زیر پاهایش خالی شد و

 ن، نداشتچشم هایش بیشتر از این جا براي باز شد

 دستهاي گلی اش را روي موهاي آشفته اش محکم

 :کشید و با صداي درمانده تري گفت

 یا خدا _

 سعید فکر این جایش را نکرده، بود



 بی بی قشنگ با اشک و بغض که تمامی ندارد ؛

 دالرام را صدا زد و باز هم صدا زدن هایش بیجواب

 نارسعید سردرگم و درمانده مدام نگاهش گوشه ک...ماند

 کلبه را می گردد و هرچه می گردد ؛ بیشتر سردرگم

 می شود ، تا اینکه گلناز سوییچ پیکان را مقابلش

 گرفت

 سعید با دیدن سوییچ پیکان به صورت گلناز نگاه

 کرد و تمام قدردانی اش را در چشمهایش ریخت و

 تشکر کرد و به سرعت از کلبه بیرون رفت

 گونه شرایط بی بی قشنگ نمی داند باید در این

 ....چطور رفتار کند

 حصارباز هم بی بی قشنگ بی پناه شد و طلب 

 .کربالیی صفدر را می کند و پناهگاهش را می خواهد

 . 
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 سعید نگاه ملتمسی رو به آسمان انداخت و با

 صداي موتورچشمهاي بسته استارت زد، با شنیدن 

 پیکان، چشمهایش را با لبخند باز کرد

 پیکان را درست در یک قدمی سکوي سیمانی پشت

 کلبه نگهداشت ؛ دور از نگاههاي اوستا و شاگردانش

 و به سرعت از ماشین پیاده شد و با همان سرعت

وارد اتاق دالرام شدبدون نگاه کردن به بی بی قشنگ و 
 گلناز، دالرام بی

 اش چسبان و با قدم هاي شانهکرد و به  حصارجان را 

 بلند به سمت پشت کلبه پا تند کرد



 گوشه هاي دالرام درست روي قلبی که خون را به

 سرعت پمپاژ می کند، است و سعیدي که با نرمش و

 التماس دالرام را صدا میزند

 دالرام تورو به خدا، چشماتو باز کن؛ چشماتو باز _

 ، تو فقط چشماتو بازکنی، هر کاري بگی رو می کنم

 کن

جایی کنار ...پشت پلکهاي بسته دالرام این نغمه تکرار شد
 تخت زنی بی جان روي تخت سفید و

 مردي بلند قامت چون کودکان بی پناه روي تخت

 ....آوار شد

 صحنه ها گنگ و نامفهوم است براي دالرامی که هم

 زمان دو صداي ملتمس می شنود

 التماس می کند وصداي سعیدي که کنار گوشش 

 صداي مرد بلند قامت که چون کودکان بی پناه کنار

 خودش را.....تخت آوار شد و التماس می کند اما

 خوب میبیند که در سه کنج دیوار ایستاد و اشک



دالرام در وهم و خیال زن ....هایش با التماس همراه است
 خوابیده روي تخت را دید

 .... چهره ي زیبا و استخوانی

 را ایستاده در کنار تخت سفید که اشک می خودش

 ......ریزد

 ....همه چیز گنگ و در هم بر هم است

 دالرام توروخدا چشماتو باز کن_

 سعید، دالرام را با احتیاط روي صندلی عقب

 گذاشت و به سرعت پشت رول نشست که یک

مرتبه در کمک راننده باز شدبی بی قشنگ که هنوز هم 
 وبی امان اشک میریزد 

 التماس عالم و آدم را می کند تا دالرام چشم باز

 کند سوار شد

 :سعید با دیدن بی بی قشنگ عاجزانه گفت

 کجا؟ _

 بی بی قشنگ با اشکی که تمامی ندارد روبه سعید با

 :التماس گفت



مادر، من دووم نمیارم تا شما برید و بیایدسعید لپ هایش  _
 با حرص باد کرد و دور از چشمهاي

 بی بی قشنگ درمانده بیرون فوت کرد و به بی قرار

 گلنازي که نگران کنار در کلبه ایستاده نگاه کرد

 سعید با تن صداي کنترل شدي از بی بی قشنگ

 :خواست که رد نگاهش را بگیرد و گفت

 االن زن احمد رو چکار کنم، هان، شیرین بانو نگاه_

 کن ؛ گلناز تنها میمونه ؛ اوستا و شاگرداشو هنوز

 ...تناهس

 صفدرش آرام می حصاربی بی قشنگ تنها در 

اگر صفدر بود و این نگاه بی پناه بی بی قشنگ ....گیرد
 را

 ....میدید، دنیا را یک تن حریف میشد
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 بی بی قشنگ آه عمیقی کشید و یاد حرف احمد

 افتاد

 از خدا امیدشان به او و ناموسش امانت ،احمد بعد 

 پیش اوستبی بی قشنگ با قلب شکسته ، شانه هاي که از

 ناامید افتاد ، از ماشین پیاده شد و با صداي که به

 :زحمت شنیده می شود گفت

 بی خبرم نزاري مادر، برو به سالمت ان شااهللا _

 بیشتر از این شرمنده نشم

 بی معطلی سعیدي با یک خداحافظی سر سري



 حرکت کرد و در جاده جنگلی محو شد

 بی بی قشنگ همان جا کنار در کلبه تسبیح فیروزه

 ایش را از دور گردنش در آورد و با بغض و اشک براي

سالمتی دالرام دانه ها را یکی یکی انداختدرمانگاه درست 
 در جایی که مرکز دیده همه اهالی

 ....هروستا است ، قرار دارد و این یعنی فاجع

 سعید با نادیده ، گرفتن نگاه هایی که در پی او می

 آیند ، وارد روستا شد

 این اولین باري است که پا به مرکز روستا گذاشت ،

 با اینکه روستا تنها یک کیلومتر با کلبه جنگلی

 فاصله دارد اما، پیش نیامده که وارد روستا شود

 لتنها با مش رجب که مغازه ي نسبتاً بزرگی در او

جاده روستاي دارد، خرید و فروش می کندسعید از ماشین 
 پیاده شده، بدون توجه به نگاه هاي

 خیره مردان و زنان روستا که با دیدن سعید، یک جا

 ،.تجمع کرده اند و پچ پچ می کند با عجله در عقب

 پیکان را باز کرد و با عصبانیت از نگاههاي خیره که



 کشید تمامی ندارد ، با نفس عمیقی که

 کند ؛ با عجله حصارتا مسلط تر از قبل دالرام را آرام 

 .وارد درمانگاه کوچک شد

 دالرام صداي منو میشنوي، خواهش می کنم، _

 بیشتر از این من رو به دردسر ننداز

 سعید با تک تک کلمات ، دالرام را التماس می کند

دالرام پشت پلکهاي بسته ، ...اما، از دالرام جوابی نیست 
 صویرهاي گنگ وت

 التماسهاي مردي را میشنود که با عجز و ناتوانی

 گرفته و حصارزنی را صدا میکند ، که روي تخت به 

 ....نام آشناي دالرام در هزار توي مغزش صدا میزند
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 ته،دختر جوانی با روپوش سفید پشت میز نشس

 است و در حال نوبت دادن به بیماران است، به محض

 اینکه سر بلند کرد تا هیاهوي به پا شد را آرام کند،

 با دیدن سعید و دالرام با وضعیتی که دارد به سرعت

از جا بلند شده و به سمت سعید رفت و پرسید_ چی شده 
 ،؟..آقا

 سعید در حالی که نفس نفس میزند با صداي خش

 : رص نگاه هاي خیره گفتگرفته از ح

 حالش خوب نیست ؛ کجا بزار رو تخت_

 هم همه بیشتر شد ؛ حتی با تذکر منشی جوان هم

 ...بی فایده بود و صداها واضح تر شد



 بعضی از زن ها که به دنبال حرف و حدیث می

 گردند االن بهترین موقعیت را به دست آورده اند و

 !؟...ند_خواهرشبی خبر از اتفاقهاي پیش آمد نظر میده

 ....احمقی خواهر، معلومه که نه_

 !!!!....من فکر کنم زنشه _

 !!!....اهللا اعلم _

 !؟...حاال چرا با این سر و وضع_

پیرزنی که از طرف عروس کوچکش که ...خدا میدونه_
 نور چشم

 :پسرش شد،دل پري دارد،گفت

 ...عروس که به حرف نباشه، باید قلم پاشو زد_

 لن کوچک، عروسی به نمایندگی از تماماز انتهاي سا

 عروس ها برخاست و دست هایش را به دو طرف

 :پهلویش زد و با لجاجت و لجبازي مشهودي گفت

 مادر شوهر باید حد و حدود خودشو بدونه، دیگه _

 تموم شد، دوران حکمرانی

 جالب اینجاست در این روستاي کوچک همه، هم را



زدن بایدمحافظه کار مثل کف دستش میشناسد و در حرف 
 باشند اما، اصال این طور نیست ؛ تازه

 عروسی دیگري با گستاخی از انتهاي سالن بلند شد

 عروسی که همه در روستا او را به زبان تیز و بی

 پرواي میشناسند و به حالت مسخره حرفی زد که

 همه الل شدن

 ؟...مادرشوهر سیري چند_

 ند بایدسعید درگیر منشی گیجی است، که نمیدا

 ....در کدام اتاق به دالرام جا دهد

سعید به یکباره عصبانی شده و با صداي بلند گفت:_چرا 
 گیج میزنی، اصال این خراب شده دکتر داره

 این اولین باري است که سعید با صداي بلند کالمات

 زشت و به دور از ادب و شانش میزند

 اگر روزي به سعید می گفتن روزي خواهد، رسید

 تو در مکان عمومی فریاد می زنی و حرف هايکه 

 درشت می گویی

 سعید به گوینده ي این خبر می خندید



 کی این بی فرهنگ رو تو درمانگاه من راه داد ؛ _

بندازیدش بیرونسعید فهمید که باید موضعش را با این زن 
 فربه ي،

 کوتاه قد محترمانه کند وگرنه دالرامی نخواهد

 بود

 اش باال و پایین حصاردآلرام را در سعید همانطور که 

 می کند تا از دستش نیفتد رو به سمت دکتر عبدي

 رفت و با عجز و درماندگی در حالی که وضعیت

 :دالرام را نشان میدهد گفت

 شرمندم خانم دکتر، داره از دست میره_

 دکتر با آن قد کوتاهش که به زحمت تا سرشانه هاي

شنه بلند ، بدوننگاه کردن سعید میرسید ؛ آن هم با کفش پا
 به سعید با آرامش اعصاب خوردکنی،

 وضعیت دآلرام را بررسی کرد و گفت

 ....خیلی وقته از دست رفته ، آقاي نسبتا محترم _
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 گفت و رفت

 شسعید به یکباره احساس کرد؛ دنیا با تمام عظمت

روي سرش آوار شدهبا ترس و دلهور صورتش را، 
 نزدیک صورت دالرام

 برد و نفسهاي گرمش صورت سرد دالرام را گرم

 کرده و به محض اینکه پلکهاي دالرام لرزید

 :سعید با تمام جانش لبخند زد و گفت



 عاشقتم_

 دالرام شنید و عاشق شد

 مرغ آمین دید

 داي آسمان و پرلبخند زدخودش این بار آمین گفتن به بلن

 کشید

 دکتر از اتاق معاینه انتهاي سالن بیرون زد و در

 چهارچوب در ایستاد و با بدترین لحن ممکن گفت

 چرا خشکت زد، تا بیشتر از این به کشتنش ندادي_

 بیا بخواب روي تخت

 سعید از ینکه هنوز سالن کوچک قبل از آمدن دکتر

 وتعبدي در هیاهو بود و االن با حضورش در سک

 محض ، متعجب زیر چشمی نگاهی کرد و به سمت

اتاق انتهاي سالن راه افتادتمام مراجع کننده ها میدانند اگر 
 بر خالف دکتر

 عبدي رفتار کنند ؛نوبتشان میرفت براي هفته بعد و

 سعید این را نمی داند

 سعید با خودش آرام نجوا کرد



 این دکتر؟!! پس دکتر گلباغ چیه!!؟ _

 ري مشهودي به سمت دکتر عبديسعید با دلخو

 رفت دکتر عبدي با کراهت خودش را کنار کشید و

 : سعید ناخواسته گفت

سعید، خودش از حرفی که زد ...میمون و این همه ادا_
 ؛پشیمان و خجالت

 زده شد با اینکه دکتر عبدي نشنید اما، خجالت

 ...میکشید که با دکتر عبدي همکالم شود

 ستکش به دست می کرددکتر عبدي در حالی که د

 :گفت

 لباساشو در بیار _

 سعید به سرعت نگاهش را به صورت جدي دکتر

عبدي انداخت که در حال ، زدن ماسک استدکتر عبدي با 
 نگاه خیره سعید از زدن ماسک لحظه

 دست کشید و با لحن مسخره که ته مایه ي توهین

 :دارد گفت

 نکن انتظار داري من در بیارم_



 د و ساکت ایستاد؛ دکتر عبدي از اینسعید حرفی نز

 که واکنشی از سمت سعید ندید ؛ ماسکی را که زده

 بود با عصبانیت روي میز پرت کرد و از اتاق بیرون

 رفت

 سعید نگاهی به دالرام کرد، حتی از تصورش هم

 خجالت کشید و به دنبال دکتر عبدي از اتاق بیرون

دیدن منشی جوان  رفت تا دکتر را به اتاق برگرداندسعید با
 به سمتش رفت و خیلی

 غیر ارادي دست در جیبش کرد و تنها دارایی اش

 تومنی بود که به آن کبریت هم نمیدادند 

 سعید با نفس عمیق به سمت منشی جوان رفت و

 :گفت

 دکتر کجا رفتند؟ _

 منشی سرش را باال گرفت و با لحن کامال عادي

 :پرسید

 : ستد با غیض گفت رفت؟سعید کالفه از این داد و_

 میشه صداش کنید_



 منشی با همان آرامش سرش را پایین انداخت و

 : گفت

 باید خودشون بیان، به حرف کسی جاي نمیرن_

 سعید ناباورانه نگاه متعجبی به منشی جوان انداخت

 و با گیجی و نفهمی پرسید_یعنی چی!!؟
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 منشی جوان بیتفاوتی شانه اي باال انداخت و بی

 جواب مشغول نوشتن شد

 سعید نفهمید چه شد و چطور شد ولی فریاد کشید

 با تمام قدرت و گفت_بیا بیرون

 تمام نفس ها حبس شد ؛ یک بار دور خودش چرخید

 و بلندتر از قبل فریاد کشید

 بیا بیرون دکتر احمق_

 هم نکشید و دکتر عبدي دیگر کسی حتی نفس

 حق به جانب و از اتاق بیرون آمد و با پررویی گفت

دست زن علیلت رو بگیر از درمانگاه من بزن _
 بیرونسعید دیگر گنجایش بیشتر از این را نداشت به

 سمت دکتر عبدي هجوم برد و درست قد چهار

 انگشت با فاصله از دکتر عبدي تمام هیکل درشتش

 :ي کشید و با صداي بلندي گفترا به رخ دکتر عبد

 ...زن من_

 بلندتر فریاد کشید

 .....آره_



 دالرام در بی حالی صداي فریاد سعید را شنید و

 ناخواسته لبخند زد ؛ نه دالرام فهمید و نه آنهاي که

منتظر اطالعاتی از این پسر بی حاشیه بودندامروز عجب 
 روزي بود و چه چیزهایی که از این

 نمی دیده جوان آرام ساکت

. 
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 سعید پرسشی، پرسید ولی حاضرین در درمانگاه

 یک برداشت داشتن این که دخترك با آن وضعیت

اسفناك زن سعید استدکتر عبدي ترسید و ناخواست در 
 خود جمع شد و

 این یک قدم عقب رفت تا به حال صداي بلندي با

 حجم از اعصبانیت نه ، دیده بود و نه شنیده بود

 حاضرین با لبخندي پیروزمندانه از این رقابت ،

 جناب سعید را گرفتند و پیاز داغش را بیشتر کرد و

 مدام با حرف هاي منظور دار به سعید نخ میدادن تا

 تمام کینههاي که از دکتر عبدي دارند را تالفی کنند

 یچارهاالن تلف میشه زن ب_

 حرف هاي زیادي زده شد و مثل هیزم خشک به

 آتش حرص سعید اضافه میشد اما ، در همین یک

جمله ، شیطان خانه کرده و در آتش اعصبانیتسعید دمید 
 همین حرف کافی بود تا جري تر شود و

 شد

 سعید با فریادي که کشید جوري اتمام حجت کرد،



 که خون در رگ هاي همه حاضرین خشک شد

 یه تار مو از سرش کم بشه تو رو با این درمانگاهاگه _

 رو به آتش میکشم

 دکتر عبدي که خود را از اول باخته بود اما به رو

 نمی زد، با صداي تحلیل رفته ي نگاه از سعید گرفت

 و بدون هیچ حرفی نگاهش را سمت منشی جوان

 کرد و گفت :_تا من بیام ، برو آماده اش کن

 دو پاي دیگر قرض کرده به منشی جوان دو پا داشت

 سمت اتاقی که دالرام با لبخند منتظر بود، پرواز کرد

 : با بستن در اتاق معاینه لبخند موزیانه زد و گفت

 ...خوردي، نوش جونت_

 و با همان تفکر خبیث ، خرامان خرامان به سمت

 دالرام که روي تخت بی جان افتاد ، رفت ؛ با دیدن

 وضعیت اسفناکش با تعجب لبخند دالرام با توجه به

نگاه کرد ؛ دلیل لبخندش را نفهمید و گفت_صداي منو 
 !!!؟....میشنوي

 دالرام با تمام بی حالی با حفظ لبخند با آرامش



 چشم هایش را نیمه باز کرد

 منشی جوان با دیدن بی رمقی دالرام پرسید

 حالت خوبه؟_

 منشی جوان که تازه یادش آمد ، بیرون از اتاق چه

 : اق نابی افتاده با هیجان گفتاتف

 دالرام لبخند زد.....عجب شوهر ، بزنبهادر_

 منشی جوان تا آمد با هیجان بیشتر از ماجراي پیش

 آمده بگوید ، در اتاق باز شد و سعید درست مثل

 زندانبان ها ، دکتر را به اتاق آورد

 منشی جوان با دیدن دکتر سرش را پایین انداخت و

 ز نگاه دکتر عبدي دور ماند و بهنیشخندي زد که ا

 کارهایش سرعت داد

 سعید در را بست و پشت در درست مثل آوار زده ها

 ایستاددکتر عبدي که انگار تمام غمش و ناراحتیش با فریاد

 سعید شکست و فرو ریخت به سمت تخت ، معاینه

 رفت

 تازه عروسی که در روستا به زبان تیزي و گستاخی



 ف سه صندلی فلزي از سعیدمشهور است ، با اختال

 نشست ، با صداي بلندي که هم به گوش سعید و هم

 به گوش بقیه برسد پشت چشمی نازك کرد و با

 :دلخوري گفت

 اگه شوهر منم ، ُعرضی شما رو داشت؛ دیگه غمی_

 نداشتمسعید با شنیدن این حرف تند و تیز نگاهی به او

 ، با انداخت از در اتاق فاصله گرفت و صاف ایستاد

 : صداي واضحی گفت

 اگه زن من توي جمع از من و خانوادم، مخصوص_

 مادرم بد میگفت ؛ دستشو می گرفتم ، می بردم ،

 میدم دست باباش ، مال بد ، بیخ ریش صاحبش

 پیرزن دل شکسِت که مقابل ورودي درمانگاه

 نشست ، است با حرف سعید جان دوباره گرفت و

 ایی که می توانستدر حالی که دست هایش را تا ج

رو به آسمان کرد و گفت :_خدا مادرت را از بال به دور 
 و از دوري اوالد نجات

 بده



 ...آمین گفت ....لبخند زد .....مرغ آمین دید

 ...پرکشید

 سعید از دعاي این پیرزن، حرف دلش را فهمید و با

 :نگاه پر محبتی گفت

 خیلی ممنون حاج خانوم ؛ خدا شما رو هم سالمت _

 و پایدار نگه داره و چشمتون رو به روي اوالد روشن

 .کنه
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 پیرزن دل شکسته لب نزد ؛ چیزي نگفت و بی صدا

 بلندتري آمین را گفت

 آمین پیرزن قبل از مرغ آمین به آسمان هفتم

 .....رسید

 ا چندش مرتب کرد و ازمنشی لباس هاي دالرام را ب

 اتاق بیرون آمد و با دیدن سعید که مقابل در ، دست

 : به جیب ایستاده نزدیک شد و گفت

خانم دکتر کارتون دارنسعید به محض این حرف بدون _
 هیچ تعللی به سمت

 اتاق پا تند کرد و با چند ضربه ، وارد اتاق شد و در

 عاینهبدو ورودش با دالرام مواجه شد که روي تخت م

 با وضعیت رقت انگیز چشم بسته و سرمی به دستش

 وصل است

 دکتر عبدي رو به دالرام نشسِت ، است و به اتفاقاتی

 که در این چند سال پشت سر هم گذشته فکر

 ....میکند



 دکتر عبدي خودش خواست ؛ انتقالی گرفت و به

 این شهر مرزي آمد تا از انگشت اتهام اطرافیانش

 ي زن و یا دکتر بدي نیست ؛ او تنها دلدور باشددکتر عبد

 شکسته بود از روزگار

 دکتر عبدي طاقت سعید را نداشت اصال قرار نیست

 همه صبور و یا به یک میزان طاقت داشته باشند و با

 گذشت از کنار اتفاقات کمر شکن و زشت بگذرند

 دکتر عبدي همه چیز داشت اما عشق را درك

 شکل رکب خورد و از همسرش به بدترین ....نکرد

 بعد از، تمام از خودگذشتگی هایش و صبوري در

 مقابل نامالیمت هاي زندگی، خیانتی دید که

نتوانست کمر راست کندناخواسته دستش را با محبت روي 
 صورت بی روح و

 سرد دالرام نشست و آرام آرام شروع کرد به نوازش

 کردن موهاي پر کالغی و پیشانی بلندش را

 رف هاي دلش را واگویه کردبی اختیار ح

 ؟....خدا تو رو خیلی دوست داره_



 سوالی را پرسید و خودش با منطق خودش جواب

 داد

 خدا همه رو دوست داره ، حتی کوچکترین چیزي_

رو که خلق کردهانگار بعد از گذشت سه سال خودش را 
 تسکین

 میدهد

 خدا عاشق ، رسم عاشقی رو بلد ، خدا بی عیب_

 ترین ترین و بی نقص

 و با آه عمیقی از حقیقت گفت

 فوق العاده ترین عاشق که هر چی دید رو ندیده_

 گرفت ؛ اگه عیبی هست اون مال ماست از حقیر و

 کوچک بودن ما این مایم که شعور و درك درست از

مکثی کرد و با نفس ....زندگی و زنده بودن رو نداریم
 عمیق بغضی که در گلویش باال

 روي شکوفهرو داد و بلند شد و پایین می شد را ف

 پیشانی دالرام گذاشت و گفت

 نمیدونم چی به سرت اومده اما، مطمئنم تو کنار_



 سپر و صدا بلند شانهاین مرد جوون که این طوري 

 می کنه، خوشبختی

 دکتر عبدي برگشت و با سعیدي که سرش پایین

 گرفت رو به رو شد

 یلبخندي زد و به سمت میزش رفت و روي صندل

فلزي نشست و درست مثل تمام سال هاي عمرش بهغیر 
 از این سه سال گذشته با محبت و احترام اشاره

 ي به صندلی فلزي مقابلش کرد و گفت

 بفرمایده مرد جوان _

 سعید بیشتر خجالت کشید و قدم هاي شمرده و

 شرمنده برداشت تا نزدیک صندلی شد

 رامیدکتر عبدي با کمی نیم خیز شدن به نشانه احت

 که در سرشتش نهادینه است ؛ صندلی کنار میز را با

 دست نشان داده و از سعید خواست بنشیند به

 محض نشستن سعید، دکتر عبدي با نفس عمیقی

 گفت :_اي کاش سه سال پیش ما اینطوري همدیگر را

 مالقات میکردیم



 لبخندي زد و دست هایش را روي میز در هم گره زد

 سمت سعید کشید تا و خودش را روي میز به

 نزدیکتر شود و با همان لحن آرام و متین ادامه داد

 یا اصالً، االن خوب شد ؛ شما کمک کردید که من به_

 اصل خودم برگردم

 سعید با خجالت نگاهش را در حد میز باال کشید و

 گفت_ شرمندم خانم دکتر ، نمی خواستم این اتفاق بیفته

 ت؛ راستیتش این دختر دست من امان

 چشم هایش را روي هم گذاشت با تمام خجالت با

 انگشتانش گوشه چشمش را فشار داد و با لحنی به

 مراتب شرمنده تر از قبل ادامه داد

 قصد حرمتشکنی نداشتم_
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دکتر عبدي لبخندي زد و گفت:_ مرد جوان سرتو بگیر 
 اال از چی خجالت می کشیب

 دکتر عبدي نگاهی گذرا به دالرام کرد با حال خوبی

 :گفت

 من هیچ تصوري از اینکه براي خانم تون چه _

 مشکلی پیش اومده ندارم

 نگاهش را از دآلرام گرفت و با نگاه سعید تالقی کرد

 :و با لبخند گفت

منظورم وضعیت دست و پا شهسعید در جایش کمی  _
 :با ناراحتی گفت جابجا شد و



 از کوهپایه افتاده تازه امروز ظهر از بیمارستان _

 مرخص شد

 دکتر عبدي لبخندي زد ؛ لبخندي که سه سال است

 :با صورتش غریبگی می کند و با آرامش گفت

 مطمئن اگر امروز مرخص نمیشد این اتفاق تو_

 همون بیمارستان می افتاد

 سعید عجوالنه گفت:_ ُمرد

 تعجب نگاه خیره ي به سعید انداخت دکتر عبدي با

 و سري تکان داد به منظور نفهمیدن

 سعید با نگرانی و فکر هایی که از پا درش آورده بود

 : سرش را پایین انداخت و گفت

 منظورم بچه اس_

 دکتر عبدي با شنیدن این حرف کمی به پشتی

 صندلی فلزي تکیه داد و یک مرتبه با ناباوري قهقهه

 طول عمرش هم یک بار این چنیناي زد که در 

قهقهه نزده بودسعید متعجب سرش را باال آورد و ریسه 
 رفتن دکتر



 عبدي را تماشا کرد

 دکتر عبدي بعد از کلی نفس عمیق کشیدن و باد

 زدن خودش توسط دستهایش آرام شد و حرفی زد

 که سعید از خجالت سر و پا سرخ شد

 !مگه شما بلدي گرده افشانی کنید؟_

 امروز به بهترین شکل روزش به پایان میرسد دکتر

 و از فردا بهترین روزها را خواهد داشت

دکتر عبدي تا به امروز ...سعید از خجالت دیگر حرفی نزد
 چنین پسر باحیاي و نجیبی

 ندیده بود با آرامش بیشتر توضیح داد

 خانمتون رو که در بدو ورود دیدم فهمیدم، اتفاق _

 نیومده االنم با معاینه کهنگرانکننده براش پیش 

 شد جاي هیچ نگرانی نیست و اگر از سالمت هابینش

 می پرسید باید بگم که جاي هیچ نگرانی نیست و

 بکارت خانمتون سالمه

 سعید با شنیدن هر کلمه دکتر عبدي بیشتر عرق

 شرم و خجالت می ریزد و مدام خودش را سرزنش



یکرد اما می کند که چرا از آمدن بی بی قشنگ جلوگیر
 لبخند روي لب هایش نشست و این از

 چشمهاي دکتر عبدي دور نمود

 سعید از اینکه نتوانسته بود در بیمارستان از

 ...سالمتی زنانه دالرام مطمئن شود؛ عصبی بود

 کوهپایه جاي جالبی براي تنها بودن دختر جوانی

 ....چون دالرام نبود

 ن داددکتر با دیدن لبخند سعید با تاسف سري تکا

 و گفت:_ بکارت داشتن فقط نشانه دختر بودن نیست مرد

 جوان، گردو، گردو اما، امکان داره توش پوك باشه

 متوجه میشید که انشاهللا

 سعید رنگش بیشتر از این سرخ نمیشد از خجالت ،

 مدام دست پشت گردنش می کشید و موهاي

 ...نامرتب را مرتب کرد
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دکتر همچنان سخنور می کند_ دلیل اینکه این اتفاق براي 
 خانم تون افتاده

 میتونید ضربه یا استرس یا اضطراب باشه و این تنها

 سیکل عادت ماهانه رو جلو تر انداخت که با خوردن

 یه سري مواد غذایی خون ساز، این خوِن که از دست

 هداده جبران میش

 سعید حرفی براي گفتن و سوالی براي پرسیدن

 ندارد و تنها با سر زیر گرفتن به این فکر کرد حاال

 ......این حرف ها را چطور به بی بی قشنگ بگوید



دکتر عبدي از پشت میز بلند شد و گفت:_ من 
 مراجعهکننده دارم بهتر پیش خانمتون باشید

 تا ُسرومش تموم شه،بعد از تموم شدن سرومش

 مرخصید

 دکتر عبدي به سمت در اتاق رفت و قبل از اینکه

 دستش روي دستگیره سفت شود به عقب برگشت و

 نگاه ي به سعید انداخت که هنوز همان طور سر به

 : زیر نشسِت رو به سعید کرد و گفت

 مرد جوان؟_

 سعید سرش را بلند کرد و به دکتر عبدي که پشت

 اه دزد ، گفت:_ بلهبه در اتاق ایستاده، نگاه کرد و نگ

 دکتر عبدي پیروزمندانه، صاف ایستاد تا خوب چهره

 سعید را موقع گفتن حرفش ببینند و با تمام حس

 : پیروزي گفت

 بهتر به محض خوب شدن خانم تون، زودتر مراسم_

 عروسی تون رو بگیرید، که اینطوري هم نگران گرده

 افشانی تون نباشید



 ن مبارزه روي پاشنهدکتر پیروزمندانه از این میدا

خون در رگهاي ....ي پا چرخید و از اتاق بیرون رفتن
 سعید سرد و خشک شد و

 ناخواسته نگاهش خیره به دآلرام که غرق خواب

 است ، نشست

 سعید با یک دنیا فکر درگیر بلند شد و از اتاق

 بیرون زد تا در حیاط بادي به سر داغش بخورد تا از

 ....وداین التهاب و داغی خالص ش

 با باز کردن در اتاق با پیرزن دلشکسته، که حاال

 لبخند به لب و بقچه به دست رو به روي اتاق

 ایستاده و منتظر بیرون آمدن او بود انگار، روبرو شد

 ؛ لبخندي به لب جان گرفته پیرزن زد و نزدیک

 شده، پرسید_جانممادر بامنکاري؟

 پیرزن با دنیایی از محبت جواب داد

 ور سرت بگردمآره، د_

 ؛ من در خدمتم .خدا نکن این چه حرفی_

 در خدمت خدا باشی_



 بی بی قشنگ میگه تو مثل پسرشی

 اگه قابل بدون، بله_بیا مادر این بقچه رو بگیر_

 سعید سوالی نگاهی کرد و گفت

 چی مادرجان _

 پیرزن با عشق نگاهی و دستی روي بقچه کشید و

 :گفت

را باال کشید و در  توش لباس قد عروست هستنگاهش_
 چشمهاي سعید با محبت

 : نگاه کرد و گفت

 انگار این بقچه قسمت عروس تو بود، که بپوشِ _

 سعید دستی به نشانه تشکر روي بقچه گذاشت و

 به سمت پیرزن دل شکسته که االن لبخند به لب

 :ایستاده، برد و گفت

 نه مادر جان خیلی ممنون میرم از خونه لباس _

 میارم

مصرانه گفت:_بگیر مادر، مگه من با تو تعارف  پیرزن
 ....دارم
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 پیرزن دل شکست آهی کشید از غم اوالدي که قدر

 مادریش را ندانست و او را با غم هم خانه کرد و

 : نگاهش را باال کشیده رو به سعید گفت

 گ بگو تو قشنگ زندگی کردي، اوالدبه بی بی قشن_

 نداشتی اما، یه مرد عاشق داشتی که اوالدي برات



 به ارث گذاشت که قد یه دنیا اوالد وفادار برات می

 عرضهنگاه پیرزن از بقچه با مهربانی در چشمهاي سعید

 :نشست و با محبت دلنشینی گفت

 اي کاش اجاق منم کور بود، تا خدا دلش به حال _

 سوخت یه اوالد عین تو براي من هم می تنهایم می

 فرستاد

 بقچه را با عشق دل چسبی در دستهاي سعید

 گذاشت و رفت ؛ تصمیم خودش را گرفت و رو به

 آسمان کرد و از خدا خواست تا اوالدي درست مثل

سعید قسمتش شودبی بی قشنگ با چه عشقی در امامزاده 
 از اوالدش

 حاال با دیدنسعید به ننه گل صنم تعریف کرده و 

 سعید فهمید که بی بی قشنگ حق داشت

 سعید و اوالد بودنش هزار باره باعث افتخار است

 حتی اگر قرار است یک روز مادرش باشی

 مرغ آمین با دیدن لبخند ننه گل صنم رو به آسمان

 کرد



 ....لبخند خدا را دید

 .....لبخند زد

 ......از باالي سر ننه گل صنم پرواز کرد

دي آسمان آمین گفتدالرام با رسیدگی هایی که شده به بلن
 بود نسبتاً حال

 بهتري داشته و از آن وضعیت بیحالی دیگر خبري

 نبود و آماده رفتن اما، دالرام دوست نداشت با این

 ...وضعیت از اتاق بیرون برود

 سعید جز نگاه کردن به پیرزنی که حاال فهمیده بود؛

 ش گذاشتِ حصارکه  نامش به زیبایی قلبش است بقچه

 ....را نگاه کرد و لبخند زد

 دکتر عبدي که از دور تماشاگر بود از منشی جوان

 خواست تا به دالرام کمک کند تا بیشتر از این در

آن وضعیت نماندمنشی جوان با محبت معقوالنه به سمت 
 سعید که

 درماندگی از وجناتش پیداست، رفت و بدون هیچ

 ه سمت اتاق معاینه رفتحرفی بقچه را برداشت و ب



 یک ساعتی طول کشید،تا دالرام حاضر شود ؛ چرا

 که منشی جوان درست مثل خواهري دلسوز دآلرام

 را شست و کمک کرد تا لباسهایش را بپوشد ولی

 اینبار دالرام از لباس هایی که پوشیده بود ، خجالت

 می کشید که از اتاق بیرون بیاید

 و به سمت سعید منشی جوان از اتاق بیرون آمد

 رفت ؛ لباس سفید مردانه را رو به رویش گرفت،

 :گفت

 این هم براي شما، بهتر شما هم لباستون رو عوض _

 کنیدسعید نگاهی به لباس در دست منشی جوان

 انداخت و نگاهی به سر و وضع خودش کرد و با

 دیدن لکه هاي بزرگ و کوچک خون نفس عمیقی

 نه تشکري کرد وکشید و با گرفتن پیراهن مردا

 همان طور که به سمت حیاط میرفت نگاهی به

 پیراهن محلی که سفیدتر از برف بود و مخصوص

 دامادي انداخت و نفس حبس شده اش را فوت کرد و

 به سمت سرویس بهداشتی رفت



 نگاهی به وضعیت آشفته و لکه بزرگ خون خشک

 شده، جلوي لباسش در آینه که با سیمان سفید به

تشویی فیکس شده بود، انداختنگاهش را دقیق تر دیوار دس
 کرد تا به چهره وارفت مرد درون

 آینه نگاه کرد و بدون نگاه گرفتن از آینه، شیر آب

 را باز کرد

 تنها راه چاره، گرفتن سرش زیر شیر آب سرد است

 تا شاید از التهاب مغزش کم کند در حالی که نگاهش

 ه پیراهنبند تصویر مرد درون آینه است ؛ دکم

 مردانه اش را باز کرد و با درآوردن لباسش با

 چشمش دنبال جایی می گشت که لباس را درونش

 بگذارد و تنها با دیدن پاکت مشکی رنگی که روي

 سطل زباله بود و بدون استفاده ، برداشت و لباس را

 درون پاکت گذاشت

 لباس اهدایی ننه گل صنم را پوشید و پوزخندي در

 .....ا تمسخر گفت:_ عجب داماديآینه زد و ب
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 از سرویس بهداشتی بیرون آمد و به سمت اتاق

 دالرام رفت و با زدن چند ضربه و یااهللا گفتن در اتاق

 را باز کرد و با دیدن دالرام در آن لباس حاال

 آن طور با عشق به بقچه فهمیدید چرا ننه گل صنم

سعید کف دستش را محکم روي صورتش ...نگاه میکرد
 کشید و



 پاکت در دستش را با حرص بیشتري در بین پنجه

 ...هایش فشار داد

 دکتر عبدي با دیدن سعید در لباس سفید بلند

 مردانه که به طور خیره کننده در اندام مردان سعید

 ختر زیبانشسته پیش خودش اعتراف کرد که این د

 و پوشیده در لباس محلی که خوب می دانست فقط

 : مخصوص نو عروسان است نجوا کرد

 الحق که برازنده َهمید ؛ خدا شما را براي هم نگه_

 حرف هاي دلی دکتر عبدي به گوش کسی نرسید...داره

 ....اما

 ....مرغ آمین شنید

 .....لبخند زد

 ...آمین گفت

 ....پر کشید

 :عید کرد و با مهربانی گفتدکتر عبدي روبه س

 حال عمومی خانوم تون خوب شکر خدا فقط ، باید _

 تو این مدت یعنی ؛ در همین دوره سیکل ماهانه که



 داره ، بهتر از گوشت کباب شده و چیز هاي استفاده

بشه که خون ساز باشه تا از سر گیج و بی حالی تواین 
 دوره جلو گیري شه ، اگر همین روند خون ریزي

 و دوره سیکل ماهانه پیش بره،وضعیتشون بدترت

 میشه ؛اینطوري هم که از شواهد پیداست ؛ سیکل

 هاي بدي رو هر سري تجربه میکنه و یا به خاطر

 ضربه ي که خورده اینطوریه اما، به هر حال خیلی

 باید مراقب باشید چون کم خونی دردسر هاي

 بیشتري را به همراه دارد

 اما، نه دالرام سربلند میدکتر عبدي حرف می زند 

 کند و نه سعید نگاه از کف براق اتاق بر می دارد

 سعید رو به دالرام سر به زیر عرق شرم میریزد و

فقط یه چیز را زیر لب نجوا می کند_فقط خدا کن بیشتر 
 !؟....از این پیش نره

 دکتر عبدي با تمام قوا پیش میرود درست با

 : گفت مخاطب قرار دادن سعید و دآلرام

 مرد جوان من به خانومتون هم گفتم بهتر از مسکن_



 مصرف نکنه، چون به عوارض بعدش نمی عرضه و

 بهتر با دمنوش هاي محلی براي این دوره ها دردش

 رو تسکین بده و در آخر اینکه از پد بهداشتی بزرگ

 ...استفاده کنه تا این اتفاق دیگه تکرار نشه

 ت تا رد نگاهش رابا نگاه خیره رو به سعید خواس

 بگیردسعید با دیدن لباسهاي غرق خون دالرام که روي

 تفضیف کنار تخت بود نگاهش را به سرعت دزدید،

 ولی به عمق فاجعه پی بود و خیلی نامحسوس سري

 تکان داد و آرام تر از آنچه که دکتر عبدي و دالرام

 بشنود چشمی گفت

 رامیبا رفتن منشی و دکتر عبدي حاال او بود و دآل

 که روي نگاه کردن در چشمهاي هم را نداشت و

 دالرام خیلی سخت و سنگین نفس میکشید که با

 حرف سعید همان نیم نفسش هم در گلو گره خورد

 و جاي نزدیک به سیبک گلویش ایستاد تا بغض

 نشود و خنجر نکشد

 حاال با این افتضاح و حال و روز، چه جوري بریم_



 ه به تازگی گریبان گیرشخونهسعید کالفه و عصبی ک

 شده پنجه پایش را با حرکات عصبی به زمین میزند

 و ادامه داد

 این به جهنم، به شیرین بانو چی بگم؟ _

 دالرامی که راه به جایی نبرد بغضش شکست و

 اشک هایش چون، باران بهاري بناي باریدن گرفتن

 سعید متعجب به فین فین هاي دالرام چشم دوخت

 رس پرسیدو با تعجب و ت

چی شد؟!دآلرام دل شکسته تر از آن بود که بخواهد  _
 جواب

 پس بدهد؛ خیلی سخت خودش را گوشه تخت

 کشید تا بدون کمک سعید از تخت با شرایط خاصی

 که دارد پایین بیاید

 سعید با دیدن تقالهاي دالرام از روي صندلی بلند

 شد و به سرعت خودش را به دالرام رساند و با

 :فتنگرانی گ



چی کار دارید می کنید؟؟!!!دآلرام همه چیز را فراموش _
 کرد اما این را خوب می

 فهمید که جمع خطاب شدن نشانه از غریبه بودن

 ....دارد

 ....با شمام، چیزي شده_
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 وشسعید از این سکوت هاي دالرام، خونش به ج

 آمد و این بار شمرده شمرده از بین دندان هایش با

حرص گفت:_ میشنوي چی میگم یا شکر خدا َکرم 
 ؟...شدي

 دالرام جوابی نداد و دوباره تقال کرد تا از تخت

 پایین بیاید

 سعید ناخواسته مچ دست آتل شده دالرام را بین

 پنجه دستش اسیر کرد و با فاصله یک نفس رو به

 ه از درد در خودش مچاله شد، گفت؟صورت دالرام ک

 خوب بلدي صدا تو ناز کنی براي...چه مرگته تو _

 پیرمردي که به گور دعوت شده و دلبري کنی؛

 ....اونوقت بلد نیست جواب منو پاسوخت رو بدي

 هااااااااااندالرام با حرفهایی که از سعید شنیده چشمهایش

 درشت شد و به چشم هاي سیاه شب، سعید دوخت

 الرام با تاسف رو به سعید که خیره نگاهش مید

 کند سري تکان داد و سعید از این خیرگی ابرو

 :هایش بیشتر گره و گفت



 !؟....منو بدبخت رو شناختی ....چیه_

 دالرام ناباورانه نگاهش را گستاخ تر کرد و سرش را

 :نزدیک به سعید برد و گفت

 ی به اوآرهسعید مبهوت به این چشم هاي که با گستاخ _

 خیره بود، سري تکان داد و متعجب پرسید

 ؟....چی _

 دالرام دست آتل شده را از دست شل شده سعید

 : بیرون کشید و گفت

 شکاك ....بد دل ترین .....تو .....آره شناختم ؛ تو_

 آدمی هست که تو این مدت شناختم ....ترین

 ؛اینقدر حقیري که هنوز تشکر واقعی من را از دکتر

سعید ناباور به دختر ...میدونی و فراموش نکردي دلبري
 روبه رویش، براي اولین بار

 خیره شد

 اولین چیزي که در اولین نگاه از دالرام برداشت کرد

 چهره دوست داشتنی اش است

 دالرام درست هم نامش آرام و دلنشین است اما، با



 این گستاخی سعید را جري تر کرد و ناخواسته

 ي دالرام رفت و چانه ي دالرامدستش به سمت چانه 

 را گرفت و با شست که یک بند انگشت با لب هاي

دالرام که رنگ گرفته فاصله دارد، فشار دادیک وري، 
 روي تخت با فاصله یک وجب از دالرام

 نشست و با صداي خفیفی که سرشار از حرص و

 :عصبانیت بود گفت

 دختر جون ....مراقب حرف زدنت باش _

 انه ي دالرام پیچید و آخی که گفت،دردي که در چ

 هیچ تاثیري روي فشاري که سعید لحظه به لحظه

 روي چانه ي دآلرام وارد می کرد، کم نکرد، بلکه

 چانه اش را بیشتر فشار داد و با اشاره به چشمهاي

رنگ شب دالرام گفت :_دفعه بعد به فکرتم خطور نکنه 
 که چشماتو

 وقتی سوال اینجوري گرد کنی، مثل بچه ي آدم،

 پرسیدم، جواب بده

 یک باره چانه ي دآلرام را به ضرب رها کرد و از روي



 تخت بلند شد و به سمت در رفت و قبل از بیرون

 زدن نیم نگاهی به دالرام از پشت سر انداخت و

 :محکم گفت

 همه حرفهایی که زدي صد به توان هزار درست، _

 پس مراقب رفتارت باش

 وت قلب سعید دلگیر ودالرام از اینهمه قسا

ناراحت شد و نگاهش را دزدیدسعید با دنیا، دنیا تعجب از 
 واکنشهاي خودش

 نسبت به دالرام از اتاق بیرون رفت و به در بسته

 تکیه داد و با خودش نجوا کرد

 خدایا آخر و عاقبت ما رو با این دختر به خیر کن_

 رو به سقف کرد و پوزخند واضحی زد و آمین گفت

 مین پوزخندمرغ آ

 سعید را دید و با لبخند، سري تکان داد و رو به

 ....آسمان کردلبخند خدا را دید و آمین گفت
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 خدمه ي درمانگاه تنها ویلچري که،در انباري بود،

 بیرون کشید و به سمت سعید گرفتن

 نگاهی به مجید انداخت و سعید با دیدن ویلچر

 :گفت

مجید ....مجید جان، این خیلی تمیز یکی دیگه نداري _
 متوجه کنایه سعید شد از نردبان پایین آمد و

 :با خنده گفت

 داشتیم آقا سعید _



 آخ مرد حسابی، خودت باشی، میزاري مریضت_

 !؟....روي این ویلچر بشینه

 وقبول دارم جون داداش، فقط همین یه دونه ر_

داشتیم و گرنه کی بهتر از مریض شماناخواسته اخم 
 غلیظی روي پیشانی بلند سعید

 نشست و بدون اینکه منتظر بماند که مجید

 صمیمیت بیشتري خرج کند به سمت حیاط رفت

 سعید با وسواس خاصی ویلچر را شست؛ وقتی کمر

 راست کرد و شیر آب را بست، با دیدن ویلچر که از

 لبخند رضایت مندي زدتمیزي برق می زند 

 آستین لباس و پاچه شلوارش را مرتب کرد و به

 سمت اتاق دالرام رفت با چند ضرب و یااهللا گفتن در

 اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد

 دالرام با دیدن سعید نگاه دزدیده و این نگاه

دزدیدن ناخواسته لبخند زیبا روي لبهاي سعید آوردداخل 
 دالرام رفت و با اتاق شد و به سمت تخت

 دیدن لباس هاي کثیف دالرام نگاهش را در اتاق



 گردان و با دیدن پاکت لباس خودش به سمت پاکت

 رفت و قبل از برداشتن پاکت آستین پیراهنش را تا

 آرنج تا زد و به سمت لباس هاي کثیف و مچاله شدي

 دالرام ، که روي تنظیف بود ، رفت و با کمی تعلل

 و با یک دست همه لباس ها راچشمهایش را بست 

 جمع کرد و درون پاکت که در دستش بود ، گذاشت

 دالرام خیره به حرکات سعید از خجالت نگاهش و

 سرش را بیشتر پایین گرفت و با صداي که به سختی

 شنیده شد، گفت:_ ببخشید

 سعید با شنیدن ببخشید دالرام چشم باز کرد و به

 شده نگاهیدختري که از خجالت در خودش جمع 

 کرد

 با گره زدن در پاکت به سمت روشویی کوچک کنار

 در اتاق رفت

 دستهایش را شست و با صداي بم و گیراي جواب

 دالرام را داد

 خواهش میکنم ، الزم نیست خودتون رو درگیر_



کنید ؛ بهتره فکرتون رو متمرکز خاطراتتون کنیدسعید به 
 سمت دالرام برگشت پاکت لباس ها را روي

 ته ویلچر انداخت و به سمت دالرام رفتدس

 :دالرامی که هنوز هم نگاه میدزد ؛ گفت

 لطفاً زود خوب شید نه اینکه من امانتدار خوبی_

 نباشم ها ؛ دوست ندارم بدون هیچ اتفاق جبران

 ناپذیري شما رو به خانواده تون برسونم

 هنوز هم نگاه سعید جاي در کف صیقل خورده ي

 سکوتش باعث شد سعید نگاهش را تا اتاق استدالرام با

 :نزدیکی نگاه دالرام باال بکشد و با پف کالفه گفت

 بابت رفتار نیم ساعت پیش شرمندم اما، این را _

 مطمئن باشید در مورد خیلی رفتارها و حرف هاي

 اشتباه م می توانم به سادگی عذرخواهی کنم و تا

 موردآخرین روز عمرم این اتفاق تکرار نشه اما، در 

 روابط و طرز حرف زدن خانم هاي دور و اطراف آنقدر

 به سادگی نمی گذرم پس سعی و تالش تون رو

 بکنید تا زمانی که پیش من و تو خونه من هستید؛



 درست رفتار کنید

 مکثی کرد و نیم نگاهی به دالرام مبهوت انداخت و

 گفت :_بهتر زودتر بریم ، فکر کنم تا االن شیرین بانو به

 و آدم التماس کرده تا شما رو سالم و سالمت عالم

 ببینه
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 کند حصارسعید کنار دالرام ایستاد تا دوباره او را 

 دالرام با دلخوري از خط و نشان هاي سعید کمی

عقب کشیدسعید از این واکنش دالرام صاف ایستاد و با 
 گاهن

 : گذرا گفت

 !!مشکلی هست؟_

 بله _

 و اون مشکل چی هست؟_

 ...شما _

 سعید با تعجب لبخندي زد و با َشست به قفسه ي

 !؟....اش زد و گفت :_من شانه

 دالرام با دلخوري خیره به سعید که مدام نگاهش در

 :گردش است تا به دالرام خیره نباشد گفت

 حرف اینطوري ....همین نگاه نکردنت به من _

 اینکه با تمام زورت ، دست آتل شدمو فشار ....زدنت

 ....اینکه من رو با حرف زدنت ، آزار میدي ....میدي

 .....باز بگم



 سعید از اینکه دالرام را ناراحت کرده اخمی بین

 ابروهایش پر پشت سیاهش افتاد و به این فکر

 میکندحاال که با هم تنها هستند بهتر است ، نگفته ها را

 وید اینکه با هم هیچ نسبتی ندارن و تنها امانتبگ

 است و به محض خوب شدن ، پیش خانوادهاش بر

 می گردد

 تا خواست لب باز کند و فکر هایش را به زبان بیاورد

 ، در اتاق با چند ضربه آرام باز شد

 منشی جوان در چهارچوب در اتاق با لبخند ظاهر

 شد

 خانم دکترمجدداً سالم ، ببخشید مزاحم شدم ، _

سعید و دالرام با دیدن ...گفتند ، این بسته رو به شما بدم
 بسته بزرگ قرمز صورتی که

 عکس نوزاد روي بسته خبر از محتویاتش میداد به

 هم خیره شدند

 سعید با اینکه مرد بود اما ، خیلی خوب از محتویات

 بسته خبر دارد و دالرام که همین نیم ساعتی پیش ،



 ها را دیده، بود و از آن استفادهیکی از این بسته

 کرده

 ناخواست نگاهشان در هم گره خورد و هر دو بعد از

 خیره شدن به هم به سرعت نگاه هایشان را

 دزدیدندسعید خودش را با ویلچر سرگرم کرد و دالرام که

 راه به جایی ندارد ، دویدن خون در صورتش را حس

 کرد و از خجالت نتوانست سر بلند کند

 جواب نگاه هاي منشی جوان را بدهد و اینحتی 

 شد ، که منشی جوان پا به اتاق گذاشت و به سمت

 دالرام رفت

 خیلی معمولی شروع به توضیح دادن کرد و رو به

 :سعید و دالرام گفت

 بهتر از این پد هاي بهداشتی استفاده کنید ؛ _

 خونریزي زیاد دارید و این باعث میشه بیشترین

اشه و لباستون کثیف نشهبسته بزرگ را جذب را داشته ب
 روي تخت گذاشت تا بسته دیگري که

 در پاکت از پشت تخت آویزان کرده، را بردارد ، آن



 : را هم روي تخت گذاشته رو به سعید گفت

 خانم دکتر گفتن من این دوتا بسته رو به شما بدم ؛_

 چون احتماال نتونید تا داروخانه شهر برید و از این

 هداشتی تهیه کنیدپدهاي ب

 منشی جوان دست در روپوش سفیدش کرد و پاکت

 نامه ي بیرون آورد و رو به سعید که از خجالت سرخ

شده ، گرفته ادامه داد_این پاکت رو هم خانم دکتر دادند و 
 گفتند بدم به

 شما ، االن خودشون تو اتاق زایمان هستند ؛ این شد

 که پاکت رو من براي شما آوردم

 دل خدا را هزار بار شکر کرد که االن به سعید در

 جاي دکتر عبدي ، منشی دکتر اینجاست و احتیاج

 نیست دوباره حرفهاي درشت بشنود

 سعید پاکت نامه را گرفت و تشکر کرد و با کمک

 منشی جوان دالرام را روي ویلچر گذاشت و با عجله

 ...به سمت حیاط که ماشین را پارك کرده بود، رفت

.. 
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 دالرام با دیدن دو بسته پد بهداشتی بزرگ که روي

 صندلی جلو بود از خجالت دیگر نگاه هم نمی کرد

 ساکت و آرام در صندلی عقب جا گیر شد و سعید با

 دادن ویلچر به مجید پشت رول نشست

 دیدن دو نگاهش به صندلی کمک راننده افتاد و با

 بسته بزرگ پد بهداشتی که یکی از آنها باز بود و

 یک پد بزرگ از بسته بیرون زده، بود با دو انگشت

 شست و اشاره گوشه ي چشمش را همزمان فشار



 داده و آرام نجوا کرد

من احمق ، فکر اینجا شو نکرده ، بودمدالرام شنید و _
 نگاهش را دزدید و از دیدن پد

 بسته ترجیح داد ، چشم ببند تابزرگ بیرون زد از 

 کمتر ببیند و خجالت بکشد

 :سعید به عقب برگشت و گفت

 االن که مشکلی ندارید _

 دآلرام با ناز ذاتیش چشم باز کردن و نیم رخ سعید

 : را بین دو صندلی دید و آرام گفت

همه چیز خوبهسعید هنگام صحبت با دالرام تمام  .،.نه_
 سعی و تالشش

 بیش از حد حریم نشکند ، ولی دالرامرا می کند که 

 ، خیلی راحت با سعید همکالم میشود و این سعید

 را کالفه کرده

 سعید به دنبال فرصتی است تا به دالرام بفهماند که

 آنها با هم آن طوري که اطرافیان فکر میکنند دوستی

 و به او فهماندن نیست اما ، باز هم نشد



 در تمام طولدالرام چشم هایش را بست و سعید 

 مسیر فقط به این فکر کرد که چطور از وضعیت

دالرام به بی بی قشنگ بگویدسعید لبخند به لب از اینکه 
 در کوهپایه مشکلی

 براي دالرام به وجود نیامده خوشحال و مسرو است

 ....و از این باب خیالش راحت شد

 با ایستادن ماشین ، سعید ، بی بی قشنگ را دید که

 ت روي سکو رو به آسمان نشستهتسبیح به دس

 با کالفگی سرش را چند بار تکان داد و آرام نجوا

 کرد

تو رو هم اسیر خودم کردمبی بی قشنگ رو به آسمان _
 دانههاي تسبیح را

 میانداخت با هر دانه خدا را به پیامبري و امامی و

 گاهی به تمام مقدسات قسم میداد که دالرام سالم و

 سالمت برگردد

 دن صداي ترمز ماشین سعید سرش را بهبا شنی

 همان جهت که سعید ماشین را پارك کرده، برگردان



 با دیدن ماشین سعید که با لبخند در این سحرگاه

 خنک از ماشین پیاده می شود با هول و وال بلند شد

به سرعت خودش را به سعید رساندبا بغضی که در 
 صدایش خانه کرده و اشکی که در

 کرد، که یکبار روي گونههاي چشم هایش النه

 : همیشه سرخش روان شد گفت

 ....زنده است.......دالرام کو.....چی شد مادر_

 سعید که بی بی قشنگ را اینگونه مضطرب و نگران

 :دید، با اخم و تشر گفت

 ...چی می گی شیرین بانو _

 بی بی قشنگ درست ، مثل کودکی که پناهی ندارد

 سرانه روي سرش راگرفت و با محبت پ حصاردر 

اما، بی بی قشنگ سرش و نگاهش در حوالیماشین  شکوفید
 می گردد تا نشانی از دالرام بیاورد و با همان

 :حال ویران گفت

 سر خونه .....آوار شدم.....قلم پام بشکِن که اومدم _

 حسرت .....هر جا برم .....بخت من سیاهه .....زندگیت



 اوالد میبرم با خودم

 طرف بازوي نحیف بی بی قشنگ را سعید از دو

 گرفت و از خودش فاصله داد و با ناراحتی و تن

 :صداي نسبتا بلندي گفت

شیرین بانو_ قشنگ بمیره که حسرت به دل تو هم  _
 گذاشتم

 سعید بازوهاي نحیف بی بی قشنگ را با مهربانی در

 پنجه هایش گرفت و نگاه پر محبتش را در نگاه

 :زد و با تاکید و تشر گفتبارانی بیبی قشنگ گره 

 .....تمومش کن .....شیرین بانو _
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 احمد و گلنار با صداي بی بی قشنگ از کلبه بیرون

زدن و به طرف سعید آمدننزدیک غروب بود، که احمد 
 باحال خوب نیسان را

 پارك کرد

 سعید را صدا زد تا با شوخی و خنده با با صداي بلند

 هم تیرهاي چوب را از نیسان پیاده کنند

 که با سکوت عجیبی روبرو شده با تعجب و نگرانی

 به سمت کلبه نیمه ساز رفت با دیدن جاي خالی

 اوستا و شاگردانش به سمت کلبه سعید رفت

 که گلناز با حال خراب در را باز کرد و با زبان

احمد ....را از ماجراي پیش آمده باخبر کرد بیزبانی، احمد
 تا همین چند لحظه پیش هر کاري کرد تا بی



 بی قشنگ را داخل کلبه برگرداند، نشد و با مخالفت

 بی بی قشنگ رو به رو شد

 بی بی قشنگ با دل آشوبی و نگرانی چشم به جاده

 جنگلی دوخت ، بود و منتظر آمدن سعید لحظه

 شماري می کرد

 که میگذشت بی قرار تر از قبل می شد ،هر ساعتی 

 تا جایی که چند بار به اصرار گلناز و احمد شربت

 ...شیره خورد

احمد که دید حال بی بی قشنگ خراب استباالي سکو ایستاد 
 و با صداي بلند و رسا اذان گفت

 و درست همزمان با احمد ، صداي آقا محمود موذن

 محمود واضح روستا همزمان شد ؛ با اینکه صداي آقا

 شنیده نمیشد اما، این همزمانی اذان گفتن آقا

 محمود و احمد خبر از صبح می داد

 بی بی قشنگ را بیقرار تر می کرد ، با تمام شدن

 اذان ، احمد به کلبه برگشت و سجاده و چادر نماز بی

 بی قشنگ را آورد که سعید سر رسید



 راحمد با نگرانی رو به سعید که بی بی قشنگ را د

 :گرفته گفت حصار

چی شد داداش ، خبري از زن داداش نیست؟سعید _
 نگاهش را به احمد که نگرانی از لحن و

 :صورتش هویدا بود ، کرد و با شوخی گفت

 ؟ شیرین بانو خودش رو براي پسرش...نمیبینی _

 بزار ناز این خانوم خانوم ها رو بخرم، ....لوس میکنه

 یز نگران کننديچ...بلکه نوبت به بقیه هم رسید

 ....نبود

 بی بی قشنگ با نگرانی و اضطراب رو به چهره ي

 مهربان سعید کرد ؛ سعیدي که از نگاهش مهربانی

 : می بارد گفت

دآلرام را آوردي مادر؟_ بله خانوم خوشگل، اگه شما یه _
 کم ناراحتی و

 یه مجال به من حقیر بدي، ....خودخوري نکنی

 یلت میدهصحیح و سالم همین االن تحو

 بی بی قشنگ با شنیدن حال خوب دآلرام جان



 دوباره گرفته رو به احمد که پشت سرش ایستاده

 بود ، کرد و با لبخند به احمد و گلناز که خندان

 :نگاهش میکردن،کرد و گفت

 الهی خیر ببینی ، تو با اذانی که گفتی به دلم برات _

ید شده که همه چیز به خیر و خوشی میگذرهاحمد و سع
 که حال خوب ، بی بی قشنگ را

 :دیدند با لحن شیطنت باري گفتند

 اي جاااااااانم _

 بی بی قشنگ با ذوق و شوق به سمت ماشین پرواز

 کرد و دست روي قلب بی قرارش گذاشت و با عشق

 خودش را پیش مرگ دالرام کرد

 الهی خودم پیش مرگت بشم، نفسم برید تا تو_

 اري؛ خدا رو شکر قبلبرگردي،تو رو تخم چشم جا د

 از اینکه سرم رو زمین بزارم، تو رو یه باره دیگه

سالم و سالمت میبینمسعید کالفه از این حرف هاي بی بی 
 قشنگ با

 :ناراحتی به سمت بی بی قشنگ رفت و گفت



 شیرین بانو چی داري میگی؟ چرا نمیزاري ُخلق_

 ...آدم سر جاش بمونه

 ز کرد که احمدسعید با ناراحتی در ماشین را با

 نزدیک شد

 تازه یادش افتاد روي صندلی کمک راننده دو بسته

 بزرگ پد بهداشتی است با سرعت سر بلند کرد و با

لحن محکم و بی تعارفی گفت:_ آقا احمد شما دیگه برو ، 
 یه دو ساعتی رو

 استراحت کن ؛ االن اوستا میاد

 احمد فهمیده تر از آن است که این طرز حرف زدن

 عارف را نداندبی ت

 او در این چهار سال ، سعید را خوب شناخته ؛ بدون

 ....این که قدمی بردارد روبه سعید گفت
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 .....پس با اجازهو رفت_

 سعید به خاطر همین اخالقش بود که چهار سال او

 مطمئناً این رفاقت تا ابدرا وارد حریم رفاقت کرد؛ 

 ادامه خواهد، داشت

 بی بی قشنگ که ناراحتی سعید را در لحنش دید ؛

 :درصدد جبران بر آمد و گفت

 پیراهن بیگی (در زبان ترکی به داماد بیگ می _

 گویند، پیراهن بیگی منظور پیراهن دامادي

 است)خوب به تنت نشست؛ خیره مادر، کی از خیره



هسعید که متوجه عوض کردن خلعتی عروسیش گذشت
 مسیر صحبت بی بی

 قشنگ شد ؛ چون دوست نداشت؛ دلخوري پیش

 بیاید؛ دل به دل بی بی قشنگ داد و با لبخند رو به

 : بی بی قشنگ کرد و گفت

 ....کجاشو دیدي، بانوجان_

 بگیرد حصارسعید خم شد تا از ماشین دآلرام را 

 که ادامه داد

خانومدآلرام با احساس  یه دست مجلسی شم تن دالرام_
 دستان سعید چشم باز کرد و نگاه

 :خواب زده اش را، در نگاه سعید گره زد و گفت گیج

 مهربون باش، باشه، من که چیزي یادم نیست، بزار_

 ...دوستت داشته باشم ؛ دوستم داشته باش، باشه

 سعید چشم بست تا کمتر گرفتار عذاب وجدان شود

 و با درد آرام نجوا کرد

 ، قبل از اینکه دیر بشه.....این حماقت رو نکنید_



سعید پتوي نازکی که رو شانه هاي دالرام ....میگم براتون
 بود را با

 احتیاط مرتب کرد و خیلی آرام تر از قبل او را در

 گرفته و از ماشین بیرون آورد حصار

 بی بی قشنگ با دیدن دالرام بلند خدا را شکر کرد و

 حصارم را جنین وار در رو به سعید که دآلرا

 گرفت،ایستاد

 سعید از این توقف اجباري ناراحت بود،بی بی

 قشنگ با دستش بازوي دالرام را که بند پیراهن

 سعید بود گرفت تا بهتر چهره آرام،دالرام را در

خواب ببیندسعید بیشتر به سمت بی بی قشنگ خم شد تا 
 بی

 رودبی قشنگ با دیدن دالرام از جلوي راهش کنار ب

 تا او را زودتر به کلبه و به تخت برساند

 دالرام از این حالت خم شدگی در عالم رویا ترسید و

 نا خودآگاه با احساس سقوط دستانش را بیشتر بند

 شانهپیراهن سعید کرد و جاي انگشتان دآلرام 



 سعید را سوزاند

 سعید به سرعت صاف ایستاد اما دالرام در خواب

هگاه امن گره زددالرام در خواب و دستش را بیشتر به پنا
 رویا سعید را بیشتر معذب کرد ؛

 این اولین ها باِر عذابش را بیشتر می کند و خودش

 را لعن کرد که چرا گذاشت، کار به این جا بکشد

 سعید با همان عذاب خانه خراب کن آرام نجوا کرد

 لطفاً دست تون رو بردارید _

 که با عشق او دالرام در خواب عمیق مردي را دید

 گرفته و نازش را می کشد و دستش را حصاررا در 

 بیشتر به پیراهن سعید معذب از این لمس شدن ها،

 گره زدسعید کالفه از این رد انگشتان که چون میل هاي

 اش را می سوزاند ؛قدمهاي بلندتر بر می شانهداغ 

 دارد تا زودتر به کلبه برسد و او را روي تخته

 این سر انگشتان نرم و گرم کمتر زخمبگذارد؛ بلکه 

 بزند

 دالرام در خواب و رویا بود که نفس گرم و مطبوع را



 روي صورتش احساس کرد؛ صدایی که در پشت آن

 فقط التماس شنیده، می شود

 دالرام خانوم تو رو به هر کی دوست دارید؛ لطفاً _

دستتون رو برداریددالرام که در خواب و رویا هنوز از 
 همه داردسقوط وا

 با ترس مشهودي گفت

 .....تم....بیف ....سم....تر ....می _

 سعید فراموش کرد؛ لمس دستان گرم و نرم دالرام

 را و ترس دالرام را بیشتر لمس کرد و با مهربانی

 :گفت

 .....من اینجا.....تو دست تو بردار _

صداي سعید اطمینان را در ....مطمئن باش......مراقبتم
 سرازیر کردقلب دالرام 

 که باعث شد تا دآلرام با اعتماد دستش را بردارد و

 آرام روي نرمی تخت فرود آمد و خوابید

 سعید چشمهایش را باز کرد و صاف ایستاد و با

 صداي باز شدن در اتاق نگاهش را به بی بی قشنگ



 انداخت .که تشک به دست وارد اتاق شد

 سعید با دیدن بی بی قشنگ خیالش بابت تنها

 نماندن دالرام راحت شد، تا خواست از اتاق بیرون

 :برود بی بی قشنگ گفت

 .....کجا مادر دارم برات جا می ندازم _

 . 
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 سعید به سمت بی بی قشنگ برگشت تا جواب بدهد



 بی بی قشنگ با اشاره به تشک پهن شده کنارتخت

 :آلرام گفتد

 بیا بگیر بخواب مادر، خسته ي تا تو بخوابی، من_

صبحانه رو حاضر می کنمسعید با دیدن تشک پهن شده 
 کنارتخت دالرام

 خون در رگ هایش خشک شده و برگشت و

 :همانطور که به سرعت از اتاق بیرون میرفت گفت

 کار دارم شیرین بانو، بعدشم من اینجا بخواب _

 من را شرمنده خودت کن، که نیستم، نه بگو، نه

 حرفت زمین نمونه،بعدشم موندن من تو این اتاق

 درست نیست

 بی بی قشنگ خودش را مقابل سعید که حاال در

 :آستانه در اتاق ایستاده رساند و با غیض گفت

؟؟سعید شمرده شمرده رو به چشم هاي پر ....براي چی _
 غیض بی

 : بی قشنگ گفت

 ...سایه سر ....تاج سر ...شیرین بانو_



 بی بی قشنگ اجازه نداد که حرف سعید تمام شود با

 :ناراحتی گفت

من  حصارنمیخواد هندوانه زیر  ....خوبه ....خوبه _
 بدي،

 حاال هم بیا برو کنار زنت بگیر بخواب، خوبیت نداره ؛

زن و شوهر دور از هم سر رو بالش ببرنسعید کالفه از 
 این همه اصرار بی بی قشنگ دستی

 بین موهایش کشید و باز هم با همان آرامش شمرده

 :شمرده گفت

 آخه عزیز من، این چه حرفیه میزنی؛ من که روز _

 ؟! که مراقب امانتی من، تو...اول به شما گفتم، نگفتم

 ؟...بیمارستان باش

 ...گفتی _

 خوب خدا رو شکر_

؟ ....؟ ندیدي....سعید با تاکید بیشتر گفت:_ مگه نرفتی
 تیاومدي گف

 ؟....گفتم نه....زنت



 تو گفتی اما، به شعور من چی اومده_

 سعید چشمهایش را با عصبانیت بست و باز کرد و با

 نفسی عمیقی و در حالی که دست هایش را در هم

 قفل کرده و تمام حرصش را در فشار دادن انگشت

 هایش در یکدیگر خالی کرد و با تن صدایی که به

 :، گفتسختی پایین نگه داشته بود

 من این همه اصرار شما رو نمی ....بانو .....شیرین_

 فهمم، دارم میگم ما هفت پشت بهم غریبه ایم ؛من

این دختر رو تو کوهپایه پیدا کردم ؛دل زبون نفهممگفت 
 برسونمش بیمارستان، باقی ماجرا رو هم که

 خودت دیدي و خبر داري

 بی بی قشنگ درست مثل آدم هایی که خوب از

 خبر دارد و مطمئن است که طرف مقابلش ماجرا

 دروغ میگوید جواب داد

 باشه تو راست میگی، پس چرا این همه َجلز و لز_

 میزنی

 شیرین بانو امانت، میگی چیکار کنم؛ ولش کنم،_



 ؟!بی بی قشنگ با کمی تمسخر در چشمهاي سعید...بره

 نگاه کرد و گفت

 راهنه چرا ولشون کنی مادر اما این همم راه به _

 ؟ حال....ش نکن ؛ اصال ببینم، فرق تو با احمد چیحصار

 که جفت تون نامحرمید ؛ من میگم بعد از این کی

 کنه ؛ احمد بنیش از تو قوي تر، بهتر حصاردالرام رو 

 کنه حصاراحمد از این به بعد 

 سعید با شنیدن این حرف از طرف بی بی قشنگ

 گ باچشمانش کاسه خون شد اما، رو به بی بی قشن

 آرامش ساختگی با انگشت اشاره اش دالرامی که

 روي تخت خوابیده و از اتفاقات اطرافش بیخبر

 .....است را نشان داد و گفت
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 اونی که اونجا خوابیده رو، من پیدا کردم؛ پس_

 ه امانت همامانت پیش مِن تا سالم و سالمت نش

 ...میمونه

 و با حرص بیشتر ادامه داد

،_بی خود ، اگه ناموس تو نیست ، من میگم ..و سالم_
 بعد از

 کنه حصاراین که دالرام رو یا به اصطالح تو دختر رو 

 براي جا به جا کردن

 سعید با رگ هاي که بیرون زد و با حرص نبض

 میزند رو به آرامش اعصاب خورد کن بی بی قشنگ

 : گفت



 چی میگی شیرین بانو، من پیداش کردم_

 ؟....برو خودتو مسخره کن ، مگه بچه اي تو _

پشت به سعید کرد و ادامه داد_ از گیس سفیدم خجالت 
 نمیکشی ، از سن و سالم

 خجالت بکش

 :رو به روي سعید ایستاد و با تمسخر گفت

 .....خودم پیداش کردم ....خودم پیداش کردم _

 تر از این گنجایش نداشت با تنسعید دیگر ، بیش

 صداي کنترل شده ي ، یک قدم به بی بی قشنگ

 نزدیک شد تا حرفی بزند که بی بی قشنگ پیش

دستی کرد و گفت:_ تازه اشم ، احمد چشم پاك تر ، باحیاتر 
 زنم که ....

 داره ، دلش راه به راه نمیره ، یه جوراي چشم و دل

 ... سیره

 مچه خود داریش را همسعید نفهمید چطور امان نی

 :کنار گذاشت و با صداي بلند گفت

 !!!...شیرین بانو _



 بی بی قشنگ بدون هیچ ناراحتی خیلی عادي گفت

: _ 

 برو بیرون مادر ، این دختر به تو نامحرم ، بعد از

این هم الزم نیست بیاي اینجا ، هر چی باشه خوبیتنداره 
 را؛ تا اوستا  ...که آتیش و پنبه یه جا باشن

 آوردي بگو یه اتاقم براي تو بسازه

 سعید با چشم هاي گرد شده به این همه آرامش

 حرص در بیار بی بی قشنگ خیره شد و با تعجب به

 :بیبی قشنگ که نگاهش نمی کرد گفت

 ؟؛....ی دیديبی ادب؟ ، از من ...من چشم ناپاکم _

 منی که االن دو هفته است این دختر رو وبال گردنم

 ...شده

بی قشنگ بدون هیچ مالحظه گفت:_ آب ندیدي مادر  بی
 ،..و گرنه شناگر ماهري هستی

 حاال هم برو بیرون ، اینجا وینستا ، بعد از این ، این

 منم که میگم که به دآلرام کمک کنه

 تمام رگهاي روي گردن و صورت سعید از حرص و



 اعصبانیت بیرون زد و تمام حرصش را با مش کردن

 رددستانش کنترل ک

 نفهمید چرا اما ، بی اراده چیز را بر زبان آورد که

 دور از واقعیت بود

 ؟؟ اینو میگی...اونی که رو تخت خوابیده زن منه_

؟بی بی قشنگ با بیتفاوتی پشت به سعید کرد ...دیگه ، آره
 و

 پاکت هایی که کنار در اتاق بود را برداشت تا آنها را

 صاب خوردکنار تخت بگذارد و با همان آرامش اع

 کن داخل پاکت ها را نگاه کرد

 با دیدن لباس هاي کثیف دالرام برگشت تا از اتاق

 بیرون برود که سعید با حرص مقابل روي بی بی

 قشنگ ایستاد و با حرص بیشتر پاکت را از دست بی

 :بی قشنگ گرفت و گفت

 شیرین بانو ، این رسمش نبود _

 قاطی کنیمجبور نبودي ، راست و دروغ رو به هم  _



، حاال برو دیگه ، حوصلتو ندارمبی بی قشنگ به رفتن 
 سعید نگاه کرد و لبخند زد و

 آرام نجوا کرد

 بچه پررو _

 سعید شنید و در آستانه در اتاق ایستاد و با پوزخند

 ...دآلرام را با سر نشان داده رو به قشنگ کرد و گفت

. 

. 

 .  . 

 .  .  . .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 . 

 

 



 _میدونی چیه شیرین بانو ، مقصر تو نیستی ، مقصر

 ....خود خرم که آدم نمیشم

 مکثی کرد و با حرص بیشتر ادامه داد

 اصال شما راست می گی ولی ، هر وقت خوب شد ، _

 ردش می کنم بر پیش خانواده اش ، من نمیتونم

 نگرش دارم ؛ راست کار من نیست ؛ دختري که ، اون

 قت شب تو کوهپایه باشه نه تنها به درد من ، بلکهو

 به درد هیچ مردي نمیخوره ؛ خودش میدونه و

 خانواده اش

 سعید با اتمام حجتی که کرد با ناراحتی و اعصبانیت

از اتاق بیرون رفتبی بی قشنگ که تمامه حال خوبش پرید 
 با دلسوزي

 به سمت دالرام رفته کنارش روي تخت نشست و

 ا محبت روي صورت دآلرام غرق دردستش را ب

 خواب کشید آرام نجوا کرد

 اگه بیداري و شنیدي به روي خودت نیار ، مرد _

 جماعت زیاد اُلُدرم ُبلدورم میکنه اما ، این زن که



 باید خط زندگیش رو ول نکنه و زندگی رو اونجوري

 که میتونه نگه داره هر جا کم آوردي خدا هست

 ی به دالرام غرق خواببی بی قشنگ با لذت نگاه

انداخت و با مهربانی ذاتی اش گفت:_حاال هم از حق 
 نگذریم لباس گلین (لباس محلی

 براي عروس هاي ترك) خیلی بهت میاد

 بی بی قشنگ رو به آسمان کرد و با تمام جان و دل

 از اعماق وجودش آرزو کرد

 الهی به صاحب حق ، دلتون ، راهتون به محبت به _

 ههم گره بخور

 ....مرغ آمین باالسر دالرام لبخند زد

 .....بال هاي شرق تا غربش را باز و بسته کرد

 آمینی گفت و در همان حوالی نزدیک به خانه

دوست نشستسعید از خودش و حرف بی ربطی که زده 
 بود

 اعصبانی و کالفه وارد کلبه نیمه ساز احمد شد

 احمد را در حال کلنجار رفتن با تیر چوبهاي گوشه



 اتاق بود و با تمام امیدي که به آمین داشت آرام نجوا

 کرد

 خدا آخر و عاقبت من رو با این دختر رو به خیره _

 کنه

 ......مرغ آمین در باالي خانه ي دوست نشست

 .....منتظر بود

 ....لبخند زد

 ....پر کشید....آمین گفت

 سعید که تازه متوجه پاکت در دستش شد رو به

 :د نگاهش می کرد گفتاحمد که با لبخن

 خدا قوت احمد جان، اگه االن کاري با من نداري_

 برم زود برمی گردم ؛اگه اوستا آومد کارها رو زودتر

 پیش ببرید تا انشااهللا و به سالمتی شما هم از این

 بالتکلیفی در بیاید

 شرمنده داداش ، شما رو هم از کار و زندگی_

گه بدونی با اومدنت انداختیم_ بیا برو خودتو لوس نکن ا
 چه



 ، هیچ وقت این حرف .لطفی بزرگی در حقم کردي

 رو نمیزدي

 : سعید سرش را زیر گرفت و با شرمندگی گفت

 تا عمر دارم بابت این لطفت ...شرمنده منم نه تو_

 ممنونتم

 این چه حرفی ، حق بزرگی به گردنم گذاشتی ؛ ان_

 شااهللا هم چی ردیف شه از خجالتت در میام

احمد که احساس کرد ...اگه شیرین بانو بذاره چرا که نه _
 این جواب سوالش نبود ؛

 لبخند در تایید حرف سعید حواس پرت زد و انشاهللا

 که خیره گفت و به رفتن نا میزون و پر تردید سعید

 ... نگاه کرد

 سعید به سمت رود ارس رفت تا کاري را که

 ....ناخواسته به گردن گرفته ، را انجام دهد

 آستین لباس سفیدي که ننه گل صنم هدیه داده ؛

 هنوز به تن دارد و آن را تا آرنج تا زد

 لباسهاي کثیف دالرام را از پاکت درآورده و با



چندش مقابله رویش گرفت و با انزجار گفت:_ یه مونده 
 واقعا...بود ، به این چندش ها دست بزنم

 .....مسخره است

 با مسخره پوز خندي زد سعید که راه به جایی ندارد

 : و گفت

 مار از پونه بدش میاد ، جلو لونش سبز میشه نه تو _

 دهنش ریشه میزنه ؛ هرچی من از زن جماعت فاصله

 میگیرم؛خودشون سهله، باید لباس شونم بشورم،

 .....اونم این جوري

 .....بهتر از این هم مگه میشه

من  با حرص بیشتر ادامه داد_این دیگه چه غلطی بود
 کردم ؛ آخه خر بی

 ....نه ساکت شدن .....نه حرف زدن بلدي ....پالون

 ....آخه تو هم آدمی

 و با غیض و حرص لباسهاي کثیف دالرام را در رود

 ...ارس فرو برد

. 
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 وقتی صابون روي لباس هاي خصوصی دالرام

 چشم هایش را میبندد و مدام صابون رامیکشد 

 روي لباس هاي خصوصی که به راحتی در مشتش

جمع میشود ، میکشدمشتش را در آب فرو برد ؛ هنوز هم 
 چشم هایش

 بست ، است



 وقتی چند بار لباسهاي خصوصی دالرام را در آب

 فرو برد و از نبودن کف صابون مطمئن شد

 الیه چشمانشلباس را کامال در آب فرو برد و کمی 

 را باز کرد ؛ وقتی از نبودن، لکه هاي قرمز رنگ

 مطمئن شد؛ مشتش را بست و بدون دیدن لباس

 خصوصی مشتش را به سمت طشت کنار دستش برد

 و ال به الي لباسهاي شسته شده فرو کرد و همان

 جا مشتش را باز کردهنوز هم نگاهش خیره به آب است

 اما به هرسعید از خودش کالفه و عصبی است 

 ....ترتیب بود لباس ها را شست

 سعید روي صخره اي سنگی ایستاد و به رود ارس

 خیره شد و با گرفتن نفس عمیقی در رود ارس

 شیرجه زد

 خودش را در رود ارس شست

 لباس هایی که با خودش آورده بود را به تن کرده و

 درست مثل زنان روستایی طشت لباس را روي



کلبه راه افتادپشت کلبه طشت را سرش گرفت و به سمت 
 روي تخته سنگ گذشته و به

 سمت بیبی قشنگ که در اتاقک کوچک که

 مخصوص تنور بود، رفت

 بی بی قشنگ در حال پخت نان لواش است که

 : سعید با لبخند َگِل گشاد وارد اتاقک شد و گفت

 ؟..چه خبر شیرین بانو_

 تبی بی قشنگ سر از تنور بیرون آورد و صاف نشس

 تشکچه سفید کوچک مخصوص نان لواش را روي

 پارچه سفید رنگ گذشت و رو به سعید که در

!! ....چهارچوب اتاقک ایستاده با کنایه گفت:_چه خبر
 ؟، چیکار....خبرا که پیش شماست

 ؟..؛ لباسها رو که ندادي آب ببره....کردي

 سعید دستی پشت گردنش کشید و سرش را پایین

 :انداخت و گفت

 ...مندم شیرین بانوشر _

 دشمنت شرمنده، چی میخواي حاال؟_



 بی زحمت یه پارچه یه چادري که باشه که بندازم_

 _ از تو کمد بر دار...رو لباسی که می خوام پهن کنم

 خانم احمد کجاست؟_

 رفتن از باال دست آب بیارن_

 پس با اجازه_

 بی بی قشنگ لبخند منظور داري زد و به طعنه

 ر ، یادت نره یااهللا بگو ، هر چی باشه ،گفت:_ فقط ماد

 ... دختر نامحرم تو خونه داریم

 سعید از حرکت ایستاد و به سمت بیبی قشنگ

 برگشت و با لبخند که گوشه لبش بود به چهره

 :خندان بی بی قشنگ نگاه کرد و گفت

 داشتیم بانو؟ _

 در کلبه رو هم باز بزار ، اینطور ...برو بچه پرو_

 ....بهتر

 عید همان طور که لبخند گوشه لبش بود ، سريس

تکان داد و با رسیدن به کلبه آرام در را باز کردبه سمت 
 اتاقی که بی بی قشنگ کمد لباس ها را در



 آنجا گذاشته بود ، رفت و از بین لباس هایی که در

 کمد بود ، چادر رنگی برداشت و از اتاق بیرون آمد ،

 تاق ایستاد و چندبا شنیدن صداي دالرام نزدیک ا

 :ضربه به در اتاق زد و با صداي رسا گفت

 دالرام خانم ، می خوام بیام تو_

 دآلرام با شنیدن صداي سعید ، نفس عمیق کشید تا

 از گریه کردن جلوگیري کند و با صدایی که رگ هاي

 ....گریه و بغض دارد، گفت
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 سعید در اتاق را باز کرد ، کمی سرش را پایین گرفت

 و جویاي حال دالرام شد

 .مشکلی پیش اومده ، دالرام خانوم _

 دالرام با ناراحتی که در صدایت نشسته بود گفت

کمی مکث کرد و با خجالت و آرام ترین لحن .....لباسام _
 ممکن

 : گفت

 ..... خیس شده بازم_

 حن خجالت زدي دالرام خودشسعید با شنیدن ل

 هم خجالت کشید، از این همه پرده دري اما ، چاره

 دیگري نداشت، محکوم شده بود به شنیدن و

 گفتن، از چهارچوب در بیرون شد و همان طور که

نگاهش در زمین بود گفت :_االن شیرین بانو فقط هست 
 ؛احمد و خانمش رفتن

 ن خانوم آقااز باال دست آب بیارن میتونید تا برگشت



 احمد صبر کنید

 ...سکوت دالرام نشانه موافقت اجباریش بود

 ....چاره ي نداشت

 ....داشت

 سعید که هر لحظه با اتفاق هایی که فکرش را هم

 نکرده ، بود رو به رو می شود آن هم به این شدت که

 ....کالفه و درگیر است ...مقابلش قد علم کند

 از میدان درست مثل سرباز هاي شکست خورده

جنگ برگشت و روي سکوي سیمانی نشستچیزي در 
 گلویش گره خورد که نه قدرت هضمش را

 ...داشت و نه قدرت بیرون انداختنش را

 در این پنج سال این دومین باري است که این طور

 در خود فرو رفته و با تمام دانسته هایش باز هم

 نمیداند باید چطور پیش برود

 نشسته و پاکت نامه دکتر همان طور که روي سکو

 عبدي را از جیبش بیرون کشید و باز می کند و با هر



خون در ...سختی که شده ، شروع کرد به خواندن نامه
 رگ هایش با سرعت بیشتر حرکت

 ....میکند

 از دانستن خصوصیترین مسائل زنانه، از خجالت

 بیشتر در خودش فرو رفت از اینکه دالرام در این

 ه چیزي را بیشتر مصرف کنند یا چهدورهها باید چ

 غذایی را نباید مصرف کند و اینکه دکتر توصیه کرد

 باید کمر و شکمش گرم بماند و یا آرام با کف دست

 این قسمتها را ماساژ دهد و هزار و یک توصیه که

 سعید تا به امروز هیچ یک از آنها را نمی دانست

 ....بیشتر خودش را لعنت کرد

 .، پا پیش گذاشته بود باز هم ندانسته

باز هم دیر ، زبان .باز هم عجوالنه ، تصمیم گرفته بود
 .باز کرد

 ....باز هم ، با سکوتش

 ....باز هم

 سعید بدون اینکه نگاهش از پیش رویش بردارد



 نامه را با حرص و خجالت تا کرد و در جیب پیراهن

 مردانش گذاشت و آرام نجوا کرد

 مه را مینوشت ؛ لبخندمطمئنم وقتی این توصیه نا_

روي لباش قهقهه میزدهلباس ها را با دقت و گاهی سر ، 
 سري و گاهی از کنار

 لباس هاي خصوصی دالرام بی هیچ نگاهی می

 گذشت و آنها را روي بند رخت پهن می کرد و در

 آخر روي همان لباس هاي پهن شد ؛ چادر رنگی که

 از کمد برداشته بود ، را کشید

 س ها را می کشد تمام فکرش اینوقتی روي لبا

 است تا اگر، احمد یا اوستا و شاگردان به طور اتفاقی

 از این اطراف عبور کردند ؛ لباس هاي دالرام را نبیند

 بیبی قشنگ با دیدن سعید که چاقو به دست به

 : سمت آغل گوسفندان می رود گفت

خیر باشه مادر، کجا میري_خیره بودنش خیر ه شیرین _
 فقط بی زحمتبانو ، 

 سفره مخصوص گوشت رو پهن کنید تا من بیام



 بی بی قشنگ نان را روي سبد گذشته دنبال سعید

 راهی آغل شد

 :سعید با دیدن بی بی قشنگ گفت

 شرمندم شیرین بانو، اگه خانم احمد اومد ، بگید _

یه سر به دالرام بزنه ، مثل اینکه کارش دارههنوز بی بی 
 صداي احمد قشنگ حرفی نزده بود که

 درست مثل هر روز سرحال و قبراق، بیبی قشنگ را

 صدا زد
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 بی بی قشنگ بی خیال از سوال و جواب سعید از

 آغل بیرون آمد و رو به احمد که سر خوش بود، کرد

 : و گفت

؟_خبر دارم ...خبر چه ...احمد مادر ، همیشه به خنده_
 اونم چه خبري؟

 خیره باشه_

 :احمد سر مست تر از هر زمان گفت

 ...خیرِه ، تا دلت بخواد_

 بی بی قشنگ با دیدن گلناز یاد دالرام افتاد رو به

گلناز با اشاره گفت :_مادر پیش مرگت شه ، یه سر به 
 دالرام بزن ، تنها

 مونده بچه م

 رفتگلناز با اشاره سر اطاعت کرد و 

 بی بی قشنگ با لبخند رو به احمد که با چاالکی



 :مخزن آب را پر میکند ، نگاه انداخت و گفت

 بگو مادر چه خبِر که، کبکت خروس میخونه_

احمد ذوق زد شروع کرد ماجرا را گفتن:_اومدنی شاگرد 
 اوستا ، منو دید و گفت بابت امروز

 شرمندن ، نمی تونن ، بیان

 و سري با تاسف تکانبی بی قشنگ لبخندي زد 

 :دادن و گفت

 خوب حال ، فکر کردم ، چی شده ، خجالت بکش_

 مادر ، یه جوري حرف میزنی انگاري تو این چند

 روزه، تو رو به صلیب کشیدن

 احمد نزدیک بی بی قشنگ شده و با ترس ساختگی

 دور اطراف رو نگاهی انداخت و با ترس و لرز

نمیدونی ، عجب  ....ساختگی گفت:_بال به دور بی بی
 جالدي ، من

 که اوستا رو میبینم ، دیگه نمی تونم شب تا صبح با

 خیال جمع سر رو بالش ببرم

 زشته مادر این چه حرفیه میزنی_



 احمد مکثی کرد و با لودگی ادامه داد

 ،... بی بی، گفتنی نیست که _

 و با اشاره به رخت آویز که رویش پوشیده با چادر

اید تا صبح نشد ؛ بی خبر پاشم ، رنگی است ، گفت :_ب
 تشک پهن کنم

 ....تو آفتاب

 بیا ....بیا برو ، َمردم انقدر بی حیا...خجالت بکش_

 برو، یه سر ببین سعید تو آغل چیکار میکنه

 احمد به سمت آغل رفت و با دیدن سعید که در

 حال گرفتن بره سفید رنگ است ؛ سعید را صدا زد

 می کنی ، چیکار به داداش سعید ، داري چیکار _

 حیوون داري ؛ گوشتش آب میشه از ترس

سالم ، کی اومدي؟_االن اومدم ؛ مخزن رو آب کردم  _
 اما، بهتره یه

 مخزن دیگه بگیریم ، این مخزن به سه خانواده

 جواب گو نیست

 نمیخواد تو خودتو درگیر کنی ؛ یه طناب ، بردار _



 ....بیار ؛ خودم یه فکري براي مخزن می کنیم

 حصارسعید در حالی که بّري سفید رنگ ، رو زیر 

 گرفته از آغل بیرون رفت و احمد پشت سرش با

 برداشتن طناب از روي زمین به دنبال سعید ، راه

 افتادبی بی قشنگ با دیدن سعید که بّر سفید رنگ را زیر

 دارد و احمد طناب به دست به سمتش می آمد حصار

 : گفت

 ... می کنی با این زبون بستخیره باشه مادر چکار _

 سعید با اشاره نامحسوس چشم به بیبی قشنگ

 فهماند که از توضیح اضافه دادن پیش احمد

 خودداري می کند و با یک جمله کوتاه جواب داد

 با اجازه یه خون بریزم_

 بیبی قشنگ هم به گفتن انشاهللا خیره و رفع بال

ه سمت شه کفایت کردنان را از روي سبد برداشت و ب
 آشپزخانه

 کنار اتاقکی که کنار تنور بود ، رفت و با گذاشتن نان

 در سبد مخصوصش گذشت و از بلندي آویزان کرد



 به سمِت مجمعی و طشت و سفره مخصوص گوشت

 را برداشت و به سمت کلبه رفت
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 بانی که در ذاتش نهفته است ،گلناز با تمام مهر

 کمک کرد ، تا دآلرام لباسهایش را عوض کند

 گلناز با ایما و اشاره و با اصوات گنگ که به سختی

 می شود ، چیزي فهمید با دآلرام هم کالم شد



 از احمد و دوست داشتنش گفت و از حامی بودنش

 تا آخر دنیا

 دالرام که گاهی متوجه میشود و گاهی نمی فهمید

 ما، در تمام مدتی که گلناز با ایما و اشاره و اصواتا

 گنگ حرف میزند با لبخند همراهی اش می کند و

 گاهی در تایید حرف هاي گلناز لبخنده عمیق تري

میزند و گاهی هم با سکوتش همراهی می کندگلناز که از 
 سکوت دالرام راضی نیست ، خیره به

 که او هم دآلرام شد ، و با اشاره از دالرام خواست

 حرف بزند

 گلناز با آرام گرفت تا دآلرام این باره حرفی بزند و از

 ....خودش و سعید بگوید

 .دالرام با تمام ناامیدي با ایما و اشاره از گلناز پرسید

 تو من رو میشناسی؟ _

 گلناز با حرکات دست و سر نه قاطعی گفت و دالرام

الرام با را ناامیدتر کردگلناز با دیدن صورت غمگین د
 ذوق و



 هیجان که جزو الینفک او است با اشاره هایش به

 ....دالرام فهماند که میخواهد از سعید بگو

 شروع کرد با ایما و اشاره هایش سعید در نمایش

 دادند و از اخالق هایش پرده برداري کرده ، دالرام با

 هر حرکت گلناز لبخند می زد و می پرسید

 !؟؟...تو از کجا میدونی_

 گلناز با تمام عشقی که دارد با انگشت اشاره پشت

 لبش ، خط فرضی کشید ؛ دست هایش را گره زده و

روي قلبش گذاشتدالرام از نوع سیبلی که گلناز نشان داد 
 و اشاره به

 قلبش فهمید که احمد را می گوید ؛ همان حدس را

 هم به زبان آورد

 که !!!؟ این حرفهاي رو آقا احمد زده..مطمئنی_

 گلناز با لبخند دندان نماي سرش را به نشانه مثبت

 تکان داد

 دالرام و گلناز مشغول صحبت بودند که بی بی

 قشنگ در چهارچوب در ظاهر شده و با محبت گفت



 خوب واهللا ، جی جی ، باجی شدید و عین دوتا_:

 خواهر خلوت کردید و پشت سر شوهراتون حرف

 میزنید

 اتاق نشسته ، بود ،گلناز که روي تخت پشت به در 

 رد نگاه دالرام رو که به تاج تخت تکیه داده را گرفت

 و با دیدن بی بی قشنگ از تخت پایین آمد و با

 اشاره ي سر سالم دوباره کردي

 بی بی قشنگ وارد اتاق شد و با کمک گلناز ، جاي

 دالرام را مرتب کردن

 اینطوري شما اذیت نمی شینن_چرا باید اذیت ....ببخشید_
 اینجا خونه زندگی تو ....شیم ، مادر

 اگرم االن ، تو اتاقی سعید تخت رو که خرید......

 اینجا سر همش کرد ؛ وگرنه این طوري که تو اینجا

 باشی، ما اون جا ، هم تو حوصلت سر میره هم ما از

 ...تو بی خبر میمونم

 سعید خوشش نمیاد ؛ ...آخه میدونی چی بی بی_

 بیرون ، به خاطر همین تخت منم دوست دارم بیام



 .... رو اینجا گذاشته دیگه

 آنقدر دالرام با ناراحتی این حرف را زد که بی بی

قشنگ را هم ناراحت کرد و نگذاشت که حرفدالرام تمام 
 شود با اینکه از سعید شنیده بود که میل

 به دیدن و بودن کنار دالرام را ندارد

 :فتبدون در نظر گرفتن سعید خیلی قاطع گ

 بی خود ، از این حرف ها نزن و نه فکر تو ، نه دلتو ،_

 االنم که داره به خاطره تو قربونی سر ...غم دار نکن

 بزار کارش تموم شه ؛ میگم بیاد کمک کنه ، ...میبره

 تخت تو رو بیاریم بیرون اینطوري منم بیشتر

 حواسم بهت هست
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ِ◌ را بریدند و  سعید و احمد به کمک هم سر برِّ

 پوستش را کندند و در طشتی که بی بی قشنگ داده

 ...بود ، گذاشتن

 احمد با برداشتن طشت کوچک که سعید شکم و

ِ◌ را در آن گذاشت ، بود رو به سعید  روده هاي برِّ

 :گفت

 بقیه سعید داداش ، من برم اینا رو بشورم شما به _

 کارها برس

 سعید با دیدن طشت کوچک در دست احمد ؛ پوست

ِ◌ را به سرعت به زمین انداخت و گفت :_خودم  برِّ
 میشورم ، اذیت میشی

 داره....داداش به بچه روستا از این حرفا نزن....ِاِاِااِ _



 ....بهم برمیخورها

 احمد موذیانه نگاهی به سعید کرد و با لبخندي که

 : تگوشی لبش بود گف

 اگه می خوام بشورمش، به خاطر خودم ِ، نمی خوام_

 ...موقع صبحانه با صحنه هاي عاشقانه روبرو شم

 میدونی که پر از امالح

سعید با چندش ، از تصور حرف احمد گفت:_برو بابا ، 
 حالمو بهم نزن

 :با قهقهه به سمت در آغل رفت و با لودگی گفت

 کنمپس با اجازه برم که امالح جدا سازي _

 سعید سري به تاسف تکان داد و لبخندي زد

 احمد پسري است که به جا و درست شوخی می

 کند ، با برداشتن طشت گوشت به سمت کلبه راه

 افتاد و بی بی قشنگ را بلند صدا کرد

شیرین بانوبی بی قشنگ ، با شنیدن صداي سعید ، رو _
 به گلناز

 ک کن وکرد و با اشاره از او خواست تا به دالرام کم



 خودش از اتاق بیرون آمد

 بی بی قشنگ با دیدن سعید مقابل در، پشت کلبه با

 :لبخند به سمتش رفت و گفت

 بیا تو مادر سفره گوشت رو پهن کردم _

خانم احمد کجاست_بی بی قشنگ بی توجه به سوال  _
 سعید پشت به او

 کرد و به سمت سفره اي که روي پارچه بزرگ پهن

 : گفتکرده بود، رفت و 

 ....چه کار به کار گلناز داري....بیا تو مادر_
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 سعید به ناچار وارد کلبه شده به محض رسیدن به

 بی بی قشنگ طشت را روي پارچه بزرگ که نزدیک

به اجاق کاهگلی بود گذاشتکمر راست کرد براي بیرون 
 که با اشاره بی بی رفتن

 قشنگ نشست و مشغول جدا کردن گوشت و جیگر

 شد

 گلناز از اتاق دالرام بیرون آمد

 سعید متوجه حضور گلناز شد و به سرعت چشم

 دزدید و کمی در جایش جا به جا شد و به نشانه

 سالم سر تکان داد

 گلناز هم در جواب سالم سعید ، سر تکان داد و از

 سایلی که بی بی قشنگ گفتهکلبه بیرون رفت تا و



را بیاورد_ سعید مادر ، اگه دستت تمیز ، دآلرام رو از 
 اتاق

 بیار بیرون ، بچم پوسید تو اتاق

 سعید به ناچار چشمی گفت و ناچار به اطاعت از جا

 بلند شد و به سمت اتاق دالرام رفت ؛ چرا که از

 اتمام حجت بی بی قشنگ چند ساعتی نگذشته ،

 است

 :بسته داخل اتاق شد و آرام گفت سعید چشم

 سالم ، شیرین بانو گفت ، ببرمتون بیرون _

 دالرام هنوز هم دلگیر از این همه غریبگی و چشم

سعید بیتفاوت به ....دزدیدن هاي سعید هیچ جوابی نداد
 رفتار دالرام به سمت ویلچر که

 پایین تخت است ، رفت و با آوردن ویلچر کنار تخت

 :ه به حرکاتش است ، گفتدالرام ، که خیر

 می تونم ، بلند تون کنم؟ _

 چرا منو نگاه نمیکنی؟ _

 چرا باید نگاه تون کنم؟؟ _



 تو که دوست نداري بهم نگاه کنی ، پس نیازي _

هم ، به کمکت نیست؟_بهتر االن بریم بیرون ، شیرین 
 بانو منتظر

 چرا تو؟_

 چرا چی؟_

 ناصال چرا باید جاي باشم که منو نمی خوا_

 مجبوري_

 ...کی منو مجبور می کنه که باشم_گفتم که_
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 گفتم که ، امانتید دست من_

 ؟....؟ امانت چی...؟ امانت کی...منو مسخره می کنی_

 ؟..اصال خانواده من کجاست

 سید ؛سعید مادر، دالرام رو بیار بیرون ،بچه م پو_

بیاید مادر ، دالرام ضعف دار، به رو نمیزنهسعید با شنیدن 
 صداي بی بی قشنگ به پشت

 سرش نگاه کرد و با درماندگی رو به دالرام کرد و

 : گفت

 اجازه بدید شما را ببرم بیرون ، تا سر فرصت ، همه_

 سواالتتون رو جواب بدم

 پتوي که ، در این چند وقت ، مهمان شانه هاي

 است ، باز هم با دستهاي سعید رويدآلرام 

 شانههایش افتاد

 سعید بیشتر به سمت ، دالرام خم شد تا با تسلط



کندوقتی سعید ، دالرام را به  حصاربیشتر ، دالرام را 
 گرفت ؛ حصاریک طرف در 

 دالرام ناخواسته دست آتل شده اش را بند لباس

 سعید کرد و باز هم سر انگشتان نرم و باریکش جان

 د را سوزان و ُمهر زدسعی

 سعید نفسش حبس شد و با گذاشتن دالرام روي

 ویلچر ، دستش را روي رد انگشتان دالرام گذاشت و

 نفس عمیقی کشید و با ناراحتی و عذاب وجدان ، به

 : نیمرخ دآلرام نگاه کرد و با عجز و درماندگی گفت

 وقتی دارم بهتون کمک می کنم به من دست نزنید_

ر جواب دالرام نماند و ویلچر را به بیرون از منتظ...لطفا
 اتاق

 برد

 خوب کردي مادر ، دستت درد نکن بچه م ، تو اتاق_

 بیا خودتم بشین ، این جیگر رو ...تنها مونده بود

 به احمد گفتم بر ذغال بیاره ...خورد کن

 سعید با نارضایتی دالرام را کنار اجاق کاهگلی



 رام باشد و نه روگذاشت و جوري که نه پشتش به دال

 به دآلرام باشد ، نشست

 بی بی قشنگ ، تخته مخصوص خرد کردن گوشت را

 به سمت سعید کشید و از او خواست تا جگر بّر را

 خورد کندسعید هر دو آستین لباسش را تا آرنج تا کرد و

 مشغول خردکردن جگرها شد

 احمد که از انبار کوچک کنار آغل ، با کیسه زغال

 با دیدن گلناز که سیخ به دست به سمتبیرون آمد 

 کلبه میرود به پاهایش سرعت داد و مقابلش ظاهر

 : شده و با شیطنت گفت

 ...ببوسم یا میبوسی_

 احمد با چه عشقی لب می زند و با اشاره دست اول

خودش را و بعد گلناز را نشان میدهدگونههاي ته ریش 
 دارش را نزدیک لبهاي گلناز برد و

 س از اینکه ، کسی آنها را ببیند ، عقبگلناز با تر

 کشید و با اشاره دست خواست که از او فاصله

 بگیرد اما، احمد شیطنت را به اوج خودش رساند و



 خیلی بامزه ، دندان هایش را نشان گلناز داد و اداي

 گاز گرفتن را در می آورد و گلناز با دیدن این روي

 ان قهقههاحمد ، پا به فرار گذاشت ، و احمد مرد

 میزند

 بیبی قشنگ ، گلناز را در آستانه در کلبه دید و با

 اشاره از گلناز خواست که کنارش بنشیند

 گلناز با نفس هایی که از دویدن تند شده ، کنار بی

بی قشنگ نشستبی بی قشنگ با دیدن صورت سرخ و نفس 
 هاي تند

 گلناز ، با اشاره و آرام آرام لب زد و از گلناز دلیلش

 پرسید را

 .....چی شد مادر چرا نفس نفس میزنی_
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 گلناز با دیدن سعید که در حال خرد کردن جگر بره

است با خجالت سرش را پایین انداختجواب بی بی قشنگ 
 را نداد و خودش را بیشتر به

 هایش نشستسمت بی بی قشنگ کشید و روي زانو

 ، دست هایش را بین پاهایش قرار داد و در خودش

 جمع شد

 احمد با صداي بلند یااهللا گفت وارد کلبه شد و با

 دیدن دالرام که کنار اجاق کاهگلی نشسته بی

 تکلیف همان جا در چهار چوب در ایستاد

 بی بی قشنگ با دیدن احمد که معذب ایستاده روبه



نداره ، توي یه خونه دو  سعید کرد و گفت_مادر خوبیت
 تا سفره پهن

 شه ، اهل خونه که دور هم جمع شن ، خدا هم برکت

 سفره رو بیشتر میکند ، تنها غذا خوردن کراهت

 دارد

 سعید و احمد فهمیدن که بی بی قشنگ از آنها می

 خواهد که بیشتر به هم نزدیک باشند و در واقع یک

 خانواده را تشکیل دهند

 د و نه سعید راغب نیستند که با همبا اینکه نه احم

 دور یک سفره بنشینند اما ، به ناچار لبخند زدن و

 با این لبخند موافقت ، موقت ، خودشان را اعالم

 کردندبی بی نگاهی به احمد و سعید که لبخند به لب

 : دارند کرد و گفت

 سعید مادر پا شو ، زغال رو از احمد بگیرد ، وگرنه_

 بحانه خوردن اسیریمتا شب ، براي یه ص

 سعید به روي بی بی قشنگ لبخند زد و چشمی

 گفت از جا بلند شد و با گرفتن کیسه زغال رو به



 : احمد گفت

 احمد جان ، شما بشین ، خودم آماده می کنم_

شرمنده داداشاحمد جوري سر سفره نشست ، که دیدي _
 به دالرام

 نداشته باشد

 یش نشست وسعید نزدیک به دآلرام ، روي زانوها

 کیسه زغال را در اجاق کاهگلی خالی کرد و کمی

 زغال را جابجا کرد تا زودتر گور بگیرد

 وقتی مطمئن شد که زغال آماده شده به سمت

 بیبی قشنگ برگشت که با دالرام چشم در چشم

 شد

 دالرام خیره به سعید لبخند زد و چه لبخند

 دلنشینی و در نگاه سعید آرامشی را دید که آرزو

کرد که براي همیشه داشته باشدسعید با یک دنیا عذاب 
 وجدان با درد چشم بست و

 سرش را برگرداند و با نفس عمیق رو به بی بی

 قشنگ ، چشم باز کرد



 ...بی بی قشنگ و احمد و گلناز دیدند

 نگاه خیره دالرام را ، و چشم بستن سعید را ، و غمی

 مکه از این پس زد ، شدن در چشم هاي دالرا

 نشست

 هر کسی ، به زبان خودش در دل ، براي با هم بودن

سعید و دالرام ، آمین گفتنمرغ آمین ، زبان دل ها را شنید 
 و در آستانه در

 کلبه ایستاد و غمگین از این همه جدایی ، براي

 وصال آمین گفت

 بالهاي سفید بلندش را که از شرق تا غرب را

 ا خواست این بارپوشانده ، رو به آسمان بلند کرد و ت

 ...با صداي بلند آمین بگویند

 آمین ، فرشته هاي اجابت را شنید و رو به آسمان

 لبخند زد

 نگاهش را به سمت دالرام برد و در صورتش آمین را

دمید و لبخندي روي لب هاي دالرام متولد شدسعید 
 ناخواسته نگاهش به لبخند دلنشین دالرام



 افتاد و لبخند زد

 باورهایش و اعتقادات ش لبخندي زد وسعید دور از 

 آن گوشه لبخند سعید چه امیدها که نشد در دل

 ...جوانه زده دالرام

 سعید مادر ، همونجا بشین ، تا من سیخ ها رو _

 آماده کنم

 بی بی قشنگ به کمک گلناز جگرها را به سیخ

کشیدن و به دست احمد داد تا به سعید بدهدسعید کنار اجاق 
 به دالرام نشست و کاهگلی نزدیک

 گلناز رو به دالرام و احمد و رو به سعید نشست

 بی بی قشنگ که دوست ندارد ، دالرام بیشتر از این

 دل شکسته شود ، کنار دستش نشسته تا به بهانه

 اینکه بهتر به دالرام میرسد ، مشغول خوردن شدن

 بوي نان لواش تازه که صبح زود توانست بی بی

 شده در بینی دالرام با عطر وقشنگ و گلناز پخت 

 بوي جگر اشتهایش را دو چندان کرد

 دلش مالش رفت براي لقمه گرفتن اما ، با این دست



 هاي گچ گرفته ، و آتل شده نمیتواهد ، دست به

 سفره دراز کندتا خودش لقمه بگیرد

 با اینکه بی بی قشنگ حواسش به خوردن دآلرام

 به سمت است اما ، دالرام دوست دارد ، خودش

 سفره دست دراز کند

 سعید حرفی زد که همه را شوك کرد

 ...بسته دیگه _
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بسته دیگهوقتی سعید رو به دالرام این حرف را زد ، _
 لقمه در

 دست گلناز و در گلوي احمد ماند ، بیبی قشنگ با

 :رد و با تشر گفتاخم به سعید نگاه ک

 !؟...چی میگی مادر_

 بهتره دیگه خالی بخوره اگه سیر نشد گوشت _

 هست، گوشت کباب می کنیم

 دالرام که آماده باریدن بود ، با صداي ملودي گوش

نوازي ، اشکهایش در چشمانش حلقه بستاحمد با خدایا 
 شکر و تشکر از بیبی قشنگ گوشی

 ند شد و ازبه دست با عذرخواهی از سر سفره بل

 کلبه بیرون رفت

 بی بی قشنگ ، که متوجه منظور سعید شد ، از این

 توجه زیر پوستی سعید ، خوشش آمد و لبخندي به

 روي سعید زد

 سعیدي که بعد از حرفش سرش را زیر گرفته



 لقمه ي دیگري را براي دالرام آماده کرد و به سمتش

 گرفت

 دالرام با بغض گفت :_من دیگه ، نمی خورم

 مادر این لقمه رو با نون بخورد ، بعد باقی رو خالی_

 بخور

 نمیخورم _

 بخور جون بگیري ....چرا مادر_

 دالرام با بغضی که هر لحظه بیشتر می شود باز هم

از خوردن لقمه صرف نظر کردسعید کمی سرش را ، به 
 سمت دالرام که روي

 ویلچر ، کنار دستش ، نشسته داد و با اخم و تخم و

 :هیچ مالحظه گفتبدون 

 الزم بگم که ، خون زیادي رو از دست دادي و به _

 سفارش دکتر تون باید جگر و گوشت کباب شده

 بخورید تا جبران بشه ، خونی رو که از دست دادید

 رنگ از روي دالرام پرید ، و خون به سرعت

 بیشتري در صورتش دوید و از حضور بی بی قشنگ



هستید ، من برم ناهار رو ، خجالت کشید_ تا شما مشغول 
 ....بار کنم

 خدایا شکر سفره همه را با نون حالل ، طیب و طاهر

 پهن کن

 نگاه خجالت زده دالرام ، براي سعید سر به زیر ،

 خط و نشان می کشد

. 
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 _بی بی قشنگ لبخندي زد و لقمه را در دهانش



 :گذاشت و با یک یا علی مدد از جا بلند شد و گفت

 تا شما مشغول هستید من برم ناهار رو بار _

 خدایا شکرت سفره همه رو با نون حالل،.....کنم

 هیچ مسلمانی را از همسایه....طیب و طاهر پهن کن

 الهی آمین ....گشنه اش بی خبر نذار 

 مرغ آمین شنید

 ا صداي بلند و رساغرق لذت از این دعاي آسمانی ، ب

 آمین گفت

آسمان ، غرق نور ، آمین شدگلناز که آخرین تیکه از جگر 
 کباب شده خودش و

 احمد را الي نان لواش گذاشت و از سر سفره بلند

 شد و پشت سر بی بی قشنگ از کلبه بیرون رفت

 ؟..حتما باید پیش بی بی قشنگ میگفتی_

 نانی که سعید بی تفاوت از لحن شاکی دالرام با تکه

 به دست داشت ، سهم خودش و دالرام را از سیخ

 جدا کرد و با اولین تکه از جگر کباب شده که به سر

 چاقو زد آن را به سمت دهان دالرام برد و با اشاره



 : چشم گفت

 بهتر از این به بعد با هر حرفی که میزنم نرنجد به_

 این فکر کنید که من بیربط حرف نمی زنمبدون نگاه خیره
 به دالرام با آرامش تکه هاي جگر

 کباب شده را در دهان دالرام می گذارد

 دآلرام همانطور که خیره به سعید است با آرامشی

 که نمیداند منشاش کجا است ، میخورد

 بهتره به من زل نزنید _

 سعید_

 بهتر غذا تون بخورید_من کیم؟_

 شما رو نمیدونم اما خودم رو خوب میشناسم ، این_

 االنم که با ....این جا مونده و از اونجا روند که از

 اوضاع شلم شوربایی که خودم با دست خودم

 ساختم ، نعوذ بال ، خدا هم توش مونده

 چه بالیی سرم اومده _

 من نمیدونم اما ، اون جاي که شما رو پیدا کردم_

 جاي درستی نبود



نگاه خون باري که غیظ بیشتري دارد ادامه داد_که اگه 
 من ، امانت نبودید ؛ من بهتر ازدست 

 هرکسی ، می دونستم چطور باهاتون رفتار کنم ؛ تا

 هر وقت ، اسم کوهپایه اومد دنبال سوراخ موش

 باشید

 دالرام از شنیدن حرص و غیض سعید بابت تنها

 بودن اش در جایی که سعید میگوید ، جاي درستی

 نیست ، قلبش بی امان می تپد

 خند همراه میشود به گوشهصداي دلنشین که با لب

 هاي سعید می رسید

 سعید در نگاه دالرام لبخندي را دید که ترس را در

 .بندبند وجودش به صدا درآوردن
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 سعید در نگاه دالرام لبخندي را دید که ترس را در

 بند،بند وجودش به صدا درآورد

 د به یکباره از جا بلند شد و رو به دالرام با اخمسعی

وحشتناکی خیره شد و با غیظ گفت :_من ، هم صحبت 
 خوبی براي شما نیستم ؛ بهتره به

 جاي دلی دل کردن، خوب فکر کنید تا به یاد بیارید

 خوش ندارم ناموس ....کی هستید و چی هستید 

 مانتیاالنم ا ....مردم ، تو خونه ام بی محرمش بشینه

 وگرنه اینجا نبودي

 آخرین تکه جگر کباب شده را با حرص در دهان

 نیمه باز دالرام که باز ماند گذاشت و از کلبه بیرون

 زد



 دالرام مات و مبهوت با لب هایش جگر کباب شد رو

 گرفت و به جاي خالی سعید و این هم همه حجم از

ا عصبانیت خیره ماندسعید خیر به دلبرانه هاي دالرام ب
 پرت کردن چاقو

 در سفر از کلبه بیرون زد

 دالرام حیرتزده از تغییر رفتار سعید آخرین تکه

 جگر کباب شده را جوید و با خودش زمزمه کرد

 !!!؟...چش ، شد _

 گلناز با لبخند سفره رو جمع کرد و با اشاره از دالرام

 پرسید سعید چرا با ناراحتی از کلبه بیرون آمد

زد و شمرده شمرده گفت:_ نمیدونم اما  دالرام لبخند تلخی
 ، فکر کنم هر بار منو ببینه همین

 شکل شه

 گلناز سفره به دست و دآلرام که چشم هایش برق

 می زند به یک باره با هم خندیدن

 گلناز ، دالرام را که روي ویلچر است را به سمت

 بیرون کلبه برد و روي سکوي کنار پنجره باز کلبه



 از دالرام فاصله گرفت گذاشت و با لبخند

 دالرام دنیایی را میبیند که تا به امروز ندیده و هر

 چه به خاطرات و چشمهایش اصرار میکند بیفایده

 استهیچ یک از تصویرهاي روبرویش برایش آشنا نیست

 و تنها چیزي که برایش آشناس ، صداي آب و

 رودخانه است

 چشمهایش را بست و پشت پلکهاي بسته شد

 داي آب و صداي خنده هاي مستانه مرديدوباره ص

 بدون تصویر شکلگرفته

 رفته خواب چشم هایش را برد و دالرام باز...رفته

 هم در خواب خودش را دید که کنار آدم هاي آشنا

 می گوید و می خندد اما، وقتی خیره به آدم ها شد

 ....فقط از آنها

مردها و زنها بدون صورت می بیندبدون چشم بینی و 
 ...ندها

 با چیزي که ...صورت هاي رعب انگیز و ترس آور

 میبیند ، فریاد کشد و با فریاد از آنها فاصله گرفت



 هنوز هم صداي خنده هاي آشنا و آدمهاي آشنا به

 ...گوشش میرسد و فریاد می کشد
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 هی را در خود جا داده وفریادي که ترس و بی پنا

ترس از جدایی که هر لحظه بیشتر و بیشتر می شودسعید 
 با شنیدن صداي جیغ هاي دالرام از کلبه

 بیرون زد تا خودش را به دالرام برساند



 بیبی قشنگ و گلناز باالي سر دالرام بودند و او را

 آرام آرام از خواب بیدار می کند

 د و با دیدن چهرهدالرام با تعلل و ترس چشم باز کر

 هاي نگران بیبی قشنگ و گلناز و کمی آن طرفتر

 که سعید باحال ویران ایستاده ، فهمید که هر چه

 دیده کابوس بود ، که دور از واقعیت و بیداري است

 واقعیت همین چشم هاي نگران و حال ویران سعید

 بی بی قشنگ انداخت و بریده حصاراستخودش را در 

 :بریده گفت

 ...خیلی میترسم ....میترسم ...ترسیدم ...یخیل _

 ....صورت نداشتن ....انگار همه رو میشناختم

 همه ....من کیم بی بی  ....صداهاشون هنوز تو سرمه

 با هم ....همه آشنا بودند......ي صداها آشنا بود

 قیافه ...بی بی....قیافه هاشون ....میخندیم

 .....برنگشتم ....هرچی صدات زدم ....رفتن...نداشتن

 منو تنها گذاشت

 حرف هاي دآلرام سعید ناراحت را ناراحت تر کرده



اما ، کاري از دستش ساخته نبود و نیست ؛ تاخواست از 
 آنها فاصله بگیرید تا چاره ي پیدا کند بی

 : بی قشنگ صدایش زد

 سعید مادر بیا یه کمک برسون دالرام رو ببریم تو_

 خونه

 چشم شیرین بانو _

 به خواست بی بی قشنگ روي تخت را مرتب گلناز

 کرد

 کرد ، تا خواست حصارسعید دالرام را از روي ویلچر 

 دالرام را روي تخت خواب بگذارد بی بی قشنگ

 گفت :_صبر کن مادر

 دارد و نفس هاي حصارسعید همانطور که دالرام را در 

 گرم و تب دار دالرام ، جاي نزدیک به گردن سعید را

 د تا آن قطره عرقی که جانش را به لبنوازش می کن

 رسانده را خشک کند ، گفت

 بله_

 سعید بی طاقت از این نسیم خنک و دلنشین که



 حالش را دگرگون می کند ، فاصله گرفت ؛ صاف

 ایستاد و با عذاب وجدانی که یقه اش را ول نمی کند

با درماندگی رو به بی بی قشنگ گفت:_ چی شده شیرین 
 ؟...بانو

 احمد رو صدا کن تا تخت دالرام رو بزارین مادر_

 بیرون ، پیش پنجره ، کنار اجاق تا هم من از حال و

 احوالش بی خبر نبود هم این طفل معصوم تنها نمونه

 ...تو اتاق

 سعیدبا خودش فکر کرد که اگر همینطور اینجا

 بایستد بی بی قشنگ حرف دارد براي زدن ، به

 دالرام را ، روي خاطر اینکه حرف به درازا نکشد

 :ویلچر گذاشت و در همان حال گفت

حرفی ...خیلی هم خوبه ، اینطوري فکر منم راحت تره_
 زده شده و همه شنیدند، دیگر دیر بود براي

 ...عوض کردن مسیر صحبت

 سعید حرفی را زده بود بی منظور و در اثر نگرانی و

 دلسوزي اما ، وقتی برق چشمهاي بی بی قشنگ را



 همید که زیادي ابراز نگرانی کرده و دیگر دیردید ، ف

 ...است براي هر حرف و عمل دیر شده

 سعید با نفس عمیقی از سر کالفه گی می کشد ،

 چشمی گفت و قبل از اینکه به دنبال احمد از اتاق

 بیرون برود ، ناخواسته دستش به سمت روسري

 دالرام رفت و روسري که به عقب رفته و موهاي

پیدا است را ، جلو کشیدروسري تا نزدیک  پرکالغی اش
 هاي پیشانی بلند دالرام آمد و

 چشم هاي دالرام که یک مرتب از این حرکت سعید

 درشت شد را به بی بی قشنگ انداخت

 بی بی قشنگ که تماماً تماشاگر این لحظه ها است با

 لبخند نامحسوسی سر تکان داد و به قیافه مبهوت

 گاه منظور داري لبخندي زد ودالرام نگاه کرد و با ن

 چشمهایش را براي دالرام باز و بسته کرد

 نگاه منظور دار بی بی قشنگ ، دآلرام را که سرشار

 از ترس و تشویش بود بیرون کشید و لبخند روي



صورتش جان گرفتبی بی قشنگ نزدیک دالرام شد و 
 روي لبه ي تخت

 رو به دآلرام که روي ویلچر نشست با لحن بامزه ي

 پرسید

 ..میگم مادر ، االن من رو میبینی_
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 ؟؟.....میگم مادر، االن من رو میبینی_



بی بی این چرا، اینجوري کرد؟بی بی قشنگ غرق لذت  _
 از این عاشقانه هاي

 زیرپوستی و غیرت مردانی سعید روسري روي سر

 را مرتب کرد و مادرانه دخترش را هزر کرد ازدالرام 

 ، روزي.....بازي گرفتن و بازي دادن غیرت مردش اما

 همین دخترك حرف گوش کن ، کاري میکند که

 ...سعید دیگر این سعید متمدن و صبور نخواهد بود

 مادر فداي چشمات شه ، از شوخی و خنده گذشته_

 اري که، همیشه حواست باشه ، پا روي غیرت مرد نز

 اونوقت اون روي که هیچ وقت ندیدي رو نشونت

 میده

 حتی اگه شده خودش تو این طوفان از پا در بیارید

 مرد جماعت از مال و اموالش و حتی از خودش

خیلی راحت میگذره اما ، وقتی پاي غیرت وناموسش بیاد 
 وسط ، دیگه از هیچ کس و هیچی نمی

 گذره

 م با گذر زمان یااین خلق و خوي مرد ، که هیچ وقت



 دیروز و امروز از بین نمیره هر کیم گفت ، که مرداي

 امروزي روشن فکرن دروغ گفت

 دآلرام با تردید پرسید

 ...یعنی _

 بی بی قشنگ اجازه نداد تا دآلرام حرفی بزند و

مطمئن تر از همیشه گفت_ یعنی نداره مادر، حرفی رو 
 که زدم آویز کن ، به

 ردنت تا همیشه یادت بمونهگوشت و هم بنداز به گ

 بی بی قشنگ نگاهی به دالرام انداخت و با چشم و

 ابرو ، باال انداختن روسري روي پیشانی را نشان داده

 و به سمت دالرام خم شد و دست هاي، که بی

 تکلیف روي پاهایش بود را در دست گرفت و با مهر

 مادرانه نوازش کرد و گفت

 س میزنه با پا پیشهمه مردا اینطوري ، با دست پ_

 می کشند ، اگه از تو دلگیر بود و کاري به کارت

 نداره دلیل نمیشه که چشم رو ناموسش ببنده ، اگه

 تو رو ناموسش نمیدونست ، تو رو هم می فرستاد



 خونه ننه و بابات و ما رو هم جمع نمی کرد این جا اما

، به بهانه مریضیت هم ما را آورده ، که کمک حالتباشیم 
 هم تو رو نگه داشته ، انشاهللا به صاحب وقت ،

 آمین ، زود خوب میشی و از این حال و هوا در می

 آید

 ...بی بی_
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 تا دالرام آمد بگوید که قلبش چقدر بی قرار است

یگفت براي بودن با سعید ، صداي بلند سعید که یااللهم
 حرف در دهان دالرام ماسید و چشم و

 گوشش شد براي دیدن و شنیدن دوباره ي سعید

 احمد باز هم ، رسم ، مردي را به جا آورد و مردان

 وارد شد با همان مرام، مردان که چشم می گیرند تا

 نگاهشان به نامحرم نیفتد یا اگر افتاد حد نگه می

 امحرماندارند و درست و شمرده حرف می زدند با ن

 مردانی چون احمد کم نیستند در دوره اطراف ما

 زیاد هستند ، فقط باید خوب دید و فهمید و پیدا

 کرد

 احمد با اجازه از سعید در آستانه ي در کلبه یااهللا

 گفتسعید به شانه احمد زد اما همچنان احمد در آستانه

 در کلبه ایستاده و اجازه ورود میخواهد

 خندي زد و روي شانه هایشسعید به روي احمد لب

 چند ضربه پیدرپی زد و گفت

 بفرما احمد جان_



 سعید کنار ایستاد تا احمد وارد کلبه شود تا با هم

 وارد اتاق دالرام شوند پشت سر احمد وارد اتاق شد

 احمد همچنان سر به زیر است و با احترام به دالرام

 و بی بی قشنگ سالم داداحمد و سعید با یک یاعلی تخت
 خواب یک نفره

 دالرام را بلند کرد و بیرون از اتاق زیر پنجره کنار

 اجاق کاهگلی گذاشتند

 احمد همانطور که سر به زیر آمده بود همانطور هم

 سر به زیر رو به سعید کرد تا نگاهش هرز نرود و

 تنها با گفتن

 اگر امري نیست ، از کلبه بیرون رفت

 ت راحتی به صورت گلناز که پاتختی کنارتخ

 میآورد هم نگاه نکرده تا شاید نگاهش میخ نگاه

دلبرکش شود و لبخندي بزند که سوتعبیر شوداحمد همیشه 
 احمد مرد ....عاقالنه رفتار می کند

 عاقلی است

 شیرین بانو اینم از این، اگه کار دیگه اي نداري ، _



 من برم تا اوستا نیومده

 ه اينه مادر ، خیر از جوونیت ببینی ، کار دیگ_

 نیست ؛ راستی مگه نگفتی امروز اوستا نمیاد

 بی خبرم اما، یه نیم ساعتی هست، رسیده خدا_

 بخواد فردا پس فردا کار تموم میشه

 .انشاهللا_
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 بی بی قشنگ با اشاره از گلناز که دور از چشم سعید



 ن دور و اطراف دالرام است گفتدر حال مرتب کرد

 که آب آبگوشت را اضافه کند تا غذا کم نیاید و

 خودش هم به بهانه آوردن مالفه به اتاق رفت اما،

 قبل از رفتن از سعید خواست تا دالرام را روي تخت

 بگذارد تا دآلرام کمتر روي ویلچر اذیت شود

 سعید با تمام درماندگی چشمی گفت اما از همان باد

دن لپ هایش پیدا است که ناراضی استباد لپش را با کر
 حرص خالی کرد رو به دالرام گفت

 اجازه بدید شما رو بذارم روي تخت_

 سعید_

 سعید گوشه ي چشم هایش را با انگشت شست و

 اشاره فشار داد تا کمتر درگیر این آواي دلنشین

 دالرام شود

 رادالرام با صدا زدن سعید با این آواي دلنشین او 

به سالخی دعوت میکند و خودش هم بی خبر استسعید 
 اهلی است و در مرامش نااهلی جاي ندارد

 با عجز و ناتوانی بدون اینکه نگاه به دالرام کند ،



 گفت

 میشه خواهش کنم من رو درست صدا بزنید ، من_

 براي شما آقا سعیدم ؛ لطفاً تمام تمرکز تو رو ، روي

 یه نتیجه برسیم خاطراتتون بذارید ، بلکه به

 چرا باید این اتفاق براي من بیفته؟_

 من چیکار کردم؟ یا بهتر بگم تو چیکار کردي که

 من از تو و از این کلبه که اینقدر احساس آرامش

؟؟!!هر دو با هم حرف میزنند ....دارم باید فرار کرده باشم 
 اما ، هرکس محور حرف

 خودش را پیش میبرد

 دور از تمام باورهایش مقابلسعید درمانده ، دوباره 

 دالرام زانو زد و پایههاي ویلچر را با درماندگی

 بیشتر گرفت و بین دست هاي توانمندش با دردي

 که پنج سال با خود یدك می کشد فشار می دهد

 پنجه هایش را دور پایه هاي ویلچر محکم کرد و در

 :حالی که سرش را پایین گرفته گفت

 ، اسمم سعید کیانی ، خودم را خوب می شناسم _



حاج مرتضی حجره دار تو ...پسر بزرگ حاج مرتضی
 راسته فرش فروش هاي

 بازار زنجان ، کسی که همه قبولش دارن به حالل و

 حروم شناس بودنش ، با هر کسی معامله نمیکنه

 فقط دنبال برکت مالش ؛ مرد آبرو داري، ور دستش

 که ....چه طور شد ...کار میکردم ؛ میدونی؟ چی شد

 !!!اما ....حال االن من ....این شد

 مکثی کرد

. 
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مکث کردحرف هاي انباشته شده روي دلش حاال به حکم 
 درد

 و دل بیرون می ریزد و این قدرت در سعید نیست

 که مقابل ریزش هایش را بگیرد

 گوشی مطمئنی رسیده که بعد انگار به جایی و یا به

 از  سال با واگویه می خواهد خودش را تسکین

 دهد ؛ آنچه را که از سر گذرانده و چه با درد هم

 گذشت

 اصال...هرچی حاجی می گفت ، می گفتم چشم_

 میدونی چیه دالرام ، کالً عشق می کردم ، با چشم

 عشق، کال عشق و حالم ....عشقا ...گفتن به حاجی

هرکاري میکرد، جا  ....که شبیه حاج مرتضی شماین بود 
 پاش ، پا می گذاشتم تا جا نمونم از مرام و

 مردونگیش

 آهی که در جانش ، در این پنج سال پیش گره



 خورده بود ، امروز با تمام درد از اعماق وجودش

 فوت شد

 وقتی که چشمهاي نم دارش را باال گرفته و در چشم

 د با صمیمی ترین حالتهاي سیاه شب ، دالرام گره ز

 ممکن گفت

بغض مردان ...میدونی دالرام هیچ کس نخواست ، بشنو_
 خنجر شده و تمام دیوارهاي گلوي

 سعید را به بدترین شکل خراشید

 دالرام با دید اشکهاي حلقه شده در چشمهاي

 خاموش سعید ؛ چشم هایی که برق نگاهش در همان

 و یاسر پنج سال پیش قبل از سر رسیدن آقا فتاح

 کله خر به خانه حاج مرتضی میدرخشید، خاموش

 ....شد تا امروز اینجا رو به دالرام

 چشمهایی که هزار بار بیشتر از لب هایش براي

 دخترك شیرین زبان خجالتی دختر آقا فتاح لبخند

 داشت ، دختري که آن شب با نجابت هایش رازهاي



سعید کم و ....را گفت که خود از آن کم و بیش با خبر بود
 بیش متوجه شد بود اما مطمئن نبود و

 آن روز توانست بود راجع به احساس قلبی دختر آقا

 فتاح بداند خوشحال بود اما ، همه چیز به یکباره

 ویران شده تا آمد ، سر رشته اتفاقات را به دست

 بگیرد که با حاج مرتضی روبرو شد که نمی شد کلمه

 ي گفت و توضیح بیشتر داد

 همه را پشت سر گذاشت و بار دیگر رو بهسعید 

 دالرام کرد گفت

 ....اولین بار تو رو_

مادر چرا هنوز نشستیاول نگاه دالرام به بی بی قشنگ _
 افتاد و سعید که

 اشک در چشمانش حلقه زده با تاخیر سرش را بلند

 کرد و از گوشه چشم در حالی که هنوز رو به دالرام

 خش دار شده با قورتاست بلند شد و با صدایی که 

 دادن بغض گلویش به زحمت صاف کرد و گفت

 چشم شیرین بانو _



 با حالی که تعریفی نیست از مقابل دالرام بلند شد و

 ویلچر را از تخت خواب فاصله داد تا چیزي جلوي

 پایش نباشد و شاید خواست که بیبی قشنگ حال

اند خرابش را نبیندسعید دلخور و ناراحت از اینکه نمی تو
 ، حرفش

 را کامل و تمام بزند تا هم خودش و هم دالرام را از

 این یک بام و دو هوا آزاد کن ، با حرص مشهودي

 کرده و روي تخت خواب گذاشت تا حصاردآلرام را 

 خواست از دالرام فاصله بگیرد

 دالرام بود که با سر انگشتان کشیده چنگ زد به

 سعید سوخت شانهپیراهن سعید و باز هم 

 سعید با صداي خفه اي که از بین لب هایش به گوش

 دالرام برسد گفت

 کم آتیش ...لعنت خدا بر شیطون ، دست تو بردار _

 ..._می ترسم بیفتم...بزن به جونم

 دالرام با دلخوري و ناراضی از شرایط ادامه داد

 آخه چرا انقدر از دست من عصبانی هستی_



 این بار سعید با نرمش ساختگی گفت

 و ، دست تو بردار، خود خرم حواسم هستت _

 سعید شاکی و ناراحت حرفی زد و دالرام با بغض

مشهودي سر انگشتانش را باز کرد و دستش رها شدبه 
 خاطر اینکه به یکباره دست آتل شده اش ، آزاد

 شد درد شدیدي در ساق دستش پیچید و آخ

 کوتاهی گفت

 البسعید غیرارادي با دستی که زیر کمر دالرام ق

 بود ، دست آتل شده دآلرام را گرفت و با احتیاط

 بیشتر او را روي تختخواب گذاشت

 نزدیک باعث شد تا سعید موقع گذاشتن حصاراین 

 دالرام روي تخت خواب صورت هایشان بیشتر به هم

 نزدیک شود

 و نفسهاي گرم شان صورت هایشان را نوازش کرد ؛

دالرام با دل ...نگاه شان در هم گره خورد به گالیه اما
 خوري چشم گرفت و سعید با خجالت

 از این همه خیرگی



 چشم هایش را باز و بسته کرد و با دم عمیقی عطر

 هم را استشمام کردند

 سعید بدون هیچ حرفی از کلبه بیرون رفت
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 کنار گلناز و ناهار به دلچسب ترین حالت ممکن در

 بیبی قشنگ خورده شد و هر چه بیبی قشنگ

 اصرار کرد که پسرها هم سر سفره حاضر شوند نه



 احمد قبول کرد نه سعید

 سعید به بهانه هاي مختلف سعی می کند تا بیشتر

 از دالرام دور می شود

 وقتی بی بی قشنگ از او خواست تا دآلرام را روي

 ن از کلبه باشد وویلچر بگذارد تا لحظاتی را بیرو

 :سعید به صراحت گفت

الزم نکرده ، بهتر بیشتر استراحت کنهدالرام که راضی  _
 از این دوري است، ترجیح داد از

 پنجره کنار تخت بیرون از کلبه را نگاه کند

 بی بی قشنگ و گلناز کمک کردند تا دآلرام به تاج

 تخت تکیه دهد

 به تاج کمی روي تخت جابجا شد و تکه اش را بیشتر

 تخت داد و با گرفتن یک طرف پرده سفید رنگ با

 گلدوزي هاي بی نظیرش پرده را کنار کشید

 از پنجره به گلناز و بی بی قشنگ که پشت کلبه

مشغول کار هستند، نگاه کرداین هم جزوي از شگفتی بی 
 پایان دالرام در این



 مزرعه که همه چیز را در خود جا داد، محسوب

 میشود

 کاهگلی کوچک بامزه درست در سمتیک کلبه 

 راست نگاهش است، خیره به آن ، به این فکر می

 کند که اگر قرار باشد مردي به تنومندي سعید از آن

 عبور کند

 باید کمی سر خم کند تا بتواند یک وري از در آن،

 آن هم ، به زحمت عبور کند

 در چوبی باز کلبه به چشم هایش اجازه می دهد که

ر آن سفر کندکوچکی کلبه حیرتآور است فرش به راحتی د
 الکی رنگ

 کوچک ، رنگ و رو رفته که به زحمت در آن پهش

 شده و یا آن در آهنی گردي که در وسط کلبه

 کوچک توجه ش را بیشتر جلب کرده انگار راهی به

 زیر زمین است و مخفیگاهی مخوف است و یا

 وسایلی که به کمک میخ هاي بزرگ از در و دیوار

 کلبه کوچک بامزه آویزان است ، که تنها چیزي که



 در ذهنش زمزمه کرد و به آن لبخند زد این بود

 کلبه کوچک کاهگلی بامزه_

 الک هاي چوبی و یا آن لوله فلزي بلند و کیسه هاي

 سفید کوچک و بزرگ و یا آن طشت هایی که روي

هم در گوشه ترین قسمت کلبه ، چیده شدهتمام آنچه که در 
 است را میتواند ببیند چراکه کلبه

 در کوچک کلبه درست قد کلبه است شاید دالرام

 این طور تصور می کند

 کلبه ي که دست و دل بازانه حریمش را به نمایش

 گذاشته

 گلناز با داس کوچکی که در دست دارد مشغول حرز

 کردن علف هاي کنار بوته هاي گوجه است ؛ زمین

 ه کوچک کاهگلیکشاورزي که کنار دست همان کلب

بامزه استگلناز با دیدن نگاه خیره ي دالرام سر تکان داد 
 و

 لبخند دلنشینی زد

 دالرام هر بار که چشم باز و بسته می کند تصویر



 هاي بی نظیر را در دور و اطراف کلبه میبیند و از

 این همه شگفتی محسور می شود

 چشمهایش حریصانه هر نقطهاي را بیشتر از هزار

 و رو می کند تا شاید خاطره زنده شود اما، بار زیر

 ...همه آنچه که می بیند را براي اولین بار میبیند

 لبخندي روي لبهاي دالرام جان گرفت ، و او به طور

 کلی ضعفیی که گریبان گیرش بود را فراموش کرده ،

 استتمام تمرکزش را ، به زیبایی بیرون کلبه می دهد که

 ین استبیشتر شبیه به رویاي شیر

 تمام نگاه دالرام سرشار از آرامش دلنشین می

 ...شود
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دالرام با حال خوبی لب میزند_چقدر اینجا خواستنی و 
 قشنگ ، بی بی

 فاصله بین مزرعه کوچک و بی بی قشنگ قدر چند

 قدم بلند است

 الرام را شنید کمر راستبی بی قشنگ که صداي د

 کرد و لبخند به لب ؛ سبزیهاي جمع شده در

 :دستش را در سبد گذاشت و رو به دالرام گفت

 آره مادر اینجا از اونیم که فکر می کنی قشنگ و_

 بهتره ، انشاهللا به زودي زود همه چیز یادت میاد و

 سر رشته زندگی تو میگیري دست اون موقع است

یگلناز با سر آستین لباسش پیشانی که که بیشتر لذت میبر
 عرقی ندارد



 را به جبر تکرار پاك می کند و با لبخند دندان نماي

 رو به دالرام علف هاي حرزي که دور بوته هاي گوجه

 فرنگی پیچیده را با ریشه از دل خاك بیرون کشید و

 همان جا کنار بوته هاي گوجه انداخت تا بعد همه را

 با هم جمع کند

 قشنگ رو به دالرام لبخند زد و با برداشتن بی بی

 سبد سبزي به سمت پایین مزرعه رفت تا سبزیها

 را در رود ارس شسته و عصرانه ي شاهانه براي

 مردها حاضر کند

 داداش سعید، اوستا میگه کار تعطیل، شما هم بیا،_

 بی بی عصرونه آورده ؛ اونم که چه عصرونه ي که

کنهسعید اول نگاه به احمد  قشنگ با لب و لوچت بازي می
 لبخند به لب کرد و بعد

 نگاهی به خودش که پاچه شلوار و آستین لباسش را

 تا جایی که توانست تا کرده که هنوز هم به قوت

 خودش باقی است ؛ تا موقع لگد کردن کاه و گل

 دست و پا گیر نباشد ؛ و بعد به گودالی که پا به پاي



 کردند، نگاه کرد و بااحمد کاه و گل را با هم لگد 

 خود نجوا کرد

هیچ کی نه ، شیرین بانو منتظر من باشهو با دستهاي _
 قدرتمندش حجم زیادي از کاه و گل را

 از گودال برداشت و روي دیوار در حال ساخت ریخت

 و با دقت روي دیوار کشید

 بدون نگاه کردن به احمد با صداي بلند و و رسا

 گفت

 امشما مشغول شید، منم می-

 احمد همانند سعید پاچه شلوار و آستین هایش را تا

 زده و در حالی که جواب سعید را داد به سمت اوستا

 رفت_ چشم داداش، پس زود بیا، بی بی رو که میشناسی

 تا نیاي ول کن نیست

 اوستا و شاگردان اوستا در حدي که دست و صورت

 شسته باشند روي تخت زیر درخت گردوي صالح از

 تا ساکت و صامت نشسته اندترس اوس

 احمد با دیدن بی بی قشنگ که با مجمعه ي بزرگی



 به سمت آنها میآید به سرعت خم شد و تاي پاچه

 هاي شلوارش و آستین لباسش را باز کرد و این

 نشان از این دارد که احمد نمیخواهد به بیبی

قشنگ بی احترامی کندهنوز در این شهر و دیار احترام 
 ا از نانبه بزرگتر ر

 شب هم واجبتر میدانند

 احمد به سرعت خودش را به بی بی قشنگ رساند و

 با ناراحتی مجمعه ي را از دست بی بی قشنگ گرفت

 و گفت

 این چه کاریه آخه بی بی، خوب صدا کن بیام دیگه_

 اما این لبخند روي لب هاي احمد و حال خوبش به

 خاطر این است که بی بی قشنگ هست تا در کنار

 آنها باشد تا گلناز و یا دالرام اینجا نباشد که براي

 کارگرها ناشتا و یا عصرانه بیاورند تا شاید یک در

هزار چشم نامحرم به آنها بیفتدمرد است دیگر ، چه میشود 
 ....، کرد

 گاهی چقدر خوب می شود ، زنی پخته و گیس



 سفید کرده ، در جمع آنها هست تا به دختران راه و

 را بیاموزد و بیِن ، َندانم کاري هاي شان رسم زندگی

 وساطت کند تا سررشته زندگی را از دست ندهند و

 یا مردي با دیدن و دل بستن در قره جهنم جان

 ...سوز، سر زنش سقوط نکند

 همانطور که بی بی قشنگ نگاهش از روي سرشانه

 هاي احمد به روي ، تختی که اوستا و شاگردانش

 .رو به احمد گفت نشسته ، می گرداند و

 . 
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 مادر جان ، پس سعید کو _

 مجمعه ي رو بده ببینم، گفتم که االن میاد، داره_

 دیوار میچینه ، بهش گفتم ، گفت دیوار رو بچینه ،

 میاد

 ؛ چشم ......تو برو دیگه مادر ، چشم انتظار نزار -

ه نون ؛ خودم میرم سراغشبی بی قشنگ به سمت شون ب
 کلبه ي رفت که آخرین دیوار

 توسط سعید چیده می شود و جوري پیش میرود که

 امشب کار ساخت کلبه ي احمدینا تمام خواهد شد

 کلبه اي که از خشت و گل ساخته شده و بوي آن

 مشام آدمی را معطر می کند

 بیا برو ....خسته نباشی جان دل  ....خدا قوت مادر_

 عصرونه بخور بعد بیا به بقی کارت برس

 سعید با شنیدن صداي بی بی قشنگ به پشت سرش

به به ...برگشت و سر خوشان گفت_به به بانو
 ببین کی...شیرین



 شیرین بانو یعنی باور کنم خواب نیستم...اینجاست

 ...بیا برو، خودت لوس نکن_

 هبی بی قشنگ با حض به کلبه ي پیش رویش نگا

 می کند و با حس مادرانه ادامه داد

 خداروشکر، خونه ي احمدم با لطف و محبت تو_

 چه راحت سر به متکا میبره بچم .....تموم شد

 سعید گل هاي روي دستانش را گرفت و رو به بی بی

 قشنگ گلها را در گودي کاه و گل پرت کرد و با

 تواضع گفت_ این چه حرفیه شیرین بانو، احمد پسر

 اسی، اینکه خونه صاحب شده از روزي زیادخداشن

 شه وگرنه من کی باشم

 اونکه صد البته تو هم کم از احمد نیستی از خدا_

 ترس بودن و خداشناس بودن

 سعید نگاه منظور داري به بی بی قشنگ انداخت و

 گفت

 خداترس، ...پس من کم از احمد نیستم دیگه آره_



نگ منظور سعید بی بی قش....خداشناس از این حرفا دیگه
 از دعواي لفظی شان را

 به خوبی فهمید با بیتفاوتی خیریه در نگاه گله مند

 سعید گفت

 مادر،آدم که نه ُکشتم که، یه حرف بیربط زدي،_

 جواب با ربط گرفتی؛فکر نکن بی خیال شدم، هنوزم

 رو حرفم هستم، بخواي دل بشکنی، منم بلدم قلم

 ور دراز شه؛حاالکنم دستی رو که با منظور و بی منظ

 هم زود باش سفره پهنه من پیر زن رو هم به حرف

 نگیر

 بی بی قشنگ به قدري با بیتفاوتی این حرف را زد

که هر حرفی در دهان خشک شدي سعید را ماسیدبه ناچار 
 رو به کلبه اي که فقط ریزه کاري هایش

 مانده کرد و گفت

 شیرین بانو نظرت چیه؟ چطور شده؟ میشه بهش_

 خونه؟گفت 

 بی بی قشنگ دانش آموخته ي روزگار است و



 متوجه تغییر مسیر حرف هاي سعید شد

 بی بی قشنگ هم دل به دلش داد و با حس مادرانه

ي که پسرشان صاحب خانه می شود ادامه داد_میگم مادر 
 دستت درد نکنه، زحمت کشیدي،

 میگفتی که یه حمامم براي احمدینا ؛اوستا درست

 میکرد

 م بچم خیلی باحیا است از حمامی کهمن می دون

 براي دالرام ساختی استفاده نمیکنه

 اول اینکه این چه حرفیه شیرین بانو در ثانی به_

 جاي یه حمام سه تا ساختم که زنونه و مردونه کنیم

 که هیچ کی معذب نشه

 بی بی قشنگ از لبخند گوشه لب سعید فکر شد،

 تگیشاید سر به سرش می گذارد با دلخوري ساخ

 خم شد و از روي زمین گل خشک شده ي برداشت و

با اخم به سمت سعید انداخت و گفت_خجالت نمیکشی، 
 منه پیرزن رو دست میندازي

 سعید با لبخندي که حاال به وضوح پیداست به سمت



 کشید و حصاربیبی قشنگ آمد و با جان و دل، به 

 هرچه بیبی قشنگ تقال میکند بیفایده است سعید

 ت اشاره کمی گل روي گونه ي همیشه سرخبا انگش

 بی بی قشنگ کشید و با عشقی که سرشار از مهر

 پسرانه به مهره مادرانه هاي بی بی قشنگ بود،

 گفت

 من غلط بکنم که شما را دست بندازم به جون _

 خودم، که غالم سیاهی پیش شماي، ملکه سفید

برفی؛به توصیه ي که خودت گفتی سه تا حمامساختم یکی 
 ش از اتاق دالرام باز میشه، یکی ش

 کنار اتاق خودم که به سفارش شما امروز ساخته شد

 دیگه چی، هان ....و اون یکی هم تو اتاق احمدینا

 سعید نگاه مو شکافانه ي انداخت و ادامه داد

 می خواهی نشون بدم که فکر نکنی دروغ میگم _

 بی بی قشنگ خوشحال از درك و شعوره سعید

 اما انقدر ها هم دوام نداشت بعد از لبخندي زد

 حصارشنیدن اینکه براي خودش اتاقکی ساخته ؛ از 



سعید با ناراحتی بیرون آمد و با تشر گفت_مادر براي من 
 پیرزن سرداب ساختی؛ همچین که

 کارم تموم شه، میرم خونه ي خودم، خدابیامرز قد

 یه دنیا برام مالی و مکنت گذاشته که محتاج نامرد

 نشم

 سعید که هاج و واج به حرفهاي قطار شده بی بی

 قشنگ نگاه میکند با تعجب گفت

 !چی میگی بانو؟_

 بی بی قشنگ که حاال از حصار بازوان سعید خالص

 شد با بی تفاوت به شیرین بانو گفتنهاي سعید به

 سمت کلبه رفت

؛ بی بی قشنگ خوب میداند چه گفت و چه کردسعید با 
 ه رفتن بی بییک دنیا بهت و حیرت ب

 قشنگ خیره ماند و دست از پا درازتر به سمت

 درخت گردوي صالح راه افتاد و با خود فکر میکند

 بعد از این باید چه کند و باز هم بی نتیجه از این همه

 فکرهاي بی سر و ته سري به تاسف براي خودش



 تکان داد و بی توجه به احمد یا اوستا و شاگردانش

 روي تخت نشست

 که متوجه کالفگی و سردرگمی سعید شد با اوستا

 ....دقت بیشتري به سعید خیره شد
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 اوستا از گوشه کنار روستا چیزهاي شنیده بود راجب

 سعید و دختر مجهول همراهش در درمانگاه اما،

 دیروز کوکب همسرش از اتفاق هاي آن شب



 و وضعیت همسر سعید گفتدرمانگاه 

 اوستا همان شب که متوجه رفتن یکباره سعید در

 حین کار شد، دلخور از رفتار سعید آن شب کار را

 تعطیل کرد و دیگر قصد آمدن نداشت اما، دلسوزي

 همسرش باعث شد از خر شیطان پیاده شود و این

 شد که امروز آمد وگرنه سابقه نداشت در کاري

 ر را تعطیل کند و او باز هم بهمشغول شود و کسی کا

آن کار برگردداوستا تنها یک برداشت میکرد اینکه طرف 
 مقابل

 قصد بی احترامی دارد اما امروز آمد، که کار ساخت

 کلبه را تمام کند که کرد

 اوستا در حالی که لقمه میگیرد به یکباره بدون که

 دست از لقمه کردن نان و پنیر محلی که بوي

 :عطراگین کرده، بردارد گفتخوشش فضا را 

 من یه دایی داشتم که مجبور شد یه دختري رو به_

 اجبار عقد کنه، که یه طایفه به خونش تشنه بودند

 وقتی اوستا صدایی نشنید سرش را باال گرفت و رو



به جمعی که چشم به دهانش دوختند، کردسه شاگرد اوستا 
 که با تعجب و حیرت از این که در

 ه با او کار میکند تا به حال حرفی بهاین ده سالی ک

 جز تیکه انداختن و کار اجباري براي فهمیدن فوت و

 فن کوزه گري چیزي نشنیده اند، خیره اند

 احمد و سعید در ناخودآگاه شان احساس کردند که

 مخاطب خاص این داستان هستند با دقت به اوستا

 خیره شدند تا واو به واو حرفهایش را به بعلند

 ا چشم و ابرو به سمت این  سمعی سر رو پااوست

 گوش انداخت و لقمه را در دهانش برد و بیتفاوت به

 انتظار آنها لقمه را آرام آرام شروع کرد به جویده

بدون هیچ عجله لقمه را قورت داده و همانطور کهمشغول 
 لقمه گرفتن دیگري بود، نگاهی به دستهاي

 ل به دستخشک شده در مجمعه ي که هنوز لقمه او

 منتظر ادامه ماجرا هستند، کرد

 کورد ها یه رسم دارن اگر خونی ریخته شد به _

 ناحق با دادن خون بس به اون طایفه دیگه خون



 نریزند تا قائله ختم به خیر شه

 نفس عمیق کشید به هزار منظور و ادامه داد

 این ماجرا به خیال خودشون به خیر و خوشی تموم_

 یدونه که زن جماعت اگه بخوادمیشه اما، مرد چه م

 کاري کن، سربسته هم میتوانه خون بریزه، بدونی

اینکه سري بریده شهنفس اوستا گره خورد ؛ لقمه آماده 
 شده را لب

 مجمعه ي گذاشت و هر دو دستش را روي زانو

 گذاشت و گفت

 دو تا پسر نادون سر خورجین االغ درگیر میشن،_

 ی به سر اونتوي دشت، یکی میزنه با چوپ دست

 یکی، دایی کوچک ما سر یک خورجین مرد و یه

 جوون دیگه به حد مرگ کتک خورد

 تا اینکه یه شیر زنی که دو سال از اون جوون هاي

 کم عقل، پرید وسط میدون تا دل خون شده

 خواهري رو به یه عالم نشون بده ؛ بزرگاي طایفه

 مادریم تا این ماده شیر و دیدن لقمه گرفتن براي



 ند تا از پسراي فامیل خبر به مادربزرگم رسید کهچ

یه ماده شیري هست که دست بسته یه گله مرد روحریف 
 ؛ مادر بزرگم دید و گفت اال به ال عروس خونه

 خودمه

 اوستا نفس عمیقی کشید به یاد تمام آن روزهاي

 قشنگ و با لبخند ادامه داد

 انصافاً حق داشت مادربزرگم، ماده شیري بود_

 اییم با همان سن و سال یه طایفه را حریف بود وزند

 با هرکسی با زبون خودش حرف میزد ؛ شده بود

 دست راست دایی م که اگه نبود دایی ما هم حریف

 کار مزرعه و دام نمیشد ؛ قد یه سیاستمدار، سیاست

 داشتاوستا با عشق زیاد، مردانگی دایی ش را به رخ این

 پنج سمعی سراپا گوش کشید

 ی بزرگم یه مرد کورد تمام عیار بود یه جوريدای_

 عروس برد تو خونه ش و سالها نگه داشت که کسی

 جرأت نکرد کمتر از خانم کوچیک صداش کنه

 غمی سنگین در کالم اوستا نقش بست



 آخراي عمرش مریض شد ؛ دایی م یه کفش آهنی _

 پاش کرد و از این شهر به اون شهر تا اگر درمانی

 مونهبود، بی خبر ن

،آخرشم به خواست خانم کوچیک رفتن کربالاوستا براي 
 اولین بار دور از خانه و همسرش، اشک

 در چشم هایش حلقه زد و بغضی که گلویش را

 ستایش می کند ؛با دم عمیقی آب گلویش را فرو داد

 و ادامه داد

 دایی م تنها برگشت، کمرش خم شده بود از اینکه_

 گذاشته بود مادر بچه ها رو تو کربال جا

 نگاهی به مردهاي روبرویش که حالشان دست کمی

 از خودش نداشت، انداخت و با لبخندي که سخت

 می خواست، حفظ ظاهر کند گفت

 موهاي دایی م به قدري سیاه بود که از سیاه ي برق_

میزد ؛ وقتی دسدار (کاله ي مخصوص کوردها یاچفیه 
 )از سرش برمی داشت دیگه خبري از اون همه

 یاه ي براق نبودس



 دست هاي اوستا روي پاهایش مشت شد معلوم

 است که به زحمت بغض ش را نگه داشت اما، ادامه

 داد

 باید چراغ دست می گرفتی، میگشتی تا یه دونه _

 موي سیاه تو سرش پیدا کنی

 اوستا که هر وقت از محمدیار دایی کوردش حرف

 میزد این گونه منقلب و محزون میشد نفس عمیقی

 ....کشید و رو به
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 اوستا آه عمیقی کشید و رو به جمع گفت

 هرچی بود گذشت اما از همون روز شد محمدیار_

 دیگه، تمام هوش و حواس شو داد به بچه هاي خانم

 کوچیک یه جوري دختر و پسر بزرگ کرد که هر کی

 رو می شناخت و میدید فقط یاد خانمکه دایم 

 کوچیک میافتاد

 مادربزرگم همیشه میگفت مرد باید جوري زن

 نگهداره که همه به زنش حسادت کنن، نه این که

زنش با حسرت به زناي دیگه نگاه کنهسعید نگاهی به 
 اوستا که مصداق بارز حالل زاده به

 به داییش می رود انداخت و یاد روز افتاد که اوستا را

 همراه خانوادهاش در بازار دید که چه عاشقانه منتظر

 خرید و انتخاب همسر و فرزندانش بود

 وقتی خنده آنها را میدید چشمانش ستاره باران می

 شد و با چه عشقی سر خم کرد و گوشش را کنار



 لبهاي همسرش که آرام نجوا می کرد، برد تا مبادا

 شنیدهحرفی از حرفهاي همسرش جا بیفتد و آن ن

 باشد

 یا آن جایی که می خواستند از روي جوي آب رد

 شوند و اگر همسرش اجازه میداد، اوستا همان جا با

 دستهایش پل میساخت تا همسرش مجبور نشود پا

بلند کندیا آنجاي که مالکان سرانگشتان همسرش را گرفت 
 و

 کشید تا از جوي آب که به سادگی حصاراو را به 

 از آن، رد شود، عبور کرد می شد بدون کمک کسی

 همان رفتار عاشقانه را هم با فرزندانش داشت انگار

 فرقی نداشت که پسر باشد یا دختر اما انگار هر

 کسی در مقام و رتبه مخصوص خودش بود

 چرا که بعد از همسرش، دخترش را عاشقانه به

 گرفت و پسرانش را چون سرداران سپاه یاري حصار

 کرد

 ید عاشق مرام و مسلک اوستاآن روز بود که سع



 شده و از هر گوشه کناري که حرفهاي اوستا به

 گوشش میرسید را جایی در گوشه ذهنش حک

 میکردسعید احساس می کند مخاطب خاص این داستان

 عاشقانه ي دایی کوردش، خودش است تا این چهار

 مردي که کنارش نشسته اند

 مردهاي که هنوز از فرط حیرت و تعجب لقمه

 یشان در دست خشک شدهها

 مرد که مرد اما ، مرد واقعی اونیه که تو خونه _

 خودش ، مرد باشه

 سعید با شنیدن این حرف به وضوح فهمید که

مخاطب تمام حرفهاي اوستا خودش استاوستا با نگاه به 
 چشم هاي فهمیدي سعید لبخندي

 زد و سعید با باز و بستن چشمهایش اوستا را

 مطمئن کرد که فهمید

 اوستا با دیدن چشم هاي سعید فهمید که متوجه

 منظورش شده رو به جمع کرد و با شکر از خدا بلند

 شد و با تشر گفت



 بسته ، هرچی شکم پارگی کردید، بقی شکم_

 پروري را ببرید کنار عهد و عیال تون ، بذارید اونا

 هم بفهمن ، تو خونه مرد دارن ، نه مهمون
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 لقمه ها ، همان طور گوشه مجمعه ي ماند و اوستا با

 یک یا علی به ضرب از جا بلند شد و کفش هاي که

 پاشنه اش را خوابند را پوشید و براي آخرین روز



 کاري ، میخواهد ، پنجرهاي بسازد تا روزي سعید از

 د که ازآن محو تماشاي گیس هاي سیاهی باش

 ...سیاهی برق می زند

 شیرین بانو سر جّدت گیر نده به پیر به پیغمبر_

 نیست اونی که شما فکر می کنید ، نیست

لحن شاکی سعید بی بی قشنگ را وارد عمل کردبی بی 
 قشنگ با حرص بازوي سعید را چنگ زد و

 : دنبال خودش کشید و با ناراحتی گفت

 یا ببین، دل وعیبی نداره من پیر خرفت، خودت ب_

 روده براي طفل معصوم نمود، از بس که باال آورده،

 االنم که یه ریز داره عق میزنه

 در کلبه توسط گلناز باز شده از رنگ روي پریده

 گلناز نگاهش به سمت صداي دالرام که مدام عق

 میزند، کشیده شد

 چشم هایش را بست و با انگشت شست و اشاره

و با درماندگی سرش راتکان گوشه چشمانش را فشار داد 
 داد که توسط بی بی قشنگ به داخل کلبه



 کشیده شد و تا به خودش بیاید روي تخت دالرام جا

 گرفت

 نگاه نکرده به اطراف هم مطمئن است که حاال با

 دآلرام زیر یک سقف تنهاست

 دالرام از بس عق زده احساس میکند تمام دل و

 ق باال می آورد و درروده هایش را این بار ، با اولین ع

 حالی که از عق زدن هاي مکرر خسته شده با بی

 حالی رو به سعید که لبه تخت ، کنارش نشسته، کرد

 و گفت

یه کاري بکنچشمهاي ناباور سعید از  ...دیگه نمیتونم _
 حال و روز دالرام با دل

 نگرانی خیلی عامیانه پرسید

 !!چی شده آخه؟ _

 زدن هاي پی در پی حال سعید زیر و رو شد با عق

 دالرام استیصال و ترس در رج به رج صداي سعید

 بیداد می کند

 وقتی جواب هاي سر باالي دالرام قانع کنند نبود،



 کمی نزدیک تر شد و با مهربانی که ساختگی بودنش

 پیداست گفت_منو نگاه کن ، چی خوردي که حالت این

 ....هان.....شده
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 یه دختر خانوم به سن و سال شما باید مودب تر از_



با آمدن بیبی قشنگ با کاسه ....این حرفا باشد، تا بتونه دل
 سفالی که لبالب از

 ترشی گل کلم و گل قرمز پر بود حرفش نیم ماند و با

 پف کالفه ي رو به بی بی قشنگ کرد

 بده دالرام بخوره شاید ته معده شوبیا مادر این رو _

 بگیر تا کمتر حالش بد شه

 بیبی قشنگ از حالت ایستادن سعید فهمید که

 قصد رفتن دارد اما با اشاره از او خواست تا بماند

 کاسه سفالی که پر از ترشی گل کلم و کلم گل قرمز

 بود را به دست سعید داد و با تاکید گفت

 کنمسعید ناراضی گفتبده بخور تا من گوشت کباب  _

 شیرین بانو من کار دارم_

 پس البد من بیکارم، هان_

 سعید با لحن ملتمسی گفت

 شیرین بانو کار دارم واجب_

 خوب واال روت برم، در ضمن احمد رفت؛ تو _



حواست به دالرام باشه، تا من بیامبی بی قشنگ غور غور 
 کن در حالی که هنوز در

 چهارچوب در کلبه ایستاده گفت

 تا کی باید به عالم و آدم رو بزنم تا از امانت تو _

 مراقبت کنه

 لحن تمسخر بی بی قشنگ را هم سعید فهمید و هم

 دالرام

 تمسخر خوابیده در امانت گفتن بی بی قشنگ سعید

 را دلگیر کرد و با نگاه سرشار از سرزنش به دآلرام

نگاه کرد و دالرام بی تفاوت نگاه گرفتاین ندید گرفتن 
 اعث پوست خنده سعید شد و بهب

 ناچار دوباره همان جا روي لبه تخت نزدیک دآلرام

 نشست و به کاسه سفالی که بوي ترشی اش بزاقش

 را تحریک کرده، خیره ماند و گفت

 به نظرتون قاشق کجاست_

 برو بیرون_

 چشم اما، میدونم که بی بی قشنگ پشت در،_



 ور اخم وسنگر گرفته، پامو بیرون بزارم باید صد ج

 تخم ببینم پس ترجیحاً چند لحظه رو مهمونتون

 هستم بعد میرم_من نمیخورم

 من هم قصد دادن ندارم، چون دوست ندارم با_

 .....دستم به نامحرم غذا بدم که

 دالرام با فریادي که کشید مانع از ادامه حرفی

 سعید شد

 روانی .....شوووووو ....سااااااکت _

 داد نزن_

پاشو گمشووووووووووسعید با حفظ آرامش، داد میزنم، _
 فاصله را کم کرد دستی را که

 آزاد است را ، رو به دآلرام گرفته و انگشت دستش را

 ، رو به چشم هاي خیره دالرام ، تکان داد

 ببین حواست باشه ها، تا وقتی تو خونه ي منی ، _

 صدات از حد مجاز بیشتر نشه ؛ االنم شیرین بانو

 خونه نیست وگرنه ، با این آرامشگفته که احمد 

 توصیه نمی دادم ، با یه تو دهنی از خجالت در



 میومدم

 دالرام با صدایی به مراتب بلندتر از قبل فریاد

 کشید_نمیخوام ، تو بی خود می کنی ، دست رو من بلند

 کنی احمق ، بیشعور

 سعید چشم بست تا کمتر خیري دختري باشد که

 د و درك کندنمی خواهد شرایط را بفهم

 دالرام حواست هست_

 تو هنوز تکلیفت با خودت معلوم نیست ؛ من براي_

 تو یه احمق ، توم یا شما

 سعید همزمان با بستن چشمهایش نفس عمیقی از

 این همه حجم از بی پروایی دالرام که در چشم

هایش خیره شده و کلمه به کلمه گفت ، کشید و باباز کردن 
 به دالرام انداختچشم هایش ، نیم نگاهی 

 و شمرده شمرده جوري که در جاي جاي مغز دالرام

 ...حک شود گفت
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 شما براي مِن احمق، همون شما تلقی میشید و_

 متاسفم بابت لحظهاي که شما رو تو خطاب کردم و

 که ، شما باعث ُشدید اون هم در زمانی اتفاق افتاده

 من از کوره در برم_ در نرو

 دالرام با مسخره و تمسخر گفت، ولی سعید جدي

 جواب داد

 چشم، پس منم از شما عاجزانه و ملتمسانه تقاضا _



 ...تاکید می کنم ....هیچ وقت ...میکنم هیچ وقت

 هیچ وقت با صداي بلند حرف نزنید؛ شما مهمان من

 میزبانم و شما حقی بههستید و همونطور که من 

 گردن من دارید، من هم حقی به گردن شما دارم و

 این حق صدا و خود شما هستید، دوست ندارم تا

 وقتی تو خونه من هستید، صدایی از شما به گوش

نامحرم برسه، حتی اگه اون شخص خودم باشم_منو 
 !!!؟....مسخره می کنی

 من این جسارت رو نمیکنم_

 ده از این پس زده شدن، دستدالرام دلخور و دلز

 آتل شد شو نزدیک آورد و با حرص کاسه سفالی که

 پر از ترشی و از بوي سرکه و گل پرش مشام ش را

 درگیر کرده را گرفته و با لحن بدي رو به سعید گفت

 حالم داره بهم میخوره بهتر از جلوي چشم بري، تا _

 در پشتباال نیاوردمسعید با بیتفاوتی بلند شد و به سمت 

 کلبه رفت و قبل از اینکه در رو باز کند رو به دالرام

 که خیراش بود گفت



 بهترین انقدر عق نزنید و سعی کنید باال نیارید، _

 چون شیرین بانو فکراي دیگه ي راجب شما می کنه

 دالرام نگاهش را تیز کرد اما با شنید ادامه حرف

 سعید که با تمام خونسردي زد گونه هایش رنگ گل

 شقایق سرخ دشت مغان رو گرفت

شیرین بانو فکر می کنه ، شما بارداریددالرام با چشم -
 هاي گرد شده به جاي خالی سعید

 نگاه می کند و نگاهش را از در باز کلبه به کاسه

 سفالی پر از ترشی که بوي تند و تیزش مشامش را

 قلقلک می دهد، انداخت

 ش کرد،بذاق دهانش ترشح شد و همه چیز را فرامو

 به هر زحمتی که بود

 کاسه را روي دست گچ گرفته گذاشت با دست آتل

 شده ، اولین گل کلم قرمز شده را به دهان برده و با

 حس خوشایندي تا آخرین دانه جا مانده از گلبرگ،

گل کلم را در دهانش گذاشتدالرام همه اتفاق هاي چند 
 لحظه پیش را فراموش



 هایش همین کاسهکرده ، انگار مسکن تمام درد

 سفالی فیروزهاي رنگ بود

 ترشی و تیزي آن آرامشی دل انگیز را برایش محیا

 کرد و درست مثل آب روي آتش چشمهایش را با

 لذت بست و ناخداگاه لب زد

 عالی بود ، مامان جون_

 بیبی قشنگ که از بازوي سعید چسبیده است و هر

 دو کنار پنجره شاهد لذت بردن دالرام از خوردن

 ترشی بودن با شنیدن این حرف لبخند به لب هاي

بی بی قشنگ آمد و برعکس خون در رگهاي سعیدخشک 
 شد و با چشمهاي گرد شد نگاه ش را از

 پنجره برداشت و به چشمهاي ستارهباران بی بی

 قشنگ داد و با عجز و ناباوري گفت

 حالش خوب نیست ، جان سعید_

 که گفتم بهتمیدونم مادرم ، چرا هول کردي، من _

 سعید ناباورانه بی بی قشنگ را صدا زد اما، حال بی

 بی قشنگ چیز دیگري می گفت



شیرین بانو!!!!!_حاال که دارم خوب دقت می کنم بچه  _
 پسر، آخه

 مادر شوهرم می گفت ویار زن حامله اگه ترشی

 باشه، یعنی بچه ش پسره

 سعید با حیرت به این همه ذوق و شوق شیرین بانو

 عجب گفتبا ت

 چی میگه شیرین بانوي، این دختر حالش خوب _

 نیست

معلوم که خوب نیست_شیرین بانو سر صبحی ، چی  _
 خورده این دختر ،

 داره هذیون میگه به خدا
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 بیبی قشنگ با حس و حال شیرینی گفت

د ، مشتلق بدي_ واي بانو من میگم چرا مادر سختت میا_
 نره تو میگی بدوش

 و مادر ، چرا حرف بیراه میزنی؛ خوب خدا رو شکر_

 ، که بچه تلف نشد

 تو هم به خاطر همین خون ریختی دیگه

 واي بانو چرا همه چیز رو قاطی می ....واي ....واي _

 کنی

 خون ریختن چه ربطی به حال این دختِر احمق داره

 یست چه شه اصالاین معلوم ن

 سعید دیگه داري حوصلمو سر می بري، این موش_



و گربه، بازي ها چیه درآوردیسعید نفهمید چه شد اما دیگر 
 دیر بود براي گرفتن

 جلوي زبانش

 شیرین بانو، دختر ِ ، میفهمی ، دختر االنم خیر_

 سرش عادت ماهانه است

 هنوزم هیچ خبري نیست که شما اینطوري ذوق و

 ون داشتهشوق برات

 دکترش گفت که باید جیگر یا گوشت کباب شده

 بخوره؛ نکنه انتظار داشتی همه ي اینا رو پیش احمد

 بگم، هاان بگم که دالرام تو دوره عادت ماهانه است

 وقتی برق چشم هاي بی بی قشنگ خاموش شد،

تازه فهمید چه چیزي گفت و رو به پنجره باز اتاقدالرام با 
 پنجره کوبید و فریادمشت به به چهارچوب 

 زد

 لعنت به مِن احمق، که این همه بال سرم اومد اما، _

 هنوز آدم نشدم

 سعید با حالی خراب راه جنگل را در پیش گرفت



 چشمهاي دالرام گرد شد از فریاد بلند سعید و قسم

 خورد او را به این مرز از خشم و ناراحتی نکشاند

 ا کیسه کردبی بی قشنگ بینوا تمام مادرانه هایش ر

و آویخت و دل شکست راهی مطبخ شدسعید روي برگشتن 
 به کلبه را نداشت

 هیچ وقت فکرش را نمیکرد که اینطور فریاد بکشد

 ، حاال بی بی قشنگ.آن هم، بر سر بی بی قشنگ اما

 دست کمی از سعید نداشت و بی خبري از سعید

 حسابی نگرانش کرد

 ري از سعیداحمد را پی او همه جا فرستاده اما خب

 نبود و این نگرانی بی بی قشنگ را بیشتر و بیشتر

 می کند

 بی بی قشنگ درست روي همان سکو که براي

 دالرام تسبیح به دست رو به آسمان نشست بود،

نشسته اما، این بار براي سالمتی سعید خدا را بهتمام 
 خلقتش و بزرگی اش قسم میدهد و آن دانه

 ي سرخش با گوشه يهاي شبنم را از روي گونه ها



 روسري گلدارش جمع می کند

 دالرام که از الیه پرده سفید رنگ به زنی نگاه

 میکند که روزگار چیزي از زیباي هایش کم نکرده،

 جز قامت رعنایش خمیده تر و پوست صورتش را

 چروك کرده است ، خیره شد و زیر لب خدا را براي

 آرامش دلش صدا میزند

 سعید با گامهاي شرمنده کمکم با روشن شدِن هوا

 از بین درختان بیرون آمد و اولین کسی که او را دید

دآلرام استدالرامی که هنوز نگاهش از بین پرده به قوت 
 خودش

 باقی است

 بی بی قشنگ ، سعید را دید اما ، از جایش بلند

 نشد

 هنوز هم تسبیح بین انگشتانش می چرخد ولی این

 بار به شکر و سپاس

 تر شد و بی بی قشنگ رو به آسمان سعید نزدیک

 کرد



 قطره اشکی از چشم محبت و سپاس گزاري اش

چکید، چشمش را بست و لبخندي نامحسوس رو بهآسمان 
 زد و با حال بهتر و دوره از نگرانی سرش را

 پایین انداخت

 چشمهایش را باز کرد و با دیدن کفش هاي گلی و

 د راخاکی سعید از جا بلند شد نگاه شرمنده سعی

 دید اما، بی تفاوت به آن حجم از خجالت روي سکو

 ایستاد و چشم در چشم، خیره به سعید گفت

 خدا رو هزار مرتبه شکر، اجاقم کور و صاحب اوالد _

 نشدم

 وقتی نگاه خیره سعید را دید با پشت دستش به

ستبر سعید زد و با هر بار زدن ادامه داد_ اگه خوبش  شانه
 دشتوي، پس واویال به ب

 سعید مغموم و شرمنده نگاه کرد و نگاه دزدید و تنها

 توانست بگوید

 شرمنده_

. 
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 شرمندگی نه تنها روي زبان سعید بلکه بر تمام

 قامتش شکل گرفت اما بی بی قشنگ با بی رحمی

صبح دیروز رفتی،  .....شرمند نباش ....تمام گفت_نباش
 صبح

 امروز اومدي

 بی بی قشنگ با ناراحتی رو گرفت تا برود که سعید



 به سرعت از سکو باال رفت و روبرویش ایستاده و با

 لحن ملتمس گفت

 به اسمت قسم شرمنده م-

 بی بی قشنگ بدون اینکه نگاهی به سعید کند گفت

 گفتم که نباش االنم که این جام به خاطره دالرام، _

حاال هم خودت اومدي پس من اینجا کاري ندارم_یعنی 
 چی

 برو کنار، بعد ازین تو میدونی و زن و بچه ت _

 داري اذیت می کنی، آره _

 گفتم برو کنار، خونم چراغش خاموش می خوام _

 برم چراغ خونمو روشن کنم

 بگم غلط کردم بیخیال میشی بانو؛ منو نگاه کن _

کنار گفتم، من به تو چیکار  بانو، سر جدید کوتاه بیا_برو
 دارم

 بیبی قشنگ تا آمد از کنار سعید رد شود سعید او

 کشید و لحظه به لحظه بیشتر بی بی حصاررا به 

 نگه داشت حصارقشنگ را در 



 ولم کن من پام لبه بومه یه کاري نکن با دست و پا _

 شکسته برم پیش کربالي

 همه نازنگاه کن تو رو خدا، ببین منو آخه تو این  -

و کرشمه رو از کجا آوردیقطره اشکی که روي گونه هاي 
 بی بی قشنگ رقصید

 و بغض ش شکسته و با همان بغض که تمام جانش را

 ریش ریش می کند گفت

 حاال میفهمم، مادر شدن سخته؛ میدونی چیه مرد_

 حسابی از صبح خروس خون رفتی، االن اومدي هزار

 ر نشدم، حاالبار خدا را شکر کردم که اوالد دا

 میفهمم که خدا بیامرز چرا این همه جلز ولز میزد

 که اوالد دار شدن دل بزرگ و بی رگ میخواد که من

 ندارم

 سعید از خود نامردش عصبانی شد و با شرمندگی و

 درماندگی گفت_گریه نکن بانو به خدا قسم که شرمندم

 اما بی بی قشنگ هنوز هم مادرانه خرج می کند

 زندگیت که از وقتی که رفتی تا االن برو برس به_



 چشم از پنجره برنداشته

 نگاه سعید به سمت پنجره که دآلرام با نگاه ش

 سعید را محکوم می کند کشید، شد و خود را

 شکست خورده میدان دید و با ناراحتی چشم بست

 و رو به بی بی قشنگ چشمهایش را باز کرد و با

 به دست آوردن اینکه میل به گفتن نداشت اما براي

 ....دل بی بی قشنگ گفت_ باشه بانو، هرچی تو بگی اما

 بی بی قشنگ برزخی شد و با غیض گفت

 اما، اگر نداره، بچسب به زندگیت، بذار ما هم به _

 زندگیمون برسیم

 سعید اغواگرانه به خاطر اینکه بحث کشتار نشود

 گفت

یعنی االن برم دنبال گوسفند چروندنبی بی قشنگ  _
 راضی از تغییر مسیر صحبت با اخمنا

 و تخم رو برگرداند و به سمت اتاقک تنور رفت

 سعید مورچه وار به دنبال بی بی قشنگ آرام آرام

 قدم برداشت و به سمت اتاقک تنور رفت



 سعید در دل همه جور ناسزایی را به خودش داد و

 قسم خور دیگر عصبانی نشود براي اینکه به این

 به جان شیرین بانویش قسم خورد قسم وفادار بماند

 اما، روزي هم دخترك که از پشت پنجره خیره به

 اوست حرفی میزند که قسم سعید با نام شیرین

و دستی که همیشه کمک ......بانوي شکست می شود 
 رسان و یاري رسان است

 به سختی و با تمام قدرت مردانه تمام گذشته را

 سر بهبصورت دخترك سیلی می کند و رازهاي 

 مهري رمز گشاي می کند

 و دخترك درست از همان روز روي دیگر سکه را به

 نمایش در می آید
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 شیرین ...._شیرین بانو نمی خواهی بی خیال شی نه

 بانو

 هر چه سعید با زبان بازي به دنبال بخشش است بی

 با اخم پ تخم هیزم در تنور میریزد بی قشنگ

 ..شیرین بانو آخه من فداي این اخم و تخم شم_

 نمی خواهی به پسر صبحانه بدي از دیروز تا همین

 االنش لقمه دهنم نرفت

 همین حرف کافی بود تا بی بی قشنگ کوتاه بیاید و

میدان را براي یک تازي سعید خالی کند_حال شد بابام 
 ، تا من این تنورجان، اخماتو باز کن

 رو برات روشن کنم، بعد یه لقمه نون داغ به دست، تا



 بریم دنبال بز چروندنمون

 لودگی سعید خنده به لب هاي بی بی قشنگ آورد

،،،، 

 احمد مادر خونه نم داره، چرا عجله می کنی آخه،_

 بذار اجاق روشن کنیم نم خونه خشک شه مادر

 بی قشنگ را احمد تا آمد جواب دل نگرانی هاي بی

 بدهد از حضور سعید خجالت کشید و زبان به دهان

 گرفته_ چیکار می کنی احمد

 با اجازه تون اساس رو بچینیم تو این چند روز _

 خیلی اذیت شدن خانواده

 منظور احمد به اتفاق چند روز پیش بود که سعید با

 ناراحتی و عصبانیت صدایش را روي بی بی قشنگ

 بلند کرد

 ست و مردان تحلیل می کند و تماماحمد مرد ا

 اتفاق پیرامون سعید را از دیدگاه خودش تفسیر کرد

 احمد با خود فکر کرد، که این تندخویی سعید به



خاطر دوري از محرمش، از اینکه او هم دوست داردشب 
 را هم بالین زنش باشد، حتی اگر آن زن ناتواند

 نیازهاي مردانش را برطرف کند

 ایل سعید، بحث نیم ماند و سعید بابا صداي زنگ موب

 عذرخواهی گوشی را جواب داد

 جانم بفرمایید_

 صدات که تابلو نشون میده، زن مومیایی بهت_

 خوب ساخته ها

 سعید با شنیدن این حرف چشم هایش گرد شد با

صداي دکتر گلباغ به خودش آمد_سالم از ما است خوب 
 هستید آقاي دکتر

 چاي تون رو زغال دکتر خودتی، آدرس بده تا_

 نجوشیده

 االن کجاید_

 تو جاده_

 به سه راه نرسید هنوز_

 چرا اتفاقا همین االن به سه راهی رسیدیم زدم_



کنار تا یه زنگ بزنم ببینم از بچه خبري هست یا نهسعید 
 به حالت عصبی دستی بین موهایش کشیده

 آخرین چیزي که می خواست همین حضور دکتر

 ز این اصرار هاي بیجاي دکترگلباغ بود و کالفه ا

 گلباغ، لبخند ساختگی زد و ادامه داد

 پس همین االن میرسم خدمتتون _

 بدو بیا که این زن مغز نداشت مم نخورده از بس غر_

 زد به جونم

 تماس با یک خداحافظی از جانب سعید قطع شد و

رو به بی بی قشنگ کرد و گفت_ دکتر گلباِغ تو سه راهی 
 م دنبالشونمنتظِر، من بر

 برو مادر تا تو بیایی من هم چایی رو میزارم رو_

 آتیش

 با رفتن سعید احمد با یک نفس عمیق بقیه وسایل

 را به کمک گلناز به کلبه بردند

 بوي نم گل و عطر گاه با مشامش عشق بازي میکرد

 و گلناز با شور و شوق روي دیوار نم دار دست می



 می خندد احمد دلبرانه حصارکشد و گاهی در 

 بی بی قشنگ دور از عاشقانه هایشان در اتاقک

تنور، زغال گور گرفته را در سماور ذغالی می ریزد 
 ودالرام از پشت پنجره با تمام حسرت به جنب و

 جوش هاي آنها نگاه می کند

 سعید با دیدن دکتر گلباغ که کنار شورلت قدیمی تر

 یک ترو تمیز که االن باید در موزه ماشین باشد ؛نزد

 رفت

 دکتر گلباغ که ایستاده کنار در سمت کمک راننده و

 در حالی که سرش را از پنجره ماشین بیرون آورده و

 با صداي بلند قهقهه می زند خیره شد

 سعید ماشین را به کنار جاده کشید و با نگه داشتن

ماشین حواس دکتر گلباغ را به سمت خود جلب کردو با 
 ق در حیرت کرد بهکاري که کرد سعید را، غر

 حدي که دهانش باز ماند

 جمع کن دهنتون پسر، مگس نره ، مگه صحنه_

 مثبت  دیدي که اینطوري دهن دره می کنی، یه



 بوس بود که روي صورت زن خودم کاشتم این که

 تعجب نداره

 ..سعید با شنیدن صداي دکتر گلباغ
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 سعید باشنیدن صداي دکتر گلباغ به خودش آمد و

 با جمع و جور کردن حواسش از ماشین پیاده شده

 همانطور که به نشانه سالم به همسر دکتر گلباغ

 سر تکان دادن ، نزدیک به دکتر گلباغ ایستاد



 دست در دست دکتر گلباغ گذاشت و با هم گرم و

 ه سعیدصمیمی حال احوال کردند و همچین ک

 خواست به سمت شورلت برود تا از نزدیک با همسر

 دکتر گلباغ احوالپرسی کند

دکتر گلباغی اجازه نداد و گفت_ شما بشین، پشت فرمون 
 راه نشان بده، من به

 مهربانو قول دادم فقط یه بار از ماشین پیاده شه،

 االن اگه پیاده شه باید تا خود خونه ت کولش کنم ؛

 سن و سال من گذشتن اونم که االن از

 سعید همان نیم قدمی که داشت بر می داشت را

 عقب گرد ، کرد و با لبخند نجیبی به سمت پیکان

 احمد برگشت

 پشت رول نشسته تا با سالم و صلوات ماشین را

 روشن کند که اگر روشن نشود باید این مورد هم به

 مورد هاي که قرار است با شوخی و خنده از دکتر

ود اضافه کند و حتما اضافه خواهد، شدبه محض گلباغ بشن
 شنیدن صداي استارت ماشین رو به آسمان



 لبخندي زد و زیر لب گفت

 همیشه حواست بهم بود ، حواسم هست_

 دکتر گلباغ پشت سر سعید ماشین را روشن کرد و

 راه افتاد

 سعید متحیر بود به این همه لودگی و حرافی دکتر

 لنشین بی بی قشنگ بهگلباغ تا اینکه با صداي د

 خودش آمد

 خیلی خوش اومدید_خوش باشید_

 دکتر گلباغ نگاه اغراق آمیزي به سعید انداخت و رو

 به همسرش که با حض به اطراف نگاه می کند گفت

 میبینی مهربانو ، همین رنگ به رنگ شدنش که،_

 آدم دلش میره براي کشیدن لپش، نگاه تو رو خدا

 ت دهاتی می مونه تا پسربیشتر شبیه دختراي دمبخ

 نه مهربانو ....به این رشیدي

 سعید با شنیدن حرف هاي دکتر گلباغ که هم زمان

هم مهربانو و هم سعید را مخاطب قرار دادگونه هاي ته 
 ریش دارش به سرعت رنگ اناري شد و



 از حضور مهربانو خجالت زد سرش را به زیر انداخت

 و لبخند اجباري زد

 برخورد و نجابت سعید به واقع به مهربانو با دیدن

 حرفهایی که همسرش در مسیر آمدن راجب ،

 حجب و حیاي سعید میگفت ایمان آورد

 با لبخند دلنشینی روبه سعید گفت

 شما به دل نگیر پسرم، من پنجاه سال نتونستم به _

 این مرد بفهمم و به عقل بیارم، که مرد سرسنگین و

شق درست مثل پسر هاي رنگینمیشهدکتر گلباغ با تمام ع
 تازه

 بالغ شده به همان اندازه با شور و هیجان مهربانو را

 کشید و گفت حصاربه 

 آخه مهربون، مقصر خودتی که اون روز رو نشون _

 دادي ؛ دل و دینمون رو بردي شاید اون یه ریزه

 عقل نصفه و نیمه هم ضایع نمی شد ، چه کنم که با

 دیدن تو اینطور خل و چل شدم

 هربانو خودش را از حصار بازوان دکتر گلباغ بیرونم



 کشید و پشت چشمی نازك کرد

 همانطور که به سمت ماشین میرفت تا کیفش را

بردارد گفت_ خجالت بکش مرد ، االن هرکی تو رو ببینه 
 ، باور

 نمیکنه تو دکتر این مملکتی

 دکتر گلباغ تا آمد جواب بدهد

 اصی به سمتبی بی قشنگ را دید که با احترام خ

 شان می آید

 حرمت موي سفید بی بی قشنگ را که از چهارقد

 خوش رنگ یاسی اش بیرون زده را نگه داشت و

 حرفی نزد

 بی بی قشنگ کنار آنها ایستاد و مهمان نوازان، در

سالم دادن پیش دستی کردمهربانو با دیدن بی بی قشنگ 
 با آن لباس محلی و

 ین بی بیچارقد سرش، لبخندي زد آواي دلنش

 قشنگ به جان دلش نشست و ناخواست به سمتش

 رفت و با تمام حال خوبی که از بی بی قشنگ گرفته



 کشید و گفت حصار، او را به 

 شما چه آرامشی داره ؛این ننه هاي تو حصارواي  _

 قصه میمونید

 با دستهایش بازوهاي بیبی قشنگ را با محبت

 بهتر بی گرفت و کمی بین خودشان فاصله انداخت تا

 بی قشنگ را ببیند و با هیجان بیشتر ادامه داد

لباساتون و صداتون پر از آرامشبی بی قشنگ غرق  _
 لذت از این همه تعریف،

 لبخندي زد و وسط تمام مهربانی ذاتی اش شروع

 .....کرد به خوش آمدگویی
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 م خیلی خوش اومدید، قدم سر چشم ماسال_

گذاشتیددکتر گلباغ که کنار سعید ایستاده و منتظر به 
 تعارف

 بی بی قشنگ است تا بعد از یک ساعت رانندگی پا

 دراز کند و به پشتی تکیه دهد رو کرد و گفت

 به خدا که شرمنده کردید و منت به سرم گذاشتید _

 پا واینستید که تا اینجا اومدید؛ تو رو به خدا، سر

 فرمایید، بفرمایید داخل کلبه

 وقتی همه در کلبه دور هم نشستند و دالرارم

 بیخبر از این جمع

 چشمهایش را بسته و در خواب شیرینی کنار جمعی

 که شاد و خوشحال است آرام آرام با صداي قهقهه



دکتر گلباغ الیه پلک هایش را باز کرداحساس می کند 
 جمعهنوز در خواب است و آن 

 شاد و خوشحال در خواب هستند اما واقعیت را با

 صداي گرم و دلنشین دکتر گلباغ درك کرد

 به به عروس خانوم، قابل دونستی چشم باز کردي _

 دکتر گلباغی نگاهی به مهربانو انداخته و با اشاره به

 دالرام که روي تخت آرام تکان میخورد را نشان داد

 و گفت

 هتر تا با آدمهاکالً با خواب میونش ب _

 سعید که رو به دکتر گلباغ و پشت به دالرام نشسته

ناخواسته از روي شانهاش به عقب نگاه انداخت و بادیدن 
 روسري که گلوي سفیدش را به نمایش

 گذاشت با حرص دستی روي صورت ته ریش دارش

 کشید

 صورتی که از عصبانیت سرخ شده کمی به سمت

 قابل نگاه دکترچپ متمایل شد تا سّدي باشد م

 گلباغ که اصالً توجه به روسري و گره آن ندارد



 چرا که در همان بدو ورود همسرش گره روسري اش

 را باز کرد و این باعث شد که سعید به سرعت نگاه

 به زمین بدوزد، این واکنش سعید لبخند دلنشینی

روي لبهاي مهربانو و دکتر گلباغ آوردسعید خیلی مودب 
 سته دستهایش راروي دو زانو نش

 روي ران پا هایش قرارداد اما رگ هاي برجسته

 دستش نگاه بی بی قشنگ را به خودش جلب کرد

 وقتی مشتهاي گره شده سعید را روي پاهایش را

 دید از رگ هاي بیرون زده شد فهمید باید کاري

 بکند تا دیرتر از این نشده

 نگاه بی بی قشنگ به سمت دالرام رفت و با دیدن

 روسري که سفیدي گلوي دالرام را دست و بازي

 دلوازان به نمایش گذاشت؛ به بهانه کمک، با یک

 اجازه از جا بلند شد و به سمت دالرام رفت و در

حین درست کردن روسري دالرام گفت_ خوبی مادر، بلند 
 شو دکتر زحمت کشیده براي

 دیدن تو آمده



 بی بی قشنگ نگاهی به مهربانو انداخت و با لحن

 هماننوازي بیشتري گفتم

 البته ناگفته نمونه خانم شم آورده _

 مهربانو مودبانه و موقرانه رفتار کرد

شما لطف دارین بی بی قشنگهمه آنهایی که بی بی قشنگ _
 رو در رو می شناسند

 با تحسین این نام را صدا میزند و تنها کسی که او را

 شیرین بانو میخواند، سعید است، که شیرین بانو

 فتن هایش دنیا دنیا محبت و عشق به همراه داردگ

 بی بی قشنگ گره روسري دالرام را سفت کرد اما بی

 فایده بود جنس ساتن آن باعث می شد که روسري

 مدام از روي سر، سر بخورد

 مادر پاشو بیا کمک کن، دالرام بلند شه، بشینه_

تا سعید از جا بلند شوددکتر که استکان کمر باریک دور 
 یی را در دستطال

 داشت در نعلبکی سرمهاي رنگ گذاشت و از جا

 بلند شد و با برداشتن کیف طبابتش که کنار دستش



 بود

 زودتر از سعید خودش را به تخت دالرام رساند و

 دالرام که حال خواب از سرش پریده با نگاه مضطرب

 به دنبال نگاه سعید است با استرس لبخند نیم بندي

 گاهش می چرخد تا خیره بهزد و در حالی که ن

 سعید نماند

 روي نگاه دکتر گلباغ گفت

سالم خوب هستین، خیلی خوش اومدیندکتر گلباغ با _
 اشتیاق در جواب دارم لبخند بزرگی

 زد و گفت

 خیلی ممنون، خانم خوشگله، خوب خانم خوشگل_

 ...ما چطوره
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 دالرام با شنیدن این همه صمیمیت با ترس به چهره

 سعید که حاال روبرویش ایستاده و با چشمهاي گرد

 شد نشان میدهد که او هم از این صمیمیت متعجب

است به سعید خیره شدسعید با یک بازدم تمام نفسش را از 
 بینی بیرون کرد

 ناخواست و گذرا به گره روسري مشکی دالرام که

 ر از این نمی توانست به گلوي سفیدي بنشیند،بیشت

 کرد

 ناخواست تر چشم غره ي رفت

 نگاه سختش و تن صداي خاصی که نشان از

 نارضایتی رفتار دکتر گلباغ دارد، گفت



اجازه بدید من بلند شون کنم تا تکیه بدندکتر گلباغ با نگاه _
 بی تفاوت به پشت سرش که

 تخت دالرام می سعید ایستاد داد و در حالی که لبه

 نشست گفت

 الزم نکرده، دخترمون رو بیشتر از این آزار بدي _

 ؛کیفم رو بده ببینم جوون به غیر از این اخالق

 شیک، کار دیگه هم بلدي

 سعید خیلی ناشیانه لبخند زد که ساختگی بودنش

 فریاد میزند وکیف سیاه رنگ را به دست دکتر گلباغ

 ز اخم هاي کهدادکمی عقب کشید اما هنوز هم ا

 مهمانان ابرهاي سیاه و پرپشت است و قصد باز

 شدن هم ندارد، ناراضی بودنش پیدا است

 بده ببینم دست تو، دخترم_

 دآلرام تا خواست دست آتل شده اش را دراز کند

 بی بی قشنگ با ناراحتی و با دلواپسی گفت

 آقاي دکتر بچه م دو سه روز پیش کلی حالش _

 خراب شد



 وتون انقدر قی کرد، من گفتم به حتم بارگالب به ر

 شیشه دارهسعید با شنیدن این بحث که دوباره از سر گرفته

 شده، دلخوره از بی بی قشنگ نگاهش کرد

 چون میدانست این بهترین دستاویز براي این دکتر

 سرخوش است

 .....که همان هم شد

 دکتر گلباغی با مهربانی از دالرام نگاه گرفت و با

 ذیانه رو به سعید کرد و در حالی که مخاطبشنگاه مو

بی بی قشنگ است گفت_ اي بابا بیبی قشنگ، االن که 
 خیلی زود هنوز

 دختر ما کار داره تا بتونه طاقت بیاره براي اینجور بار

 شیشه ها،

 و موذیانه تر ادامه داد

 البته بازم باید حواس جمع بود_

 سعید با صورتی سرخ شد از خجالت و عصبانیت

 بابت این همه بی پروایی سرش را به زیر گرفته

 تنها یک چیز را می خواهد که دکتر گلباغ قصد



 ماندن نداشته باشد که با حرفی که زد رسما سعید را

ناامید کرد_میبینی دالرام خانوم اینم مهربانوي ما از وقتی 
 که

 اومده میگه شب رو اینجا چادر بزنیم تا قشنگ

 جوونی هامون خاطر بازي کنیم به یاد

 مهربانو با اینکه خیلی خوب اخالق دکتر گلباغ را می

 شناسد اما باز هم دست خودش نیست که با صدا

 زدن اعتراض خودش را نشان داد

 دکتر گلباغی با چشمکی بامزه اي که رو به دالرام زد

باعث شد دالرام ناخواسته با صداي بلند بخندداین خنده 
 ه پر اخمدلنشین و دلبر به سرعت نگا

 سعید را به همراه داشت اما دالرام تا بیاید خودش را

 جمع و جور کند زمان زیادي را الزم داشت

 هنوز هم نیشه نگاه سعید دآلرام را میسوزاند

 خوب خانوم چرا ناراحت میشی نه باید می گفتم _

 که دوست داري امشب اینجا بمونی خوب عیبی

 نداره



 دمهربانو تیز نام کوچکش را کشی

داریوشدکتر گلباغ با خنده خاصی رو به بی بی قشنگ _
 کرد

 و با لحن خاصی که شوخی و خنده در آن پیشزمینه

 بود گفت

 از من پیرمرد گذشته تو این سن، ......عیبی ندار بابا_

 تو این هوا دل بزنم به جاده

 مهربانو پشت چشم نازك میکند و با ناراحتی که

 لحظه لحظه بیشتر می شود گفت

 از دست تو داریوش پیر شدي؛ دست بردار از این _

 همه لودگی

همین پشت چشم نازك کردن مهربانو باعث شدداریوش با 
 صداي بلند بخندد

 . 
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 بی بی قشنگ عاشق شلوغی و مهمان و مهمان بازي

 اغب به ماندناست، با لحن دلچسبی که همه را ر

 میکند گفت

 چی از این بهتر، من که از خدامه، توي خونه_

مهمون داشته باشم، که البته شما صاحب خونه ایدمهربانو 
 با مهربانی لبخند زد و با دو دستش دست

 بی بی قشنگ که رو روي زانو گذاشته را نوازش کرد

 و گفت

 واال به خدا قصد موندن نداشتیم اما، این همه شور_

 ا را دیدم حیفم میاد نمونمشم



 سعید که میل به بودن داریوش و مهربانو را ندارد

 تنها به گفتن که باعث افتخار بحث را بست

 داریوش کنار مهربانو نشست رو به بی بی قشنگ

 که آن طرف مهربانو در حال بلند شدن براي تدارك

شام است گفت_نگفتی بی بی خانوم، چرا دآلرام جان مدام 
 عق

 میزد

 بی بی قشنگ که بحث را مربوط به دالرام دید، با

 نگاه گذرا به سعید، که نزدیک به دالرام در حال

 کلنجار رفتن، است انداخت،لبخندي به روي دالرام

 زد و رو به دکتر گلباغ گفت

 چی بگم واال، صبح همچین که سینی به دست_

 اومدم تا صبحانه ناشتا یک کاسه آب مغز بدم بخوره

 سر پا شه شروع کرد به عق زدن، بعد دو تا زودتر

 سه ساعت هرچی از دیروز خورده بود گالب به

روتون آورد باال، بچه م رنگ روش نموندمهربانو با دید 
 اخم سعید که هر لحظه پررنگ تر



 میشد رو به بی بی قشنگ با گفت

 چی دادید که خوب شد _

 هیچی یه پیاله کلم ترشی که بلکه ته دلش رو _

 کم عق بزنبگیره 

 مهربانو بار دیگر نگاهی به سعید کرد و با دیدن نگاه

 پر از سرزنش که به جمع است رو به سمت دالرام

 کرده و لبخندي زد و براي اینکه حرف بسته شود تا

 این مرد جوان کمتر غیرتش به بازي در بیاید و

دالرام کمتر نگاه بدزد از نیش نگاه سعید گفت_دخترم 
 ه یا آب مغزم نمیره، دیگهمیلش به کله پاچ

 هم بهش ندیده؛

 من اینطوریم هم از بوش و هم از خوردنش چندش

 همیشه، حتی اگه آبلیمو هم بخورم بازم حالم خراب

 میشه

 سعید به سمت دالرام برگشت و با نگاه سوالی آرام

 پرسید

 آره!؟ بعد از خوردن کله پاچه حالتون خراب شد _



 ه یاد لحظه افتاد که، بادالرام کمی به فکر فرو رفت ب

 بوي زمخت کله پاچه از خواب بیدار شده و با دیدن

بی بی قشنگ با آن سینی و محتویات چندش آورشاز همان 
 بدو ورود بوي زمخت آن در مشامش به

 مشمئز کننده ترین حالت ممکن نشسته بود

 گفت که میل به خوردن نداره اما، انقدر بی بی

 مجبور شد همه قشنگ اصرار کرد که آخر سر

 محتویات را با چندش بخورد

 حاال یادم اومد؛ خیلی چندش بود .....آره_

 سعید با دیدن قیافه دالرام که خیلی بامزه بینیاش

 را چین داده و لحن بیانش که به خوبی چندش بودن

 را نشان داد؛ لبخندي زد و با حالت بامزه سري تکان

بی قشنگ رو به داد و این از نگاه مهربانو دور نماندبی
 دالرام با پشیمانی که در صدایش

 بود گفت

 آره مادر تو راست میگی، طفل معصوم گفت _

 چندشم میشه ها، من



 باور نکردم

 دکتر گلباغی خیلی ریلکس کمی جابجا شده گفت

 عیبی نداره، حاال که نمیتونه از این رو غذاهاي_

 لوکس و الکچري بخوره، پاي مرغ پز بده بخوره،

 هستقشنگ که انگار به راه حل خوبی رسیده باشد بابهترم 

 خوشحال رو به دکتر گلباغ گفت

 آره واال؛ چرا خودم یادم نبود ؛خدا سایتتون از سر _

 خانواده تون کم نکنه

 انگار که با خودش حرف میزند ادامه داد

 پاي مرغ رو از این به بعد صبح میدم ناشتا بخوره_

 جون بگیر

 ...نه ي رو به سعید کرد و همیندالرام با بغض دلبرا
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 دالرام که حاال رخ به رخ سعید است با شیندن اینکه

 قرار است پاي مرغ بخورد چشمهایش گرد شد و

 خیر به سعید زمزمه کرد

 نـــــــــــــه _

 دالرام با لذتسعید ناخواسته به این حجم از دلبري 

 خندید که به یکباره، با تلنگر سفت و سختی به

 خودش آمد اما، هم دالرام غرق لذت شد از این

 خنده و هم جمع حاضر لبخند زدند

با آمدن گلناز و احمد که سینی بزرگی ...سعید نگاه دزدید
 در دست

 داشت

 جمع کمی از این حالت تحقیق و تفحص بابت حال



 خراب دالرام درآمد

 مد سینی را مقابل روي داریوش و مهربانو گذشتهاح

 مهربانو با دیدن سینی و چیدمانش تنها یک چیز را

 تصور کرد اینکه گلنار در اوج زیبایی هنرمند تواناي

 هم هست

 هربانو با هیجان شروع کرد از سلیقهاي گلناز در

 چیدن شیرینی و میوه و خشکبار گفتن و تشکر

ازي_چقدر قشنگ و چشمنواز کردند از این نوع مهمان نو
 چیدي عزیزدلم مگه دلم

 میره که دست بزنم چیدمانش خراب شه

 گلناز باز هم با همان اعتماد به نفس شروع کرد با

 اشاره دست و اصواتی گنگ تعارف کردن و باز هم

 شاهد بود که چگونه کسی را در اوج امید و ستایش

 ناامید کرده اما، باز هم لبخند زد

 یگران اصال برایش مهم نیست و با نگاهچون نگاه د

 دلنشینی که به احمد انداخت و با لبخند به مراتب



قشنگ تر از خودش از احمد دریافت کردتوانست یک پله 
 دیگر از اعتماد به نفس را باال برود و

 فقط تایید و به چشم آمدن و ستایش احمد را میزان

 سنجش میداند

 و به سرعت نگاهمهربانو زن فهمیده و باهوشی است 

 و ذهنش را به همان ذوق و ستایش برگردند

 انگار که سالهاست که گلناز و این ناتوانی در گفتار او

 را میداند، برخورد کرد و با برداشتن اولین شیرینی

 محلی که سرهمه ي شیرینی ها روي بشقاب گل

 سرخ بود گفت

 مطمئنم این شیرینی هم کار خودته، هنرمندي یه_

 نی که میبینم کال یادم میره باید درست رفتارتن هاشیر

 کنم

 با خنده ي ملیحی شیرینی را برداشت و با لذت بین

 دندان هاي یک دست سفید و مرتبش گذاشت و با

 لذت بی پایانی

 شیرینی را بعلید



 همچین که شیرینی با بزاق دهانش و زبانش چشیده

 شد، تازه فهمید قبل از این هرچه شیرینی خورده،

 ین نبوده فقط نام شیرینی را با خود یدكشیر

 کشیدنبا حض خاصی براي اولینبار در جمع غریبه رو به

 داریوش کرد و با هیجان که داریوش را به چالش

 میکشد گفت

 عالی کم بی نظیره...نه ....واي داریوش عالیه، نه _

 داریوش با عشق نگاهی به دلبرك  سالهاش کرد و

 گفت

 ؟! خوددار باشم؟ یا تمرکزاالن باید چیکار کنم_

 کنم؟این دو پهلو حرف زدن داریوش خط نشان مهربانو را

 به همراه داشت و با لحن شماتت کننده رو گرفت

 گفت

 داریوش شما بی زحمت شیرینی تو با چایی _

 اینطوري براي قند خون هم بهتر ...بخور

 داریوش عاشق اینگونه برخورد مهربانو است با

 حث را جمع کرد، چون می داندخنده اي مردانه ب



 اگر، بیشتر از این طول و تفصیل بدهد، باید یک

 هفته کنارگیري مهربانو را تحمل کند

 شام با مزه پرانی هاي داریوش و خنده هاي مردانه

سعید و احمد و لبخندهاي زنانه سپري شدداریوش بدون 
 هیچ خجالتی رو به بی بی قشنگ که

 راي مهربانو آماده کندبه سمت اتاق می رفت تا جا ب

 کرد و گفت

 بی زحمت جاي من رو هم ، همون جا بندازید_

 سعید و احمد با چشماي گرد شده به بهانه بستن در

 آغل از کلبه بیرون زدند و هیچ یک به روي هم

 نیاورد که از داریوش چه شنیده اند

 گلناز و دالرام نگاه دزدیدن و بی بی قشنگ غرق

 . در خاطرات شد
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 اولین بار، بعد از ازدواج شان رفتن سرعین

 بتول خانم خواهر شوهر بزرگترش بود و آنها را براي

 پاگشا دعوت کرده بود

 این اتفاق بهانه ي شد که به اقوامی که آنجا بودند

 هم سر بزنند و عید مبارك بگویند

 انم خواست براي برادرش کربال صفدروقتی بتول خ

رخت خواب بیاندازدکربالي صفدر خیلی خون سرد رو 
 به بتول خانم

 کرد و گفت

 شاه باجی، جاي من و قشنگ رو باهم بنداز_

 نه تنها بتول خانم با چشم هاي درشت شده به صفدر

 خیره شد، بلکه همسرش مراد با اخمی غلیظ براي



 کشیدبتول خانم بی نوا خط و نشان 

 مراد با اخم و تخم به بتول خانم خجالت زد از رفتار

 برادرش در جمع فهماند که، این بار آخرش باشد که

برادرش شب را در خانه ش میماندآن شب مراد تا خود 
 صبح در حیاط با حرص و غضب

 قدم زد

 روز بعد با رفتارش به آنها فهماند که مهمانی تمام

 ف درشت بار بتولشده و بعد از رفتن آنها کلی حر

 بینوا کرد

 من دختر و پسر ازب در خانه دارم و چرا برادر تو_(

 مراعات نکرد یک شب را بدون همسر، سر می کرد

 )به جاي بر نمیخورد

 اما هیچ کس نفهمید که کربالي صفدر طاقت دوري

 حصاراز بی بی قشنگ را ندارد و باید او را در 

بی بی قشنگبا نفس بگیرد تا خواب به چشم هایش بیاید و 
 هاي گرم کربالي صفدر است که ال الي وار او

 را به خواب شیرین و امن می برد



 بی بی قشنگ که سرشار از حسرت است و این

 دوري، لبخند زد و به سمت رخت خواب ها رفت؛ با

 گذاشتن یک پارچه آب و لیوان باالي سر تنها

 متکاي تشک دو نفره نگاهی به رخت خواب انداخت

 با لبخندي که هر لحظه بیشتر جان گرفت ار اتاقو 

 بیرون رفت

 بی بی قشنگ خاطراتش را مرور می کند

 ببین ..قشنگ خوب نگاه کن، یاد بگیر ، خوب_

اول اینکه یه تشک دونفرهبعد یه  ...چطور باید جا بندازي
 متکا میزاري اینجا قشنگ باالي تشک بعد از

 د یه مالفه اگهگذاشتن متکا، اگر بهار و تابستان بو

 فهمید؟ ...هم پاییز و زمستون بود یه الف

 این اولین گفتگوي آنها بعد از دو روز و سه شب بود

 ....کربالیی تو بهترینی، براي من_

 ....حواست به منم باشه

 بیبی قشنگ در سن  سالگی این حرف را زد اما

 چهره و قامتش درست مانند زنان چهل سالها



 قبراق و سر حال است

همیشه کربالیی صفدر با لحن عاشقانه می گفت(_قشنگ 
 تو خود، خود قالی کرمانی هرچی بهت پا

 )میخوره بهتر جلوه می کنی

 بی بی قشنگ با یک دنیا خاطره هاي دلنشین از

 اتاق بیرون آمد و لبخند به مهربانو و داریوش که در

 آستانه در اتاق ایستاده بودند زد و با گفتن شب

 دالرام رفتبخیر به سمت 

 مادر فداي تو بشه، بزار روسري تو، درست_

 کنم،بعد راحت دراز بکش

 بی بی قشنگ تا خواست گره روسري دالرام را باز

کند با شنیدن صداي چند ضربه آرام که به در چوبیکلبه 
 خورد دست از روسري دالرام برداشت و به

 سمت در کلبه رفت و با باز کردن در کلبه و با دیدن

 لیظ، سعید روبرو شد و با نگرانی گفتاخم غ

 چیزي شد ....مادر خیر باشه اخم ریختی ، بیاد تو_

 مادر؟



 احمد خوب؟ اتفاقی براي بچه م گلناز افتاد؟

 سعید به قول بی بی قشنگ قول داد که دیگر مقابل

 بی بی قشنگ رو ترش نکند و هوار نکشد و در

 حالی که دندان هایش چون ساطور به جان لب

 ینش افتاد؛ نارضایتی گفتزیر

 !؟....تو نمیام بانو_ وا مادر، براي چی ........نه _

 سعید با حرص زمزمه کرد و با جوابی که داد

 چشمهاي بی بی قشنگ را وادار به خنده کرد

 ؟ این دکتر سرخوش...خوابید_

 کم اخم و تخم کن ...خوبی یت نداره ....چی مادر _

 ....بیا تو ، کنار زنت بخوادتو هم  ....بانو_ بانو نداره_
 چرا

 رو ترش میکنی

 سعید دست روي در گذاشت و با حرص فشاري به در

 گفت.باز داد و
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 گفتم که تو نمیام_

 سعید با لحنی که تمسخر دارد و تیز و گزنده است،

ستی کرد از دل نیش میزندبی بی قشنگ برداشت در
 نگرانی

 هاي که در ذات مردانه ي سعید است لبخند زد و به

 بقی خود خوري هاي سعید گوش داد

 الزم نیست، روسري از سر خانم بردارید، باشه یا_

 نباشه فرقی نداره که

 و زیرلب شروع کرد به غر زدن



 اصالً معلوم نیست این وامونده روسري یا ُسرُسر،_

بی بی قشنگ لبخندي تحویل این همه که رو سر بند، نمیشه
 خود خوري و

 غیرت مردانه ي سعید داد و با کنار کشیدن از

 چارچوب در کلبه گفت

 مادر این که، ناراحتی نداره، بیا تو، پایین تخت _

 دالرام، برات جا می ندازنم، تا خود صبح حواست

 ؛ هر وقتی هم ُسرُسر رو ...کی میاد ...باشه، کی میره

 شد خودت بندش کن ؛سرش بند ن

 منه پیرزنم با خیال راحت، چشم ببندم

 سعید با غیض همه حرفهاي بی بی قشنگ را

 نشنیده، گرفت و به سمت تختی که همین دیروز با

اضافه هاي تیرچوب، ساخته، رفتتختی که زیر پنجره قرار 
 دارد ؛ با برداشتن متکاي

 که بی بی قشنگ به همراه تشک و مالفه گذاشته،

 و بدون اینکه کفش هایش را در بیاورد، رويرفت 

 لبه تخت نشست و به، رو به رو زل زد



 دالرام با دیدن بی بی قشنگ پرده را انداخت و با

 لبخند ساختگی، رو به بی بی قشنگ گفته

 ؟..چی میگه این میرغضب_

 بی بی قشنگ همان طور که تشک را یایین تخت

 ه گوش،دالرام پهن می کند ؛ با صدایی که فقط ب

 دآلرام برسد گفت_هیچ مادر، مرد و غیرتش

 بی بی قشنگ متکا و مالفه را روي تشک انداخت، و

 نزدیک تر شد، درست کنار گوش دآلرام بی خبر از

 اینکه الي پنجره باز است با لبخند ادامه داد

 سخته ش اومد، دکتر تو خونه خوابیده؛ میترسه _

 ه بیرون، توشب بلند شده، بخواد براي رفع حاجت بر

 خواب باشی، سر بازت رو ببینه

 سعید شاکی و دلگیر از همه چیز و همه کس خود

 خوري می کند به پچ پچ هاي آن ها که، با حرفی که

دالرام زد، سعید را عصبی تر کرد_اونو با خودشم، 
 مشکل داره

 سعید با حرص بدون در آوردن کفش هایش روي



 یه آن بازتخت با یک حرکت به سمت پنجره که ال

 است، خیز برداشت، تا زبان این دختر را بچیند که با

 حرف بعدي دالرام جون مسخ شده ها از حرکت

 ایستاد

 نمیدونم چرا اما، خیلی دوسش دارم، با اینکه_

 اینقدر تلخ و بد عنق اما، ازش خوشم میاد

 سعید مات و مبهوت روي تخت نشسته دستی روي

 اتفاق هایی کهصورتش کشید و خسته تر از تمام 

قدرت پیش رویش را ندارد، دراز کشیدپاهایش را روي 
 هم انداختن، دست هایش را زیر سر

 برد و رو به آسمان خیره شد و با خودش گفت

 ؟! هرچی میگم...چرا باور نمی کنه _

 صبحانه ي مفصله ي روي سکوي توسط گلناز و بی

 بی قشنگ محیا شد

 بحانه با صحبتو به قول داریوش صبحانه شاهانه، ص

 ها و شوخی هاي داریوش خورد، شد

 مرد ها به بهانه ي جنگل، زنها را با پچ پچ هایشان،



تنها گذاشتندبا برگشتن مردها، ناهار بی بی قشنگ هم آماده 
 شد

 و بعد از ناهار و توصیههاي داریوش همه چیز با یک

 خداحافظی به پایان رسید

 ش بهاین خداحافظی داریوش باعث شد که آرام

 اعصاب سعید برگردد ؛ چون حریف داریوش و

 رفتارش نبود و آن لبخند ها و خنده هاي با جان و

 دل، دالرام ، کال روي اعصابش، بود

 ....چشم غّر هایش هم بی فایده

 . 

 .  . .  .  . 

 .  .  .  . 
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 بی بی قشنگ همراه گلناز راه افتاد تا ببیند دیروز

حمد و گلناز چیدمان کلبه را به کجا رساند و بادیدن کلبه ا
 که حاال هر چیزي سرجایش بود، لبخند

 زد و با مهربانی روبه گلناز که غرق لذت به خانه و

 زندگی اش نو پایش نگاه می کرد، کرد و گفت

 به به مادر، چه کردي همینه دیگه یه روستا از _

 سلیقت تعریف میکند

 حصارره باران گلناز او را به با دیدن چشمان ستا

 پر مهري روي پیشانی بلندش گذاشت شکوفهکشید و 

 میگم مادر برم بگم سعید دالرام رو بیاره با هم این_

 جا یه چایی، بخوریم، خونه زندگی ترتمیز چاي

توش میچسبهبه خاطر اینکه مهمان ها معذب نباشند سعید 
 در

 ه شهرمزرعه میماند و احمد ماشین حمل شیر را ب

 بود



 هر چند بودن و نبود سعید فرقی به حال داریوش

 نداشت او کار خودش را پیش میبرد با اینکه از نیت

 و رفتار دکتر گلباغ مطمئن بود اما مگر می توانست

 نسبت به لودگی هاي بی حد و مرزش واکنش نشان

 ندهد

 سعید در مزرعه پشت کلبه مشغول حرز کردن علف

 رز کردن با حرص و جوش وهاي هرز بود اما چه ح

 غر غر کردن ، به بیبی قشنگ قول داده بود که

صدایش را بلند نکند ولی مگر میشدحرصش وقتی بیشتر 
 شد که دستور بی بی قشنگ

 دالرام را به کلبه گلناز برد و باز هم همان روسري

 روي سرش بود

 شیرین بانو اگه کاري نیست من برم_

 برو مادر دستت درد نکن _

 ز مادر اگه سختته ، نمیخواي گوش به حرف منگلنا

 پیرزن وراج بدي عیبی نداره توهم جوون ، جوونی



تو بکنگلناز با اشاره دست و اثوات گنگ و نامفهوم به 
 حرف

 هاي بی بی قشنگ اعتراض کرد

 پس شما جوون ها با هم بشینید_

 دستی روي زانویش گذشته و با یک یا علی بلند شد

 اي محلی که مخصوص زنانو با پوشیدن کفش ه

 است دست از روي نرده برداشت و به سمت سعید

 رفت

 سعید در حال تعمیر نیسان است تا ایراد جوش

 آوردن ماشین می گردد

سعید مادر چه کار می کنی_جانم شیرین بانو امري _
 باشه؟

 دستمال سیاه رنگی که روي لبه ماشین بود ،

 برداشت و دست هاي روغنیش را پاك کرد

 ی بی قشنگ با لبخند نگاهی انداخت و با محبتب

 گفت

 جانت بی بال ، احمد نیومدم مادر ؛ سفره پهن ،_



 خوبی نداره به انتظار

 چرا آمده فکر کنم رفته علف رو بذار آغل االن_

 !میاد_چی شد مادر؟ چرا با ماشین درگیري؟

 سعید خنده اي کرد و کمی سرش را به سمت بیبی

 اط از اینکه احمد این اطرافقشنگ آورد و با احتی

 نباشد تا صدایش را بشنوید گفت

 هیچ ، االن به احمد کارد بزنی خونش در نمی آد_

 بی بی قشنگ به سرعت واکنش نشان داد و گفت

 خدا نکنه مادر ، این چه حرفی میزنی ؛ این طوري_

 میگی دلم خون میشه ، تو جاده میره میاد ؛ انشاهللا

ه ؛ مادر از من سن و سالگذشته، از همتون بال دور باش
 من دل شکسته ...پیش من از این حرفا نزن

 ...تر از این حرفها

 بغض نهفته در صداي بی بی قشنگ دل سعید را

 لرزاند

 دستمالی که به تکرار و عادت دستهاي نیمه روغنی

 سعید را تمیز کرده را روي لبه ماشین گذاشت



 روي کشید و حصاربی بی قشنگ را یک طرفه به 

 و گفت شکوفیدسرش را 

 . ...من قربون این دل کوچکت بشم الهی _

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 
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 سعید بی بی قشنگ را کمی از خودش فاصله داد تا

 صورت مهربانش را بهتر ببینند و در ادامه گفت

 آخه قربونت بشم ، نمیدونی چی شد که ، این آقا _

 تا این ماشین رو ُبرده، چند بار جوش آورده، احمد ما

 تو جاده مونده، اینکه تا االن، طول کشیده برگرده ،



 االنم حسابی از ماشینش شاکی ، هرچی میگم عیبی

 نداره تو حساس شدي میگه

 سعید به تقلید از احمد ، صدایش را کلفت میکند تا

بیشتر شبیه احمد به نظر برسد_سعید داداش ، قرار من 
 وار ماشین شم یا ماشینس

 سوار من

 لبخند به روي لبهاي بی بی قشنگ نشست و صورت

 پر مهر بی بی قشنگ نگاه خیره سعید را به دنبال

 دارد وقتی که با همان لبخند گفت

 مادرم ناراحت میشه بند خود، این جوري نکن ، _

 خوب بچم حق داره از ماشین ، ماشین سواري اصال

 ش رحم کن به این ماشینشانس نداره ؛ خدا خود

 سواري احمد

 مرغ آمین در حال پرواز از باالي سر آنها بود که

فرشته خبر در گوش مرغ آمین نجوا کردچه غمگین گفت 
 و چه غمگین شد مرغ آمین با

 دیدن احمد که در آشپزخانه کنار اتاقک تنور گلناز



 باران شکوفهگرفته و با حال خوب گلناز را  حصاررا به 

 تا حالش خوب شود تا یادش برود در می کند

 بدترین پیچ هاي جاده ، ماشین خاموش شد و به

 هزار مکافات آن را روشن کرد

 که روي صورت گلگون گلناز شکوفهاحمد با آخرین 

 کاشت کمی از گلناز فاصله گرفت ، در حدي که

 بتواند ، در چشمهاي گلناز خیره شود

 سب تري گرم تر و دلچ شکوفهدستش را گرفت و 

کاشت و در نگاه دلبرکش گفت :_گل، نازم ، اگه برام یه 
 دختر خوشگل و سر زبون

 دار ، عین خودت بیاري منم برات النگو میخرم ، که

 هرکی دیده حض کنه

 گلناز با فهمیده اینکه قرار است النگو بخرد ؛

 چشمهایش ستاره باران شد

 چشمان ستاره باران گلناز باعث شیطنت بیشتر

 داحمد ش



چی خوشت اومده هاگلناز که فقط از صحبت هاي احمد _
 النگو را فهمیده

 باز هم سرش را باال پایین کرد به عالمت آره

 احمد با شیطنت بیشتر دستش را دور شکم صاف و

 بی نقصش کشید و این کارش باعث شد گلناز در

 خودش جمع شود و گونههاي رنگ بگیرد

 اي مخملی کناراحمد که تشنه با او بودن است با صد

 گوش گلناز که از خجالت و شرم در خودش جمع

 است و با دستان ظریف مچ دست احمد را گرفته

 گفت

گل ، نازم، دلم خییییییلیییی تنگ براتگلناز خواست ، _
 کمی فاصله بگیرد ، طاقت این همه

 احمد افتاد و احمد لب حصارگرما را ندارد اما، در 

 زد

 لم بیشتر برات میرهوقتی اینطوري دل میبري د_

 هان ...چرا به فکر حال خراب من نیستی

 تمام نجواهاي احمد فقط براي دل خودش است، چرا



 که، خوب میداند که باید در نگاه هاي گلناز ، که

 میخ زمین است این حرفها را زد

 گلناز تنها از نفسهاي گرم به حال دل احمدش را

 با دستهاي احمد صورت سرخ و شیرین گلنار را...فهمید

 مردانش قاب کرد و در نگاه خجالت زده گلناز را

 کلمه به کلمه و حرف به حرف گفت

 یه دختر عین خودت خوشگل ، عین خودت_

 عین عین عین خودت ....مهربون ، عین خودت دلبر

 قبوله ؛ تا بشه همه تو ، به همه ي دنیاي من ، تا من

 آسمون و زمین رو براي دست بوسی به پات بیارم

 باشه گلناز

 در نگاه عاشقانه احمد خیره شد و با لبخند سرش را

 تکان داد

گلناز کلمه به کلمه هاي احمد را فهمید و دلشاد شداحمد با 
 عشق او را بین بازوانش بیشتر فشار داد و

 چون پیچکهاي یاس گلناز را در خود حل کرد

 مرغ آمین که شاهد معاشقه هاي آنها است، هنوز



 ته خبر در گوشش درست مثل انعکاسهم، نجوا فرش

 فریاد در کوه می پیچد و از چشم هاي زیبایش قطره

 اشکی بیرون زد ، هنوز اشک روي گونه هایش روان

 نشده بود که رو به آسمان کرد و به آسمانی ها نگاه

 ....کرد و تنها نگاه فرشته حساب را دید

 . 
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 _مادر حیف شیرخام ، میبري ، میدي ، دست ماست

 بند

 شیرین بانو ، جان دل ، کار زیاد داریم نمیرسیم به_



 این خرده کاري ها

 من اگه همین االنم ، بخوام ، بمیرم ده سال طول_

 میکشه

 سعید با شنیدن این حرف بی بی قشنگ تند و تیز

 نگاه انداخت و با تاکید صدایش زد

ین بانو_مادر دروغ مگه ، چرا ناراحت میشی خوب شیر_
 داریم

 حرف میزنیم دیگه

 سعید دست از بار کردن ظرف هاي مخصوص شیر

 کشید و با حرص رو به بیبی قشنگ کرد

 این حرف زدن نیست ، اعصاب خورد کردن ،_

 خوشت میاد سر راهم ، هی حرف از مرگ و میر

 میزنی ، خیر سرم دارم میرم تو جاده

 قشنگ تا خواست حرفی بزند سعید دست بی بی

 روي لبهاي چین و چروك دار بی بی قشنگ گذاشت

و با لحن مهربانی گفت_ اصال هرچی شما بگید چکار کنم 
 شما خوشت بیاد



 عزیز دل

 بی بی قشنگ با چشم هایش این پسر نوظهور را

 ستایش می کند و در دلش برایش بهترینها را می

 ابلش قامت خم کردهخواهد و رو به سعید که مق

 گفت

 خودم هستم دیگه ، دست به دست هم کمک _

 حال هم میشیم

 وقتی نگاه تحسین برانگیزه سعید را دید با منظور

دار گفت_سه تا زن تو خونه ، صبح تا شب ، کاري نداریم 
 جز

 ، حرف زدن و دور باطل زدن

 ...سعید با مهربانی بیشتر گفت
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 شیرین بانو، قول دادم_

 این بار رو ببر اما، به طرف حسابت بگو ، بعد از _

باشه  .....این هرچی بخواد ، داري، جز شیر خام
 مادرسعید دست روي چشمش گذاشت و رو به بی بی

 قشنگ که با عشق مادرانه به قامت رشیدش خیره

 است گفت

 ی شما بگی ، حرفی نیستهرچ .....اي به چشم_

 دیگه

 دآلرام با دیدن این رفتار سرشار از محبت سعید

 نسبت به بیبی قشنگ با کمی دلخوري رو گرفت و

 به گلناز که کنار دستش مشغول دوخت و دوز است

 داد و گفت



 خوب ، بلد ، محبت کنه ها ، خیلی هم قشنگ_

ه اما به من که میرسه ، میشه میر غضبوقتی نگا .....بلد
 لبخند دار گلناز را دید با ناراحتی به

 بیرون اشاره کرد و کلمه ها را حرف به حرف آرام و

 شمرده گفت

 اصال حواسش به من نیست ، انگار من نیستم اصال_

 گلناز پیراهن احمد را روي زمین گذاشت و به سمت

 دالرام که به تاج تخت تکیه داده ، رفت

 با ناراحتی و دستش را آرام به سمت دست دالرام که

دلخوري پرده را در مشتش مچاله کرده ، برددستش را از 
 پرده آزاد کرد و آرام روي آن را نوازش

 کرد و روي لبه تخت نشست و با نگاه به بیرون رو به

 دالرام کرد و با دستهایش شکل قلب را نشان داد و

 بعد دست هایش را در هم مشت کرد و روي قلبش

 گذاشت

 حتی و دلخوري جواب داددالرام با نارا

 .....نه ، ما _
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 نه ، ما قلبامون براي هم نیست ، براي همم ، نمی_

 تپهگلناز شروع کرد با اصوات گنگ از دیشب گفتن ، از

 اینکه سعید ، چقدر بابت روسریش ، حرص خورد

 ي مادرانه اش هر بار کهبیبی قشنگ با سیاست ها

 لقمه اي در دهان دالرام میگذاشت آن را صاف می

 کرد اما ، نیشه نگاه سعید ، تا موقعی که بیرون برود

 روي حرکات ماهرانه آنها بود



 دالرام با لبخند یادش آمد که بعد از رفتن سعید بی

 بی قشنگ رو به آنها کرد و گفت

 نکردي ،گلناز مادر ، چرا چهارقد من رو سرش _

 لقمه تو گلوم گره خورد ، از بس منتظر بودند سعید

هوارهوار کنهدالرام که غرق لذت بود و گاهی از قصد 
 سرش را

 بیش از حد تکان میداد تا روسري از سرش ُسر

 بخورد و لج سعید را که مدام با نگاه هاي تند و

 تیزش تهدید می کرد را ، در بیاورد

 آمد ، که یاد لحظهلبخند دالرام وقتی بیشتر کش 

 افتاد که یک مرتبه هر سه با هم خندیدند

 صداي خنده هایشان اوج گرفت ، تا این که سعید با

 حرص ، مشت محکمی به در چوبی بسته کلبه زد و

 با صداي بلندي گفت

چه خبرتون ، صداتون جنگل رو برداشتهبی بی قشنگ  _
 درحالی که با گوشه چارقدش لب

 تا مانع از صداي خنده اش هایش را فشار می دهد



 شود ، با اخم شیرینی رو به دخترها تشر زد

 بسته مادر ، کم خون به دلش کنید_

 دالرام نگاهش را از سعید و بیبی قشنگ که هنوز

 هم کالم هستند ، گرفت و به گلناز داد و با لبخند

 خبیثی گفت

 اي کاش بیشتر ، حرصش می دادم تا .....آره _

لناز خندید ، و از روي لبه تخت بلند قشنگ دلم خنک شهگ
 ، شد و با

 برداشتن پیراهن احمد ، براي دالرام با لبخند سري

 تکان داد و از کلبه بیرون رفت

 هنوز هم لبخند خبیث روي لب هاي دالرام خودنماي

 ....می کند
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 ام خیره به بیرون پنجره بود و باتمام روز نگاه دالر

 حسرت به جنب و جوش بی بی قشنگ و گلناز نگاه

 می کردساعت ها خیره به قاب پنجره بود تا اینکه ، با

 ایستادن نیسان آبی رنگ لبش به لبخند کش آمد

 سعید بادیدن دالرام ، پشت پنجره ناخواسته ،

 لبخند جان داري زد و به نشانه احترام سري تکان

 داد

 احمد به سمت گلناز که ، در حال بلند کردند دبه آب

 بود ، پا تند کرد

 !!؟ ول کن ببینم این دبه رو....چیکار داري می کنی_

 گلناز ، نگاه محبت آمیز ، احمد را دید لبخندي زد و



سرش را دلبرانه تکان داداحمد با نگاه زیر چشمی ، بینی 
 گلناز را کشید

 وردار گفتچشمهایش را باریک کرد و منظ

 دیگه .....االن داري ، دلبري می کنی_

 سعید با نگاه به اطراف متوجه نبودن بی بی قشنگ

 شد و اخمی کرد

این اخم مردانه ، دل ، دآلرام را لرزاندسعید از پنجره 
 ماشین ، نیم تنه اش را به زور ،

 داخل اتاقک ماشین کرد و با برداشتن ، پاکت سفید

 ین بیرون زدرنگ با دم عمیقی از کاب

 نگاه دیگري به اطراف انداخت و با یک نفس عمیق

 به سمت کلبه راه افتاد

 دالرام ناخواسته ، نگاهی به خودش و اطرافش

 انداخت ، نمیداند چرا اما ، غوغاي شیرینی ، در

 وجودش قُل قُل می کند

 این اولین باري است ، که سعید با لبخندي دلنشین



ید با یک نفس عمیق ، مشت و معقولی به سمتش می آیدسع
 دستش را گره کرد

 و آرام ، چند ضربه به در چوبی کلبه زد ، و با صداي

 ....رسایی گفت

. 

 .  . 

 .  .  . 
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 دالرام خانوم ....یااهللا ....یااهللا_

 تن صداي گرمش ، جان دالرام را گرم کرد اما ، اگر



در کلبه ....او را جمع نمی بست بهتر هم میشداینطور 
 روي پاشنه چرخید و با ، باز شد در کلبه

 قامت رشید سعید در چهارچوب در نمایان شد و در

 حالی که نگاهش را میخ زمین کرده وارد کلبه شد

 با همان وقار مردانه قدم هایش را به سمت دالرام بر

 یشان مانعمی دارد با فاصله اي که کمتر ، عطر تن ها

 از هم صحبتی شود ، با نیم نگاهی ، پاکت سفید

 رنگ را رو به دآلرام گرفت ، گفت

 یه هدیه کوچیک اما ، با ارزش امیدوارم استفاده _

 کنید و خوشتون بیاد فقط اینکه ، انتخاب رنگش به

عهده خودتونهدالرام هاج و واج به رفتار پر از احترام 
 سعید ،

 اد ، و به یم بار از دهانشناخواسته واکنش نشان د

 پرید

 !!!پس سالم چی شد؟؟_

 سعید به اندازه یک نگاه خیره ، شد به دالرامی که

 از چشمهایش عمق تعجبش پیداست



 لبخند زد و ناخواسته لبخند پت و پهنی زد و گفت

 ببخشید ، سالم_علیک سالم ، آقااااااااااااااااااااا_

 فهمید و بعد سعید پوزخندي زد و کنایه آقا را خوب

 از آن تمسخر خوابیده در لحن دالرام ، لبخندش را

 پررنگتر کرد

 خدا قوت ؛ حسابی خسته اي اما، شرمنده ، دیگه_

 از اینکه ، زن علیلت نمیتونه یه لیوان آب خنک به

 دست شما

 شما خوبید شکر خدا ، االن بهتري ان شااهللا_

کشید که  عااااااااااااااالیبه قدري با تمسخر عالی را_
 ناخواسته

 لبخند روي لب و چشم هاي سعید آمد و خیلی زود

 ......محو شد و با لحن مالیم تري گفت

. 
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 .  .  . 

. .  .  . 



 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 

 

 دالرام خانم درکتون می کنم که نتوانید مرا باور_

 کنید و هر چی هم بگم بی فایده است ، پس بهتره تا

 ن کامل شما آتشبس بمونید تا انشاهللا بعدخوب شد

 از بهبودي کامل موذب نشید از تمام حرفها و

 اتفاقاتی که بینمون رد و بدل شد

چین .....استاد اخالق.........مبادي ادب........رد و بدل_
 هاي ریزي که از لبخند کنار چشم هاي سعید

 افتاد

 در دالرام را از عصبی تر کرد که یک مرتبه از کوره

 رفت و با صدایی که هر لحظه بلندتر می شود گفت

 از چی انتقام میگیري ، هاااااااااان _



 به من نگاه کن ، بگو چی شده که، اینجوري داري_

 هاااااااااان .....آزارم میدي

 سعید از پنجره نگاهی به بیرون انداخت تا از نبود

احمد و گلناز مطمئن شود و با آرامش گفت_ انتقامی در 
 کار نیست

 دالرام با صداي بلند تري جواب داد

 هست که ، تو تمومش .......هست .....هست _

 اصال باشه تو راست میگی ، ما به هم .......نمیکنی

 ....غریبه و صد البته صد پشت غریبه

 سعید با نگاه به بیرون کلبه البالي حرفهاي دالرام

 مدام می گویند

احمد خونه است .....نهچه خبرتو .....آرومتر ....ساکت_
 ؛ االن صداتون رو میشنوه

 اصالً می خوام ، داد بزنم ......نمی خوام ساکت شم_

 تا یه مرد پیدا بشه

 سعید میفهمد حاال دالرام خوب نیست و مراعات می

 کند



 ....آروم تر حرف بزنید، من میشنوم_

. 
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 دالرام ، خسته از این کشمکش کوتاه آمد؛ دلشകهدیه

 میخواهد ، بلند شود ، به بدون اینکه بداند ، فقط راه

 برود تا جاي که نداند کجا است تا شاید صدایش به

 ...گوش شنواي برسد

 دالرام ناخواسته آرزویش را بر زبان آورد



 اي کاش سالم بودم ، از اینجا می رفتم هیچ وقتم _

 گشتم ، تا جفتمون ، تو آرامش باشیمبر نمی 

 سعید غم خوابیده در لحن دالرام را فهمید

 همانطور که از پارچ روي پایتختی ، در لیوان آب

میریزد ؛ و نگاهش فراري است از خیره شدن بهموهاي 
 سیاه لجبازي که از دو طرف روسري اش

 بیرون زد و صورت سفیدش را قاب گرفته ؛ لیوانی را

 پر کرد و به سمت لبهاي دالرام برد نیمه از آب

 لب هاي خشکی که چون کویر تشنه و ملتمس قطره

 آب خنک است ؛ آب خنک و گوارا را با کمی امتناع

 و لجبازي خورد

 دالرام و سعید که از التهاب مشاجره لفظی در

 آمدند

 سعید بدون نگاه کردن پرسید

شیرین بانو نیست ؛ جاي رفته_گفت میره ، خورده _
 ایلی که تو انبار داره رو ،وس

 بیاره



 میخواید ، کمکتون کنم دراز بکشید ....باشه_

 انگار نه سعید کوتاه بیا است و نه دالرام ، که در

 حالی که از سعید رو می گیرد گفت

 الزم نکرده_

پس با اجازتون من برم دیگهدالرام پر از دلخوري و _
 ناراحتی ، رو به سعیدي ، که

 فته ، از پنجره باز اتاقش نگاهیاز کلبه بیرون ر

 انداخت ، که در حال پوشیدن کفش هایش است با

 صداي محزونی گفت

 سعید ، مطمئن باش ، یه روزي نوبت من میشه ،_

 اونوقت اونی که قیافه میگیره منم

 سعید که کفش هایش را پوشید نگاهی پر از بی

 خیالی به دالرامی که ، کمی سرش را به سمت بیرون

 . ..کرد و آرام و شمرده گفت کشیده

 .  . 

 .  .  . 
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 دختر خوبی باشید ، تمنا می کنم ؛ آروم حرف_

 بزنید ، احمد صداتون رو میشنوه، دوست ندارم از

 خونه من صداي بلند یه زن بیرون بره ، به هر

 ...دلیلی

 می زند دالرام هرچه سعید با لحن مالیم حرف

 گستاختر جواب می دهد

هاااااااااانسعید  ....می خواهی چکار کنی ....نمیخوام _
 قدمی به سمت پنجره بر می دارد و با مالیمت

 گفت

 دالرام خانم ، شما صدایی از گلناز خانوم تا حاال_



 شنیدید

 ....اون نمیتونه حر_

 با اخم غلیظی که سعید کرد حرف ذر دهان دالرام

 دماسی

 سعید با غیظ گره ي بیشتري به ابروهاي پرپشتش_

 داد و با صداي خفی گفت_مراقب باش ، چی میگی

 مقصر تویی_

 آروم حرف بزنی به جاي بر نمیخوره و این طوري_

 کمتر حرف بی مربوط میزنی

 فقط ....اح، لعنت به تو ، به توي که زبون نمیفهمی_

 حرف خودت رو میزنی

ده که در مشتش مچاله شده را با آرومتر، لطفادالرام پر_
 حرص رها

 کرد و با صداي تیزي گفت

 نمیخوام _

 سعید ناراحت و عصبانی از گستاخی دالرام به سمت

 اتاقک پشت کلبه رفتم



 اتاقکی که با یک فرش  متري الکی رنگ ، پوشیده

 شده و چقدر ممنون بی بی قشنگ بود ، بابت این

 ؛ با بستنپیشنهاد ، درست در وسط بحث و جدال 

 در اتاقک ، که دور از کلبه اي که دالرام به همراه بی

 بی قشنگ در آن ساکن هستند و دورتر از کلبه

تنها اتاقک چوبی زیر درخت افرا و به ....احمد و گلناز
 دور از نگاه ها

 روزي که سعید و....و این براي روز وصال خوب است

 ....دخترك

 . 

 .  . 
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 سعید با بستن در اتاقک، نگاهش در کلبه چرخید،

 تنها وسایل اتاقک چوبی تخت یک نفره اي چوبی که

 دست ساز و کمد لباس و کتابخانه اي پر از کتاب

 هاي دوست داشتنی و میز کنارش که قاب عکسی

 دلنشین زیر نور چراغ مطالعه برایش دلبري میکند

ه خودش با هزار شوخی و خنده گرفت، عکسی ک
 بودنزدیک میز مطالعه شد و روي صندلی که از تنه

 درخت خشک شده، ساخته، نشست قاب عکس

 دوستداشتنی را، برداشت و با دست کشیدن روي

 چهره هاي دوست داشتنی مادرش و پدرش با کمی

 دلخوري گفت

 !!!؟؟؟ این طوري بی...داشتیم ، حاج مرتضی_

 داشتیم؟؟؟ چرا باورم نکردي اعتمادي را

 لبخند تلخی زد که زهرش در جانش نشست و با



پوزخندي درد آور ادامه داد_ میبینی حاج مرتضی ، چه 
 جوري گرفتار شدم و

 گیر یه دختر سرتق زبون نفهم افتادند ؛ اینبار یه

 جوري گرفتار شدند، که خودمم باورم شده، حتماً 

 دم نمیادخبري هست و من آلزایمر گرفتم، یا

 نگاهی به چهره شیرین بانو انداخت و انگار که االن

 حضور دارند و با شما شماتت نگاهش می کند، بابت

 حرفی که به پدرش حاج مرتضی زده با لبخند

 دلجویانه گفت

 اخم نکن، بانو، شیرین جان، این همسر جان شما _

 باعث شده با این دختري زبون نفهم هم خونه شم

وقتی که هم مسیر شدیم چه به روزگارشاه ؛اگه بدونی از 
 پسرت آورده، اون وقت این طوري ازش حمایت

 نمی کردي

 نگاه کنایه داري به عکس حاج مرتضی انداخت و با

 کنایه پدرش را نشانه داد و با حسرت ادامه داد

 البته ، وقتی بزرگتر آدم، قبولت نداشته باشه، از _



 داشت یه بچه زبون نفهم، چه انتظاري میشه

 ...اي شیرین بانو میبینی که اینه روزگار ما...خوب

 هان ؛ چی ...چی میشد اگر شما کوتاه می اومدید

 شد سنگین اومد برات که گلگی حاج مرتضی رو

 خوب مادر من اگه کوتاه آمده بود، االن ...کردم

 ت داشتم ، عشوهحصارخیلی شیک و مجلسی تو 

 فتنم نیستکه االن، وقت زن گر ...خرکی میاومدم

و تو به هواي اینکه دلم اسیره با هزار ترفند، میخواهی از 
 زیر زبونم بکشی بیرون که دلم کجا گیره

 .....منم که

 . 
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 آه پر حسرتی کشید قابعکس را چون شیشه اي

 که ازگرانبها دوباره سر جایش گذاشت و در حالی 

 روي صندلی بلند می شود

 دکمه هاي پیراهنش را باز میکند و با درآوردن

 پیراهن تکانی به آن داد و به سمت در اتاقکه رفت و

از چوب لباسی پشت در اتاقک چوبی آویز کردحالی که 
 زیر لب نجواهاي گوشنواز می خواند روي

 تخت سفت و سخت دراز کشید پاهایش را دراز کرد

 خت و دست هایش را زیر سرش قالبروي هم اندا

 کرد

 چشمهایش که رو به سقف خیره است، آرام آرام

 بست و در حالی که حاج مرتضی و شیرین بانو لبخند

 به لب قاب عکس را مخاطب قرار میدهد گفت

 اي کاش ...یه آتیش پارهاي که، نگو شیرین بانو _



 بشه، این حاج مرتضی شما رو با این آتیش پاره یه

سعید ....ها انداخت، اونوقت قیافه حاجیت دیدن دارهجا تن
 خسته بود اما نه آنقدر که به خواب برود که با

 صداي فریاد دالرام نجوایش نیمه ماند و چشم هایش

 از وحشت باز شد و تنها واکنش از این فریادها به

 سرعت و بدون پوشیدن پیراهن و یا کفش فقط به

 سمت منبع صدا برود

 هر لحظه بیشتر از قبل پرده گوششجیغ هایی که 

 را آزار میدهد

 صدا از کلبه اي که دالرام در آن است می آید و این

 فریادها سعید را می ترساند و هزار فکر خانه خراب

کن قلب و مغزش را به تاراج میبرندبدون تردید در کلبه 
 را به یکباره باز کرد و با دیدن

 ات ودالرام که چشم بسته و جیغ می کشد، م

 مبهوت به دور اطراف دالرام نگاه انداخت، وقتی

 متوجه چیزي نشد همانطور که به دالرام نزدیک می

 شود با حرص و غیظ ساکت باش میگوید اما،



 صدایش به گوش هاي دالرام نمیرسد نفهمید چرا و

 چطور اما با تمام وجود فریاد کشید

 صداي فریاد عصبی سعید، دالرام را از ترس، در

 مچاله کردخود 

 سعید خودش هم باور نکرد که این فریاد از تارهاي

 صوتی خودش بیرون زده دستش را مشت کرد تا از

 . ....سر عصبانیت در سر دالرام آوار نشود

 .  . 
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 مگه نگفتم احمد خونه است، هاااااااااان مگه نمیگم،_



 ی شنوه، چرا نمیخواي توي اون، کله پوکتصداتو م

 فرو کنی، حتما باید زور باال سرت باشه، تو چرا

 اینقدر زبون نفهمی تو آخه دختر احمق

 دآلرام حاال که از بودن کمک یا بهتر از بودن سعید

 مطمئن شده در چشم هایی سعید که از ترس به

 سرخی اعصبانیت برگشته با گستاخی خیره شد تا

 د را دندان شکن بدهد که به یکبار باجواب سعی

وحشت و هراس گفت_ سعید توروخدا ، بیا اینو بیشعور 
 ، از روي من بردار

 سعید گنگ و گیج نگاهی به دالرام ترسید انداخت ؛

 با تردید کمی جلوتر رفت و با دیدن مارمولک له و

 لورده نزدیک به دست گچ گرفته دالرام انداخت، با

 به چشم هاي مظلوم دالرامچندش نگاه گرفت و 

 خیره شد

 همین نگاه مظلوم کافی بود تا سعید مالفه را از

 رویش جمع کرد و با گوشه مالفه خون به جا مانده از



مارمولک را از روي گچ پاك کردسعید صاف شد که 
 نگاهش ناخواسته به پاهاي گچ

 گرفته دالرام که از زیر مالفه بیرون زده افتاد، به

 ت، تا خواست از کلبه بیرون برودسرعت چشم گرف

 دالرام حرفی زد که پاهایش خشک شد

 دلم میخواد بمیرم ، از تو ، از این خونه جک جونور_

 دارت راحت شم

 سعید با کمی تعلل به سمت دالرام برگشت و در

 حالی که چشم می دزد از خیره شدن در نگاه دالرام

 با صبر و حوصله یک نفس عمیق کشید و گفت

بیخود نزنید_کجاي حرفم بیخود ، هان ، کجاش  حرف _
 بیخوده، این بی

 خود که من حتی نمیتونم ، کارهاي شخصی خودمو

 انجام بدم

 این مدت کوتاه میگذره ؛ اینم یه دوره از زندگی_

 شماست

 نمیگذره ، مخصوصاً با وجود تو و این اخالق_



 مسخرت، نمیگذره ، که اگر هم بگذره ، به عذاب

 میگذره

 ل اینکه آروم حرف بزنید ، به اندازه کافی با جیغاو_

 . ....جیغاتون عالم و آدم خبردار کردید بعدم

 .  . 

 .  .  . 
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 پارت...

 دالرام وسط صحبت سعید پرید و با ُتن صداي بلندي

 گفت

 خدا لعنتت کنه ، که با همین ساکت شو آرام باشه ،_

 اش حرف بزن ، من رو دیوونه کردي ؛ دلم میخواد،یو



 هان....داد بزنم به تو چه

 سعید با حرص وهم انگیزي به سمت دالرام برگشت

 و با عصبانیت مالفه ي را در دست هایش مچاله کرد

، و روي پاي گچ گرفته دالرام پرت کردتا خواست حرفی 
 بزند ، دوباره دالرام جیغ کشید

 دار این بیشعورباشه، باشه، برش  _

 سعید با دیدن، مالفه روي پاي گچ گرفته دالرام ،

 تازه فهمید دالرام چرا جیغ میکشید ، به سرعت

 مالفه را برداشت و با عجز و ناتوانی گفت

 تو رو به هرکی میپرستی، جیغ نزن؛ تو با این_

 صداي تیزت، آبرو براي من نذاشتی ؛ هرچی غیرت

 ؛....خونه دود شد رفتبود از وقتی تو آمدي تو این 

؟؟!!سعید با ناراحتی به سمت در کلبه ...تو کیست دیگه
 رفت، که دالرام با

 موجی از دلتنگی ، و حسودي که در لحن آرامش ،

 که به سختی به گوش سعید برسد گفت

 هیچ کس نیست ، همه که مثل ما نیستند ؛ بی بی_



 قشنگ رفته به بهانه آوردن وسایل سري به بچه

 میل بزنه ؛ احمد و گلنازم رفتن امام زادههاي فا

 سعید تا خواست ، با حرفی که میزند، مرهمی شود

 ، روي دلتنگیش اما، دالرام مجال نداد و از الي

دندان هایش با غیض گفت_مطمئن باش، که اگه دست و 
 پاهام سالم بود، یه

 لحظه هم اینجا نمی موندم ، تا با توي، گوشت تلخ

 کل کل کنم

 ...اسعید ب

 . 
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 سعید خیلی عادي در جواب بی بی قشنگ با صداي

 رسایی که به گوش دالرام ، که آن طرف پنجره بود ،

 برسد گفت

میل نداشت ، نخورد، شب بخیردقیقا ، قیافه وارفته بیبی _
 قشنگ هم ، شبیه قیافه

 شنیدن این حرف و با تعجب رو به ي دالرام شد، با

 پنجره کرد

 بی بی قشنگ با دیدن دالرام ، که ناراحتی از چشم

 هایش هم پیدا بود به سمت پنجره رفت و با دیدن

 تور یادش رفت ، میخواست ناراحتی چنبره زده در

 چشم هاي دالرام را دوا کند ، با تعجب پرسید

 !!؟؟...این دیگه چیه_

 تور زده ، که جک و جونور سالم بی بی ، هیچی_

 نیاد تو_باشه مادر ، آدم تو کار این پسر میمونه، حاال

 گذشته از اینا چرا شام نخوردي ؛صبر کن شاموگرم



 کنم مادر ، نخواب تا من بیام ، با هم شام بخوریم

 با اینکه مشام دالرام پر است از بوي خوش رنگ و

 دلچسب آش جو اما ، بغض خوابیده در جانش چیز

 نبود که فراموش کند

 آش جو رو با بغض خورد و خوابید اما، لحظه شماري

 می کند تا روزي برسد و همه این رفتارهاي سعید را

 به بهترین شکل جبران کند، تا شاید قلب شکسته

ي، امشب التیام یابد_احمد داداش ، امروز من تو مزرعه 
 کار دارم ؛

 سختت نیست ، که تنها بري

 نده ي به نیسان انداخت و با لحناحمد نگاهی درما

 شاکی نیسان را نشان داد و گفت

 نه ، من مشکلی ندارم اگه این، مشکل ساز نشه _

 سعید خنده مردانی کرد و دستی روي شانه احمد

 زد و با ته مایه خنده گفت

 من نمبفهمم ، تو چه مشکلی داري، که هر ماشین_



حرص سوار میشی ، اینطوري یاتاقان میزنهاحمد با 
 ...گفت

 . 
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 نمیدونم داداش سعید شاید....بی خیره ....بی خیره_

 من مشکل دارم ، یا شاید خرافاتی شدم اما، حسم

 میگه بیخیال چهار چرخ شم، رو پاهام راه برم ، و یه

 کاري دیگه دست و پا کنم

 زد و در حالی که تمام حواسشسعید لبخند تصنعی 



بیا برو ، کم اداي خاله زنک ها -به جاده جنگلی است گفت
 رو در بیار، برو خدا

 پشت و پناهت ، انشاهللا که مشکلی پیش نمیاد ،

 اگرم کاري بود ، زنگ بزن

 احمد و سعید دست در دست هم گره زدن و با خدا

 حافظی احمد گفت

 تا سر راهت داداش چیزي الزم داشتی زنگ بزن،_

 بگیرم بیارم

خیلی آقایی ، برو به سالمتنیسان از تیررس نگاه سعید _
 دور شده ، تا آمد به

 سمت کلبه برود با دیدن پیکان بنفش ایستاد و از

 دیدن پسر جوانی که پشت فرمان است، اخم

 غلیظی روي پیشانیش نشست و با خود زمزمه کرد

 حضرت خوبه واال ، دیگه کم کم باید به خاطر _

 خانم ، هر نر خري رو ، راه بدم تو حریم خونه و

 زندگیم

 با پیاده شدن پري و آن دختر بچه بامزه، اولین



 چیزي که یادش آمد ، نام دخترك بود، و آرام زیر لب

چند بار نام طاهره را تکرار کردنگاه سعید همراه با لبخند 
 روي طاهره بود که

 داد میزندپسرکی تخس و زبون نفهم ؛ که از دور 

 من یاغی هستم ؛ با لب و لوچه آویزان پیاده شد

 سعید ناخواسته زیر لب با حرص شیرینی گفت

 خدا به خیر بگذرونه ، عالوه بر اینها قرار ،_

 مهدکودك هم باز کنم
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 بی بی هست سالم خوش اومدید_ سالم از ماست؛ببخشید_

 ...بله هستند، بفرمایید منزل_

 سعید حرفش نیم ماند چون پسرك با تخسی تمام

 پري را مخاطب قرار داد و گفت

 بی بی رو صدا کن، بعد سرتو بنداز پایین ، هرجا_

 درش باز بود برو تو

 سعید مات پسرك، که شاید  سال بیشتر هم

را  نداشت ، شد و ناخواسته با صداي بلندي بی بیقشنگ
 صدا زد، با اینکه هنوز نگاهش به پسرك

 است

 بی بی قشنگ فراموش کرده، بود امروز دوشنبه

 است و، وقت آمدن پري یا زري است ؛ از آشپزخانه

 با هول و بیرون آمد و با دیدن پري لبخندي زد و

 دست هاي آردي را به هم بمالید تا آردها را از آن

 ش آمد و باپاك شود و با حفظ همان لبخند به سمت

 روي گشاده از آنها استقبال کرد



 سالم مادر ، خوش اومدي_

 بی حصارپري با دیدن بیبی قشنگ خودش را در 

بی قشنگ انداخت و عطر تنش را بو کشید و بامحبت 
 ممنونمی گفت و از بازوهاي بی بی قشنگ

 گرفت و در حدي که بتواند بیبی قشنگ را خوب

 نگاه کند گفت

 ؛ از وقتی که رفتی دلم ، همش شما خوبی بی بی _

 پیش شما است

 قربون دلت تو بشم من، این چه حرفیه مادر ، خدا _

 نکنه ؛ خوب کردید اومدید، بریم تو کلبه خوبیت

 نداره سرپا وایسادیم

 بی بی قشنگ با دیدن طاهره و عباس که خوب می

 دانست ، پسر کلهشق زري است نگاهی انداخت، و

ه آنها سالم داد_سالم ، بیبی قربون زودتر از بچه ها رو ب
 شما مغزبادام ها بشه ، خوش

 اومدي

. 
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 ക هدیه

 شما چطوري آقا عباس ، خوبی_

 خوبعباس با همان قیافه گرفته ، به قدري تخس جواب_

 داد ، که همه شوکه شدن

 ننده پیکان را نشان داد وبی بی قشنگ رو به پري را

 پرسید

 ....مادر فکر کنم اونم پسر بزرگی زري_



 ، عباس به.تا پري آمد ، جواب بیبی قشنگ را بدهد

 سمت ماشین برگشت و با گفتن نه راننده است با

دادن کرایه ماشین ، او را رد کردسعید این جنس از پسر 
 ها را خوب می شناسد ،

 اره از رفتن با او ،درست مثل یاسر ؛ همیشه خدا س

 بیزار بود، و مدام به سعید گله می کرد و می گفت

 حتی جرات نمی کنم، نگاه مو باال بیاورم ، چه_(

 )برسد ، به لبخند زدن

 سعید با دیدن طاهره ، ساره خواهر مهربانش، مقابل

 چشمانش تداعی شد

 دخترکی که زیر زیرکی به عباس نگاه می کند و

 ان می شود ؛ هرچه پريبیشتر پشت مادرش پنه

 اصرار می کند که سالمی هم به سعید بدهد، بیشتر

عباس را زیر نظر داردجالب آن جایی بود ، که وقتی اخم 
 هاي عباس رادید

 ، ساکت و جمع و جور تر شد ، و شاید ترسیده زیر

 دست پري پناه برد ، تا از نگاه هاي تیز عباس در



 امان بماند

 زد و تا خواست دست بهسعید رو به دخترك زانو 

 صورت دخترك بکشد ، عباس میان سعید و طاهره

 ایستاد و با غیظ گفت

حرفی باشه، من هستمسعید با لبخند ، گوشه لب ، بلند _
 شد و ایستاد و به

 سمت عباس دست دراز کرد و با احترام که به مزاج

 عباس خوش بیاید گفت

 سالم ، به شما مرد بزرگ، بخشید اگه باعث_

 ...احتیتون شدمنار

 . 
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 കهدیه

 بی بی قشنگ و پري نگاهی به هم انداختن و با

لبخند معناداري عباس را نشان دادندعباس با شنیدن 
 حرفهاي سعید با قدرت بیشتري

 عرضه اندام کرد و با صداي به غبغبه انداخت و گفت

 ست ؛ بهتره خانمها برند تو خونه ، ماعرضی نی_

 مردونه حرف بزنیم

 سعید لبخند رضایت مندي زد ؛ اینجور پسرها را

 دوست دارد و براي شان احترام خاصی قائل است ،

 درست مثل یاسر که به محض فهمیدن اتفاق در آن ،

 شب وحشتناك با چنگ و دندان نشان دادن به

سر ، درست که سعید ، مرزها را مشخص کردرفتار یا
 نابجا بود و حرمت هاي زیادي

 ....شکسته شد اما



 بیبی قشنگ به همراه پري و طاهره به کلبه رفتند

 ...هنوز دالرام خواب است

 بیبی قشنگ دلش نیامد او را از خواب بیدار کند که

 با آمدن گلناز به جمعشان حرفشان گل انداختن

ادر خودشه، بی بی ، این دختر احد اُقلی نیست!!؟_چرا م_
 دختر احد اُقلی

 پري با مهربانی به پایش بلند شد و بی بی قشنگ به

 احترام این محبت پري با محبت گفت

 بشین مادر ، زحمت نکش، بزرگی گفتن، کوچیکی_

 گفتند

 گرفت و در حصارپري، گلناز را با محبت بیشتر در 

 حالی که از بازوهایش چسبیده از خودش جدا کرد و

 به یک با مکث گفتکلمات را یک 

خوبی گلناز جان ، مادرت خوبهگلناز با کمی دقت پري _
 را شناخت و با لبخند زد و

 سري تکان داد و با اشاره از او خواست که بنشیند ،

 بعد از نشستن پري، گلناز شروع کرد به پذیرایی



 کردند و پري به حض وافري نگاهش را در کلبه

 گرداند

 ...نگهواي بی بی ، اینجا چقد قش_

 . 
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 مبارك ، صاحبش_

 پري خیلی دوست دارد راجع به دآلرام و سعید

بیشتر بداند اما، خوب می داند بیبی قشنگ اهالین خاله 
 زنک بازي ها نیست و محال ممکن است از



 دهان او حرفی به غیر از خوش و بش بشنود

 ام که ، از صداي پچ پچ هاي اطرافش از خوابدالر

 بیدار شده ، با دیدن دخترك آشنا ، که خیره به

 رویش ، لبخند می زند ؛ با کمی خمیازه سالم

 دلچسبی داد

 علیک سالم_

 دخترك شیرین زبان ، با دلسوزي خاصی گفت

خاله، میگم ، شما هنوز خوب نشدیدهر چند سوال طاهره _
 الرام دل، کودکانه است اما، د

 شکسته را دل شکسته تر کرد، چرا خودش هم

 انگار در این چند هفته امیدش را از دست داده است

 حواسش به جمع نبود که با تمام ناامیدي گفت

 ...فکر نکنم دیگه خوب بشم_

 بیبی قشنگ به سرعت از جا بلند شد و با لبخندي

 که فقط خودش می داند چقدر دل نگرانی پشتش

 تخت نشست و با باال پایین شدن تخت ، خوابیده لبه

 تازه دالرام متوجه شد ، تنها نیست و جمعی در آنجا



نشسته اندبی بی قشنگ دستش را پشت سر دالرام برد و 
 سر

 دالرام را نزدیک لب هایش کرد و پیشانی اش را

 و با محبت گفت شکوفیدعمیق و جانانه 

 ممادر فداي تو بشه، چرا ناشکري میکنی، خیلی ه_

 زودتر از چیزي که فکر کنی خوب میشی، لباس

 عافیت تنت می کنی ، دست به دست شوهر میدي و

 زندگیت رو میبري جلو

 دآلرام تا خواست از سعید و از اوضاع گله کند بی

 بی قشنگ با محبت بیشتري انگشتان گرمش را روي

لبهاي دالرام گذاشت و گفت_ هر چیزي را به زبون نیار، 
 ، بیشتر شیطون میشنوه

 بین تون هرج و مرج میکنه ؛ حاال هم پاشو کمکت

 ...کنم پري خانوم اومده

 . 
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 بیبی قشنگ چشم و ابرو آمد و گفت

 مادر فداي تو بشه ، نور چشمم ، هر چی ، هست و_

 م براي، بیشتر وقتا ، مادر.نیست رو نیار به زبون

شنیدن حرف هاي خصوصی دخترش اال خصوص ،مال 
 زندگی مشترك باشه که صد درصد نامحرم ، چه

 برسه به ما، مادر قربون تو شه

 بحث گلگی کال بسته شد اما، دالرام بی محلی هاي

 سعید را به خاطر سپرد تا روزي که ، با بی خبري ،

 براي روزهایی که از تمام ، نداشته هایش پرده

 ...ي می شود ، حیا و خجالت بخردبردار



 اگه اجازه بدین من ، دالرام رو ببرم حمام ؛ باید زود_

 برگردم ، زري دست تنهاست

 گلناز به کمک پري ، دالرام را به اتاق خواب بردن تا

 در حمامی که سعید در مدتی که در بیمارستان نبود

و مشغول ساختش بود ، استحمام کندطاهره تنها کنار پشتی 
 اي ترکمن نشسته ، بود کهه

 بی بی قشنگ با دیدن گوشه گیري طاهره صدایش

 کرد و گفت

 پاشو ببینم ، فداي توي خاله ریزه بشم ، برو_

 بیرون بازي کن ؛ تو خونه خالی حوصلت سر میره

 طاهره ساکت تر در خودش جمع شد اما با اصرار بی

 کردن عروسکش پشت سر بیبی حصاربی قشنگ ، با 

ون رفتبه محض اینکه در کلبه باز شد تمام قشنگ بیر
 حواس عباس به

 سمت در کلبه کشیده شد، که با دیدن بیبی قشنگ

 تا خواست بیخیال شود ، متوجه طاهره شد که از

 پشت بیبی قشنگ بیرون آمد



 از روي تخت که زیر درخت گردوي صالح بود ، بلند

 شد و به سمت طاهره پا تند کرد

 ه آغل سري بزنن با دیدنسعید که رفته بود ، ب

 عباس که بدو خودش را به طاهره میرساند ، لبخندي

 زد و همان جا ایستاد به تماشاي بزرگ مرد کوچک

 . ...آینده

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 
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 . 
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 ؟..._کجا اومدي بیرون

 طاهره با دلخوري که کمی ، ناز کودکان به صدایش



 فتداد گ

 خوب ، حوصلم سر رفته ، دوست دارم بیام ، _

 بیرون رو نگاه کنم

 عباس به دور و اطراف نگاهی انداخت و با دیدن

طناب کلفت و بلندي که کنار تخته سنگی بود ، رفتو با 
 برداشتن طناب بلند از طاهره خواست که به

 دنبالش برود

 طاهره کنار درخت ایستاد و عباس یک سر طناب را

 ش بست و سر دیگر طناب را جلوي پایشبه کمر

 انداخت و چاُبکان از درخت باال رفت

 درست مثل مهندسان زبده در حال تاباندن طناب

 دور بزرگترین شاخه درخت شد

 وقتی از درخت پایین آمد ، که لبخند روي لبهاي

 طاهره ؛ جا داشت براي بال و پر درآوردن

و گردن از سعید با خودش نجوا کرد_این بشر ، یه سر 
 یاسر ما ، بیشتر

 حالیشه



 با لبخند به سمت عباس و طاهره رفت ؛ تا خواست

 حرفی بزند ، عباس قُلُدرمآبانه گفت

 قبل از این که ، از اینجا بریم ، خودم طناب رو باز_

 می کنم

 نه پسر خوب ، الزم به این کار نیست، اومدم_

 طناب رو سفت کنم ، خداي نکرده خانم کوچولو ،

 سپر کرد و گفت شانهته زمینعباس با تخسی نیف

 خودم میدونم ، دارم چیکار می کنم_

 عباس با همان تخسی که جواب داد به مسیر

 برگشت سعید اشاره کرد و این اشاره سعید را مات

 کرد اما ، سعید به رو نزد و نزدیک طناب آویز شده ،

 رفت و با دیدن گره کوري که عباس با آن جثه

 مات شد کوچکش ، زده

 سعید با چشم هاي که بیشتر از این ، جا براي گرد

 شدن نداشت ، هنوز هم گره طناب در دستش است

و با تعجب به عباس که غرق غرور بود ، نگاه می 
 کندطناب از دست سعید رها شد و آویز تاب خورد ؛ از



 همان راهی که آمده بود ، برگشت

 سعید با خودش فکر کرد

 همه دختران دنیا اینچنینچقدر خوب است که ((

 ))مراقب و محافظ اي داشته باشند

. 
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تو بشین ، من تابت میدمطاهره از دست عروسک پارچه _
 اي، چسبید و روي

 تابی که عباس با بالش هاي کوچکی که از روي تخت



 روي تاب گذاشته، زیر درخت گردو صالح، برداشته و

 نشست

 عباس با احتیاط شروع کرد به تاب دادن طاهره، که

 با صداي بلند و از ته دل می خندد

 استحمام ، دالرام تمام شده و گلناز در حال کمک

 کردن بود تا دآلرام لباس هایش را بپوشد

 بی بی قشنگ با سینی که استکان هاي چاي با آن

 ، براي خوردن ،رنگ و عطر آدمی را وسوسه میکند 

مقابل شان نشستبی بی قشنگ لبخنده رضایتمندي به لب 
 دارد و آن

 هم مربوط به پاکتی است که سعید دیشب به دالرام

 داد

 بسته که سعید دیشب به دالرام داده، بود کنار دست

 بی بی قشنگ است

 بی بی قشنگ اول از همه ، لیوان دسته دار ، چاي

 ت و گفتنبات را جلو روي دالرام گذاش

 بذار یکم از داغی بیفته ، تا خودم کمکت کنم که_



 بخوري، مادر قربونت شه ؛ اینطوري بدنت ، گرم

میمونه گرمپري در حالی که موهاي دالرام را با حوله 
 خشک می

 کند رو به بی بی قشنگ کرد و گفت

 ...بی بی_

 جان بی بی_

 میگم شما به دآلرام ، مومیایی (( ماده سیاه رنگی_

 از بین سنگهاي خاص بیرون میریزد و کمککه 

 میکند که استخوان شکسته زودتر جوش بخورد و

 ))به زنانی که ، تازه وزن حمل کردهاند ، داده میشود

 دادیدبیبی قشنگ با ناراحتی پشت دستش زد و با صدایی

 که از ناراحتی تحلیل رفته گفت

 واي مادر ، اصالً حواسم نبود_

 ت میشی بی بیعیبی نداره چرا ناراح_

 آخه مادر ، هر وقت اومدم بگم، یادم رفت از بس_

 هرجومرج شد ؛دیگه به کل یادم رفت

 عیبی نداره من میگم سري بعد که، زري اومد _



 . ...براتون بیاره
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 കهدیه

 نه مادر زحمت نکش ؛ سعید خوشش نمیاد ،_

 ودش جور میکنهخ

 پري وقتی از خشک شدن ابتدایی موهاي دالرام

 مطمئن شده ، حوله را از روي سر دالرام برداشت و با

 آرامش شانه را روي گیس هاي نرم داره کشیدن



 زدن

 ماشاهللا به گیس دختر ؛ آدم دلش میره از بس_

 سیاه و قشنگبی بی قشنگ به سرعت واکنش نشان داد

 شمم کف پاشهزار اهللا اکبر، چ_

 پري در حالی که شروع کرد به گیس کردن موهاي

 دالرام سقلمی به دالرام زد و خنده ي کرد ؛ نگاهش

 را به بی بی قشنگ داد و گفت

 بی بی ، بین منو ما خواهري ، دنبال بهانه ایم که یه_

ریزه بیایم اینجا باشیم_وا مادر این چه حرفی ، قدمتون 
 سر چشم ؛ بهانه

 ر وقت دوست داشتید بیاید، ما هم ازي چی؟ شما ه

 تنهایی در میایم

 پري موهاي گیس شده دالرام که از دو طرف بافته

 شده را به دست گرفت و انتهایش را روي هم

 گذاشت و با هم بافت و با رضایت از کارش لبخندي

 زد و به عادت همیشه که سر طاهره را موقع گیس

 شکوفیدکردن میبوسد، 



در بیا بشین یه چاي بخورپري رو به دست درد نکن ما_
 بیبی قشنگ نشست و بی تعارف استکان

 چایی که هنوز بخار از آن بلند میشود را برداشت و

 با تعارف معمولی سر کشید

 بیبی قشنگ کمی بلند شد بر روي زانوها ایستاد و

 لیوان را به سمت لبهاي صورتی دآلرام برد و با

 محبت گفت

 بشه، که عجب بعد حمام ،بخور ، مادر فداي تو -

 پوست برق میافته و بوي آب صحت میدي ، آدم

 نتشکوفیدکردن و  حصاردلش غنج میره ، براي 

 سعید خیلی اتفاقی از کنار کلبه رد می شد که

صداي بیبی قشنگ را شنید و همانجا کنار پنجرهباز 
 خشکش زد و یاد اولین روز ، افتاد که دالرام از

 د و صورتش برق میزدحمام فرهنگ بیرون آم

 سعید نفهمید چه شد و چرا اما ناخودآگاه گفت

 ....چه بوي خوبی میداد_

 . 
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 وقتی به خودش آمد که کار از کار گذشته بود و

 حرفی زده ، بود که نباید می زند تنها به کلبه اش

 از خودش مدام موهایش را چنگ می پناه بردسعید دلخور

 زند و خودش را شماتت میکند از این همه پرده

 ....دري

 قشنگ لیوانچاي تمام شده را از لبهاي دالرام جدا

 کرد

 بی بی قشنگ پاکتی که سعید دیشب به دالرام داده



 ، بود را مقابل روي همه باز کرد و با بیرون آوردن ،

 هر کدامشانروسري هاي قواره بلند ، نخی که 

 دنیایی از رنگ ها بودند و چشم ها را خیره می

 کردند ، با شور و نشاط نشان دادپري ناخواسته گفت

 واي چقدر قشنگ ، فروشی بیبی_

 بی بی قشنگ خیلی بامزه ، نگاهی به دآلرام و بعد به

 پري کرد که با دقت روسري ها را زیر و رو میکند

 داد و با نه ي کشیدي گفت

 ي که شنید نگاه از روسري ها نگاه گرفت و پري با نه

 به گلناز که با لطافت خاص خودش دست روي

 روسري ها می کشد داد و با اشاره دست از گلناز

؟ تو هم دلت خواست از اینا ، من دلم ...پرسید_چی
 روسري

 می خواد ، مگه نه دالرام

 دالرام هم ، که محو تماشا بود ، تعارفی زد که به

 شنگ ، بیشتر شبیه به همان تعارفقول بی بی ق

 شیرازي بود، گفت



 هر کدام رو دوست دارید بردارید _

 پري نگاه شیطنت باري انداخت و با برداشتن روسري

 که توجه دالرام را از اول جلب کرده بود ، برداشت

 ....گفت_تو که راست میگی ، نظرت چیه این رو بردارم

 هان

 دست پري بی بی قشنگ بی تعارف روسري را از

 گرفت و آن را سه گوشه تا زد و با یک ، یا علی بلند

 شد و همانطور که موهاي خیِس دآلرام را پشت سر

 می برد تا روسري را سر دالرام کند و رو به جمع

 گفت

 خوبیت نداره مادر ؛ آدم هدیه را هدیه نمیده مادر ،_

 مخصوصاً که شوهر آدم خریده باشه ؛ دل گیر

 پري خانم ، دفعه بعد که اومدي ، شما هم ...میاره

 خودم یکی از اینا برات میخرم تا از من یه یادگاري

 ...دالرام سرشار از لبخند....داشته باشیم

 . 

 .  . 
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 نه بابا بیبی ، شوخی کردم ؛ روسري چی پس وحید_

 ، میخره ما پوزش چی کاري این وسط ، تنش سالمت

 میدیم

 خدا ، سایه سر همه رو ، حفظ کنه و اونی که ، _

همه چیز ، ...سایه سرشون بخشیده شده به خاك ، بیامرزه
 خوب پیش رفت و بعد از خوردن ناشتا

 پري عزم رفتن کرد و سعید براي فرار از محیط

 خفگانی که خودش مهیا کرده، بود آن ها را به شهر

 حمام فرهنگ پیاده کرد برد و درست مقابل



 آقاي عباس ، بازم بیا دیدن ما ، دوست دارم احمد _

 هم با تو آشنا شه

 اگه قرار باشه ، خانمها بیان پس باید منم باشم ؛_

 همیشه باید یه مرد پشت زن باشه ، که جرات نکنه

سعید غرق لذت شد از پسِر ...هرجا دوست داره بره
 فهمیدي که مانع از

 ود ، بلکه همراه می شود تا آن زن بارفتن زن نمی ش

 فراغ باز و در کنار مطمئن ترین مرد زندگی قدمهاي

 فرحبخشی بردارد

 سعید ناخواسته به طاهره که سر به زیري ایستاده ،

 نگاهی کرد و لبخندي زد

 ؛ مطمئن از آینده او رو به عباس گفت

تو بهترین مرد زندگیت میشی، پسرجانعباس با پرستیژ  _
 سپر کرد و شانهودش ، خاص خ

 بادي به غبغب انداخت و با اعتماد به نفس کامل

 گفت

 می دونم_



 ...سعید مردانه خندید و پري لبخندي زد

 عباس با اشاره دست که هم خداحافظی میکند و

 هم مسیر رفتن را نشان سعید داد و این حرکت

 ...یعنی به سالمت زیادي اینجا ایستادي به حرف

 . .  . 
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 سعید از احمد خواست وقتی به مزرعه رفت به

 بیبی قشنگ خبر دهد که امشب دیرتر از روزهاي

 دیگر به کلبه میآید ؛ پس بهتر است که منتظر

 نباشند و شام شان را بخورند



 سعید دنبال راه فرار است از روز هاي تکرار اتفاق

 بوي که ...و بوي خوش و دلنشین دالرامامروز صبح 

 مطمئن است در تک تک سلول هایش ثبت و تثبیت

 شده

 سعید با دیدن عباس مطمئن شد آن پسري که زري

و پري از آن میگویند با اینکه پسر فهمیده است اماکوچکتر 
 از آن است که سعید هر دوشنبه و

 پنجشنبه بخواهد در مزرعه بماند اما ، اینکه پري و

 ري به خاطر درخواست خودش این دو ساعت راه راز

 به جان می خرند و به روستا میآیند و موقع برگشت

 ، برایشان سخت میشود ، هم دغدغهي بود

 اگر دغدغه رفت و آمد آنها را نداشت خیلی خوب

 میشد و بهتر می تواند از این روزها فرار کند

 سعید دوست ندارد بار دیگر این فکر و خیال و بوي

 ...دلنشین دالرام در ذهن تداعی شود

 هوا تاریک بود ، که سعید پیکان احمد را کنار



نیسان پارك کرد و بی خبر از چشمهاي بیدار ازماشین 
 پیاده شده و اولین چیزي که توجهش را

 جلب کرد، چراغ روشن آویز شده باالي سکو بود که

 بیجبی قشنگ روي تخت به پشتی ترکمن تکیه داده

 نفس عمیق سري تکان داد بابت این دل سعید با

 نگرانی و آشوب دل خودش ؛ در عقب ماشین را باز

 کرد و پاکت هاي میوه و خرید هایش را برداشت و با

 سیویچ در سمت راننده را قفل کرده ، به سمت بی

 بی قشنگ با لبخند قدم برداشت و با مهربانی گفت

آخهبیبی  ....سالم شیرین بانو ، خیر باشه بیداري چرا_
 قشنگ که دلنگران دیرآمدن سعید بود با

 دیدن سعید با غیضی چشم گیر از جا بلند شد و با

 نگاه تند تیزي گفت

 ....مرد خونه ، این وقت شب میاد خونه_

 . 

 .  . 
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 سعید پاکتهاي میوه را باال گرفت و با لحن خجولی

 که ساختگی بودنش پیداست گفت

 مرد خونه غلط کرد ، که مسئولیت قبول کرد ؛ _

وقتی از صبح رفته ، االف تعمیرگاه و خرید خونهشده ، 
 االنم به جایی این که تحویلش بگیرن ، دارند

 چوب خط براش می کشند

 حرفها سعید با کمی لودگی باعث شد که ،

 چشمهاي بی بی قشنگ با خنده چین بیفتد

 عید با دیدن عکس العمل بی بی قشنگ، دستس

 هایش را پایین آورد و با شرمندگی حقیقی گفت



 شرمندم شیرین بانو ، کارم کالً طول کشید ؛ یه_

 سرم که تو تعمیرگاه بودم

 دشمنت شرمنده مادر اما ، خوبیت نداره تا این_

موقع چشم به راه داشته باشی ؛ صبح زود میرفتیدنبال کارا 
 سر سفره می شستی ؛ تو نبودي ، به موقع

 ، احمدم معضب بود ، بیاد سر سفره ، هزار جور ادا

 اومد ، که نیاد شام بخورده اما ، من دیدم ، بچم

 چطور نون تو ماست میزد میخورد

 جبران میشه شیرین بانو ؛ حاال اجازه میدي برم_

 بخوابم که االن هالکه خوابم

 بده من اینا رو ، تو برو بخواب _

میخواد ، خودم میزارم یخچال ، شما برو توبی بی ن_
 قشنگ با سماجت پاکت ها را گرفت و به

 سمت آشپزخانه رفت و بیشتر پاکتها که میوه بود

 در یخچال گذاشت و تنها پاکت سیاه رنگ که جگر

 رو گوشت راسته بود را در لگن گذاشت تا خوب

 بشورد ؛ این یعنی صبحانه از االن مشخص است



 منتظر بود که بی بی قشنگ برود و با رفتندالرام 

 بی بی قشنگ پرده را کنار زد و سعید که خیره به

 پنجره بود ولی حواست جاي دیگر با احساس

سنگینی نگاهی ، متوجه نگاه خیره دالرام شددالرامی که 
 با آن روسري که دیروز از بازار گرفته بود

 سالم؛ با تحسین لبخندي زد و با نگاه متوازي آرام 

 کرد

 دالرام با دیدن لبخند سعید لبخندي زد و با لحن

 ....مهربانی گفت

 . 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 
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 همشون قشنگ ، ...ممنونم بابت روسریها_

خوشگلن ؛ خیلی دوسشون دارم_ قابل شما رو نداره ؛ 
 امیدوارم از همشون استفاده

 کنید

 !؟..سعید_

 سعید نفس عمیقی کشید و با ُتِن صداي سف و

 سخت گفت

 من براي شما ، اینطور خطاب میشم ،....آقا سعید _

 اینو یادتون باشه لطفا ؛ حاال هم اگه امري هست ، در

 خدمتم

 دالرام دل گیر از این رفتار با همان خوي گستاخی

حرفی زد به غیر از آنچه میخواست بگوید_درست گفتی، 
 لیت قبول میکردي، کهنباید مسئو

 کار هرکسی نیست، مرد بودن

 سعید با پوزخند واضحی از اینهمه گستاخی گفت



 یعنی ، غلط کردم _

 اما، اینم بدونید تا اینجا هستید ، سایه ....دقیقا_خوِب  _

 من به عنوان مرد براي شما تلقی میشه ، درسته

 دالرام دمغ و گرفته پرده سفید رنگ گلدوزي شده

 کرد تا فاصله ي شود بین خودش و سعید و بارا رها 

 ناراحتی زمزمه کرد

 .....منو بگو، میخواستم بگم......لیاقت نداشتی _

 ....دوست دارم

 دالرام از خودش هم ناراحت است که اینطور ادامه

 این گوشت تلخ چیش دوست ....داد_گندت بزنن 

 ....داشتنی اصال ، حالیش نمیشه

 رماندگی از انتها ترینبا نفسی که با عجز و د

 قسمت جانش رها شد

 ...گفت

 . 

 .  . 

 .  .  . .  .  .  . 
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 _من که حالیم میشه ، خوب دوسش دارم ، خیلی

 ماهِ 

 دآلرام ، دآلرام است ، نه این دخترك خوابیده روي

 ...تخت که غرق در چشمهاي سیاه شب سعید است

 حرفی زده باشد به سمت اتاقک سعید بدون اینکه

 چوبی اش راه افتاد و تمام فکر و خیالش این است

 که زمان بهبودي دالرام چقدر طول خواهد کشید و

 کی قرار است با سپردن دخترك به خانواده اش باز

 هم به غار تنهایی پناه ببرد ؛ تا خواست روي تخت

 دراز بکشدصداي بیبی قشنگ که نامش را صداي می زند

 اعث شد از جا بلند شود و با پوشیدن پیراهن آویزب



 شده از چوب رختی پشت در کلبه جواب بیبی

 قشنگ را داد

 ...جانم شیرین بانو ؛ یه لحظه االن در رو باز می کنم_

 مادر فداي تو بشه ، اگه خوابی یا کاري داري بذار _

 ...بمونه براي بعد که

 تا خواست بی بی قشنگ حرفش را کامل کند ،

سعید با لبخندي گرم و صمیمی درکلبه را باز کرد ازمقابل 
 در کنار رفت و بی بی قشنگ را با اشاره دست

 به داخل کلبه دعوت کرد

 بیبی قشنگ لبخندي زد و سینی چاي را به سمت _

 سعید گرفت و گفت

 نه مادر ، برات چاي آوردم خستگی از تن بگیره _

 راحت بخوابی ؛ مزاحم نمیشم

 پشت شانه هاي بی بی قشنگ انداختسعید دست 

و با مهربانی او را وارد کلبه کرد و گفت_ بیا تو عزیز 
 دل ، لیوان هاي چاي دسته دار توي

 سینی میگه حرف داري براي زدن با ، پسر خلفت



 بی بی قشنگ نگاهی به سینی در دستش انداخته ؛

 لیوان چاي داغ خوش عطر و بوي که رنگ آلبالوي

 میبرد و آن پیاله توت خشک آن دل و ایمان

 لبخندش را وسعت داد و با همان لبخند داخل کلبه

 ....شد

 . 

 .  . 

 .  .  . .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 

 

 _خدا این پسر خلف رو براي پدر و مادر ش و زنش

 که مثلم امانت ببخشه ، مادر

 سعید با نگاه منظوردار لبخندي زد و گفت



 انو ، ما گردنم از مو باریک تر ؛ بازم هرچیمیگم ب _

 هست ، نمیخواي کوتاه بیاي عیبی نداره اما ، سر

 جّدت دیگه به من بخت برگشته درشت بار نکن

 بی بی قشنگ خوب میداند از کجا و چه وقت ضربه

بزند تنها با چشم غره اي به سعید بحث را عوض 
 ري و هزارکرد_میدونم خسته اما، االن نگم یادم میره ؛پی

 جور فراموشی ؛ شنیدي که میگن پیري و زوال عقل

 برش داشته

 سعید با نگاهی گلمند چشمهاي را به بی بی قشنگی

 که حاال لبه تخت خواب چوبی دست ساز نشسته و با

 لبخند به او خیره است لبخندي زد و گفت

 شیرین بانو ، خداوکیلی خوشت میاد حرص میدي_

ارم براي پسرم نازمیکنم_اهان نه مادر ، بیا بشین ؛ د_
 اینو بگو، بگو می خوام ناز کنم تا منم فاز

 پسرهاي خوب و سر به راه رو در بیارم بلکه آق

 والدین نشم

 این چه حرفی مادر تو بهترین پسر که دیدم و_



 شناخت ؛ خوش به سعادت مادرت

 پس خوش به حالت_

زن، شیر پاك خورده اي ، که تو پسرشی_ اگه الیق _
 شمبا

 .....شاه پسري براي خودت_

 . 

 .  . 
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 سعید صندلی که از تنه درختی ، ساخته شده را از

 زیر میز مطالعه بیرون کشید و در حالی که روبروي



بی بی قشنگ می نشست گفت_ االن داري دلبري می 
 !!!کار از ناز و کرشمه...کنی

 ه ، مادر منگذشت

 بی بی قشنگ لیوان چاي خودش را برداشت و روي

 پایتخت کنار تخت گذاشته ، سینی چاي را به سمت

 سعید گرفت و غرق لذت از داشتن سعید گفت

 آره مادر ، فکر کنم ، خدا بیامرز بدجوري من لوس_

 ُننور کرده

 سعید سینی چاي را گرفت و کنار عکس حاج

به مبل سلطنتی تکیهداده است مرتضی که کنار شیرین بانو 
 ، گذاشت ؛ لبخندي به لبخند شیرین

 مادرش زد

 بی بی قشنگ رد نگاه سعید را گرفت و براي اولین

 بار عکس پدر و مادر سعید را دید و تا سعید

 خواست عرض اندام کند و چیزي بگوید

 بیبی قشنگ پیش دستی کرد و با حسرتی که فقط

 براي خودش محسوس بود گفت



 ی ، حاج خانوم ، آره مادرحاج_

 بلهچه با حسرت بله گفت حسرتی که تمام جانش را به _

 یغما برد

 بی بی قشنگ حسرت سعید را احساس کرد ؛ شاید

 بی بی قشنگ اشتباه می بیند اشک حلقه زده در

 چه که بود ، مسیر حرف .چشمهاي سعید را، اما هر

 را عوض کرد

 بخوام میري میگن مادر فداي تو بشه ، اگه چیزي _

 از پنجعلی بگیري

 سعید به سختی از لبخند شیرین بانو دل کند و با

 قورت دادن بغض اش، لبخند نیمبند زد و رو به

 ....بیبی قشنگ با محبت گفت_جون دلم ، شما اَمر کن

 . 

 .  . 
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 ೠೠೠهدیه_شب_یلدا.

بري به پنجعلی بگی یه مومیایی درست بیبی قشنگ گفت_
 درمون بده

 که براي یه عزیز کرده می خوام

 سعید به کل دالرام را فراموش کرد و با تعجب

 پرسید

 خیر باشه شیرین بانو ؛ مومیایی براي چه کاري ؛_

 من نبودم اتفاقی افتاده

 بی بی قشنگ نگاه عاقل اندرسفیهی به سعید

ادر ، نمیبینی دست و پام انداخت و با تمسخر گفت_آره م
 تو گچ افتاده ؛ بلکه

 از این همه درد آزاد شم بعد از این من رو به خیر ، تو



 رو به سالمت ؛ پاشم برم سر خونه زندگیم ؛ چراغ

 خونه م خاموش نمونه

 سعید تازه فهمیدم مومیایی را براي براي دالرام

 میخواهد ؛ دستی پشت گردنش کشید و با لبخندي

 بی قشنگ راه حرصی تر کردکه زد بی 

 بی بی قشنگ با غیظ به سمت سعید خم شده و با

من رو دست  ...نه ....تشر گفت_خجالت نمی کشی
 انداختی ؛

 نمیبینی بچم دالرام دراز به دراز روي تخت ، صبح و

 رحمت نمیاد ؛ نمیخواي مردونگی ....شب می کنه

 !؟؟...نه ....کنی یادت بره ، چی بینتون گذشته

 ند سعید که همچنان روي صورتش است باعثلبخ

 شد بی بی قشنگ دلخور بلند شود و عزم رفتن کند

 گرفته ، کمی در حصارکه سعید بلند شد و او را به 

 ش گهواره وار تکان داد و با لحن بامزه گفتحصار

 ها ....حاال چرا قهر میکنی ، شیرین من _



_ نه نصف شبی خوابم میاد ....ولم کن ...خجالت بکش _
 تا من رو نبوسی نمیزارم بري

 بزرگ شده اما هنوز عقل ....خجالت بکش پسر_

 ....درست درمون نداري

 . 
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 سعید صورتش را مقابل نگاه مهربان بیبی قشنگ

 برد و با لوچ کردن چشم هایش اداي گنگ ها را در



مسخره گفت_بابا عقل به چه کارم  آورد و با لحن
 من خودم به همه عقل.....میاد

 نگاه به من بنداز تا نشونت بدم ...تقسیم می کنم

 چشمات ...سعید نکن این کار رو مادر ...بال به دور_

 چپ میشه

 سعید صورتش را نزدیک تر برد و صورت بی بی

 قشنگ را با دست هایش بیشتر قاب کرد ؛ همان

 ه بی بی قشنگ خیر است به یک بارطور که در نگا

 گرفت، بین بازوانش گهواره وار تکان می حصار

 تا غلط بدم ...خورند و بال لودگی گفت_ بوس بده من

 بی بی قشنگ غرق لذت از این همه محبت خودش

 سعید جا داد با اینکه دلش نمی حصاررا بیشتر در 

 سعید بیرون بیاید گفت حصارخواهد از 

 و مادر ؛ فردا پدر میشی، بچه از تونکن این کار ر_

 ...ادب برمیداره

 تمام سرخوشی سعید پرید اما ، به روي خودش

 نیاورد و خیلی معمولی با اعتراض ساختگی گفت



 یه بوس بده دیگه ؛ چرا شما مادرا ، گاهی اوقات_

خدا میدونه_بی بی قشنگ لبهایش  ...انقدر خسیس میشید
 را غنچه کرد و با تمام

 مادرانه هایش را پاي آن کشید و صورتجانش ، 

 اي مادرانه غرق لذت کرد شکوفهسعید را با 

 حصارسعید با ذوق بی بی قشنگ را سفت و محکم 

 کرد و با هیجان گفت

 توعشقی به موال ؛ عجب حالی دادي ....اینِ  _

 دیگه پررو نشو چاي تو بخور، که می خوام برم ؛_

گ در اتاقک چوبی بچم تنهاست ، میترسههنوز بی بی قشن
 را نبسته بود

 که سعید گفت

 پس من باید چهار و پنج صبح ، دم سه راه باشم ؛_

 !آره؟ ...دیگه  ....بلکه پنجعلی رو ببینم

 ...اگه سختت، خودم برم _

 . 

 .  . 
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 نسعید دلخوري اش را با ُتن صداي که بلند شد نشا

 داد و باعث شد، لبخند بی بی قشنگ عمق بیشتري

 بگیرد

 نشنیدم بانو_

 ...شب خوش_

 شب شما که خوشه ، اگه بزاري مال ما هم به_

 خوشی بره

 بی بی قشنگ خنده ي کرد و در راه بست و سعید با

 یک نفس عمیق خواب را مهمان چشم هاي خسته

 بهاش کردقبل از اینکه بی بی قشنگ در اتاقک چوبی را 



 صدا در بیاورد، سعید لباس پوشیده از اتاقک چوبی

 بیرون زد

 سعید با گفتن االن برمی گردم راهی سه راه جنگل

 شد ، با دیدن پنجعلی و سالم و علیک پیغام بی بی

 قشنگ را رسانده

 پنجعلی یک دستمال پیچ بزرگ را از خورجین

 کوچکی که روي دوشش بود در آورد و به دست

تاکید گفت_فقط با روغن حیوانی یا شیر داغ سعید داد و با 
 که زرده تخم مرغ

 رسمی مخلوط شده، باشه بدید بخوره ؛ براي

 شکستگی خوب و زود جوش می خوره

 سعید بعد از تشکر و خداحافظی پشت به پنجعلی

 بود که هنوز یک قدم بیشتر بر نداشته بود که

 پنجره با صداي بلندي گفت

 اشه ؛ راستی سالمجون یادت باشه ، ناشتا ب_

 مخصوص من را به قشنگ برسون خاطرش ، خیلی

 برام عزیز ، حیف که قابل نمیدونه تا بیاد زیر سقف



 مناخمهاي سعید توي هم رفت و بدون حرفی به سمت

 کلبه راه افتاد با دیدن بیبی قشنگ راهش را به

 سمت آشپزخانه کج کرد که بی بی قشنگ سد راه

 رسیدشد و با نگرانی و هراس پ

 چی شده مادر ، ندیدي پنجعلی رو_

 سعید با حرص آشکاري گفت

 بی غیرتی رو خوب به گردن دارم می کشم ،_

 ....حواستون باشه

 بی بی قشنگ هاج و واج به سعید نگاه کرد و با

 . ....حیرت پرسید

 .  . 
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 چی شده مگه، مادر_

 از کوره در رفت و با غیظ از بین دندان هاي سعید

 کلید شده اش گفت

 ، هرچی به مغز کثیفش میاد ، به بی ادبمردك _

 زبان نجسش میریزه ، از سن و سالش خجالت

نمیکشه مرد تیکه عوضیبی بی قشنگ باور نمی کند این 
 همه درشتی در

 گفتار سعید را با نگرانی پرسید

 نداري اصال ببینم چی شد مادر ، چه رنگ به رو_

 تونستی مومیایی را بگیري

 سعید از خودش عاصی است که نتوانست با مشت

 دهان پنجعلی را ببنده گفت

 دستم بشکنه ، که گرفتم_

 خدا نکنه این چه حرفی آخه ؛ چی تو رو انقدر_



عصبانی کرده ، که از کوره در میرهسعید با صداي خش 
 گرفتی گفت

 از بی ُعرضگی خودمه ولم کن بانو ، هرچی میکشم_

 ، از وقتی این دختِر پا شو گذاشته تو زندگیم ، به

 ...خاك مالید هرچی مردي و مردونگی داشتم و دارم

 ...کی رو میگی مادر_

 بانو بیخیال مِن بیغیرت شو ، که به خدا قسم که _

 از ریش سفیدش حیا کردم وگرنه خون نجس شو

بده ، نیستی می ریختم زمین_واي مادر ، تو جواب من 
 بگو ببینم

 مومیایی رو گرفتی که اگه گرفتی بده من مادر

 صبر کن یه آدم مطمئن پیدا کنم_

 وا مادر از پنجعلی مطمئن تر_

 بانو_

 صداي بلند و توبیخ گونه سعید دالرام را از خواب

 بیدار کرد ؛ دالرامی که در کلبه و پشت پنجره باز

 تکیه داد ودر خواب بود با کمی تقال به تاج تخت 



 . ....پرده را کنار کشید

 .  . 
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 سعید با حرکتهاي پرتنش و عصبی مثل مار به دور

 خودش می پیچد و مدام پنجه هاي عصبی بین

 موهایش می کشد

 دآلرام زیر نور چراغ با دیدن رگ هاي بیرون زده

 می کند که مسبب آن همهسعید ترسید و خدا خدا 

 عصبانیت نباشد



به من میگه سالم  بی ادبمادر چرا داد میزنی_اون  _
 مخصوص منو برسون

 به قشنگ

 وا مادر ، چه ایرادي داره_

 سعید با غیظ فاصلهاش را با بیبی قشنگ کمتر کرد

 و از الي دندان هاي کلید شده است گفت

 بانو چی داري میگی_

آرامش گفت_ خوب مادر، چه  بی بی قشنگ با حفظ همان
 عیبی داره ؛ درست من ناتنیم اما

 بازم ، خاله ام دیگه

 سعید با شنیدن این حرف نامفهوم سر تکان داد و با

 تاکید گفت

 ؟ خاله شی...چی_

 آره مادر، خاله اش دیگه _

 بی بی قشنگ مکثی کرد و با قهقهه اي که از بی بی

ی رو فحش قشنگ بعید بود گفت_نگو که داشتی پنجعل
 ....میدادي



 بی بی قشنگ قشنگ بدون هیچ حرف دیگري،

 دستمال پیچی که سعید به آن خیره بود را گرفت و

 راهی آشپزخانه شد

 سعید رو به پنجره کرد و با دیدن دالرام با درماندگی

 نزدیک تر رفت و عامیانه گفت

 تورو به هرکی دوست داري و میپرستی زود خوب_

دیگه کششندارم ، دور  ....این نمیکشمشو به خدا بیشتر از 
 افتادم هرکی از کنار تون رد میشه

 ....چنگ و دندون نشون میدم

 . 

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 
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 .  . 

 . 



.. 

 

 سعید عصبی و کالفه هر دو دستش را الي موهایش

 کشید و با حرص بین آنها چنگ انداخت و راه

 یش گرفتآشپزخانه را در پ

 بی بی قشنگ مومیایی (ماده سیاه رنگی که از دل

 سنگ هاي خاص بیرون میزند و براي شکست گی و

گاه بري زنان تازه زایمان کرده مصرف می شود و ازنظر 
 تب سنتی و علمی ثابت شده است) را در روغن

 حیوانی که بوي تند و تیزش همه جا را پر کرده بود ،

 افتاد برداشت و به سمت کلبه راه

 اولین چیزي که به محض باز شدن در کلبه ، وارد

 کلبه شد ، بوي روغن حیوانی که حس بویایی را

 تحریک به حالت تهوعی عجیبی در جان دالرام

 انداخت و معده اش را زیر رو می کند

 اگه نخوري ...مادر چرا اینجوري، ادا میایی آخه_



چین  دالرام در حالی که بینی اش را...خوب نمیشی که
 داده با لب هاي

 بست زمزمه کرد

 ببریش بیرون، دارم میارم....واي بی بی، تو رو خدا

 باال

 با من ...تو بخور اگه ، آوردي باال_

 دالرام سرش را بیشتر عقب می کشد و بینی اش را

 بیشتر چین میدهد تا شاید راه فراري شود از این

 بوي زمخت و دل آشوب کن

آخهبی .....ین دیگه چه کوفتیهنمی خورم بی بی، بابا ا_
 بی قشنگ که لبه ي تخت نشست، نزدیک تر می

 شود و قاشق پر از مومیایی که در روغن آب شده را

 نزدیک لب هاي دالرام می برد

 این بهتر از هر دوایی ...بخور مادر فداي تو بشه_

 به خدا به ماه نکشیده دست و پا از آتل در ....مادر

 ه نرسیده گچ دست و پاهاتبه سه چهار ما...میاد

 به امید ...باز می کنی



 تو رو ....تو رو خدا بی بی بکش کنار این آل بهم زنو_

خدا ببرش، بیرون بوش خفم کردبی بی قشنگ با دلواپسی 
 از اینکه نکند صداي

 دالرام به گوش سعید برسد صدایش را پایین آورد و

 گفت

 دربنده خدا سعید چق ...مادر زحمت من به جهنم_

 مگه ندیدي ...خود خوري کرده تا بیاد به من برسه

 خدارو خوش نمیاد ، زحمت شو نادیده ...حال شو

 بگیري

 دالرام گستاخی را به حد رساند و با صداي بلند گفت

 ....میخواست نره ...من خواستم بره ...من گفتم بره_

من نمیتونم این کوفتی رو بخورمو با کمی مظلومیت ادامه 
 داد

 مگه میشه اول صبح روغن اونم با این زنگ و آخه _

 بو خورد

 بی بی قشنگ با هول و وال به پشت سرش نگاه کرد

 و رو به دآلرام ، آرام زمزمه کرد



 ...دالرام مادر ، زشت میشنوه دلخور میشه_

 . 

 .  . .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  .  . 

 .  .  . 

 .  . 

 . 

 

.. 

 دالرام با تخسی و لجبازي گفت

 پا شه ، بیاید تو روش.....میشنوه که میشنوه_

 ....میگم

 بی بی قشنگ لبش را از این همه بی پروایی دالرام

 گاز گرفت، گفت

 چرا مدام حرص ...زشت مادر ، چرا لج میکنی_

 خدا گِل شما دو تا رو ....میدي اون طفل معصوم آخه



 از یه جا برداشته ؛ االن بیا اینو بخور مادر ، بلکه زود

 به جان قشنگ ...وب شی از این تخت جدا شیخ

سعید به سفارش بیبی قشنگ ...این بهترین دوا براي درد تو
 وسایل صبحانه را که

 در مجموعی که جمع شده، بود را برداشت و به

 سمت کلبه راه افتاد ، که با شنیدن صداي ، داد و

 َسِتد بیبی قشنگ و دالرام پوفی کشید و باخود

 نجوا کرد

 اسیریم به ....یز بچه ما رو االف خودش کردیه ر _

 خدا ، جقله با نیم وجب قد، دو متر زبون داره که یه

 متر پهناش، انتر و منتر خودش کرده ؛ شیطونه

 میگه یه جوري براشون نسخه بپیچ که جیکش در

 نیاد

 فکري به سرش زد ، لبخند روي لب هایش وسعت

 گی باگرفت، نفس عمیقی کشید و با اخم هاي ساخت

پنجه پا چند ضربه به پایین در کلبه زدبی بی قشنگ خسته 
 از کلکل با دالرام با ناراحتی



 قابلمه مسی که قد یک کاسه آبگوشتی بود را روي

 پاي پاتختی کنار تخت گذاشت و از جا بلند ، شد ، تا

 درکلبه را باز کند ، با باز شدن در کلبه و دیدن

 اده گل از گلشقامت سعید که مجمعی به دست ایست

 شکفت و لبخندي زد و با آسودگی گفت

 آخه که مادر قربونت بشه ، تو زبونش رو بهتر از_

 من میفهمی ؛ من برم تا شیر سر نرفته

 بی بی قشنگ نگاه منظور داري که همراه با لبخند

 بود به دالرام انداخت و به یک چشم به هم زدن از

نامحسوس و اخم  کلبه بیرون رفتسعید با همان گوشه لبخند
 هاي

 ساختگی که ترس به جان دالرام می اندازد ، وارد

 کلبه شد

 سعید بدون بستن در کلبه مجمعی را کنار اجاق

 کاهگلی گذاشت و با برداشتن چهارپایه چوبی که

 حکم صندلی را دارد، بدون هیچ اغماضی به سمت

 دالرام رفت و رو به تخت دالرام صندلی را گذاشت و



 نشست

 ه مسی را برداشت و بدون توجه به چهره درهمقابلم

دالرام قاشق را از محتویات سیاه رنگ پر کرد و باهمان 
 اخم هاي ترسناك که فقط سعید میداند دنیاي

 از قهقهه پشت آن سنگر گرفت ؛ قاشق را رو به

 دهانش نگه داشت

 دآلرام با چشم و ابروي که باال انداخت و لب هاي

 بست گفت

 نمیخورم .....نمی خورم_

. 
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 علیک سالم_نمیخورم_

 من چیزي از شما ، پرسیدم_

 دالرام با تاکید کلمه ها را تک به تک و محکم ادا می

 کند

 من این کوفتی رو نمیخورم ؛ بوش داره حالمو بهم_

 ...میزنه من

 عید بقیه حرف دردالرام با دیدن اخم هاي غلیظ س

دهانش ماسیدسعید با چشم هاي پر نفوذش اشاره اي به 
 دهان

 بسته ي دالرام کرد و به نشانه اي باز کردن دهانش با

 جدیت تمام گفت

 زود_

 دالرام با ناراحتی تنها کمی الیه دهانش را باز کرد و

 سعید بدون در نظر گرفتن ناراحتی و بغض دالرام

 و روغن حیوانی که چیزيقاشق پر شده از مومیایی 



 شبیه به قیر آب شده به نظر میرسد را در دهانش

 فرو ، برد

سعید با تشر گفت_حواس تو جمع ...دالرام تا آمد عق بزند
 کن

 دالرام با بستن چشم هایش ، تنها حسی که دارد ؛

 روغن خوابیده در سطح گلویش و سقف دهانش

 است

 سعید چون جالدان گفت

اشدالرام با حال بد از این رفتار پر هنوزم هست ، زود ب_
 تنش به همین ،

 ترتیب  قاشق روغن حیوانی را خورد ولی، مدام در

 حال عق زدن بود، جوري که جانش به لب می

 رسید، اما اخم هاي وحشتناك سعید مانع از آن می

 شد که محتویات دهانش را خالی کند

 سعید خبیثانه و با کمی شیطنت حرفی زد که

دوستان_یادتون .ا ، ببیشتر جري و حرصی کرددآلرام ر
 هست این همون بنر ها ، که االن



 ... آپ شده

 شدید ..همونی که باهاش همراه 

... 

  بنرهاي بعدي که پارت هاي آینده هست تو راه

. 

 .  . 

 .  .  . 
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 صبح دیگه !!؟؟ فقط ُنه تا...خوشمزه بود مگه نه_

حلهبی بی قشنگ که مطمئن بود دالرام به  ...ناشتا بخورید
 اجبار سعید



 هم ، که شده ، مومیایی را خورده به خاطره همین

 زودتر از همیشه صبحانه را آماده کرد

 بی بی قشنگ خوب میداند که باید یک ساعتی از

 خوردن مومیایی بگذرد تا تاثیر خودش را بهتر

 ....نشان دهد

 احمد و گلناز آمدند ؛ سفره صبحانه پهن شدهوقتی 

 و دوباره سیخ هاي جگر و قلوه را روي اجاق کاهگلی

 َعلَم کردندصبحانه خورده شد اما بیبی قشنگ و هم سعید

 متوجه معذب بودن احمد و گلناز شدند ولی،

 ....هیچکس روي پرسیدن نداشت

 سعید ناراحت از این معذب بودن احمد و گلناز نگاه

 خمی حواله ي دالرام میکند، چرا که احساسپر ا

 می کند ، دالرام کاري کرد و یا حرفی زد ، که باعث

 شد احمد و گلناز انقدر گرفته و معذب سر سفره

 ...بنشینند

 ناهار توسط گلناز پخته می شود

 احمد و سعید به کمک بیبی قشنگ شیر گاو ها را



یبی دوشیدن و در حال جوشاندن شیر ها هستند بودندب
 قشنگ  لیوان در سینی مسی گذاشته و به

 سمت آنها رفت و از شیر داغ از داخل دیگ به مالقه

 روحی لیوان هاي مسی را پر کرد

 سعید مادر ، بیا این لیوان شیر رو ببر با احمد_

 بخرید ، منم سهم دخترا رو ببرم

 سعید با دیدن لیوان هاي مسی که لبریز از شیر

 است به وجد آمد و گفت

 شیرین بانو همین کار رو میکنی ما، پرو و پر توقع_

، میشیم دیگهبی بی قشنگ لبخند دلنشینی زد و سعید کیفور 
، 

 لیوان شیر داغ با برداشت و با حسرت ساختگی

 گفت

 بانو میدونی ، االن جاي چی خالی ؛ یه نون فطیر_

 اعال

 دوست داري مادر _

 ن بیادبانو، مگه میشه از اون تنور ، چیزي بیرو _



که من دوست نداشته ، باشم_احمد که در حال مالقه 
 گرداندن در دیگ شیر در

 حال جوش است، یاد آن روزهاي افتاد که مادرش

 ...همیشه اولین نون تنور را به احمد می داد

 احمد با چه ولعی ، داغ ، داغ نان را لقمه پیچ می

 کرد و میخورد

 کردن، بودسعید رو به احمد کرد ، که غرق در فکرت 

 گفت

. 

 .  . 
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سعید رو به احمد که غرق در فکر است، کرد و گفت_آقا 
 !؟...احمد خیره ، خبري ازت نیست

 احمد حواس پرت جواب داد

 !!!جانم داداش_

 برو خودتو سیاه کن پسر ، هر کی ندونه ، من که_

 از شکم ، باشه ، تو نباشیبهتر میدونم ؛ حرف 

 احمد پسر ، تن پروري ، نبوده و نیست

احمد از این که ، سر بار باشد ، معذب استدر این چند هفته 
 ، همیشه کمتر از وعده هر روزشِ 

 با این که ، میل زیادي به خوردن دارد و ...غذا خورده

 از خوردن لذت می برد

 مانع از احمد با حیا و نجیب است و این حیا و نجابت

 این می شود که به سفره اي دست درازي کند ، که

 در تهیه اي آن هیچ نقشی ندارد ؛ در این چند هفته

 از خودش شاکی بود ، که دست به سفره اي دراز

 کرد ، که سعید مانع از این شد ، که قدر یک حبه



 قند در آن سهیم باشد ، با این که در کار ، با هم

 ...شریک هستند

بی بی قشنگ با برداشتن ...ما بگید داداش سعیدهر چی ش_
 سینی لیوان هاي شیر به

 سمت کلبه راه رفت

 بی بی قشنگ از بودن گلناز کنار دالرام مطمئن

 است و اینکه همه با هم کنار هم هستن خوشحالش

 ...می کند

 سینی شیر را روي زمین گذاشت و رو به گلناز با

 اشاره دست و لب زدن گفت

ردالرام به کمک بیبی قشنگ لیوان شیر را بر دار ماد_
 سر کشید

 ؛ هرچه بی بی قشنگ به گلناز اشاره کرد بی فایده

 بود تا اینکه بیبی قشنگ با دلخوري گفت

 مادر چرا شما زن و شوهر ادا میآید ؛ من با دست_

 تمیز براتون شیر ریختم

 گلناز که از لب خوانی متوجه دلخوري بی بی قشنگ



 وان شیر را برداشت اما، تا شیر راشد به ناچار لی

 بخورد ، جانش به لب رسید ، او هم درست مثل احمد

 ...معذب بود

 گلناز معذب بود از اینکه هم خانه از سعید باشد و

هم خورد و خوراکشان از سعید باشدسعید با کمی جدیت 
 از احمد پرسید

 آقا احمد یه سوال میپرسم بی رودرواسی جواب_

 ؟...بده

 ش آمده را با هم از روي اجاق کاهگلیشیر جو

 برداشتند تا روي بلوك هاي که کنار آشپزخانه چیده

 اند، بگذارند

 احمد رو به سعید با لبخند و دلهره که ناخواسته به

 . ...جا نشسته گفت

 .  . 

 .  .  . 

 .  .  .  . 
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 نفس_گیر و.رسیدیم به پارت هاي vip  تو کانال

 ....زسعید شنید و فهمیدهیجان_انگی.

 سعید خجالتزده از چشم انتظاري دالرام سرش را

 پایین گرفت اما ، با حرفهایی که دالرام تند و تیز می

 زند ، نفس عمیقی کشید و درمانده و ویران چهار

 زانو نشست و تمام سرخوشی که تا االن داشت پر

 کشید و تنها نجوا کرد

 .... ینجابه خدا درست نیست که من و شما ا_

دالرام حرف سعید را با فریادش نیمه گذاشت_به همون 
 اصال آدم ...خدا قسم ، که تو رحم نداري

 .... مگه کافر می خواي مسلمون کنی....نیستی 

 هااااااااان

 سعید با شنیدن صداي فریاد دالرام بدون توجه به

 مفهوم حرف هاي دالرام و دلتنگی اش ، نیم خیز



 رام را ساکت کند ، چرا که مطمئنشد تا با تهدید دال

 است صدایش تا کلبه احمد و به گوش بی بی قشنگ

 هم رسیده است

 صدا تو میره بیرون....چه خبرتونه ....ساکت _

 اما دآلرام از سر دلتنگی ، یاغی شده ، باز هم فریاد

 یا فقط برات مهم صدا ....میزند_میشنوي چی میگم اصال

 بیرون بره یا نره

 هم تذکر میدهد اما بی فایده است چرا که سعید باز

 فریادهاي دالرام اوج بیشتري می گیرد

 دست از سرم برداااااار _

 سعید با یک خیز خودش را به دآلرام رساند و از الي

 دندان هاي چف شده اش با اخطار دالرام را صدا زد

 دالرام ، صدات میره بیرون ، احمد خونه است میگم_

 تو ؟؟؟؟ رگ گردن براي من بیرونهان چی میگی _....

 چشماتم براي من گرد...نزن ، که اصال بهت نمیاد 

 ....چیکار میتونی بکنی....همینی که هست ...نکن 

 هاااااان



 سعید با حرص به سمت دالرامی که به تاج تختخواب

 ..... تکیه داد ، یورش برد

* 

 سالم خدمت دوستان عزیز و دنبال کنندگان

 .به ناحق باالخره راه افتادجدایی vip  چنل
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 جونم داداش، شما امرکن_

 کسی چیزي گفت، احساس می کنم سر سفره_

راحت نیستیاحمد کمی منه منه کرد اما در نهایت با عزت 
 نفس

 حرفش را زد

 واقعیتش داداش ، خسته م سر سفره اي ، بشینم _

 که خرجش پام نیست

 به شانه احمد سعید با نگاه تحسین برانگیزي دستی

 زد و گفت



 منم خوش ندارم با غیرت مرد بازي کنم، هر جور _

 دوست داري زندگی کن، این چند روزه هم مهمون

 بودي و احترامت واجب ؛ اینکه شیرین بانو این

 طوري دوست داره اما ، شما که سختِت ، مشکلی

نیست ؛ به خانم خونه بگو فردا شب مهمون داریدسعید 
 تی به شکمش کشید و با اشارهخیلی بامزه دس

 چشم اول به احمد و بعد به دستی که روي شکمش

 می کشید و در آخر به احمد نگاه انداخت و گفت

 که از قضا ، یکی از مهموناتون خیلی خوش خوراکه_

 ؛ پس ببینم آقا احمد چکار می کنی امشب، چون

 دست پخت خانم تون که بی نظیر، میمونه دست به

 براي بزم امشبجیب شدن خودت 

 سپر شانهاحمد خوشحال از این حرف مردانه سعید 

 کرد و با غرور خاص خودش گفت

قدمتون سر چشم ، شما بی بی رو بیار بقیش با منسعید _
 ..لبخند معنا داري به زرنگی احمد زد

 بی بی قشنگ دیگه بزرگ شیر جوشیده را مایه زد و



 با کشیدن روي دیگ ها ، رو به سعید کرد و با

 ناراحتی گفت

 خوب مادر ، مقصر تویی دیگه، چرا نمی ذاشتی_

 چهار تا ، چیزم احمد بخره بیار، که اینطوري سفره

 جدا نکنه

 بانو جان ، چرا حرف زور میزنی ، احمد دو نفر اون_

وقت بیاد خرج  نفر رو بده ؛ من مریض ، تو خونهدارم ، 
 چطور راه، می دادم هان ؛ اون وقت اول

 ...کم می آورد زندگیش کلی

 ...من حرف زور میزنم_

 آره بانو داري زور میگی ؛ آخه من فدایی تو با این_

 ...همه اخم تخمت بشم

 کشید و مهربان تر حصارسعید بی بی قشنگ را به 

 از قبل گفت

 من اومدم براشون، خونه ساختم ، تا از اون فکر و_

 بی بی....خیال درش بیارم، حاال خودم بشم وبال گردنش
 سعید حصارقشنگ با همان اخم هاي در هم از 



 ...بیرون آمد و
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 سعید حصاربیبی قشنگ با همان اخم هاي درهم از 

 بیرون آمد و با حرص گفت

 دیگه چهار تا دونه خرید که این حرفارو نداره ؛ بیا_

سعید مانع از بقی ...نگیر؛ دیگه برو اونور ، جلوي راهمو
 حرف بی بی قشنگ شد و محکم

 گرفت و گفت حصارتر از قبل بی بی قشنگ را در 



 و اگر نداره ؛ بعدشم ببینم، بد مگه ...اما ...دیگه_

 االن دوتا پسر داري ، که هردوشون هم خونه و

 هر وقت خواستی ناز ...زندگی ، خودشون رو دارن

 ر بازي در بیاري یه سريکنی یا خاصی، مادر شوه

 هم به احمد اینا می زنی، قشنگ یه حال مشتی هم

 تو که خوب بلدي ، حال من رو ، ...، از اونا می گیري

 راه به راه بگیري

 اصال از شما جوان هاي این دوره ....خوبه ...خوبه_

زمونه ، نمیشه سر در آورد_شیرین بانو، کوتاه بیا دیگه 
 ، جان من، بابا همش یه

 در اون ور تره

 هر کاري دوست دارید ، بکنید چکار به من دارید ؛_

 تقصیر منه که

 فشار حصارسعید بی بی قشنگ را محکم تر ، در 

 ي آبدار ، شکوفه، این  شکوفیدداد و صورتش را آبدار 

 باعث چندش بی بی قشنگ شد اما ، منکر لذتی که

 از این پسرهاي نوظهور که در جانش، چون شیرینی



 حل می شود را منکر نمیشود عسل

بس ولم کن_یه چیز دیگه  ...خجالت بکش ، بیا برو ببینم_
 هم بگم ، برم

 مگه بد تر از اینم هست_

 ...نه_
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 خب بگو، کار دارم، مثل تو سر بی خیال ندارم که_

 ، کجا؟شام دعوت شدیم_خیر باشه مادر_



 سعید در حینی که بوس محکمی از گونههاي چین

 دار بی بی قشنگ می گیرد به حالت فرار گفت

 خونه احمد_

 سعید پا به فرار گذاشت و بی بی قشنگ با حرص

شیرینی گفت_همون از صبح تا حاال، از هیچ کدومشون 
 خبري

 نیست

 بی بی قشنگ تا شب مدام به عالم و آدم ُغر زد و در

 دالرام که با ادا سوپ پاي مرغ می خورد ؛آخر رو به 

 رو کرد و با تشر گفت

 چی مادر؟؟ باب میلت نیست؟؟_

 سعید که مشغول برداشتن خاك هاي ذغال از اجاق

 کاهگلی بود یک مرتبه با صداي بلند و رسا خندید

 دالرام که امروز از رفتارهاي بی بی قشنگ متعجب

ن شددالرام تا به بود با خنده بلند سعید تعجب اش دو چندا
 امروز این نوع خنده هاي بلند و رسا را

 از سعید نشنیده بود



 چهره خندان سعید ، حال دآلرام را خوب کرد

 صورت سعید پر از خنده اي دلنشین و خواستنی

 است و ناخواسته لبخند را میهمان لبهاي دالرام

 کرد و از همه قشنگ تر ، لحظهاي است که سعید با

 رام را غافلگیر کرد و گفتچشمک جذابی دال

 به دل نگیرید ، از من و احمد شکاره، ترکشاش ،_

رو شما جواب میدهبی بی قشنگ خوشحال از این جوه به 
 وجود آمده با

 ...دلخوري ساختگی گفت
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 وسط خوبه واال، مِن پا به سن گذاشته رو گذاشتید_

 به گیس سفیدم ، می خندي

 سعید که از لحن بیبی قشنگ ، ساختگی بودنش را

 ...فهمید با شیطنت گفت_ بانوي رخ بده ، ببینم

 دالرام این روي سعید را باور ندارد و همانطور با

 چشماي گرد شده خیره به مردي است که تا همین

 امروز ظهر به غیر از سر و سنگینی از او ندیده

 ا حفظ کرد و خیره به سعید و بی بیلبخندش ر

 قشنگ ماند

 آقا سعید ، به وقتش به حساب تو و اون ...باشه_

چشم سفید، هم میرسم_ سر جّدت بانو، با چشماي احمد 
 ، باش.کار نداشته

 ؛ چشم احمد عین هو چشم آهو میمونه ، بازم منو

 بگی ، یه چیزي

 تو خودتو جمع کن ، جلوي چشمم ، نباش_



 الیکه خاکهاي زغال را با بیلچه جمعسعید در ح

 کرده و در سطل مخصوص می ریخت تا بیرون از

 کلبه ببرند، رو به سمت بی بی قشنگ کرد و با

 لودگی گفت

 جان عزیزت بانو ، احمد سفارش کرده سر تو گرم _

کنم ، مبادا بري شبیخون بزنیبحیبی قشنگ با حالت 
 بامزهاي به پاي سعید که

 بود زد و گفت نزدیکش ایستاده ،

 خوب دیگه ؛ تو یه کاسه دست بردید_

 سعید با بی خبر از حال و احوال دالرام ناخواسته باز

 هم چشمک دل ریزش را تکرار کرد و با چشمهاي

 براقش رو به دالرام که خیره به آن ها بود گفت

 ، االن خودمو.حواستون به شیرین من باشه _

خونه رو خاك میرسونم_برو پسر، خجالت بکش ؛ تمام 
 زغال

 برداشت

 تنها کلمه اي که سعید را به خودش آورد تا از این



 ....همه لودگی دست بردارد
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 تنها کلمه اي که سعید را به خودش آورد تا از این

همه لودگی دست بردارد ، چشم دلنشین دالرام بودسعید 
 ت این چشم دلنشین دالرام شد اما خودشما

 را چون دالرام نباخت و با لبخندي که از سر اجبار

 بود از کلبه بیرون رفت ؛ در این چند هفته اي که

 گذشت انگار این فاصله ها از بین سعید و دالرام



 برداشته شده ، که گاهی سعید هم با آن همه مقید

 رام درستبودند ، فراموش میکند ، که باید با دآل

 رفتار کند

 که به هر ...این طبیعت انسان است ...به هر حال

 ....و چه بد ....چه خوب ....چیزي عادت میکند

 مراقب ماند....پس باید خیلی مراقب بود

چی شده بانو ، هنوزم که تو نازي ، کوتاه بیا دیگه_من _
 میام ، شما برید

 سعید با لحنی طنز و زیرکانه چشم نازك کرد و_

 فتگ

 آي آي آي شیرین بانو ، این کلک ها قدیمی شده ؛ _

 پا شو دیگه، سر جّدت ؛چی با یه دکمه کنده شده ،

سعید کمی نزدیک تر به بی بی قشنگ ...کلنجار میري هی
 شد و خیره

 به بیبی قشنگ که به بهانه دوختن دکمه پیراهن

 خود را مشغول کرده زانو زد

 د تا به خانهبیبی قشنگ دوخت و دوز را بهانه کر



 احمد نرود، تا شاید باز هم، همه سر یک سفره

 جمع شوند

 سعید با ُتن صدایی که به زحمت به گوش دآلرام

 ...برسد گفت
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 _شیرین بانو خانوم، میدونم ناراحتی اما، اینم

 ره بشینه ،میدونی، احمد مرد ، سخته اش، سر سف

 که خرجش پاش نیست، اینطوري هم اونا راحت تر

 اند؛ اصالً چرا این به حتم دل شون یه چیز دیگه



 بخواد اما ، مجبورن، چیزي رو بخورن، که میلی

 بهش ندارن ، یا اصال نخوان اون روز غذا بخورن

 بی بی قشنگ با دلخوري از دکمه دوخته شده ،

 آن را در سبد دست کشید و با مچاله کردن لباس،

 نخ و سوزن ؛ که انگار بین زنان این روستا مرسوم

 است، انداخت و به تقلید از سعید ُتن صداي

دلخورش را پایین آورد و با ناراحتی گفت_پاشو برو اونو 
 ، نمیخواد به من درس، زندگی بدي

 اي بابا، بانو جان من ، بازم که فاز دلبري برداشتی_

 ه کن تا منم راه بیفتمپاشو برو دالرام، آماد _

 آخ بانو ، فدایی داري به موال_

 دالرام حال عجیبی دارد ، دوست دارد، ناز کند تا_

 هاي شکوفهسعید ناز او را هم بکشد و یا شاید از آن 

هاي سفت و خواستنیاما،  حصارآبدار و یا چیزي شبیه به 
 سعید باز هم همان قدر رسمی و محترمانه

 گذشت و همراه بیبی قشنگ دالرام، را روي ویلچر

 راهی کلبه با صفاي احمد و گلناز شدند



 بی بی قشنگ اولش با اخم و تخم وارد شد اما، به با

 بذل گویی هاي احمد و سعید که با چشمکی که

 همچون، براي دالرام و گلناز نامحسوس نبود، جوه

 به بوجود آمده را عوض کردند

 از آمادهشام ساده ، اما خوش عطر و طعمی که گلن

 کرده، بود با شوخی هاي سعید به بهترین شکل،

تمام شد و با جمع کردن سفره توسط احمدسعید با حرص 
 ساختگی گفت

 شام فقط اسماً، پاي ما، نوشته شد، وگرنه تا ما_

 اومدیم ، بفهمیم چی بود، چه شد ، غذا به سر رسید

 ؛ احمد آقا داره سفره جمع میکنه

 گرفت و با چشمکی احمد هم سررشته شوخی را

 ...نامحسوس رو به بی بی قشنگ کرد
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 _داداش سعید، خدا شما رو جایی دعوت نگیره ،

 شما که چیزي نخوردید، فقط خرج امشب رو باید ،

 یه ساله داد ؛ میگم داداش یه دکتر تغذیه برو ، خدا

 ...خوب شدي ...اید ، فرجی شدرو چه دیدي ش

 بازم آدمیه زاده، خامی میکنه شما رو دعوت ...آخه

 میگیره

 سعید با طنز با سر انگشتان پایش به پاي احمد زد و

 گفت

 پاشو جمع کن خودتو، یه به شکمت نگاه بنداز، _

 بعد آدرس دکتر تغذیه رو بده، یکی باید تو رو ببره

 ه سوء هاضمهدکتر ، بلکه فرجی شه، خداي نکرد



بنده خدابا لودگی  ...به پوست استخوان رسیدي ....نگیري
 که از سعید در جمع بعید بود ادامه داد

 اما خدایی ، یه سال خوب اومدي، چون هرچی فکر_

 می کنم می بینم باید عوض بدم ، منم که نگران

 وضع خورد و خوراك توام ، باید حواسم به سفره

 نمیارم ؛ طاقت من نمیره میدونی که ، طاقت ....باشه

 براي فهلگی

 سعید گاه با احمد و گاه با بیبی قشنگ همکالم

 میشود و با دلیل و بی دلیل می خندد ، آن هم

خنده هاي مستانه که دل می برددالرام خیره به سعید که 
 دور از آن همه نگاه گرفتن

 اما ، با خنده هاي جذاب اش، قلب دآلرام را به تپش

 وادار ، کرد

 دالرام با قلب بی قرار، آرام آرام زمزمه می کند

 آروم ....چی میخواي ....نمی خواي ساکت شی_

 ولی خدایی ....چه خبره این همه بیقراري ....بگیري

 بشه با ....اي کاش ....خیلی قشنگ میخنده ، مگه نه



 میگم دلی جان ، که ....منم همینطوري ، بگو بخند

ز از این روزا منم میشه یه رو ...دلی دل می کنی
 شیطونی کنم و با هم کلی ...ش دلبري کنمحصارتو

 بخندیم

 دالرام حق دارد ، سعید زیبا و مردانه می خندد و چه

 دلبرانه همراه خنده هاي مستانه ، شانه هایش می

 لرزد و یا موقعی که وسط کلکل کردن هایش با احمد

 ت، آستینهاي لباسش را که به باال تا زد ، را به سم

 باال می کشد، انگار که می خواهد با این کار،

 رقیبش را به میدان رجزخوانی دعوت کنند و یا آن

 ...نگاه هاي
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 نگاه هایی که گاهی ناخواسته به سمت دالرام روان

 می شود با همان خنده و با همان چشم هایی که از

 دي برق میزند، حال دآلرام را آرام می کندشا

 دالرام نگاه هاي گاه و بی گاه سعید را با لبخند

 معمولی جواب میدهد، لبخندي که اگر جا داشت

 ...می کشید گرم و دلپذیر حصارسعید را به 

 دالرام با خودش فکر میکند ، سعید انقدرها ، هم که

 ازفکر میکند بد ُعنق و تلخ نیست ، فقط زیادي 

وقتی به هم میرسندلبخند  ...خودش و دالرام دور است
 جاندار دآلرام را سعید ناخواسته دید و خیره

 ...به لبخندي که دنیا دنیا حرف دارد ، براي زدن

 دآلرام ، آرام لب زد و سعید فهمید و با چشم هاي

 گرد شده از حیرت زیر لب نجواي ، دآلرام را زمزمه

 کرد



 تحصاری دوست دارم، امشب خیل ...تو خیلی خوبی_

 باشه سعید ....باشه...براي من

 وقتی دالرام سرش روي شانه کج کرد و چشمهایش

 را دلبرانه باز و بسته کرد، بزاق دهان سعید خشک

 شد، خنده هایش رنگ باخت و سست و با ناباوري از

آن همه ، خواستن روي زمین آوار شدسعید از این شب 
 ین شبوهم انگیز می ترسد، از ا

 پر وسوسه به اتاقک چوبی و تختش پناه می برد ، اما

 ....چه فایده او مرد است

 سعید خود دارد ، است ، اما َتِن گور گرفته اش ، از

 نجواهاي پر وسوسه دالرام میسوزد ، روي تخت

 چوبی مدام پهلو به پهلو می شود و در تقالي دوري

 ...از ممنوع هاي حرام

 وصیف میکند و یاد ، آنتمام جانش دالرام را ت

حال ...چشم هاي که دلبرانه برایش طنازي می کرد
 سرمست سعید ، منشاء اش چشم هاي خندان

 و آن لبخوانی که هزار بار ، با خود نجوا کرده را



 تکرار میکند ، و در آخر با حرص از روي تخت بلند

 ...شد و با غیض

 . 
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 لعنت خدا بر شیطون اگه این دختر گذاشت آبرو ،_

 ایمان براي من بمونه ، بقی اش به جهنم

 پنجه هایش را با حرص بیشتري بین موهاي آشفته

اش کشید و آشفته تر از موهاي به هم ریخته اش،خود 
 بیچاره اش ، است که نمیداند چرا دلش زیر و



 آلرام و طنازاشرو می شود از به یاد آوردن د

 شب پر وسوسه را به سپیده صبح رسانده و غافل از

 ....اتفاقات

 امروز سعید عزمش را جذب کرد و تصمیم گرفت هر

 چه که الزم است براي خوب شدن دآلرام جور کند ،

 حتی شده از قله قاف باشد ، تا کمتر با این نازك تن

 بلور تن ، روبرو شود

 ا پنبه می داند وسعید خودش را آتش و دالرام ر

 مطمئن است اگر دوري نکند رسوایی به بار می آورد

با صداي در آمدن در اتاقک ....حقیقی...و این بار حقیقی
 چوبی با رخوت و

 خستگی که از شب زنده داري، شب پر وسوس است

 ...، از روي تخت چوبی ، بلند شد

 هنوز هم همان لباسهاي دیشب را به تن دارد ؛

 هاي آشفته اش کشید تا جایی که میدستی میان مو

 شد مرتب کرد و به سمت ، در اتاقک چوبی رفت ، با

 باز کردن در و دیدن بی بی قشنگ که ناراحت است



 ، لبخند ساختگی ، اول صبحش هم پرید و با نگرانی

 پرسید

 خیر باشه شیرین بانو_چی بگم واال_

 همین جمله نیمه کاره و کاسه مسی که بوي روغن

 شام سعید را بازي می دهد ، کافی است ،زردش م

 تا بفهمد باز هم صبحش را باید با بدقلقی هاي ،

 دالرام شروع کند

 این مسخره ، بازي ها چیه در آوردید _

 مسخره خودتی _

 ....لطفاً بی دردسر ، بخورید، تموم شه، بره_

 .  . 
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 ام بخورم، بوش حالمو بهم میزنه ، اصالنمیخو_

 خودت بخور ببین ، میتونی بخوري ، ببین قابل

 خوردن هست ، که به من پیشنهاد میدي ، که شکم

 خالی این آت آشغاال رو بخورم

 نمی خورید_

 نهههههههههههههههه_

 دالرام با تخسی از قصد صدایش را بلند کرد و نه

که سعید ،قاشق پر از کشیده ي گفت ، همین هم کافی بود 
 روغن حیوانی که ، مومیایی در آن رنگش

 را همچون قیر سیاه و بدرنگ کرده در دهان بازش

 بریزد

 دالرام تا خواست عق بزنند که با اخم سعید که هر

 لحظه غلیظ تر می شود رو به رو شد و به ناچاره با

 آب دهان مخلوط شد قورت داد

 خشم گفتدهانی که ماسیده از روغن است با 



 ازت متنفرم_

 همین خوبه، این طوري پیش بریم، بیشتر دوست_

 آخه...دارم_چقدر تو آدم بیخود و ُعقده اي هستی

 دالرام بغض دار چند بار پلک باز و بسته کرد و در

 گلویش زمزمه کرد

 سعید خیلی عادي و ریلکس ، حرف هاي خودش را

 میزند به دور از بی احترامی یا شکستن حرمت

 ي که از تنهایی در خودش فرو رفتهدختر

 بهتر ، سوپی رو هم که شیرین بانو زحمت زیادي_

 براش کشیده رو هم بخورید ؛ آماده کردن این

 سوپ خیلی زمان میبره و از همه مهمتر ، اینکه شما

زودتر از این ، گچ ها راحت میشیددالرام خیره به سعید 
 ، که نگاهش گلهاي قالی را می

 ش توصیه به سالمتی می کند ،چیند و لب های

 ناخواسته با صداي که رقمی ندارد براي جنگیدن در

 ...میدان نبرد

. 
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 برو بیرون_

 سعید نگاهش را باال کشید و متحیر به دختري خیره

 شد ، که درماندگی در نگاهش حرف اول را میزند و

ابیده در لحنش تنهایش را فریاد میزندسعید با بغض خو
 مهربانی ذاتی اش ، کمی بیشتر نزدیک

 دالرام شد ؛ دالرامی که غریبانه در خودش جمع

 شده

 لعنت خدا بشم ، اگه بخوام شما رو ، آزار بدم ، فقط_



 می خوام زودتر خوب بشید همین ، به خود خدا

 که دلمقسم ، نه قصد آزار دارم ، نه اذیت ؛ نه این

 میخواد شما را ناراحت کنم و دل شکسته ؛ شما االن

 ناموس این خونه و منم ناموس پرست، به جان مادرم

 شیرین بانو ، اگر مجبورت می کنم به خوردن ، این

 داروهاي گیاهی، فقط و فقط به خاطر خودتونه ، تا

 زودتر خالص شید از این اسارت ، از یه جا نشستن ،

طاقت از دست داد و قطره اشک سمج  یه جا موندندالرام
 از

 گوشه ي چشمش چکید

 سعید ناباورانه خیره به دختري شد که اشک هایش ،

 هم دلبري را از بر است

 سعید کالفه از کلبه بیرون زد حرف زدن و با خود

 نجوا کرد

 با کسی که قصد ندارد ، باور کند و بفهمه ، حرف _

بهترین  زدن بی فایده است ؛ مطمئناً گذر زمان
 حاللهدرست مثل همان شب ، هرچند دیر هرچند به



 قیمت دوري اما ، همه چیز به خیر گذشت

 درسته یاسر حرمت شکنی کرد و دل شکست ، و آقا

 فتاح شرمنده شد و حاج مرتضی از اینکه سعید را

 باور نکرده و حتی امان نداد براي توضیح بیشتر ،

 حصاره براي رفع اتهام خجالت زده ، سعید را ب

 کشید اما ، دیر بود براي ماندن و بودن

 ماندن در کنار خانواده ي که یاسر حرمتی شکسنی

 کرد و خودش در اوج اعصبانیت قسم خورد ، و راهی

 که شیرین بانو برایش باز کرد ، همه و همه باعث شد

 .....، که االن اینجا و در غربت و در تنهاي غرق شود

 .  . 

 .  .  . 
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 سعید آمد و دور از همه کلبه اي ساخت و خلوت

 گاهی براي غروري شکست خورده اش و مردانگی به

 تاراج رفته اش

 سعید دردي را با خود در این پنج سال می کشد که

سعید ، سعید است با تمام ...کمتر کسی تحمل آن را دارد
 ، داشته هایش، اهل

 نااهلی کردن نیست و نبوده

 سعید در آن روز با نگاه سوالی به چشمهاي شرمنده

 اطرافش نگاه کرد، فقط نگاه دختر آقا فتاح و

 ...شیرین بانویش ، دردش را بیشتر کرد

 نگاهی که پر بود از خواستن و ماندن اما، زبان و

 ...رفتارشان چیز دیگري می گفت

 ا خواند و رو بهسعید حرفی نگفت و حرف زبانها ر



 یاسر که از خودش عصبانی و شاکی ، به دیوار تکیه

 داده بود و همه جا چشمی چرخاند اال به سعید از

خجالت ، سري تکان داد به تاسف و به قصد رفتن بهدنبال 
 حاج مصطفی محضر دار ، رو به شیرین بانو

 کرد ، فقط یک چیز گفت

 میرمخوبیت نداره ، مادر عروس خانوم نباشه ؛ _

 دنبال مادر عروس خانوم و ساره بعد میرم دنبال

 حاج مصطفی محضر داشت

 سعید فقط آن شب را ماند ، بعد از آن همه شادي با

 لبخند فقط از شیرین بانو خداحافظی کرد و تا االن

فقط با شیرین بانو در پناهگاه ، خلوت می کندروزهاي تلخ 
 اما این گذشته تلخ...گذشته ...گذشته

 شیرین بود چون حال دل دختر آقا فتاح را ، اما

 فهمیده بود

 حال دل ، یاسر و از همه قشنگ تر ، نگاه خیره ي

 با آن لبخندهاي پدرانه ي .حاج مرتضی به یاسر بود

 که حواله اش می کرد



 قشنگی آن شب ، حال دل مادرانه هاي شیرین بانو

 و همسر آقا فتاح بود ، که این بار از خوشحالی گریه

 دندکر

 حال خوش ، دخترکی که تا قبل از رسیدن یاسر هق

هق هایش جانش را ریش ریش می کرد اما با آمدنیاسر ، 
 گونه هایش ، چون انار رسیده ، سرخ و

 شیرین شد

 آن شب ، بهترین و قشنگ ترین اتفاق ها افتاد

 خوش حالی سعید دنیا دنیا ارزش داشت ، این که از

 ...گناه نکرده تبرئه شد

 !؟...یزي ، قشنگ تر از آزادي و رهایی هستچه چ

 ، شیرین بانو در دل حصارو بهترین حال خوشش 

 .تاریکی شب بود

 .  . 
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 همه چیز خوب پیش میرود

 بیبی قشنگ خوب ، زمامدار و خط مشی براي همه

 تعیین کرده است

 ورشید همه بیدار میشوند وصبح زود قبل از طلوع خ

 سرحال و قبراق زندگی را در روزَمِرگی هاي دل

انگیز با هم و با خنده هاي جاندار ، آغاز می کنندسعید و 
 احمد دیگر به شهر و روستا هاي اطراف نمی

 روند به غیر از آن روستاي مرزي که زن ناشناس به

 همراه یتیم هایش هنوز ساکن آنجا است

 و صالح دیده بی بی قشنگ به آن هم به سفارش

 جاي بردن شیر ، دورس گاو هلندي بردند تا زن

 ناشناس کمتر از این محتاج رسیدن شیر شود



 زنی که در غیاب مرداش ، مردانه از حریم خانه و

 ...فرزندانش مراقبت می کند

 سعید و احمد که شیر دوشیدن شده رو در دیگ

 روي هاي مسی بزرگ ریختند و با هم دیگ ها را

آتش می گذارند تا شیر را بجوشانندگلناز با کمک بی بی 
 قشنگ نان می پزد و دالرام

 نظارهگر جنب و جوش آنها از قاب پنجره اي که ، رو

 به مزرعه باز است با حسرت نگاه گر است

 نگرانی هاي بیبی قشنگ و محبت هاي مادرانه اش

 به همراه داروهاي سنتی باعث شد ، زود تر از روز

 عد، آتل هاي دست و پاي دالرام خوب شود ، و ازمو

 .آن ها خالصی پیدا کند

 همه چیز در این سه ماه خوب پیش رفت، به غیر از

 رفتار هاي سعید که تمام تالشش ، خالصه میشد

دآلرام در این روز ها شاکی و ...دوري کردن از دالرام
 بد ُخلق است

 ار داریمشیرین بانو ، تمومه ، من برم ، یا هنوزم ک_



 سعید بی خبر از سحرخیزي دآلرام درست کنار

 پنجره باز اتاق او ، با بیبی قشنگ هم کالم است

 دالرام با شنیدن صداي سرخوش سعید کمی جابه

 جا شد و به تاج تخت تکبه داد و با حرصی که از

 سعید در این سه ماه دارد با موزي گري سعید را صدا

 ....زد

 .  . 
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 _سعید

 سعید وقتی صداي دالرام را شنید ، آه از نهادش



 بلند شد ؛ کمی به سمت پنجره اتاق دالرام متمایل

 شد و محجوبانه گفت

 سالم ، صبح بخیر امري باشه در خدمتم_

 دالرام کمی در جایش جابجا شد و نیشخندي زد که

براي دکتر  از نگاه سعید دور نماد با موذي گري گفت_دلم
 داریوش ، خیلی تنگ شده ؛ قرار

 امروز بیان ، و کلی باهم ، خوش بگذرونیم

 سعید که نگاهش ، زمین خاکی را کاوش می کرد،

 نگاهش به ضرب بلند کرد و نگاه تند و تیزي روانی

 دالرام کرد ، ولی بی فایده بود ، چون دالرام بدون

 ندهیچ ترسی حرفش را تمام کرد و در آخر با لبخ

 گل و گشاد اي که تحویل سعید داد ، باعث شد ،

 سعید با یک قدم بلند خودش را به قاب پنجره

 برساند

 سعید با اخم غلیظی ، به نیش باز دآلرام که االن ، تا

بنا گوش باز است ، انداختسعید زیرکانه ، نگاه دآلرام را 
 خواند ، نگاهی که به



 ايخیال خودش دلبري ندارد ، براي این روزه

 سعید دالرام با اداي بیشتر ادامه داد

 از اونایی که آدم ...خیلی دکتر ماهیه ، مگه نه _

 ؛ خوشبحال...کنارشون ، هیچ وقت پیر نمیشی 

 ؛.....اینقدر حسودیم میشه ، خدا میدونه ....مهربانو

 میگم به نظرت پسراشم ، مثل خودشن

 سعید اخم غلیظ تري را روانه دالرام کرد و انتظار

 داشت که او از ترس هم که شده حرفش را نیمه رها

کند و در خودش جمع شود اما زهی خیال باطل ،دالرام 
 در همان حالت نشسته نگاهش را خیره به

 سعید کرد و با پررویی بیشتر ادامه داد

 ... اگه اومدن ، حتما نگه شون داره شب ، باشه _

 خیلی خوش میگذره ، کلی میخندیم ، مخصوصاً 

 ...که تو میري و نیستی وقتی

. 

.. 
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 تو رو خدا اگه اومدن حتما شب نگه شون داره ،_

 خوب ، خیلی خوش میگذره ؛ کلی میخندوِن آدمو ،

مخصوصاً وقتی که تو میري ، نیستی ؛ نمیدونی تواین 
 شب آخري که تو نبودي چقدر خوش گذشت و

 چیا که ، نگفت

 ، که در حال خفه کردن ، سعید با حالت عصبی

 جانش است ، نزدیک پنجره شد خیلی سخت

 توانست خودش را کنترل کند که با برخوردش ،

 دالرام را بیشتر تحریک نکند ، براي بیشتر سوزاندن

 .... اش



 سعید در این چند ماه به این نوع حرف زدن هاي

 دالرام هر چند تکراري باز هم نتوانست عادت کند

عجیب رگ غیرت سعید ....عادت نکردههنوز هم ....
 نبض میزند و چشم هایش

 از خشم دو دو میرند و دالرام خوب می داند ، چطور

 ... دست روي نقطه ، ضعف هایش گذاشته ، است

 !!خیلی دوست داري که بیان؟_

 دالرام با تمام خونسردي جوابش را داد

 ....اینقدر دوست دارم ،که خدا میدونه ...خیلی_

 .... خیلی هم کم براي دکتر داریوش هرچند ،

 یا..میدونی چی ، خوب بلده آدم و سرحال بیاره 

این ...هفته ها  ...باهات ، هم کالم شهدالرام در این روزها
 چند ماه تمام

 فکر و ذهنش معطوف به این است که چطور سعید را

 از پا در بیاورد تا حرفش را به کرسی بنشاند

 یست و اینجا چه کار می کنددالرام اصالً به اینکه ک

 هم توجهی ندارد



 سعید در نگاه موزیانه دالرام با خونسردي ساختگی

 گفت

 باشه ، مشکلی نیست ، حاال که خیلی دوست_

 دارید ، میخواهید یه زنگ بزنم ، مخصوصاً االن که

بزارید حاال یه زنگبزنم  ...نه  ...تعطیالت هم شروع شده 
 بزارید زنگ ...ها  ...خوب ....چی بگم حاال ....

 چطوره شما هم گوش کنید؛ لذت ببرید....بزنم 

 دالرام میدان مبارزه را خالی نکرد و با ذوق حرص در

 بیاري گفت

 زنگ بزن؛ میدونی چیه سعید ، وقتی ....این عالیه _

 دکتر داریوش میاد اینجا ، دلم باز می شه، کلی می

 ....گی و می خندیم
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.. 
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 سعید ، خیلی عادي ، گوشی نوکیا ساده ي سیاه

 رنگ را از جیب شلوارش بیرون کشید

 سعید هنوز نگاهش خیره به ذوق دالرام است و

 مقابل نگاه خوشحال و هیجان زده دالرام شماره

 دکتر گلباغ را گرفت و با شنیدن صداي سرخوش

 دکتر گلباغ لبخند عریضی زد و سر خوش تر از

 اغ گفتدکتر گلب

 سالم عرض شد ، دکتر داریوش عزیز _

 دالرام نگاهش را به لبهاي سعید و منتظر است بعد

 از این چند ماه ببیند سعید چطور میدان مبارزه را

خالی می کند_ علیک السالم شوهر جان ؛ پسر هنوز 
 خبري نشده

 از شما ، این شور و حالی رو که ، من از شما دیدم ،



 ، یه بار شیشه جاساز میکنیدگفتم به ماه نرسیده 

 سعید زیر چشمی نگاهی به دالرام که در جایش بند

 نبود انداخت و حرصش را از این همه بی پروایی

 دکتر گلباغ را ، پشت لبخند مصنوعی پنهان کرد و با

 لبخندي موذیانه ادامه داد

 واقعیت امر که زنگ زدم اینه که ، بگم تعطیالت_

 گرفتم براي اینکه حال وشروع شده ، و منم تصمیم 

 هواي دالرام خانم عوض شه یه مسافرت دو سه روزه

 نیت سعید چیز دیگري است اما ، دکتر سرخوش ،...برم

 تشویقش کرد

 آفرین شوهرجان ، حرکت هاي چریکی میزنی،_

 ...دالرام پس نیفته ، تو این همه سوپرایز ، خوبه

 داینکه گفتی خوب شد ، چون با جان دل ، قرار بو

 بیایم ، مزرعه یه صفایی ببریم با این دم و دستگاهی

 که به هم زدي ، که تنها داري ، توش جوالن می دي

 دالرام با شنیدن حرفهاي سعید و لبخند جذابش

 چشمهایش گرد شد و خیره به سعید که نگاهش



 همه جا هست اال روي خودش ، با دقت بیشتري به

 ....شدحرفهاي سعید گوش میدهد_اي واي چه بد 

. 

.. 
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.. 
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 سعید با دیدن دقت دالرام ، لبخند موزیانه اش ،

 بیشتر کش آمده و با حال خوبی ، در چشمهاي

 دالرام خیره شد و با حس پیروزي دستش را روي

 صورت ته ریش دارش ، کشید و ادامه داد

 اگه قراره رو فیکس نکرده ، بودم بی خیال رفتن_



 ما بیایید که حسابی از این حال ومی شدم تا ش

هواي دلتنگی درمیومد_نمیخواد براي من دلبري کنی 
 سیبیل کلفت ، برو

 برس به دالرام تا یه نتیجه بعد از  ماه داشته، باشه

 دکتر گلباغ نفس عیقی کشید و با حال بهتري گفت

 سعید ، دختر قند و نبات ؛ همچین برات دلبري_

 وصا وقتی پررو پررومخص .میکنه ، که کیف کنی 

 بیان الكقرمز به دست بده ، بگه ، بابا بیا این

 دستمو الك بزن، خودم نمیتونم ؛ اونوقت قشنگ

بوس الزم میشهدکتر گلباغ سرخوش است ، چون همین 
 چند لحظه

 پیش ته تغاري اش با الك قرمز آمد به اتاق کارش و

 پررو پررو گفت

 کنه ، خودمم ،بابا ، مامان سر شلوغ نمی تونه کمک (

 )بلد نیستم این دستمو الك بزنم

 با ناز دخترانه ، دست چپش را نشان داد و گفت

 ) ببین در حد پیکاسو (



 دست راستش را نشان داد و با نشان دادن ناخن

کوچ انگشت کوچک اش که الك پخش شده گفت( مونا سه 
 )ساله از مهد کودك بچه هاي ایران

 در شکوفهماچ و  وقتی الك زدن تمام شد با کلی

 انتهاي الك زدن از هم تشکر کردند

 مونا به خاطر الك زدن دکتر گلباغ و دکتر گلباغ به

 ... خاطر این همه خوشمزه بودن مونا

 سعید کفري از این دکتر گلباغ بی پروا با حرص

 دستی ، بین موهایش کشید ، اما هنوز لبخند

 ساختگی اش به قوت خودش باقی است تا بتواند تن

 صدایش که از حرص می لرزد را کنترل کند اما ،

خوشحال است، از اینکه دالرام نشنید و دکترگلباغ قرار 
 نیست در غیاب او بیاید و این یعنی اوج

 ..آرامش

. 

.. 

... 
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 سعید رو به دالرام منتظر کرد ، خیلی بامزه لب

 لبخندي که هایش را روي هم گذاشت و فشار داد ، با

 زد و چشمهایی که چین افتاد ، باعث شد دالرام

لبخند هولی بزند و کمی گیج در جایش جابجا شودسعید با 
 یک خداحافظی قهرمانانه تماس را قطع

 کرد و با نشان دادن گوشی خاموش همراه همان

 لبخند بامزه گوشی را در جیب شلوارش هول داد، و

 نداخت و همین کهبا بی خیالی شانه هایش را باال ا

 خواست پشت به دالرام کند و برود



 دالرام با تعجب گفت

 ....اصال ببینم ....مگه قراره جایی بریم....چی شد _

 دالرام هنوز هم گیج و ویج است که سعید با

آرامش برگشت و رو به دالرام با آرامش بیشتر گفت_ 
 دقیقا قرار نیست....آهان به شما نگفته بودم 

 رهکسی جایی ب

 خب پس چرا دروغ گفتی ، تو که میگی، من...خب _

 از دروغ بدم میاد

 ...سعید حال خوبی دارد

 سعید با همان لبخند بامزه دست به ته ریشش ح

می دونید من از  ....کشید و گفت_ آفرین دختر خوب 
 دروغ بدم

 در ....میاد اما ، همین خود ، شما منو باور ندارید 

 و به یاد ندارم تا االن همضمن دروغی در کار نیست 

 دروغ گفته باشم

 ما کجا قراره بریم ، براي ...پس اسم این کار چیه _

 با این همه کار که االن تو مزرعه هست ....تعطیالت 



 سعید نگاهی به مزرعه و دور و اطرافش انداخت و با

 چشمهایی که هزار خنده را قاب کرده نگاهش را به

 دالرام بهوت داد و گفت

 ....هان راست میگید، من باید از شما تشکر کنمآ _

.. 

... 
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..... 
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... 

.. 

. 

 

 

 دالرام که هنوز گیج و منگ به سعید خیره است ؛ به

 سعیدي نگاه می کند ، که هیچ وقت خیره به او نشد

 با نفهمی گفت



 !ِ!! تشکر بابت چی ؟ چرا اصال طفره میري...تشکر  _

 اگه قرار بریم پس....ي بریم ، ما که قرار نیست ، کجا

چرا من خبر ندارم_تشکر بابت اینکه ، من به کلی یادم 
 رفته بود ، که

 قرار دکتر گلباغ بیاد و داشتم بی خبر راهی میشدم

 ....؛ خوب

 ! پس چرا گفتید ، داریم میریم تعطیالت_

 من همچین حرفی نزدم ؛ بعدم نداره که ، من دارم_

 ، که شما با یادآوري به موقع میرم ، دنبال کار و بارم

 تون ، باعث شدید که من ، تو سفر از حرص خوردن ؛

 از اینکه االن دکتر گلباغ تو مزرعه است ، آرامش

 داشته باشم و اصال خود خوري نکنم و حاال با خیال

 راحت ، راهی میشم ؛ خوب ، حاال شما بگو این جاي

 ...ه داره؟؟؟ به نظر من ، ک....تشکر و قدردانی نداره 

 هم جاي تقدیر و تشکر داره ، هم اینکه موقع

برگشتن یه هدیه کوچیک براتون بیارم ؛ باورتوننمیشه از 
 اینکه در غیائب من ، دکتر گلباغ ، اینجا ،



 نیست چقدر خوشحالم و من بابت این یادآوري ،

 بازم از شماي بزرگوار ، صمیمانه ممنونم و اینکه ،

 . خدا میدونه ....المچقدر از این موضوع خوشح

 همین ممنونم که سعید باحال خوب کشید و گفت

 دآلرام را از عصبانیت سرخ و برآشفته کرد و تقریباً با

 فریاد گفت

تو یه حقه بازي ، من ازت متنفرمسعید چهره در هم _
 کشید ؛ انگشت اشاره اش را به

 سمت دآلرام گرفت و با ُتن صداي محکمی گفت

 شد ، حواست هست ؛ تنفرم خوبهبازم ، صدا بلند _

 ....، همیشه همینطوري بمونه ، تو با تنفرت به منه

 آرامش ؛ به من آرامش هدیه میدید ، پس همیشه

 ....متنفر بمون ، حاال هم روزخوش ، من کار دارم

 دوستان ، سعید ، حرص شما رو هم درآورد ، مگه

 .Ⴡنه

.. 

... 
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 ز میدان ، رقابت شد ، درست مثلسعید باز هم پیرو

 ....این چند وقت ، همین طور در اوج قدرت و اقتدار

 همیشه به بهترین شکل ، مشکل ....در اوج آرامش 

 را حل می کند و دآلرام به خاطر این همین ، تدبیر

 سعید از او و خودش شاکی است

 سعید براي اولین بار سر خوش و با لبخنده جان

 نشانه نظامی به پیشانی زد و ازداري دستش را به 

 دالرام خداحافظی کرد و با حس و حال بهتري به

سمت بی بی قشنگ رفتهمین ساده ترین حرکت سعید ، که 
 دستش را به



 پیشانی زدي و با آن لبخند زیبا و پت و پهن

 خداحافظی کرد

 سعید باز هم ، مثل تمام وقت ها که می خواهد به

 شهر برود قبل از رفتن گفت

 اگه چیزي الزم دارید ، بگید تا براتون تهیه کنم_

 این یعنی اوج خواستن و خواسته شدن براي دالرام

 .... این روزها

 دآلرام هم دلخوش به همین لبخند ها به قدم هاي

محکم و سر حال سعید خیره شددآلرام با بیقراري ، دستش 
 را روي قلب ، پر تپش

 اش گذاشت

 ته هاي کوچک و دلریز ،او به همین ها ، همین دلبس

 دارد کمکم عاشق می شود ؛ عاشق رفتار و کردار

 تا به امروز هزار بار نجوا کرده ....سعید ؛ دروغ نیست

 ، این مرد حتی اگر مقصر این دردها هم باشد ، باز

 هم عاشقش می شود ، تا کنارش بماند و دلدادگی

 کند



 امیددآلرام لبخند به لب دارد اما باز هم از خودش نا

شد ، که چرا نمی تواند او را حرص بدهد ، ولیحالش 
 خوب است و لبخندش هر لحظه بیشتر و

 بیشتر می شود

 دالرام ، از تاج تخت فاصله گرفت و آرام و با حس و

 گرفته زیر حصارحال اینکه سعید او را عاشقانه در 

 پتو خزید و کمکم خندههایش دندان نما میشود ،

 ا کردآرام و سور انگیز نجو

 تحصاردوست دارم تو  .....ت چه بویی میدهحصار _

 بی انصافی دیگه ، حیف نیست حاال .....چشم بندم

 که من همه چی رو فراموش کردم ، یادم رفته ، تو

 ზواي دختر مون از دست رفت....یادت نره

. 

.. 
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 چشمهاي دالرام همیشه گرم خواب است و این به

 صرف دارو هاست تا در روند درمان کمکخاطر م

 بیشتر کند ، ولی حرفی زد که آمین را غرق لذت

 کرد_خدا ، خودشم میدونه چقدر عاشقتم و قراره سهم

 من از دنیا تو باشی ، پس ما ، مال همیم ؛ تو دیگه

 به قول بی ....چی میگی ، مطمئنم مال ، براي همیم 

 .... اشتهبی قشنگ ؛ خدا گلمون رو از یه جا برد

 سعید سر انگشتان کشیده اش را خیلی بامزه به

 سمت موهاي مجددش برد ، و جلوي موهایش را با

 لذت شانه زد و سر کیف از نیامدن دکتر گلباغ به بی

 بی قشنگ چشمکی زد و با حس و حال بهتري گفت

 امري نیست ، برم که نخورم به ...چاکر شیرین بانو _



، آخه چرا سر به سرم این  تاریکی_ مادر فداي تو بشه
 طفل

 آخه مادر خدا رو خوش میاد ، زهر ....معصوم میزاري 

 به جونش میریزي ؛ نمیخواي با دلش راه بیاي ؛ بچم

 پوسید تو خونه یه بار با خودت ببر ، بزار دورور ببین

 ، شاید خدا خواست همه چیز یادش اومد

 سعید آمرانه شانه هایش را باال انداخت و به جاي

 جواب لبخندي زد و دستی به صورت ته ریش دارد

کشید تا خنده پر لذتش را پنهان کندسعید خودش هم نمیداند 
 چه کار می کند وگرنه

 ...هزار راه است براي رسیدن دالرام به خانوادهاش

 سعید روزي نیست که با خود نگوید حال خراب این

 روزهایش با حال خوب این دخترك تخس این روز

 ز به روز بهتر می شودها ، رو

 شیرین بانو من برم دیگه ، کاري نمونده ؛ سعی_

 ...میکنم تا فردا بیام ، اگر هم نشد ، نگران نشید

 احمد رفته دیدن گلنسا خانم ، مثل اینکه کارش



 داشت اما ، زود میاد ، که تنها نباشید ؛ دیگه اینکه

 فداي تو بشم من ، میدونم حواست هست اما،

 و بده به این خاله ریزه ، تا بالیی سربیشتر حواست

 خودش نیارهپسر آخه آنقدر پرو به دختر ما میگه خاله

 Ⴠریزه
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 مادر جان مگه با تو نمیاد احمد ، تنها کجا میخواي_



 سعید ، همیشه براي هر دردي دواست حصاربري آخه

 مخصوصاً درد دوري و نگرانی

 ببینم ؛ چرا بی قراري آخه تو ، قربونت محصاربیا  _

 بشم من

 خدا نکنه مادر ، من قربون تو بشم ،که عزیزترین_

 خودم ، عزیزترینی

 آخه قربونت بشم من ، یه رخ بده ببینم ، دلبر_

 خانم

 سعید در حدي که نگاهش در نگاه بی بی قشنگ

خیره شود از خودش فاصله داد و صورت گرد ودوست 
 نگ را با دستانش قابداشتنی بی بی قش

 کرد

 میگم بانو ، تو دلبر کی بودي آخه ؛ انقدر ، ننه قصه_

 ها ناز میشه آخه

 باشه مادر قبول ، برو ولی ، جان قشنگ مراقب _

 خودت باش

 اي من قشنگ ، قربون روي قشنگت بشم ؛ بده بیاد_



این ماچ رو که ، خون ماچم کم شدهبه قدري دلنشین ، 
 شکوفیدا پیشانی بی بی قشنگ ر

 که بی بی قشنگ دستهایش را سفت و محکم درست

 گرفت و راضی حصارمثل پیچک ها کمر سعید را در 

 ش نمی شدحصاربه باز کردن 

 سعید وقتی سوار نیسان شد ، نگاهش خیره به

 پنجره اتاق دآلرام شد ؛ آرنج دستش را روي لبه

 پنجره باز نیسان گذاشت رو به بیبی قشنگ گفت

 !!؟...هست به امانت ما دیگه بانو حواست_

 کربالیی صفدر میگفت صورتی که سیلی خورده ، _

ن هم داشته و دارهسعید که هدف بی بی شکوفیدجاي 
 قشنگ را نمیدانست با

 لودگی چشم و ابرو آمد و گفت

 ....بانو ، چه کرده این مرد ، با تو_

. 

.. 

... 
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 ر شد دست رويبی بی قشنگ خندید ، نزدیکت

دست سعید گذاشت و گفت_کجا شو دیدي ؛ دور افتادم تو 
 روستا براش

 خواستگاري هم کردم

 عجب نعمتی ...به به عجب زنی _

 سعید نمایشی رو به آسمان کرد و گفت

 لطفاً یه دونه از این دختراي سر به راه و با درك باال_

 دستی حصارهمین بانوي 

 ید زد و با اخمبی بی قشنگ با تشر روي دست سع

 بامزه گفت_ پروي دیگه ؛ خجالتم خوب چیزي مادر



 بیا ، ما هم که از خود گذشتگی می کنم شما _

 نمیزاري ؛ مگه چی خواست ، یه دختر خواستم با

 درك و هوش باال ؛ به هر حال باید به فکر دخترا

 دیگه هم بود ، که منم هستم امگه نه بانو

 مسیر صحبتبی بی قشنگ که دوست ندارد از 

 دلخواهش دور شود با جدیت ادامه داد

 وقتی فهمید که از دختر ده باال ي خواستگاري _

 کردم ، دختر هم قبول کرده ، کلی داد و بیداد کرد و

آخرش که لجش در اومد ، منو ببر خونه داداشم،چون بابام 
 خدابیامرز گفته بود این بار قشنگ برگرده

 ، باید با عقد نامه اش برگرده

 داداشم ، تا من رو دید ، شاکی تر از صفدر گفت

 چی، دور افتاده آبرویی براي ما نذاشتی هر جا_(

 ) پات میکشه سرتو می بري هان

 خدابیامرز کربالي تا دید آتش داداشم تند تر از

 خودش رو به داداشم گفتم

 )بمون اینجا ، تا تکلیفش رو بیام ، معلوم کنم_(



 ب بند خدابیامرز بههمچین که داداشم خواست در

 ) داداشم گفتم(_ مراقبت امانت من باش

 داداشم حرصی شده گفت

 آخه مرد مومن ، مگه از ناموس هم امانت در میاد _(

 ، که میگی مراقب امانتم باش ؛ بردار با خودت ببر ،

 هر جوري دوست داري ، امانت تو نگه دار اما سر

 )...جّدت ، دست از یقه ما بردار

. 

...... 

.... 

... 

.. 

. 

 

.. 

 دست منو گرفت و از خونه اش کشید بیرون گذاشته

 تو دست کربالیی صفدر و با حرص به خدابیامرز



 گفت

 ما یه غلطی کردیم یه دختر دادیم اما تو مردونگی(

 )کن ببر امانت تو خودت نگهدار

 سعید فهمیده تر از آن است که نخواهد منظور بی

 انه روشن کردن ماشینبه به ....بی قشنگ را نفهمند 

 تا خواست دست از لبه پنجره ماشین بردارد

 بی بی حرفی زد که هم خودش برنجد و هم طرف

مقابلش_ببین مادر ، من گفتم مراقبم اما ، اصالً رو قول 
 من

 حساب نکن ؛ من اگه امانتدار خوبی بودم ، خدا اوالد

 به امانت ، دست خودم می داد

 دو بغض کردن وبی بی قشنگ حرفی زد که هر 

 هرکس راه خودش را رفت بی بی قشنگ به

 آشپزخانه ي (مدبخت) و سعید به دل جاده

 سعید با فکر مشوش ، پشت فرمان در جاده می راند

 ، که سرسبز و دلنشین است اما تمام فکرش پیش

 اي دوستیدختري است که با هم هیچ ، ربط و 



م باالبر اهر...هیچ کس هم نمی خواهد بفهمد  .....ندارد
 شیشه را گرفته و با حالی گرفته شیشه

 اي طرف خود را پایین کشید و با بردن سرش بیرون

 از پنجره نفس عمیق کشید تا شاید جان دلش ، آرام

 بگیرد

 سعید محسور(سحر شده ) این روزها براي فرار از

 ممنوع ها حرام گاهی با دلیل و بی دلیل دل به دل

 ، تا کمتر باشد و کمتر جاده ها سبز و آرام می زند

 ولی مگر میشود .ببیند 

دالرام این ....مگر می شود ، دآلرام را فراموش کرد 
 روزها ، گاهی با همان نیشه زبانش سعید

 را وادار به خنده هاي پنهانی میکند و تنها خودش

 میداند و خودش دست به کار می شود براي تنبیه ،

 پا گذاشتن روي خط قرمزهاي زندگیاش

 بهترین آموزگار براي دلبري از ...آلرام ،دآلرام استد

 ولی آن دخترك منتظر که تنها....تنها مرد زندگیش 

 روزنه اي امیدش ، قاب پنجره اي رو به جاده جنگلی



 سرسبز است معلمی داشت تا دلبري کردن را در

 ...عجب معلم دلسوزي....ناخودآگاه ثبت کند 

... 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

.. 

 جاده اي که این روزها ، زیاد شاهد رفت و آمده

 سعید است و زیادتر از آن منظره بکر براي

 ... چشمهاي انتظار دآلرام است

 .... دالرام این روزها

 چشم انتظار نمونی هیچ وقت ، مادر به فداي تو_

 بشه



 دالرام با شنیدن صداي بی بی قشنگ به پشت

د خجالتزدهکه در سرش نگاه کرد و تنها توانست با لبخن
 انتهایش بی کسی را بیداد میکند لبخندي

 دست و پا شکسته به بیبی قشنگ تحویل بدهد

 بی بی قشنگ با یک لیوان شیر گرم به سمت دالرام

 رفت و کنارش روي لبه تخت نشست

 دالرام با یک نفس عمیق که دیگر ردي از لبخند

 نصفه و نیمه هم ندارد ؛ پرده اي که در دستش

 رهایی بود را آزاد کرد منتظر

 چشم هایش حرف دیگري براي زدن دارد ؛ دلتنگ

 مرد این روزهاي فراموشی اش است ؛ مردي که با

 امروز دو روز است که نیامده ، و بدتر از آن خبري

هم از او نیست_بیا مادر برات شیر گرم آوردم ، بخور 
 جون بگیري ؛

 می کنی ، انشاهللا دو سه ماه دیگه ، گچ پاهات هم باز

 راحت میشی

 نمیخورم بی بی_



 چرا مادر بخورد ؛ تازه از بز دوشیدم ؛ برات خوبه_

 بی بی قشنگ به این حال دالرام که در نبود سعید

 همیشه گرفته و مرده است ، عادت کرده و گاهی با

 تدبیر و آموخته هایش بلد است ، که حال دآلرام را

، بگیر بخور ، به اندازه ي لحظه ي خوب کند_بیا مادر 
 کم ناز کن ؛ همچنین

 چسبیدي به این پنجره ، هر کی ندونه ، فکر میکنه

 ...مسافر تو راه داري

. 

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

.. 



 

 دالرام باحال گرفته ، که تعجب هم دارد ، خیره به

 بیبی قشنگ استفهامی پرسید

 !!؟؟ ؛ پس این سعید بی معرفت ، چی که..ندارم_

 اصالً کجا میره .....ن نمیدونم کجا میره ، هانمیره ، م

 ، مگه نه اینکه ، االن تمام کارش و بارش اینجا تو

بی بی قشنگ لیوان شیر را به دست دالرام ...مزرعه است 
 داد و

 نصیحت وار رو به چشم هاي پر حرف دآلرام گفت

 از من مادر اینو همیشه به گوشت ، گوشواره کن_

 کید وار رو به دآلرام تکانانگشت اشاره اش را تا

 داد ؛ درست مثل ترِك چوب َتر با تازیانه هایش واو

 به واو حرفهاي بی بی قشنگ را در ذهن و جان

 دالرام حک می کند رد و جایش ماندگار شود ولی

 ...روزي این دخترك

 هیچ وقت ، مردي رو که خوابه ....هیچ وقت _



و بلدي دونست هات ، بیدار نکن ، تا چیزي رو که ت
 ومیدونی چیه رو ، با زبون خودت یاد نگیره ؛ مرد

 نادون به دونسته هاي تو ، پس خودت تیشه به

 دست نگیر تا ریشه ي ، زندگی تو بزنی ؛ تا میتونی

 به مرد پر و بال بده ، براي بلد بودن تو و نگه

 داشتنت ، نه براي فراري دادن از خودت و خونه ؛

 ، از قدیم گفتن مرد رو ، الکی هم بد به دلت راه نده

 دو بار تو دست زن ، تربیت میشه ، یه بار مادرش ،

 تربیت میکنه براي داشتن پسر ، یه بارم زن ، تربیت

 ؛ حاال....میکنه براي داشتن سایه سر و مرد زندگی 

 هم شیر رو بخور به دلم برات شده ، االناست که سر

 کله سعید پیدا شه

 ري به لیوان شیر توبی بی قشنگ نگاه منظور دا

دست دالرام انداخت و با لبخند بامزه گفت_لیوان دم دستم 
 نبود ، توي لیوان سعید برات شیر

 ریختم ؛ زود بخورد تا از راه نرسیده ، اوقات تلخی

 ...نکنه



 دالرام با شنیدن آهنگ کالم بی بی قشنگ که پر

 بود از طنز لبخند زد و همزمان نگاهش بند لیوان

 شد که بدنه داغش و بخار از آن بلندخمري مسی 

 ...می شود ، از گرم بودن شیر خبر میدهد

. 

..... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 با اولین قولپ ، شیري که از لیوان خمره ي مسی

 خورد زیر چشمی دید که بی بی قشنگ با لبخندي

 جاندار و بزرگی خیره به لیوان ریز ریز سرش را

 از کلبه بیرون رفت تکان می دهد و بی هیچ حرفی



 گاهی شیر ، با طعم هاي مختلف وخلوط شد،

 چشیده است اما، شیر با طعم نعنا را تا به امروز طعم

 شیري که طعم نعنا میدهد و عجیب هم ...نکرده 

 خوشایند دالرام و حال گرفته اش ، است

 لیوان مسی خمره اي که هنوز هم در دستانش به

 زندگی را با عطرگرمی و دلپذیري قبل هست ؛ حس 

 و بوي نعنا استشمام می کند و خیره به جاده سرسبز

 ، دست هایش را بیشتر دور لیوان محکم می کند ، تا

اولین نگاه اي باشد که سعید را میبیند و دیدسعید مثل 
 همیشه رو به پنجره باز اتاق دالرام

 نیسان آبی رنگ را پارك کرد و با دم عمیقی که ، از

 گرفت ، در را با ضرب پا باز کرد و ازصبح دل انگیز 

 ماشین پیاده شد

 دالرام از ذوق آمدن سعید لیوان شیر داغ را روي

 طاقچه بیرونی پنجره باز گذاشت و دستهایش را با

 شور عجیبی در هم پیچید

 سعید به این نگاههاي منتظر دالرام در این روزهاي



 یشرفتن و نماندن عادت کرده ؛ میرود تا نماند تا پا

به سمت دالرا قدم ...نلغزد و مردانگی اش به تاراج نرود
 برداشت آرام و شمرده تا شاید از

 ذوق نگاه دالرام کم کند اما ، هر قدم نفسی می شود

 براي جان آرام ، دآلرام و تپش اي براي قلب منتظر و

 بی قرارش و لبخندي به لب هاي همیشه خندانش

 سالم صبح بخیر_

 نتونسته آهنگ سرشار از ذوق دست دالرام نیست و

 و شوقش و آن لبخند نشست روي لب هاي صورتی

 .... رنگ اش را نگهدار

 سالم_

خوبید شمادالرام باید کم کم به این نوع گفتگو با سعید _
 عادت

 کند ، چرا که در این چند ماه هیچ تغییري نکرده جز

 این چند صباحی که لبخند می زند آن هم هر از

 ....گاهی

. 



.. 

... 

.... 

.... 

..... 
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 نیم نگاهی ، کافیست تا دآلرام ، آرام بگیرد که آن

 هم سعید دریغ میکند ، تا کمتر در محدوده ممنوع

 اما این عادت را که باید اول او را از ....ها بچرخد

چشم انتظاري دربیاورد ، دست خودش نیستسعید دست به 
 جیب پیراهنش برد ؛ پراهنی که پر از

 خاك است ، دوتا سنجاق سر که با سنجاقک گرد و

 طالیی ، به زیبایی خودنمایی میکنند ، بیرون آورد و

 رو به دآلرام گرفت



 الوعده وفا ، اینم هدیه من براي شما براي یاد آوري_

 به موقعتون

 دالرام غرق لذت با هیجان سنجاق سر را گرفته و با

 چشم هاي ستاره باران ، رو به سعید تا خواست ،

 روسري از سر بردارد و سنجاق سر را به موهایش

 ... سنجاق کند

سعید با تشر گفت_یک مالحظه هم بکنید ، به جاي بر 
 نمیخوره ها

 و دالرام با هیجان بیشتر گفت

 دوسش دارم ، قشنگه_

 سعید با اینکه تن صدایش تشر دارد اما گوشه

 لبخندش حرف دیگري دارد

 نجره هاي کلبه رابزارید براي بعد ، وقتی در و پ_

خوب چف کردید و پرده ها رو انداختیددالرام که گوشش 
 پر شد از نصیحت هاي بی بی

 قشنگت ؛ درست مثل زنهاي مطیع روبه سعید کرد و

 دلبرانه لبخندي زد و گفت



 چشم آقاي ، هرچه شما بگی ؛ آره واال ، باید در_

 پیکر خونه رو خوب چف کرد ؛ مگه میشه در و پیکر

 شه ، روسري بر داشتباز با

 دالرام شیطنت را به اوجش رساند و با چشم و ابروي

 که براي سعید مبهوت آورد ادامه داد

 اصال تو رگ غیرت تو همچین چیزي نگارش شده_

 آروم حرف ....ساکت ...یواش  ....واال اگه شد باشه 

سعید لبخند ناخواسته اش را زود با ..مگه نه  ....بزن 
 کشیدن دستش

 صورت به هم ریخته اش محو کرد و همه يروي 

 حرفهاي دآلرام را نشنیده گرفت

 نگاهش خیره به لیوان مسی خمره اي ، مورد عالقه

 اش افتد ، لیوان را برداشت هنوز هم داغی شیر را

 احساس میکند و چقدر مالیم و ملوس است ،

 ناخواسته نگاهش خیره به دآلرام شد و با چشم ابرو

 اختن پرسیدکه به لیوان اند



_بی بی قشنگ ...لیوان اینجا ، با شیر داغ ، چه میکنه_
 آورد ، گفت که به دلش برات شده

 .....میاي

. 

.. 

... 

.... 

.... 

... 

... 

 

 

 

 هنوز حرف دآلرام کامل نشده ، بود که سعید شیر را

 .... سر کشید

 این اولین ها چقدر قشنگ و خواستنی می شود



ري می کندسعید لیوان خالی را اولین هاي که دلبرانه دلب
 پایین آورد و همانطور که خیره

 به لیوان است با حس و حال عجیبی گفت

 .... که مزه میده_

 دالرام مجال نداد تا حرف سعید کامل شود

 . شیر با طعم نعنا_

 سعید چون سحر شده ها ، مدام انگشتانش را ، که

 محسور این طعم شده اند روي لبهایش میکشد ؛

یش مدام با هم درگیرند و زبانش ناخواسته چندبار طعم لبها
 شیر را روي لب مزه کرد و باحال غریبی

 گفت

 !!!!! نه ، یه چیزي تو مایه هاي شیره ، یا نه...نه _

 ....اما ، یه طعم خاصی داره....نمیدونم  ....عسل

 دالرام با حال دل ریزي میان حرف سعید پرید و

 گفت

سعید درگیر این جادوي ....خوشت اومد....خوبه  _
 دوست داشتنی ، نگاهش را



 به نگاه دلنشین دالرام گره زد و با لبخند بیسابقهاي

 که هر لحظه جاندار تر می شود

 لب هایش را روي هم گذاشت و با همان لبخند بامزه

 و مزه داره شد از شیر عسل یا شیر با طعم لب هاي

 تدالرام ، سرش و چشمهاي خندانش را به عالم

 مثبت تکان دادن

 ... خوب بود ، یا نه ، به نظرم ، عااااالی بهتره _

 در حالی که لیوان را پشت و رو میکند تا شاید گره

از این رمز و راز بردارد ادامه داد_آره خوب بود 
 انگار که دلم بخواد ....خوشم اومد ....

 ....یه بار دیگه طعم کنم

. 

.. 

... 

.... 

.... 

... 



.. 
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 م جانش در می رود براي این اهم گفتن هايدالرا

 سعید ، مخصوصا این لبخند جان دارش که جان می

 بخشد

 سعید میرود اما نفهمید صبحش را چگونه دشت

 کرد با شیري که طمع شیرین لب هاي دالرام را

 داشتطمع شیر که شیرین شد با لب هاي دالرام بود ،

 د درطمعی که تا ابد بی تکرار خواهد ماند ، شای

 روزهاي دیگر با شیطنت دالرام تکرار شود اما ،

 ... مطمئناً این طمع را نخواهد داشت

 صبح بی تکرار با این لیوان خمره اي مسی و با آن

 ... شیر مالیم دلپذیر تکرار شدنی نخواهد بود

 این لیوان خمره اي مسی جزئی از با ارزش ترین

 وسایل خانه ي خواهد شد که مردش اخم و تخم



 دارد هنوز ، اما زن خانه ، خاَنِم مرد آن خانه است

 یعنی.مردان ترك ، زن را خاَنِم خطاب میکنند (

خاَن ، خانه ** کنایه از بزرگی زن در خانه)این که سعید 
 مرد فهمیده و به راهی است و دل به

 دل این دخترك میدهد هم ، کم از کمک نیست ،

 ... براي بدست آوردن دل عاشقش

 ها و گاهی مردها هستند که ، احمق گاهی زن

 میشوند و آدمی ، هرچه تالش میکند براي داشتن ،

 آرامش ساختن براي زندگی که با هم دارند ، براي

 راحت نفس کشیدن در آن زندگی و عاشقی کردن یا

 نه ، اصال الزم نیست همه عاشق باشند این که ، هم

 رند ،را بفهمند و براي خواسته هایم هم احترام بگذا

 کافی استبدون شروع عاشقی و عشق اما ، درست و سالم

 زندگی کنند ، خود به تنهایی براي خوشبختی

 ... کافیست

 گاهی عاشقان با اینکه عاشقند اما ، بلد نیستند از

 عشق و دوست داشتن و زندگی کنار یار با آرامش



 .... مراقبت کنند

 ... این کار ، بلد کار فقط می خواهد

 ی دست و پا فقط بلدند که عاشق باشند وعاشقان ب

 اداي عشق و عاشقی را خوب در بیاورند اصالً ، بویی

اصالً بهتر می شود ....از بودن ، چگونه بودن ، نبردند 
 که هیچ وقت ، همچین عاشقی

 به پستت نخورد ، که تو را ، از تمام داشته هایت و

 .... دانسته هایت راجب عشق و عاشقی بیزار کند

 هی باعث میشوند عاشقان نابلد و بی دست و پا ؛گا

 خودت قاتل احساست شویی و دست به خودکشی ،

 ات بزنی ، تا دیگر نتپد ، براي شانهعشق درون 

 عاشق و عشقی که چیزي از آن که میدانستی و بلد

 خالص....بود اما ، ندیدي و نفهمیدي خالص شوي

. 

.. 
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، گلی جاناحمد در حالی که به پشتی ترکمن تکیه بیا ببینم _
 داده پایش

 را باال کشید و دستش را روي زانو گذاشت و با دست

 دیگرش ، روي ران پایش میزند و به گلناز اشاره می

 کند

 گلنازي که سینی به دست چاي می آورد

 احمد لب زد و می خواهد که روي ران پایش بنشیند

 چشم باریک کرد و در حالیگلناز با ناز لبخندي زد و 

 که میل زیاد به نشستن روي ران پاي احمد ؛ جایگاه

همیشگی اش را دارد اما ، روبه احمد نشستگلناز سینی 
 چاي که ، با دو استکان چاي ، خوش



 رنگ و پیاله ي توت که چشم نوازي میکند به سمت

 احمد هول داد و با اشاره ي ، چشم و ابرو چاي

 تعارف میزند

 با اخم ساختگی ، سینی چاي را به سمت دیگراحمد 

 کشید و با شیطنت لب زد

 دختر احداوغلی ، به حرف نمیره ؛ نمیترسی از پسر_

 کمال خان

 گلناز لبخندش عمق بیشتري گرفت و خیلی بامزه

 سري به نشانه نترسی تکان داد ، تا خواست سینی

چایی را به سمت احمد بکشداحمد با یک خیز بلند گلناز 
 روي زمین دراز کرد و را

 با دست هاي توانمندش دست هاي گلناز را باالي

 سرش برد و جوري که گلناز آزرده خاطر نشود به

 زمین میخش کرد و چه عاشقانه نوازش میکند این

 ...پسر بلد کار ، عاشق

 گلناز چه شیرین تقال می کند تا احمد را از روي

 ر میشودخودش کنار بزند اما ، زهی خیال باطل ، مگ



 احمد با این هیکل درشت و مردانه را کنار زد

 خنده هایش مستانه می شود اما صدایی که ساکت

 .... است

قلب احمد را ماالمال حسرت میکنداحمد ، جان فدا میکند 
 ، براي داشتن یک لحظه

 ...آواي گل ناز

 احمد سرمست از این شیرینی شورانگیز لب زد

 می تونم ، تو رو بخورم ، االن من ....میگم گلی ، ناز _

 .... مگه نه

 گلناز ، و لبخند دلنشین و حیاي چشم نوازش احمد

 را بیشتر تحریک می کند ، براي شیطنت کردن و

 .براي بیشتر خواستن

.. 

... 

.... 
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.. 
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 تقال هاي گلناز ، دلفریبان بیشتر می شود و مدام

 ش راسرش را چپ و راست می کند ، و طنازانه بدن

 تکان می دهد تا شاید راه فراري باشد اما تمام

 وجودش حاضر نیست از این حصار آزاد شود

 احمد لب زد

 نظرت دلبر خانوم...پس بریم براي چلوندن تو_

 احمد خیلی بامزه چشم هایش را نیمه بسته و به

حالت تفکري چند بار پشت سر 
 ....هوم....هوم....هوم.....گفت_هوم

 و دوباره لب زد

 میگم بیا ، اول از مردم آزاري شماره یک ،شروع_

 کنیم ، که همچین یکی دو روزي رو ، بمونی تو کلبه

 ، بلکه فرجی شه براي داشتن بیشتر ت



 سرش را روي شانه کج کرد و موذیانه ادامه داد

میدونی که ، کال تو این موارد ، بیشتر دلخواه منهبه _
 روي حالت تفکري یعنی را کشید و همچنان که

 تن گلناز خیمه زده و دستهاي باریک دلبرکش را

 اسیر دستان توانمندش است ، کمی به سمتش خم

 شد ،و درست مقابل لب هاي گرم و وسوسه انگیز

 گلناز لب زد

 میدونم که میدونی ، پس بریم براي مردم آزاري_

 شماره یک

 شروع کرد ، صورت ته ریش دارش را روي صورت

یدنزبري ته ریش احمد که با عشق سفید و براق گلناز کش
 روي صورت گلناز

 کشیده می شود و ردهایی از عاشقی جا می گذارد و

 ...صورتی سفید گلناز که از عشق گلگون می شود

 ... همه این ها ، شیرین و خواستنی است

 دل هایی که بی قرار با هم بودن در این شب شور

 انگیز است



. 

.. 
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 پارت.__

 ي بازدستهاي حمایت گر احمد ، شانه هاي 

گلناز را در برگرفت و گاهی نوازش وار بین موهایحنایی 
 که حاال به یک طرف و در تملک دستانش

 است ، با عشق بین موهاي حنایی سر می برد و

 نفسی چاق می کند و سر مست از این رایحه دل

 انگیز ، چشمهایش را میبندد و با اطمینان از

 وشی ، گوش هاي مادرزادي گلناز ، نجوا می کندخام



 گلی نازم ، میدونی وقتی ننه گلنسا تو ....میدونی _

 م ، بهم گفت دوست داري تو همحصاررو گذاشت تو 

 مثل آقات بشی ، چه حالی شدم ، اگه بگم اون روز

 تو بزرگ شدم ، مرد شدم ، عین آقام ، حصارمن ، تو 

 کم نگفتم

 ار دستش را روي موهاي حناییاحمد مدام و به تکر

که زیر دستش ، صاف شده ، میکشد و روي موهاییکه ، 
 نه یک بار ،....بوي بابونه می دهد را ، می بوسد 

 بلکه بارها و بارها ، و عاشقانه تر نجوا می کند

 م ، تار به تار اینشکوفیداون روز من این موها رو _

 حسابشموردم ، تا ....موهاي حنایی تو ، شموردم 

 مال و اموالم بیاد دستم ، بعد از اونم هرچی که به تو

 اضافه می شد ، یا کم میشد ، باید با من صالح و

 ... مشورت می شد

 ...غِم عاشقانه احمد هم ، خواستنی و دل انگیز است

 شکوفیدوقتی که با این غم ، روي گوش هاي گلناز را 



و دستی روي گوشهاي که کوچکی اش لبخنده یدوست 
 داشتنی روي لب هایش نشست اما ، غم

 نشسته در صدایش را نمی شود ، نادیده گرفت

 آرام و شکوفیدکنار گوش هاي خاموش گلناز را 

 عاشقانه نجوا کرد

 میگم ...آخه دختر ، تو چرا انقدر گوشت کوچیکه _

 نکنه ، چون کوچیکه صدا نمیره ؛ وقتی بزرگتر

 ه بدشدیم ، تو روز به روز ساکت تر شدي ، چ

 فهمیدم ، من فهمیدم صداي من کمتر به دنیاي تو

 راه داره ، دنیا از قفس قناري خان جونم کوچک تر

 شد ، براي داشتنت ، اومدم دنیاي تو رو یاد

چرادست احمد با حال ....دنیاي تو پر از سکوته .....گرفتم
 عجیبی کمکم روي اندام گلناز

 رد شد وشروع کرد به راه افتادند تا از روي پهلو 

 روي شکم صاف و بی نقص گلناز نشست ، آرام آرام

 .... شروع کرد به گردش روي پوست صاف و لطیف

. 
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 کشید و لبهایش حصاراحمد گلناز را بیشتر در 

 درست روي الله گوش گلناز نشست و با حرص

سیب نصف شده از  ...بیشتر نجوا کرد_دلم دختر میخواد
 ت تاخود

 تا از این به بعد تو رو ...بشه صداي تو ، تو گوش من

 پس...با صداي اون ببینم و بشنوم ، میشه که بشه 

 ...باید بشه

 ...مرغ آمین دید ، شنید و بدون آمین پر کشید



 مرغ آمین ، فرشته خبر و تمام فرشتههاي باخبر ،

 همه ناراحت رو به درگاه خدا زانو زدن با لباس هاي

 ید حریر و عباي خوش رنگی که در نسیمبلند سف

 اما خبر جدیدي هنوز .بهشتی ، به بازي گرفت ، شد 

در راه نیستخبري که سرنوشت احمد و گلناز را دستخوش 
 تغییر

 کند تا احمد به جنون و گلناز به خاك سرد و

 ....فراموشی دعوت نشود

 قطره اشک مرغ آمین چکید و درست روي گونه

 هاي احمد افتاد

 دارد حصارمدي که در خواب دختر آرزوهایش را به اح

 ، و در دشتی سرسبز ، سرمست و مستانه از داشتن

 ش می رقصد و خندهحصارگلناز و دختربچه در 

هایش قاصدك ها را به پرواز درآوردهقطره اشک مرغ 
 ...آمین همان قطره اشکی که افتاد

 قطره اشک روي گونه ته ریشش افتاد ، دختر بچه را

 ...زمین گذاشت و دستی به گونه هایش کشید روي



 حصاراحمد ترسیده در خواب گلناز را بیشتر به 

 کشید و آرام آرام در عالم خواب نجوا کرد

 تو سهم ...اگه تو رو نداشته باشم ، دنیا را ندارم _

 من از این دنیایی ، اگه نباشی ، پس دنیایی نیست ؛

 ه عالم ، نشونجهنم خدا رو ، اینجا هم به خدا ، هم ب

میدمگلناز کمی در خواب تکان ریزي خورد و احمد 
 حصار

 دستانش را تنگ تر ، کرد

 گلناز باز هم تکان خورد تا از این حصار مالکانه

 شیرین آزاد شود

 ... احمد حصار را تنگتر کرد

 احمد سفت و سخت فشرده می حصارگلناز که در 

 با باز شود ، کمی الیه چشمهایش را باز کرد و کم کم

 و بسته کردن چشم هایش نفس حبس شده از

 حصار تنگ احمد را ، رها کرد و دستش را با سختی

 .....به قفل دستهاي احمد رساند

.. 
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 ... تا از حصار شیرین احمد آزاد شود

 گلناز هر چه بیشتر تقال می کند احمد حریصان تر ،

 ی کندحصار مالکانه اش را تنگ تر م

 گلناز با لبخند و اصواتی گنگ و نامفهوم احمد را ، از

 خواب شیرینی که به آشفتگی کشیده ، شده بیرون

 کشید

 احمد از خواب آشفته و نگران کننده دست کشید و

 با باز کردن حصاري که دور تن گلناز زده ، بود



دستهایش از دو طرف باز کرد و کش و قوسی به 
 ا گلناز خواست بلند شود ،بدنکرخت شده اش داد ، ت

 مچ دست گلناز را گرفت و محکم به سمت خود

 ش جا گرفته و صورت درحصارکشید وقتی در 

 صورت هم شدن لب زد

 ......سالم همه من ...سالم بانو ...سالم جهان خانوم _

 ؛ آخه چرا صبح خروس خون ، چشماي قشنگ تو باز

 داممی کنی ، بذار یه خورشید خانوم هم ، عرض ان

 کنه ، بلکه عالم بفهمونم بلده دنیا را روشن

 هانگلناز با لبخند سري تکان داد و با اصوات گنگ...کنه

 جواب احمد را ؛ جوابی که اگر هر روز و هر لحظه هم

 ، بشنود باز هم کم است

 اگه جهان منم ، پس تو چی هستی ؛ چون تو بودي_

 مگه نه؟؟ ...، من اومدم

 فشار داد و نوك حصاربه احمد محکمتر گلناز را 

 بینی گلناز را گاز ریزي گرفت و هرچه گلناز سرش را

 به چپ و راست کرد بی فایده است و ثمري ندارد



 و گرماي تن گلناز سیراب حصاراحمد که هنوز از 

 نشده ، دستانش را باز کرد و صورت گلناز را با اجبار

شیرین گرفت و طوري که لب هاي گلناز مثل ماهیگلی 
 ز شود ، نگه داشت و با لجبازي شیرینیبا

 صورت گلناز را به خودش نزدیک کرد

 احمد صورتش را نزدیک لب هاي گلناز آورده با

 شیرینی که در حرکتهایش هست ، گلناز را مجبور

 کرد که چند بار صورت ته ریش دارش را ببوسد و هر

 سري محکمتر لبهاي گلناز را به گونه هایش می

 کوبند

 ...ق اینگونه لجبازي ها شیرین استگلناز عاش

... 
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 گلناز شاکی از این شیرین کاري هاي هر روزه احمد ،

 ي مردانه احمد باز شانهدست هایش را روي 

 احمد جمع حصارگذاشت و خودش را بیشتر در 

 تا یاد دارد ، همیشه کنارش بوده ، همین قدر ....کرد 

 عاشقنزدیک ، همین قدر 

 احمد رو به گونه هاي سرخ گلناز با شیادي و

 شیطنت لب زد

 مگه دل کتک می خواد ، خوب یه جا آروم بگیر ،_

بذار آخرین گاز رو بگیرم دیگه ؛ بابا دیرم شداحمد با زور 
 و با شیطنت گلناز پیچیده در حوله

 صورتی رنگ را به خودش می فشارد ، و از گونه هاي

 ز و درشت می گیردشیرین گلناز گازهاي ری

 گلناز تمام این معاشقه ها را دوست دارد و میداند

 تاوانش ماندن در خانه در روزهاي آینده است و آن



 را به جان می خرد

 احمد در حالی که دکمه سردست را میبندد و گلناز

 آخرین دکمه پیراهن سرمه رنگ را ؛ که عجیب روي

 هیکل چهارشانه احمد نشسته ، لب زد

احمد موذیانه ...االناست سعید حاضر باش بده امابرمکه _
 دستی روي گونه گلناز کشید و با

 لبخند موذیانه لب زد

 اما تو یه کاري کن ، از کلبه بیرون نزن شما_

 احمد با خنده مستانه به خاطره آن گاز محکم و

 آبداري که از روي گونه هاي گلگون گلناز گرفت ،

 رفت

 ي که روي پیشانی فهشکوگلنلز غرق لذت از آخرین 

 اش احمد کاشته ، در آینه خیره به تصویر دختري

 است که گونههاي گلگونش ، جاي جایش رد

دندانهاي احمد را داردلبخند روي لب هاي گلناز باز هم 
 متولد شد و دستش

 را روي رد دندانهاي احمد نوازش بار حرکت میدهد



 و قلبش عاشقانه نجوا میکند

 حرف زدن و ازم گرفت ، چونخوبه که خدا زبونه _

 خوبه که همه تو ، منم و همه....به جاش تو رو دارم 

 خدا....خوبه که کنار هم ، حالمون خوبه ....من ، تویی 

 من.....خودش ، براي حال خوبمون ، لبخند دار 

 میدونم ، چون دارم االن تو آینه خنده هاي خدا را

 .....می بینم

.. 
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 گلناز با تمام امید و ایمانش به خدا ، نگاهش را رو به



 پنجره اي بازي اتاق کرد و به آسمان خیره شد و

 خورشید پر نور و روشنایی روز پر امیدش کرد

 خداوند حقیقتاً عاشق زمینی هاست ، چون زمینی

 ها خود تصمیم گیرنده زندگی اند و سرنوشت شان را

گلناز و گونه هاي ...شانخود قلم میزنند روي صفحه عمر
 انداخته اش و قلبی که مدام زیر و

 رو می شود ؛ هنوز خیره به آینه است و به رد

 دندانهاي احمد نگاه میکند و لبخندش شیرین تر می

 ... شود

 ...رد دندان هاي احمد که تا روزها می ماند

 رد دندانهاي احمد شیرین ترین ، درد است که

 ش برابري میکند بادوستش دارد ، دوست داشتن

 ...تمام داشته هاي دنیایش

 ...ردي که از االن شروع شده به قرمز شدن و کبودي

 گلناز تمام روز را ، در کلبه ماند و خودش را با مرتب

کردن کلبه ، و پخت و پز و گاهی دستمال کشی وگردگیري 
 سرگرم کرد و در همه امور لبخند جز



 ه عمد و گاهیالینفک صورتش بود چرا که ، گاهی ب

 به شیطنت رو به آینه می ایستد و خیره به رد

 دندانهاي احمد ، انگشتش را روي آن رد شیرین می

 احمد بعد از هفتهها حصارکشد و به یاد شبی که در 

 تجربه کرده ، سرشار از لذت میشود و رو به دخترك

 درون آینه لبخند میزند

 و گلناز از خجالت رو به رو شدن با بی بی قشنگ

 دآلرام ، نه در کلبه را باز کرد و نه پنجره ها را و تمام

 تالشش این بود که به هر چیزي دست میزند ، بی

 صدا باشد تا بی بی قشنگ ، سراغش را نگیرد و

 چقدر خوب که بی بی قشنگ هم کاري به آمدن یا

نیامدن گلناز نداشتگلناز با برداشتن بقچه یاسی رنگ که 
 پر بود از

 رنگی و سبد نخ و سوزن به پشتی ترکمن پارچه هاي

 تکیه داد و با برداشتن پارچه پیراهنی شروع کرد به

 ...گلدوزي کردن

 پیراهن صورتی رنگ کوچکی که ، قرار است روزي



 ... به تن دخترکش کند

 طرح میزند از گل و از پروانه هاي که ، گرداگرد آن

 گل همیشه بهار پرواز می کنند

. 
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.... 
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.. 
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.. 

 _ببینم این چشمها رو مادر ، چرا انقدر پریشونی

 آخه تو ، دختر

 بی بی ، سعید به خاطر اینکه پیش من نباشه_

 آره ....رفته

 وا مادر این چه حرفیه ، مردخونه کار و بارش نه_



 قرار باشه ور دل من و تو....ساعت داره ، نه زمان 

 پا شو بشین ....بشینه ، پس کی به خرج خونه برسه 

 ، دیگه نشنوم از این حرفا ، که اوقاتم تلخ میشه ، پا

 شو مادر صبحونه تو بخور ، شکر خدا هزار اهللا اکبر ،

داره زیر پوستت ، آب افتادهدالرام که هنوز دل خورد از 
 رفتن سعید و احمد در

 صبح زود است با کمی امتنا به تاج تخت تکیه داد و

 گفت

 ودش ، وقتی کنارم نیستچه فایده ، بود و نب_

 با بیتفاوتی حرفی زد که اخم هاي بی بی قشنگ را

 بیشتر کرد

 اصال انگاري نیست ، یا باشه ، برام مهم نیست ،_

 دیگه

بی بی قشنگ با تشر گفت_ماشاهللا روز به روز حرف 
 هاي نو میزنی مادر ؛ مرد

 دیگه نشوم از این حرفا ....سایه سر ، پشت 

 گرفتن از دالرام از کلبه بیرون زدبی بی قشنگ با رو 



 دالرام خودش هم از حرفی که زده ، پشیمان شد

 مخصوصاً وقتی که تا آخر شب ، خبري از سعید

 ...نشد

 بی بی قشنگ مثل مرغ سرکنده ، مدام جاده خاکی

 را باال و پایین کرد و از همه بدتر حال و روز گلناز بود

 احمد از، که نمیتوانست از خجالت رد دندانهاي 

 کلبه بیرون بزند تا از آمدن احمد و سعید خبر

 بگیرمهنوز هوا تاریک نشده بود که صداي قهقهه سعید

 تمام جاده سبز را در برگرفت

 ....احمد جان خالص کن بره دیگه ، این ابوطیاره

. 

.. 

... 
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....... 

.. 
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.. 

 

 احمد شاکی و عصبی روي فرمان نیسان کوبید و با

 غیظ گفت

همین تن ....خالص این وامونده ، خالصه  ...خالص_
 صدایی احمد با این حجم از عصبانیت

 کافی بود تا سعید دست از ُهل دادن بکشد و با

 صدایی به مراتب بلندتر قهقهه بزند

 صدمتري به ورودي مزرعه مانده بود که احمد کالفه

 و عصبی از خنده هاي سعید از ماشین پیاده شد و با

 ابل کنترل در ماشین را محکم بست وحرص غیر ق

 لگدي به الستیک نیسان زد با عصبانیت گفت

 من قرار سوار این بشم یا این قرار سوار من بشه؟؟؟_

 احمد رفت ، بدون اینکه بدانند چه حرف هایی به

 سعید گفت و بی توجه به بیبی قشنگ راهش را کج



کرد و به سمت کلبه رفت به محض باز شدن در کلبهبا 
 لناز آشفته حال که رو به روي ، در کلبهگ

 گرفته و اشک در چشمهایش حلقه حصارزانوهایش را 

 .... زد

 همین اشک هاي حلقه زده ، در چشم هاي گلناز

 کافی بود ، تا تمام عصبانیتش را پشت در کلبه

 بگذارد ؛ با بستن در کلبه براي گلناز آشفته حال ،

 بد و خوب از نیامدنباز کند و گلناز با تمام حال  حصار

 همیشه امن حصارو دیر آمدن احمد ؛ خودش را در 

 احمد انداخت ، و هق هاي ریز و درشت حال احمد را

 زیر و رو کرد

احمد با لودگی گلناز را از خودش فاصله داد گفت_آه 
 ببینم دختر احداوقلی ، نگفته بودي انقدر ...آه..

 ؛ خدا این ؛ ببینم تو رو ...خاطر عموغلی رو میخواي 

 ... چیه رو لپت

 احمد با شیطنت انگشتش را روي رد داندان هایش

 ...می کشد تا گلناز فراموش کند و کمتر هق بزند



 احمد خوب میداند که دیر آمدن هایش چه ، به سر

 گلناز بینوا و زبان بسته می آورد ، به همین خاطر هر

 وقت ماشین خراب می شود و در جاده می ماند ، از

 ه در میرود و نمی تواند جلوي عصبانیتش راکور

 بگیرد و هر چه به زبانش می آید می گوید ؛ حرف

 تمام ...هایی که می زد ، دست خودش نیست 

 حواسش به همین حال آشفته گلناز که آخر بی

 ....قرارهایش می شود تب و لرز و یک هفته مریضی

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

.. 



 ن آشفتگی حال احمد را بد میگلناز هم میداند ای

 احمد پناه ببرد و تا حصارکند سعی دارد باز هم به 

 احمد کمتر به چشم هاي اشک بارش خیره شود

 گلناز سفت و سخت دستهایش را دور کمر احمد گره

 میزند ، تا هیچ چیزي مانع آنها نشود

 کشید با یک دستش پشت حصاراحمد گلناز را به 

 و دست دیگرش را پشت سرگلناز را نوازش میکند 

گلناز می گذارد و مدام روي سرش را میبوسداحمد براي 
 تسکین حال خودش هیس میکشد و

 گاهی نجوا میکند براي دل بی قرار خودش

 هیچی ، نمیتونه تو رو از من جدا کنه مطمئن باش ،_

 گلی نازم

 احمد میداند ، که باید رو به چشم هاي خوشرنگ

 ناز با ، لب خوانی متوجه حرفگلناز لب بزند ، تا گل

 هایش شود ، اما میگوید ، میگوید ، می گوید

 گاهی گفتن ، براي تسکین خودش و آرام کردن...



 حصاربعد از کلی تاب خوردن ها در ...خودش الزم است 
 هم در حالت

 ایستاده احمد ، گلناز را از خودش فاصله داد و رو به

 گلناز آرام آرام لب زد

 دیگه چشماتو...کن ، هیچ وقت ، خوب دیگه گریه ن_

 اینطوري بارونی نکن ، میدونی که احمد میمیره

 .... واست

 تا احمد خواست ، بگوید میمیرد براي چشمهاي

 ... بیقرار و بارانی

 گلناز با اخم غلیظی دستش را روي دهان نیمه باز

احمد گذاشت و با اصوات گنگ گفت_اگه بگی ، نه من ، 
 ت میاد من رو؛ خوش....نه تو 

 چشم انتظار بذارید ؛ دیگه نرو خوب ؛ من بی کسم ،

 همه کس من

 احمد با اخم شیرینی ، لبهاي گلناز را گرفت و کشید

 و با لودگی لب زد

 ؛ منو ....جمع کن این لب و لوچه رو دختر احداقلی _



 از چی میترسونی ها

 احمد دندانهایش را با موزي گري نشان داد و با

 ن روي گونه هاي کبود شده گلناز لبانگشت کشید

 ...زد_بریم براي مردم آزاري شماره سه و چهار

. 

.. 
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 احمد حصارگلناز با لذت و خجالت خودش را در 

 انداخت

 احمد آرام آرام نجوا می کند ؛ خدا به دور این پسر



 انگار کوره آتش است ، براي خواستن و چشیدن

 ...ینلحظه هاي شیر

 چی شده بود مادر به احمد_سالم بانو ؛ چرا نخوابید_

 کال....حواس براي آدم نمیزارید که ؛ علیک سالم _

 هوش و حواس نموند برام ؛ کجا بودید تا االن از شام

 گذشته ها

 سعید با لبخندي که هنوز به وسعت خودش از رفتار

 احمد روي صورتش ماند ، با چشم و ابرو ، نیسان را

 داد و گفت نشان

 رفت و برگشت من پشت فرمون بودم ؛ خواب به_

 چشمم افتاد به احمد گفتم تو بشین ، همچین که

متر رفت ، ماشین خاموش شدسعید با خنده ، نیسان را  
 رها کرد و با دستی پشت

 بی بی قشنگ انداخت و با هم به سمت کلبه راه

 افتادند و با خنده ادامه داد

 تا اینجا این ابوطیاره رو هول بقیه هم که معلوم من_

 داد



 بی بی قشنگ یک بار ایستاد و متعجب پرسید

 !!!! به نیسان گفتی بی صحاب_

 سعید با خنده سري تکان داد و گفت_آره فکر کنم منو گفت

 خدا مرگم بده ؛ عیبی نداره مادر بچم خیلی ،_

 شاکی بود

 اي بابا ، بانو باز تو نیت کردي که ، رو اعصاب من_

 م بزنیقد

 بی بی قشنگ در حالی که به سمت کلبه میرود گفت

 بیا مادر ، بیا یه چاي تازه دم بخور ، خستگی از_

 سرت بپرهسعید معذب و با کمی طنز گفت

 ...بانو اگه بگم خیلی گشنمه چی_
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 قشنگ فداي تو بشه ؛ الهی مادر ، ما هم شام_

 تو دراز کنی ، منم شام رو میارمنخوردیم ؛ تا تو پاها

 و با لودگی شکوفیدسعید پیشانی بی بی قشنگ را 

 بیام به دست و پات می ....گفت_نیام کمک دیگه ، بانو

 پیچم ، میسوزم

 بی بی قشنگ با لذت لبخندي زد و گفت

 بیا برو ، نمی خواد شیرین زبونی کنی ، فهمیدم_

 خسته ي

 کنار کلبه بی بی قشنگ به سمت آشپزخانه کوچک

 میرفت تا اینکه ، در آستانه ي در کلبه لحظه ایستاد

 ، و رو به سعیدي که در آستانه ي ، در کلبه کفش

 هایش را در می آورد ، نگاهی انداخت و با لبخند

 موزیانه گفت_سعید مادر



 بی بی قشنگ وقتی توجه سعید را به خودش دید با

 اشاره به کلبه ادامه داد

 ریااهللا بگو ماد_

 سعید لحظه به کلبه و بعد به بی بی قشنگی که ، با

 لبخند پت و پهنی که خیره به اوست ، برایش سري

 تکان داد ، و با تمام نفهمی و حواس پرتی دستش را

 روي ، دستگیره در کلبه گذاشت و در کلبه باز شد ،

 مکثی کرد و بی بی قشنگ با خنده سري تکان داد و

کل شدسعید باز هم نگاهی به وارد ، آشپزخانه کلبهاي ش
 جاي خالی بی بی قشنگ

 انداخت و به در باز کلبه خیره شد و با گیجه قدم

 داخل کلبه گذاشت ، تا خواست در کلبه را ، ببندد

 دالرام خوابیده در تخت خواب ، توجهش را جلب

 کرد

 سعید خیره به دختر خوابیده روي تختخواب که با

 فسش ، حبس شد ، وپتو کامالً خودش را پوشانده ن

 همانطور که به سمتش قدم هاي ناخواسته و مبهوت



 برمیدارد ، با حرارت شعله هاي آتش و روشنایی ،

 اجاق کاهگلی به خودش آمد ، نگاهی به آتش و

 نگاهی به دخترك خوابیده روي تختخواب ، که زیر

 .... پتو پناه گرفتن ، داد

 .....آرام زمزمه کرد

.. 
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 ال اله اال حی ال اهللا_

 سعید با درمانده گی از رفتار ناخواسته اش کنار



 اجاق کاهگلی پایین تختخواب دالرام نشست و

 زمزمه وار گفت

 ....تو رو شکر ، خوبه که خوابه_اصالم ، خواب نیستم _
 خوشم نمیاد قیافه تو

 ... ببینم

 بیسعید با چشماي گرد شده متعجب لبخندي زد و 

 هوا از دهانش پرید

 !!!... چی شده االن_

 دالرام در حالی که هنوز زیر پتو است ، ادامه داد

 اصال ....نمردیم راحت شیم از دست توي ، بی_

 ببینم تو که همیشِه خدا ، توکلبه خودت ، غذا

هااااندالرام که دل ....میخوري ، براي چی اومدي اینجا 
 اتنگ سعید است اما با لجاجت پتو ر

 سفت و محکم چسبیده تا مبادا کنار برود و دلتنگی

 اش هویدا شود ولی ، هواي خفقان زیر پتو باعث شد

 ... ، نفس هایش تنگ شود و کمی پتو را کنار بزند

 سعید از این حاضر جوابی دالرام لبخندش وسعت



 گرفت و بی هوا گفت

 یادم نبود ، شما اینجایید_

 زد و با کمی تقال دالرام با حرص پتو را کامل کنار

 خودش را باال کشید و به تاج تختخواب تکیه داد

 چرا این...واقعا نمیفهمم ....یادت نبود ...گفت_چی گفتی 

 تو اصال حال منو میفهمی....هااااان ....کار رو می کنی 

 ، میفهمی از ظهر تا االن چشمم به این پنجره است ،

 گه اصال یادمبعد تو انقدر وقیحی که می ...تا تو بیایی

 نبود

 دالرام با تمسخر گفت

 ...یادم نبود اینجا_

 ....و با غیض گفت_به جهنم سیاه ، که یادت نبوُد ، نیست 
 خیلی

 ....وقیحی
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 ....سعید شنید و فهمید

 سعید خجالتزده از چشم انتظاري دالرام سرش را

 رام تند و تیز میپایین گرفت اما ، با حرفهایی که دال

 زند ، نفس عمیقی کشید و درمانده و ویران چهار

 زانو نشست و تمام سرخوشی که تا االن داشت پر

 کشید و تنها نجوا کرد

دالرام حرف ....به خدا درست نیست که من و شما اینجا _
 سعید را با فریادش نیمه گذاشت

 اصال آدم ...به همون خدا قسم ، که تو رحم نداري_

 .... مگه کافر می خواي مسلمون کنی....ی نیست



 هااااااااان

 سعید با شنیدن صداي فریاد دالرام بدون توجه به

 مفهوم حرف هاي دالرام و دلتنگی اش ، نیم خیز

 شد تا با تهدید دالرام را ساکت کند ، چرا که مطمئن

 است صدایش تا کلبه احمد و به گوش بی بی قشنگ

 هم رسیده است

صدا تو میره بیروناما دآلرام ....خبرتونه  چه....ساکت _
 از سر دلتنگی ، یاغی شده ، باز هم فریاد

 میزند

 یا فقط برات مهم صدا ....میشنوي چی میگم اصال_

 بیرون بره یا نره

 سعید باز هم تذکر میدهد اما بی فایده است چرا که

 فریادهاي دالرام اوج بیشتري می گیرد

 دست از سرم برداااااار _

 ید با یک خیز خودش را به دآلرام رساند و از اليسع

دندان هاي چف شده اش با اخطار دالرام را صدا 
 زد_دالرام ، صدات میره بیرون ، احمد خونه است میگم



.... 

 هان چی میگی تو ؟؟؟؟ رگ گردن براي من بیرون_

 چشماتم براي من گرد...نزن ، که اصال بهت نمیاد 

 ....چیکار میتونی بکنی....همینی که هست ...نکن 

 هاااااان

. 

.. 

... 
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 دالرام با بیتفاوتی از صورت سرخ شده و رگ هاي



بیرون زده ي گردن سعید ادامه داد_خجالتم خوب چیزیه 
 از صبح زدي بیرون ، .....

 معلوم نیست کجا خودشو سرگرم کرده که ، اصالً 

 یادش نبود ، که منم هستم

 ص و غیض گفتسعید با حر

 تو اصال ، حالت خوش نیست_

 دالرام بدون ترس از واکنش سعید با صداي بلند

 گفت

 حالم خوش نیست ، کاري....آررررره .....آره ....آره  _

میتونی ...می تونی بکنی تا حالم خوش شه ، آره می تونی
 تو فقط حرف خودتو می....تو نمی تونی.....

 فهمی ، نه حرف منو

 اي واي من ، چرا نمیفهمی تو...زنید آروم حرف ب_

 زبون نفهم پس.....من احمق ....آره من نفهمم _

 دست از سر ، من بردار ، نمیخوام ببینمت از من

 فاصله بگیر

 سعید با چشماي گرد شده خیره به دختري است که



 هیچ جوره نمیخواهد به حرفش گوش کند و کوتاه

 ونسرديبیایدسعید با نفس عمیقی که کشید ، با خ

 ساختگی کلمات را تک به تک ، خیره به چشماي

 دالرام می زند

 من دارم با شما حرف میزنم ، میگم آروم حرف_

 بزنید ، احمد االن خونه است صداتون رو میشنوه ،

 خوش ندارم صداي زن از خونه من بزنه بیرون

 و دالرام با تمام خونسردي خیره به چشم هاي سیاه

 است با بی تفاوتی کمی به شب سعید ، که غرق خون

 صدایش اوج بیشتري داد و بلندتر گفت

 صداي من بلند نیست ، تو زیاد به من نزدیکی از_

 ....من فاصله بگیرسعید با صداي بلند تري
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 سعید با صداي بلند تري دالرام را با تاکید صدا زد

 ....دآلرام_

 اصال....ال همین که هستاص ...نمیخوام ساکت شم _

 بگو دیگه من کیم که...ببینم من کیم ، هاااان

 مجبورم با توي گوشت تلخ و بدعنق که جز این که ،

 بگی ساکت باش ، آروم باشه تو یه خونه زندگی کنم

هاااااندالرام با تمسخر چشم و ابروي آمد و خودشان ....
 را

 نشان داد و ادامه داد

 صبر کن بزار...بلد نیستی حرفی نداري یا ....هوم_

 من بگم

 دالرام با بغض صدایش را گرفت کرد تا شبیه سعید



 شود و لحن سعید گفت

 دالرام ساکت_

 سعید با ناتوانی رو به دالرام که فریاد هایش تمامی

ندارد و نمیخواهد حرف هایش را بفهمد گفت_داد نزنید ، 
 چرا داد میزنی آخه ، یه خورده آروم

 االن هر که صداي شما را بشنو ، در ....حرف بزنید 

 ؛ االن میگم صداتون میره...مورد من چی فکر میکنه 

 ... بیرون میفهمید

 سعید با تاکید بیشتر ادامه داد

 صداتون میره بیرون ، عالم و آدم رو با خبر کردید ،_

 همه فهمیدن شما اینجاید

 سعید با کالفگی و درماندگی دور خودش میچرخد و

 را کالفه بار بین موهاي آشفته اش می دست هایش

کشد و چنگ می زندصداي یاغی گري دالرام خط می 
 کشد روي تمام

 اعصاب به تاراج رفته اش

 بی تو چه هااان ، داد....دوست دارم ، داد میزنم _



 ... میزنم که همه بشنون و تو دست از سر من برداري

 بین داره ، اینجا ، ...بزار همه بشنوند تو کی هستی 

 من و تو چی میگذر

 دالرام در حالی که دستش را کنار دهانش گذاشت با

 حالت حرص دربیاري شروع کرد به ادا در آوردن

آي هوار ، به دادم برسیددالرام با تمام وجود فریاد می _
 کشد و حرف می

 ....زند

 سعید چون تیري که از کمان رها شده به سمت

 جز خوانیدالرامی که در گوشه ي تختخواب و ر

 میکند یورش برد و از بین دندانهاي کلید شده اش با

 حرصی وحشتناکی و صدایی که ترس را در جان ،

 دالرام تزریق می کند گفت

 برو ....فهمیدي ، نفهم....اینجا رو فراموش می کنی _

 تو مغز پوکت ، قشنگ دنبال خودتو و اصلت بگرد

 ه وباباياصال ببین از کدام نن ...اصلت خوب اصلت ...

 و از کدام ده کوره ، دهات زدي بیرون و رو سر من



 با توم االن می فهمی چی...فهمیدي ...خراب شدي 

 میگمدالرام مچاله شده در گوشه تختخواب در خودش

 آوار شد از ترس چشمهایی خون بار سعید و صداي

 وحشتناکش ؛ قطره اشک لجبازي که در چشم

 پناهان به هایش حلقه زده بود چکید و چون بی

 ....سعید خیره شد
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 سعید با دیدن حرف خوابیده در نگاه دالرام رنگ



 باخت و با یک نفس عمیق از دالرام مچاله شده رو

 گرفت ، برگشت که برود ، از روي شانه هاي افتاده

 اش نیم نگاهی به دآلرام آوار شده روي تختخواب

مال هم .....قلبم ...ر اي گفت_قلبت انداخت و باحال متاث
 نیست ، بفهم چی

 به خدا که دورغ نیست ؛ بخاطر خودت میگم...میگم

 تو باید با واقعیت زندگی کنی نه با فانتزیهاي

 دخترونه و رویاهات ؛ هیچ کس دیگه اي هم قرار

 نیست این کار رو واست انجام بده ، پس بیخیال من

 و فانتزیات شو

 زد و آرام نجوا کرددالرام تنها هق 

 ... تو شوهر منی_

 سعید با کالفگی دستهایش را محکم روي صورت ته

ریش دارش ، کشید و رو به دآلرامی که هنوز 
 رویتختخواب در خودش مچاله شده انداخت و با تاکید

 گفت

 ◌ّ  به خداي احد و واحد....نیستم ....نیستم ....نیستم _



 ا نمیفهمیمن با تو ، هیچ صنمی ندارم ، اخه چر

 دالرام وقتی درماندگی سعید را دید قوت قلبی

 گرفت و کمی از تاج تختخواب ، فاصله گرفت و با

 صدایی به مراتب بلندتر گفت

سعید مات و مبهوت ....می کنی تو  حصارپس چرا منو  _
 از این ماده شیر که چنگ و

 دندان نشان می دهد ، سرش را با گیجی تکان داد

 دعامیانه زمزمه کر

 چی میگی_

 می کنی ، چرااااا حصارمیگم ، چرا منو  _

 سعید که تازه از بهت و گیجی درآمد با نگاه تند و

 تیزي با اخطار نام دالرام را خفن انگیز چند بار پشت

 سر هم صدا می زند

 .دالرام.....دالرام  .....دالرام ....دالرام _

.. 

... 

.... 



.... 

... 

.. 
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 عید هم ، مانع نشده ازتن صداي خفت انگیز س

 گستاخی دالرام تا این که حرفی زد که نه تنها

 فرشته ها بلکه تمام عالم چشم است

 چرا ، تو .....؟؟؟ پس چرا ....تو شوهر من نیستی _

 هااااان....ت ، حالم خوبه حصار

 سعید با درد چشم بسته و با دردي به مراتب بیشتر

 زمزمه کرد

 یدبس کنید ، کم حرف مفت بزن_

تم ، حصار_چرا وقتی تو ....اما دالرام بازم حرف میزند
 چرا وقتی...نفسم گرم میشه 

 ... تم باحال خوب ، چشماتو میبندي هاااانحصارتو 



 سعید درمانده و با غیض زمزمه کرد

 شیطون نشو ، به جون من نیافت_

 چرا وقتی نگاهم به نگاهت می افته ، میشنوم_

 هاااان ...صداي قلب تو

 با حرص رو به دالرام گفت_ساکت شو سعید

 ولی دالرام با تمام جانش فریاد کشید

 ؛ جواب منو ...نمیشم.....نمیشم  ....ساکت نمیشم_

 چراااا....بده چراااا

 سعید درست مثل انبار باروت منفجر شد فاصلهاش

 را با دالرام گستاخ با حرکاتی خوف انگیز ، کمتر و

 خونسرد دالرام کمتر کرد و درست نزدیک به صورت

 ، با تاکید بیشتر واژه ها را تک به تک ادا کرد

 ساکت شو دختر احمق ، هرچی به ذهن مریضت_

نریز بیرون ؛ تو اصال میدونی من کیم یا خودنفهمت  .میاد 
 ، کی هستی ، اصال حواست هست ، داري

 چی میگی

 دالرام از آن رجز خوانی فاصله گرفت و در خودش



 .... به تاج و تخت تکیه دادجمع شد و بیشتر ، 

 دالرام غمانگیز و حوض انگیز چشم هایش را بست تا

 ....این که سعید جایی نزدیک به

. 

.. 

... 

........ 

... 

.. 

. 

 

 

 

 سعید که یک زانو و مشت گره شده اش را روي

 تختخواب ستون بدن ، ورزیداش شده ، بیشتر به

تسرهم به سمت دالرام خم میشود و با انگشت اشاره ، پش
 شقیقه دالرام می کوبد و کلمات را تک به



 تک با هر بار ضربه زدن می گوید

 اگه فقط یه لحظه با من صنمی داشتی ، بهتر_

 میفهموندم که هر چیزي به ذهن معیوب و الحالت

 این از این ...میاد ، نباید جلوي یه پسر بریزه ، بیرون

 ا یهبعدشم من اُنقدر سست عنصر و َببو نیستم تا ب

، اونم به اسم کمک ، بخواد حالمو زیر و رو کنه  حصار
، 

 .... اینم از این حاال...می حصاراونم وقتی تو ، تو 

 سعید براي اولین بار ، در عمر سی ساله اش حرف زد

 که اگر روزي به او می گفتند تو این حرف را میزنی

سعید ....حتما با صداي بلند به این جوك قهقه میزند اما 
 شتر لب هایش را نزدیک گوش هاي دالرامبی

 برد و با لحن ملتهبی زمزمه کرد

 نه...من باید خوب لمست کنم اونم نه ، از روي پتو _

 باید دستم همه جاي ...از روي ، یک کوپه لباس

 باید انقدر ، ...بدنت چرخه ، تا حالم زیرو رو شه

 ... ببوسمت تا نفسم گرم شه



 الرام که از زیر روسريسعید جایی کنار الله گوش د

 بیرون زده لب زد

 حست کنم ...باید حست کنم ، میفهمی ....باید _

 حس بدون اینکه چیزي تنت....حس میدونی چی 

 باشهدالرام ناخواسته از این نجواي شورانگیز دستش به

 سمت یقه باز پیراهن سعید کشیده شد تا خواست

 ه بازدستش را بند لبه ي پیراهن سعید کند ، در کلب

 شد و سعید را به خودش آورد

 سعید مات و مبهوت از خودش ، با برداشتن متکاي

 گل دوزي شده که کنار دالرام بود برداشت ، و با

 .... حرص به سمت دیگري پرتاب کرد

 سعید با عذاب وجدانی که نفسش را تنگ کرد

 ......زمزمه کرد_لعنت به توي خناس
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 الرام گر گرفته از نفس و نجواي سعید ، در خودشد

 جمع شد و خودش را بیشتر به تاج تختخواب

 ...چسباند و چشم هایش را سفت و محکم بست

 دالرام با نادانی حس هاي دخترانش را بیدار می کند

 ؛ خجالت میکشد ، چشم هایش را باز کند ، ....

 خجالت از حضور بی بی قشنگی که در آستانه در

بی بی قشنگ به خیال اینکه ساعتی را سعید ...لبه ایستادهک
 و

 دالرام تنها باشند ، خودش را بیشتر در آشپزخانه

 سرگرم کرد اما هنوز ، به دقیقه نکشید که صداي جر

 و بحث نامفهوم دالرام و سعید از کلبه بلند شد و بی



 بی قشنگ با هول و وال در چارچوب در آشپزخانه

 د ، در آخر طاقت نیاورد و به بهانهایستاد و هرچه کر

 شام مجمعه ي به دست راهی کلبه شد و با گذاشتن

 مجمعه ي روي تخت زیر پنجره ، در چوبی کلبه را به

 صدا درآورد و با باز کردن در کلبه ، و دیدن حالت

 سعید و دالرام زاویه نگاهش را ماهرانه تغییر داد و

 شروع کرد به حرف زدن

 شام را آوردم با هم یه لقمه .....بیا بشین ....بیا مادر _

 بخوریم ، بچم ضعف کرد از بس شکم خالی منتظر تو

هرچهکردن  ....آرام و قرار نداشت طفل معصوم ....موند 
 شام شو بخور و بخواب گفت ، نه صبر میکنه

 تا تو بیاي

 سعید با صداي که از ناراحتی و عصبانیت خش دار

 کلبه بیرون برود گفت شده در حالی که میخواهد از

 اشتها ندارم بانو ، برم بخوابم ، فردا کلی کار دارم_

 بی بی قشنگ نگاه منظور داري به دآلرام که ، در

 گوشه تخت ، در خودش مچاله شده انداخت و شروع



 نان سنتی آذري زبانها) سیب.کرد ، الي نان فطیر (

 زمینی که در تنور به دلخواه سعید پخته شده چیدن

و به سعید که کفش هایش را با عجله و حرص میپوشد و ر
 داد ؛ به پسري که سراسیمه می خواهد فرار

 با دلنگرانی گفت...کند 

 االن خودت گفتی ....ولی مادر تو شام نخوردي -

 صبر کن مادر ،....اصال صبر کن  ...بیا مادر ...گشنته

 لقمه برات گرفتم

 ت زدهسعید که از اتفاقات چند دقیقه پیش خجال

 است بدون نگاه کردن به داخل کلبه گفت

 برم که فردا کلی کار ....بانو زحمت نکش ، سیرم _

 دالرام هنوز هم نگاهش پر از دلتنگیست ولی بلد...دارم

 ...نیست که زبانش را غالف کند
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 بی بی قشنگ نگاه دلخورانه اي ، حواله دالرام کرد و

 ...رام و دل گیر زیر پتو پناه برددآلرام آ

 اما چه بد ، که ناخواسته زیر لب ، به درکی زمزمه

 ...کرد ، که هم سعید شنید و هم بی بی قشنگ

بی ...سعید بدون نگاه کردن به دآلرام از کلبه بیرون زد
 بی قشنگ با لقمه نان فطیر که هنوز هم بوي

 سیب زمینی تنوري از آن بلند است و بوي خوشش

 دمی را سرمست خوردن ، می کند در چهارچوب درآ

 کلبه ، خیر به پسري است که فرار را بر قرار ترجیح

 ...میدهد

 دالرام از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و



 بیشتر خودش را زیر پتو جمع کرد و چشمهایش را با

 .... لجبازي بست

 مادر ، نمیخواهید شما دو تا مثل دو تا بچه آدم سر_

دلواپسی و نگرانی در تک تک ....کت زندگی کنیدو سا
 کلمه هایی که بی بی

 قشنگ با دلسوزي می زند هویداست اما این دختر

 که نام دالرام را در این روزها یدك میکشد تصمیم

 ...دارد بیش از این سرکشی کند و می کند

 هنوز لقمه نان فتیر و سیب زمینی تنوري در دست

 ...دهبی بی قشنگ بی تکلیف مان

 نزدیکتر به تختخواب دالرام از باال به دخترك خیره

 است ، که زیر پتو در خودش جنین وار جمع شده و

 .. قصد تکان خوردن هم ندارد

 مرد از راه ، نرسیده به ...مادر این درست ، نیست_

پر و پاش بپیچی و اخم و تخم کنیبی بی قشنگ لبه ي تخت 
 نشست و لقمه را در

 و دستش را با مکث روي شانه دستش جابجا کرد



 دالرام که از روي پتو مشخص است ، گذاشت که

 شروع ...متوجه ، شل شدن ، عضله هاي دآلرام شد

 کرد آرام ، آرام نوازش کردن و با مهربانی شروع کرد

 .... ، به گفتن خاطره دور

 ...خیلی جنگ و دعوا داشتیم سر نداشتن بچه_
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 دالرام که هنوز ، زیر پتو سنگر گرفته ، با شنیدن

 این حرف از طرف بی بی قشنگ با چشم هاي گرد



بی بی قشنگ با دم عمیقی ....شده ، منتظر ادامه داستان شد
 که شانه هاي افتاده اش

 را باال پایین کرد ، ادامه داد

 آره مادر جان ، ما هم دعوا داشتیم ؛ زن و شوهر_

 مونن ، میبینی هوا خوب اما یه هو هوامثل ابر بهار می

 عوض میش ؛ تو همه ي خونه ها دعوا و جر و بحث

 هست ولی مادر هر چیزي اندازه داره ، می فهمی

 .... اندازه

 حسرت خوابیده در کالم بی بی قشنگ دل سنگ را

؛ حکمت ...._فقط براي داشتن یه بچه...هم آب می کند
 خدا رو شکر ،

 اونی که با قلمش ....ی نمیده به یکی میده ، به یک

 قلم زده شرنوشت سرشت رو

 بی بی قشنگ حسرت بار نگاهش را به باال برد و رو

 به آسمانی ها زمزمه میکرد

 شد بی....مادر شدن ، شد حسرت ، شد ، نداشتن _

 ثمري ، براي یه عمر پنجاه سالم اما ، هیچ وقت



 ناشکر نبودم ، چون فهمیدم ، ثمر یه زندگی به

 شتن بچه نیست ، به داشتن یه زندگی سالم ودا

 الکی ...؛ قدر زندگی سالم تو بدون ...سالمت 

 خوشت میاد ، دعوا راه بندازي ،....هرجومرج نکن 

 مگه از زندگی ...جایی که اصالً ، ارزش شو ، نداره 

 ....چی میخواي ، جز داشتن یه زندگی سالم و بی سرصدا
 نید خوش واینکه کنار هم و باهم زندگی ک

 پشت بشید ....هم دم و هم زبون هم باشید ...خرم

 حتی اگه روزگار ، نخواست شما...براي هم 

 داشتن یه زندگی فقط و فقط گذشت ....بخواهید

 لبخند بزن ، شاد باش ...بگذر ...بگذر مادر ....میخواد

 ، وقتی مرد زندگی تو ، میبینی ، به روش ، روي

 ؛....، اون رو ترشی کرد حتی اگه .خوش ، نشون بده 

 .میفهمی چی میگم مادر

 بی بی قشنگ رو به آسمان ، آسمانی ها لبخندي زد

 .... ؛ نگاهی که معنا کردنش سخت و غمانگیز است

 نگاهش را دوباره به دآلرامی که زیر پتو نفس هاي



 سختی می کشد داد ، و با کمی سر زنش شانه دآلرام

بفهم ، الکی سر  ... را تکان داد و گفت_میفهمی مادر
 هیچی ، مرد رو به

 همون قدر که تو از صبح چشم به در ...لجبازي ننداز 

 بودي تا بیاد ، اونم چشمش به این خونه ، و چراغ

 ....حصارروشن ، این خونه بوده ، تا بیاد 

. 

.. 
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.. 
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 بی بی قشنگ نفسی گرفت و ادامه داد



 ، توي خونه اي که چراغش دست زنش حصارتا بیاد _

 روشنه ، غذاش گرم و جاش امن و سالمه ، خستگی

 شو ، در کن نه اینکه تو با داد و هوار بیآبروش ، کنی

 همین حرف هاي بی بی قشنگ ، کافی بود تا دآلرام....

 طلبکارانه پتو را کنار بزند و با حرص بلند شود و

 بنشیند و با لجبازي گفت

 ؟؟...میدونی به من ، چی میگه ....چی میگی بی بی_

 تا دآلرام خواست حرف هاي رد و بدل شده را بزند

 بی بی قشنگ لقمه را با تشر به دست دالرام داد و با

 غیظ گفت

 چرا ، سر بی خیال داري ، ....مادر ، بفهم چی میگم _

 ؛ چرا....تو نمیخواي ، زندگی صاحب شی ....آخه

 ...نه و زندگیبشوريالکی الکی میخواي ، دست از این خو
 وقتی هنوز نمیدونی با مردت ، با صاحب

 سرت ، سایه عمر زندگیت ، چه طور رفتار کنی ، یاد

 بگیر ، یا نه ، حداقل ساکت باش ، تا مرد خودش بهت

 ... راه و رسم زندگی کردن رو یاد بده



 دآلرام خصمانه و بی پروا میان حرف بی بی قشنگ

 پرید ، بیرحمانه قضاوتت کرد

 اون سرش جاي دیگه گرمه ، که به من میگه ، اصال_

 .... یادم نبود ، تو بودي

 بی بی قشنگ که پشت به دالرام کرده ، بود تا

 مجمعه ي را بردارد ، با حرف دآلرام ، متعجب

 ؟؟...!!!چی میگی ...صدایش زد_دالرام 

 ؟؟ این چه جور....مگه ، دورغ بی بی ....هااااان _

 فت ماه اینجام عین ماستمردي که ، االن ه

 ....میمونه

. 

.. 
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.... 
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. 



 

 

 

 بیبی قشنگ مجمعه ي را ، رها کرد و با ترس

 مشهودي به سمت دالرام پا تند ، کرد و در حالی که

 شانه هاي ، دآلرام را از دو طرف گرفته آرام اما با

کمی تنش ، تکانی داد و با سرزنش گفت_خاك بر سرم ، 
 ین حرفها را هم ، به سعیدنگو که ا

 !؟...زدي 

 دآلرام با بیخیالی سرش را برگرداند و با بیتفاوتی

 گفت

 چه بدونم ، خودش مشکل داره_

 ... دالرام ببینم تو رو_

 دالرام باز هم نگاه گرفت و این کارش ، بی بی

 قشنگی را ترساند ؛ بی بی قشنگ از حالت تهاجمی

نی دست زیرچانه درآمد و لبه تخت نشست و با مهربا
 دالرام برد و صورت دالرام را به سمت خودش



 کرد و نصیحت وار گفت

 مادر فداي تو بشه ، سعید ، پسر سالم اي ؛ من پنج _

 ساله میشناسمش ، تا به االنم ، خطایی نه من ، نه

 ببین منو ؛ من تا  ماه ....اهالی روستا ازش ندید

 ... پیش نمی دونستم ، تو هم هستی

 رام باز هم ، با لجبازي میان حرف ، بی بیتا دآل

 قشنگ پرید و گفت

 که من ....بیا ، خوب یه ریگی به کفش بوده ، دیگه _

 ؛ حتی شماي که ، به ...رو ، تو خونه حبس کرده 

اسم مادرش ، صداتون میزنه ، تا حاال من رو ، ندیدبی 
 بی قشنگ با تعجب هینی کشید و با ترس اینکه

 شد ، نگاهی به بیرون انداخت و باکسی در اطراف با

 استرس گفت

 ؟ یعنی چی ، ریگی به کفشش....چی میگی مادر _

 ؛ االن احمد خوش نداره ، وقتی سعید خونه .....داره

 ...است ، گلناز بیاد اینجا یا از خونه در بیار

 دالرام با قیافه حق به جانب ، در چشمهاي بی بی



 قشنگ خیره شد و گفت

 احمدم ، فهمیده ، سعید یه ریگی به آقا ....بیا _

 ...بی بی قشنگ هاج و واج....کفشش داره
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 بی بی قشنگ ناامید از این روي دالرام ، چند بار ، با

 سرزنش ، پشت دست دالرام زد و سرزنش وارتر

 گفت

 این ره که میروي ، به ترکستان هم نیست ، چه_



 از قدیم االیام گفت ، همه ....برسه به خونه دوست

 گفتند ، منم به تو میگم ، زن و مرد اگه دور از هم

 سر به متکا بزارن و بخوان ، هیچ وقت ، به آشتی

؛ قدیمی هاي مدام گفتند ، زن و شوهرکنار  ....نمی رسن 
 هم ، سر به متکا ببرن ، به خاطر اینکه ، اگه تو

 ست وروز از هم دلخورن ، تو شب ناخواسته د

 پاشون به هم میخوره ، حالشون عوض میشه ،

 یادشون میره که از هم دلخورن ولی ، از این زبان

 تند و تیز تو ، که من از تو میبینم ، فکر نکنم ،

 .... چراغی روشن شه

 سعید با همان لباس هاي خاکی ، لبه ي تخت

 نشست و با حرص ، روي صورت ته ریش دارش ،

 ار محکم تر و عصبی تر ،مدام دست می کشد و هر ب

 و گاهی پنجه هایش را بین موهاي آشفته اش چنگ

 و در انتهاي این همه آشفتگی هایش ،....، میکند 

 دست هایش را پشت گردنش ، قالب کرد و سرش را



محکم به عقب کشید تا از این ، آشفتگی خانه خرابکن ، 
 آزار شود ولی ، همه این بی قراري ها ، بی فایده

 ...است

 همان طور که سعید ، دستهایش را ، پشت گردنش

 قالب کرده ، با خود خوري زمزمه کرد

 ربطی به اون نداره که ، اون گیج نمیدونه ، من_

 ؟ ؛ دختري ، دیوانه...؟ ، منم گیجم...احمق چی 

 راست تو صورتم ، زل میزنه هر چی به ذهن معیوب

 .... اَ اَ اَ اَ دختري گیج ....الحالش میاد ، میگه 

 مشت گره شده اش را مقابل لب هایش که از حرص

 روي هم فشار میدهد گذاشت و هر از گاهی با حرص

به لب هایش میزندسعید با عصبانیت ، لگدي در هوا پرت 
 کرد و پنجه

 هایش را محکم تر ، بین موهایش کشید و با حرصی

 که از رفتار نسنجیده ي خودش با دالرام داشت ،

 روي لب هایش زد و گفت کف دستش را محکم

 پس مِن چیم ؛ اون چه َدري ...اصال اون احمق _



 ... َوري بود که من ، به دختر مردم زدم

 سعید ناخواسته ، نگاهش خیره به لبخند شیرین بانو

 در قاب عکس شد و درست مثل وامانده ها روي

صندلی آوار شد ، و زمزمه کرد_حرف هایی زدم شیرینم 
 ن بهدري وري که م ....

 دالرام زدم ، اگه یکی به ساره بزنه ، حتی اگه ،

 .....شوهرش باشه ، گردن شو ، میشکنم
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 الکی اینطوري نگام نکن ، همینی که گفتم ، خوش_

 ندارم از این به بعد ، از کلبه بزنی بیرون ؛ بگرد براي

 خودت توکلبه ، یک کاري جفت و جور کن ، تا

 ؛ االن این چه قیافه اي ، به خودت ...گرم شی سر

 گرفتی

 این بار احمد همان طور که لب میزند از حرکت دست

 هم استفاده می کند ؛ حرکت هایی که پر از

عصبانیت و تنش استاین تنش و عصبانیت گلناز را هم 
 ناراحت کرده و هم

 ... ترسانده

 ؟؟ ...نگا ، با شما ما ؛ االن فهمیدي چی گفتم _

 گلناز با ناراحتی رو برگردان و بی توجه به جلز و ولز

 زدن هاي احمد ، خودش را سرگرم جمع کردن سفره

 شام می کند

 احمد وقتی بی توجهی گلناز را دید کمی خودش را

 جلو کشید و به آن سمت سفره ، که گلناز روبرویش

 است و با حرص و مچ دست گلناز را ، که در حال



ی بود ، گرفت و به سمت خودکشید ، برداشتن پارچه سفال
 گلناز تعادلش .چون این اتفاق بی خبر افتاد 

 را از دست داد و پارچ سفالی چِپ شد و آب در سفره

 سرازیر شد و نان هایی که بی بی قشنگ صبح زود ؛

 پخته و پشت در براي آنها گذاشته بود توسط آب در

 حال خیس شدن است

 و ابرو به سفره و نان گلناز اخم ظریفی کرد و با چشم

 و آبی که هنوز از پارچه سفالی خالی میشود را ، به

 احمد نشان داد و با اصواتی گنگ ؛ که ناراحتی در

 آن مشهود است ، گفت

 چرا این کارو می کنی ، چرا از وقتی اومدي یه سِر ،_

داري اذیت می کنی ؛ معلوم هست به تو چی شده ،تو رفتی 
 ، یا رفتی دعوا بیاري با آقا سعید حرف بزنی

 ؟؟!! ...

 احمد با اخم غلیظی رو به گلناز لب زد

 گلناز خوب میدونم که میدونی ، نباید سر به سرم_

 االن فهمیدي چی گفتم ؟ یا جمع کنیم این ....بزاري



 بند و بساط زندگی وامونده رو ، بریم خونه ننه

 ....گلنسا
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 تمام خاطرات .م و حجت خوفناك احمد گلناز با تما

 چند ماه پیش که پر بود از دعواها و اخم و تخم ها

 مغموم و دلشکسته از این تند و تیزي احمد ، خودش

 را جمع و جور کرد و تنها با تکان دادن سر ، بدون

 هیچ منظوري مجمعه ي که ، سمت راستش بود را ،

 و بانزدیک کشید و شروع کرد به جمع کردن سفره 



 برداشتن پارچ سفالی و دستمالی که از توي

 مجمعهي برداشت ، آبی که در سفره سرازیر شده را

 ... پاك می کند

 جالب رفتار احمد است ، با اینکه هنوز هم اخم به

 چهره مهربانش دارد ، به گلناز کمک می کند تا ظرف

ها را جمع کندگلنازي که هنوز هم ، مشغول جمع کردن 
 آب

 ده ، استسرازیر ش

 احمد با برداشتن مجمعه ي که از دو قابلمه کوچک

 و دو بشقاب گل سرخ و پارچ و لیوان سفالی و آن

 پیاله هاي ترشی ، است را با یک نگاه زیر چشمی که

 به گلناز انداخت ، به سمت آشپزخانه رفت

 احمد زیر لب با خود نجوا می کند

 ارشسعید پسر فهمیده ي به خدا ، که به اوستا سف_

کرد تا یه آشپزخونه جمع و جور ،تو کلبه دربیاره ،وگرنه 
 این حضرت خانوم به بهانه ي پخت و پز یا

 شستن ظرف ها ، می خواست راه به راه بره بیرون



 انگار که گلناز گوش شنوا داشته ، باشد با صداي

 بلند اما ، نه آنقدر که صدایش از کلبه بیرون برود رو

 ش مادرزادي خاموش است ،به گلنازي که ، گوشهای

 گفت

 به جان تو ، که می خوام دنیا نباشه ، فقط بفهمم که_

 از کلبه زدي بیرون ، اونوقت اون روي نداشته مو ،

گلناز هنوز هم ، از خط و نشان هایی ....بهت نشون میدم 
 که احمد ، نیم

 ساعتی هست برایش میکشد ناراحت و غمگین است

 به سمت آشپزخانه راه و با همان شانه هاي افتاده

 ... افتاد

 گلناز هنوز به چهارچوب در آشپزخانه نرسید که

 ...احمد ، راهش را بست

 گلنازي که ، دستمال نخی را در کاسه گل سرخ

 گذاشته و با دو دست گرفته و نگاهش را به کاسه گل

 سرخ گره زده ، بدون نگاه کردن به احمد ، به دنبال

 .....آشپزخانه شودراه دیگري است ، تا وارد 
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 دستبردن زیر چانه .احمد با پف کالفه ي که کشید 

 . گلناز ، و وار دارش کرد تا نگاهش را باال بکشد

 وقتی رخ به رخ گلناز شد لب زد

 بعداً َنه گی ...ببین تو داري شروع می کنی ، ها_

 ؟؟...احمد اخالق نداره 

 احمد درآمد و با اصواتی گنگ ،گلناز به میان حرف 

که از ناراحتی ُتِن صدایش ، خش دار تر شده گفت_ من 
 اصال به تو ، و اخالق تو ، کاري ندارم ، گفتی



 !!؟؟...درست ...بیرون نرو

 احمد با غیض گفت

 .... گلناز_

 گلناز با اصوات گنگ ، با تاکید و حرص گفت

 بیرون ....گفتی....من  ....به.....؟؟؟ تو  ...درسِت _

؟؟!!احمد با یک قدم فاصله را پر کرد و صورت ...نرو....
 گلناز را

 بیشتر به سمت باال کشید و با غیض لب زد

 .....ها ....تو داره شروع می کنی_

 تو به من گفتی بیرون نرو ، درسته ؟؟ _

 احمد با ُتِن صداي بلند و بدي گفت

 میگماالنم  ....آره من گفتم ، خوب حاال چی میگی _

احمد با ...پا تو از در این خراب شده ، بیرون نمیزاري
 حرص بیشتر چانه گلناز را گرفت اما ،

 .فشاري که درد آور باشد به چانه ي گلناز ، نیاورد

 تنها هدف احمد ، این است که با گلناز چشم در

 چشم شود و لب زد



 من آدِم کلکل، کردن نیستم گلناز ، حرفمو یه بار_

 کلمه ي ترکی به معنی.بیلدین ( ....م میزنم ،تاما

 ) فهمیدن

 گلناز با کمی تقال توانست چانه اش را آزاد کند تا با

 ولی احمد کنار .کنار زدن احمد وارد آشپزخانه شود 

 نکشید و با ُپروي صورتش را نزدیک لب هاي گلناز

 آورد و با گرفتن شانه هاي ظریف گلناز او را مجبور

 یش دارش را ببوسد ولی گلنازمی کند تا صورت ته ر

رو گرفت و صورتش را به سمت دیگري می برد وهرچه 
 احمد مصرانه ، صورتش .، گلناز رو می گیرد 

 ...را نزدیک لب هاي غنچه شده ي گلناز می برد
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 حاال که احمد ، خیالش از بیرون نرفتن گلناز آرام

 میکند و با شیطنت کاسه باب شوخی را باز .گرفته 

 را از دست ، گلناز گرفت و روي تنها کابینت فلزي

 سه دره ؛ که در مجاور در آشپزخانه است ، گذاشت و

 کشید و بلند کرد حصاربا یک حرکت گلناز را به 

 صورت احمد درست رو به شکم بی نقص گلناز قرار

 ... گرفت و این یعنی

 دارد با صورتشاحمد در حالی که گلناز را به آعوش 

شکم گلناز را قلقک داد و گلناز با لبخندي که بهخنده میرود 
 با دست هایش سر احمد را میگیرد تا

 ...شاید از این حجم از قلقک آزاد شود ، اما

 هان ....چند بار به تو گفتم دختر خوبی باش_

 شیطنت هاي احمد کار خودش را کرد و لبخند گلناز



 ....جان احمد نشست ، قهقهه ي دلنشینی شد و به 

 گلناز حاال زیر تن تنومند احمد ، با دست هاي که

 ...باالي سرش ، توسط یک دسِت احمد ، مهار شده

دست دیگر احمد که ....گلناز قدرت تکان خوردن ، ندارد
 با نگاه خصمانه اي که پر است

 از آزار و اذیت و قرار است نقطه به نقطه بدن گلناز را

 بخند موزیانه ي ، رو به چشم هايقلقلک بدهد با ل

 غرق خنده ي گلناز لبخندي به مراتب شرورانه زد و

 ....لب زد

 درست که احمد سی و سه ساله است ولی ، بیست و

 ....پنج سالی هست که با گلناز زندگی کرده

 درست از زمانی که در هشت سالگی گلناز تازه

 .ش دادنحصارمتولد شده را ، به 

 تک تک رفتارش براي گلناز دلریز احمد می داند که

 و شیرین است و باز هم دست به تبحر زد و سرش را

کج کرد و با بستن یک چشم اش زبانش را یک وریبیرون 
 آورد ، شروع کرد به تکان دادن زبانش ؛ با



 اینکه احمد روي شکم گلناز نشسته اما ،

 سنگینیاش روي زانوهاي خودش است ؛ با رها

 بند کشیده گلناز ، با ادا و اطوار کردن ، دستهاي به

 تا گلناز خواست بلند شود ، با....نفس عمیقی کشید

 هر دو دستش دست هاي گلناز را گرفت و دوباره ،

 باالي سرش برد و به بند عاشقی کشید و لب زد

 کجا بودي حاال ....آي....آي....آي _

 احمد آرام آرام سرش را نزدیک سر گلناز آورد

فس اي گلناز مخمور لب زد_دلخور درست در یک ن
 وقتی .....چشماتو اینطوري نکن ....نباش

 میبینی حالم ، قاراش میشه ، تو بگو چشم اما ، نه

 که اگه الکی بودنش رو بفهمم ، اون ...چشم الکی

 .... وقت که اوضاع و احوالمون ، اصالً درست نیست

 اونوقت من میشم احمد ننه گلنسام و تو هم میشی

 من میزنم خراب می کنم ، تو هم ....احداقلیدختر 

 ....نمیتونی جفت و جور کنی

 ....درست
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 گلناز بغض خوابیده در گلویش را با کشیدن بینی

 اش به رخ احمد کشید

 احمد با کمی فاصله با اخم غلیظی و نیمه بستن

لب  ....چشمهایش با تشر نگاهی به گلناز انداخت
 .....زد_دیگه

 ....گلناز حاال ، معنی یک بام و دو هوا را میفهمد

 نمیداند زیر خیمه احمد ، عاشقی کند یا با تشر



 هایش بی پناه شود و چون کودکان راند شد به

 آعوشش پناه ببرد و این بی پناهی آخرین چیزي

 است که گلناز می خواهد که در زمان حیاتش اتفاق

 م هایش لبخند اجباري زدبیفتد و تنها با بستن چش

 تا احمد بیش از این با اخم و تخم هایش دلهره به

 چون میداند احمد فقط یک بار .جانش نیاندازد 

(اگر بگوید خراب میکند ، پس خراب ....حرف میزند
 اگر .میکند 

 ) بگویند ، آباد می کند ، پس آباد می کند

 گلناز چشم هایش را رو به احمد باز کرد و احمد دید

 دید اما ، به .که چشم هاي گلناز چقدر غمگین است 

 رو نزد تنها عاشقانه لب زد

 فقط قرار تو .امشب از مردم آزاري خبري نیست _

 بشی معبد من ، من بشم زائر تو ، من ببوسم ، تو

 قبوله ....اجابت کنی 

 احمد به حالت فکري رو به چشمهاي منتظر گلناز

 ....حنایی تو ببوسم لب زد_ اول از همه ، هم چشمهاي



 .....شکوفید .....ن شکوفیداحمد شروع کرد به 
 ....شکوفید

 ...شکوفیدو 

 هاي بهشتی ، گلناز غرق شکوفهاحمد سیراب از 

 خواب را چون سربازان وطن ، که خاکشان را ناموس

 شان میداند و هرگز به هیچ دلیلی دست از داشته

 تکشیده و این لذ حصارهایشان نمیکشند ، به 

 بخش ترین قسمت ، معاشقه هاي احمد است

 احمد چون پیچک به دور گلناز پیچیده جوري که

گرفته که لب هایش  حصارگلناز را از پشت در 
 کنارگوشهاي خاموش مادر زادیش باشد و باز هم آرام

 ....آرام براي دل عاشق خودش نجوا کرد

. 
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 دنیا ، وقتی اینطوري تو داشتن تو ، یعنی داشتن_

 می این یعنی ، همه چیز جفت جوره ؛ میدونیحصار

 گلی نازم ، من اگه هر روزم بگم ، خدا دمت گرم بابت

نفس هاي آرام ....توي گل نازم .....همه دنیام ، بازم کمه
 احمد ، عمیق تر می شود و خواب می

 ....شود بستر وحشت هایش

* _ 

 ؟ شام که... سعید مادر کجا میري اول صبح

 لجِ  .ناشتا هم بري ، زخم معده می گیري .نخوردي 

 چی کردي مادر ؛ بیا بشین سر سفره ، به فداي قد

 رعنات بشم من

 دستش را پشت .سعید نزدیک بی بی قشنگ شد 



 ن پیشانی بیشکوفیدسر بی بی قشنگ گذاشت و با 

 بی قشنگ ، رو به صورت سفید و گرد دوست

خند زد و با مهربانی گفت_بانو داشتنی بی بی قشنگ لب
 اینطوري میگی قد رعنا ، هول ورم میداره کله

 ها ...پا میشم

 مادر بیا دوستی رو برقرار کن ، بریم سر سفره ؛_

 ....خوبیت نداره

 سعید سیاست به خرج داد و با برداشتن اولین نان از

 روي دست بی بی قشنگ با عجله گفت

 و جفت چشمام ؛اگه مش اسماعیل منتظر نبود ، ر_

 می شناسی که مش اسماعیل رو ، با کسی شوخی

نداره ، تاقار ماست را دیر برسونم چپ میکنهآوردن نام 
 مش اسماعیل ، کافی بود تا بی بی

 قشنگ دست از سر سعید بردارد و با گذاشتن

 مجمعه ي روي تخت چوبی زیر پنجره ؛ نان را از

 اشتندست سعید گرفت و با قاشق شروع کرد به گذ

 سر شیر و عسل الیه نان و با قاضی کردن نان رو به



 سعید ایستاد و گفت

 بیا شما ، این لقمه رو بگیر بخورد ،تا ضعف ورت_

 ....نداشته

 سعید سرخوشانه و مستانه گونه ي بی بی قشنگ را

با مهربانی کشید و گفت_آقا قربونت بشم بانو ؛ پس برم 
 دیگه ؛ کاري بود و

 بگو به احمد خودش خبرمچیزي الزم داشتی 

 .میکنه

 ...بی بی قشنگ

. 
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 بی بی قشنگ با تعجب و کمی دلخوري رو به

 سعیدي که عجله دارد براي رفتن گفت

 داري میري پیش مش اسماعیل دیگه ؛ مگه قرار_

چقدر طول بکشه که میگی به احمد بگو ، خبرممیکنه ؛ 
 نمیره ؛ مگه کجا کالً بري بیایی به ساعت

 ...قرار بري بعدش

 بی بی قشنگ از بیداري دالرام باخبر دار ، است

 صدایش را پایین آورد و با تشر پشت دستش را به

 ي سعید زد و با دلخوري مشهودي شانهقفسه ي 

 گفت

 ؟....نگو که باز رو دور قهر افتادي_

 سعید مسیر حرف را عوض کرد و با شیطنت که فقط

 قشنگ است ، چشم و ابرو آمد و مخصوص بی بی

 ُنچی کرد و گفت_خریداري

 بی بی قشنگ نزدیک به سعید شد و از آن روي



 توبیخ و تشر فاصله گرفت ؛ روي انگشتان پاهایش

 بلند شد و با گرفتن سر سعید لب هایش را نزدیک

 گوش سعید برد و زمزمه کرد

 ها مادر ...توچرا  ....دالرام بچه سنه ، نادونه _

 د نگاهش ناخواسته به پنجره باز اتاق دالرامسعی

 کشیده شد و با دیدن سایه پشت پرده ، چشم

 هایش را بست و صورتش را رو به صورت دوست

 ن صورت بیشکوفیدداشتنی بی بی قشنگ کرد و با 

بی قشنگ به حرف هاي زمزمه شده اش پایان دادبی بی 
 قشنگ زن پخت و فهمیدي است اما اجازه

 ن و لبخندشکوفیدسیر حرف هایش را با نداد سعید م

 هاي قشنگش عوض کند

 باشه قربونت بشم ...سعید مادر فهمیدي چی گفتم_

 سعید اما رندانه نگاه و حواسش را به لقمه ي در

 دستش داد و در حالی که ، گاز بزرگی از نان غازي

 شده در دستش می گیرد ، با کمی شیطنت حواسش

 شیر و عسل اگر از آنرا به زیر لقمه میدهد که سر



 بیرون زد آن را هم شکار کند ، تا مبادا روي زمین

 مطمئناً با این کار می خواهد از جواب دادن طفره...بریزد

 برود و موفق هم بود

 بانو دفعه بعدي سرشیر و عسل را بزار الي نون ، نه_

 نون رو ، بزار الیه سر شیر و عسل ؛ ببین اوضاعی

 که این کله غازي ام که دستم....اینه حاالم  ....منو 

 ... دادي ، خودش تنهاي عذابی
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 بی بی قشنگ با نفس عمیقی که ، کشید با برداشتن

مجمعه ي با لحن دلخوري گفت_باشه مادر ، برو خدا به 
 همرات ، فقط یادت باشه ،

 اگه بازم پنجعلی را دیدي ، مومیایی هم بگیر

 ...جفت چشمام ؛ دیگهبه روي _

 دیگه سرت سالمت ، برو خدا پشت و پناهت_

 .سعید ذاتاً ، عاشق این است که ، به مادر که میرسد

 ...محبت خرج کند آن هم با جان و دل

 سعید با شیطنت بی بی قشنگ دلخور را یک دست

گرفت و گفت_میگم بانو ، االن لبام شیرین شده  حصاردر 
 ؛ یه ماچ آبدار

 رم ، بعد برمازت بردا

 بی بی قشنگ با خنده شیرین از زیر بازوي سعید

 بیرون آمد و با منظور دار ، گفت

 مادر من ، مال مردم خور نبود ، نه هستم_

 بی بی قشنگ که سایه دالرام را از پشت پرده دید

 مجمعه ي را برداشت و با اشاره به کلبه احمد گفت



 این چند روزي هست از گلناز خبري نیست ؛ برم _

صبحونه رو برسونم بهش ؛ شاید بچه ام گلناز 
 برم مادر برم ....مریضاحوال ، که از کلبه بیرون نمیاد 

 ببینم چه خبر که خبري نیست ازش

 سعید گیج و مبهوت خیره به مسیر بی بی قشنگ

 لقمه غازي شده را گاز می زند که با حرف دآلرام

 هگیجی اش بیشتر شد ، و با نگاه سوالی خیره ب

 ولی با .لبخند پر از منظور دالرام ، منتظر جواب است

 ادامه حرف دآلرام بهت و گیجی اش بیشتر میشود

 به خاطر همین .....اون روز  ....لباي منم شیرین بود _

خوشت اومده ،  ....مزه شیر برات تازگی داشت 
 منظور دالرام را بفهمیده .سعید که دوست ندارد ...بود

 ه باز و پرده اي که در یک دستقدمی به سمت پنجر

 دالرام است ، رفت
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 چی متوجه نمیشم ، چی میگی_

 دالرام که از این حالت گیجی سرگردانی سعید

 کیفور است با پیروزي گفت

گیجسعید با دلخوري رو برگردان  ....از بس که گیجی_
 و گفت

 و این طوراگه قصد ، دست انداختن من را دارید _

 سرگرم میشید ، موردي نداره ، اما بهتر دنبال جفت

 خودتون باشید ؛ من کار دارم

 ؟؟!! اینو خوب اومدي اما ، بهتره بدونی اون....جفت_

 . لیوان شیر عسلی که اون رو از این طاقچه برداشت



 مزه اش برات تازه ....همونی که یه نفس سر کشیدي 

 ....گی داشت و دلنشین

 مکثی کرد و سعید با ناباوري برگشت و خیرهدالرام 

 به چشمهاي پیروز دالرام ، انگشت اشاره اش را به

 .... سمتش نشانه رفت و ویرانه زمزمه کرد_نگو که

 و دآلرام پیروزمندان تر سرکج کرد و با کمی دلبري و

 طنازي که عجیب ، نوظهور است گفت

 .... تو چی فکر می کنی ، عشقم_

 گرد شده به رفتارهاي دالرام با ُتن سعید با چشمهاي

 صداي خفه اي گفت

شوخی بی مزه ایه_بی بی قشنگ ، لیوان دم دستش نبود _
 ، به ناچار

 شیرعسلی که می خواست براي من بیاره ریخت ،

 بود ، تو لیوان خمرهاي مسی که دوست داري و برام

 آورد ، گفت بهتره زودتر بخورم که به دلش برات

 است از راه برسی و اوقات تلخی کنیشده ، که االن 

.... 



 دالرام کمی خودش را نزدیک تر به چهار چوب

 پنجره کرد و با لحن لوسی گفت
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 انصافاً هم ، شیر براي منم یه مزه دیگه ي ،_

نه اینکه تو باهاش همیشه شیر می خوري؛  ....داشت
 دلم منم نشستیه جورایی به  ....طعمش عالی بود

 ...و گرم کرد

 سعید با چشماي گرد شده ، خیره به دآلرامی است



 که طنازانه ، موهاي سیاهش را پشت گوش هایش

 میبرد ؛ سعید تنها در یک نظر ، گوش گوشواره دار

 دالرام را دید و با سرعت نگاهش را دزدید و مسیر

 پیش رویش را ، با قدم هایی که از هم پیشی می

 ...دویدن ، با سرعت طی کرد گیرند براي

 سعید تنها می خواهد از این مهلکه جان سالم به در

 دالرام لبخند دندان نمایی زد و باحال سرمست از....ببرد

 قیافه وارفته سعید ، با صداي نسبتا بلندي که به

 گوش هاي ، سعید هم برسد ، گفت

 کیش و مات_

 سعید دستش چند ثانیه روي دستگیره در نیسان

 ک شد و با نفسی که حبس شده ، بود نگاهشخش

 ... خیره ماند

 سعید با دم عمیقی هم نفسش را آزاد کرد و هم در

تمام این هفت ماه ...نیسان را باز کرد ، رفت که برود 
 گذشته ، که هر وقت با دالرام

 رفتن را به ....بحث کرده یا مشاجره لفظی داشته 



 ....ماندن ترجیح میداد

 ک شب یا دو شب بیشتر طول نمیاین رفتنها ی

 کشید و هر وقت که بر می گشت ، کمتر از روزهاي

 دیگر با دالرام برخورد ، می کرد و تمام سعی اش این

 ...بود که با دآلرام روبرو نشود

 ولی روزي از راه می رسد که سعید میرود و آمدنش

 روزهاي طول خواهد کشید و روزي که بر می گردد

 خوب پرده را ، رها کرد و با پیروزي دالرام با حس....

 .لبخند جان داري می زند و به تاج تخت تکیه داد

 نگاه دالرام به کاسه گل سرخی که مملو از عدسی

 است ، افتاد که بیبی قشنگ مخصوص او پخته است

 و بخاري که از کاسه گل سرخ بلند می شود

 ....از داغی عدسی خبر می دهد

 سعید ، به او رسیده و باکاسه اي که قبل از آمدن 

 حس خوبی زمزمه کرد

 آخ بی بی ، من عاشق این عدسی هاي توام که با _

 رنگ و لعابش درست مثل صورت ....قلم گاو میپزي 



دالرام مستانه به این همه خوشی زیر ....سعید میمونه
 پوستی اش

 .قهقهه می زند

 سرمست است .....دالرام ، سرمست 
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 بیا مادر ، صبحونه رو بگیر_

 احمد شاکی و دلخور دست بی بی قشنگ را گرفت

 و به داخل کلبه کشید و در حالی که با یک دست



 مجمعه ي را گرفته در را بست و رو به بی بی قشنگ

 ببینم ، مگه قرآن گذاشتم جلوي ....گفت_این چه کاریه 

 در که حذر می کنی بیاي تو

 ه حرفیهنه مادر این چ_

 بی بی قشنگ در حالی که وارد کلبه شد ، با دل

 سینی را از دست احمد .نگرانی مادرانه سعی دارد 

 بگیرد

 بده به من مادر ؛ با یه دست گرفته ي به دست_

فشار میاداحمد با پشت چشم اول هیکل مردانه اش را ، و 
 بعد

 سینی در دستش را نشان داد و گفت

 ز کربالیی صفدر ، نشستبی بی از بس با خدابیامر_

 و برخاست کردي َیلی مثل من ، به چشمات نمیاد ها

 بی بی قشنگ غرق لذت از این حرف احمد چون

 دختران دم بخت گونههایش اناري شد و با تکیه

 دادن به پشتی ترکمن با عشق واضحی گفت

 اگه ...اره مادر ، خدابیامرز چهار شونه و قدبلند بود_



این درد نمی شداحمد با شیطنت خندید االن زنده بود ، از 
 و سینی صبحانه که پر بود

 از نان هاي داغ فطیر و کاسه هاي شیر سرشیر و

 عسل و کره اي ؛ که همین دیروز به کمک سعید و

 احمد درست کرده ، بودند در سینی به چشم می

 خورد و همه چیز به طرز چشم نوازي چیده شده ،

 ... است

. 
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 بی بی ، عشق می کنی ها ، همچین که از کربالیی_

صفدر اسم میاد ، وسطگلناز که در اتاق تند تند لباس هایش 
 را عوض

 میکند ، با نگاه کردن در آیینه ؛ نگاهش خیره به

 قرمزي کنار چانه اش افتاد و با لبخند خجولی

 روسري اش را نزدیک تر کرد تا قرمزي چانه اش را

 .... ندپنهان ک

 .گلناز از اتاق بیرون آمد

 احمد با دیدن گلناز با اشاره از او خواست که بیاید و

 .کنار بی بی قشنگ بنشیند و نشست

 کشید و حصاربی بی قشنگ شانه هاي گلناز را به 

و با محبت رو به احمد گفت_ قصد  شکوفیدشقیقه اش را 
 مزاحمت نداشتم ولی ، دیدم چند روزي از

 .نیست ، گفتم شاید ناخوش احوال گلنازم خبري

 االن که می بینم خدا رو شکر سرحال و قبراق

 احمد که از وسط حرف هاي بی بی قشنگ نگاهش

 را به گلیم زیر پایش داده و با انگشتش خط هاي کج



 و ماوج می کشد تا از جواب دادن به نوعی طفره

 برود و با لبخند اجباري نگاهش را به بیبی قشنگ

 بهانه هاي دم دستی ، میخواهد که گلناز راداد و با 

 باز هم ، در کلبه نگه دارد

 اما کلی براي خودش .نمیدونم چی کار می کنه  _

 نخ .هر روز یه جا رو دستمال میکشه ....کار تراشیده

 و سوزن که از دستش ، نمیافته و با خنده الکی که

واضح و مبرهم است رو به بی بی قشنگ ادامه داد_ یه 
 لباس تن منم گلدوزي .ولو بهش رو بدم کوچ

 .... می کنه

 حقیقی و واقعی و با .بی بی قشنگ لبخندي زد

 ن دوباره شقیقه گلناز گفتشکوفید

 خدا بیامرز کربالیی میگفت ، زنی به دل مرد_

 مرد بدون زن همه جوره .میشینه که ، به حرفش بره 

 ، اونو بزرگ خودش میدونه ؛ بادي میوفته به جونش

 .... ه اگه ، بزرگ هرکی نباشم ، بزرگ خونه ، خودمک

 ....اون وقت که ، دنیا رو به پاي زنش میریزه



.. 
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.. 
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 بی بی قشنگ نگاه منظور داري به احمد سر به زیر

 انداخت و با خنده خاص خودش که فقط براي ، زد

 حال زدن به احمد و سعید است ، انداخت و با چشم

 رو آمدن گفتو اب

 البته نباید به این مردهاي ، تازه به دوران رسیده_

 ... ها یا دل به دلشون داد...امروزي رو داد

 بی بی قشنگ با لبخند بامزه دست زیر چانه گلناز

 ش است برد ؛ نگاهش به حالیی ازحصارکه در 



 قرمزي چانه گلناز ، که از زیر روسري پیدا بود ، افتاد

 شتري گرفت ، چرا که یاد ایام وو لبخندش وسعت بی

بی بی ....یاد کربالیی صفدرش ، جانش را گرم کرد
 و آرام شکوفیدقشنگ این بار گونه گلناز را 

 آرام لب زد

 زن باش ، براي مرد امروز و فردا حتی اگه ، گاهی از_

 سر بی خبري تو ، از بیرون ، تو رو مجبور میکنه به

 .... خونه نشینی هر

 مودب است اما ، دست خودش نبود کهاحمد متین و 

 حرف بی بی قشنگ را با هول و وال نیمه کرد براي

 تبرئه کردن ، خانهنشینی گلناز

 بی بی قشنگ با همان لبخندي خاص خودش ، دست

به زانو گرفته و با یک یاعلی از جا بلند ، شداحمد هنوز 
 با حرف هاي بی سر و ته که نه دروغ

 که ذهنیت بی بیاست و نه راست می خواهد 

 ...قشنگ را درست کند

 بی بی قشنگ دست به دستگیره برد براي باز کردن



 در کلبه ، چند لحظه مکث کرد و برگشت و رو به

 حال پریشان و سرگردان احمد دستی به دکمه هاي

 پیراهن احمد برد و با صاف کردن لبه پیراهن ، تیر

 ...آخر را با لبخند مهربانی رها کرد

. 
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 _قدیمیا گفتن ، تو حرف رو بنداز تو مجلس صاحبش

 مادر تو هم شنیدي ....برمیداره

 احمد با خجالت دست پشت گردنش برد و چند باري

 پشت گردنش را با کالفگی ماساژ داد



 با رفتن بی بی قشنگ احمد در را بست ، که گلناز با

 شیطنت سرش را از زیر دست احمد که گیر

 هارچوب در است ، رد کرد و با کج کردن سرش وچ

 لوچ کردن ، چشم هایش زبانش را درآورد و چه

 ... دلبرانه ادا و اطوار دار می آورد

 احمد به این شیطنت گلناز با لبخند خبیثی که به

قول خودش پر است از مردم آزاري لب زد_بترس دختر 
 بترس ....بترس از من احمد  ....ادقلی 

 ید که باز هم قول احمد ، مردم آزاري درگلناز فهم

 ...پیش است و چه ، مردم آزاري شیرین و دلنشین

 احمد با فیگور خاصی آستین هایی که تا آرنج تا

 شده را باالتر کشید و دندانهایش را نشانه گلناز

 میدهد و مدام دندان هایش را روي هم می کوبد

 بود گلناز پا به فرار گذاشت ولی روسري تنها چیزي

 که در پنجه هاي احمد جا ماند و نگاهش خیره به

 موهاي حنایی شد که چون حریر هاي لطیف در هوا



احمد بوي آن زلف هاي حریر ....آزادانه می رقصند
 رقصنده را ، از روسري

 که در دستش آویز است با جان و دل نفس می کشد

 ... و با لذت چشمهایش را می بندد

 باز شد که تنها سر چشمهاي بستی احمد ، وقتی

 گلناز از چهارچوب در آشپزخانه دید می شود و آن

 موهاي حنایی آویز شده ، که چون آبشار دلبرانه

 برایش طنازي میکند ، احمد را بیشتر وسوس می

 کند که پنجه هایش بین آن ها ببرد تا تمام آرامشش

 را با دمی که از آن ها می گیرد تازه کند

ببین دختر احداقلی ، خودت مشکل احمد با شیطنت لب زد_
 داري ؛ درست

 که من مردم آزارم ، اونم فقط و فقط براي تو اما ، دل

 .... رحمم هستم ، که اونم خودتت نمیزاري

 احمد قدم هایش را یکی یکی با آرامش برمی دارد و

 در حالی که روسري را دور گردنش انداخت و با

 شقانه ونشان دادن گوشه هاي روسري به گلناز عا



 ...شورانگیز لب زد
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 _بین ترك هاي عشایر رسم هر کی پیشونی بند

 دختري رو بست گردنش ، اون دختر میشه ناموس و

 مونسش ؛ یادم اولین باري که روسري سرت کردي از

 سر کشیدم ، بستم به گردنم و با چوبدستی که مثلم

 یدن و به همه نشونتو کل روستا چرخ .اسب م بود 

 ...دادم روسري تو دور گردن منه

 احمد با لبخند خیره به گلناز ، دستش را روي گونه



 ....چپش گذاشت

 گلناز در چهارچوب در آشپزخانه با خجالت بامزه ي

 ایستاد و با یاد آنروز با دستش موهایی که دور

 صورتش پخش و پال شده را پشت گوشش برد و با

خجالت از آن روز بود آرام ودلبرانه لبخندي که پر از 
 سرش را کج کرد که باز هم آبشاري از زلف

 هاي حریرش از پشت گوش هایش رها شد

 احمد مغرضان لب زد

 عمو احد تا به من رسید ، بی سوال و جواب یکی_

 خوابوند تو گوشم ، بعد همچین گوشمو گرفت و

 کشید تا خوب حرفی را که میزنه بر تو گوشم که هم

 ....همم هم یادم نرهبف

 اونروز گفت

 اگه قرار مرد باشم ، باید حواسم به ناموس باشه ،(

 اونم همه جوره ، نه اینکه با برداشتن روسري از

 )...سرش تو کوچه بگم این ناموس منه

 گفت(باید حواسم اونقدر جمع ناموسم باشه که ، که هم



 وقتی به مردش نگاه .خودش و هم دلش پیشم باشه 

 )...، پیش خودش نگه ، اینم مرده میکنه

 ...احمد حاال در یکقدمی گلناز است

 روسري را از دور گردنش باز کرد و با تا زدن روسري

 با لبخند زیبایی ، روسري را روي سر گلناز انداخت و

 با کنار زدن موهاي پخش و پالي دوست داشتنی

 گلناز ، گره شلی به روسري زد و موهایی که از همه

 قاب دلنشینی از صورت .سري پیداست طرف رو

 گلناز ساخت و این باعث شد پیشانی گلناز را عمیق

 و با فاصله گرفتن از گلناز سرش شکوفیدو خواستنی 

را کمی پایین آورد و مهربان لب زد_اگه میگم بیرون نري 
 ، به خاطر حال خراب سعید و

 .دالرام خانومه ؛ حاال هیچ کدومشون خوب نیست

 و سر صدا دارن ؛ دلم نمیخواد دالراممدام جنگ 

 خانوم از مشاجره هاشون حرفی بهت بزنه تا تو ،

 نخواسته و بی خبر بخواهی دخالت کنی ؛ چهار سال

 با سعید شریک مالش و مالِم اما ، نذاشت بفهمم و



 نفهمیدم زن و زندگی داره ؛ این سعید همون سعیده

 حله....، پس خوش ندارم دخالت کنی 

. 

.. 

... 

........ 

... 

.. 

. 

 

 

 

 با نگاه کردن در چشم هاي براق گلناز سر سوالی

اي ...تکان داد لب زد_چیه ، چرا چشمات ستاره بارونه
 گلی نازم

 احمد انداخت و احمد را حصارگلناز خودش را در 

 ن قلب پرتپش احمد کمیشکوفیدکرد و با  حصارمحکم 



 فاصله گرفت و با اصواتی گنگ اما دلنشین گفت

 ...من یه فکر دیگه کردم_

 احمد با لبخند موذیانه و با شیطنت لب زد

 اون وقت چه فکري ، مگه دختر احداقلی هم فکر_

 میکنهگلناز با اخم شیرینی پشت چشمی نازك کرد و رو

 حصاربرگردان هنوز قدمی برنداشته بود که در 

 ی که هر لحظه تنگ تر وحصاراحمد فرو ، رفت 

 خنده هاي احمد بلند و بلند دلنشین تر می شود و

 .... تر

******* 

 روزها در پی هم میگذرند و سعید بیشتر از همیشه

 از کلبه ي که بی بی قشنگ و دالرام در آن ساکن

 هستند ، فاصله میگیرد و بیشتر در مزرعه و آغل

روزهایی که بی خبر نیست از .خودش را مشغول میکند
 سالمتی دالرام اما،

 ام باعث شده ، جاهاي شان عوضگستاخی هاي دالر

 ...شود



 سعید چون دختران نجیب و عفیف که از چشم هاي

 نامحرم ، پسران تازه بالغ و مردان فراري باشد ولی

 دالرام به هر بهانه و شیوه ي می خواهد به سعید

 نزدیک شود

 سالمتی که هر روزه دالرام از نظر جسمی به دست

 حال کنند ،براي سعید دلنشین و خوش .می آورد 

 است چرا که دکتر گلباغ معتقد بود محال است که

 کمتر از  سال ، دالرام سرپا شود ولی با مراقبت و

 پرستاري دلسوزانه ي بی بی قشنگ دالرام این

روزها ، کم کم با کمک واکر راه میرود و تنهاناراحتی 
 سعید این است که چرا ، حافظش برنمی

 خانوادهاش جانش راگردد ، تا زودتر با سپردنش به 

 ....آزاد کند
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 سعید آدم محافظه کاري است و دوست ندارد بیشتر

 ....از این حریم زندگی اش ، براي دیگران عیان شود

 سعید از احمد و بی بی قشنگ اگر مطمئن نبود بی

 شک االن ، دالرام جایی بغیر از این کلبه در حال

 ي خاطراتش بود ، نه اینکه دالرام بازسازي حافظه

سعید با ...هر روز با یک روش روي اعصابش خط بکشد
 اینکه هنوز از یاسر دل خوشی ندارد ولی

 حرف هاي طالیی یاسر چیزي نبود که سعید بتواند

 از آنها به سادگی بگذرد ؛ یاسر همیشه براي مثل

 هایی که بین مردم باب است ، مثل را قشنگ تر می

 ثال یکی از آن حرف هاي قشنگ یاسر را میم .زد 



 .. شود حاال گفت

 همین حاال که دالرام با قدم هاي مورچه وارش به

 کمک واکر با آن خنده ي جذاب می آید شستش

 خبر داد غوغاي جدید و دیگري در راه است

سالم آقاااااااهمین کشیدن آي آخر آقا ، براي سعید مسجل _
 شد

 اي درشتی آماده کرده برايکه باز هم ، دالرام حرفه

 ...زدن

 سعید بلند شد و با پشت پایش چهارپایه کوچک که

 رویش نشسته بود تا شیر گاو را بدوشد ؛ را به عقب

 برد و با برداشتن سطل مملو از شیر ، رو به دالرام

 سطل مملو از شیر را باال گرفت و بدون نگاه کردن به

 چهره بشاش دالرام گفت

 قع ها یه حرفی داشت ، میگفت سریاسر اینجور مو_

 جّد به خاك ُشَدت ، کم با این ، صداي کفش آهنی ،

سعید ...رو اعصاب سوهان شده ي ، من اسکی برو
 نگاهش را باال کشید و گفت



 بگرد دنبال صاحب کلکل ت ...ما رو بیخیال _

 سعید امردز را اشتباه کرد چرا که دالرام فقط آمده

 دهد و قصد و نیتی جزتا ، خبر مسرت بخشی را ب

 این هم نداشت اما ، با رفتار سعید به سختی خودش

 را با واکر چرخاند و با صدایی که به گوش سعید

 برسد گفت

 من نمیدونم یاسر کی ، و نمی خوامم بدونم ، چون_

 .....اونم یه احمقی ، مثل تو
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 هاي دالرام که به سختی صاف ایستاده و دست

 سرخش که پنجه شده به دسته هاي سیاهرنگ واکر

 .... خبر از عصبانیتش میدهد

 سعید بی تفاوت جواب دآلرام را داد

 سعی کن ،...خوبه که یاسر رو نمیشناسی  ....خوبه _

 ....هیچ وقتم نشناسی ، چون از نظر منم یه احمقه

 ....سعید با ناراحتی از خاطرات تلخ آن شب

همان شبی که ....ر همراه آقا فتاح آمدهمان شبی که یاس
 .....سعید شکست خورد

 همان شبی که تلخ ولی با لبخند الکی خوش به

 ....دنبال مادر عروس رفت

 همان شبی که با همان لبخند الکی خوش روي

 صندلی نشست و به صداي رساي حاج مصطفی

 ....محضردار که خطبیه عقد را می خواند ، گوش کرد

 اسر براي ریز و درشت مجلسهمان شبی که ی

 ... دندان قروچه می کرد

 همان شبی که عروس ، این بار با اشک شوق بله



 .....داد

 از آن شب پنج سال است که میگذرد اما این روزها

 سعید زیادي یاد میکند از آن شب نفرین شده و از

آن غوغایی که یاسر با نادانی به راه انداختسعید سطل شیر 
 ریخت و تا را در دیگ مسی

 دالرام را دید که .خواست سطل را زمین بگذار 

 نمیتواند با واکر از سکو باال برود با نفس عمیقی ،

 ...سرش را با کالفه گی تکان داده

 سطل خالی از شیر را زمین گذاشت و با قدم هاي

 .... بلندي به سمت دالرام رفت

 بذارید کمکتون کنم_

 د که کنار دستشدالرام با تمسخر ، نگاهی به سعی

 وقتی سعید واکر را چسبیده دالرام با لحن بدي.ایستاده کرد

 گفت

 تو دنیایه....اون وقت ، تموم میشی  .....میخورم تا _

 ..... یاسر احمق ، تنها میشه ها ....به این بزرگی ، 

. 



.. 
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 سعید بیتوجه به دآلرام و حرفهاي نیش دارش روي

 ستاد و واکري که دالرام محکم چسبیده ، تاسکو ای

 نیفتد را باال بکشد

 دستهاي دالرام همراه با واکر به باال کشیده شد که

باعث شد دالرام در حالت بدي قرار بگیردسعید که نگاهش 
 را باال کشید متوجه کشیدگی

 بیش از حد کمر دالرام شد از سکو پایین آمد و با

 درماندگی از این شرایط گفت



 اصالً معلوم هست ، شما چطور از سکو پایین _

 اومدید ، که حاال نمی تونید برید باال

 دالرام باحرص مشهودي که تمسخر هم دارد گفت

 جناب احمق خان ، به نظرت من با این وضعیت می _

 آره ......تونستم بیام پایین

 دالرام که انگار با آدم کودنی روبرو است سرش را با

و با تاسف بیشتري زمزمه کرد_ واقعا من تاسف تکان داد 
 چقدر بدبختم ، که گیر توي بدتر از خودم

 ..... افتادم

 و رو به سعید ادامه داد

 آخه که اگر بدونم تو ، تو .....آخه احمق جون _

 سرت چیزي به اسم فکر و تعقل هم داري خیلی

 .... خوب میشد

 سعید این روزها ، دیگر جواب بی احترامی هاي

 انگار یک جور هایی در برابر بی .ام را نمیدهددالر

 احترامی و نیش زبان هاي دالرام کودن و ناشنوا شده

 استسعید با نفسی که تازه کرد پشت سر دالرام ایستاد



 و به دستهایش نگاهی انداخت و با نیشخندي هر دو

 دستش را باال می آورد و خیره به دست هایش

 ا خواست دالراملبخند پر تمسخر اش بیشتر شد و ت

 بگیرد ، نگاه دیگري به اطراف انداخت حصاررا در 

 که با دیدن چهارقد بی بی قشنگ که از روي بند

 ....لبخند رضایت مندي زد .رخت آویزان است 

. 

.. 
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.... 
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.. 
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دالرام از روي شانه رفت سعید به ....یه لحظه االن میام_
 سمت رخت آویز

 ... را دید

 چهار قدر بی بی قشنگ را از روي بند رخت سعید

 برداشت و با تا کردن چهارقد ضخامتش را دست

 امتحان میکند و هم زمان زمزمه کرد

 کاچی به از هیچی_

 سعید چهارقد تا شده را به عرض شانه هاي دالرام

 دالرام حصارباز کرد و با احتیاط دست هایش را به زیر 

 م عمیق دآلراممیبرد با بستن چشم هایش با یک د

کرد و روي سکوي گذاشتحال دالرام  حصاررا با فاصلخ 
 چه شیرین شد ، وقتی که یک هو با

 دست هاي قدرتمند سعید چون پره جوجه هاي

 طالیی نوك حنایی بلند شد و آرام تر از آرام روي

 ....سکو فرود آمد حال دالرام حال دیگري است

 ....چه لمس شیرینی ، براي جان شیرین دالرام

 دالرام حساب تمام روزها را دارد بدون امروز پنج ماه



 و هفده روز و بیست ساعت شده ، که سعید دیگر او

 نگرفته تا براي بلند شدن ، کمک کند و حصاررا به 

 هر وقت احتیاج به کمک داشته که بلند شود یا بی

 بی قشنگ بوده و یا همراه بی بی قشنگ گلناز هم

 شنبه و پنجشنبه طبق روال هرو روزهاي دو ....بوده

هفته براي حمام رفتن زري و پري هم اضافه می شداین 
 نگرفته حصارشد که دیگر سعید دالرام را به 

 چرا که اصال اینطور.البته این از نظر دالرام است 

 .... نیست

 دالرام با لبخندي که سرشار از شیطنت است که این

 گفتاز نگاه سعید دور ماند با لحن مظلومی 

 بی بی همراه آقا احمد و گلناز رفتن روستا اونا_

 بودند که کمک کردن از مسکو بیام پایین ، آخه تو

کلبه تنها بودم ، حوصله م سر می رفتاگر لحن دآلرام آرام 
 شده و بر خالف انتظارش تند و

 دلریز و حصارگزنده نیست حتماً به خاطر همین 

 ....دلنشین است اما
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 دالرام هنوز هم بیمار است و محتاج گوشه چشمی از

 محبت و براي داشتنش دالرام دست آویز شیطنت و

 ....تحریک رگ غیرت سعید شده

 همه شنیده هایش نادیده گرفت و تنها یک چیز در

 گوشش سوت می کشد و آن هم به خاطر آن روزي

احمدي است که بی بی قشنگ با اتمام حجت گفت( تو با 
 هیچ فرقی نداري ، پس احمدم



 )..... میتونه به دالرام کمک کنه

 اخماهاي سعید با این یادآوري آن روز غلیظ تر و در

 هم تر شد و با مچاله کردن چهارقد بی بی قشنگ

 آن را با حرص روي تخت چوبی که روي سکو است ،

 پرت کرد و با صداي خش گرفته ي گفت

 ؟..احمد کمک کرد_

 یلی بامزه تعجب کرد و به چهارقد بی بیدالرام خ

 قشنگ که روي تخت پرت شده خیره شد و با

 کمک واکر به سمت تخت رفت و با کمک واکر روي

با برداشتن چارقد بی بی قشنگشروع  .تخت آرام نشست 
 کرد به لمس کردن چهارقد نخی و لطیف و

 که با افتادن .لبخندي نرم روي لب هایش نشست 

 هش را باال کشیدسایه سعید نگا

 همین اخم غلیظ سعید باعث شد دالرام با لبخندش

 را پاك کند و با تعجب بپرسد

 ؟!! چرا یهو عینه لبو قرمز شدي...چی شد تو _

 ... سوالم بی جواب مونده_



سعید نوك انگشت شست .چه سوالی؟ من که متوجه نشدم _
 اش را به نوك انگشت

 یت گفتاشاره اش چسباند و با تاکید و عصبان

 دارم با تو حرف میزنم ؛ درست جواب منو بده ،_

 میگم احمد به تو کمک کرد از این سکوي وامونده

 ....بیاي پایین

 دالرم با خونسردي به رگهاي بیرون زده سعید نگاه

 میکند و با کشیدن واکر به سمت خودش دست

 هایش را ، روي دسته مقابل واکر روي هم گذاشت و

 تهاي قالب شده اش و با لبخندچانه اش را روي دس

 ....بامزه براي سعید بینوا چشم و ابرو میاندازد

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 
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 سعید با حرص بیشتري کمی به سمت دالرام خم شد

 و انگشتش را با تهدید رو به چشمهاي خندان دآلرام

 گرفت و از الي دندانهایش با حرص گفت

 اما ،....عیبی نداره  .... َنده .....جواب منو نمیدي نه _

 مطمئن باش تا ده ثانیه ي دیگه ، این خراب شده رو

 حاال بشین با این .....، با آدماش به آتیش میکشم

 ...خنده مسخره تماشا کن

 سعید صاف ایستاد و با حرص و عصبانیتی که جانش

 دست به جیب شلوارش برد و .را شرح شرح می کند 

ون کشید و مقابل لبخنددلفریب و موبایل ساده نوکیا را بیر
 چهره غرق شادي دالرام شروع کرد به

 ...دنبال اسم احمد گشتن در لیست مخاطبین

 دالرام با خونسردي کامل ، طنازانه قري به گردنش

 داد و گفت



 به کی زنگ میزنی عشقم_

 سعید که گوشی را کنار گوشش گذاشته به بوق هاي

 ی به دالرامپی در پی گوش میکند و با اخم غلیظ

 خیره شد تا شاید حساب کار دست دالرام بیاید ولی

دآلرام با آرامش دیوانه کننده ي دست ...زهی خیال باطل 
 هایش را از

 روي واکر برداشت و در هم قالب کرد و زیر چانهاش

 مثل دلواپسان گفت .برد و با ناز سرش را کج کردم 

 کنتوروخدا دعواش نکنی ها ؛ چیزي نشد که باور _

 این باور کنی که با ناز گفت سعید را بیشتر جر کرد

 ....که گوشی اش را با حرص پایین آورد

 اخم هاي غلیظ این لحظه ي ناب سعید براي دالرام

 .... شیرین است

لبخند  ....بوق اول...سعید دوباره شماره احمد را گرفت 
 دلبر دالرام

 طنازي دالرام .....بوق دوم 

 هایی که با ناز باال و پایین چشم ......بوق سوم 



 میپرند

 ....بوق چهارم و فریاد بلند سعید

. 

.. 
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 احمد_

صدایی فریاد سعید تمام جنگل را به صدا در آورددر صدم 
 ثانیه اتفاق افتاد که دالرام واکر را به سمتی

 سعید انداخت و با حصارپرت کرد و خودش را در 

 رت کردن موبایل ساده نوکیا درگرفتن گوشی و پ



 جایی نامعلوم سعید را متحیر کرد

 .... آرامش

 سعید با حال عجیبی خیره به دختري است که به

 ش خزیده است و دستحصارطرز چشمگیري در 

 هایش را در هم قالب کرده و روي لبهاي صورتی اش

 گذاشته و چه بد شد که دیگر نمی تواند آن مروارید

 یک ردیف چشمنوازي میکردند را هاي براق که در

سعید چون مسخ شده ها هنوز هم خیره به دآلرام ....ببیند
، 

 .... دل دلبر است

 سعید با حصاردآلرام با خنده اي که تمامی ندارد در 

 خنده تکه تکه و با شور عجیبی که سرشار از دلبري

 است گفت

 ....ز امرو ...اصالً  ...احمد  ....احمقی  ...واقعاً  ...تو _
 تو

 بی بی....خاطر همین  ...به  ....نبود  ....مزرعه  ....
.... 



 ... خودت ....بهداري روستا  .....برد ....رو  ....گلناز 

 نیست ....یادت  ....شهر  ...بره ....فرستادي  ....احمدُ 

سعید با آخرین کلمه ، که .....داره  .....گناه  ...احمد  ....
 ، حکم گناه دار ، دالرام که

 ش جدا کرد و به یک بارحصارممنوعه داشت را از 

 .... رها

 سعید ، دالرام را با ترس و با حسی آزمون و خطا از

 ش جدا کرد و رها ولی سعید این روزها عجیب باحصار

 .... خودش و وجدانش در جدال است

 دالرام با تعجب از رفتار سعید نامتعادالنه روي تخت

 نشست و با دلخوري گفت

سعید ....چته دیوونه ، داشتم می افتادم تو واقعا نمیفهمی_
 در عالم دیگري سیر میکند و اصالً متوجه

 دالرام و حرفهایش نیست و تنها به آن غروبی فکر

 میکند که به دستور حاج مرتضی راهی خانه شد تا

 دسته چک جا مانده روي میز کارش را بیاورد و رفت

 .....اما چه رفتنی



. 

.. 
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 خانه آقا فتاح دو کوچه از خانه حاج مرتضی باالتر

 ....بود و هست

 بین خانواده ي حاج مرتضی و آقا فتاح هیچ قوم و

 خویشاوندي ندارند ولی از آن شب همه چیز تغییر

 گاهی شده به خاطر اعیاد یا...قبل از آن شب ....کرد 

 و ....مراسمات خاص مذهبی رفت و آمد ، داشتند

 ....حال هم بسته به شرایط امروز دارند



 دختر آقا فتاح را اولین بار سعید ، در اربعین حسینی

 همان روزي .؛ که نذر هر ساله حلیم میپختند ، دید

 ...که یاسر براي اولین بار آرام و ساکت بود

 جالب آنجایی بود که چه بزرگ و چه کوچک اگر به

 دستور می دادند یاسر حرفی میزدند و یا ناخواست

 ...یاسر با متانت ، چشم غلیظی میگفت

 همین موضوع باعث شد سعید با یک تلفن به حاج

مرتضی عذر تقصیر بخواهد و در خانه بماند و 
 سعید چقدر آن روز خبیثانه از رفتار پر از متانت....ماند

 یاسر سوء استفاده کرد تا آنجایی که یاسر به تنهایی

 . تمام دیگ ها را شست ولی ، خم به ابرو نیاورد

 ....سعید آن روز چقدر خوشحال بود

 دختر آقا فتاح چقدر آن روز ، ....و دختر آقا فتاح ....

 ... چقدر .....در چشم بود

 سعید که چشمهایش را از خاطرات گذشته ، بسته

 .... با درد باز کرد.بود 

 دنیا و سناریوسعید این روزها بهانه گیر و سیر از 



هایش رو به دالرام کرد و با تمام ناتوانی گفت_میشه ازت 
 یه خواهشی کنم

 دالرام که در تقال است که با کمک دستی که به

 قوپیه تخت گیر داده و خم شده تا پایه واکر را بگیرد

 با لحن مظلوم سعید ، .و به سمت خود بکشد 

 د صافناباورانه سرش را بلند کرد ؛ اول نگاهش و بع

 نشست و رو به سعید ویرانه شده ي روبرویش ،

 خیره شد و نخواست زمزمه کرد

 ببخشید ......به خدا فقط یه شوخی بود  ....به خدا _

شوخی کردمسعید با همان طور با مظلومیت ، نگاهش را 
 به پنجره

 باز پشت سر دالرام داد و آرام و پر از خواهش گفت

 میخواهی بگید ، هر چی ....دیگه شوخی نکنید  _

 ....لطفاً جدي و صادقانه بگید

 قبل از رفتن پشت به دالرام گفت

 یه مرد می تونه تو یه لحظه تمام باورش رو از دست_

 .......من....نزار باورم نسبت به احمد بره ....بده 



. 
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 سعید با شانه هاي افتاده به سمت اتاقک کلبه اي

 هاي پر از فکر و خیال بر میدارد وخودش قدم 

 دالرام نگاهش ، خیره به پسري است که چون

 کودکان بیپناه سراغ پناهگاهش را میگیرد

 سعید آرام آرام و کلمه به کلمه زیر لب زمزمه می

 کند

 اولین بار سر دیگ ، حلیم شیرین بانو دیدمش با_

 چادر رنگی ، داشت حلیم هم میزد به دستور حاجی



 دم از انبار ، خام و ابریشم بیارم که حاجیرفته بو

پودر دارچین رو داد دستم و گفتبرسونم به شیرین بانو ، 
 قرار شد پودر دارچین رو

 بدم و جلدي برگردم حجره اما ، وقتی یاسر رو دیدم

 آخه حاجی می گفت .تعجب کردم 

 رفته از فروشگاه کنجد بگیره تا ببره برسون به(

 ) کی بودحلیم کلی ُغر زد و شا

 می گفت که

 اونی که حلیم می پزه باید یه هفته ، ده روز قبل هر (

 چی که می خواد جفت و جور کنه نه اینکه دقیقه نود

 یادش بیفته حلیم نمک ندار ؛ قرار این همه راه رو

بی خودي و الکی)_حاجی به اخالق یاسر وارده ....برگرد 
 میدونست اگه بگه

 رش می کرد و شایدپودر دارچین جا مونده رو ت

 حرفی میزد که نشه جبران کرد

 این بود که حاجی به من گفت دارچین را ببرم

 اونجا بود که َشستم خبر داد که خبریه



 سعید پوست خندي زد به یاد آن روزي که چقدر زیز

 پوستی خندید و کیف کرد که می توانست یاسر را به

 میشهکار بگیرد ؛ یاسر اهل کار کردن در خانه نبود ه

 میگفت

 یه این مونده روسري ببندم سرم با یه من سیبل(

)_خوب یادم ، منم تا تونستم  ...جارو و اسکاچ دستم بگیرم
 و هرچی از شاکی بودم

 .... اون روز حلیم جبران کردن

 سعید با حال خراب تري نفس عمیق کشید که پر

 بود از حسرت و لب زد

 .... یاسر_

 بدترین شکل از زیر سنگ ریزه هاي جاده جنگلی با

 الستیک هاي نیسان در میرود صداي گروپ گروپ

 قلب احمد تمام کابین نیسان را در بر گرفته و احمد

 بدون هیچ ترسی فقط گاز می دهد تا به کلبه برسد و

دلیل فریاد سعید را بفهمد و مدام زیر لب خدا خدامی کند 
 و هرز گاهی که حریف خشمش نمی شود



 ...ي فرمان مشت می کوبدفریاد میرند و رو

 دالرام هنوز روي تخت نشسته و خیره به در اتاقکِ

 کلبهاي سعید آرام آرام نجوا میکند

 چطور شد ،که این شده حال ....چی شده  ...چرا _

 چرا تو .چرا هنوز منو قبول نداري ....روز من و تو 

 حالت با من خوب نیست اما من ، کنار تو حالم خوبه

 چرا دوست ....و آرامش می کنم و احساس امنیت

 ... نداري ، کنار هم ، باهم توي کلبه بگیم و بخندیم

 زندگی کنیم مثل همه آدمهایی که معمولی دارند

 عشق و عاشقی پیشکش ، من یه ....زندگی می کنم 

 زندگی عادي می خوام اینکه من کنار تو ، تو کنار

وزن و من ، باهم یه زندگی بسازیم ، یه زندگی معمولی 
 چرا .....چرا این روز من و تو ، چرا  .....شوهري 

 من بر داشتن همه تو اینطوري محرومم و دستم

 کوتاه ،چرا باید اینطوري منتظر یه گوشه چشم تو

 .....باشم ،چرا

. 



.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 احمد با ترس جنون آوري نیسان پر از خار و با را با

 ودشان نگه داشت و جوريکمترین فاصله از کلبه خ

 از ماشین پیاده شد و به سمت کلبه دوید که تنها

 .چند ثانیه طول کشید

 دالرام که روي همان تخت روي سکو چشمهایش را

 بسته بود و در رویاهایش به دنبال سعید بود و در

 ش دلبرانه می رقصید با شنیدن صدايحصار



وحشتناکی از رویا پرید و با ترس و وحشت به 
 اطرافش گیج و نگاه نگاهش انداخت که با دیدندور

 .نیسان و در باز کلبه آه از نهادش بلند شد

 دالرام با نگرانی و خجالت نگاهش را به سمت اتاقک

 کلبه اي سعید چرخان و به محض اینکه در کلبه

 اتاقک باز شد و نگاهشان در هم گره خورد با خجالت

 و درماندهنگاهش را دزدید چرا که حاال سعید نزار 

 است

 وقتی خجالت دالرام بیشتر شد که سعید برایش

 سري به تاسف تکان داد و به سمت کلبه احمد راه

 .افتاد

دآلرام با صداي محضون و ناراحتی سعید را صدا 
 زد_سعید

 سعید با شنیدن اسمش ، که چون آواي دلنشین ادا

 شد ، ایستاد و باحال غریبی به دآلرامی نگاه می کند

 .... کمک واکر ایستادهکه با 

 سعید در نگاه دالرام چیزي را دید که باعث شد



 چشم هایش را با تأمل ببندد و با قدم هاي شمرده و

 آهسته به سمت سکو برود

 سعید پسر با مرامی است و پایبند اخالقیات ؛ اینکه

به دالرام کمک میکند و حواسش به دور اطرافاوست ، 
 گاه دختريخیره به ن .این دلیل نمیشود 

 ..... شود که با او

 سعید نه پاي رفتن ، به سمت کلبه احمد را دارد و نه

 ....، نرفتن را

 اینکه دالرام او را صدا زد بهترین دستاویزي شد تا

 دیرتر با احمد روبرو شود

 سعید نگاهش و سرش را پایین گرفت و روبه دالرام

 موقرانه و مردان لب زد

 .بله امري دارید_

.. 

... 

.... 

.... 



... 

.. 

. 

 

.. 

 دالرام خجالت زده کمی واکر را به سمت جلو کشید

 و قدم هاي کشید و سنگینی به سختی برداشت و در

 کمال ناباوري نگاهش را به دست هایی داد که سفت

 و سخت ، دسته هاي سیاه رنگ واکرا را چسبیده و

 تنها گفت

 ببخشید_

 سرش را دالرام آهسته و آرام اول نگاهش را و بعد

 باال کرد و در نگاه متعجب سعید آرام آرام و با ُتن

 .صدایی که سعید میپسندد ادامه داد_شوخی مسخره بود
 من دوست نداشتم این طوري

 حق با تو ، من ....گرفتارشی ؛ میتونی منو ببخشی 

 خیلی بچه تر از این حرفام ، که بفهمم دارم چیکار



 نمیبخشی ....ی میبخش.....ببخش  ....باشه  .می کنم

 قول میدم قول قول دیگه از ....میخواي ببخشی .....

 قول دادما ....قول قول ، حاال میبخشی .شوخی نکنم 

 .دیگه زیر قولم نمیزنم .منم مثل تو ، وقتی قول بدم 

 اما خودم بلدم درستش.بچم دیگه نادانی کردم 

 ....کنم

 دالرام همین طور یکنواخت و آرام و متین و با

 .ساسی که حس دلبرانه را میشود در آن دیداح

 حرف میزند و سعید مات و مبهوت ایستاده به

 سعید از اینکه دالرام اینگونه مطیع و آرام صحبت...تماشا

 میکند در تعجب است که به یکباره ، دالرام یک

 دستش را از روي واکر برداشت و روسري اش را تا

 . باعث شد این حرکت دالرام .پیشانی ، پایین کشید

 سعید به خودش بیاید و نگاهش را به زمین بدوزد که

 دل آرام با صداي آهسته تر اما سرشار از احترام و

 ادب گفت

 سالم آقا احمد ، بفرمایید کلبه_



 احمد ویرانه تر از این است که دعوت دالرام را

اجابت کند یا رد کنداحمد با نگرانی و سرشار از ترس 
 نبودن گلنازش فقط

 چیز را پرسید آن هم با هول و وال که قطعاً  یک

 مخاطب جواب سوال هایش سعید است

 دست به .سعید وامانده از اینکه چه جوابی بدهد 

 پشت گردن برد و مدام پشت گردنش را با حرص

 ماساژ میدهد و نفس حبس شده اش را از بین

 دندانهایش بیرون ، فوت میکند تا جوابی و راهی

 ...ن حال بی روح احمدپیدا کند براي ای

. 

.. 

....... 

.... 

... 

.. 

. 



 

 

 

 اتفاقی افتاده ؟ خانواده هامون ، اینجا بودند؟ کسی_

چرا گلنازم ....، کاري کرده ؟ حرفی زد ؟ اصال چرا 
 ،خونه نیست؟! چه خبره بود صبحی اینجا ؟چرا در

 ....خونه بازِ 

 هرچه احمد با ترس و وحشت سوال می پرسد حال

 راب تر می شود و تنها به این فکر میکندسعید ، خ

 ....که االن باید به احمد چه بگوید

 سعید و چه خوب می داند هرچه بگوید بیفایده

 ... چرا که اگر خودش بود حتما.است 

 سعید با دم عمیقی تا خواست لب باز کند و حرف

 دالرام که حواسش به رفتارهاي پر استرس .بزند 

 می کند به حرف زدن وسعید بود به سرعت شروع 

حرف در دهان سعید ماسید_چرا انقدر نگرانید ، آقا احمد 
 مگه قرار چه اتفاق



 .بعدم خیالتون راحت ، نه کسی اومد ....افتاده ، باشه 

 . نه کسی ، کاري کرده

 دالرام خجالت زده نگاهش را به دسته هاي واکر داد

 و با مکث ادامه داد

 باعث اون تلفن من .شرمنده ، ببخشید آقا احمد _

 شدم و این شد که آقا سعید از دست شما دلخور بود

 که گلناز جان چرا باید مریض احوال با بی بی تنهایی

 به خاطر ....آخه پیاده رفتن بهداري ....برن بهداري 

 واقعیتش .همین بود که اون طوري به شما زنگ زد

با گفتم که بیبی  .منم یه خورد پیاز داغُش بیشتر کردم 
 ..... گلناز جان خیلی وقته رفتن و هنوز نیومدن

 اصال نترسیدها ، اصال چیز خاصی نبودا ولی ، بی بی

 .... گفت بهتره برن ، بهداري

 دالرام همین طور براي خودش آسمان و ریسمان

 می بافت ولی ، احمد که هنوز نگاهش به زمین است

 و دل آشوب تر از آن است که حرف هاي دآلرام را

 ... همدبف



 احمد فقط از آن همه ُپر چونگی دالرام فهمید که

 گلنازش نا خوش احوال است و این براي احمد یعنی

احمد در دنیاي بی وزنی دور خودش میچرخد .....آخر دنیا
 و

 مدام پنجه هایش را با حرص و غیض بین موهاي

 .آشفته اش چنگ میزند

 سعید با اخم غلیظی ؛ که ترس به جان می کند به

 .دالرام نگاهی انداختن و نگاهش را به احمد داد

 وقتی سعید دست روي شانه احمد گذاشت ، تازه

 احمد متوجه حضور سعید شد و با ترس از بی حالی

 هاي ، این چند روزه گلناز ، با حس و حال عجیبی که

 سرشار از ناتوانی بود ، لب زد

 .داداش سعید االن چیکار کنم؟ کجا برم؟ _

.. 

... 

.... 

.... 



... 

.. 
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 به یکباره احمد با حرص صدایش را بلند کرد و بدون

 اینکه مخاطب خاصی داشته باشد شروع کرد با

 حرف زدن

 گفتم بهش ، گفتم....صد دفعه گفتم  ....صد دفعه _

 حرف به گوشش نمیره ....بیا بریم ، ببینیم چه تو آخه

 ... اصال آدم حساب می کنه ، نمیکنه که ...که 

 مد همیشه در مقابل نداشتن گلناز ، بی منطقاح

 ترین آدم روي زمین می شود و به هر چیزي دست ،

احمد در ...می آویزد تا گلنازش گلی نازش بماند ؛ شاید
 اوج کج فهمی حرف میزند ، میزند تا از

 حرف خالی شود احمد بی منطق و بی انصاف می

 دهو این چقدر در آین ....شود در نداشتن گلی نازش



 .... بد خواهد شد

 احمد بدون اینکه متوجه رفتار و کردارش باشد به

 سمت نیسان رفت و با عصبانیت در نیسان را باز کرد

 و با نشستن ، پشت رول در ماشین را محکم کوبید و

 با حرص مشهودي ماشین را روشن کرد و تخت گاز

 .رفت

 سعید که هنوز نگاهش به جاده جنگلی ، که دیگر

 یسان و احمد نیست ، بود و براي فروردي از ن

 خوردن عصبانیتش ، چشمهایش را بست و دستش

را روي لب و صورت ته ریش دارش ، گذاشت و باحرص 
 لبهایش را ، داخل دهان برد و زیر دندان

 هاي ساتوریش فشار می دهد تا شاید برنگردد و

 روي سر دآلرام آوار نشود

 سعید با غیضدالرام لب باز کرد براي حرف زدن که 

 به سمت دالرام برگشت و انگشت اشاره اش را با

 تهدید رو به دالرام ، باال برد و گفت

 فقط یک کلمه دیگه ، حرف بزنی دیگه نمیتونم_



 فهمیدي ...روشن شد  .بیشتر از این خودداري کنم 

 پس فقط ، ساکت شو ، تا ببینم چه خاکی باید به .....

 گ هاي که سر همسرم کنم ، با این دروغ و دون

 اصال ، توي کله ، گچی چی کار داشتی که یه ...کردي

هاااااندالرام مغموم و ناراحت و با ....ریز حرف زدي 
 بغضی که گلویش را

 خراش می داد تنها لب زد

 دروغ نگفتم_

 وقتی چشم هاي اشکی .سعید ناباورانه برگشت 

 دالرام را دید ، ناخواسته قدم هاي بلند برداشت و

  درست رو به روي هم ، بعد از پنج ماه و هفدهحاال

 .....روز و بیست ساعت

. 

..... 

.... 

.... 

... 



.. 
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 _دالرام ، تو داري گریه می کنی ؟ براي چی؟

 دآلرام با بغض شیرینی خیلی بامزه و دلنشین چشم

 هایش را در حدقه چرخی داد و خیلی لوس و دلبرانه

 گفت

 عدشم اصال دروغ نگفتمب .نه ، من که گریه نمیکنم_

 بی بی کلی پشت سر .؛واقعنی حال گلناز خوب نبود

 که چرا از دو تا .تو و احمد حرف زد و ناراحتی کرد 

 مرد یکی خونه نیست تا مجبور نشه پیاده تا بهداري

 برندسعید به یاد ساره ، خواهر شیرین زبانش ، که

 برایش خواهرانه دلبري میکرد ، در وقت هایی که

 ...پاپیچش می شد یاسر

 ناخودآگاه با لحن مهربان و دلنشینی شانه به شانه

 دالرام ایستاد و قامت بلند و ورزیده را هم قد دالرام



 کمی سرش را خم کرد تا صورت دالرام را از .کرد 

 نزدیک ببیند و دلجویانه گفت

 دالرام خانوم ، اگه من حرفی زدم به خاطر این که ،_

 تو با شیطنتی ، که کردي .د کارمون اصال درست نبو

 ...االن منو نگاه کن .و من با عجوالنه تصمیم گرفتم 

 دآلرام آرام و خواستنی سرش و نگاهش را بلند کرد

سعید به چشم هایی ....و به سمت نگاه سعید نگاه انداخت 
 خیره شد که تا امروز خیال

 میکرد تنها ، چشم هاي خودش از سیاهی ، برق

 برق سیاهی در چشم هایی که چون میزند اما ، این

 ابر بهار باران است دین و ایمان را به حراج پاییزه

 ....میکشاند

 سعید با پوفی نگاهش را از چشم هاي براق دالرام

 . گرفت و در ، دور و اطراف دالرام به گردش برد

 .... شاید اسیر این همه زیبایی و بکري دالرام نشود

 م را مغلوب کند تاسعید عامیانه جوري که دالرا



اي بابا ،  ...دست از گریه دلبرانه بکشد گفت_منو ببین
 مگه تو هم بلدي ...دختُر گریه 

 آخه تا االن هر چی بود و دیدیم یه ....گریه کنی

 ..... چیز دیگه بودها

 سعید یاد آن روز ساره به دالرام گفت

 این همه شیرین و دلبر آخه خوب یه خورد زشت _

 االن ببینم این آب دماغ ، یا ....حاجی گریه کن دختر

 ....ببینم تو رو ، عمو جون ....اشک چشم

. 

..... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 



 _خوب، خانوم کوچولو

 دآلرام غرق خوشی و لذت از این همه ، هم صحبتی

 با سعید ، درست مثل لحظه هایی که بعد از آب تنی

 اساسی ، حمام آفتاب میگیري ، همان قدر گرم و

 خیره به سعید است و دوست ....دلپذیر و لذت بخش

 دارد دلبري بیشتري کند

 گریه نمیکنم که ، دارم براي حال زارم ، زار میزنم _

 سعید کمی به سمت دالرام که به روبرو خیره است و

 نگاه انداخت و با .از گوشه چشم نگاهش می کند 

 !دلخوري گفت_به من نگو خانم کوچولو

 ه ، بگمخانم بزرگ خوب_

 سعید تنها سعی دارد دالرام را از بغض و گریه دور

 کند وگرنه هنوز هم در تک تک رفتارش حرمت

 دآلرام را دارد و االن در این حال ، دآلرام را درست

 مثل ساره می بیند

 آخه ....اونوقت ، کدوم حال زار خانم کوچولو _

 ببخشید ، خانم بزرگ



 بکارانهدالرام نشست روي تخت کنار سعید طل

دست به دو طرف کمر زد و رو به سعید گفت_اینکه من 
 یا به قول بی ....، به هواخواهی آقامون 

 یا به قول ....بی سایه سرمو ، پشت و پناه مو 

 داریوش آقاي شوهر ، حرف میزنم ، اونوقت تو به

 این حال ، زار زدن نمی .....من میگی ، مغز گچی

 خواد ؟ ، میخواد دیگه

 رف می زد و گوش هاي سعید سوت میدآلرام ح

 ....کشید

 سعید با حرف دالرام مثل گلوله آتش که از منجلیق

 پرتاب می شود پرتاب ، شد

چرا ....بس کن ، همین حاال تمامش کن ، این مزخرفاتو_
 .... نمی خواي بفهمی هان

 چرا نمی خواي بفهمی که من ، صد پشت به تو غریبه

 ... ، غریبم هااان

 خواي بفهمی که تو با من خر ، هیچ نسبتیچرا نمی 

 ..... نداري هان



 دالرام که با ترس و تعجب به این رفتار یک هوي

 سعید خیره بود طاقت برید و دالرام هم چون تیري

 که از کمان در میرود رها شد و با فریاد و لحن زشت

 و آزار دهندي در حالی که به سختی بلند می شود تا

سپر کن ، گفت_هانو ، درد  شانه رو به سعید برآشفته
 براي چی ، سر من داد ....هانو زهر مار....

 تو اصال با چه حقی این طوري با من حرف ....میزنی

 ....میزنی

. 

.. 

... 
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... 

.. 
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 سعید خیره به دختري که ، با صورتی که از

 عصبانیت سرخ شده ، و با حرص و غضب از روي

 .ده و ایستاد نگاه می کندتخت نامتعادل بلند ش

 دختري که با گرفتن دستههاي واکر تند تند حرف

 می زند و گوش و کنار لب هاي صورتی اش از آب

دهن شوره میزنددالرام گفت و گفت تند و تلخ و گزنده ، 
 بدون اینکه

 منتظر جواب و واکنش سعید باشد و واکر را به جاي

 ه برود ، بااینکه ، بکشد تا راحت تر و بی خطر تر را

 حرص به زمین میکوبد و با ُغرُغر به سمت در کلبه

 رفت و با ، وارد شدن به کلبه در را به قدري محکم

 ...بست ، که صدایش گوش هاي سعید را لرزان

 سعید اهل جا زدن نیست در دعوا ، مخصوصاً اگر

 طرف مقابلش ، خودش را به زبان نفهمی زده ، باشد ،

 یاسر بدون هیچ سوال ودرست مثل همان شب که 

 جواب یقه اش را گرفت و سعید با زدن زیر هر دو



اینکه دالرام ...دستش ، دعواي به تمام عیاري سرگرفت
 بگوید و برود و او هم تماشاگر باشد

 محال است ، این یکی در سعید اصالً تحلیل و حضم

 ...نشده

 سعید با عصبانیت به سمت کلبه رفت و تمام

 شتش جمع کرد و با ضربه اي کهعصبانیتش را در م

 به در کلبه زد باعث شد در کلبه با صداي بدي باز

 شود و خیلی بد با دیوار برخورد کند

 صداي رعب انگیزه در و دیوار و دالرامی که پشت در

 بود و می خواست روي تخت خواب بنشیند را

 ترساند و جوري از سر ترس فریاد کشید که گوش

الرام ناخودآگاه با لحن بدي هاي خودش هم سوت کشیدد
 گفت

 بی فرهنگ ...؟ چه خبرته ....چه تو _

 سعید و قدم هاي ، ترسناکش باعث شد دالرام

 عقبنشینی کند اما باز هم جسارت به خرج داد و با

 لحن بدي ادامه داد



 چی میخواي اینجا ؟ مگه نمیگی صد پشت غریبم،_

 الآقاي غریبه در بیرون پشت سرت ، هنوز باز ، حا

 هم برو ، می خوام بخوابم ؛ پیش تو راحت نیستم

 دالرام مثالً کسی که بی تفاوت است رفتار می کند

ولی ، از این سعید و از این قدمهاي وحشتناك ، کهلحظه 
 به لحظه نزدیکتر میشود ، می ترسد و مدام

 خدا خدا می کند تا بی بی قشنگ از راه برسد ؛ تا

 ندهد و با ترسی کهزیر مشت و لگد هاي سعید جان 

 ....حاال در لحنش پیداست گفت
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 چی میخواي ؟ چرا اینطوري به من نگاه می کنی؟_

 ....داري من رو .....برو بیرون ؛ 

 سعید تند و قاطع در یک وجبی نگاه ترسیده دآلرام

 با انگشت اشاره که به تذکر و تاکید تکان می دهد

 تري یاغی ، اگه فقط یه بار دیگه زبون بهگفت_ببین دخ

 زبان من بزاري و زبون درازي کنی ، یا اینطوري در

 ، اینطوري به....میفهمی در خونه من  ....خونه منو 

 هم به کوبی ، اون وقت که من ، شروع می کنم به

 تربیت کردن تو زبون دراز ؛ کاري که پدر مادرت

 من تموم می کنم اصال بلد نبودن یا ناتموم مونده رو

 تا دآلرام خواست با گستاخی که ترس هم درش

 هست جواب سعید را بدهد

 سعید فاصله را کمتر کرد و با چهره غضبناك انگشت

 اشاره اش را روي بینی اش گذاشت و هیس کشداري

 که ترس را دالرام بند بند وجودش احساس کند



 وفقط ساکت ت .....تو ساکت  .....گفت_هیییییییییییس 

 ساااااااکت ......فقط ساکت شو 

 ....تاکیدي که روي ساکت بود و است

 دآلرام را عصبی می کند اما جرأت جواب پس دادن

 .....به این سعید را ، ندارد

 ولی تمام جانش در حرص از سعید ، میجوشد سعید

 تن ورزیده اش را عقب کشید و پشت به دالرام در

 کشد با بی حالی که بین موهاي منظم اش دست می

 تفاوتی ادامه داد

 بهتره خودتو جمع و جور کنی ، االن بانو از راه می _

 خوشم نمیاد با قیافه وا رفتی تو رو شه و .رسه

فکرش درگیر ؛ من رفتمدالرام با حرص دندان قروچه اي 
 می کند و در دلش

 هزار جور حرف دارد براي زدن تا روي سعید را کم

 یی نبود حتماً میگفت ،که اگر ترس از تنها .کند 

 چون دنیایی از ترس در جانش نشسته میترسد از

 این که حرف بزند و تودهنی بخورد و این حال و



 احوال ، االن سعید پیداست

 سعید برگشت و قبل از اینکه بیرون برود رو به

 دآلرام اخمو و حرصی با اخطار گفت
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 ، خوب گوش کن و خوبم تو اینو هم ....راستی _

من آدمی نیستم که خیلی راحتبگذرم ....گوشت ، فرو کن 
 ، پس حواست به خودت تو دور اطرافت

 این که میخواي غیرت منو با داریوش و امثال ....باشه



 چون بهترین راه .اینها به سنجی ، من مشکلی ندارم 

 حاّل رو دارم ، مخصوصا براي توي زبون دراز ؛ تا

 میگفتم روا نیست با این حالش ، از این خونه دیروز

 ....بندازمش بیرون اما

 اّماي که با منظور و با حس غیرت مردان سعید گفت

 چیزي نیست که دالرام فراموش کند ولی روزي با

 تمام رشته هاي محبتی که ماه ها......حماقت تمام 

 .... طول کشید تا وصال شود را به بدترین شکل

 ض پنهان و ناراحتی خیره به نگاه سعیددالرام با بغ

 که خوب پیدا است اهل تعارف نیست منتظر است تا

ببیند آخر حرف سعید چه می شود_اگه فقط یه بار دیگه 
 یه بار دیگه ، اسم هر نر ...

 به هر دلیلی به ....چه غریبه  .....چه آشنا  ....خري

 اول زبون تو می چینم ، بعدم دست .....زبانت بیاري 

 اگرم تا االن ....تو میگیرم ، میبرمت بهزیستی 

 نبردمت ، محض رضاي خدا بود شرایطی که داري

 وگرنه تا االن اونجا در حاال چک و چونه بودي نه



 ؛ اونجا اگه....اما هنوزم دیر نشده  ....اینجا با من 

 بخواهی این طوري زبون درازي کنی شاید نه حتما

 ...غلط اندازت ، می کننصد در هزار یه نگاه به زبان 

 االن خوب جا افتاد .....بعد تحویلت میدن بازپروري

 و سالم ....برات

 دالرام که با تمام وجودش حس سرخوردگی میکند

از این همه خط و نشان با تمام وجود فریاد می کشدجیغ 
 هاي بلند که تمامی ندارد گلویش می سوزد از

 کنترل جیغ هاي که کشید اما نمیتواند خودش را

 کند و هر چه دم دستش است به طرف در بسته

 کلبه پرتاب میکنند

 حالم ازت بهم....کثافت  .......بیشعور ......احمق  _

 هرچی ، ....تو هیچی ، نیستی  ....نکبت  .....میخوره 

 الهی بمیري .....الیق خودتو رو به من نسبت میدي

 ازت بدم .....تو آدم نیستی  .....بمیري  .....بمیري  .....

 ...... حالم ازت بهم میخوره ....ازت متنفرم  ...میاد 

 صداي .سعید می شنود ، خوب هم می شنود 



 ... سعید ویرانه و درمانده....فریادهاي دآلرام را 

 سعید ویرانه و درمانده بیرون از کلبه با هر حرص

 لگد در هوا پرت میکند و به یکباره نعره کشید و

 انیت بین موهایش زد مرز ارس را باچنگی که با عصب

 خدا فریاد زد

 خدااااااااااااااااا _
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 ...چقدر حال امروز سعید و دالرام بد است



دالرام از این ، پس ....چقدر غمگین و چقدر دل شکست
 زده شدن و سعید از این همه

 ....دوري

 سعید دلتنگ شیرین بانو است

 ...قرار براي داشتن االن شیرین بانو دلتنگ و بی

 سعید می خواهد سر روي دامن اش بگذارد و هاي

 ...هاي براي حال االنش گریه کند

 اینکه میگویند: مردها گریه نمیکند ؛ گوینده ي خبر

 دروغگو و حیله گر است

 گاهی مردها با تمام مرد بودن و قدرت داشتن

 مادرانه حصاردرست مثل کودکانی شیر خوار که از 

 دوراند گریه میکند و زار میزند که حتی با رسیدن

گرم و پستان پر شیرش بازم هم چشممیبندند  حصارمادر و 
 و هم شیر می خوردند و هم هق هق می

 ... کنند

 مرد ها بعد از غار تنهاي ، لحظه هایی را می خواهند

 حصارکه همدمی ، هم دردي یا هم صحبتی را به 



 حرف بزنند تا بلکه دردشان را بگیرند و فقط با او

 تسکین دهند و انها را چون کودکان غرق در محبت

 ...کند

 حال دالرام تعریف کردنی نیست دالرامی که روي

 تخت در خود مچاله شده و اشک هایش بی محابا می

 ....ریزد

دلتنگ کسی که می داند ، دارد ....دالرام هم دلتنگ است
 ...ولی ندارد

 فراموش کرده و چیزي به خاطره دالرام که همه را

 ندارد درست در وسط بیابان سرگردان و حیران است

 .... و به هر دو و نشانه ي چنگ میزند اما

 خیال ...و ....وهم  ....سراب  ....سراب 

 چقدر سخت است این فراموشی گاهی آدم در اوج

 فراموشی کسی را دارد تا مراقب و همراهش باشد و

 .....رام هیچ کسی را نداردیاد آور اما ، دال

 ....تنهاست ....تنهاي .....تنهاي .....دالرام

 اي کاش میشد ، گاهی سعید مراعات حالش را می



 کرد و تنها میگفت تو راست می گویی ولی سعید

 حصارنمیتواند خط قرمزها را رد کنداگر می شد حتماً 
 گرمش را به روي دالرام باز

 ....میکرد ولی سعید

 شدن بی بی قشنگ به کلبه دالرامی کز کردهبا وارد 

 روي تخت ، پتو را روي صورتش کشید و خودش را

 غرق در خواب و بی پناهی اش کرد

 بی بی قشنگ با شوق و ذوق از امروز صبح

 ...میگوید

. 

.. 

....... 

.... 

... 

.. 

. 

 



 

 

 کلی برات خبر دارم ....واي مادر ، دالرام بلند شو _

قول امروزي ها دست اولبی بی اونم چی خبرهاي به 
 قشنگ غرق شادي و حسرت می گوید و دور

 خود بی هدف می چرخد

 ...واي اگه بهت بگم باورت نمیشه ....نمیدونی که _

 این همه مدت که گلناز تو کلبه بود و بیرون

 نگو طفل معصوم مادر فدایش شه بار ....نمیومد

 شیشه داره

 کند بی بی قشنگ با خود نجوا و زمزمه می

 همین بود که رنگ به رو نداشت ، صورت انگار با_

 زرد چوبه به رنگ آوردن

بی بی قشنگ ذوق بیشتري خرج می کند_پاشو مادر 
 ... پاشو که االن وقت خواب نیست...

 اصال ...نمیدونی دالرام مادر چقدر خوشحالم 

 ... خوشحالم چی



 بی بی قشنگ نگاهش را باال میبرد و با لبخندي که

 ز رضایت است آرام آرام گفتپر ا

 آنقدر خوشحال انگار خدا داره به خودم اوالد_

 میبخشه

 به سمت دالرام که زیر پتو پناه برد قدم برمی دارد

 قدم هاي که از ذوق خبر حاملگی گلناز بیشتر رقص

پاشو ...ما است تا قدم برداشتن_ دالرام میشنوي چی میگم 
 مادر چقدر تو

 ... ن همه خوابچه خبر ای...خونت غلیظ

 بی بی قشنگ نزدیک تخت شد و به سمت دالرامی

 . که جنین وار مچاله شد

 شانه هاي دالرام را تکان میدهد و صدایش میزند

 راست است که میگویند کسی که خواب است را

 میشود بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده

 ... نمیشود بیدار کرد

 ....ل شکسته استدالرام د...دالرام خواب نیست

 ....دالرام دیگر آرام نیست



 ...دالرام کوهی از درد است

 دالرام در خود می جنگد تا این همه اصرار و تمنا تا

 این همه محتاج محبت نباشد

 ...دالرام محتاج است

 ، نه براي هم حصارمحتاج گوشه چشم براي 

 ....یحصار

 دالرام محتاج این است ، که سعید فقط به او نگاه

 ...کند تا حرف بزند

 دالرام محتاج این است که سعید رو به رویش

 ....بنشیند

 دآلرام با سینی کوچک که دو فنجان چاي داغ با

 ...با هم و رو به همبنشینند....یک پیاله قند در آن است
 . دالرام بگوید و سعید باعشق گوش کند

 ... تمام خیال دالرام فقط همین است

 ز دارد به اینکه حرف بزند تاگاهی اوقات ، آدم نیا

 بلکه جانش و دلش آرام شود

 گاهی آدم ها هیچ حرفی براي زدن ندارم اما همین



 ...که بدانند در فراموشی نیستند

 بدان که همدمی و همدردي دارن که هر وقت و هر

 کافی است ...زمان الزم شد ، باشند 

 هم صحبت داشتن خوب است اما این خوب است

 ...که

 ...آدم باشدآدم ، 

 ...یار ، یار باشد...و

 ...و

 ...عشق ، عشق باشد

 ...و

 ...اگر اینها را نداشت

 فقط دو چشم و دو گوش و یک دل براي آدم

 که فقط خودت باشی و سنگ صبور ...کافیست

 .... بیابان برهوت

 دالرام در ذهنش و در قلبش همه چیز با هم در

 جنگ و آشوب است

 و دیگر هیچ کسی چیزي همه با هم انقالب کردند



 نمی شنود

او چون محتاج ترحم ...دالرام تصمیم خودش را گرفته
 ...است

 پس سعید را میخواهد و براي به زانو درآوردنش

 هرکاري الزم باشد ، می کند حتی اگر شده ، خودش

 ...را پیش کند

 بی بی قشنگ چون پروانه هاي از پیله درآمد به دور

 با ذوق و شوق به خود می چرخد ، پر می کشد

 ...وسایل کلبه دست می کشد

 انگار خدا بعد از  سال به خودش کودکی عنایت

 کرده

 همه ي ما و شما در زندگی چیزهاي کم داریم و اصال

 ... نداریم

بی بی قشنگ هم در این ...زندگی به همین ها می گویند
 زندگی یک چیز را کم

 داشت درست که بی بی قشنگ کربالیی صفدر

 و مجنون را داشت ، درست که زندگیاش عاشق



 خوب و آرام و پر از عشق بود اما ، یک چیزي کم

 داشت که شیرینی زندگی اش را کامل کند او هیچ

 وقت لذت مادر شدن و طمع شیرین روزهاي

 حاملگی و حس پستان به دهان نوزاد بردن را

 ... نداشت

 بی بی قشنگ پر بود و هست از نداشتن این همه

 رین ولی همیشه شاکر بودطمع شی

 ❤شکرخدا.
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 بی بی قشنگ هنوز هم با اصرار دآلرام را صدا میزند

 تا شاید دالرام دست از خواب خرگوشی بردارد اما

 ...دالرام دوست ندارد چشمهایش را باز کند

 چشم هایی که غرق خون است نه از عصبانیت از

 .هی و تنهایی ریختهاشک هایی که در بی پنا

 و حال گلناز و احمد را با حال خودش و سعید

 ....مقایسه می کند و چه قیاس و مقایسه

 دالرام غرورش شکست است

 دالرام دیگر طاقت و تحمل این همه پس زده شدن

 را ندارد

 واي ماشااهللا بهت ؛ خوب پاشو مادر ؛ دالرام مادر_

سعید دراتاق شو  بلند نمیشی ؛ شما دو تا چتون امروز نه
 باز کرد نه تو از خواب پا میشی ؛ پاشو مادر

 مادر دوباره من ...پاشو تو جواب منو بده ببینم  ...

 ...اشتباه کردم شما دوتا رو تنها گذاشتم ، رفتم

 ....مادر خوبیت نداره



 زن جماعت با عالم و آدم به جنگ بشه اما با

 ...شوهرش نجنگه

 ناخودآگاه صداي ریزدالرام با شنیدن این کلمه 

 گریه هایش اوج گرفت و دیگر نتوانست حریف گریه

 هاي جانسوز و هق هق هاي که دل را ریش می کند

 شود

 و شروع کرد به گریه کردن و هق هق کردن

 وقتی شانههاي دالرام شروع کرد به لرزیدن بی بی

قشنگ متحیر به این حجم از دلشکستگی حالخوش و 
 اج آرزوهاویرانسرمستش به یکبار چون ک

 شد

 بی بی قشنگ غمگین و با اندوه خیره به دالرام که

 هنوز زیر پتو پناه گرفت ، ماند

 بی بی قشنگ زن امروز و دیروز است

 دوست ندارد وقتی جوانی اینطور در خود شکسته و

 صورتش را پنهان کرده تا غرور شکسته اش را

 پتو ،شاید شده به اندازه یک  ...شاید ....شاید...شاید



پنهان کند را کنار بزند و ببیندبی بی قشنگ آرام لبه تخت 
 نشست و شروع کرد

 آرام آرام دست کشیدن بر سر دالرام دلشکست و

 غمگین ؛ از روي پتو و آرام آرام زمزمه کرد

 چرا این همه ...دالرام مادر چرا این همه ناراحتی _

 چرا نباید با هم جفت و ...چرا این همه غصه ...غم

 چرا وقتی شما رو یه دقیقه تنها ...ور در بیاید ج

 میذارم باید تن و بدنم به لرزه که وقتی برمیگردم

 چرا ....شما مثل خروس جنگی به هم نیفتاد ، باشید 

 اصال می ...چرا کوتاه نمیاد ...مادر ، عیب چیه 

 میرم بهش میگم ....خواي یه مدت باهاش حرف نزن

 خوب...خوب مادر  ...باشهاونم با تو کاري نداشته ، 

 خوب دردت به جونم ...قربونت بشم 

 ...بی بی قشنگ از چیزي خبر ندارد

درست که دآلرام شروع کننده ....آنها با هم حرف نمی زنند
 ، است و سعید گاهی

 با آرامش ، گاهی با تندخویی و گاهی با داد و فریاد



 که این روزها به آن اضافه شده ، دالرام را ساکت

 د اما هیچ وقت ، شروع کننده ي جار و جنجال وکن

 ... دعوا نبود

 .. سعید نبوده و نیست

 سعید دوست ندارد با دختري همکالم شود که با او

 . نسبتی ندارد اما ، هیچ کس حرف او را باور نکرد

 .... درست مثل پنج سال پیش

 دالرام مادر ، برات یه آب قند بیارم ، بیارم بخوري_

بی قشنگ بخاطره اینکه دالرام آرام و خنده را  بی...مادر 
 به

 لب هایش بیاورد با طنز و خنده ولی براي خودش

 راست و حقیقی گفت

 اصال می خواي برم گوشش رو بپیچونم بیارم_

 ...همینجا جلو پاهات زانو بزنه بهت بگه ببخشید

 ...جان مادر برم

 ...هیچ چیزي امروز سر جایش نیست

 ید در جایگاه سعید نشسته وشاید این روزها سع



 ... دالرام در جایگاه دالرام

 شاید تنها کسی که در جایگاه خودش نشسته تنها

خداوند در آسمان ها باشدامروز زمینی ها همه جایگاه هاي 
 شان با هم فرق

 ....کرده

 ..سعید

 ...دآلرام

 ...دختر فتاح

 ...قاراتل

. 

.. 
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 حرص دارد ، از خودش عصبانیسعید از خودش 

 ..است از خودش کالفه و خسته است خسته

 سعید این روزها به تمام معنا خسته است

 نمی داند باید چه کند و چه کاري انجام دهد یا ندهد

 نمیداند باید با کدام زبان با دآلرام حرف بزند و او را

 .... قانع کند

 د بهروز به روز دالرام حرف هایی می زند که نبای

 ...سعید بگویدو روز به روز

 سعید از خود واکنش هایی را نشان میدهد که در

 ... عمرش یک بار هم نشان نداده

 سعید ناآرام و بیقرار براي اولین بار دور از پناهگاه و

 دور از میعادگاهش ، شماره شیرین بانو را گرفت با

 اولین بوق طنین خوش آواز صداي شیرین بانو فضاي

 اقک را براي سعید چون بهشت بزرگ وکوچک ات

 گسترده کرد



 سالم شیر پسرم_

سعید روي جواب دادن ، ندارد_خوب بگو مادر ، چه حال 
 چه خبر ، چیکار می کنی

 چی شده ...این روزا ، زمینت به راهه گاوات زاییدن 

 مادر گوساله هات به بار نیومدن یا شیر سر رفته به

 قل از این سر شیرما که نرسید از شیر و ماست حدا

 یا کره یه چیزي هم برام ما کنار بزار

 ...سعید با حال خراب فقط گوش می دهد

 شیرین بانو بغض دارد از اینکه سعید را ندارد

 شیرین بانو خودش هم غرق حیرت است چطور پنج

 سال بدون سعیدش ، پسرش که با افتخار شانه به

 ايشانه اش در کوچه و بازارها هم قدم میشدن بر

 یک روز مادر و پسري ؛ دوام آورده روزهاي که راه

 می رفتند و گاهی خرید گاهی که سعید وقت آزادي

 داشت با هم به خانههاي ، خواهرش یا مادرش سري

 میزددر این پنج سال یک بار هم نشده که برود و دلتنگ

 ...سعیدش نشود و اشک نریزد



 بهشیرین بانو می داند که حال سعید خراب است که 

 او زنگ زده و حرف نمیزند تا آرام شود شیرین بانو

 شروع کرد به گفتن

 خانوم تقوي یادت مادر ، یه پسر داشت ؛ میر_

 سربازي ؛ نمیدونم چی شده ، چی نشده که بی

 خبري ولی میگن ؛ عاشق آدم و هوایی میکنه اما این

 بچه که هوایی نکردي ، بلکه عاقل مردي کرده بیا و

 . تا دیروز نمی شد جمع و جورش کرد ببین ؛ بچه که

 امروز یکپارچه آقا شده ؛ مادرش که خیلی خوشحال

 بود ، می گفت امشب می خواد براش بره ،

میگم مادر به نظرت به اینجور پسرا ،زن  ...خواستگاري
 میدن ؛ پسري که تا دیروز ویلون تو کوچه ها بود

 ، نمیشد باهاش یک کلمه درست و درمون حرفزد ،

 ...ن بهش زن که میدن اونماال

 سعید مغموم و دلتنگ و خسته آرام لب زد

 شیرین جان، شیرینم چیز دیگه بگو_

 بگم خدا تازه ...مثالً چی مادر ، از سکینه خانم بگم_



 بهشون بچه داده

 شیرین جان ، شیرینم میشه از یه چیز دیگه حرف_

 بزنی_مثال از چی بگم ؟

 وش در موردنمیدونم فقط یه چیزي بگو که ت_

 ازدواج باشه ، نه بچه ، نه زن ، نه شوهر

 !...آخه مادر زندگی رو همه اینا میچرخه_

 شیرین جانم ، شیرینم خیلی حالم بده_

 !چرا مادر چیزي شده با کسی حرفت شده ؟_

شیرین بانو طاقت دست ...به خدا من خطا نکردم شیرینم_
 داد دیگر تحمل این همه

 ندارد مظلومیت در لحن سعید را

 آرام آرام شروع کرد ، اشک ریختن سر سجاده بود و

 رو به قبله نشسته ، بود ؛ گوشی چادر سفیدش که

 گلهاي ریز یاسی دارد را به چشم کشید تا قطره هاي

 اشکش را بگیرد اما مگر میشود لحنی که به بغض و

 اشک می چرخد را پنهان کرد

 یدیمفهم ...میدونم بهار زندگیم ...میدونم عمرم _



 خوب چرا بر نمی گردي شیرین فداي تو ...همه مون 

 هنوز گوشی در دستش .بشهسعید کالفی از جا بلند شد

 ... لح و لورده می شود

 دور خودش میچرخد و به میز تحریر که عکس

 شیرین بانو و حاج مرتضی روي آن دلبري میکند

 ایستاد و روي زمین آوار شد

 و با تمام هنوز نگاهش به قاب عکس چوبی است

 دلتنگی واو به واو در گوشی زمزمه کرد

 شیرینم ، شیرین بانو دلم برات تنگه ، یه کاري_

 ... کردم خودم ، توش موندم

 سعید با مکثی که کرد شیرین بانو را در هول و وال

 انداخت ولی با سیاست تمام ساکت ماند تا سعید

اشی فقط حرف بزند_راسِت ، میگن وقتی با یه نفر یه جا ب
 کم کم

 .. بهش عادت می کنی

 سعید چشم هایش را بست خجالت می کشید خیر

 به قاب عکس روي میز تحریر نگاه کند و حرف بزند



 راسِت ، بعد از یه مدت باهاش راحت حرف میزنی_

 سعید ویران و خراب دست پشت گردنش می برد و با

 خستگی از این شرایط پشت گردنش را ماساژ می

هی اوقات شوخی شوخی یا جدي جدي دهد و لب زد_گا
 حرمت

 شو میشکنی

 نفسش را رها کرد و جان می کند تا بگوید

 ...من امروز حرمت شکستم ، شیرین بانو_

 ...حرمت

. 

.. 
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 !؟...شیرین بانو از حال سعیدش بی خبر است

 شیرین بانو اشک هایش را با گوشه چادرش پاك می

 رار دیدن پسر رشیدش است تاکند ، قلبش بیق

 ش را به روي سعید که از پشت تلفن پیداحصار

 بکشید و حصاراست چقدر خراب است را به 

بگیردو  حصارش را باز کند تا بار دیگر او را به حصار
 یک ظهر دلچسب و دلنشین را کنارش دراز بکشد

 روي بالکن و بعد غروب دوشادوش باز هم به بازار و

 خانه هاي که به آن امید دارد ، سر به کوچهها و به

 بزند

 شیرین بانو وقتی کنار سعیدش نیست براي قدم

 زدن در پاك یا گشتن در بازار یا دید و بازدید در

 خانه ي اقوام دیگر زیاد رقبت نشان نمیدهد و

 ...سرشار از کار و گرفتار رد و فتخ آن است

 شیرین بانو سرشار از غرور مادران میشد و عاشقانه



 به داشتن چنین پسري میبالید و براي نشان دادنش

شیرین بانو نفس عمیقی ...سپر می کرد شانهبا افتخار 
 کشید نفسی که دل سعید

 را گرم کرد و با احتیاط پرسید

 مادر اگه ازت بپرسم با کی اینطوري حرفت شده که_

 تو حرمت شو شکستی ، بهم میگی

 را سعید چشمهایش را محکم تر بست و یک دستش

 روي زانو گذاشت و سرش را خم کرد و با شانه هایش

 افتاد با کمی تعمل و ترس از اینکه مادرش شیرین

 بانو را ناراحت و بی اعتماد کند ، کمی نفسش را

 ... حبس کرد

 ....پر از حیات

 ...ولی با تمام اطمینان به شیرین بانو....پر از خجالت

 به سعید تنها سرشار از خجالت است از اینکه

 شیرین بانو بگوید از دالرامی که امروز و روزهاي قبل

 با لحنی که شایسته یک دختر نیست ، داد و ...از آن

 .. ستد کرده و زبان به زبان هم گذاشت اند



 ...فقط بدون نامحرمه_

. 
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گلناز مادر اونو تو برندار ؛ سنگینهبی بی قشنگ از آن _
 درمانگاه آمده اندروزي که از 

 تمام حواسش به طور کامل به گلناز است که سبک ،

 سنگین نکند تا آن نطفه اي که در رحم بسته شده ،

 مبادا ریز تکان بخورد

 بی بی قشنگ غرق لذت به گلنازي نگاه می کند که



 هنوز شکل و شمایل زنان باردار را ندارد و شکمش

 صورتش از برآمده نشده و نه پاهایش ورم کرده و نه

 آن لکه هاي حاملگی دارد

 گلناز هنوز همان گلناز است اما با کمی بدحالی و بی

رنگ و روي ؛ همه خوشحال و سرمست اندبی بی قشنگ 
 خوشحال از اینکه قرار است کودکی

 ...به جمعشان اضافه شود

 احمد غرق لذت از اینکه قرار است پدر شود آن هم

 پدر فرزندي که مادرش گلناز است

 احمد از دور و نزدیک تمام حواسش تمام و کمال

 ....براي گلنازي است که عاشقانه او را می پرستد

 چقدر خوبه که آدم کسی را اینگونه داشته باشد که

 ...تمام حواسش براي او و براي خودش باشد

 گلناز با اشاره به بیبی قشنگ خجالت زده از این

جلسشده مجمعه همه توجه و از اینکه یک جوري نقل این م
 ي را روي زمین گذاشت و با اشاره به

 بیبی قشنگ با اصوات گنگ لب زد



 که این سنگین نیست _

 ول بی بی قشنگ دست او را گرفت و با نوازش هاي

 مادرانه شروع کرد به نصیحت مادرانه کردن

 براي تو سنگین نیست ولی براي این طفل معصوم_

 عات کن انمرا ...که خدا بهت بخشیده ، سنگینه 

 شاءاهللا که بار شیشه تو زمین گذاشتی ، اون وقت

 خوب....من میشینم تا کارهاي ما رو هم انجام بده 

مادر فداي این لوبیاي سحر آمیزت بشهوقتی دست بی بی 
 قشنگ روي شکم بی نقص گلناز

 نشیت ، گلناز با خجالت سرش را پایین انداخت و لب

 گزید

 داغ برات بیارم بخوري بیا برو بشین ، یه شیر عسل_

 بندت جون بگیره

 ...دالرام می بیند

 ...دآلرام می بیند

 ....و دلش می خواهد

 که این همه محبت و حواس هاي که احمد به گلناز



 ..سعید به او داشت باشد .دارد 

دالرام که در این ...دالرام این روزها محتاج ترحم شده
 چند روز گذشته ، سعید به رویش

 رد پر از حرص به دنبال تالفی استنگاه هم نک

 دالرام انگار یک جورهایی به دنبال هم صحبتی است

 ، حتی اگر قرار است به دعوا ختم شود دالرام اصال ،

 دوست دارد ، ...صداي بلند سعید را دوست دارد

 بشنود اما اینگونه پس زده ، نشود اینگونه بی محلی

 ، نشود

 اه میکند که دردالرام با بغض و حسرت به پسري نگ

 ...مزرعه مشغول هرز کردن زمین است

 دالرام با حرص از اینکه چرا با بی توجه ي و کم

 محلی سعید رو به رو می شود ، از روي تخت بلند

 ... شد

 دوست ندارد ، این گونه نادیده گرفته ، شود اینگونه

با سختی واکر را نزدیکتر آورد و ...به او بی محلی شود
 را دستههاي واکر



 گرفت و قدم هایش را با حرص که تمام وجودش را

 ..گرفته ، بر می دارد

 ...دلش میخواهد فریاد بزند

 ...شاید صدایش به گوشی برسد

 دآلرام صبر کن مادر ، بیام کمکت کنم_

 نه الزم نیست خودم دارم میرم_

 کجا میري مادر ؛ این همه سر پا وایس دادن برات ،_

نمیشه ، خیلی وقتی راه  خوب نیست_نه بی بی چیزي
 نرفتم

 دست و پاهام باز میشه ، وقتی یه جا میشینم پاهام

 ...خشک میشه

 دالرام خود خوب میداند که همه اینها بهانه هاي

 واهی است

 بی بی قشنگ با علم به اینکه اگر دالرام بخواهد با

 سعید همکالم شود و نتواند آرام حرف بزند حتما

 هد ، شد مقابل دالرامجنگ تمام عیار شروع خوا

 ایستاد تا با سیاست دالرام را مثل این چند هفته



منصرف کندبی بی قشنگ خوب فهمیده سعید به ُتِن صداي 
 بلند

 حساس است و االن هم که احمد در آغل گوسفندان

 است چراکه احمد خانه است

 بی بی قشنگ اصرار می کند تا دالرام در خانه بماند

 بلکه شاید فرجی شود

 ی بی قشنگ خوب میداند این دالرام ، دالرام وب

 ...آرامش قبل از طوفان است

. 

.. 

... 

........ 

... 

.. 

. 

 

 



 

 مادر بشین ، بزار براي تو هم شیر عسل بیارم ؛ کجا_

میخواي بري مادر بیرون هوا سوز دارهدالرام شاکی و 
 دلخور نگاهی به بی بی قشنگ

 فتانداخت و با ناراحتی از این شرایط گ

 پوسیدم تو خونه آخه ، بعد شم کدوم سوز_

 مادر این موقع روز ؟_

 کدوم موقع روز ، بی بی هوا خوبه دیگه_

 نه مادر کجاي هوا خوبه ، ببین هوا رو ، سوز داره_

بی بی می خوام برم هوا بخورم ، میام دیگه_نه مادر _
 بشین تو خونه ؛ ببین االن گلنازم میاد

 می خوام برم سر زمین_

 ادر سرزمین چه خبره ؛ سعید الکی براي خودشم_

 کار دست و پا کرد وگرنه االن فصل رو زمین رفتن ،

 نیست

 اصال هیچی ، میخوام ، برم سرزمین با سعید کار_

 دارم



 مادر نمیبینی اوقاتش تلخ ، کشکش نده ؛ چیکارش_

داري ، چی میخواي بهش بگی ، بگو من برم ، بگمبی بی 
 م که در حرص میقشنگ روبه روي دالرا

 جوشد ایستاده و مدام با نوازش کردن دست و

 صورت دالرام می خواهد که ، منصرفش کند ، چون

 خوب می داند سعید این چند روز بدجور اوقات تلخ

 و عصبی است و با هر چیزي شاید آتشی شود و به

 خرمن آرامش این روزها آتش بزند

 چند بی بی قشنگ سعی دارد تا با مصالحه و اینکه

 روزي از هم دور باشند رفتارشان نسبت به هم با

 ... محبت شود امان

 دالرام کوتاه بیا نیست و سعید هم حوصله این حجم

دالرام وقتی دید که بی بی ...از بی پروایی دالرام را ندارد
 قشنگ راه را بر او عمالً 

 بسته با ناراحتی واکر را کنار کشید و از کنار بی بی

 که عبور می کند با ناراحتی گفتقشنگ در حالی 

 میبینی تو رو خدا بی بی تو خونه خودمم راحت _



 نیستم و تو خونه خودم ، اجازه هیچ کاري رو ندارم

 بی بی قشنگ خوب میفهمد که دالرام ناراحت است

 و با ناراحتی حرفی میزند و ساعتی بعد خودش

 ...پشیمان می شود

 فی اجازهبی بی قشنگ لبخندي زد و بدون هیچ حر

دالرام روي سکو ...داد تا دالرام از کلبه بیرون برود
 ایستاد و به سعید که روي زمین

 کشاورزي ، علف هاي هرز کوچکی که جا مانده را

 جمع می کند ، خیره شد

 دالرام در دلش هزار و یک جور حرف آماده کرده تا

 ..بتواند سعید را به زانو در بیاورد

 ...و فریاد کنندحتی اگر شده باز هم داد 
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 روزها از پی هم میگذرد و چه گذري که گاهی سعید

 اگر خود داري نکند به حتما جنگی بی پایان شروع

دالرام هر روز بد اخالق تر می شود و سعید ...میشد 
 حیران

 این تغییر فاحش دآلرام که به همه اخم و تخم

 رام همه را با لبخند جفتمیکند ، با دلخوري از دال

 جور میکند

 دالرام چون خانزاده ها دستور میدهد و سعید چون

 غالمان حلقه به گوش فقط فرمانبري می کند تا کمتر

 از این رفتار دالرام که همه جور نامش را یدك

 .... میکشد بی پرواتر نشود

 چقدر از اینکه رفتار دالرام اینقدر زشت و زننده



 خور است و مدام در تالش است تاشده ناراحت و دل

 با دالرام تنها باشد تا یک گوش مالی اساسی به

دالرام بدهدبی بی قشنگ خوب میداند که سعید و دالرام 
 که با

 اخم و تخم براي هم خط و نشان میکشند را نباید

 تنها گذاشت

 هر وقت الزم شده که بی بی قشنگ همراه گلناز به

 ک بهانه همراهی با آنهابهیاري بروند ، هر سري با ی

 را رد می کند

 احمد با ناراحتی گفت

 بابا من خجالت میکشم با زن جماعت زبان به زبان_

 شما هم بیا با دختر احداوقلی با هم سه تایی .بزارم 

دیگه_مادر من کجا بیام ، شاید یه چیزي بخواهید  ...بریم 
 به هم

 بگید ، من نباید بدونم

 تاحمد با حرص بامزه ي گف

 بی بی کم دست بنداز ؛ اصالً میدونی چی بی بی_



 خوشم نمیاد تو روشون نگاه کنم ، اونا حرف بزن من

 گوش کن

 احمد درگیر این است که چرا بی بی قشنگ همراه

 آنها نمی آید و بی خبر از اینکه بی بی قشنگ دلیل

سفت و محکمی دارد_احمد بازوهاي بی بی قشنگ را 
 گرفت و سرش را

 رد و رو به صورت مهربان بی بی قشنگ کهپایین آو

 لبخندش جان می بخشد گفت

 بی بی الهی دورت بگردم تاج سر ، سر جّدت تو به_

 ارواح خاك خدا بیامرز کربالیی صفدر راست شو به

 من بگو؛ ناراحتی نکنه اون روز داد و بیداد کردم ،

 ...درشتی کردم

 چیزيتو که  ...وا مادر این چه حرفیه ، تو میزنی _

 من گفتم زن تو اتاق .نگفتی ، اومدي گفتی ، زنم کو 

 ، تو هم رفتی دیگه این ناراحتی نداره ؛ خوب خدا رو

بار شیشه دارهبی بی قشنگ مکثی  .شکر هم که معلوم شد 
 که و نگاهی دور صورت و نگاه



 خیر احمد چرخ داد و پرسید

 این دیگه چیه تو میگی ، اصال از کجا در میاد این_

 احرف

 پس چرا با ما نمیایی بی بی_

 مادر نمیبینی کلی کار دارم ؛ زن و شوهر دست به_

 دست هم بدید ، هم پیاده روي کردید و هم یه بادي

 به کله تون خورده و هم حرفاي نگفت تو رو به بهم

میگید ؛ من پیرزنه کجا میبرید ، آخهاحمد با دلخوري چشم 
 و ابرو انداخت و متفکرانه

 گفت

 بی بحث این حرفا نیست که ، بگو احمد ازنه بی _

 دست تو ناراحتم ، خوشم نمیاد با تو راه بیفتم این ور

 آخه این ....دیگه چرا بهانه الکی میاري..، اون ور 

 وقت سال تو مزرعه چه کاري که من نمیدونم ، این

 از زمین ؛ گاو و گوسفندم که تو آغل کردم و یونج

 نیست ، که بگم شونم که ریختم ؛ وقت شیرم که

 ...شیر داریم ، می خواهیم بریزیم توي دیگ



 احمد با اصرار از همراهی بی بی قشنگ دست دور

گردن بی بی قشنگ انداخت و مصرانه گفت_بابا بیا بریم 
 بی بی .....دیگه
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 . بی بی قشنگ که سبد کاموا و میله در دستش دارد

 ش گرفت و با دست دیگرش ازسبد را به یک دست

 زیر بازوي احمد بیرون زد و همان طور که احمد را به

 سمت بیرون از کلبه میبرد با لحنی که خنده و



 شوخی دارد گفت

 ...انگار خوشت میاد براي خودت حرف ، جور کنی_

 چرا باید ناراحت باشم....میگم ازت ناراحت ، نیستم 

داد_با مِن پیرزن که و با اشاره به دست و پاهایش ادامه 
 دستم درد ...زانوم درد میکنه 

 کمرم درد و اصال نمیتونم راه برم و قدم از ...میکنه 

 قدم بردارم چکار داري

 احمد به میان حرف بی بی قشنگ در آمد و گفت

 کولت می کنم_

 بی بی قشنگ چشم هایش را چرخی داد و

 استفهامی گفت

 ه دادو با تشر ادام...ننه گلنسا میدونه _

 دست زن تو بگیر و برید دیگه چی دنبال من راه_

 افتادي

 احمد هنوز هم مصرانه نی خواهد بی بی قشنگ را

 همراه کند

 بحث این حرفا نیست ، که اگه هم باشه ، نیسان _



 هست ، پیکانم هست

 مادر ، منو با این ابوقراضه هاتون ، این ور اون ور_

ه برم بهتر ؛ برومادر نبر که اگه قرار سوار اینا بشم ، را
 االن بچه م سعید از راه میرسه ناهار ....، برو

 ؛ شما برید ...حاضره نیست و نه چاي به زغال 

 بعدشم بچه پرو ....انشاهللا که چیزي نیست و خیره 

 الزم نیست تو هم اونجا باشی و نه حرف

 ...خودشون یه جوري حالی گلناز می کنن....بزنی

 باباي گفت و با کمی کج خلقیاحمد با ناراحتی اي 

 باشه اي هم زمینه اش کرد و رفت

 گلناز که حاضر و آماده در کلبه منتظر احمد بود با

 دیدن احمد با آن لبخند در چهار چوبه ي در کلبه ،

 تا در این ماه هاي اول بارداري همراه ...همراه شد 

 باشدچقدر خوب است که گلناز ، احمد را دارد که تمام

 .. وقتش را وقف گلناز کرده جانش و

 بیا بریم گل نازم خودمو خودتو عشق است_

 گلناز با اشاره و اصوات گنگ و نا مفهوم که براي



 احمد دنیا دنیا ارزش دارد از صداهایی که آوا و صوت

 قشنگی دارد ، گفت

 به نظرم دوباره سعید و دالرام باهم دعواشون شده_

 لبه نمی کنهکه بی بی قشنگ دل از این خونه و ک

 وگرنه بی بی قشنگ خیلی دوست داره با من بیاد ،

وقتی میاد هم حال اون خوبه ، هم حال مناحمد که با گوشه 
 چشم گلناز را برانداز می کند لب

 زد

 خوبه وایسا ببینم دختر حداقلی یعنی االن من با تو_

 نکنه تو هم ویار از این اداها...بیام حالت بده ، میشه 

 ....داري که اصال از این اداها براي من نیايو اطوارها 

 احمد یه وري شانه اش را تکیه به در داد و دست

 جمع کرد و شاکی لب زد شانههایش را در 

 خودت می آیی از قد و ....حالم به هم میخوره _

 قوارت بدم میاد از این حرفا نداریم من همون احمدم

 ارکه قرار مردم آزاري هاي یک و دو و سه و چه



رو انجام بدممکث کرد وقتی چشم هاي گرد شدي گلناز را 
 دید

 ادامه داد

 پنج و شش و هفت و هشت و نه هم بهش اضافه

 تازه یه فوق برنامه هم داریم به افتخار نی نی ...میشه

 ..، به اسم مردم آزاري ویژه که شماره ده

 . احمد غرق در خوشی و لذت است

 ...خدایی خودت رحم کن
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 گلناز ریز میخندد ، تمام حرف هایی که احمد آرام

 آرام لب زد و حرکاتی که در می آورد برایش شیرین

 و دلنشین است

 احمد پشت فرمان ماشین دلی دل می خواند براي

 ...گلناز ، گلی ناز است

 گلناز عاشقانه خیره به احمدي است که انگشت

 مان ضربه گرفته وهایش چون نت موسیقی روي فر

 ، شانه هایش که ریز ریز می لرزاند و ....شانه هایش

 باال و پایین می اندازد یا گه ُگداري که شانه هایش را

 میلرزاند و به جلو میبرود و با چشم و ابرو انداختن

میلرزاند و به عقب بر می گرددچقدر با شوخی و خنده 
 همراه است این مسیر جاده

 .... جنگلی

 اهی شکمش را به گلناز نشان میدهد واحمد گ

 میگوید

 صداي قلب .میگن گلی ناز تو رو که دارم می برم _

 لوبیاي سحر آمیزمو بشنوي ؛ خودم بیام بگم اون



 خانم یه دستم رو من بچرخونه ، خدا رو چه دیدي

 . شاید از منم یه خبري شد

 آخه میدونی هر وقت داداش سعید ، منو میبینه

 .یه ، من میمونم چی جواب بدممیگه داداش خبر

 میگم با تو بیام اونور پرده بگم یه دور رو شکم مکمم

خنده هاي ریز گلناز تبدیل به قهه قهه ...از اون ژال بماله
 بلند و

 دلنشین میشود و با مشت به بازوي احمد میزند و با

 اصوات گنگ میگوید

 ...خجالت بکش احمد_

 میگیرد واحمد با شوخی و خنده لبانش را گاز 

 چشمانش را می بندد و طنز آمیز می گوید

 ؟بال به دور ، مگه چی گفتم خواهرررر...کی من _

 و با لحن به مراتب طنز که آمیخته به ناراحتی است

رو به چهره ي سرخ شده از خنده لب زد_دارم میگم ، تو 
 که داري میري خواهر ، بگو یه

 مونهدستم به شکم من بکشه ، خواهر بین خودمون ب



 .... ها این گردن شکست پول تو خونه نمیزار که

 احمد با ناز زنانه اول دستی به موهاي کوتاهش

 میکشد و بعد با حسرت خنده داري دست روي

 شکمش می کشد و چون زنانه باردار شکمش را

 نوازش می کند

 ها ...آخه مادر فدا شه ؛ میگم نکنه بچم دوقلو _

 خواهر

 وخی و خنده این مسیراحمد مدام با شیطنت و ش

گاهی حرف زدن مسیر را ...کوتاه را بلند و دلنشین میکند
 ولی اگر .کوتاه میکند

 همراه با معشوقه و با عاشقت در یک راه یا جاده

 مسیر اگر بلند هم باشد یا اگر کوتاه به .باشی 

 ....چشمت نمی آید

 چرا که تمام عمرت و لحظه هایت را دوست داري با

 ...باشیاو در مسیر 

 مسیري که هر لحظه هاش پر از شادي و خنده و قهه

 قهه است



 ....میگم گلی نازم_

حسرت و خواستن تبدیل به طنز شد_آخ اگه دختر بشه ، 
 من دیگه به تو محل میدم مگه

 ...دختر احداقُلی

 می خوام بزارم..میدونی می خوام اسمشو چی بزارم

 ده خیرهاحمد عاشقانه نگاهش را به گلناز که با خن

 دستش به سمت خرمن موهاي دلبرکش که .اش بود 

 ...از روسري بیرون زد ، برد

 ...نوازش هاي احمد هم پر از مهربانی و عاشقی است

 حلقه ي از موهاي حنایی گلناز را نزدیک بینی

 میاورد و بو می کشد و سرمست از این همه خوشی

 آخ جانداري می گوید

 خود زندگی .. آخیش چه بوي میده این زلف ها_

خودش و گلناز اشاره کرد و  حصاراینجاستبا شیطنت به 
 لب زد

 مگه نه... حصار_

 احمد هنوز هم تمام فکرش در پی اسم دختر است و



 مدام به حالت فکر موهایش را می خاراند و با ذوق

 وصف نشدنی لب می زند

 می خوام اسمشو بزارم سمندناز ، نه بزارم سروناز ،_

 .... الناز نه بزارم مهنازیا نه بزارم 

 باهاش ....اي بابا اصال میزارم نازنین باهاش ناز کنم

تو هم تا میتونی حسودي کنی ، نهشیطنت احمد  ...حال کنم
 اوج بیشتري گرفت و در حالی که

 رانندگی می کند لب هاي گلناز که غرق لبخند است

 را کشید و نگاهش را با احتیاط به گلناز داد و لب زد

 ...ه وقتی ، تو حسودي میشی ، لبات قرمز میشهک _

 ...اون موقع خوردن دارها
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 گلناز با ناز چشم میگیرد و نگاهش را به سمت

 پنجره برگرداند ولی خنده هاي ریز و نخودي اش

 هنوز روي لب هایش دلبري می کند

 احمد همچنان که پشت فرمان نشسته و ماشین را

ایت می کند دست دور شانه هاي گلناز برد و بایک هد
 ش کشید و گلناز چهحصارحرکت گلناز را به 

 ش جا گرفتحصارشیرین و دلنشین در 

 احمد گلناز را به سمت خود کشید سفت و محکم و

 هاي شیرین و شکوفهش را تنگ تر کرد و حصار

 دلچسب به سر به روي گونه هاي گلناز می نشاند

 زد احمد با عشق لب

 ...اره گلی نازم ...نگاه تو رو خدا آدم انقدر حسود _

 اینقدر ...نگفتم که از االن تا اون موقع حسودي کنی 



 ... حسود نباش دلبر جان حاال کو تا هشت ماه دیگه

احمد قیافه حق به جانب گرفت و خبیثابه لب زد_دیگه 
 حسودي نکن خوب ، منم قول میدم وقتی

 ش الك میزنم یه دونه همدارم به ناخن هاي خوشگل

 البته ...به ناخن هاي کج و کولی تو هم یه الکی بزنم

 وقتی به  تا انگشتاي خوشگل و عشق بابا الك زدم

 ....و اگه الك تموم نشد

 احمد پر از آرزو لب میزند

 آخه دوست دارم دخترم ناخوناش الك داشته _

 باشه موهاش خودم خرگوشی ببندم تا چتري جلوي

 لمو عوض کنه بعد ریزه ریزه جلويموهاش حا

احمد ....چشمام با دامن چین دار قرمز براي باباش قر بده 
 امروز با این همه آرزو و شیطنت عجیب براي

 گلناز دلبري می کند

 اما تو چی ، زن خونه اي ، زن خونه باید سر و_

 این دلبریا فقط مال .سنگین و تمیز و مرتب باشد 

 ...ه باید بشور بساب کنهزن خون .دختر خونه است 



 چشم هاي احمد پر از خنده است وقتی که رو به

 چهره ي مبهوت گلناز لب زد

 زن خونه باید بره سر چشمه ، یخ حوض بشکنه غذا_

 بپزه همچنین که آقاي خونه دستور داد به خط

 احمد بیرون حصارگلناز باحرص تقال می کند از ...باشه

 ت ش از احمد امروزبیاید تا با مشت هاي ریز و درش

 ....انتقام بگیرد

 ش را سفت تر میکند براي گلنازي که ازحصاراحمد 

 حرص قرمز و سرخ شد

 وقتی می بیند نمی تواند حریف گلناز و این همه تقال

 و شکوفیدشود ، خیلی شیرین و بامزه گونه گلناز را 

 گلناز خلع سالح شد

 مامنگاه گلناز وقتی در نگاه احمد نشست احمد با ت

 عشقش لب زد

 ..دلبر جانم میدونی که دیوونه وار عاشقتم...گلی نازم _
 میدونی

 که خاطرت برام خیلی عزیزه



 میدونی که دنیام جمع شه ، قد تو برام ارزش نداره

 میدونی تو ، تمام دنیاي منی ، اگه میگم بچم دختر

 باشه ، می خوام ببینم یکی مثل تو از تو براي من

 ن و خواستنی باشهمیتونه قدتو شیری

 احمد مکثی کرد و نگاهش را در صورت گلناز گرداند

 و لب زد

 فکر نکنم اما دل دیگه چی کارش کنم دل دختر_

 ....میخواداحمد پیشانی گلناز را با چه عشقی می بوسد

 احمد نفس عمیقی کشید و به استیل مردانه و موقر

 صاف نشست با انگشت اشاره که در آن شیطنت به

 یداست لب زدوفور پ

 .... خانم صاف و صوف بشین ، آقا بشینم_

 ...با ادب بشین با ادب بشینم

 این جاده جنگلی بود ، همه خودي هیچ کی ناخودي

 نداشت اما دارم ، میافتیم تو جاده ، جاده چی میگه

 ...نااهل و غریب زیاد داره

 پس اگه یه تار موت در اومد گردن من شق است



 ست است ، پس بکشد اونچون قبلش گردن تو شک

 روسري رو چون زلف شیرین تو ، همش مال

 احمد چه شیرین چشم و ابرو میاندازد....خودمه
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 سعید مادر کجا موندي ، بیا دیگه_

 جانم بانو ؛ کاري داري ؛ االن میرسم خدمتت ،_

 اجازه بده این باري که آوردم و پیاده کنم به چشم

 راستی ....مادر می خواستم بگم بیا سر سفره  نه_



 ببینم تا االن کجا بودي خیلی دیر اومدي

سعید با شوخی و خنده گفت_کجا رو دارم ، که باشم بهتر 
 از اینجا بانو ، دنبال یه

 بار رو از این می گیرم براي اون یکی ...لقمه نون 

 میبرم رو و از اون یکی بار رو میگیرم براي یه جا

 این وسط ...االنم که این بار براي آغل خودمون دیگه

 ...مسطام یه لقب بارکش میمونه واسه ما

 وا مادر این چه حرفیه ، خود به خودت و بازوت_

 قوت بده ، مرد سرش گرم به کار نشه بی حرمتی به

 بار میاره

 سعید دست هایش را با پشت شلوارش پاك کرد و

ي بابا این که گرفت و گفت_ا حصاربی بی قشنگ را به 
 امري ، .نمیشه دو کلمه شوخی کرد 

 فرمایشی بگو که به گوشم

 هیچ مادر بیا بریم ناهار بخوریم_

 چی هست این ناهار بانو پز_

 ناهار برگمو همونی که دوست داري_



 یعنی االن آلو و زرشک م داره دیگه_

 بله مادرسعید کیفور دستی به شکمش می کشد و با ملچ_

 تملوچی بامزه گف

 یعنی با آب قلم پختی دیگه چرب و چیلی_

 بله مادر قربونت شه ، با آب قلم پختم_

 یعنی االن فقط یه قابلمه براي من کناره دیگه_

 بی بی قشنگ با لذت خندید و گفت

 نه مادر ، نه دیگه در این حد کلهم اجمعین یه_

قابلمه شد که نصفشو براي گلناز اینا گذاشتن کنار ،گفتم 
 احمدینا .بوش بخوره دلش بخواد  بچشم شاید

 خونه نیست ولی مادر بوي غذا میمونه

 این چه حرفی بانو ، شما حساب اختیاري ؛ رفتن_

 ....خونه گلنسا خانوم

 نه مادر ، رفتن بهیاري شاید بعد از اون برن خونه_

 .... گلنسا

 بی بی قشنگ با دلخوري از رفتار احمد زمزمه کرد



ید چانه ي بی بی قشنگ را با فکر نکنم تا شب بیانسع_
 مهربانی گرفت و در

 نگاه دلخور بی بی قشنگ گفت

 از احمد بعید بخواد دونسته یا ندونسته کسی رو_

 برنجونه، مخصوصا شما که میدونم براش کم از

 گلنسا نیستی

 تازگی ها حرف زدنش دل می ...هیچی نیست مادر _

 ترسونه

 ا تو کلبه االننه بانو اینطوري هام نیست ، شما بفرم_

 میام ، هواسوز داره مریض میشی

باشه مادر من رفتم تو هم بیا زیاد منتظر نذاروقتی که _
 بی بی قشنگ به سمت کلبه راه افتاد

 سعید سرش را پایین انداخت و در حالی که پشت

 گردنش را ماساژ میدهد باکمی ممه حرفش را زد

 لیشرمندم اینو میگم اما ، من سیرم همینه که خی_

 خسته ام می خوام برم بخوابم

 این تکه تکه حرف زدن سعید باعث شد که بی بی



 قشنگ لبخند مصلحتی بزند و رو به سعید گفت

مادر بشقاب دلمه رو گذاشتم رو میز اتاقتسعید با خجالت _
 و قدردانی ممنون می گفت

 بی بی قشنگ این روزها تمام حواسش به این است

 در رو شود اما مگر این که سعید کمتر با دالرام رو

 ....روزها پایان ندارد
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 گذشت و احمد خیره به ...و ماه ها ...هفته ها....روزها



 گلنازي است که حاال چون زنان باردار قیافه اش

 تغییر کرده تپل تر و شیرین تر شد با شوخی و خنده

کند ، دماخت قد بینی گلناز را کشید لب زد_گلی ناز باور 
 ...فیل شده دختر

 یه ذره دیگه ...آخه ، این چه قیافه به خودت گرفتی

 تو این قیافه بمونی ، از چشمم افتادي یا ، دارم میگم

 ولی خداي اینطوري چاق شدي ، ...بعدا گلگی نباشه 

 ولی اینکه ....مثل پنگوئن راه میري برام شیرینه

 میزاردماخت این شکلی جاي براي جذابیتت ن

 گلناز اخم می کند ولی احمد باز هم با شوخی و

 می کشد حصارخنده گلناز را به 

 نگفتی این صورت لک لکی ...حاال چرا ناز می کنی _

که مثل نون کنجد شدي از کجا در اومداحمد تا دید گلناز 
 مثل این چند روز دلنازك تر شده

 و با شیطنت لب زد شکوفیدگونه ي گلناز را محکم 

 میگن ، نون کنجدي خوب ولی چرا اصال کسی همه_

 االن میدونی ....نگفت ، زن خال ، خالی هم خوبه ها 



 تو رو دیدنی یاد چی می گفتم یه برنامه کودك بود

 ...خال خالی

 گلناز این روزها به تمام شیطنت هاي احمد عادت

 کرده ولی اینکه دلنازك شده دست خودش نیست

 احمد با شوخی و . وقتی چشم هایش با بغض پر شد

 حصارخنده که پر است از مسخرگی گلناز را به 

 گرفت و گونه اش را بعد از بوس آبدار گاز نسبتاً 

محکمی گرفت و لب زد_اي بابا دختر احداوقلی وا بده 
 دیگه چه زودم بغض

 ...میکنی تو رو همه جور عاشق خیالت تخت خواب

 مهنوز هم روزهایی که گلناز عق میزند احمد تما

 . جانش باال می آید تا گلناز آرام و قرار بگیرد

 امروز قرار است که گلناز را به سونوگرافی ببرد و به

 خاطره اینکه گلناز از این حال و هوا بیرون بیاید لب

 زد

 گلی ناز برگشتنی یادم بنداز از بازارچه یه _



دامنچین دارم ، بخرمگلناز با بی حالی با اصوات گنگ و 
 ده يکه پر از خن

 شیرین است ، لب زد

 . این همه لباس دختر خریدي ، سیر نشدي_

 ببین خونه پر از لباس دخترونه، االن من این همه

 لباس چکار کنم

 احمد که انگار به اموال با ارزش از دست راضی شده

 صورتش را در هم کرد و نشست و با لحنی که .باشد 

 اخطار دارد لب زد

 همه اونا رو براي ...ادست به هیچکدومش نمیزنی ه_

دلبر بابا خریدماسمشم می خوام بزارم گلناز دیگه چی ، 
 اصالً دلم

 میخواد کل بازارچه هر چی لباس دخترونه داره بخرم

.... 

 گلناز در این روزها خوب فهمیده که احمد منتظر

 آمدن دختري است که برایش پدري کند سبد

 کوچکی که پر بود از الك هاي کوچک و بزرگ و



 رنگی که چون رنگین کمان در هم بودن را نشان

 احمد داد و با اصوات گنگ گفت

 این همه الك این همه زلم زینبو ، اصال مگه میشه_

 به یه بچه یه روزي الك زد

احمد با حرص شیرینی گفت_تو حسودي ؟ من میزنم تو 
 تازه .بشین نگاه کن 

 ُسرمه هم براش خریدم

 و با احتیاط کهاحمد دست در جیب شلوارش کرد 

 انگار شئی گرانبها در می آورد رو به گلناز که به

 سختی از جا بلند می شود نشان داد

 گلناز خندید و بعد دستش را به شقیقه اش زد و

 چند باري به حالت این که تو جنون زده و دیوانهاي

 انگشتش را دور شقیقه هاش چرخاند

 احمد که بالشتک کوچکی دم دستش بود به سمت

لناز پرت کرد لب زد_پرو شدي دختر احداوقلی ، من گ
 آره تو ....دیوونم 

 اصال چطور جرأت پیدا کردي ، به من میگی دیوونه



 گلناز میخندد و وارد آشپزخانه شد

 احمد سرشار از عشق به سبدي نگاه می کند که هر

 روز با یک چیز آن را پر کرده روزي با آوردن الك

 ي رنگارنگ و روز دیگریک روز با آوردن دستبندها

 .... با آوردن بدلیجاتی که مخصوص دختران است

 از نوزادي تا جوانی و آخرین چیزي که خرید آن

 ُسرمه اي است که در ظرف برنجی که شبیه کوزه

تمام چیزهایی که .سرش چون پیچ مهره میچرخد .است 
 در سبد حصیري است مخصوص

 ....دلی ناز است اسمی که احمد انتخاب کرده
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 به اصرار بی بی قشنگ چند روزي می شود بعد از

 گذشته سه چهار ماه دوري و گوشه گیري سعید به

 کلبه آمده تا باهم همسفره شوند

 دآلرام که این روزها دیگر از واکر استفاده نمی کند و

 باید با احتیاط و مراقبت بیشتري آرام بشیند آرام

 د تا به مشکلی برنخورد راه برودبلند شو

همه دور یک سفره نشست انددالرام هنوز هم در همان 
 جلد خان زادگی خودش

 فرو رفته و قصد بیرون آمدن ندارد

 پرتوقع و با قیافه حق به جانب منتظر است تا از بی

 بی قشنگ سفره را پهن کند

 سعید با دیدن این صحنه که دالرام از باال به پایین

 ی کند و رفتار می کند پر از اخم و تخم بهنگاه م

 دختر رو به رویش که لبه تخت نشسته خیره است و



 مدام دندان قروچه می کند

 وقتی بی بی قشنگ درکلبه را باز کرد سعید با دیدن

 بی بی قشنگ که مجمعه ي سنگینی به دست دارد

به یکباره از جا بلند شدسعید هنوز هم اخم در چهرهاش 
 بی هویداست بی

 قشنگ لبخندي زد و براي اینکه دعواي پیش نگیرد

 و بحث کش دار نشود با محبت گفت

 مادر فداي تو بشه این سینی رو بگیر ببینم_

 بی بی قشنگ که سینی را به دست سعید داد نگاهی

 به دالرام که هنوز لبه ي تخت نشست و منتظر است

 انداخت و با چشن و ابرو آمدن خواست تا از این

 خانی و خانزاده گی در بیاید تا شر نشدهجلد 

 سعید با گذاشتن مجمعه ي روي زمین باز هم به

دالرام نگاهی انداخت تا ببیند آیا دالرام همچنانمنتظر است 
 تا سفره پهن شود یا قرار است او هم

 کمک حالی شود براي بی بی قشنگ

 وقتی دآلرام از جایش تکان نخورد سعید با حرص



 زیر لب گفت

 بیت الزم عجیبتر_

 سعید همان طور که به بی بی قشنگ کمک می کند

 تا سفره پهن شود از زیر چشم به دالرام نگاه می

 کند و از اینکه این طور ارباب منشانه رفتار می کن

 ُکفري و شاکی با اخطار صدا کرد

دالرامدالرام انگار که نشنیده باشد با احتیاط پایش از _
 روي

 غرور یک وري نشست و باتخت زمین گذاشت و با 

 بی محلی که به سعید کرد باعث شد سعید دستش

 را مشت کند تا بر سر این گستاخی دالرام نکوبد

 سعید با حرص لب زد

 شیطونه ...فکر کرده عاشق چشم و ابروهاشم_

 میگه پاشو یدونه بکوب تو سرش قشنگ همه چیز

 ... یادش بیاد

 دبی بی قشنگ دست روي مشت گره شده ي سعی

 .گذاشت و با اطمینان لب زد
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 _مادر صبور باش

 سعید آرام نجوا کرد

 تربیت الزمه_

 بی بی قشنگ به خاطر اینکه بهانهاي دست سعید

 ندهد ، همه چیز را در مجمعه ي باهم آورده پارچه

 مسی ، لیوان ها ، پیاله هاي ماست ، ظرف غذا و

 و سفره با نان همه چیز در بشقاب ها و و کاسه ها

 مجمعه ي هست ولی سعید که دنبال بهانه است با



ندیدن نمکدان سر سفره لبختد زددالرام پر از غرور بلند 
 شد و بی تفاوت کنار سفره

 نشست

 سعید بدون نگاه کردن به دآلرام که درست

 روبرویش سر سفره نشسته گفت

 بی زحمت نمکدون رو بردار بیار از آشپزخونه _

 بی بی قشنگ متوجه شد که سعید دنبال بهانه

 است با مهربانی رو به سعید گفت

 مادر قربون قدت بشم ؛ من یه جوري نمک میریزم_

شما یه دست به غذا ...تو غذا دوست بفهمه ، دشمن نفهمه 
 ببر میبینی که نمکش اندازه

 است مادر

 سعید به رو بی بی قشنگ لبخند زد و با مهربانی

 گفت

 ه بر منکرش لعنت بی بی اما من بد عادتماینک _

 دیگه ، با هر یه قاشق غذا باید یه نمک هم بپاشم

 نگاهش را از بی بی قشنگ گرفت و به دآلرام که با



 بی تفاوتی مشغول خوردن است ، داد و با تاکید

 بیشتر گفت

رو طاقچهدآلرام بی تفاوت  .نمکدون تو آشپزخونه است _
 ج ومشغول زیر و رو کردن برن

 خورشت است

 بی بی قشنگ زیر لب مدام یا َودود می خواند و

 درصورت سعید و دالرام فوت میکند تا شاید این دو

 ... آرام و قرار بگیرند

 .. در عالم بی خبري

 ...انگار قرار نیست صلح اي برپا شود

 دالرام با خونسردي کامل قاشقش را از برنج خورشت

 ه سعید در دهانش بردپر کرد باال آورد و خیره در نگا

 قاشق را .و دهانش را بست و قاشق را بیرون کشید 

هنوز نگاهش به سعید است که چشمهایش  .پایین آورد
 لحظه به لحظه سرخ تر می شود از عصبانیت

... 

 دالرام با خونسردي کامل باز هم برنج خورشت را



 ...زیر و رو کرد

 ...قاشق را پر کرد

 باال آورد و در دهانش برد

 لب هایش را بست و قاشق را بیرون آورد

 سعید آماده انفجار است که بی بی قشنگ با دادن

 یک لیوان آب به دست سعید با اشاره چشم و ابرو از

او خواست تا ادامه ندهدسعید با حرص چشم روي هم 
 گذاشت و لیوان آب را

 یک نفس سر کشید

 دالرام غذایش را کامل و تمام خورد و بدون اینکه از

 بی بی قشنگ تشکر کند و یا از سعید دلجویی کند

 . بلند شد .و یا حداقل سر سفره خدا را شکر کند 

 لباسش را تکان داد و بی توجه به تمام حرص و

 جوش سعید لبه ي تخت نشست و کتابی را که گلناز

 از روستا برایش آورده بود ، را باز کرد

. 
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 که در حال غذا خوردن است زیربی بی قشنگ 

چشمی نگاهی به سعید و و بعد به دآلرام که بالجبازي 
 جنگی تمام عیار به پا کند .میخواهد 

 انداخت و با لحنی که بی تفاوت از این مناظره است

 شروع کرد با سعید از هر دري حرف زدن

 میگم مادر راسته که میگن آصف از رو پشت بوم _

 ی نبود بهش بگه مرد ، تو با اینآخه یک ....افتاده 

 مگه آدم .سن و سال رو پشت بوم ، چیکار میکردي 

 عاقل پا به سن گذاشته از چهارپایه که قد خودش



 سن و سال داره باال میره که بخواد بره رو پشت بوم ،

 بعد از رو پشت بوم بیفته

سعید با بی حوصله گی جواب داد_نمی دونم بانو من ازش 
 بی خبرم

 مادر تو که این همه میري ، میاي خبر نداريوا _

 حاال عیبی نداره حداقلی به عیادتش ...آصف افتاده 

 برو

 سعید با بی حوصلگی و کالفگی قاشق را در بشقاب

 گذاشت و سر انگشتان دستش را روي چشم بسته

 اش می کشد تا بلکه از اینهمه خودسري دالرام

 منفجر نشود لب زد

 چشم این سري که رفتم روستا ،نمیدونم بانو ، اما _

حتما میرم عیادتشون ؛ میخواي شما رو هم ببرم_آره مادر 
 خیر ببینی ، پس بذار من قورمه آماده

 آذري یا بیشتر مناطق ایران.کردم براش ببریم (

 عزیز گوشت و پیاز را با هم می پزند در کوزه هاي

 ِگلی نگه میدارند براي زمستون) باشه بانو فردا صبح



 خوام ، برم شما هم بیا فقط برگشتنی باید یه می

 خورده منتظر بمونید چون جبار بار یونجه داره که

 براي فیاض و بعد اونم بار اَذبر مونده ، این دو تا رو

 انجام بدم بعد میام دنبالتون تا برگردیم

 عیبی نداره مادر ، تا تو بیاي منم یه سر به خاتون_

 ه که بچش ترسیدهمیزنم ، آخه می گفت مثل اینک

 بعد از اونم میرم ببینم ، بچه .گفت بیا ترس شو بریز 

 تا آن موقع ...هاي برادرم و خواهرم چه میکنن 

 _ آره بانو میام..میاي دیگه

 دالرام با بیتفاوتی کتاب را بست و روي پاتختی کنار

 تخت گذاشت و روي تخت دراز کشید و بدون اینکه

 و پاهایش را روي پتو یا ملحفه روي خودش بکشد

 هم قالب کرد و چون مردان دستش را روي پیشانی

 و چشمش گذاشت و بی حرکت ماند سعید با دیدن

 این لحظه چشمهایش را بست و نفس عمیقی

 ...کشید

 ....سعید فقط دلش می خواهد
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 با رفتن بی بی قشنگ ، سعید با تکان دادن خرده

 وي شلوارش ریخته ، بودنان هایی که ر

 از سر سفره جمع شده ، بلند شد و بدون نگاه کردن

 به دالرام به سمت تخت قدم برداشت

 هنوز هم دالرام با بیتفاوتی روي تخت دراز کشیده

 والرام با اینکه سنگینی نگاه سعید را فهمید اما نه

 دستش را از روي چشم و پیشانی اش برمی دارد و نه

 میدهد و نه حتی تکان ریزي عکس العملی نشان



هوشیار استدالرام همان طور  .خورد تا حداقل بفهماند 
 ثابت و با نفس هاي منظم منتظر

 است تا بشنود و ببیند واکنش سعید به رفتارش

 چیست

 سعید نفس عمیقی کشید و تمام چیزي را که می

 پشت .خواست با تندي و تیزي بر سر دالرام بکوبد 

 گه داشت و با نفسی که برايهمان لبهاي بسته ن

 آرام شدنش کار ساز هم نبود گفت

 اگه میخواي دختر خوبی باشی و تو این خونه و_

 .اینجا کنار ما باشی ، پس همه جوره کنارمون باش

 من امروزو ندید میگیرم ؛ بی بی قشنگ سن و سالی

ازش گذشته رفتار تو درست کن لطفا ؛ تو هم کهشکر خدا 
 ز این به بعد تا وقتی کهحالت خوبه ، پس ا

 خوب بشی و همه چیز یادت بیاد ، پا به پاي بی بی

 قشنگ باش و طوري رفتار کن که در شان یه دختر

 ...االن فهمیدي چی گفتم ....عاقل و بالغ باشه 

 تنها یک چیز را شنید این که ....دالرام تنها 



 ....پا به پا

 .... همراه هم

 ه بماند اما ، پابه پادالرام دوست دارد در این خان

 وقتی سعید واکنشی از دالرام ندید با اینکه خونش....سعید 

 به جوش آمده و همان دستی که مشت شده را

 دوست دارد بر فرق سر دالرام بکوبد تا بلکه دالرام

 ...بفهمد

 مشتش را باال آورد و رو به دالرام که هنوز هم

 تنگاهش را پشت دستش پنهان کرده گرفت و انگش

 اشاره اش را با حرص و قیض باز کرد هنوز هم مشت

 دستش سفت و محکم است به غیر از ، انگشت

 اشاره که به تاکید با لب هاي بسته شده سعید ،

 ....تکان میخورد

 ال اله حی اهللا ....لعنت به شیطون میگه _

 من یه روز به عمرم مونده باشه تو یکی رو قبل از

 ...حیف ....ُمردن آدم می کنمولی حیف 

. 
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 سعید نفسش را با حرص آزاد کرد

 مشت دستش را باز کرد و با ناراحتی از این رفتار

 نسنجیده دالرام بین موهایش برد و از کلبه بیرون

 زد

 سعید براي اینکه فراموش کند کار زشت دالرام را به

 ول وزمین و مزرعه پناه برد زمینی که خالی از محص

خالی از بوته هاي هرز استسعید داس به دست زمین را 
 شخم می زند ولی در



 اصال مغز درهم برهم اش را شخم میزند و می

 خواهد زیر و رو کند تا شاید نشانی و عالمتی در آن

 ...پیدا کند

 ...تا شاید بیخیال همه چیز شود

 بدون عذاب وجدان که فقط مردانگی در آن حرف

 ، دالرام را به سازمان یا خانه امنیاول را می زند 

 ...بسپارد

 ولی اینکه سعید قدرت این کار را ندارد ، بیشتر

 ....عاصی و درگیرش کرده چیز دیگري است

 و آن طرف ماجرا دالرام است که با رفتن سعید

دست از روي صورتش برداشت و آرام بلند شد و بهتاج 
 بود تخت که داد و تنها به لحنی که پر از آرامش

 ؛ براي دالرام ولی براي سعید پر بود از حرص و

 لبخند زد ....جوش

 سعید منظور دیگري داشت و اگر با آرامش حرفی را

 . ، زد به خاطره این بود که دالرام بفهمد و درك کند

 اما دالرام برداشت خودش را داشت و دارد و اینجا



 !!؟....کائنات مسئولن 

 یاید و از این خان زادگیدالرام فهمید که اگر کوتاه ب

 دوري کند و با پا به پاي آنها در هر کاري پیش قدم

 آن وقت شاید گوشه چشمی از جانب سعید .باشد

 حصاردالرام دوست دارد غرق ترحم شود در .ببیند

 ....سعید

. 

.. 
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 دالرام با اطمینان از اینکه اگر متین و مطیع باشد



 اوست با لبخند و سرشار از اعتماد ازسعید خواهان 

 روي تخت بلند شد و به سمت آینه رفت

 گره روسري اش را باز کرد و روي میز آینه گذاشت و

با لبخندي که هر لحظه بیشتر کش می آید ُبرس رااز جا 
 ُبرسی برداشت و با همان لبخند ُبرس را بین

 موهایش می کشد

 دارش دالرام با همه ي حال خوبش که اگر جلو

 نباشد حتما به جنون دلبري می کساند چرا که با چه

 نازي همه موهایش را روي شانه اش ریخت و خیر در

 آینه رو به دخترکی که غرق در اوهام و خیال است

 لبخند میزند و دستش را آرام و پر احساس دست رو

 زلف هاي سیاهش می کشد و آرام و شور انگیز با

 می کند خودش و دخترك در آینه نجوا

 چقدر خوبه که دعوتم می کنی براي با هم بودن و_

دالرام با نگاه کردن در ...هم راه بودن و کنار هم بودن 
 آینه رو به دخترك شروع

 کرد به بافتن موهاي که از پر کالغ سیاه تر و به پر



 پشتی گیسوان اغواگران دلبر آرام آرام میبافد تا

 رشته ي خیال پردازي اش تمام نشود

 الرام هر بار که حلقه ي موهایش را زیر رو می کندد

 به این فکر می کند که روزي سعید عاشقانه و

 .... دلباخته این موها را گیس خواهد کرد

 همین حس شیرین براي دالرام کافی است که در

 آینه به دختري که گونه هایش گل انداخته لبخند

 بزند و آرام آرام نجوا کرد

 ون بده ، قشنگ مرتب با وقار ودالرام یه خودي نش_

متین و بدون ادا و اطواردالرام خیلی ماهرانه صدایش را 
 بم کرد تا بیشتر

 شبیه ُتن و لحن سعید شود و با همان لحن بم و

 گیراي گفت

 ... ساکت باش ....آروم صحبت کن _

 دالرام لبخندش وسعت گرفت چون توانسته بود به

 رف هاي او راتقلید از بمی و گرمی صداي سعید ح

 وا گویی کند



 لبخندش بیشتر وسعت گرفت و این بار رو به

 دخترك که صورتش پر است از خنده انگشت اشاره

اش را رو به دخترك گرفت و گفت_از این به بعد آروم 
 ... موقر ...متین  ...ساکت  ...

 خوب دختر خوب ....آهسته و درست حرف بزنه 

 ا به عالمتدالرام چشمکی در آینه زد و سرش ر

 تایید تکان داد و پیروزمندان گفت

 خوبه_

 دالرام جواب خودش را به جاي سعید با تحصین داد

 عالی دختر خوب این طوري من خیلی زیااااد_

 دوست دارم االنم دارم اما این جوري که بشی بیشتر

 ....اینطوري میپسندمت ...عشق جان  ...دوستت دارم 
 ... وري کنارمیاینط ....اینطوري دوست دارم 

 ... اینطوري پا به پاي منی

 دالرام سرش را دلبرانه کج کرد و رو به دخترك در

 آینه که سرشار از شوق و شور وصال است گفت

 االن این یعنی دلبري آقایی ، االن یعنی اینکه اگه_



 من اینجوري باشم ، تو هم همون جوري که من

 ....دوست دارم ، دوستم داري

 را گیس کرد و با کشی که سعید به دالرام موهایش

 سفارش بی بی قشنگ خرید بود را برداشت و پایین

قرار نیست ...موهایش را بست و مهیا شد ، براي رفتن اما 
 من ، تو یا ما ، به هر چیزي که فکر می

 کنیم و همان طور که خیال پردازي و رویا پردازي

 کردیم را در پیشرو داشته ، باشیم

 یال ، رویاپردازي میکنیم اما بهگاهی در اوج خ

 بدترین شکل با صورت در هم شکسته اي

 رویاهایمان به زمین می خوریم و یا گاهی ، در اوج

 غم و اندوه از خدا می پرسیم که چرا هستیم ، چرا

 اینجایم و در این حالیم ولی از آنجایی که امید

 ...نداریم ، پنجرهاي به اوج روشنایی باز میشود

 .... خدا

 خدا خوب میداند که احوال حالمان چیست

 ...دالرام در اوج خیال و رویا پردازي قدم برمیدارد



.. 
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 دالرام درکلبه را باز کرد و از کلبه بیرون آمد

 هنوز هم باید قدم هاي آهسته و آرام بر دارد چراکه

 با امروز دو هفته اي می شود که دیگر از واکر

 . اده نمی کنداستف

 دکتر گلباغ توصیه کرد که حواسش به قدم هایش

 باشد و آرام و شمرده شمرده قدم بردارد

 دآلرام با به یاد آوردن آن روز لبخندي زد چرا که،

 تمام مدت سعید با اخم و تخم در مطب دکتر گلباغ



 منتظر بود تا این خوش و بشه دوستانه به پایان

 امحسوس از دالرامبرسد و مدام با اشاره هاي ن

 میخواست که گره روسري اش را سفت کند و چه

سعید ...قدر براي دالرام شیرین و خواستنی بود آن روز 
 اخالق منحصر به فردي دارد و اینکه دوست

 دارد وقتی کسی را زیر سایه اش راه داده و از

 خنکاي سایه اش به او می بخشد طرف مقابل هم

 . ز قوانینش پیروي کندباید انقدر فهمیده باشد و ا

 دآلرام براي جلب توجه سعید ، ریسکهاي پرخطري

 ...می کند

 اینکه در لحظه آخر با صمیمیت بیش از حد از دکتر

 گلباغ خداحافظی کرد و دکتر گلباغ با تمام هوش و

 ذکاوت ش رو به دالرام کرد و جوري که مخاطبش

سعید باشد گفت(دختر خوب دلبري حد و اندازه داره 
 داقلش برايح

 بیرون و حداکثرش براي توي خونه و صاحب خونه

 )است



 درست بعد از اینکه دالرام سوار ماشین شد و سعید

 در ماشین را محکم بست و بی بی قشنگ مدام ذکر

 می گفت تا شاید اختالف باال نگیرد که همچین هم

 بی فاید نبود

 دالرام که عقب ماشین جا گیر شده ، بود با نیش باز

 رفتارهاي پر از حرص سعید نگاه می کرد تا اینکهبه 

 سعید دستش را پشت صندلی شاگرد انداخت و

 صورتش را کامل به عقب برگرداند و با صدایی که

 فقط به احترام بی بی قشنگ پایین نگه داشته ، بود

به دالرام اخطار داد_ببین دختر ، خوب تو گوشت فرو 
 کن ، فقط این این

 مطمئن باش هر مردي ، بغیر .یرم مورد رو ندید می گ

 دکتر گلباغ بود و اینطوري می خندي اون موقع منم

 اون روي خودمو به تو نشون میدادم

 تا دالرام خواست جواب سعید را با بی تفاوتی

 بی بی قشنگ با یک دستش صورت .ظاهري بدهد

 سعید را برگردان و در نگاه پر اخم سعید لبخند زد و



 با مهربانی گفت

 دالرام کار ...ادر تو این روزا ، زود جوش میاري هام_

 این قدر ....بدي کرد اما دکتر گلباغ جاي پدر بزرگشِ 

سعید ...همه الزم نیست همه چیز رو بد به دلت راه بدي 
 فقط یک لحظه چشم هایش ...فقط یک لحظه 

 را براي کنترول کردن عصبانیتش بست و از بین

 دندان هایش غرید

 این تو کت من نمیرهمرد ، مرد _

 سعید با اخم هاي که قصد باز شدن ندارد نگاه پر از

 تهدیدش را به عقب برگرداند و رو به دالرامی که

 دنبال جان پناه است شمرده شمرده ادامه داد

 بعد از این روشهاي ....حله  ...همینی که گفتم _

مختلف دارم براي فهماندن اینکه من چی میگم واونا که 
 من زندگی می کنن باید چطور رفتار تو خونه

 کنند

 یعید رو به بی بی قشنگ کرد و با تسلط بیشتر روي

 ُتن صدایش گفت



 می خواد شما باشی ، یا ...تاج سر ....شیرین  ....بانو _

 این دختر زبون نفهم که عقب نشسته پس حواستون

 ...به خودتون و اطرافتون باشه

 ي که گذشت ودالرام لبخندي زد و به یاد آن روز

 چقدر سعید حرص خورد و چقدر دندانقروچه کرد و

 چقدر فرمان را بین پنجه هایش فشار داد و چقدر

احساساینکه  .آن روز براي دالرام خوب و شیرین بود
 سعید برایش غیرت خرج میکند دلچسب و

 .... گوارا است اما

 آن روز چقدر براي سعید سخت تمام شد اینکه

 گوشش را کشید و یادآوري مردي از تبار خودش

 کرد که زن براي مردش باید دلبري کند نه براي غیر

 .... آن

 دالرام با ایستادن روي سکو به سعید خیره شد

 سعیدي که در مزرعه با داس و بیلچه به زمین بی

 ...آب و علف چنگ و دندان نشان می دهد

. 
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 یین بیاید باز همهمچین که خواست از سکو پا

 لبخندش وسعت گرفت چرا که باز هم خاطره اي در

 ذهنش و مقابل چشمش کلید خورد

 همان روزي که سعید به دالرام کمک کرد تا دالرام

 از سکو باال برود و دالرام چه شیطنتی کرد و بعد از

 احمد آمد و ...آن چه اتفاقهایی که نیفتاد 

 ...ماجراهایی که آن روز گذشت

 فرداي همان روز سعید ، مشغول ساختن تک درست

 پله اي شد و پله ي ساخت که عرض و پهناي زیاد



 دارد تا دآلرام همراه واکر راحت تر از آن باال و پایین

برود و الزم نباشد کسی به او کمک کندروزهاي شیرین 
 اگر آدمیزاد به .و خوش زیاد است 

 که تو همین .اطرافش کمی با مهر و با دقت نگاه کند 

 گاهی لبخند بی خیالی روي لب هایت است و نمی

 دانی منشاء اش کجا است یعنی اوضاع و احوالت

 خوب است پس شاکر باش و این یعنی روز روز تو

 است و یا اینکه شاید یک روز از  روز را با حال بد

 بگذرانی و دلیلی نداري همین طوري الکی حالت

 ل نمیخراب است ك درست نمیشود پس این دلی

 شود که همه روز و همه هفته و همه ماه و همه سالت

 را خراب کنی و ناشکر باشی

 دالرام امروز حرفهاي سعید را به زیباترین شکل

 ممکن تعبیر کرد و حاال خرامان خرامان به سمت

 سعید که روي مزرعه بی آب و علف مشغول کار

است قدم بر میدارددالرام می خواهد انقدر نزدیک سعید 
 ود و انقدرش



 عاشقانه برایش نجوا کند تا بلکه سعید از خر شیطان

 پیاده شود و با هم ، کنار هم ، هم قدم ، همراه و هم

 .... نفس شوند

 ....سعید چه گفت و دالرام چه فهمید

 .دآلرام این روزها چقدر خوش خیال است

 سعید با دیدن دآلرام نفسش را حبس کرد و با پوف

 بیرون فرستادکالفه اي آن را به 

 با ایستادن دالرام سعید نگاهش را دزدید و سرش را

بیش از حد پایین برد و انگار که دنبال جوانه یخیالی باشد 
 روي زمین خشک ، زمین را زیر و رو

 میکند

 آنقدر نزدیک که سعید با دیدن .دالرام نزدیکتر شد 

 دالرام که چون برف شب چله بازسر انگشتان 

 چشم هایش را بست و آرام لب زد سفید و زیبا بود

 بهتر نیست وقتی از کلبه میاد بیرون یه دونه از اون_

 . جوراب هاي بافتی که شیرین بانو بافت را بپوشید

 شما که هنوز اون طور که باید .هوا سرده سوز داره 



 و شاید سرپا نشدید بهتره بیشتر مراقب خودتون

ریز از حس مریضی از پا شروع میشهدالرام لب .باشید 
 خوب و تاب لبخند زد و

 لبخندش با هر کلمه سعید بیشتر وسعت می گیرد

 اینکه انقدر براي سعید مهم هست که سعید به فکر

 جوراب پاي او و پاي بی جوراب او است

 نه هوا خوبه_

 دالرام با گفتن این حرف آرام دستهایش را پشت

 پاهایش برد دامنش را زیر زانو هایش جمع کرد و

 م و طمأنینه روي دو پایش نشستآرا

 سعید سرش را کج کرد و نیم نگاهی به دآلرام که

 صورتش غرق در آرامش بود ، انداخت و آرام تر از

 ؟...؟ کاري دارید با من...آرام گفت_چیزي شده

 و دل آرام با لحن دلنشینی گفت

 سعید _

. 

.. 



... 

.... 

.... 

..... 

. 

 

 

 

 دوباره مشغول سعید نگاهش و صورتش را برگردان

 همان دانه بذر نداشته و نبوده روي زمین شد و دل

خاك را بی هیچ دلیلی زیر و رو میکنددآلرام دستش را 
 آرام و با مکث نزدیک بیلچه قرمز

 رنگی که در دست سعید پنهان شده بودند ، میبرد تا

 به بهانه بیلچه قرمز رنگ دست سعید را بگیرد

 اخطار گفت سعید بیلچه را عقب کشید و با

 دست نزن_

 دوست دارم کمکت کنم_



اینجا چیزي نیست براي کمک کردن_خودت گفتی هم  _
 کمک حال ، ....همراه  ...پا 

 میخواهم کمک حالت باشم

 دالرام خانوم چرا نمی خواهید بفهمید ، من چی_

 میگم

 خوب تو چی میگی_

 من میگم بهتره یکم مراعات شیرین بانو رو بکنید ؛_

 که خیلی هواي شما رو داشت تا شما سرپامیدونید 

 این درست ش نیست زن پا به سن گذاشت ...شدید 

 ...جلوي شما سفره باز و بسته کنه

دالرام با نارضایتی چشم هایش را نازك کرد و گفت_باشه 
 بی بی هم کمکم کرد

 دالرام صدایش را نرم و لطیف کرد و با محبت ادمه

 داد

 ی خوام کنارت باشمتو هم خیلی کمکم کردي ؛ م_

 چرا انقدر از من بدت میاد

 من از شما بدم میاد ؟ چرا باید بدم ، بیاد ؟ فقط_



 گاهی اوقات نمیدونم چرا خوشتون میاد که آدمو ،

 حرص بدید و ناراحت کنید

سعید به ...ناراحتت نکنم ....اگه قول بدم حرصت ندم _
 میان حرف دالرام زد تا شاید از این همه ناز

 ایش بکاهددر صد

 دالرام خانم بهتر نیست برید تو کلبه ؛ هوا سرده_

 نه بهتر نیست ، برم تو کلبه _

 دالرام خانم_

دالرام خانم نداره که ، اصال ببین گلناز باردارهسعید با _
 بی تفاوتی از کنار این سوال یا خبر یا هر

 چیزي که دآلرام منتظرش است و منظور دارد ،

 رام بی پروا تر شودگذشت و این باعث شد دال

 ... منم، بچه می خوام_

 سعید به سرعت نگاهش را به صورت بیخیال دآلرام

 داد

 دالرام ابروهایش را باال انداخت و نمایشی شانه



هایش را باالتر برد و با بی تفاوتی و بی خیالی گفت_چی 
 مگه ، راست میگم ، گلناز بارداره منم دوست

 منم یه بچه داشتهدوست دارم  ...دارم حامله شم 

 ... باشم

 سعید چشمهایش را بست تا تمام عصبانیتش را با

 یک دم عمیق بیرون بریزد و با آرامش ساختگی

 عامیانه در حالی که خیره به چشم هاي گستاخ و بی

 پرواي دالرام است ، گفت

 ....پاشو برو تو کلبه_

. 

..... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 



 

 

 خسته شدم از این ...اومدم حرف بزنم  ...نمیرم_

حاال که خودت نیستی و نمیخواهی  ...شرایط مسخره 
 باشی کنارم من بچه می خوام تا باهاش

 سرگرم شم

 سعید هنوز هم خودش باور نمی کند که با دالرام

 راجب این موضوع ممنوع داد و ستد می کند

 !؟؟؟؟ ...شما می دونید خجالت یعنی چی_

 دالرام با تمسخر گفت

 تو میدونی چی اصال ببینم چرا من .....دونم  نه نمی_

 چرا بی بی میگه زن و ...باید دور از تو و تنها باشم 

 پس ما ...شوهر باید هم بالین و هم بستر هم باشن 

سعید با بستن چشم هایش نفس عمیقی کشید ...چرا نیستیم 
 و با

 آرامش ساختگی گفت

 ...رماستدعا دا ....تمنا می کنم...خواهش می کنم -



 االنم بهتر..آروم تر هم ، صحبت کنید من می شنوم 

 برید کلبه

 من بچه می خوام_

 سعید نگاه تند و تیزي به دالرام گستاخ این روزها

 انداخت با غیظ و ُتن صدایی که پستش هزار اخطار و

معلوم هست داري  ....هشدار است ، گفت_حیا کن دختر
 چی میگی

 ر هوار می کنیبعدشم چه خبرت انقدر هوا.....

 سعید با تاکید بیشتر ادامه داد

 دو، همین حاال هم ،...یک ، آروم حرف بزنید _

 برگردید کلبه تا اون روم رو نشونت ندادم

 !!؟؟...نمی خواهی تمومش کنی نه _

 سعید نفس عمیق کشید ، چشمهایش را بست تا

 کمتر نگاهش، به گستاخی دالرام بی افتد ، اما

کلمات را تک به تک ادا می کند_ من  دالرام با گستاخی
 بچه می خوام ؛ گلناز باردار ، منم بچه می

 خوام



 سعید از الیه دندان هاي کلید شده اش غرید

 بفهم داري چی میگی دالرام خانم ،من و شما هیچ_

 االن اینو فهمیدي یا یه جور...نسبتی با هم نداري

 دیگه بفهمونم

 کرددالرام با پروي حرف سعید را نیمه 

اصال پدر  ....هاااان  ....می کنی  حصارپس چرا منو  _
 و

 .... خانوادم کجان....کجان هاااااان  ....مادر من کو 

هااااانچرا نمی زاري برم  ....اصال چرا من ، زندانیم توم
 بیرون از این خراب شده

 هاااااااان....

 سعید درست مثل انبار بارت منفجر شد با خشمی

 رام را گرفت و به سمت خودشبی سابقه مچ دال

 کشید و درست رو به چشم هاي ترسیدي دالرام ار

 الیه دندان هایش غرید

 بفهم من صد پشت به تو غریبم هر ....زبون نفهم  _

 چی به مغز معیوب الحالت میاد نگو



 دالرام در اوج حماقت صورتش را نزدیک تر برد و

 .... تیر خالص شلیک شدشکوفیدروي لب هاي سعید رو 

 دالرام لبخند زد به این لب شیرین و گرم

 سعید همین لبخند و چشم هاي ستاره باران سعید

 را به خودش آورد و از بازوي دالرام با خشم بی

 سابقه ي چسبید و بدون هیچ نرمشی به سمت کلبه

 ....به سمت تخت دالرام را کشید ....به سمت اتاق .....

. 

.. 

... 

........ 

... 

.. 

. 

 

.. 

 



 سعید که دالرام را با عصبانیت روي تخت پرت کرد

بدون در نظر گرفتن اینکه ، شاید صدایش بیرون ازکلبه 
 برود و به گوش بی بی قشنگ یا احمد برسد با

 صداي بلند کلمات را بر سر و صورت دالرام کوبید

 چرا خودتو زدي به خریت ....چرا نمی خواي بفهمی _

 چرا نمی خواي بفهمی ، .....چرا نمیخواي هااااان  ....

 وقتی یه بار مثل بچه آدم همون روز اول ، بهت گفتم

 میفهمی هیچ .....من و تو با هم هیچ نسبتی نداریم 

 .... نسبتی ؛ غیر از اینکه من خر ، فهمیدي من خر

 من خر ، خریت کردم و تو رو از اون کوهپایه

 کشیدمت ، بردمت بیمارستان و سر و پا کردم ،

 ت این جا ، جا دادمت تا خوب بخوري ، تاآوردم

 اما حاال چی ، به جایی این که .زودتر سر و پا شی

 الزم تشکر کنی و بري دنبال ....سر و پا شدي 

 داري چرندیات تحویل من میدي ؛ چی ....زندگیت

میخواي تو از من هاااااان ؛ تو چطور دختري هستیکه هر 
 میاد حرفی به دهنت و به مغز معیوب الحالت



 ..... رو می ریزي بیرون

 چون دو بار به روت خندیدم

 چون دو بار برات چیزي خریدم ، آوردم

 چون بهت احترام میزارم ؛ حواسم بهت هست که

 کسی به حریمت ، میفهمی به حریمت دست درازي

 آره .....آره  .....نکنه ، فکر کردي خبریه 

 شکیفریادهاي سعید تمامی ندارد اما دالرام دیگر ا

دالرام هم درست مثل سعید ...براي ریختن ندارد چرا که 
 صدایش را در سرش

 گرفت و با صداي بهمراتب بلندتر از صداي سعید ،

 که جیغ هایش در آن بیشتر هویداست ، فریاد می

 درست پا به پاي سعید حرف دارد براي زدن و .زند 

 اصال کم نمی آورد

 و بی بی قشنگ پشت در است و مدام به سر

 صورتش میزند و آنقدر که به معصی خوانی شباهت

 .... دارد تا به میانه داري

 بی بی قشنگ آنقدر که از نگرانی به گونه و پشت



 دستش می زند که هر لحظه سرخ تر می شود و هر

چه تالش میکند و خواهش میکند که سعید در راباز کند 
 اما سعید امتناع میکند و انگار که گوش

 .... هایش کر شده

 هم سعید هم دالرام فقط میخواهند جواب یکدیگر

 را بدهند ، بدون در نظر گرفتن سوال طرف مقابل و

 یا اینکه بفهمند که از هم چه می خواهند

 بی بی قشنگ پر از خواهش لب هایش را روي درزَ 

 در کلبه می گذارد و نی گوید

 سعید درو باز کن ، .....سعید ....مادر در رو باز کن _

 در باز ....دالرام مادر تو بیا در رو باز کن  .....ادر م

آخهچرا  ....کنید ببینم باز چی شد به شما دو تا ، دوباره 
 اینم شد ....اینقدر به پر و پاي هم می پیچید 

 رسم زندگی

 بی بی قشنگ مکثی کرد صدایش را پایین تر را آورد

 و نجوا میکند ، به خیال خودش که این طوري آنها

 شنود و حیا می کند و کمتر صدایش را روي هم می



 بلند می کند ولی زهی خیال باطل

 زشت مادر ، غیر از شما دو تا ، تو این خونه یه _

 زن و شوهر دیگه هم زندگی میکنن ، چرا فقط از

 چرا هر چی از این خونه بیرون ....شما صدا در میاد 

د ، دالرام را سعی...این در رو باز کنید ببینم  ....میاد آخه 
 میخواهد مغلوب خودش کند ولی

 دآلرام درست مثل خودش واکنش نشان می دهد

 هرچه سعید با غیض تندي با دالرام حرف میزند و از

 الي دندان هاي چف شدهاش کلمات را میکوبد

 دالرام هم با جسارت تمام روي سر انگشتانش

 ي سعید ؛ تا شاید هم قد شانهبه  شانهایستاده و 

 مرد تنومند شود با صداي بلند جوابش را میدهداین 

 سعید با فریاد حرف میزند و دالرام با فریاد جواب

 میداد تا این که دالرام کاري را کرد که سعید

دالرام با تمام قدرتش ...مبهوت و مجبور به عقبنشینی شد 
 که در کف دستش جمع شده

 ، است در گوش سعید نواخت و چه ضربه بدي و



 ....زشتیچه آهنگ 

 سعید با لبخندي که سراپا بهت و تمسخر دارد رو به

 دآلرام دستش را روي گونه اش گذاشت درست جایی

 ..که دالرام روي آن ضربه زشتی گرفت

 صداي سعید از آن همه بلندي و فریاد به پایین ترین

 پله هاي نت آوایی رسید ، آنقدر پایین که نرم و

 ...مالیم رو به دآلرام گفت

... 

... 

.... 

.... 

... 

.. 
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 _خیلی ریزه میزي دالرام ؛ بهت نمیاد انقدر دستت



 محکم و سنگین باشه اما میدونی خوبیش چیه ،

 فهمیدم ...اینکه االن من ، براي دومین بار فهمیدم 

 که الزم نیست ، آدم همه جا از خودگذشتگی کنه و

 .... میتونم کمک کنم ...به همه بگه ، که من بلدم 

 .... می تونم پشت و پناه کسی بشم ....تونم باشم می

 میبینی ....می تونید ، روي کمک من حساب کنید 

 دآلرام ، من سعید ، پسر حاج مرتضی از تو اي دختر

 ، که نصف سن منو داري این کشیده رو خوردن ، که

 ...بفهمم و بدونم به قول اون یاسر

 درسعید بغض تلخی دارد وقتی که مکث می کند و 

 نگاه دالرام که پر از شرم و خجالت است خیره شد تا

 حرفی را که یاسر در آن شب وسط جنگ و دعوا و

حرمت شکنی یاسر با بی ادبی تمام کف هر دودستش را 
 سعید کوبید و گفت و حاال شانهبه تخت 

 سعید می گوید

 وقتی یکی تشنه سر چاه وایساده باید حالش بدي_

 !باال ، بدي دستش تو چاه نه آب بکشی بیاري



 دالرام خجالت زد سر پایین انداخت و دستش را

 مشت کرد و نفسش را حبس کرد که با شنیدن

 اسمش که پر از مکث بود سرش را باال آورد و بازم

 هم نگاه شرمنده اش را به سعید داد

 من اشتباه کردم ، میفهمی ، اشتباه کردم ....دالرام _

اشتباه من ازاون  .ت دادم اشتباه کردم که دل به دل ....
 جاي شروع شد که تو را از کوهپایه جمع ات

 کردم ؛ تو باید همون جا می موندي ؛ خدا خودش بود

 .... البته تو مقصر نیستی ها .، کمکت می کرد 

 چقدر سعید حرف هاي نگفت دارد و حاال با درد

 حرف هایش را واگویه می کند

 و رو میکشه ؛ روزگار که ، اینطوري براي آدم زیر_

 توي یک سالی که به اجبار کنار هم بودیم ، همه جور

 اتفاقی بین ما افتاد و بیشترش دعوا و جنگ و جدال

 بود اما ، بعد از این تو آزادي هر کاري که فکر می

کنی درسته انجام بدي ، انجام بدهدالرام شکست و نگاهش 
 هم حرص دارد و هم غرق



 ر سعید سرگردان چرخدر بیابان برهوت از این رفتا

 می خورد

 من گله زیاد دارم ، از خودم از روزگار ولی مطمئن_

 باش طرف حسابم اون باالي ، که االن آسمون نشینه

 ؛ اینو بدون به همون خدایی که باال سر من و تو و

 اینجا شاهد ، من با تو هیچ نسبتی ندارم که ندارم

 هزار سعید با لبخند که تلخی زیادي دارد و هزاران

 درد و رنج را به همراه دارد و می شود هزار بار از

 هزار جهت آن را معنی کرد دستش را از روي گونه ي

یک .که هنوز جاي سر انگشتان دالرام را دارد ، برداشت 
 قدم بلند عقب تر رفت و از دآلرام فاصله گرفت

 با حال عجیبی شروع کرد به مرتب کردن مو و لباس

 را کمی بیش از حد معمول تا هایش و سر آستین ش

 زد

 دالرام گیج و گنگ خیره به سعید است و تنها یک

 چیز را در ذهنش چون پانول ساعت مدام صدا

 .... میدهد اینکه سعید خدا را شاهد گرفت



 .... این که با هم هیچ نسبتی ندارند

 سعید به سمت در کلبه برگشت و پشت به دالرام

 .....حرفش را زدبدون اینکه نگاهی کند آخرین 

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 _بیخیال دالرام خانوم ، بعد از این نه جلوي راهم

 باش نه جلوي چشمم ، منم بعد از این نه جلوي

 راهتم نه جلوي چشمت ، اگه میخواي تو این خونه

 حاال که من یه سال از....بمونی ، پس حد تو بدون 

 دم بهتره قدرعمرمو ، شب و روز مو ، صرفه تو کر



 وقتی بهت میگم ....بدونی و شعور شو ، داشته باش

 جلوي چشمم ، جلوي راهم نباش ، فقط بگو چشم

 سعید بی تفاوت به غروي که از دالرام شکست به

سمت دالرام برگشت و با بی رحمی تمام گفت_انقدر عزت 
 نفس داشته باش ، وقتی بهت میگم

 به هر دلیلینباش ، یعنی نباش ، که اگه این بار 

 جلوي چشمم ، جلوي راهم باشی از روت رد میشم و

 کاري رو که اصالً تو مرام و مسلکم نیست و انجام

 میدم

 سعید برگشت و به سمت در کلبه رفت قبل از باز

 کردن در کلبه برگشت و از روي شانهاش به دالرام

 ویران شده نگاهی انداخت و سرد و خشک قاطع و

 آخرش را پرتاب کرد بدون هیچ اغماضی تیر

 اخطار آخر بود ، دیگه هم باهات شوخی ندارم ؛_

 خوشم نمیاد با یه بچه سر شاخ شم ، که اگه شم

 خیلی راحت دستتو میگیرم از این خونه پرتت می



کنم بیرون ؛ تو مرام و مسلک من نیست اما اگه یهبار 
 اون وقت .دیگه دمپر من بچرخی ، پرتو میچینم

 ... شه خیابون خوابیدي یا نهبرام مهم نیست گو

 سعید مکثی کرد و پر از تمسخر و زشتی سر تا پاي

 دالرام را برانداز کرد و ادامه داد

 یا اینکه ، دنبال اینی یه بچه و یه پدر بچه داشته_

 میفهمی ....باشی ، حاال هر کجا 

 ؛ اگه میخواي تو این خونه ، زیر این سقف

 به بعد ، با قانون این، زیر این سایه باشی پس از این 

 ... خونه پیش میري

 ....پس حواست باشه ...اولین اخطار ، آخرین اخطاِر 

 وسالمسعید درکلبه را باز کرد با دیدن بی بی قشنگ که

 چشم هایش چون یاقوت سرخ می درخشد سرش را

 پایین انداخت و آرام لب زد

 شرمندم بانو ، با اجازه_

 نه شکست خورد از سعید با حالی که نه پیروز است

 کنار بی بی قشنگ به آرامی رد ، شد



 وقتی سعید از قاب در فاصله گرفت بی بی قشنگ

دختري را دید که در حین اینکه ایستاده اما درستمثل 
 ویرانه هایی است که هیچ معمار و هیچ اوستایی

 نمی تواند آن را مرمت کند

 شمویرانه با دیدن بی بی قشنگ ؛ چ ....دالرام ویران 

 هایی که تا لحظه پیش دو دو میزد و گلوي که به

 آرام و با صدا شکستنه قلب ...بغض خنجر می کشید 

 ، هر دو چشم هایش با هم بارانی شدند

 در یک لحظه و در یک حال که صداي در آسمان

 ....پیچید

 زمینی که با اخم اما گوشه لبخندي شیرین به سعید

 که حد نگهدار است ، نظر می کند

 ید پسري سالم و پر از عقاید و اعتقادات است وسع

خوب بلد است که وارد ممنوع ها نشودبی بی قشنگ کفش 
 هایش را با هول وال درآورد و

 قبل از اینکه دالرام روي زمین سقوط کند او را در

 گرفت و تنها صداي که به تمام گوش ها حصار



 رسید صداي گریه هاي دل شکسته ي دالرام است

 وت ترین گوش ، فقط گوش هاي سعید بود وو بی تفا

 ....است

. 

.. 

... 

........ 

... 

.. 

. 

 

 

 

دالرام ...درست از همان روز سعید دیگر دالرام را ندید
 صبح هاي .براي اینکه خودش را سرگرم کند 

 زود ، قبل از بی بی قشنگ از خواب بیدار می شد و

 یددر هواي آزاد آخر هاي اسفند که صبح بهاري را نو



 می دهد ، قدم میزد و با خودش هزار بار ، قبل از

 شروع روزمرگی تکراري با خودش تکرار می کرد

 . من هیچ نسبتی با هیچ کسی ، ندارم_

 تنها به دنیا اومدم و تنها ....تنهاي  ...من ، تنهاي

 پس بهتره تنها باشم و تنها ....تنها میمیره  ...میمونم 

 تنهایی تنهایی ....کنم تنهایی کارامو ب ....بمونم 

 ....تنها

 دالرام درست بعد از این عهدنامه و یا سوگند نامه ي

هر روزاش تمام کارهایی که بی بی قشنگ به او یادمی 
 داد ، چون شاگردان تیز و باهوش همه را از بر

 می کرد

 دالرام ، شبانه آرد الک می کرد و خمیر را آماده

 روع بهدرست مثل بی بی قشنگ و صبح زود ش

 پختن نان میکرد

 دالرام این روزها که در ذاتش نجابت و آرامش نهفته

 است ، هویدا شده همان گونه که تربیت شده رفتار

 آرام و موقر و متین و سنجیده رفتار .می کند 



 میکند

 انگار بعد از آن ، آشوب همه چیز آرام گرفته و

 دالرام بیشتر وقتش را ، در...روتین وار پیش میرود 
 آشپزخانه ي کوچک و یا

 در همان اتاقک مدبخت پخت و پز و گاهی به دوخت

 و دوز مشغول می شود و بیشتر سعی میکند جلوي

 درست طبق دستور و اخطار .چشم سعید نباشد 

 ... سعید که گفت نباش و دالرام نیست

 بی بی قشنگ که ناراحت و دلخور از رفتار ، سعید

 د ، می کند چرا کهاست با سعید سر و سنگین برخور

 سکوت دالرام و جوش و خروشش را دیگر نمی دید

 و این بی بی قشنگ را دلواپس و دل نگران می

 _بانو ، من دارم میرم شهر ، اگه چیزي الزم دارید...کرد

 فرمایشی هست ، بگید ،...اگرم امري  ...بگید ، بگیرم

 انجام بدم

 سعید بی بی قشنگ جوابی را که این روزها ، مدام به

 میدهد را دوباره به روي سعید آورد



 ...صاحب اینجاي....نه مادر ، شما صاحب اختیاري _

 هرچی شما بگین ، ما باید بگیم ، ...صاحب اونجایی

 درست نیست آدم رو حرف ولی نعمت ....چشم 

 ...خودش ، حرف بیاره

 سعید خجالت زد و شرمگین است و این را خوب

حمایت از دآلرام استکه با او میداند که بی بی قشنگ به 
 اینگونه سر و سنگین و پر از کنایه رفتار

 ... میکند

 سعید بدون اینکه جوابی به کنایه پر و پیمانه بی بی

 قشنگ بدهد به سمت آشپزخانه رفت

 دالرام در آشپزخانه مشغول پخت و پز است و به

 محض ورود سعید به آشپز خانه نفسش را حبس کرد

 دختري که پشت به او ایستاده و در و سعید با دیدن

 بی تفاوت وارد .حال آماده کردن غذا است 

آشپزخانه شد و در یخچال را باز کرددالرام ترسیده یا دل 
 شکسته دستهایش از کار

 ایستاد و چشمهایش را بست و همزمان با چشم



 هایش در قلبش را هم بسته شد و بدون کوچکترین

 شپزخانه بیرون برودصدایی منتظر است تا سعی از آ

 دالرام حتی نفسش را هم حبس کرد تا مبادا به

 ...گوش سعید برسد

 سعید با یک نگاه گذرا به درون یخچال فهمید چه

 چیزهایی الزم است و چه چیزهایی کم است و با

 دیدن کیسه آرد هاي خالی که گوشه آشپزخانه روي

ها را میخ آویزان شده ، فهمید که آرد هم تمام شده ؛کیسه 
 برداشت و بدون هیچ حرفی از آشپزخانه

 بیرون رفت

 دالرام چشمهایش را باز کرد و از گوشه چشم نیم

 ...نگاهی به پشت سرش انداخت

 ...در قلبش باز شد

 ...نفس هاش باز شد

 ....قطره اشکی افتاد

. 

.. 



... 

........ 

... 

.. 

. 

 

 

 

 بی بی قشنگ ، وقتی دید سعید از آشپزخانه بیرون

و کیسههاي آرد در دستش است ، نزدیک رفتو دستش  آمد
 را به سمت سعید دراز کرد بی بی قشنگ

 با لحنی دلخور و سر سنگین که در ُتن صدایش

 هویداست گفت

 این گونی ها رو نبر ، بچه م دالرام میخواد روي _

 این گونی ها با کاموا ، پادري درست کنه

 متسعید بدون هیچ حرفی کیسههاي آرد را به س

 بی بی قشنگ گرفت و با عذرخواهی که دنیا دنیا



 شرمندگی دارد ، از کنار بی بی قشنگ گذشت

 ها یک جورهایی دوستیدر تمام این روزها ، همه ي 

 دستخوش تغییر شده

 !!...!!دالرام آرام و متین و موقر...سعید ساکت

 !!...بی بی قشنگ دلخور و ناراحت

 ....سعید و دالرام از دیدن هم

 ....ر گرفتن در راه همقرا

 ....چشم در چشم هم شدن

 !! فراري هستند

 و روزگار در گوشه ي از دنیا به چهار چوبه ي

 سرنوشت به شانه هاي پهن و قدرتمندش تکیه داده

 و با لبخندي پر از سر خوشی خیر به رفتارهایشان

 سعید هر وقت به بیبی قشنگ می رسد یا از آن...است

 ل و آخر حرفش یک ببخشیدخداحافظی میکند ، او

 !!...و دنیاي از شرمندگی همراه است

 ... سعید پسر سالم و درست کار و حد نگهدار است

 سعید با گفتن ببخشید تا خواست از کنار بی بی



 قشنگ رد شود ، بی بی قشنگ راهش را سد کرد

 کف دستش را ، به شانه سعید آرام آرام کوبید و

 گفت

 ردي و مردونگی به اینمادر این رسمش نیست ، م_

 نیست که آدم ناموس شو ، تو خونش یه جوري

تهدید کنه که به ترس از اینکه رو در رو در بیاد ،دنبال 
 خیلی زشت مادر ، من ....سوراخ موش باشه 

 پام لبه گوره به من ربطی نداره ، تو ، تو خونت با

 ناموست ، چطور رفتار می کنی ولی ، اینو بدون من ،

 ور خونه ها دووم نمیارم ؛ وقتی اومدي یهتو این ج

 دست بگردون اساس منو جمع کن ، می خوام

 برگردم خونه م ، سخته م ، اینجا زندگی کنم ؛ هواش

 سنگین براي حال من ؛ خدا رو شکر بچم دالرامم سر

 پا شد خودش کارا شو میکنه ؛ اگه سخته نگرش ،

 ... داري با خودم میبرم

 حرف کرد و با لحنی پر از بی بی قشنگ مکث پر از

 گالیه گفت



 تو هم ، تو خونت پاهاتو راحتتر دراز کن و رو_

 ..... هم بنداز

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 سعید این روزها خشک و جدي جواب همه را می

 دهد و حال با حفظ احترام مادر بودن بی بی قشنگ

 که در لحنش حفظ شده ولی با جدیت بیشتر گفت

 بانو ، هر کی هر کجا نشسته همانجا راشرمندم _

 سفت بچسب ، قرار نیست کسی از اینجا بره اگه

 فعال ...رفتنی هم باشه ، من رفتنیم



 سعید قبل از رفتن برگشت و رو به بی بی قشنگ با

 مهربانی بیشتر گفت_ اگه کاري بود حتما تلفن کنید

 بی بی قشنگ با دلخوري راه سعید را بست و با

 گفتلحنی شاکی 

 خیلی هم زیاد ، ولی عیبی نداره اینم ....روت زیاد _

 یه دوره ي هست اما میگذر

 سعید نگاهش را دزدید و بی بی قشنگ مصمم تر از

 قبل سعید را مجبور به گوش دادن ، کرد

 یه ماهه خونِ  ...گوشاتم ، خوب باز کن...نگاه کن  _

 همه رو کردي تو شیشه ، نه به اون همه چار ولززدنت ،
 ؛ نمیخواي بگی که ...نه به این بی خیالیت 

 چی میخواي ازش ، چرا اینطوري خون به جیگرش

 ؛ ....چرا نمیزاري لبخند رو لبش بشینه  ...می کنی 

 چه خواسته ازت که اینطوري رو برگردوندي و صدا

 !تو بلند کردي ، اینطوري گردن کلفتی می کنی ؟

 دن بچه روخدا رو خوش میاد ، که این طوري تن و ب

 میلرزوند



 بی بی قشنگ مکث کرد تا به سعید فرصت حرف

 زدن بدهد ولی سعید هنوزم هم نگاهش به زیر است

؛ بی بی قشنگ رو ترش کرد و گفت_اگه نمیخواي سایه 
 سرش باشی ، زنگ بزن بگو پدر

 و مادرش بیام ببرنش که این طوري پیش تو از سکه

 ... نیفته

 ی قشنگ دارد وسعید باز هم حفظ حرمت بی ب

 لحنش را منعطف تر می کند گفت

 من کی باشم که بخوام به شما یه دآلرام خانوم_

 بیاحترامی کنم ، من از روز اولم گفتم ، گفتم ما هیچ

 نگفتم ؟ ...نسبتی با هم نداریم 

 بی بی قشنگ با اخم و سعید با سماجت بیشتر ادامه

 هداد_من تو کوهپایه دیدمش که غرق خون و بعدم ک

 قصه روز هزار بار گفتم اما ، به خرج هیچکدومتون

 االن میگید من چکار کنم ، با کدوم زبون ...نمیره 

 بگم

 سعید دوباره حرصی شد از رفتارهاي اطرافیانش و با



 ُتن خفیفی ادامه داد

 هر کیم از راه رسید به این دختر یاد داد که من،_

 ... شوهرشم

 ي بی حواس و باسعید با یاد آن روزي که پري و زر

صداي بلند و بگو بخنده راه و رسم دلبري را یاددالرام 
 میدادن و حرف هاي که او هم ناخواست

 شنیده بود با غیض ادامه داد

 که باید براي من دلبري کنه چرا ، چون یه مشت _

 خاله زنک دوره افتادن و سرشون رو همه جا می

 ... نیدواقعا میخواهید حروم خدا رو حالل ک ...برند 

 با درماندگی و شانه هاي افتاد در چشم هاي بی بی

 قشنگ دقیق تر شد تا اثر حرفش را ببیند

 االنم که راجع به خانوادهاش میگید ، به نظرتون_

 اگه من میدونستم ، خانوادش کجاست؟ نگهش می

 داشتم یا بر می داشتم ، می بردم می دادم دست

سعید کرد و  بی بی قشنگ با حرص پشت به....خانوادش
 بدون



 هیچ جوابی رفت

 سعید پف کالفه کشی از این که هیچ کس او را باور

 ندارد و زیر لب زمزمه کرد

 ... اینکه میگن بشین سماق تو بخور اینه _

 سعید از اینکه ، کاري از دستش بر نمی آید ، عصبی

 و ناراحت است با ناراحتی پشت فرمان نیسان

 افتاد و در جاده نشست و با استارت زدن به راه

جنگلی محو شدبی بی قشنگ که خون خونش را میخورد 
 و مدام در

 حال جوش و خروش است زیر لب زمزمه می کند

 همه جور ...این دیگه نو بر شه ؛ همه جور آدمی_

 ؛ پسر ....دعواي دیده بودم ، این مدلی ندیده بودم 

 از گیس سفید من خجالت نمیکشه ، فکر میکنه با

 ...ورا طرفهدسته ي ک

 بی بی قشنگ مکثی کرد و ادامه داد

 اصال تو راست میگی ، برداشتی دختر مردمو_

 آوردي نگهم میداري ، پدر و مادر نداره دختِر که تو



 ....این یه سال هیچ سراغی ازش نمیگیرن

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 دالرام در آشپزخانه ، تمام صحبت هایی که بین

 نگ شده ، بود را شنیده و ناراحتسعید و بی بی قش

 از اینکه چرا سعید دست بردار نیست و مدام تکرار

 می کند که هیچ نسبتی با هم ندارند آه میکشید و از

 آن بدتر حرفهاي بی بی قشنگ بود که دردش را

 ...بیشتر می کند

 دآلرام زیر لب با خود زمزمه می کند



 ! کهراست میگه !، اصالً پدر و مادر من کجان ؟_

 ...سراغی از من نمی گیرم ، چرا هیچ اسمی از مننیست
 یعنی من ...چرا هیچ نشونی از من نیست

 ....انقدر

 دالرام با غمی که روي نفسش سنگینی می کند آه

 عمیق کشید و در دلش براي بی کسی ك تنهایش

 .مرثیه خوانی می کند

 دالرام دل شکسته و تنها شروع کرد به خرد کردن

 که روي تخته است و چشم هاي که شاید پیاز هایی

 به بهانه پیاز خورد کردن به اشک نشست ، چشم

 هایی که می سوزد و بغضی که در گلویش مدام باال و

 ...پایین میشود

 گاهی چشم هایش را محکم میبندد تا اشک نریزد

ولی بی فایده و بی ثمر استدالرام ، ناآرام و بیقرار است 
 و هزار جور فکر ریز و

 درشت که منشأ همه ي آنها تنهاي و بی کسی است

 و ثمره تمام نتیجه گیري هایش به کج خیالی و



 کجفهمی رقم میخورد

 بی بی قشنگ هنوز هم از دست سعید عصبانی و

 ناراحت است ؛ وقتی وارد آشپزخانه شد فهمید که

 پیاز خورد کردن یک جور استتار است براي دآلرامی

 گرنه یک پیاز خورد کردنکه اینگونه اشک میریزد و

بی بی قشنگ بدون نگاه ...این همه اشک و بغض ندارد
 کردن به دآلرام با برداشتن

 دبه روغن که همین دیروز به کمک احمد آن را

 درست کرده بود پشت به دآلرام ایستاد و گفت

 مادر فداي تو بشه ، گلناز به خاطره با شیشه ي که_

 ینکه شاید پیشداره حال نداره احمدم به خیال ا

 سمن ناز بهتر بشه برد اونجا ؛ حواست هست چی

 میگم

 دالرام آب بینی اش را نامحسوس باال کشید و صدا

 صاف کرد و گفت

بله بی بی میدونم؛ گلناز رفتنی اومد خداحافظیبی بی  _
 قشنگ دبه روغن به دست به سمت دالرام



 رفت و دست روي شانه ي دالرام گذاشت ولی دالرام

 ن پیاز را با حرصی که فقط خودش می داند وهمچنا

 بس پیاز خورد می کند ،گفت

 کی برمی گردد بی بی ؟ _

 نمیدونم مادر ؛ خوب خدا رو شکر که حواست _

 هست ، من برم تا خونه سمن ناز برگردم ؛ گلناز

 ...حالش زیاد خوب نیست ، برم ببینم بچم چه شه

 سالم منم برسونید_

 .تو میرسونمبی بی قشنگ رفتسالمت باشی ، سالمتی _

 احمد که خسته و ناراحت از این شرایط بارداري

 گلناز به مزرعه آمد به خیال اینکه بی بی قشنگ در

 کلبه است به سمت کلبه رفت و با زدن چند ضربه به

 در چوبی کلبه بی بی قشنگ را صدا کرد

 دآلرام که این روزها از نظر جسمی و حرکتی بهتر

 بلند شد و به سمت در کلبه رفت شده از روي تخت

و با باز کردن در کلبه و دیدن احمد آرام کنار کشیدو پشت 
 در و نیم باز کلبه ایستاد طوري که نیمی از



 تنش پشت در چوبی کلبه پنهان شد

 دالرام و با متانت و ادب در حالی که هر دو طرف نگاه

 می دزدن گفت

 بفرمایید آقا احمد_

 انداخت با ادب خاصی احمد که سرش را پایین

 جواب داد

سالم دالرام خانم بی بی قشنگ نیستن ؟_نه ؛ رفتن خونه _
 آخه یارمحمد ...سمن ناز خانوم 

 بردار کوچک شون ، خبر آورد که گلناز خانوم

 حالشون خوب نیست ، بی بی قشنگ طاقت نیاورد

 رفت ببینه چه خبر

 احمد با شنیدن این که حال گلناز خوب نیست دیگر

 واسش را به اینکه دالرام شاید در این فضا تنهاح

 بماند یا تنها است بدون حواس خداحافظی کرد و

 رفت

 دآلرام با حسرت به گرد و خاکی که پشت سر پیکان



به راه افتاده ، خیره مانده و با بغض فرو خورده لب زد_ 
 چقدر خوبه ، یکی براي آدم اینطوري هالك باشه

 ... تا آدم بخواد....

 رام تنها مخاطبش خودش است که با پوزخند پردال

 از تمسخر اي که انگار بخواهد خودش را تیمار کند

 گفت

 .... عقده اي از دنیا نریم صلوات_

 یک لحظه دالرام مکث کرد در ذهنش به دنبال این

 واژه می گردد و انگار بارها و بارها این جمله یا کلمه

دآلرام غرق ...را در جمع پر از خنده و شوخی ، شنیده
 فکر و در جست و جوي رد یا نشانی از

 این جمله برگشت و در کلبه را با گیجی و گنگی

 پشت سرش ، بست و با حسی که کم کم او را وادار

 ....به کنکاش می کند ، روي تخت نشست

 دالرام به یک بار بیخیال همه چیز شد ، روي تخت

 ادراز کشید و چشم هایش را بست و در عالم روی

 ...دید



. 

.. 
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.. 
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 دالرام در عالم رویا میبیند و می شنود عده اي که

 دور هم نشستن و خودش هم هست و همه با هم با

صداي بلند قهقهه می زنند و حرف ها میزنند همه باهم ، 
 دالرام در جمع آنها هست و با آنها ....هر و مرج 

 یگري دور از آنها بهمی گوید و می خندد اما دالرام د

 ...جمعشان با حسرت نگاه میکند

 دالرام خودش را در دو حالت می بیند هم در جمع



 ...است و هم دور از جمع

 دالرام دیگر صدایش میکند و دالرام در جمع ،

 نگاهش به پشت سر بر می گردد و با دیدن سعید که

 دور و دورتر ایستاده و با اخم و تخم به جمع آنها

 ی کنند با دست پاچگی ایستاده و به یکبار بهنگاه م

 سمت لبخندي که هر لحظه بیشتر و بیشتر روي

 ...صورت شاد سعید می نشیند دوید

 دالرام با حال وال و ترس از دست دادن آعوش باز

 سعید ، به یک بار سر از متکا بلند کرد اما انگار هنوز

مثل  به سمت سعید پا تند میکند سعیددرست ...خواب است 
 دیواري بدون احساس از دالرام رویا

 فاصله می گیرد و ترس در چشم هاي دالرام هر

 کسی از پشت سر دالرام را ....لحظه بیشتر می شود 

 صدا می کند ، دالرام برگشت جمع دوستانی که با

 هم می گفتن و می خندیدن را دید از آنها دل کند و

 رمیپشت به آنها به سمت سعید قدم هاي مطمئن ب

 دارد



 دالرام نگاهی به سعید و نگاهی به دوستانش انداخت

 ولی باز هم با تمایل بیشتر به سمت ، سعید قدم

 ... برمیدارد

 ...سعید دیوار فاصله و جدایی می چیند

 دالرام درمانده و بی تکلیف همانجا نشست و با

دالرام یک مرتبه از رویایی تلخ و ...صداي بلند فریاد زد
 آمد شیرین بیرون

 و صاف نشست به دور و برش با ترس نگاه می کند و

 کمی با خیال راحت نفس عمیقی کشید ولی به یکبار

 ... با ناراحتی بلند شد و به سمت بیرون از کلبه رفتم

 هواي داخل کلبه خفه و گرفته بود و دالرام دوست

 دارد در هواي آزاد نفس بکشد تا شاید دهنش و

 ه از ترس پر و سر وصدایی پر تپش هاي قلبش ک

صدا می کوبد بکاهددالرام ، نمی داند چقدر از آن رویا 
 حقیقت دارد و

 چقدر خیال است ، فقط دلش می خواهد این رویا یا

 پر مهر سعید حصارتکرار نشود یا اگر می شود در 



 تمام شود

 دالرام روي سکو ایستاد دور تا دور مزرعه که در آن

 ، همه چیز برایش زندگی میکند را نگاه می کند

 غریبه بود درست از بدو ورود تنها قشنگی و شباهت

 ...کلبه یا صداهاي آشنا خودش هم نمی داند

 دالرام کم کم با تمام اینجا آشنا شد انقدر که راحت

 میتواند دور اطراف اینجا را بگردد و بدون اینکه گم

شود ، برگردددالرام ، شال بلندي که بی بی قشنگ برایش 
 ه رابافت

 برداشت و روي شانه هایش انداخت و گوشه هاي

 ش جمع کرد وحصارشال را همراه با دست هایش ، زیر 

 بی هدف شروع کرد به قدم زدن و راه رفتن رفت

 ....وقتی دالرام به خودش آمد در جنگل بود

 همین گشتن در طبیعت و بین درختان بودن و

 کردصداي جنگل را شنیدن حال دالرام را کمی بهتر 

 دالرام همانطور که دامنش روي زمین کشیده می

 شود و قدم هایش به قدمهاي سرخوشانه تبدیل می



شود شروع کرد به آواز خواندندالرام احساس آزادي و 
 رهایی می کند این که می

 تواند هر کجاي این جنگل را بگردد و دست روي

 جنگل که کم کم در حال بیدار شدن است، بکشد

 خوشحال است

 گل بزرگ ترین درمانگر خودش به تنهاییجن

 توانسته حال دآلرام را خوب کند

 ... دالرام کم کم شروع کرد به خواندن آهنگ

 خواندن ترانه اي که در ضمیر ناخودآگاه ش ضبط و

 ثبت شده ، کرد

 دالرام زیر نم نم باران خواند و چه شیرین و چه دل

 ....انگیز ترانه هاي ترکی را از بر است

.. 

... 

.... 

.... 

... 



.. 
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 دالرام که زیر باران شیرین و دل انگیز می خواند و

 می رقصید حال و هوایش کامال عوض شده و حس

 بهتري دارد

 ...دیگر از چیزي ناراحت نیست

 دیگر دلخوري در چشمانش یا لبخند روي لبش

 نیست ، حاال سرخوش و سرمست به سمت کلبه

 برمی گردد

 ن و به این رقصیدن احتیاج داشتدالرام به این بارا

 هنوز هم زیر لب می خواند و قدمهاي رقصان ، بر می

 داردسعید عصبانی و آشفته قدم هاي حرص داري بر می

 دارد و مدام پنجه الي موهایش می کشد

 بی بی قشنگ با هول وال به سمت سعید آمد و با

 احتیاط گفت



 مادر حتماً رفته پیش زري و پري یا زري و پري_

 اومدن دنبالش دیدن ما خونه نیستیم با هم رفته

 االن با احمد میریم و میایم ...باشن خونه صنوبر

 ....حتمی رفتن اونجا

 سعید براي اولینبار با نگاه تند و شاکی به بی بی

 قشنگ خیره شد و از بین لبهاي بسته تا صدایش به

 ....بانو  ....احمد که کمی دورتر ایستاده نرسد گفت_ بانو
 این موقع شب ، موقع رفتن خونه ي

 چون ما خونه نبودیم باید از خونه بزن ....صنوبر 

 بیرون اونم بی خبر

 بی بی قشنگ مصلحت اندیشانه رو به سعید که

 چون کوه آتشفشان هر لحظه آماده فوران است

 گفت

 مادر این موقع نرفته که بعدم رفته باشه تنها نرفته_

 نبالش دیدن که نیستیم ؛زري و پري اومدن د ...که 

سعید با حرص ...طفل معصومم تنهاست با خودشون بردن
 دور و اطراف را نشان بی بی قشنگ



 داد و گفت

 ... بانو اینجا شبیه کویت یا _

 بی بی قشنگ با بی تفاوتی ساختگی حرف سعید را

 برید

 من با احمد ...خوبه مادر تو هم ول کن نیستی  _

 بخواب خستگی در بیاد ما میریم ده ؛ تو برو بگیر

 زود برمیگردیم

 سعید با صداي خفه و ترسناکی حرف بی بی قشنگ

 را برید_ رو پیشونیم نوشت بی غیرت نگران نباشم این

 موقع شب یه دختر جوون از خونه م زد بیرون و

 هنوز برنگشته

 بی بی قشنگ دستش را روي بازوي سعید گذاشت و

 ا روي بازويبراي آرامش سعید چندباري دستش ر

 سعید باال و پایین کرد و در همان حال گفت

 ...مادر دلخوري پیش میاد تو ناراحتی ؛ اونم ناراحت_

 یه خورده تو کوتاه بیا یه خورد دالرام

 سعید با بیخیال گی ساختگی رو به بی بی قشنگ که



 ....مدام در حال صلح و آشتی است گفت_ نمیدونم واال ؟ 
 خیالم اما بی خیالی !! چشم ، بی

 ، این تو کتم نمیره این موقع شب کسی که زیر چتر

 .... من بزن بیرون اونم بدون من

. 

.. 
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.. 
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 احمد که صورتش از عصبانیت سرخ و کبود شده در

 ماشین را بست و از شیشه ي طرفش که پایین است

 بی بی قشنگ را صدا میزند



 ت که چقدر بابتُتن صداي احمد کامالً مشخص اس

 این اتفاق ناراحت است شاید خودش را مقصر

میدانند و یا از رفتار نسنجیده دالرام شاکی است هرچه 
 هست بی بی قشنگ همین عجله احمد را بهانه

 کرد تا حرف سعید نیمه بماند

 بی بی قشنگ سوار پیکان شد و همراه احمد راهی

 روستا تا به دنبال دالرام بروند

 این طاقت نیاورد با صداي به مراتب احمد بیش از

 سخت تر از سعید گفت

 من کاري به سعید ندارم ؛ خداي سعید خیلی_

 مردي که چیزي نمی گه ، اگه گلناز من بود اینطوري

 براي من گربه میرقصون ، به همون خداي باال سرم ،

 جوري دست و پاشو قلم می کردم که نتون قدم از

ود مختاربی بی قشنگ اخمی زن اینقدر خ ...قدم برداره 
 کرد و کامالً به سمت احمد

 برگشت

 احمد هنوز نگاهش در جاده جنگلی و به جاده است



 بی بی قشنگ با تشر گفت

 معنی قوم.قاِرنچا قوُم چخد(  ....خوبه  ...خوبه _

 کنایه از این.مورچه در اومد ((ضرب المثال ترکی)) 

 تو رگدار تو نمی خواد هواداري کنی ) یه مونده 

 گردن براي من باد کنی ؛ تو چیکار به زندگی سعید

 اصال معلوم هست ...داري ، سرت به کار خودت باشه 

گلناز کجا است ؛ یه هفته است زن تو بردي گذاشتیخونه 
 سمن ناز براي چی ؟ سقف خونه ات ، سوراخه

 یا منو بی دست و پا دیدي

 احمد مات از واکنش بی بی قشنگ نگاه جا خوردي

 ه بی بی قشنگ انداخت و زمزمه کنان گفتب

 چی شد االن_

 بی بی قشنگ با دلخوري گفت

 اینا دوا شون شده ، ...زن تو کو  ...چی نه پخته _

شما چه تون شدهبی بی قشنگ به خاطره  ...قهر کرده 
 دخالت بی جاي احمد به

 تمسخر احمد را برانداز کرد و گفت



 ندگی بقیتو حواست بده به خودت دماغ تو از ز_

 بکش بیرون

 احمد که متوجه دلخوري بی بی قشنگ شد براي

 رفع کدورت رو به بی بی قشنگ با لبخند گفت

 بی بی االن داري توپ رو میندازه تو زمین من _

 بی بی قشنگ با ناراحتی از احمد رو گرفت و کامالً 

 به صندلی پیکان تکیه داد و نگاهش را به جاده

ه مادر اتفاقاً همیشه توپ ، تو دوخت و با ناراحتی گفت_ن
 اون از ....زمین منه 

 نه حریف تو میشم نه حریف اون ...سعید ، اینم از تو 

 کله غازي

 بی بی قشنگ زیر لب براي خودش حرف میزند ولی

 از گوش و توجه احمد دور نماند

 مگه یه زن از شوهرش چی میخواد به غیر از روي و_

 احترام

 نگ از دست شان عاصیاحمد که فهمید بی بی قش

 شده براي اینکه خودش را از این قائله تبره کند ،



دستش را دور شانه ي بی بی قشنگ انداخت و بهسمت 
 خودش کشید و روي سرش را با محبت

 و با مهربانی گفت شکوفیدپسرانه 

 فردا گلناز دست ...من غلط کردم ، خوبه بی بی  _

 ... تو بشم منتظر اوامر شما است خوبه فداي شانهبه 

 احمدي لودگی را از سر گرفت و تا بی بی قشنگ را

 ... وادار به خنده نکرد بی خیال نشد

. 

.. 
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.. 
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 سعید هنوز هم وسط مزرعه با حرص و عصبانیت

 قدم بر می دارد و به همه چیز فکر می کنم به

 اتفاقاتی که گذشت به رفتار خودش و رفتار دالرام و

یک نتیجه گرفت که این دختر گستاخ ، پررو ،بی ادب  تنها
 و زبان نفهم است و بهتر است هر چه زودتر

 از این بالي آسمانی خودش را دور کند و بار این

 مسئولیت را زمین بگذارد

 تا آرام و قرار بگیرد

 سعید با خود زمزمه کرد

 ! نمیدونم بهزیستی همچین دختري رو نگه میداره_

 ...رم خونه ي سالمندانیا ببرم ، بزا

 ... کجا ببرم بزارم این دختري یاغی رو آخه

 !خونه ي امنی هم نیست که امن نیست ؟

 همچون خراب شده اي اصال هست ؟

 معلوم نیست همچین آدمایی رو ...مملکت نیست که 

باید کجا برد ، تحویل دادببرم بدم کالنتري ؟! که چی بشه 
 بندازنش ،



 ...بازداشتگاه

 ...ي که نمیشهاینجور

 سعید با حرص از این همه آشفتگی سنگ زیر پایش

 را پرت کرد و با صداي نسبتاً بلندي ادامه داد

 چیکار کنم اصال ؛ کجا ببرمش ، ...آه گندت بزنن  _

 فقط یه ذره یه ذره زبون ....ببرم دست کی بسپارم 

 میفهمید حرف حالیش بود ، همین جا میمون

 ر و درشت زیر پایش راسعید هر بار سنگ هاي زی

 به جاي نامعلومی پرتاب کرد تا شاید کمی از

عصبانیت ش خالی شود که به یک مرتبه مات ومبهوت 
 رو به جاده جنگل ایستاد و در کمال ناباوري

 دختري را دید که لباسهایش خیس است و قدم هاي

 سر مست و سرخوش برمیدارد

 مات ودآلرام سرش را باال گرفت و سعید را دید که 

 مبهوت خیره نگاهش می کند

 دالرام پوست خندي زد و با بی تفاوتی همچنان قدم

 هاي خرامان خرامان بر می دارد همین رفتار دالرام



 کافی بود تا سعید به خودش بیاید و طوفان زد قدم

 ... هاي بلندي به سمت دالرام بردارد

. 

..... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 ی تر می شود ولیسعید لحظه به لحظه عصبان

 دآلرام هنوز هم با بی تفاوتی قدمهاي بی خیالی بر

 میدارد و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده

 سعید زیر لب با حرص زمزمه میکند

 دختري ، نیم وجبی_

 سعید با غیض غلیظی راه دالرام را بست ؛ دستش را



 مشت کرد تا مهار کند که مبادا ، بر سر و صورت این

 ا نگاه گستاخش خیره است بکوبددختر که ب

 دالرام با نگاه بیتفاوت خیره به چشمهاي سعید که

پر از حرص و عصبانیت و خشم است گفت_ خوب االن 
 این یعنی چی

 سعید بر افروخته حرف دالرام را برید و گفت

 ؟...تا االن کجا بودي_

 حرص و غیض سعید چیزي نیست که بشود ندید

 ا عصبانیت می پرسد ولیگرفت وقتی رو به دالرام ب

 دالرام با بی تفاوتی که ، آتش میزند جان سعید را

 گفت

 ....!_از پشت در این خونه تا کال دنیا بیرون ...بیرون_
 حاال مثل

 ... بچه آدم بگو کجا بودي تا االن

 ؟...شما_

 سعید از الیه دندان هاي کلید شده اش غرید

 ن ؛ که تنها ازبا کی بودي ، تا اال ...کجا بودي دالرام_



 ... دل جنگل این وقت شب زدي بیرون

 دالرام با نگاه بی خیالی که خانه خراب می کند خیره

 در چشم هاي به خون نشسته ي سعید با خونسردي

 ....نه هیچ کسم  ...نه داداشم  ...گفت_تو نه ، بابامی 
 دیگه

 ؟...

 دالرام با تمسخر ادامه داد

 از دست دادم ، در ضمن ، میدونی که حافظ مو _

 .... مخصوصا تو رو ....هیچی یادم نیست 

 ...دالرام_

 حتما ....هان چی ، خودتم که گفتی شوهرم نیستی _

 فضولی !سعید دست میبرد تا بازوي دالرام را بین پنجه

 هایش خورد کند تا این طور زبان نریزد ولی دالرام با

 ...حرفی که زد خون در رگ هاي سعید جوشید

 بهم نخور حاج آقادستت  _

 من امشب تو رو آدمت می کنم _

 دالرام با حرص و تن صداي بلندي گفت



 حرف دهنتو بفهم ، تو کی هستی و چی هستی به_

میفهمی به تو ربطی نداره و نمیشههر  ....تو ربطی نداره 
 جا که بودم و هر جا که میرم و هر کاري که می

 کنم

 اره به سعیددالرام چشم هایش را درشت کرد و با اش

 ادانه داد

 به قول تو من معیوب الحالم تو که حالت خوب و _

 هوشیاري ؛ خودت گفتی ما با هم هیچ نسبتی نداریم

 منم به تو و رفت و ...؛ پس مرد باش رو حرفت بمون

 آمد تو کاري ندارم و بهتر تو هم کاري به کار من

 نداشته باشی و دخالت نکنی

 بود از دلخوري و دالرام با لحن خاصی که مرو

ناامیدي در چشم هاي سعید براق شد و گفت_من از خیر 
 تو گذشتم ، تو هم از خیر من بگذر

 سعید ناباورانه خیره به دختري که گستاخی را به

 حد اعالش رسانده و اصال برایش مهم نیست که

 نگران این که .سعید نگران او در این وقت شب است



 ا جسم یک مرد رامبادا گیر مردي بیفتد که تنه

 یدك میکشد در حالی که ذاتش چون خوي حیوانی

 دارد یک قدم نزدیک تر شد به دالرامی که هنوز هم

 در برابرش قد اَلم کرده و قصد کوتاه آمدن ندارد

 گفت

 .... فقط _

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 _ فقط ساکت شو دختري زبون نفهم

 اتاقک کلبهسعید برگشت و پشت به دالرام به سمت 



 ي راه افتاد

 سعید به یاد آن شبی که نباید کمک میکرد ولی

 کمک کرد چشم هایش را با درد بست

 دلش شکسته به خاطر قلبی که همیشه مهربان است

 ؛ تمام غرور مردانه هاش به باد رفت به خاطر این که

 دختري در کمال گستاخی به جاي عذرخواهی به او

شاید تمام مردان عالم این گونه ....گفت به تو ربطی ندارد 
 غیرت به خرج

 ... دهند به ناموس دیگري

 اینگونه مراقب باشند از خواهر یا مادر مردي که

 غائب است ولی دختري یا زنی در کمال ناآگاهی به

 جاي تشکر یا برداشت درست رفتار طرف مقابل را به

 غلط و به اشتباه معنی کند

 ه از مردي که ایناي کاش جایی در تربیت ما بود ک

 گونه از بی پناهی حمایت می کند از او صادقانه

 تشکر کرد و به حرمت مرد بودنش و نجابتش او را

 جوانمرد و پهلوان نامید



 درست مثل پهلوانان قدیم ایران از این پهلوانان در

ایران زیاد اند ولی گمنام زندگی می کنداي کاش از این 
 یا سعید ها زیاد باشد تا هر دختري

 هر مادري داشته باشد این که بدون هیچ چشم

 داشتی از عفت و حیایت مراقبت کند و تو را زیر

 چتر حمایتی اش داشته باشد چتري به نام مردانگی

 سعید که تکلیفش معلوم شد با رفتار نسنجیده

 دآلرام به سمت کلبه رفت درکلبه را باز کرد و آرام و

 ه در کلبهشکست خورده وارد شد ، قبل از اینک

 بسته شود دالرام باحرص درکلبه را باز کرد و سعید

 به عقب برگشت با نگاهی بی تفاوت خیره به دختر

شد که باز هم حرف دارد براي زدندالرام در اوج کج 
 فهمی شروع کرده به حرف زدن و

 پرده دري کردن

 چی شد ؟ تو که تا االن راه بسته بودي ، داشتی_

 چی شد هاااان ...کشیدي براي من خط و نشون می 

 تو که تا دیروز میگفتی بیان ما هیچ صنمی و....



 یاسمنی نیست ؛ حال چی شد که دنبال من راه

 نگران دیر اومدن منی ....افتادي 

 اصال تو چی کار داري من کجا بودم هاااان

 اصال به تو چه که چیکار میکردم ؛ به تو چه ربطی

رفتار تند و زننده دآلرام  داره هاااانسعید با بی تفاوتی از
 به

 سمت میز تحریر رفت صندلی را از بیرون کشید

 روي آن نشست و آرنج دستش را روي تکیه گاه

 صندلی گذاشت تا سر انگشتان کشیده اش تکیه

 گاهی باشد براي صورت بی خیال االنش که خیره به

 دالرام است

 دالرام وارد کلبه شد و در را پشت سرش محکم

 صداي کوبش در چوبی کلبه ترسید و بهکوبید از 

 عقب برگشت و با دیدن لباس فیروزه اي رنگ مات و

 مبهوت نگاهش را به سمت سعید و بار دیگر نگاهش

 را به لباسی که از پشت در به رخت آویز است خیره

 ماند و با قدم هاي سست و ناباور به سمت لباس



 .زیباي محلی فیروزي رنگ رفت و زیر لب زمزمه کرد

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 !! _این لباس منه ، نه

 دالرام جنون وار لباس را از آویز پشت در کلبه

 برداشت و لباس بلند فیروزي رنگ را مقابل خودش

 گرفت و به سمت سعید برگشت گفت

 این مسخره نیست...، نه ...!!؟ لباس منه  ...قد منه  _

 ؟



اه دزدیددالرام با سعید کمی در صندلی جابه جا شد و نگ
 حرص به سمت سعید قدم برداشت و به

 محض اینکه نزدیک سعید شد لباس بلند فیروزي

 رنگ را به سمتش پرت کرد و با تمسخر گفت

 ... ببینم دیگه چیا از من تو این اتاق داري_

 دالرام کمی خم شد و نگاه سعید که با تاسف به

 زمین دوخت شد خیره شد و گفت

 ؟...نم از کجا شروع ک_

 دالرام وقتی عکس العملی از جانب سعید ندید پایش

را زمین کوبید و به سمت قفسه کتاب ها رفت وشروع 
 کرد را زیر و رو کرد کتاب هاي که به ترتیب

 خاصی چیده ، شده

 سعید زیر چشمی تنها به رفتار دالرام و حرکاتش

 خیر است و دالرام وقتی میبیند سعید حرفی نمی

 که تایید یا مانع ش شود با حرص و زند و رفتاري

 جنون کتاب ها را به این طرف و آن طرف پرتاب می

 کند



 سعید چشم هایش را بست و اجازه میدهد تا دالرام ،

 آرام بگیرد و یک لحظه هم چشم هایش را باز نکرد

صداي برداشتن ...تا اینکه دالرام قاب عکس را برداشت
 قاب عکس براي باز شدن چشم هاي

 کافی بود و دالرام متوجه عکس العمل سعید سعید

 شد

 دالرام ، خیره به لبخند زن و مردي که در قاب عکس

 چشم نوازي می کنند ، جنون بار و هیستریک می

 خندد و رو به ترس در چشم هاي سعید گفت

 ؟ یا ننه باباي این از خود...ننه و باباي منی _

 ؟..مچکر

 د نگاهش رانگاهی به سعید انداخت و با پوست خن

به قاب عکس داد و گفت_ جالب هیچ صنمی نداریم اما ، 
 لباس من ، تو

 شسته و رفته توي ...اونم چی ! تمیز  ...اتاقشه 

 رو به تخت شه تا شب به شب که میخواد ...کاور

 .... چشماشو ببنده اول منو تصور کنه



 دالرام جنون زده دور خود میچرخد و سعید مات

 وج دیوانگی ، زیبا دلبري میکنددختري است که در ا

 ...خجالت کشید از این همه لذت و نگاهش

 سعید تا آمد نگاهش را بگیرد دالرام فریاد کشید

 چشماتو نبند ؛ به من نگاه کن ببین ....نبند  ....نبند_

 ؟! من گیجم ، من فراموش کارم ؛..تو منو میشناسی

تو چی ؟ تو هم گیجی یا فراموش کاري ؛ من تو 
 میشناسم ! تو هم ، منو نمیشناسی ؟ پس این لباسرون

 ؛ جالب ...چی میگه این جا تو خونه ي تو هاااااان 

 !.... اینکه یه داهات دروغ میگن و تو راست میگی

 یعنی همه دروغ میگن ؟ تو راست میگی ؟

 سعید که خود را در مهلکه اي پر از سوتفاهم

 گفتمیبیند که راه فراري ندارد تنها با آرامش 

 میشه قاب عکس رو بزاري سر جاش_

 دالرام به قاب عکس در دستش نگاه کرد و با خنده

 که کم از دیوانگی ندارد گفت



پس ننه و باباي تونسعید تنها به سر اشاره کرد و حرف _
 دالرام را تایید

 کرد و این شد که دالرام جنون وار عکس را تکان

 می دهد و فریاد زند

 ، ننه و بابام درست تربیت کی بود به من می گفت_

 ؟ کجا ننه....نکردن اما من میتونم درست تربیت کنم

 ..... هااااان ....و باباي تو که بیان تو رو تربیت کنن 

 کجاااااان

 دالرام فریاد می زند حنجره اش می سوزد طاقت

 دست داده دیگر این فراموشی را دوست ندارد و

 از این بی میخواهد همه چیز را به یاد بیاورد و

خبري آزاد شود دالرام یک یال است که در بیخبري دست 
 و پا میزند و به هر ریسمانی چنگ

 میزند

 .... دالرام

. 

.. 
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.... 

.... 
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 سعید چشمهایش را با درد بست فکرش را هم

 نمیکرد روزي دالرام پا به این کلبه بگذارد وگرنه

 حلی را این طورمحال بود این لباس فیردزي زیباي م

سعید فکر و ذهنش ....از آویز پشت در کلبه آویز کند
 درگیر این بود که چرا این لباس

 زیباي فیروزي رنگ را از روي آویز پشت در کلبه

 برنداشت

 دالرام نزدیک سعید شد و لباسی که در آعوش

 سعید جا خشک کرده را برداشت و خیره به لباس



 اال کشید و از کاورفیروزه اي در دستش ، لباس را ب

 در آورد و رو به سعید لباس را مقابل خودش گرفت

 لباس زیباي فیروزي رنگ درست تا مچ پاي دآلرام

 است

 و سعید دختري را مقابلش دید که اگر لباس را به تن

 می کرد به لباس بلند فیروزي رنگ ارج بیشتري

 ...میدادلباسی اندازه و زیبا درست تا روي مچ پایش

 با یک دست چوب رختی چوبی را گرفت و با دالرام

 یک دست آستین لباس را گرفت و رو به سعید کرد

 و با گیجی پرسید

 !؟...این لباس منه _

 سعید چشمهاي را با خجالت از این همه خیرگی

 بست

دالرام با صداي نسبتا بلندي پرسید_پس چرا انقدر منو 
 اذیت کردي ؛ این لباس منه یا

 نکن این توهم

 د بازهم جوابی ندادسعی



 دالرام با حرص لباس زیباي بلند فیروزي را تکان داد

 و با صدایی که لحظه به لحظه اوج بیشتري میگیرد

 فریاد زد

 این لباس منه ؛ اگه مال منه ، اینجا چیکار میکنه ؛ _

 لباس ...مگه تو نگفتی ما باهم چی نسبتی نداریم

الرام یک قدم به هااااند...من ، تو اتاق تو چیکار میکنه 
 سمت سعید برداشت و با دردي از

 پست زدگی گفت

 از من خوشت نمیاد پس چرا ...اگر از من بدت میاد _

 منو نگاه کن ؛ ...باید لباسم ، تو اتاق تو باشه هااان 

 چشماتو باز کن لعنتی ببین ....چرا جواب منو نمیدي 

 با من چکار کردي

 را تکان میدهد ودالرام جنون زده و جنون بار لباس 

 به سر و صورت سعید می کوبد

 وقتی سعید چشم هایش را باز نکرد لباس را به

 سمت سعید پرتاب کرد و دو تا دور اتاق سعید را با

 چشم هایش زیر و رو کرد دنبال نشانی از خودش



 .....بود در اتاقی که مخصوص سعید است

.. 

... 

.... 

.... 

... 

.. 

. 

 

 

 تا سنجیده تر رفتار کند تا سعید نفس عمیقی کشید

 دالرام بیش از این آشفتگی نکند تا کمتر در اوج

 نفهمی و نادانی به عزیزان دلش بی حرمتی کند

 سعید از روي صندلی بلند شد و موقرانه به سمت

 دالرام رفت و با صدایی آرام و نوازش گر رو به دالرام

 آشفته گفت

 سرمیشه قاب عکس رو بدین ؛ می خوام بزارم _



 جاشدآلرام فریاد کشید

 .... نههههههههه ، نمی دم نمی خوااااااام بدم_

 دارید اشتباه می کند ...دالرام خانم لطفا آروم تر _

 دالرام با حرص پرسید

 اشتباه ؛ اصال می ....آررررره  ....من اشتباه می کنم _

 خوام ببینم که ننه و باباي تو چرا اینجا نیستن تا

داره با من چکار می کنهدالرام با نگاه  ببین شاه پسر شون
 پر از تمسخر قد و قامت سعید را زیر

 رو کرد و ادامه داد

 اصال بلد بودن تو رو تربیت کنن_

 سعید با غیض دالرام را خف صدا زد ولی دالرام حق

 به جانب ادامه داد

 چه جوري تو رو تربیت کردن که یه دختر رو از قضا_

 ي تو خونه ات ونامحرم به قول خودت آورد

 حکمرانی و سلطنت می کنی و اجازه نفس کشیدن

به من نمیدیسعید مات و مبهوت این لحن بی رحم که از 
 جانب



 دالرام مردانگی اش را نشانه گرفت شست ش را به

 اش زد و لب زد شانهقفسه ي 

 !؟...منو میگی _

 چی شد حاال که ....آرهههههههه تو رو میگم _

 شدي پشتت باز شده مظلوم

 سعید بی توجه به حرف هاي دالرام فقط به دنبال

 این است که قاب عکس را نجات دهد از این جنون و

 دیوانگی_لطفاً قاب عکس رو بدید

 دالرام با تمام قدرت قاب عکس را به سمت قفسه

 هاي کتاب پرتاب کرد قاب عکسی که ُمماس از کنار

 چشم سعید رد شد و با شدت به قفسه کتاب ها

 رد کردبرخو

 نفس ها حبس شد و دنیا از حرکت ایستاد و سعید

 ناباورانه خیره دالرام شد که چون ماده خرس

 .... وحشی نفس نفس میزند

 سعید هنوز خیره دآلرام مبهوت صدایی که در گوش

 پیچیده نگاه می کند و هنوز باور نکرد که دالرام



 ...قاب عکس را پرتاب کردهصداي شکستن قاب عکس

 که برایش دنیا دنیا ارزش دارد همانطور قاب عکسی

 که نگاهش به دالرام است کم کم ، سرش را به عقب

 برگرداند و با دیدن قاب عکس شکسته که روي میز

 تحریر افتاده و عکس شیرین بانو و حاج مرتضی که

 بین خورده شیشه ها است دهان کجی می کند به

 ....سمت دالرام ، برگشت

 ی که همه چیزش را یکجا ازسعید درست مانند کسان

 دست داده به سمت قاب عکس رفت ؛ عکس را از

 الي خورده شیشه ها برداشت و با چشم هاي به

خون نشست به سمت دالرام برگشتدالرام با دیدن چشمهاي 
 به خون نشسته سعید

 ترس را با بندبند وجودش لمس کرد و قدمی به عقب

 برداشت

 ش با صدايسعید از بین دندان هاي چف شده ا

 خفت انگیز که با قدم هاي ترسناك همراه است ،

 گفت



 ؟...تو االن چه غلطی کردي _

 دآلرام با ترس یک قدم به عقب رفت و با جسارت

 ساختگی گفت

_ میگم با چه حقی این غلط اضافه رو ...من دالرامم _
 کردي

 دالرام ترسید قدم هایش را به عقب برمی دارد

 ترسناك اي بر می سعید قدم هاي وحشتناك و

 دارد و دالرام عقب عقب میرود و دالرام ترسیده با

 نگاهش دنبال جان پناه است

 سعید به یک بار فریاد می کشد

دالرام میخواهد که ...میگم تو االن چه غلطی کردي  _
 جواب سعید را بدهد اما ترس

 خوابید در صدایش مانع از آن شد که جواب سعیدي

 دازه هاي آتشفشان زبانکه صورتش درست مثل گو

 می کشد ، بدهد

 دالرام پر از ترس به سعید خیره است و سعید با قدم

 هاي که کم از کشتن ندارد به دالرام نزدیک می شود



 و به یکبار کشیده ي ، سنگین و محکمی روي

 ....صورت دالرام نشست

. 

.. 
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.. 
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 وار فریادحاال این بار نوبت سعید است که جنون 

 دالرامی که اول با صورت به دیوار و بعد به زمین...بزند

 افتاد و دیگر تکان نخورد ولی سعید با صداي بلند

 فریاد میزند و دلیل اینکه چرا قاب عکسی که با

 ارژن ترین داراي اش است ، را پرتاب کرد



 دالرام که با صورت روي زمین افتاد و بی حرکت ماند

 ...سعید را نداردقدرت جواب داد به 

 سعید کنار صورت دالرام زانو زد و با دستش

 وحشیانه شانه دالرام را گرفت همین که خواست

 دالرام را بلند کند تا در صورت دالرام چون شیرهاي

 زخم خورده غرش کند با دیدن صورت غرق خون

 دآلرام وحشت زده ، دآلرام را بلند کرد و پی در پی

می زنددالرام دیگر جواب سعید چند بار دالرام را صدا 
 را نمیدهد و نفس هایی که

 به خس خس تبدیل شده ، سعید را میترساند

 سعید وحشت زده دآلرام را چون نوزادان تازه متولد

 ....می گیرد و بازهم تکرار مکررات حصارشده در 

 گرفت و با عجله در حصارسعید ، دالرام را به 

 ه سرعتصندلی جلوي پیکان نشاند و خودش ب

 پست ُرل نشست و با تمام سرعت در جاده هاي

 جنگلی به سمت اتوبان که منتهی می شود به



بیمارستان کوچک می راندسعید هر از گاهی نگاهی پر 
 از ترس و وحشت به

 دآلرام بی حال و بی نفس میاندازد

 دالرامی که صورتش غرق خون است و دیگر جواب

 سعید را نمی دهد

 وارد بیمارستان شد و دالرام را سعید با تمام سرعت

 گرفت و با تمام سرعت وارد سالن حصاردر 

 بیمارستان می شود و با دیدن دکتر گلباغ چون

 کودکان بی پناه به سمتش قدم هاي بلندي برداشت

 و با عجز و ناتوانی رو به دکتر گلباغ گفت

 مِن خاك بر سر زدم تو گوشش_

 شحصاردر سعید نگاهش را پایین به دالرامی که 

است انداخت و با شرمندگی ادامه داد_ خریت کردم ، 
 ... اصال نفهمیدم چی شد

 نگاهش را باال کشید و با خجالت رو به دکتر گلباغ

 گفت

 یه لحظه خون به مغز نرسید _



 دکتر گلباغ که با دیدن وضعیت دالرام متحیر شده

 بود با حرف هاي سعید اخم غلیظی کرد و بدون هیچ

 مت بخش اورژانس رفت و سعید پشتحرفی به س

 سر دکتر گلباغ با گذاشتن دالرام روي تخت

 اورژانس عقب عقب رفت و با دیوار پشت سرش تکه

داد و دست هایش خونی اش را روي صورتشگذاشت و 
 چون آوار زدگان در حالی که تکیه اش به

 دیواره است روي زمین آوار شد

 با دیدن دکتر گلباغ به پشت سرش نگاهی انداخت و

 سعید که چون گناه کاران که گناه نابخشودنی کردن

 صورتش را با دست هاي خونی پنهان کرده سرش را

 با تاسف تکانی داد و وارد اتاق اورژانس شد

 دکتر گلباغ با دل نگرانی شروع کرد به معاینه دالرام

 و پرستار با سورمه شست و شو پیشانی و صورت

 ساعت چکاپ و معاینهدآلرام را شست و بعد از یک 

تنها رد سه بخیه روي پیشانی دالرام نمایان شددکتر گلباغ 
 بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و



 پرستار با اخم غلیظی رو به سعید که وارد اتاق شد با

 تنه گفت

 آقاي به اصطالح محترم ضربه شستی خوبی بود _

 حاال هم تشریف ببرید دست و صورت تون رو

 گه الزم نیست اینجا باشید آلودگیبشورید و دی

 بوجود میارید ما خودمون ، مراقب هستیم

 سعید خجالت زده و شرم زده سرش را پایین

 انداخت و تنها به کفش پرستاري خیره شد و آرام

 آرام زمزمه کرد

خودش شروع کردپرستار نگاهی به دالرام که رو تخت _
 چشم هایش را

 بست انداخت و با غیض گفت

 خوب تمومش کردي ، نه شما هم_

 سعید نا دم و پشیمان جواب پرستار اخمو را داد

 نه من غلط اضافه کردم_

 دکتر گلباغ که پشت در ایستاده بود و منتظر بود تا

 سعید از اتاق بیرون بیاید و با ضربه شست نشانش



دهد که اگر یک مرد دست روي زن بلند کرد بایدمنتظر 
 سرش را با عواقبش باشد با شنیدن این حرف

 تاسف تکانی داد و به سمت اتاقش رفت

 سعید از جا بلند شد کمی نزدیک به تخت دالرام

 ایستاد و با پشیمانی خیره به رد بخیه گفت

 دستم بشکنه ؛ خدا به سر شاهده اصالً نفهمیدم_

 چی شد به خدا تو مرام مسلک من یا خانواد م

 ...نیست که دست رو زن بلند کنیم

 ن ترین لحن گفتسعید با غمگی

 شیرین بانو یاد من نداده ...نه من ، نه حاج مرتضی  _

که دست رو زن بلند کنم اونم رو کسی که به منپناه آورد 
 ؛ به خدا اگه شیرین بانو بفهمه دیگه

 .... اسممو نمیاره

 سعید با حال خرابی برگشت و قبل از اینکه از اتاق

 بیرون برود گفت

 ....دالرام اي کاش _

. 
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 مادر یه زنگ بزن ببین سعید کجاست_

 احمد با لبخند تصنعی خیره به بی بی قشنگ که دل

نگرانی در صورتش موج می زند شماره سعید راگرفت 
 و با خوردن چند بوق پی در پی سعید تماس

 را جواب داد

 جانم آقا احمد_

 ازتجانت بی بال داداش سعید ؛ خیر باشه خبري  _

 نیست



 احمد کمی من من کرد و در آخر با استیصال پرسید

از خانوم خونه چه خبر با همیدسعید که سرشار از  _
 خجالت و شرمندگی است جواب

 احمد را داد

 آره احمد جان اگه کاري نیست قطع کنم _

 لبخند احمد مژده اي شد براي بی بی قشنگ و با

 و هول وال می خواهد گوشی را از احمد بگیرد

 خودش با سعید صحبت کند

 به من مادر این گوشی رو ببینم ؛ این دو تا کجا _

 رفتن بی خبر ؛ شکم درد گرفتم از بس تو خوردم

 ریختماحمد دستش را دور شانه ي بی بی قشنگ انداخت

 گرفت و با دستش حصارو بی بی قشنگ را به 

 گوشی را روي گوش بی بی قشنگ گذاشت

  از سعیدي که خجالتبی بی قشنگ با هول و وال

 دارد از اینکه حرف بزند پشت سر هم و تند تند

 سوال می پرسد

 دالرام ...چی شده به شما مادر  ...مادر کجاید  _



 دعواتون که ....حالت خوبه ....حالش خوبه ....کجاست

 نشده مادر

بی بی قشنگ با دل نگرانی بیشتر ادامه داد_اصال گوشی 
 باهاش حرفرو بده دالرام ، می خوام 

 با توم ، ...سعید مادر چرا حرف نمیزنی  ...بزنم 

 گوشی رو بده به دآلرام

 سعید صدا صاف کرد و با خجالتی که در صدایش هم

 هویداست جواب بی بی قشنگ را با خجالت داد

 شرمندم بانو االن نمیتونه صحبت کنه ، انشاهللا_

 صبح میایم کلبه

 بیشتر میبی بی قشنگ که هر لحظه نگرانی اش 

 شود گفت

وا مادر چرا نمی تونه حرف بزنه ، مگه کجاید_ بانو  _
 دارن صدام می کنند ؛ میام بهت میگم

 سعید خجالت می کشد از اینکه به بی بی قشنگ

 بگوید که در نبودش چه اتفاقی افتاد و چطور روي

 دالرام دست درازي کرد دنبال راه فرار است تا تلفن



 را قطع کند

 د براي قطع کردن تلفن باعث شد دلعجله ي سعی

 نگرانی بی بی قشنگ بیشتر شود از زیر دست احمد

 بیرون آمد و با گرفتن گوشی از دست احمد از زیر

 بازوي احمد بیرون آمد و با فاصله گرفتن از احمد پچ

 پچ وار طوري که صدایش را احمد نشنود با دل

نگرانی مادران گفت_مادر اوضاع خوبه ؛ من نبودم 
 بینتون شکر آب شده

 ...شرمندم بانو خداحافظ _
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 سعید تماس را با همان خداحافظی قطع کرد و این

 کارش باعث شد بی بی قشنگ رو به آسمان کند و با

 ایمانی که به عرش نشین آسمان دارد براي با هم

 بودن سعید و دالرام و عاشقانه زندگی کردن آمین

 رغ آمین که در همان حوالی با لبخند فاخر نشستبگویدم

 نگاهش را رو به آسمان کرد و به بلنداي آسمان

 آمین گفت

 نور امیدي که در دلش جوانه زد ، لبخند روي لب

 هاي بی بی قشنگ نشست ولی باز هم ناراحت از این

 همه جنگ و جدال بین سعید و دالرام با ناراحتی به

 سمت کلبه رفت

 داند که دخالت بیشتر از این سعید احمد خوب می

 را ناراحت و حتی شاکی می کند پس بی بیخیال از

 اتفاقات اطراف به سمت کلبه خودش رفت و به

 گلنازي که همین امشب به خاطر ناراحتی هاي بی بی



قشنگ به خانه آورده خیره شدگلنازي که رنگ بر رو ندار 
 با اینکه ماه هاي آخر را

 ی باز هم حالت تهوع و بیپشت سر می گذارد ول

 حالی اش ادامه دارد و روي تشک کنار بخاري

 خوابش برده

 احمد نزدیکتر رفت نگاهی به صورت ماه گونش

 انداخت و شروع کرد به باز کردن دکمه هاي لباس

 اش و با تا کردن لباس آن را کنار بخاري گذاشت و

 گرفت و با تمام جانش حصارگلناز را از پشت در 

 از را به مشام کشیدعطر گلن

 گلناز که ا اول بارداري به بوي بدن احمد ویار دارد

و به سختی تحمل می کند و مدام حالش زیر و رومی شود 
 براي اینکه احمد را ناراحت و دلخور نکند

 گوشه پتو را مچاله کرد و نامحسوس روي دهان و

 بینی اش گذاشت

 ااحمد که متوجه تغییر رفتار گلناز شد ، دستش ر

 جک کرد و رو به گلناز ، که بیش از حد در خودش



 جمع شده با کالفه گی نگاه کرد و با پریشانی لب زد

 گلناز سر آبا و اجدادت که من به گور همشون_

 ...لبخند زدم بی خیال ؛ تموم نشد این ویار

 وقتی گلناز از خجالت بیشتر در خودش جمع شد

شبرگردان احمد با حرص شیرینی گلناز را به سمت خود
 و به صورت مچاله شده نگاهی انداخت

 ابروانش را با تعجب باال انداخت ولب زد

 االن یعنی چی گلناز ؛ این پدر صلواتی که من شکر_

 ... خورده باشم هنوز نیومد گردن گلفتی می کنه

 احمد چشم هایش را باریک کرد و استفهامی پرسید

 منو ببین ؛ نکنه چون من نمی خوام براي این_

 جونور وسایل بخرم این طوري داري تالفی می کنی

 هاااان ...

گلناز با ترس بامزه ي که پر است از دلبرانه ها تسرش 
 را تکان داد و خیره به احمد منتظر واکنش

 اوست

 احمد خوب میداند که گلناز حال خوبی ندارد اما



 دست خودش نیست که دوست دارد گلناز را موقع

 ن طور احساس بهتري داردبگیرد ای حصارخواب در 

 ولی این حال گلناز و عق زدن هاي مدامش احمد را

 عصبی و کالفه کرده

 احمد به خاطر اینکه گلناز را بیش از این نرنجاند

 خودش را به بیخیالی زد و با حرص شیرینی لپ

 گلناز را گاز گرفت نسبتاً محکمی گرفت و رو به

این چلغوز  ... گلناز لب زد_بعداً نگو دختر رو پسر ندار
 هنوز

 نیومد داره گردن کلفتی می کنه اگه دختر بود ،

 ... نیومد کلی برام دلبري می کرد

 احمد موزیانه ادامه داد

 !!؟...میفهمی که _

 و با فاصله کمی رو به گلناز لب زد

 عیبی نداره این روزا میگذره گلناز خانوم ولی بعد_

 ه چی ایناول و آخر ک ....از این من میدونم و تو 



چلغوز که قراره بزنه بیرون اون وقت دور ، دور مِناحمد 
 بلند شد لباس ش را از کنار بخاري برداشت و

 پوشید و با برداشتن پتو و متکاي کنار بخاري

 برداشت و سر پا ایستاد و رو به گلناز که با لبخند

 نگاهش می کند حرصی لب زد

 شپزخونهاینم دیگه نوبرشه االن من پاشم برم تو آ _

 بخواب ، یا پشت در بخوابم

 گلناز شرم زده و چشم هایش را بست و احمد روي

 شکوفیدزانوهایش نشست و پیشانی گلناز را عاشقانه 

 و براي اینکه گلناز را بیشتر از این اذیت نکند بلند

 شد و از کلبه بیرون زد و به سمت سکوي مقابل کلبه

 خت پرت کردرفت و با عصبانیت متکا و پتو را روي ت

و با عصبانیت گفت_قشنگ یه غلطی کردیم که خودمونو 
 از داشته

 باید ُنه ماه سماق حصارهامون محروم کنیم براي یه 

 ... بمکیم

. 
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 دالرام از وقتی که به هوش آمده دوست ندارد با

 کسی هم صحبت شود حتی دکتر گلباغ ، سعید که

 سعید اصرار دارد براي جاي خود دارد ولی

 عذرخواهی با دالرام رو به رو شود و با خریدن چند

کمپوت ، وارد اتاق دالرام شددآلرام به محض اینکه متوجه 
 حضور سعید شد به

 دست پاچه پتو را روي صورتش کشید و به یک باره

 بغضش ترکید



 سعید شرم زده و با خجالت قدم هایش را به سمت

 د ؛ کمپوت ها را کنار تختتخت دالرام بر می دار

 گذاشت و با شرمندگی بیشتر گفت

 دالرام خانوم به خدا شرمنده ام ؛ دست خودم نبود _

 اصال نفهنیدم چی شد ؛ من اهل دست بلند کرد

 نیستم ؛ من این طوري تربیت نشدم ؛ نمیدونم االن

 باید چیکار کنم ولی هر چی شما بگید من گردنم از

ف میزند و دالرام گریه میکند ، سعید حر...مو نازك تر 
 گریه

 هایش کم کم به هق هق نشست و سعید با شنیدن

 هق زدن هاي دالرام کمی له سمت تخت خم شد و با

 ... اصرار بیشتري از دالرام دلجویی می کند

 گریه هاي دالرام که با صداي آرام و متین پیش می

 رود و سعید را بیشتر متاثر و شرمنده مط کند

 اخمو که در اتاق را بدون اجازه باز کرده درپرستار 

 چهارچوب در اتاق ایستاد و با لحن بدي که در

 صدایش است سعید را مخاطب قرار داد



دکتر گلباغ ، کارتون دارنسعید صاف ایستاد و از روي  _
 شانهاش به پرستار پر

 اخم که طلب کار رفتار می کند ، نگاه کرد پرستاري

 م را آورده غضبناك رفتار میکه از لحظهاي که دالرا

 کنند با احترام جواب داد

 من میرسم خدمت شون_

 سعید رو به دآلرام کرد و با عجز بیشتر استمداد

 دارد که او را ببخشد و از اتاق بیرون رفت و قبل از

 اینکه وارد اتاق دکتر گلباغ شود ؛ دکتر گلباغ را در

 پذیرش در حال چک کردن پرونده پزشکی بیمار

اق  بود ؟ دیددکتر گلباغ که از زیر چشم سعید را دید و ات
 بدون

 اینکه به سعید نگاه کند فقط گفت

 امروز مرخص قبل از رفتن تخیص می کنم_

 دکتر گلباغ نگاهش را با تمسخر همراه کرد و سرش

 را از روي پرونده برداشت و به سعید خیره شد و

 ادامه داد



 کمتر فقط چون زیادي مراقب شی ، سعی کن _

 !! می فهمی که چی میگم ...دوروبرش باشی 

پرستاري به دالرام کمک کرد تا آماده شددالرام با سري 
 که به زیر گرفته از اتاق بیرون آمد و

 درست پشت سر سعید ایستاد سعید از روي شانه

 نگاهش را به یمت دالرام کشید شد و با خجالت

 پرسید

 آه الزمه بیشتر بمونیم ، بگو_

 مطیع و متین تنها یه جمله ي کوتاه گفت دالرام

 نه خیلی ممنون ، همه چیز خوبه_

 سعید متوجه تغییر رفتار دالرام شد مهربانی و ادبی

 که در لحن دالرام نهفته بود سعید را بیشتر شرمنده

 کردسعید قبل از اینکه نگاهش را از دالرام بردارد دکتر

 کرد وگلباغ رو به دالرام ایستاد و دست در جیبش 

 با در آوردن یک شکالت زرورق دار رو به دآلرام

 گرفت و با طعنه گفت

 خوب دالرام خانوم با یه شکالت چطوري البته_



 بدون زد و خورد

 دالرام اول نگاه زیر چشمی به سعید انداخت که

 نگاهی که خوب هویدا است به دنبال اجازه گرفتن ،

 ياست سعید نفهمید چرا اما با لبخند خجالت زد

چشم هایش را بست و با باز کردن چشم هایش دیدکه دالرام 
 ، ارام نگاهش را باال آورد و دستش را به

 سمت دکتر گلباغ براي گرفتن شکالت دراز کرد

 دکتر گلباغ با دیدن گونهاي که رد انگشتان سعید

 ، خصمانه که .هنوز هم رویش خوبی پیدا است

 مخاطبش سعید است ، گفت

 رو گونه ت ، فکر کنم یه سالی ، این رژگونه که _

 مهمون ناخونده رو صورتت باشه

 دالرام قبل از اینکه نگاهش را خیره به سنگ فرش

 هاي کف بیمارستان کند آرام زیر لب با تمام متانت و

 ادب که از ازل تا ابد در ذات تربیتی اش بود ، جواب

دکتر گلباغ را داد_شما اشتباه می کنید آقاي دکتر ، این 
 یزي کهچ



 شما می بینید با اون چیزي که من میدونم و اتفاق

 افتاده خیلی فاصله داره ، بهتره قضاوت نکنید تا

 کمتر در گیر عذاب وجدان شید

 دالرام با نجابت نگاه پر مهري به سعید انداخت و در

 حالی که نگاهش را می گیرد ادامه داد

 آقا سعید خیلی مرد تر از این حرف ها و پیش_

 ي ها استداور

 جواب دآلرام شرمندگی سعید را بیشتر کرد و عرق

شرم بیشتري روي پیشانی اش نشست و از زیرچشم 
 نگاهی به دالرام انداخت ، دالرامی که هنوز هم

 نگاهش از سعید فراري است

 دکتر گلباغی رو به دآلرام نگاه مهربانی انداخت

 گفت

 ...زن خوب یه نعمته ...خوبه اینجوري ، خوبه _

. 
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 سعید .دآلرام و سعید هر دو در نیسان نشستند 

 شرمنده و دالرام ، شرمزده و در خودش جمع شد و

 ذهنش دیگر کشش این همه یاد آوري و خاطراتی

 که هر لحظه با قدرت بیشتري ذهنش را درگیر کرده

 سعید شرمنده و دالرام پر از خجالت رفتار می....، ندارد 

 ....کند

 دالرام عوض شده انگار آنچه که در ذاتش سرشته

 شده حاال هویدا می شود

 دآلرام به اصل خودش برگشته و همه چیز را با تمام

 جزئیات به یاد آورده و چقدر سخت خودش را



 کنترل می کند تا قلبش که سنگین از این همه بی

 محبتی و تنهایی است نترکد تا بیش از این مقابل

 د منفورتر و خفیف تر شودچشم سعی

 سعید با تمام شرمندگی همانطور که نگاهش به جاده

جنگلی است شروع کرد به حرف زدن_بگو چیکار کنم تا 
 چکار کنم که از ...منو ببخشی 

 این حال و هوا دربیایی

 سعید همان طور که رانندگی می کند نیم نگاهی به

 دالرامی که هر لحظه بیشتر در خودش جمع می

 و نگاهش را میدزد ، داد و با شرمندگی بیشتري شود

 ادامه داد

 به خدا دست خودم نبود ، اصال نفهمیدم چی شد ،_

دآلرام با حال ...به خدا من اهل دست بلند کردن نیستم
 غریبی دستش را روي گونه اش

 گذاشت و بغض ش را با با دهان به سختی فرو داد و

 آرام لب زد

 دومین بارِ _



 دالرام را نامفهوم شنید کمی به سعید که صداي

 سمت دالرام متمایل شد و با اصرار پرسید

 ببخشید متوجه نشدم لطفا یه بار دیگه بگید_

 منم نیست_ چیز مهمی نگفتم_

 چی یه بار دیگه بگید چون براي من مهم که شما_

 چی گفتی

 بغض عجیبی در گلوي دالرام چنبره و گلویش را

 سخت فشار میدهد

 نو میگم دالرام خانوم ولی بهتر بگردمببخشید ای _

 ...یه جاي دیگه

 هنوز حرف سعید تمام نشده بود که ، بغض دالرام

 ترکید و بیشتر از پیش در خودش جمع شد و اشک

هاي که در چشم هایش جمع شده ، بود آرام آرامشروع به 
 باریدن ، کرد و روي گونه اش راه افتاد و

 آرام لب زد

 ؛ قول میدم ، دیگه دردسر میمونم هر جوري شد _

 درست نکنم



 دالرام خیلی نامفهوم حرف میزند و میان اشک و

 بغض فقط نجوا می کند

 سعید نیم نگاهی به سمت دالرام کرد و گفت

دالرام ...نشنیدم چی گفتید ؛ چرا آخه من من می کنید  _
 سرش را بیشتر پایین گرفت و بیشتر از قبل

 را روي صورتشدر خودش جمع شد و هر دو دستش 

 گذاشت تا سعید هیچ دیدي به صورت پر از دلتنگی

 اش نیندازد

 سعید نمیتواند صورت دآلرام را کامل ببیند و با

 عجز می گوید

 دالرام خانوم_

 همین کافی بود تا دآلرام با صداي نسبتاً بلندي

شروع به گریه کردن ، کردبغض دآلرام شکست و چقدر 
 دلتنگ است ، دلتنگ

... 

 ام صدایش را پایین تر آورد و آرام و بی صدادآلر

 شروع کرد به گریه کردن و شانههاي ظریفش چه



 دلبرانه میلرزد

 سعید با کالفه گی نیسان را به شانه خاکی جاده

 کشید و به سرعت پایش را روي ترمز گذاشت و

 ماشین را کنار جاده نگه داشت و روبه دالرام با عجز

 و ناتوانی گفت

 گریه می کنی به میر به پیغمبر شرمندماالن چرا  _

 اصال من ...من هرچی میگم به خاطره خودت  ....

بگو چی کارکنم  ...اصال ولش کن  ...خوبه  ...غلط کردم 
 ..... بست دیگه گریه نکن داري .....هاااان  ...

 .... ببین منو ....دالرام خانوم میشه گریه نکنی

 اي منوگوش کن ببین چی میگم یه بار حرف ه

 گوش کن فقط یه بار بدون اینکه این طوري گریه

 .... کنی

 دالرام فقط می خواهد پیش سعید بماند با پشت

 آستین لباسش چون کودکان نو پا اشک چشم و آب

 بینی اش را پاك می کند و سعید خیر به دختري می

 شود که دلبرانه ترین رفتار را دارد



 ممنوعی کهسعید با عذاب وجدان چشم می گیرد از 

سعید مبهوت ....این روزها زیادي فکرش را مشغول کرده
 و دل شکست پشتش را به در نیسان

 تکیه داد و با نهایت غم خیره به چشم هاي اشکبار

 دالرام به یاد پنج سال گذشته عامیانه شروع کرد به

 گفتن

 میدونی چی دالرام ، از کجا افتادم تو هچل از _

 آقامو میگم ، منو همون روز که حاج مرتضی ؛

 فرستاد پی دسته چک ش ببرم

 سعید نفس پر دردي کشید و با حالی که کم از تاسف

 ....براي خودش نداشت ادامه داد

. 
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 _ببین منو ، من سعیدم پسر ارشد حاج مرتضی تاجر

 ... به نام فرش زنجان

 همان چشممکث تلخ سعید دالرام را وادار کرد تا با 

 هاي اشک بار ، سر بلند کند و به سعیدي که خیره

 به او است ، نگاه گذري بندازد و دوباره به سرعت

 نگاهش را پایین بگیرد

 فقط نگاه سعید است که روي دالرام است وگرنه

 ذهنش درگیر اتفاقات پنج سال پیش است و چقدر

 از یاد آوري اش آزرده خاطره شد

 شکستی بینواي خودش سعید دلجویانه براي دل

شمرده شمرده ادامه می دهد_ حاج مرتضی آدم با خدایی 
 ، اهل دوز و کلک

 نیست ، حالل و حروم سرش میشه ؛ حق شناسه ، نا



 راست و دورغ قاتی ندار ؛ ...حقی تو مرامش نیست 

 ... اگه حرفی باشه خودش تو روت میگه بی تعارف

 .... ولی

 ن کشید و عامیانهنگاه ش را از برهوت خیالش بیرو

 دالرام را مخاطب قرار دارد

 دالرام ، باورت میشه اگه بگم تا پنج سال قبل هیچ_

احد و ناسی صداي بلند شو نشنیده بوددالرام با چشم هاي 
 که پر از اشک و خجالت بود

 نگاهش را به نگاه سعید گره زد و در دلش هزار بار از

 ي کهسعید عذر خواهی کرد بابت تمام این روزها

 گذشت تا خواست نگاهش را بگیرد سعید به اصرار

 گفت

 نگیر نگاه تو _

 دالرام پر از خجالت است و هر لحظه بیشتر در

 خودش جمع می شود و هر از چند لحظه بغض می

 کند چرا که او هم غرق خاطراتی است و از همه بدتر

 ...اتفاقاتی که بین خودش و سعید رخ داد



 _ببخشیددالرام پر از بغض لب زد

 سعید با بغض پوست خند زد

 ؟...اون وقت تو چرا _

 دالرام مدام با شرم دخترانه لب زیر دندان میبرد و با

 یاد آوري این اواخر و حرف هاي که رد و بدل شد یا

 جنگ و دعوا هاي بین خودش و سعید گاهی بیش از

 حد پیش می رفت و یا پرده دري هاي که بیشتر اش

 با هر نفسی که می کشد بیشتر از سر لجبازي بود ؛

دالرام دوست دارد زمین دهان باز ...عرق شرم میریزد
 کند و تمام کمال

 ... ببلعداش تا شاید دیگر با سعید رو به رو نشود

 ...هر کسی در عالم خودش غرق است

 سعید مبهوت و دل شکست پشتش را به در ماشین

 تکیه داد و با نهایت غم خیره به چشم هاي اشکبار

 دالرام گفت

 به یه تهمت ...کاري نکردم ، خطایی از من سر نزده _

 ، .... این به جهنم.....ناروا ، از مردي و مردنگی افتادم 



 می فهمی چی میگم دالرام ، واقعا به جهنم اما اینکه

دالرام ...خود بیغیرتی بود  ....خود....اگه میموندم ، خود
 ناخواست لب زد

 .... تو خیلی خوبی سعید_

 دالرام لب گزید و من من کنان گفت

 ببخشید ، آقا سعید _

 سعید نشنید چرا که اینجا بهترین جا بود که کسی نا

خواست یا خواست وارد صحبت هایش نمی شودحال سعید 
 ، حال کسی است که بعد از گذشت چند

 سال می تواند مهر و موم دلش را باز کند و حرف

 ....رهگذري بزند آن هم نه به هر گوشی یا هر

 سعید تنها به این دختري که مقابلش با چشم هاي

 اشکی پر از خجالت نشست اطمینان دارد

 قطره اشکی نا خواست از گوشه ي چشم سعید افتاد

 و دالرام را مبهوت کرد

 سعید بدون اینکه بفهمید لبخند دلنشینی تحویل

 دالرام مبهوت داد و با خندي که از جان کندن



به گفتن_بهم گفتن ، از دیوار آقا فتاح ، نیست شروع کرد 
 گفتم نه ...رفتی باال

 .... گفتم نه ...گفتن رو ناموسش خیمه زدي...

 هیچ کس ، حتی حاج مرتضی هم باورم ....گفتن 

 نکرد

 سعید با حرص مسخره ي از اوضاع و احوالش

 دستش را پشت لب هایش برد و محکم تا روي چانه

 اش کشید و ادامه داد

 !!! زدم ...گفتن رو ناموس آقا فتاح خیمه زدم همه _

کمی به سمت دالرام خم شد و با بدي گفت_دالرام باورت 
 نه ...هیچ کس منو باور نکرد ...میشه 

 منه خاك بر سر  سال با ...خودمو نه حرفمو

 همشون زندگی کردم ؛ همیشه فکر می کردم انقدر

 صاف و صادق باهاشون زندگی کردم که اگه یه روز

 کیسه خونی بزارم رو دوشم برم خونه بگم آدم

 .... کشتم همه مسخرم کنن و به این شوخی بخندن

 اما ذهی خیال باطل



 سعید تکیه اش را به در ماشین داد و با پوست خند

 ادامه داد

 حاج مرتضی مجبورم کرد برم دنبال حاج مصطفی_

محضر دار که خطبه عقد رو بخونن ،رفتم اما خوشحال 
 ه قرار خطبیه عقد خوندهاز اینک

 شه که بعدش بزنم بیرون از اون خونه و از اون جمعی

 ... که منو به اندازه یه بچه ي صغیر قبول نداشتن

 سعید صدایش را صاف کرد و با غرور گفت

 بعد از خوندن خطبیه عقد از خونه زدم بیرون ؛_

 اومدم اینجا ؛ مرز ارس و جنگل اش براي من بهترین

 ... ز همه دور بشمجا بود تا ا

بی  ...سعید با تمام دلتنگی گفت_ ولی دلتنگ شیرین بانوم
 خیال اومدم اینجا

 یه کلبه ساختم تا دور از همه و راحت زندگی کنم

 ....که اونم

 دالرام باز هم نا خواست وسط حرف سعید پرید و با

 خجالت گفت



 که اونم من نزاشتم_

 کم کرد و باسعید به یکبار فاصله اش را با دالرام 

التماسی که در ُتن صدایش است گفت_به هر کی می 
 پرسی و باور داري ، یادت هست ، تو

 نه من ، تو رو ...خوب فقط باورم کن  ....منو باور کن 

 .... می شناسم ، نه تو منو

. 

.. 

... 

.... 

. 

 یاحق.

.. 

 دالرام با لبخندي که ناخواسته زد لبخند به لب هاي

 ش به جان پر آشوب ش تزریقسعید نشست و آرام

 ...شد

 سعید بعد از  سال آرام گرفت چرا که توانست تمام



 حرفهاي نگفته و تلنبار شد روي دلش را به دالرام

 بگوید و دالرام چه با جان و دل به حرف هاي سعید

 .... گوش داد و سعید را باور کرد

 سعید با لبخندي اطمینان بخش ماشین را روشن

 هر دو ساکت و .جنگلی به راه انداختکرد و در جاده 

 آرام فقط به جاده جنگلی نگاه می کنم نه فکري نه

 سکوت متلق ولی پر آرامش در ...بحثی نه حرفی 

بین شان به خوبی خود نمایی می کندبی بی قشنگ که 
 نگران و دلواپس دالرام و سعید

 است خیره به جاده جنگلی روي سکو نشست و

 م می چالند و زیر لبمدام دست هایش را دره

 زمزمه می کند و چشم هاي نگرانش جاده ي جنگلی

 را باال و پایین می کند

 احمد هم هر از گاهی از پشت پنجره سرك می کشد

 و منتظر آمدن سعید است

 بی بی قشنگ با دیدن نیسان به سرعت از روي

 سکو بلند شد و به سمت ماشین پا تند کرد و با قدم



 ه نیسان که در حال ایستادنهاي بلند خودش را ب

است ، رساندسعید که حواسش نبود با هشدار دالرام به 
 موقع پا

 روي پدال ترمز گذاشت و ماشین را نگه داشت

 بی بی قشنگ با دیدن دالرام که پیشانی اش را

 بسته با نگرانی و ناراحتی به سمت در نیسان رفت و

 ي که دردر نیسان را با هول و واال باز کرد و با دلخور

 لحن صدایش بود از از دالرام پرسید

 کجا بودید مادر_

 هنوز حرف بی بی قشنگ تمام نشده که نگاهش به

 پیشانی دالرام افتاد ، که دالرام سعی دارد چسب

بخیه را زیر روسري اش پنهان کندسعید که اوضاع را 
 منتسب دید بدون جلب توجه از

 نیسان پیاده شد

 مت پیشلنی دالرام بردبی بی قشنگ دستش را به س

 و آرام روسري را کنار زد و با دیدن چسب بخیه از

 دالرام فاصله گرفت و راه سعید را سد کرد و با کمی



 غیض در حالی که به دالرام اشاره می کند پرسید

 به پیشونیش چی شده _

 سعید پر از خجالت سرش و نگاهش را به زمین

 ا ندهدانداخت و براي اینکه جواب بی بی قشنگ ر

دنبال راه فرار استدالرام با دیدن اینکه بی بی قشنگ راه 
 را بر سعید

 بسته به سرعت از ماشین پیاده شد و کنار بی بی

 قشنگ ایستاد بازوي بی بی قشنگ را با کمی جانب

 داري گرفت و نجابت ذاتی اش گفت

 نه بی بی ربطی به آقا سعید نداره _

 عید برداشت وقشنگ نگاه شماتت بارش را از روي س

 با نگاه مهربانی رو به دالرام گفت

 خوب ، چی شده پس ، مادر چرا پیشوند اینطوري _

 شددالرام با چابکی که پر از حمایت و جانب داري از آقا

 سعید است گفت

 ...حواسم پرت شد ، پیشونی خورد به در_

. 



. 

 یاحق.

.. 

 سعید به محض این که دیدي بی بی قشنگ با دآلرام

 بت است از فرصت بوجود آمد استفاده کردگرم صح

 و با قدم هاي بلند به سمت کلبه رفت

 ولی بی بی قشنگ که حواس جمع تر از این حرف

 ها است راه سعید را سد کرد و با اخم از سعید

 پرسید

 !نگفته بودي دست بزن داري آقا سعید؟_

 سعید با شرم و خجالت سرش را پایین انداخت

 حمایت و دفاع از سعید پیش قدمدآلرام باز هم براي 

 شد و رو به بی بی قشنگ ایستاد و با مهربانی بین

بی بی قشنگ و سعید فاصله انداختدالرام با حیایی خاصه 
 دخترانه اش اول نیم نگاهی به

 سعید پشت سرش انداخت و با حفظ همان لبخند رو

 به بی بی قشنگ کرد و گفت



 ربطی به آقا نه بی بی سرم خورد به در کلبه ؛ چه _

 آقا سعید آقا تر از این حرفهاست ...سعید داره 

 بی بی قشنگ با لبخند منظور داري به دآلرام خیر

 شد و صورتش از اخم و تخم به لبخند باز شد

 بی بی قشنگ با لبخندي فاخر بازوهاي دآلرام را از

 کمی سرش را کج کرد و با نگاهی .دو طرف گرفت 

 ر می شود رو به دالرام لبکه لحظه به لحظه شیفته ت

 زد_دروغ تو چشمات نیست ، اگرم باشه خیلی قشنگه

 بعضی از دروغ ها به دل میشینه ، االن حرفت به ...

 دلم نشست مادر

 بی بی قشنگ با منظور به سعید نگاهی انداخت و تا

 سعید را متوجه دالرام کند و در همان حال ادامه داد

 ا رو از توچقدر دوست داشتم این لحن و صد_

 بشنوم و این طوري از هم حمایت کنید

 دالرام آرام گرفته و قلبش پر از شور و شوق و پر

از ذوق بود ، شدبی بی قشنگ سرش را بلند کرد و نگاهی 
 به سعید



 که مبهوت رفتار حمایت گرانه ي دالرام بود ،

 انداخت و با مهربانی رو به سعید گفت

 میبینی مادر آدم کیف میکنه _

 بی قشنگ نگاهش را دوباره به دآلرام داد و با بی

 و با حرفی که و عرق شکوفیدمهربانی پیشانی اش را 

 شرم را روي پیشانی دالرام جا گذاشت گفت

 زن باید اینجوري باشه ، باید از مردش حمایت کنه _

 ؛ آفرین به تو دخترم ؛ اصال من کی باشم که بخوام

 تی شما رو ایندخالت کنم تو زندگی شما دوتا ، وق

دالرام خجالت زده اي سرش ...طوري میبینم کیف می کنم
 را پایین انداخت و

 سعید بدون هیچ حرفی به سمت کلبه اش رفت

 دالرام فقط یک لحظه سرش را بلند کرد و نگاه

 مهربانی به قامت مردي انداخت که می شود به او

 ...اقتدا کرد

. 

. 



 یاحق.

.. 

 ج سال در کلبه را باز کردسعید با سبکبالی بعد از پن

 و نفس عمیق کشید و با شانه هاي که دیگر سنگین

 نیست ، آرام و راحت وارد کلبه شد و با آرامش

 خاصی در کلبه را بست نمی داند چرا اما حس و حال

 خوبی دارد

 سعید رو به آینه بدون هیچ تشویش شروع کرد به

 باز کردن دکمه هاي پیراهنش و با لبخندي که روي

 لب هایش خود نمایی می کند ، برگشت و پیراهن را

 به رخت آویز پشت در کلبه آویز کرد

 تنها چیزي که یک لحظه اخم هاي سعید را در هم

همانطور ....کرد جاي خالی لباس فیروزه اي رنگ است 
 که دستش به سمت کمر شلوارش نشسته

 تا آن را باز کند به سمت تخت برگشت و با دیدن

 اي که روي تخت پرت شد و دامن لباس فیروزه

 بلندش تا روي زمین افتاده با قدم هاي بلند به



 سمت لباس زیباي فیروزه ي رنگ رفت و با احترام

 خاصی لباس را بر میدارد و با لبخند ناخواسته لبه ي

 تخت نشست و لباس را مقابلش گرفت و با یک

 دست شروع کرد به صاف کردن کاور لباس ؛ حاال

 ز هاي محلی باهمان آراستگی در مقابللباس فیرو

 ... دیدگان ش است

 سعید دستی روي آن کشید از روي لبه ي تخت بلند

 شد و با همان لبخند باز هم لباس را روي رخت آویز

پشت در آویز کرد حاال که خیالش از جاي لباسمطمئن شده 
 ، با عوض کردن شلوارش نفس آسوده

 کشید

 تخت رفت و رويبرق را خاموش کرد و به سمت 

 تخت دراز کشید

 پاهایش را روي هم انداخت و دستانش را زیر سرش

 قالب کرد و خیره به سقف با حال قشنگی

 چشمهایش را بست به امید فردایی که قرار است

 همه چیز با آرامش پیش برود



سعید خواسته یا نا خواسته لب زد_ دالرام دختر خوبیه ، 
 تو ...خوب فهمید و میفهمه

 ...اش قشنگ معلوم بود که فهمید حالموچشم

 کمی آن طرفتر دالرام با نجابت و شرم خواستی در

 بی بی قشنگ هم قدم می شود به سمت کلبه حصار

 و مدام لبه روسري اش را به سمت پیشانی بلندش

 می کشد تا جاي بخیه از نگاه بی بی قشنگ دور

 بماند

 بی بی قشنگ با محبت خاصی قربان صدقه دالرام

 میرود_ الهی مادر قربون تو بشه قشنگه من ؛ عمرم فداي

 آخه چی شد که پیشونیت اینطوري شد ...تو بشه 

 دالرام حاال که در ذات خودش غوطه ور است با تند

 نهفته در کالمش جواب بی بی قشنگ را داد

 مقصر خودمم ، حواسم نبود ، خوردم به در و دیوار _

 کلبه شدن و بی بی قشنگ و دالرام با هم وارد

 دالرام طور دیگري به این کلبه نگاه میکند و حس

 بهتري به این کلبه دارد و دوست دارد در هواي کلبه



و آدم هایش نفس چاق کندبی بی قشنگ دالرام را تا کنار 
 تختش همراهی کرد

 دالرام عاشق این تخت و این پنجره و این پرده و این

 شد استطاقچه و هر چیزي که مربوط به سعید با

 ...دالرام دوست دارد زیر سایه او نفس بکشد

. 

. 

 یاحق.

 

 این بار خورشید با لبخند مرغ آمین طلوع کرد

 مرغ آمین اي که از باال با لبخند به سعیدي نگاه

 ...میکند که اقامه بسته به سوي قبله عشاق

 دآلرام و بی بی قشنگ زیر سقف کلبه درست پشت

 ...نا هستندسر سعید در حال بستن قنوت رب

 دالرام با چشم هاي غمگین و دلتنگ در حالی که با

 لبخندي دلنشین و نجواي شیرین رو به آسمان

 تکبیر می گوید هم زمان با سعید رو به کلبه امن و



 ... آرام رکوع کرد

 سعید در کلبه ي خود و دالرام و بی بی قشنگ هم

ت روز با تفاو...در کلبه ي خود ولی هم زمان و هماهنگ 
 ... چشم گیري براي دالرام شروع شد

 حال دآلرام حال دختر خجالت زد و شرم زد که

 همراه است با دنیا دنیا سپاسگزاري از سعیدي که

 مردانگی را به روایت و حقانیت مردي و مردانگی

 نشان داد

 دالرام سالم نماز را داد و بی مطلعی نفسی گرفت و

 روردگاريسجده اي شکر و سپاس گذاري به درگاه پ

 ... زد که حواسش بوده و هست

 در سجده هاش شکر هللا اي گفت که هزاران شکراهللا

آمین محصور شده به ...دیگر در آن گوش نوازي می کند
 سمت دالرام قدم برداشت

 روبه رویش زانوي ادب زد و مقابل این خلقت زیبا

 سجده کرد و خدا را به بزرگی یاد کرد

 نجواهاي که ...ین رسیدنجوا هاي سعید به گوش آم



 مرغ آمین را حیرت زده و مبهوت این همه زیبایی

 کرد

 مرغ آمین سر از سجده برداشت از روي شانه هاي

 بالدار ش به عقب ، به سعیدي خیر شد که در کلبه

 خودش رو به قبله با عاجزانه و ملتمسانه از خدا

مرغ آمین حیران و ...بهترینها را براي دآلرام میخواهد
 رت زده بلند شد و ایستاد وحی

 با قدم هاي با خیر و برکت به سمت کلبه سعید رفت

 سعید عارفانه و زاهدانه در اوج بندگی براي دآلرام

 آمین هاي پر برکت می گوید و می خواهد که دالرام

 سردر گم را در این دنیاي وانفسا همراهی کند

 مرغ آمین با تمام عشقی که به سعید دارد دستی

 انه هاي سعید گذاشت و گونه سعید را با تمامروي ش

 و با لبخندي فاخر رو به آسمان با شکوفیدعشق ش 

 اجازه پروردگار با صداي بلند آمین گفت

 .آمین _

. 



 یاحق.

.. 

 

 دالرام تصمیم خودش را در سحرگاهی که با سعید

 همراه بود، گرفته ، میخواهد در این کلبه بماند هر

 ی تواند حتی اگر شده بهطور شده و هر طور که م

دالرام با آرامش خاصی که در ذاتش بود و حاال ...التماس
 زین

 پس نمایان می شود ، سجاده و چادر نمازش را تا

 کرد روي هم در طاقچه ي اتاق گذاشت

 نفسی چاق کرد و دستی روي لباس هایش کشید

 موهایش را کامل در روسري برد و گره روسري اش را

 ک به نام خداي که زیر لب گفتمرتب کرد و با ی

 درکلبه را باز کرد و نسیم صبحگاهی را با تمام

 جانش به ریه هایش کشید به سمت آشپزخانه

 کلبهاي رفت

 این بار با ذوق و شوق خاصی که بزرگی اش فقط



 براي خودش ملموس است و با دنیا دنیا محبت

دالرام می .شروع کرد ، وسایل صبحانه رو آماده کردن
 درست مثل زنان اصیل روستایی خواهد

 همهچیز را بیاموزد تا براي ماندنش در این کلبه

 .هزاران بهانه داشته باشد

 ....دالرام ، دالرام دیگري شده

 دالرام به ذات حقیقی خودش برگشته و چقدر

 خوشحال و غمگین است و این شاید تلخ ترین

 .... پارادوکس نهفته در جان دالرام باشد

 یا دختر آقا فتاح و هزاران....دخترك  ....دالرام 

 دختران دیگر که گاهی فراموش می کند اصل و ذات

 نهفته در وجودشان را تنها با تلنگري به یاد می

آورند که روزگار بزرگ ترین صحنه ي زندگی 
گرفت و با پستانش به  حصارروزي زنی او را به ...است

 او

 و شیري و الالالي هایش سرشار از ادب ، حرمت

 .... احترام گذاشتن بود و حد نگهداشتن



 زنی که درست در زندگی گذشته شکست خورده اما

 استوار ایستاد و زندگی را به بهترین شکل ساخت

 دالرام زن رنج دیده و پر از تجربه هاي تلخ و شیرین

 از همه ي اندوخته هایش رو نوشت برداشت و زندگی

 که مردش به را با تدبیر و تجربه پیش برد و این شد

 .. داشتنش افتخار میکند

 !...دآلرام ! به لحظات تربیتی اش برگشت

!سعید با ...متین و موقر و پر از احترام رفتار می کند
 عوض کردن لباس هایش از کلبه بیرون زد

 به سمت آغله گاو ها میرود تا با بیرون آوردن گاوها

 هم آغل را تمیز کند و هم گاو ها چرخی در مزرعه

 ..نن بزنم که چشمش به دالرام افتادبز

 بی بی قشنگ در مطبخ مشغول پختن نان است و

 بوي نان تمام فضاي دل انگیزه مزرعه را پر کرده

 گلناز حال خوبی ندارد و در همان رختخوابی که

 مادرش سمند ناز دوخته در حال استراحت است

 و احمد با برداشتن پتو و متکا از روي تختی که روي



 ت در کلبه را آرام باز کرد و با گذاشتن پتو وسکو اس

 متکا روي رختخواب هاي بقچه پیچ شده اي گوشه

ي اتاق ملحفه ي روي آن را صاف و مرتب کرد و ازاتاق 
 بیرون زد و با فاصله نسبتاً کمی از گلناز ایستاد

 و روي پنجه هاي پایش نشست و با تکان دادن شانه

 .ق خواب ش دوختي گلناز ، نگاهش را به نگاه غر

 گلناز از همان بدو ورود احمد از بوي تند و تیزي که

 حالش را زیر رو کرد متوجه ورودش به کلبه شد ولی

 براي اینکه احمد را بیش از این دلخور و دلزده نکند

 با گرفتن گوشه روسري مقابل دهان و بینی اش مانع

 از عق زدن هاي پی در پی شده بود

 حال معشوقی جانش خوباحمد خوب می داند که 

نیست ولی دلتنگی گلناز دمار از روزگارش در 
 آوردهاحمد لبخندي زد و با همان لبخند ، احوال پرسی را

 شروع کرد

 نازخانوم ، خوب خودتو داري لوس می کنی ها ؛ _

 اداي این دختراي اعیون نشین رو در میاري ، تو



 رختخواب نشستی منتظري برات صبحانه بیاد منم

 حاال چی می خوري ...الم حلقه به گوش تو که غ

 فقط شما سفارش بده برم بیارم بانو ...خانوم

 گلنار که چشمانش شوق لبخند دارد سري جنباند و

 با اینکه بی حال و بی رمق است ولی دل به دل

 احمد داد و با بی میلی که مشهود است با احمد هم

 ملقمه شداحمد با عشق و لبخندي که در گوشه ي چش

 هایش هویدا است به لقمه هاي ریز و کوچک گلناز

 خیره مانده که صداي ضرب آهنگ خاصی روي در

 کلبه نشست

 احمد نگاه خیره اش را از گلناز گرفت و از جا بلند

 شد و به سمت در کلبه رفت ، با مکث کوتاهی لباس

 ش را مرتب کرد و در حالی که نگاهش به گلناز

 زد منتظر بود ، داد و آرام لب

 فکر کنم بی بی باشه ، پاشو که حسابی خدا برات _

 ... اول صبحی خواسته

.. 



 

 احمد دستی به موهاي نامرتب ش کشید و لباس

 هایش را با وسواس بیشتري مرتب کرد و به سمت در

 کلبه رفت و با باز کردن در کلبه و دیدن دالرام که

 !.سینی به دست مقابلش ایستاده سالم متعجبی داد

 ام متوجه تعجب احمد شد خجالت زد سرش رادالر

پایین انداخت و آرام و متین جواب سالم احمد را داد_سالم 
 و صبح بخیر ، آقا سعید تو آغل منتظر شماند

 با اجازه تون منم براي گلناز جان ...مثل اینکه 

 بی بی گفتن که به گلناز کمک کنم ...صبحانه 

 رام است دراحمد که هنوز متحیر و مبهوت رفتار دال

 کلبه را بیشتر باز کرد و با کمی دستپاچگی گفت

 بله بفرماید تو تا منم برم کمک داداش سعید ...بله _

 دالرام با کمی تامل وارد کلبه شد با اینکه هنوز

 نگاهش به سینی در دستش است نیم نگاهی به

گلناز که کنار بخاري نشست داد و لبخند مهربانیتحویل 
 د به محض اینکه دالرام واردگلناز داد و احم



 کلبه شد از کلبه بیرون زد

 احمد که با دستپاچگی از کلبه بیرون رفت دالرام با

 اطمینان بیشتري و بدون خجالت به سمت گلناز که

 بی حالی و بی رمقی از وجناتش پیدا است ، رفت

 احمد بعد از بستن در کلبه بدون اینکه پاشنه ي

 کفشش را پوشید و بهکفشش را بلند کند به سرعت 

 سمت آغل پا تند کرد

 بی بی قشنگ با دیدن احمد که با هول و دستپاچگی

به سمت آغل میرود سینی صبحانه را به دستگرفت و به 
 سمت تختی که زیر درخت گردوي صالح

 است ، رفت

 بی بی قشنگ سینی را روي تخت گذاشت و پسرها

 عیدرا صدا کرد و امیدوار به آینده ي دالرام و س

 لبخند را مهمان آفتاب در حال طلوع کرد

 دالرام با گذاشتن سینی روي زمین نزدیک به گلناز

 نشست و با دیدن حال گلناز یاد خاطره دوري افتاد

 کشیدن حصارخاطرهاي که دلتنگش کرد براي به 



 .... مادرش

 نی نی چطوره ؟ ...دالرام آرام و شمرده لب زد_ خوبی 

 گلناز نشان از خجالت نبود گونه هاي گل انداخته ي

 و این باعث شد دالرام در یک تصمیم آنی پنجره ها

 را باز کرد و پرده ها را کنار زد و گلناز با تعجب و با

 کمی سختی و به کمک دست هایش از زیر لحاف

 دست دوز مادرش بیرون آمد و به سختی نشست و با

 اشاره به در و پنجره از دالرام بخواهد تا آنها را

 ببندند

 ولی دآلرام نزدیک تر از حد معمول کنار گلناز

 نشست و شروع کرد شانههایش را آرام آرام مالیدن

 صورتش را مقابل صورت گلنار برد و با لبخندي ، لب

 زد_تو حالت خوب نیست ، هواي اینجا سنگین ، بهتره

 در و پنجره ها باز باشند تا هواي خونه عوض بشه ،

 االنم بگو چی دوست ...هاینطوري حالت بد نمیش

 ببینم این آقا کوچولو ....داري تا برات بیارم ، بخوري 

 ... حالش چطوره خوبه



. 

. 

 

دقیقاً این حال و ...سالی که نکوست از بهارش پیداست
 روز اهالی مزرعه اي است که سعید

 ، بی بی قشنگ ، احمد ، گلناز و دالرام در آن ساکن

 هستند

 تغییر کردههمه چیز به طرز جالبی 

 سعید آرام گرفته و دالرام نجابت به خرج میدهد بی

 بی قشنگ و احمد هر دو خوشحالند و گلناز حال

 بهتري دارد و از اینکه به لطف هر روزي دالرام

 پنجره ها باز است و هواي بهاري کلبه را مزین کرد

 لذت میبرد

 بی بی قشنگ خوشحال از این جو آرام و خوشحال

 کردن خمیر براي پختن شیرینی هايدر حال آماده 

محلی استهمه چیز خوب پیش میرود و تنها یک چیز 
 زیادي



 به چشم می زند و تنها کسی که متوجه آن شده

 سعید است این که دالرام مدام در حال پنهان کردن

 ... خودش از نگاه سعید است

 ! اما سعید با وجدان...این پنهان شدن ، خوب است

 که آرامش در آن غوطه ور استدرد بی سابقه اي 

 دآلرام را فقط به چشم همدم و هم صحبتی که

 میشود ساعت ها با او حرف زد و آرام گرفت ،

 میبیند

 کسی که ، تو حرف میزنی او حقیقتاً سر تا پا گوش

 با خنده هایت می خند و با اشک هایت ...می شود 

 بغض می کند و چشم هایش اشکی شود

؟!این ..بشنود تا تو آرام بگیري ....بشنود  ...او بشنود 
 روزها حس و حال سعید اینگونه است و دوست

 دارد باز هم با دالرام هم صحبت شود و از درد و

 دلگیري هایش بگوید از آن لحظه هاي تیره و تار از

 یاسر بگوید از حاج مرتضی بگوید از شیرین بانویش

 بگوید از سیاست بگوید و حتی از اتفاق هاي خوبی



 ....که شاید در آینده پیش رویش باشد

 این روزها دالرام بیشتر وقت ها به گلناز سر می زند

 انگار در قراري نا نوشته اداي دین می کند و با جان .

 و دل مراقبت گلناز است

 سعید این را خوب متوجه شد اینکه دالرام هر روز

صبح زود بیدار می شود و سینی به دست به سمتکلبه ي 
 می رود و با خروج احمد کار دالراماحمد 

 شروع می شود و با باز شدن پنجره ها و کنار رفتن

 پرده ها هواي تازه به ریه هاي کلبه کشید میشود و

 گلناز را سر حال تر از هر ردز می کند

 سعید در این چند هفته اخیر به این حرکت روتین

 وار دالرام عادت کرده و این باعث خوشحالی و

 ي گاه و بی گاهش می شود این که دآلراملبخند ها

 این روزها عاقالنه و خردمندان با اهالی مزرعه رفتار

 میکند ، انقدر زیبا و قشنگ و خواستنی که سعید

 دوست دارد مقابلش زانوي ادب بزند و بابت تمام

 مهربانی هایش تشکر کند



 این که حواسش به گلناز است تا احمد به کارهاي

زها بیشتر شده برسد و اینکه گوشبزنگ مزرعه که این رو
 است تا فرمان بی بی قشنگ زمین نماند و

 حتی گاهی دالرام از غفلتش استفاده کرد و لباس

 هایش را زودتر از آن که بفهمد شسته و خشک شد

 پشت در اتاقک ش بوده ، چند باري از دالرام

 خواست که دست به لباسهایش نزند اما دالرام تنها

 انداخت و بی جواب ؛ که پر از احترام وسر به زیر 

 ...ادب بود از کنارش گذاشت

. 

. 

 صبح امروز هم از همان صبح هاي خروس خوانی

 است که دآلرام با قدم هاي آهسته و پیوسته سینی

 به دست به سمت کلبه احمد میرود و قبل از اینکه

 به کلبه برسد سعید ناخواسته نگاهش گره خورد به

 ... است از متانت و وقارقدم هاي که پر 

 احمد به عادت این روزها قبل از آمدن دالرام از کلبه



 بیرون آمد و به دنبال کارهاي مزرعه رفت

 دالرام مثل روزهاي گذشته در و پنجره کلبه احمد را

باز کرد و با لبخند جانداري پردهها را کنار کشیددالرام ، 
 سعید را ندید ولی نگاه سعید هنوز هم گره

 ...رد به حرکات دالرام استخو

 دالرام بعد از کشیدن پرده ها به سمت گلناز که حاال

 به پشتی ترکمن تکیه داده و دست و پاهایش ورم

 کرده و شرایط را برایش سخت تر کرده رفت با

 مهربانی سینی را مقابل گلناز گذاشت و با لبخند لب

 زد

 بخور که این کاکل زریت صبحانه الزمه _

 حس نو ظهور مادران دستی روي شکمشگلنار با 

 میکشد آرام آرام شروع میکند به نوازش کردن

طفلی که زیر دست ش ، دست و پا میزندگلناز چقدر 
 خوشحال است از این که او هم با داشتن

 نقص ، مادر شده و تنها دل نگران این است که مبادا

 پسرش با نقص به دنیا بیاید نقصی که گاه و بی گاه



 یا زنان حسود اطراف به او گوش زد میدختران 

 کردن

 شاید بچه ي تو هم کر و الل باشه گلناز ؛ آخه نه_(

 )... اینکه خودت کر و اللی ، به خاطره اینه میگم

 این بزرگترین دلنگرانی این روزهاي گلناز است

 گلناز سرش را بلند کرد و در نگاه پر از شوق و ذوق

زد_ انشاهللا به زودي دالرام با اصواتی گنگ و گیج لب 
 زود خدا به شما هم اوالد صالح و

 سالم میده

 دالرام که قلبش مملو از هیجان شد سرش را روي

 شانه چرخاند و از پنجره ي باز کلبه ي احمد به کلبه

 سعید که نیمی از آن پیداست ، نگاهی انداخت و با

 تصور اینکه سعید می تواند بهترین پدر دنیا باشد

 گل انداخت و خجالت زده نگاهش را روگونه هایش 

 به گلناز کرد و خودش هم نفهمید چرا ، ولی با

 خجالت سري تکان داد به بهانه اینکه بی بی قشنگ

 او را صدا میزند از کلبه بیرون رفت



 هنوز چند قدمی برنداشته بود که سعید با قشنگ

 .ترین آوا صدایش زد

. 

 

 به سمت صدادالرام با شنیدن صداي سعید ایستاد و 

 برگشت و با دیدن صورت سعید که از عصبانیت و

 اضطراب سرخ شد هول کرد و با نگرانی چند قدم

 مانده را به سمت سعید برداشت و با نجابت و دل

 نگرانی گفت

اتفاقی افتاده آقا سعیدسعید که سر ریز از عصبانیت است _
 یک لحظه مکث

 این کرد لحن نگران دآلرام چیزي نبود که بشود به

 کمی این پا و آن پا کرد تا .سادگی از آن گذشت

 توانست با لحنی که پر است از حرص بگوید

 نمیدونم چطوري ولی یه جوري از این دو تا خواهر_

 بخواه کمتر بیان

 دالرام با گیجی پرسید



ردالرام که تازه فهمید که منظور سعید ..کدوم دو تا خواه_
 زري و پري

 اي سعید گوش داداست متعجب به بقی حرف ه

 واقعیتش این دو تا خواهر آمدند خواستم بگم که _

 زیاد دوروبرشون نباشی

 دالرام متعجب تر از قبل دنبال نگاه و اشاره سعید را

 گرفت و به کلبه رسید و با آن و گیج و گنگی نگاهش

 . را به سمت سعید داد

 سعید با لحن عصبی زیر لب گفت

 ...اُم ال فتنه _

گلویش را فرو برد و ادامه داد_ همون زري با غیض آب 
 خانوم و پري خانوم

 ناخواست لبخند و شوق روي صورت دالرام نشست

 دالرام خوشحال از این که باز هم با این دو خواهر

 زنده دل و شاد قرار است بگوید و بخندد با

 خوشحالی گفت

 چه خوب ، من متوجه نشدم چرا بی بی صدام_



 نکرد

 ینکه منتظر جواب سعید بماند بادالرام و بدون ا

 عجله گفت_با اجازتون من برم

 دالرام تا خواست قدمی بردار ، سعید با تحکم گفت

 دالرام_

 بند دل دآلرام پاره شد و چون دانه هاي تسبیح

 یکی یکی روي زمین ریخت

 دالرام ایستاد و گونه هاي سرخ و ملتهبش را زیر

اینکه دآلرام  روسري بردسعید مکث کوتاهی کرد و براي
 را

 متوجه اوضاع و احوال کند با آشفتگی چنگی در

 موهایش انداخت و با صدایی که از درماندگی بی

 رمق شده ، گفت

 اینکه این دو تا خواهر ، میان و میرن بعدش_

 دعواست

 سعید نگاهش را به نگاه دزدي دالرام گره زد و ادامه

 داد



 نگاراین دو سه هفته که نبودند یه جورایی ا _

 آرامش بود تو مزرعه نمیخوام دوباره درگیري بشه

دالرام گونه ...منظورم اینکه ...میفهمی چی میگم که  ...
 هاي سرخ ش را در حجاب روسري

 بیشتر پنهان کرد و بدون اینکه نگاهی به سعید

 بیاندازد با احترام خاصی گفت

 حواسم هست_

 ذتسعید که در این روزها از رفتار دالرام بیشتر ل

 می برد و حس و حال عجیبی دارد اما نمیداند و نمی

 تواند این حس و حال عجیب و غریب را درك کند

مات و خیره به جاي خالی دالرام لبخند میزنددالرام کفش 
 هایش را از پا درآورد و وارد کلبه شد و

 با دیدن زري و پري با شوق به سمت شان رفت و

 گرم و صمیمی احوالپرسی کرد

 دلم براتون تنگ شده بود ، کجا بود این همهچقدر _

 مدت

 زري و پري اشاره ي بهم زدند و سر شوخی را باز



 کردند

 ما هر ...به به عروس خانوم ، زیر پوست آب افتاده _

 چی یاد تو دادیم گلناز درس پس داد تو کجاي کالس

 .... درس بودي

. 

 

 ولی سعید نگران و عصبی است از اینکه زري و پري

 اند ، چرا که مطمئن است بازهم زري و پري بی آمده

 محابا می خواهند از روابط زناشویی یا اینکه دالرام

برایش چگونه دلبري کند بگویندسعید با یاد آوري حرف 
 هاي که ناخواسته شنیده

 بود هم خجالت می کشد و هم پشت گردنش از

 خجالت سرخ می شود

 میگاهی اوقات که زري و پري به کمک دالرام 

 آمدند یا براي دورهمی زنان حرفهایی که همراه با

 شیطنت روابط زناشوئی بود به دالرام یاد می دادند

 و این آموزش ها بالي جان می شد و آشوبی سخت



 به راه می افتاد

 سعید با حرص سنگ ریزه ي که زیر پایش بود را با

 نوك کفش زد به سمت پشت کلبه رفت تا ریسمان

 ار ها را یک جا جمع و مرتب کند که بارا بیاورد تا الو

 حرفی که به گوشش رسید خون در رگ هایش

 خشک شد_دالرام من نمیدونم شما چند سال با هم ازدواج

 کردید اما االن این یه سال دو سالی که ما تو رو

 دیدیم خبري ازت نیست نمیخواي بچه دار شی نکنه

 مشکلی دارید هان

 ز جویانه ادامه دادزري حرف پري را نیمه کرد و با

 بدین گلناز رو االن نه ماهه ازدواج کرده هفت ماه _

 بارداره تو نمی خواهی یه حرکتی کنی یا نکنه آقا

 ... سعید

 سعید با حرص ریسمان را به زمین پرت کرد و

همچنین که خواست به سمت کلبه قدم تند کند تادهان این 
 دو خواهر وراج را ببندد با دیدن بی بی

 از آشپزخانه کلبه اي بیرون می آیدقشنگ 



 تصمیمش را عوض کرد و به سمت بی بی قشنگ

 رفت و با لحن تند و ناراضی رو به بی بی قشنگ

 گفت

 این دو تا خونه و زندگی ندارن دم به دقیقه اینجا_

 چی میخوان از جون ما بگو بیان تسویه کنن برن و ...

 دیگه هم نیان

 حق به جانببی بی قشنگ اخم ظریفی کرد به 

 گفت_علیک سالم ، بعدش تو چیکار به زري و پري داري

 اصالً خوشم میاد این دوتا با دالرام تنها باشن تو چی

 میگی آهان

 خوشم نمیاد_

 مگه به خوش اومدن توه_

 بانو_

 بانو نداره تا االن که کارت لنگ بود چشم به راه_

 اینا شدن ...بودي حال که خرت از روي پل رد شد 

 ي عذاب_ به خود خدا قسم اینا خود ملکه ي عذابن ملکه

 آخه این چه حرفی مادر جان_



 اینا هر وقت اومدن و رفتن یه الم شنگه بوده_

 ا وا این حرف تو میزنی اینا چکار به زندگی تو دارن_

 چیکار به دعواي شما دوتا دارن ...آخه

 من کاري به این ندارم بانو ببین یه جوري عذر _

برن دیگه نیان_ سعید مادر چرا گور می شون بخواه 
 گیري مهمون حبیب

 خداست

 کدوم مهمون وقتی حرمت خونه ي منو نگه نمی _

 داره هان

 تو معلوم هست چته یه باره بگو قلم کنم پاي هر _

 بعدشم بیا برو خودت ...کی رو که می خواد بیاد و بر 

 بگو ؛ حاال هم از جلوي راه هم برو کنار هم بهمون

 پاشو برو چه حرفیه میزنیبگم 

 سعید با صداي نسبتاً بلندي پشت بی بی قشنگ

 گفت_ من حرفمو زدم

 بی بی قشنگ بی اهمیت به حرف سعید در آستانه

 در کلبه ایستاد شد چند لحظه مکثی کرد و به



 شانهسمت سعید برگشت و براي دفاع از دالرام 

 صاف کرد و گفت

 ینو بدون کهبعدشم اگر به خاطره دالرام میگی ا _

 دآلرام عاقل تر از این حرفاست که با حرف دوتا خاله

 زنک و خاله زنک بازي دوره بیفته دعوا راه بندازه هر

 حاال هم ...وقتم که دعوا شده تو شروع کننده بودي 

راه تو بکش بروسعید مات و مبهوت رفتار بی بی قشنگ 
 و به جاي

 خالیش خیر شد

 از خجالت گونه هایشدالرام که از حرف زري و پري 

 چون سیب سرخ آبدار سرخ شده با کمی

 دستپاچگی بلند شد و به بهانه آوردن چایی از کلبه

 بیرون زد

 بی بی قشنگ که در آستانه ي در کلبه کفش هاي

 محلی اش را در می آورد با دیدن دالرام و چشمان

 خجالت زده اش و یا گونههاي سرخ شده از حیا و

 شرمش با لبخند گفت



کجا میري مادر جان_ با اجازتون چاي بریزم بعدشم  _
 به گلناز بگم اونم

 بیاد اینجا دور هم بشینیم ؛ طفلی گلناز تنهاست

 آي قربون قدت بشم من فداي تو بشم که انقدر_

 مهمون نواز و مهربونی

 بی بی قشنگ متوجه حضور سعید شد که با کنایه

 این حرف را زد

 ی است تا از دالرامسعید پریشان حال دنبال فرصت

 بخواهد که با زري و پري هم کالم نشود با رفتن بی

بی قشنگ داخل کلبه و بسته شدن در کلبه بهسمت دآلرام 
 با عجله قدم هاي بلندي برداشت و با

 عجز گفت

 دالرام _

. 

. 

 دالرامی را که سعید با آهنگ و با کمی پریشانی

 را گفت باعث شد که دآلرام باز هم یاد کند مردي



 که گاهی در اوج ضعف و ناتوانی صدا می زد تا با

 ...شنیدن آواي دلنشین یارش آرام بگیرد

 دالرام مکثی کرد و متین و موقر به سمت سعید

 برگشت ، نگاهش را به زیر انداخت و دستانش را در

 هم قالب کرد

 سعید نزدیک تر آمد ؛ مدام دنبال کلمات می گردد

 و از او بخواهد که حرف...تا دالرام را هوشیار کند

زدن هاي زري و پري راجع به مسائله زناشوئی ورابطی 
 که اصالً بین آنها تعریف نشده است را جدي

 نگیرد تا دوباره درگیري پیش نیاید

 دالرام از رفتارهاي پر تنشه سعید متوجه اصل

 موضوع شد و با کمی تأمل نیم نگاهی در چهره پر از

 تمام متانت آرام و اضطراب سعید انداخت و با

 آهنگین فقط یک جمله کوتاه گفت

 آقا سعید مطمئن باشید اتفاق خاصی بیفته ؛ الزم _

 نیست ، نگران باشید

 به قدري این جمله کوتاه در سعید اثر کرد که



 جمله ي.آرامش با یک نفس عمیق به سعید برگشت 

انقدر که .که براي سعید پر از اطمینان و حقیقت جا افتاد 
 د با تمام جان و دل قدمی به سمتسعی

 دالرام برداشت و با لحنی آرام و مهربان گفت

 خیلی خوبه که ....خیلی خوبه  ...خیلی خوبه _

 میفهمی

 دالرام نگاهش را از چشم هاي ستاره باران سعید

 جدا کرد و به زمین زیر پایش انداخت و سعید با

 قلبی که آرام گرفته خیلی بامزه ادامه داد

 پس دیگه برو به مهمون بازیت برس خوب _

 گاهی نزدیکی آدمها عادي می شود و فراموشی را

به هم راه دارد و این شروع صمیمیت ها می شودگاهی به 
 از اینکه طرف مقابل تو ...خطا و گاهی 

 مدتی پیش رفتار توام با فعل و انفعاالت داشت و

 حال به خاطره این تکرار هاي با هم بودن ، طور

 باید مراقب توهمات یا ...رفتار می کند دیگري

 حقیقت پنهان در آن بود



 سعید دقیقا همین حس و حال را دارد اصالً متوجه

 این موضوع نشد که چرا بعد از آن شب و آن اتفاق

 تلخ که هنوز هم بابت کشیده اي که در گوش دالرام

 زد شرمنده و شرمگین است ولی احساس بهتري

 ... دارد

 از همان شب تغییر کرد و سعید دالرام دقیقا

 فراموش کرده و این به حتم از سر عادت است

فقط از این که ....جایگاه هایشان کجا بود و کجا هست 
 دآلرام آرام حرف می زند و دیگر

 پاپیچش نمیشود و دیگر با حرف هایش پرده دري

 نمی کند براي سعید در این روزها کافی است

 ...شاید مشغله هایش

 ...رگیري فکرششاید د

 شاید اتفاقاتی که در پنج سال پیش براي سعید

 افتاده او را این طور گیج و گنگ کرده اما هرچه

 هست ، سعید دالرام را از آن سحرگاهی که باهم در

 ماشین صحبت کردند و دالرام تمامقد گوش بود



براي شنیدههاي انباشته شد در دلش کافی بودسعید آرامشی 
 حرگاه از دآلرامرا که آن در آن س

 گرفت تا به امروز از هیچ کسی دریافت نکرده بود

. 

. 

 

 با آمدن گلناز به جمع زري و پري و بی بی قشنگ

نگاه ها به سمت گلناز کشیده شد و دالرام درستمثل کدبانو 
 ها فقط پذیرایی میکرد و هر از گاهی

 میان حرف هایشان گوشه لبخندي هم میزد و اصالً 

 کت نمی کرد و گاهی هم با کجدر بحث آنها شر

 کردن سرش حرف ها را تایید میکند ولی اصالً 

 میداندار حرفها نمی شود

 دآلرام به طور کامل تغییر کرده و محافظ کار شد و

 هر وقت بحث به سمت سعید و دآلرام کشیده

 میشود با زیرکی تمام بحث را عوض میکند

 رهمیگم دالرام از این شوهرت خبري نیست ؛ دوبا _



پیچیده رفته تو جنگل یا گذاشته ، رفته شهردآلرام با 
 سیاست تمام خودش را به نشنیدن زده رو

 به بی بی قشنگ کرد و با ذوق گفت

 راستی بی بی سر صبحی داشتید فتیر می پختید

 هنوز مونده برم بیارم زري و پري هم بخورم ؛ آخه

 روکش تخم مرغ که این سري زدیم خیلی زیاد زدیم

 اهدونه خیلی خوشمزه تر شده ؛ هنوز هست بیبا سی

 بی برم بیارم تا زري و پري هم هستند با هم بخوریم

 بی بی قشنگ با مهربانی گفت

 ظرفی که مخصوص.آره مادر گذاشتم تو طبق (  _

نون است ) از میخچه آویزون کردم برو بیار ؛ تویکوزن 
 نوعی لبنیات ) داریم از اونم بریز تو.شور ( 

 ر مادر فداي تو بشهظرف بیا

 زري و پري با شنیدن این که قرار است به یاد

 روزهایی که مادرش در تنور فتیر می پخت و روي

 آن دانه سیاه میریخت با بغضی که لبخند دارد ،

 گفت



 یادش بخیر خدا بیامرز مادرم دونه سیاه دوست _

 نوعی گیاه داروي و.داشت با روکش گل فتیر ( 

 که عطر و رنگی مشابه دارد درست هم شکل زعفران

و تخم مرغ خوشمزه تر میشدرزي با بغضی که از یاد  )
 و خاطرات آن روزهاي در

 جانش نشست رو به پري گفت

 یادت هست با همدیگه می رفتیم از دشت باال فتیر_

 گلی جمع کنیم

 پري به یاد روزهاي کودکی و نوجوانی اش آهی از

 سر دلتنگی کشید و با بغض ادامه داد

 آره چرا یادم نیست خیلی هم خوب یادمه یه روز_

 که رفتیم فتیر گلی جمع کنیم با دختر مشهدي

 حسین دعوامون شد

زري با خنده براي تصدیق حرف پري گفت_ آره 
 دعوامون سر طرف طرفش بیشتر بود

 ننه همیشه از لپ مون نیشگون میگرفت و _

 میگفت



 دختر این برکت خداست به هرکی روزش باشه ((

 جمع میکنه به جاي اینکه حرف بزنید جمع کن

 کاریت نباشه کدوم طرف بیشتر و مال کی و کدوم

 طرف مال کی نیست

 ))بعدشم بیشتر از نیازمون برداریم کجا بزاریم

 مادرم خدا بیامرز همیشه حق بیشتر به همسایه _

 میداددالرام که دید بحث را به طور کامل عوض کرده از

 جا بلند شد و گفت

 پس من برم فتیر بیارم_

 گلناز که فقط لب خوانی کرده با شنیدن این که قرار

 است فتیر که امروز صبح با اشتها خورد را باز هم

 بخورد ، لبخندي زد تنها چیزي که گلناز به آن میل

 دارد فتیر با روکش تخم مرغ با سیاه دانه است

 مخصوصا اینکه بی بی قشنگ می پزد و بوي آن در

تی می آوردسعید آن طرف کلبه به بهانه هر مشامش مس
 چیزي مدام در حال

 رفت و آمد است تا ببیند حرفها به کجاها ختم می



 زیرکی دالرام و اینکه خیلی خوب توانست .شود 

 بحث را عوض کند لبخندي زد و با اطمینان الوار ها

 را بست و روي پشتش گذاشت و به سمت انبار رفت

. 

. 

 کرد الوار ها را تراشیدن و سعید در انبار شروع

 سمباده زدن دوست دارد براي تشکر از زحمت هاي

 احمد و محبت هاي گلناز در حق دالرام در روزهایی

 که بیمار بود و احتیاج به مراقبت داشت گهواره اي

 بسازد تا به نوعی تشکر کرده باشد

 سعید با شور و حال خاصی شروع کرد به خواندن

 ه ي که به گوش دآلرام آشنا وترانه ي ترکی ، تران

 دلنشین است

 دآلرام قبل از اینکه وارد مطبخ شود ایستاد و با تمام

 دلتنگی گوش هایش را بیشتر از حد معمول تیز کرد

 تا صداي دلنشین سعید را که ترانهي آشناي ترکی



را میخواند ، بشنودقطره اشکی که در گوشه چشم دآلرام 
 خانه کرده ،

 تید و بر روي گونه هایش راه افتاداست به آرامی غل

 دآلرام با تمام دلتنگی با پشت دست اشکهاي روي

 گونه هایش را پاك کرد و با تمام دلتنگی که جانش

 خانه کرده بوي عطر نعنا و عطر ریحان را بو کشید

 عطري که همیشه در خانه یشان جاري و ساري بود

 ددلتنگی چقدر می تواند آدم را ضعیف و پژمرده کن

!!... 

 دالرام به سختی از ترانه ترکی که سعید میخواند دل

کند و با برداشتن فتیر و کاسه اي از شور خوشرنگ که 
 از کوزه آن را پر کرده ، است به سمت کلبه

 .برگشت

 دالرام با اینکه در جمع نشسته و همراه زري و پري و

 بی بی قشنگ و گلناز می خندد و خوشحال است اما

 یبی و دلتنگی را بیشتر از لبخندچشم هایش غر

 روي لبش نشان می دهد



 صورت دالرام پر از پارادوکس غم انگیز و شادي

 نگاهی که دلتنگ و لبریز از دوري است و ...است

 لبی که میخندد و ساد است همه چیز پیش می رود

 بدون اینکه کسی بفهمد دآلرام این روزها دالرام

ا مهربان و متین ، آرام روزهاي قبل نیستدالرام این روزه
 و ساکت و

 تمام هوش و حواسش به یاد گرفتن و مهارت کسب

 کردن از بی بی قشنگ است

 اینکه خوب غذا بپزد خوب خمیر نان را ور بیاورد و

 خوب بپزد یا اینکه خوب خمیر نان را در تنور

 بچسباند و در انتها این که لباس هاي سعید که روي

 با احترام بردارد و بی سر وبند جا می ماند آنها را 

 صدا در اتاق خودش روي آنها اتوي داغ بکشد

 دالرام این روزها فقط به فکر این است که مبادا

 کسی را از خود برنجاند و دلخور کند

 مبادا حرف نسنجیده و نپخته بزنند



مبادا در نگاه سعید دیده شوددآلرام این روزها فقط می 
 خواهد از دید سعید پنهان

 شود

 دالرام این روزها یا در مطبخ است در حال پخت و پز

 یا در خانه است درحال اتوکشی یا دوخت و دوز و یا

 در مزرعه است در حال چیدن سبزي و یا کنار رود

 ارس در حال شستشو

 دالرام این روزها از این که در این جمع و در این

 مزرعه با امنیت و آرامش زندگی می کند شاد و

 و تنها دلتنگی اش خانه و خانواده اي خوشحال است

 ....است که او را نمی خواهند

. 

 

 مادر منو میخواین چیکار ؟ خودتون برید دیگه_

 خیلی .بانو این حرفا چی ، همه با هم داریم میریم _

 وقته هیچ کسی خرید نکرده

 نه مادر خیر از جوونیت ببینی من هرچه الزم دارم _



 ادسعید با با لحن شاکی گفتخرید به چه کارم می .، هست

 ... نمیشه بانو پاشو آماده شو راه بیفتیم _

 بی بی قشنگ با قدر دانی از اصرارهاي سعید گفت

 مادر جان مزرعه خالی میمونه اعتباري نیست _

 شما برید بهتون خوش بگذره

 سعید که ول کنه بی بی قشنگ نبود با اصرار بی بی

اینجا ؟ چهار تا گاو  قشنگ را بلند کرد و گفت_ چی داره
 و گوسفند ! هر کی

 اومد برد دمش گرم که زحمت از رو دوش من

 ... برمیداره

 بی بی قشنگ معترض حرف سعید را نیمه کرد

 خدا نکن مادر چرا فال بی خود میزنی آخه _

 بد مگه گوشت شم کباب می کنه یه دل سیر می _

 به ما که از دلمون نمیاد حداقل بزار یکی دیگه ...خور

 نون و نوایی برسه

 بی بی قشنگ به این شوخی سعید خندید و با



مهربانی رو به دآلرام که منتظر بودن گفت_ پاشو دیگه 
 مادر چرا هنوز نشستی

 دالرام که در حال پاك کردن نخود بود بدون اینکه

 به سعید ایستاده در قاب در نگاه بیاندازد با آرام

 ترین لحن ممکن گفت

 ن ؛ من نمیامنه خیلی ممنو _

 سعید متعجب از این رفتار و تن صداي آرام و لطیف

 که به سختی به گوشش رسید به جاي بی بی قشنگ

 من .جواب داد_ چی نشنیدم چی گفتی ! همه با هم میریم 

 اجازه نمیدم کسی تنها بمونه تو مزرعه به خصوص

 االنم آقا احمد با .شما ، حاال هم پاشید راه بیفتید 

 ظرهخانمش منت

 دالرام خجالتزده سینی را زمین گذاشت ، بلند شد

 ایستاد و در حالی که نگاهش را به زمین دوخته گفت

 آخه من چیزي الزم ندارم _

 بی بی قشنگ بدون این که سعید و دالرام متوجه

 شود از مطبخ بیرون رفت و آنها را با هم تنها



 مهگذاشت_ اینو من تشخیص میدم ، حال هم پاشو لطفاً ؛ ه

 با هم می ریم ، همه با هم بر میگردیم

 دالرام حرفی را که آماده کرده بود براي زدن از

 خیرش گذاشت و چیزي نگفت

 سعید متوجه شد که دالرام حرفی دارد براي زدن با

 مهربانی گفت

 اگه چیزي هست بگید _

 نه خیلی ممنون تا شما ماشین رو روشن کنید من _

 ی_ چرا پس آماده نمیش...میام

 دالرام ترسید به سعیدي نگاه انداخت که کنار

 دستش ایستاده و با فاصله قابل قبولی بدون اینکه

 خیره نگاهش کند ازش سوال پرسیده

 دالرام رو به سعید کرد و باز هم خجالت زده گفت

 آخه من چیزي الزم ندارم خیلی _

 سعید از این همه اصرار دالرام از اینکه نمی خواهد

 خواهد خرید کند پوف کالفه اي کشید بیاید یا نمی



اش گفت_ نگاه کن ، انتخاب کن ،  شانهو با صاف کردن 
 ... خرید کن فقط همین

 حاال هم زود من تو ماشین منتظرم

 سعید و احمد شراکتی باهم پژو پارس دست دوم را

 خریدن و آن پیکانی درد سر ساز را به مکانیک سر

 جاده فروختن

 احمد کنار دستش بی بیسعید پشت رول نشست و 

 قشنگ و گلناز هم در عقب ماشین دالرام که معذب

 از شرایط بوجود آمد در عقب ماشین را باز کرد و

 نشست و با بستن درب ماشین آرام و متین به جمع

 حاضر که بیشتر مخاطب آقا احمد بود سالم داد و با

 این حرف دالرام که ببخشید دیر آمدم سعید ماشین

د و به سمت بازارچه ارس راه افتادبازارچه را روشن کر
 ارس شلوغ و پر از رفت و آمد و پر از جنب و

 جوش صداي شاد و خنده بچه ها صداي زن هایی که

 در حال تخفیف گرفتن اجناس هستند و صداي

 فروشنده ها که گاهی با رضایت و گاهی با نارضایتی



 تخفیف می دهند و همه سرشار از زندگی شنیده می

 شود

 دالرام با نگاه انداختن به اطراف ، جریان زندگی را

 احساس می کند این که اطرافش همه با چه شور و

 هیجانی خرید می کند شور و حال عجیبی را در نگاه

 و رفتار و خنده تک تک آدم هایی که در دوره

 اطرافش است به چشم می بیند و با دلی پر از

بی بی قشنگ هم  دلتنگی فقط نگاه می کنددالرام فقط با
 مقدم است

 سعید و احمد با یک گام بلند مقابل بی بی قشنگ

 گلناز و دالرام قدم برمی دارند

 از یک جاي به بعد احمد نیم نگاهی به گلناز انداخت

 و از جمع با اشاره احمد فاصله گرفتن و به دنبال

 لباس نوزاد مغازه ها را یکی یکی پشت سر می

 گذارند

 بال چهار قد سفید رنگبی بی قشنگ به دن

 ناخواسته از دآلرام فاصله گرفت



 دالرام فقط آمده که باشد

 سعید مقابل مغازه هاي که لباس مردانه میفروشد

 ایستاد و مشغول گشتن بین طرح و رنگ مورد

نظرش استدآلرام تنها نگاهش در بازار در گشت و گذار 
 است و

 زارقصد خرید ندارد و دلتنگ روزهایی است که به با

 می آمد و با چه شوق و ذوقی به دنبال زیورآالت می

 نگاه دالرام به مغازه ي افتاد که زیور آالت ...گشت 

 نقره از آن آویزان است با حال عجیبی که پر از

 خاطره است به آن سمت قدم برداشت

 زیورآالتی که پشت ویترین چشم نوازي و خودنمایی

 می کند

 ...پر از دلتنگی رفت رفت رفت رفت

. 

. 

 دالرام وارد مغازه شد و به سمت پیشخوان رفت و از

 روي ویترین دستبند هایی که در یک ردیف چیده



 شده با ذوق دخترانی نگاه انداخت

 دالرام دوست دارد تک تک آنها را روي مچ دستش

 امتحان کند

 همانطور که در حال ذوق کردن بود فروشنده با

 د و روبهدیدن دآلرام روبه رویش به سمتش آم

 رویش ایستاد و با ادب و احترام شروع کرد

 سالم خانم روز خوش ، خوش اومدین چقدر شما_

خوش سلیقه اید بفرمائید کدوم مدنظر براتون بیارماین 
 قسمت دستبند مون همه از نقره است این

 قسمت تیتانیوم و این قسمت مروارید ؛ حاال شما هر

 ارمکدوم رو میپسندید بگید تا براتون بی

 دالرام تا خواست با همان ذوق دخترانه دستبند

 انتخابی اش را نشان دهد صدایی که هزار برابر

 برایش آشنا بود از سمت دیگر مغازه بلند شد

 همین خوب از این گردنبند دو تا شبیه به هم می_

 خوام از این یکی هم دو تا زنون می خوام

 دالرام در جا خشک شد و با ناباوري سرش را به



 سمت دیگر مغازه چرخاند و با دیدن قامت مردانه اي

آشنا ناباورانه و مبهوت شده به سمتش قدم 
 برداشت_ببخشید آقا نگفتید قیمت این انگشترها چنده

 باز هم صداي آشنا و چقدر دآلرام دلتنگ این صدا و

 جمع دوست داشتنی اش بود

 من انگشترهاي نقره با سنگ ...اینا هم نقره اند _

 می خواماصل 

 شروع قیمت ها از صد تومن تا پنصد تومن انگشتر _

 هاي نقره نگین دار از از سیصد تومن شروع میشه تا

 نهصد تومن این بستگی به انتخاب شما داره ؛ حاال

شما کدوم یکی مد نظرتونه همون رو براتون بیارمدالرام 
 پر از دلتنگی به مرد جوانی که انگشتر مد

 نشان میدهد خیره قدم برمینظرش را به فروشنده 

 .دارد

 فروشنده انگشتر را به دست مرد جوان داد

 دالرام با بغض و شوق از حضور این مرد جوان آرام و

 ناباورانه درست پشت سر مرد جوان ایستاد و مطمئن



 به حضور مرد جوان صدایش زد

 یاسر_

 انگشتر در دست مرد جوان خشک شد و دنیا از

ه از روي شانهاش به عقب حرکت ایستاد نا باوران
 نگاهکرد و با دیدن دآلرام انگشتر از دستش افتاد و با

 کف سنگ شده ي مغازه برخورد کرد و زیر ویترین

 رفت

 یاسر با تمام ناباوري سمت دالرام برگشت و انگار که

 حضور دالرام باور ندارند قدم هاي نا مطمئنی بر

 میدارد

 ! یاسر سراب میبیند

 هودي و در حالی که هم ناباوریاسر با گیجی مش

 است و هم ذوق دیدن دالرام را دارد گفت

 .!!!!سالم تو اینجا چیکار می کنی؟؟؟ _

. 

 

 یاسر از خیر سوغاتی خرید گذاشت و با دالرام از



 مغازه بیرون آمدند

 دالرام که از دیدن یاسر هیجان زد است مدام در

 صورتش کاوش کنن دنبال رد و نشانی از گذشته می

گردد و این یاسر را معذب کردهدالرام یک ریز می پرسد 
 و یاسر پر از دلتنگی

 نگاهش را باال آورد و نیم نگاهی به تمام آنچه می

 خواست داشته باشد انداخت

 چقدر خوشحال شدم دیدمت اصال فکرشم _

 نمیکردم تو رو اینجا ببینم ؛ مامان ینا خوبن عمو

 در دلم براتونخوبه بچه ها همه خوبن چه خبر ، انق

 ... تنگ شده

 دالرام یک ریز حرف می زند و می پرسد و یاسر

 هنوز هم باور نمیکند که در خواب است و یا در

بیداري دالرام را میبیند_ واي اصال باور نمی کنم تو رو 
 االن اینجا دارم

 میبینم

 یاسر نیم نگاهی دلتنگ و پر از ممنوعه ها به دآلرام



 کلمه جواب دادانداخت و تنها با یک 

 همه خوبن ، سالم دارن _

 یاسر مکثی کرد با کمی من من کردن تنها توانست

 سوالی که این همه مدت فکرش را درگیر کرده

 بپرسد_ تو دیگه چرا نمیاي ؛ از ما رو برگردوندي حداقل

 نکنه نامحسوس ...به پدر و مادرت یه سري بزن 

 میري و میایی

 کردن دالرام کافیهمین سوال یاسر براي هوشیار 

 بود

 دالرام با ترس مشهودي به دور و برش نگاهی

 انداخت و سرشار از هول زدگی به چشم هاي یاسر

 نگاه انداخت گفت

 اینجا خیلی .بریم یه جا بشینیم باهم حرف بزنیم  _

جلوي چشمهیاسر که پر از دلتنگی و بی قرار است و 
 خوب میداند

 لی قلب عاشقشاین کار از مردانگی به دور است و

 حرف دیگري دارد



 قلب عاشق پیروز و دست پر ولی دل شکست عقل

 و منطق و مردانگی را کنار زد و براي اینکه دالرام را

 بیشتر داشته باشد و بیشتر کنارش باشد تا کمی به

 دلتنگی اش التیام دهد نگاهی به اطراف انداخت و با

 ا بهدیدن پس کوچه اي که در کنار بازارچه بود آن ر

 دالرام نشان داد و با هم به آن سمت قدم برداشتن

یاسر سرشار ...دالرام هیجان زده و دلتنگ خانه و خانواده 
 از جنون و عاشقی فقط چشم می دزد

 تا بیش از این نه نامردي اش به چشم بیاید و نه

 عوضی بودن دلتنگی اش را به رخ بکشد

 بازارچه اي ارس تنگ و خفقان شد براي جوان

 شیدي که نظار گر این قرار نا نوشته و تایینر

 ...نشده

 ولی فکر هاي در هم و برهم سعید اجازه تحلیل نمی

 داد اینکه دالرام با کدام مجوز اینگونه براي پسري

 که هم قدمش است راه نشان میدهد و مدام با ذوق و

 شوق حرف میزند بدون اینکه نگاه به دزد



 تر تا فرصتیسعید فرصت میدهد براي خطاي بیش

براي ببخشش به آنها ندهد و تنها در فکرش راه هایتنبهی 
 که می تواند با آن پسر جوان و دالرام را ادب

 کند می گردد

 دالرام ندید سعیدي را که با اخم و تخم به رفتنش

 آنها نگاه می کند

 .... واي به حال دالرام

. 

. 

 سعید از دور رفتار پر از هیجان دالرام و ترسش از

 دید شدن و مخفی شدن نظار گر است و اخم هایش

 لحظه به لحظه درهم می شود و به پسري نگاه می

 کند که درست سر به زیر است اما رفتارش پر از

 دلتنگی و خواستن است

 سعید تنها منتظر است که این حرف زدن در کوچه

 تنگ و خلوت تمام شود تا یقه این مرد جوان را

 ...رش بکوبدبچسبد و به دیوار پشت س



 مادر چرا اینجا وایسادي از دالرام خبري نشد بچه _

م اینجا براش غریبه است به حتم گم شدسعید با شنیدن 
 صداي بی بی قشنگ به سرعت

 مقابل بی بی قشنگ و پشت به دالرام و یاسر ایستاد

 تا رد نگاهش را بی بی قشنگ دنبال نکند

 ا من ببینمنه ، شما بیاید برید تو ماشین بشینید ت _

 باید چکار کنم با این خیر سري که دنبال خودم قطار

 کردم

 مادر چرا رو ترش می کنی ؛ چی شد مگه واال به _

 خدا منم اگه پی احمد نبود صد بار گم شده بود

 باشه بانو از این طرف بیا شما برید پیش احمدینا _

 منم االن میامبی بی قشنگ با نگرانی دست به بازوي سعید

 ت و گفتگذاش

 مادر من سرگرمه گلناز و ذوق خریدش بودم_

 حواسم نبود چه کنم بالئی سرش نیاد

 سعید نیم نگاهی که پر بود از حرص و تمسخر به

 پشت سرش ، به دآلرام و مرد جوانی که رو به هم



 ایستاده اند و مشغول صحبت و رفع دلتنگی هستند

 ، انداخت که با صداي بی بی قشنگ به نگاهش را

داشت و به بی بی قشنگ داد_ دآلرام بی مالحضه نیست بر
 به حتم گم شده مبادا

 درشتی کنیا ؛ اصال شاید اونم مغازه به مغازه جلو

 رفته ازما جدا شده

 پوزخند واضحه سعید بی بی قشنگ را ترساند و با

 همان پوزخندي که پر از تمسخر هم است بله منظور

 داري گفت

 سرزنش می کند بهبی بی قشنگ که در دل خودش 

 سمت احمد و گلناز رفت و سعید به سرعت برگشت

 تا دالرام و آن مرد جوان را گم نکند و با دیدن قلم

 کاغذي که در دست مرد جوان بود و در حال نوشتن

 خون در رگ هایش خشک شد و به محض اینکه مرد

جوان خودکار را در جیب پیراهنش گذاشت و کاغذرا به 
 ، قدم هاي بلند تريسمت دالرام گرفت 

 برداشت



 سعید بیشتر از حد تصور عصبی و ناراحت شد و

 آماده به پا کردن جنگ تمام عیار شد

 یاسر با یک خداحافظی از دالرام جدا شد ولی هنوز

 نگاه زیر زیرکی اش بدرقه ي قدم هاي دالرام است

... 

 دالرام با صدایی بلندي که پر است از ذوق و شوق

 دجواب یاسر را دا

خداحافظ یاسر حتما بهت زنگ میزنمتنها چیزي که خط _
 اخم سعید را بیشتر کرد آن

 اش گذاشت شانهدستی بود که یاسر به احترام روي 

 و تمام قد رو به دالرام خم شد و با لحنی که پر بود از

 دلتنگی گفت

 این باعث خوشحالی و افتخار منه _

 ظیدالرام با صورتی پر از خنده از یاسر خداحاف

 کرد و کاغذي که یاسر به دستش داده را با اضطراب

و استرس در مشتش پنهان کردیاسر از کوچه بیرون آمد 
 و به سمت انتهاي بازار



 قدم برمی دارد ولی قلبش هنوز در همان حوالی

 مانده

 دالرام با نیم نگاهی به رفتن یاسر نگاه انداخت و

 ازهمطمئن به بودن بی بی قشنگ و گلناز به سمت مغ

 سیسمونی کودك بهشت راه افتاد

 دالرام هنوز چند قدمی بر نداشته که سعید از پشت

 سر با قدم هاي پر تنش بدون اینکه به دآلرام نگاه

 کند شانه به شانه اش هم قدم شد

 دالرام با دیدن یکبار سعید با ترس مشهودي

ایستاد و دستش را روي قلبش گذاشت و با ترسقابل لمسی 
 ر و اطراف را نگاهیزیر چشمی دو

 انداخت بعد نگاهش را به سعید داد و خالی از دروغ

 گفت

 ترسیدم _

 سعید پر منظور بدون اینکه به دالرام نگاه کند گفت

 بایدم بترسی ؛ ترس براي دختري مثل تو خوبه و_

 کال بخواهی بهتر بفهمی از نون شب واجب تر ترس



 امنیم نگاه پر از خط و نشانی که سعید به دالر

 انداخت باعث شد دالرام کاغذي که از سعید گرفته

را بیشتر در مشتش بفشارد_ حاال هم به پاهات سرعت 
 بیشتري بده همه

 منتظرن

 دالرام ترسید قدم هاي هم اندازه ي سعید برمیدارد

 و مشت ش را بیشتر گره میزند تا مبادا سعید از

 ... محتویاتش با خبر شود

 ... سعید آماده ي

. 

 جان اگه زحمتی نیست شما خانوم ها رو ببر _احمد

 مزرعه من یه کاري برام پیش اومده انجام بدم حتما

 میام

 احمد که همه خرید ها را در عقب ماشین گذاشته

 کلیدي را که به سمت سعید گرفته بود در مشتش

 جمع کرد و گفت

 چشم داداش ؛ اگه واجب ماشین پیشت بمونه من_



و میبرمسعید که مطمئن بود ماشین میگیرم خانوم ها ر
 ماشین الزم است ولی کلید را

 از احمد نگرفت و تنها با یک جمله ي کوتاه که نه

 الزم ندارم از جمع خداحافظی کرد و جدا شد

 سعید با گام هاي بلند در راسته بازارچه به دنبال

 مرد جوان چشم می گرداند که کت شلوار سرمه اي

 امت بلندش می آیدبه تن دارد و چه عجیب هم به ق

 سعید وقتی به انتهاي بازارچه رسید ناامید از پیدا

 نکردن مرد جوان با عصبانیت به دور اطراف نگاه کرد

 که یک مرتبه با دیدن مرد جوان کت شلوار پوشی

 که در حال سوار شدن پشت شاسی بلند است به

سمتش پا تند کرد که بیشتر شبیه به دویدن استیاسر کامالً 
 ن جاگیر نشده است که دستدرماشی

 سنگین سعید از پشت او را گرفت و با کمی خشونت

 پشتش را به همان ماشین شاسی بلند کوبیده شد و

 این یاسر را غافل گیر کرد

 سعید تا خ است دستش را بند یقه ي اتو کشیدي



 مرد جوان کند ، یاسر با لبخند دستش را به سمت

 سعید دراز کرد

 یاسر زد و با و عصبانیت سعید با حرص پشت دست

 گفت

عادت ندارم با نامرد جماعت دست بدمیاسر کمی از  _
 شاستی بلند فاصله گرفت و با مرتب

 کردن لباسش گفت

 سالم آقا سعید _

 سعید دلخور از دالرام و عصبانی از رفتار مرد جوان

 مقابلش جواب داد

 به فرض علیک سالم _

 من قصد مزاحمت نداشتم _

 ... م داشته باشی_ شرمنده اگرنمی تونی ه _

 سعید با لحن تند و تیزي حرف مرد جوان را نیمه

 کرد

 نه خوشم اومد ، انقدر مرد هستی که زیرش نزنی_

 سعید با تمسخره ادامه داد



 خوب میتونم بپرسم چرا شماره دادي دست ناموس_

 منیاسر شرمنده و خجالت زده سرش را پایین انداخت

 و با شرم جواب داد

 ...له حق دارید کار درستی نبودب _

 سعید کف دستش را محکم به شانه یاسر زد و با

 عصبانیت گفت

 ....یبی ادببه این میگن _

. 

. 

 آقا سعید میدونم کارم درست نبود اما دلیلی نمی _

 بینم که شما آنقدر از من عصبانی باشی

 سعید که هنوز شاکی و عصبانی است با تمسخر

 گفتآبروي باال انداخت و 

 چقدر خوب اسم من میدونی_

 یاسر مدام دنبال راه و روشی است تا سعید را قانع

کند تا مبادا شرایط دختري که دیوانه وار دوستشداره ولی 
 حال ممنوعه ترین آدم اطرافش است ،



 بدتر نشود

 بله اگه بشینید تو ماشین بیشتر بهتون توضیح_

 میدم

 یاسري یاسر زد تا  شانهسعید با حرص به تخت 

 بیشتر از این دور برندارد

 چند وقت هم دیگر رو می بینید_

 یاسر ادب و احترام را کنار گذاشت و محکم به تخت

 سعید کوبید و با ُتن صداي سفت و محکم شانه

 گفت_ درست حرف بزن احمق بیشعور ، من گفتم کارم

 اشتباه بود که شماره دادم اما این دلیل نمیشه تهمت

 همدیگر را امروز دیدیم فقط بزنی خیلی اتفاقی

 همین

 سعید یقه ي یاسر را گرفت و محکم پشتش را به

 ماشین کوبید و با تمام غیض در چشمهاي یاسر

 خیره شد گفت

 .... جالب شد _

 اتفاقی همدیگر را دید



اتفاقی به هم شماره دادیداتفاقی با ذوق و شوق تمام 
 خداحافظی کردید اتفاقی

 گی و دیونگی بود اتفاقی منوتو صورتاتون پر از دلتن

 میشناسی همه ي اینها اتفاقی بود

 سعید از بین دندانهاي چفت شده اش غرید

 آره ....منم اینجا خرم  _

 دست تو بکش از رو یقه م _

 سعید به این راحتی از کسی که وارد حریمش شده

 دست نمی کشد و چنگ و دندان نشان میدهد و

از مردها کههمه  یاسر چه خوب حس و حال این دسته
 اخالق خودش هستند را حس می کند و می

 فهمد

 یاسر مدام در حال دلجویی کردن است و آخر هم

 سعید به حرف یاسر گوش داد و پشت ماشین

 نشستن و یاسر شروع کرد به گفتن و هرچه بیشتر

 می گفت سعید مدام با چهره اي که نقاب خون

 ناباوريسردي زد در حالی که پشت آن پر از بهت و 



 است ، گوش میکند

 اینکه دالرام این روزها خوب می داند که چیست و

 کیست و حاال کجاست و از این که اینطور رو دست

 خورده عصبانی است ولی هنوز براي بیشتر دانست

باید تا آخر این راه برودسعید بدون خداحافظی از ماشین 
 پیاده شد و در را

 و چندمحکم بست لحظه اي مکث کرد برگشت 

 ضربه به شیشه زد

 یاسر که پیشانی اش را روي فرمان گذاشته ، سرش

 را بلند کرد و با فشار دادن دکمه ي باال بر پنجره

 ماشین شیشه را پایین کشید و با تکان سر به

 منتظر واکنش سعید شد

 سعید سر سختانه منتظر است تا نگاه یاسر یک جا

د شیشه را متمرکز شودیاسر که متوجه انتظار سعید ش
 بیشتر

 پایین داد و با ادب و خجالت گفت

 بفرمایید امر دیگه اي باشه در خدمتم _



 سعید آرنجش را روي پنجره باز ماشین گذاشت و با

 تمسخر اي که از سعید بعید است گفت

 نگفتی چند سالته_

 آخر ماه میشه  ساله م_

تنهایی سفر می کنی نمیترسیمیاسر که منظور سعید و _
 این سوال را هدفش از

 نفهمید جواب داد

 نه با خانواده اومدم ؛ امشبم برمیگردیم _

 سعید که جوابش را از یاسر گرفته جواب داد

 کار خوبی می کنی امشب با خانواده ات برمی_

 گردي شهرتون ولی یادت بمونه این دوروبرا پیدات

 ...نشه ، چون من همیشه انقدر روشنفکر نیستم

.. 

 

 ا رو آن قدر ناراحت کردهآقا سعید چی شم_

 سعید با چشماي گرد شده از تعجب که از سر خشم

 سرخ شده در صورت نگران یاسر چرخی زد و با



 تمسخر گفت_ جالب شد ! منو میشناسی

 یاسر با ناراحتی که در چشم هایش هویدا است گفت

 نه باید بشناسم_

 سعید از اینکه رو دست خورده باشد با بیزاري ادامه

 داد

 ن وقت از کجا ؟او_

 یاسر با ترسی که از رفتار هاي دالرام و عکس العمل

 سعید داشت ادامه داد_الزم به این همه عصبانیت نیست

 اخم ریزي روي پیشانی سعید نشست و به سرعت و

 با لحن بی تفاوتی گفت

 ...خوبه ...خوبه _

 یاسر با دلنگرانی نگاهش را به زیر انداخت و بل کمی

 مکث ادامه داد

 من قصد جسارت نداشتم فقط چون یه دوسالی_

هست که ندیدمش و اتفاقی امروز همدیگر را تومغازه 
 بدلیجات دیدیم این شد که با هم صحبت

 کردیم



 سعید با تمسخر ادامه داد

 ...عه ، چه جالب _

 ي یاسر کوبید و با شانهسعید با حرص به تخت 

 کنترل مشتی که آماده کرده است تا به صورت

 ی یاسر بکوبد گفتزیبای

 بعد از دوسال چون همدیگر رو ندیدید باید ناموس _

 یکی دیگه رو بکشی کوچه خلوت که با هم اختالط

 کنیدسعید با صورت سرخ ، روي صورت یاسر خم شد و

 غرید

 تو هم ، وهم ورد داشت که کی به کی ، دور برش _

 مرد ندیدي ، نه یا خودت قد یه مرد مردونگی نداري

 زدن این حرف یقه ي یاسر را رها کرد و با سعید با

 خونسردي ظاهري پشت دستش را چند بار به به

 یاسر می زند و خیر در چشم هاي یاسر شانهتخت 

 کلمه ها را با بی تفاوتی می گوید

 پسر جون حواست باشه پاتو از گلیمت بیشتر دراز_



نکنی ، چون قلم میشه ؛ منم بلدم قلم کنم ، پاي روکه از 
 مش درازتر شده ، مخصوصا اگه اون لنگگلی

 دراز رو گلین من بخواد دراز بشه

 سعید حرف میزند اما تمام فکرش درگیر این است

 چرا دالرام دورغ گفت

 !؟...دالرام کیست

 ...گردنبندي که به گردنش بود با آن دو حلقه

 ...انگشتري که نام سعید و دالرام در آن حک شده

 شروع به مرور این سعید گیج و مبهم در ذهنش

 اواخر که دالرام به وضوح تغییر کرده ، فکر می کند

 سعید پشت به یاسر هنوز قدم اول را به دوم نرسانده

که با حرف یاسر با حرص و عصبانیت ایستاد و بانفسی 
 که گرفت نشان از این دارد نمی خواهد

 درگیري فیزیکی باال بگیرد وگرنه خیلی دوست دارد

 زیر پنجه هایش فشار دهد و دندانگلوي یاسر را 

 هایش را در دهانش خوردن کند

 ما از بچگی با هم بزرگ شدیم با هم رفت و آمد _



 داشتیم و داریم من مشکلی نمیبینم که اگه باهاش

 توي کوچه خلوت حرف بزنم و یاد و خاطره کنم یا

 آنکه از حال خانواده هاي هم با خبر شیم و یا از

 ؛ در ضمن اتفاق خاصی همحال خودمون بپرسیم 

 ...نیفتاد یا اینکه رفعه دلتنگ

 سعید به یکباره برگشت و با هر دو دستش یقه ي

یاسر را گرفت و همان طور که به سمت باال کشیدکمر 
 یاسر را محکم به بدنیه ماشین کوبید و باحرص

 گفت

 زیاد حرف میزنی بهتر قدرجوونی تو بدونی _

 یچ یاسر را با سرو با تمسخر سرشانه خالی از ه

 انگشتانش تکانی داد و نگاهی پر از اخطار را حوالیه

 یاسر داد و گفت

 بهتر قدر جوونی تو بدونی ؛ قدر دان باش از اینکه _

 سالمی و با دست و پاي خود راه میري و این که

 حاال هم راه تو بکش برو ...دندونات تو دهنت سالمه 



به خاطر اینکه  تا از این نعمت ها محرومت نکردمیاسر
 دالرام مورد مواخذه سعید قرار

 نگیرد براي براي رفع سوء تفاهم به هرچیزي

 دستاویز می شود اما نمی داند که با هر کلمه که می

 گوید سعید را عصبی می کند

 ! آقا سعید _

 سعید در ماشین شاسی بلند را با حرص باز کرد

 نکهیاسر را مجبور به سوار کردن ، کرد و قبل از ای

 در را به رویش محکم ببندد گفت

یاسر هنوز هم ...بهتره از اینجا یه راست بري خونه  _
 نگران است و با نگرانی بیشتر که در

 لحنش خوابیده با اصرار گفت

 ... قاراتل_

. 

 

 بی بی قشنگ با دیدن صورت سرخ و عصبانی سعید

 با هول زدگی پا به پاي سعید به سمت کلبه قدم



دام از حالش می پرسد_سعید مادر چی شد برمی دارد و م
 ؟ چرا رنگ به رو نداري آخه تو

 سعید ، مادر جان ...

 تنها عکس العمل سعید یه جمله ي کوتاه است در

 برابر تمام دل آشوبی بی بی قشنگ

 چیزي نیست بانو_

 دالرام بی خبر از حرصی که در صداي سعید خانه

 باز مشغول جمع و جور کردن اتاق است با .کرد 

 شدن در کلبه آن هم با این رعب و وحشت دالرام را

 در جا خشک کرد و با پرت کردن لباس در کمد

درش را بست و با بردن دست هایش پشت کمرشتکیه اش 
 را به در کمد داد و از همه بدتر صدایی دو

 رگ شده ي سعید است

 دالرام_

 بی بی قشنگ مقابل سعید ایستاده و با ترس

 زد مشهودي آرام لب

 چی شده مادر تو با دالرام چکار داري _



 سعید با حرص گفت

دالرامدالرام  ...کاریش ندارم که بانو شلوغش می کنی  _
 جرائت تکان خوردن ندارد و سعید انگار خوب

 میداند دارم در کدوم جان پناه پنهان شد که قبل از

 وارد شدن چند ضربه ي محکم به در اتاق زد و

 ددالرام را صدا میزن

 دالرام ....دالرام _

 نزدیکی هاي غروب است و از سعید خبري نیست و

 این این بی خبري بی بی قشنگ را نگران و آشفته

 تر کرد ، است

 بی بی قشنگ تا احمد را دید که از آغل بیرون

میآید با صداي بلند از احمد خواست تا نزدش برود_احمد 
 مادر از چرا از سعید خبري نیست

 ین نگرانی ها عادت کرده با خوشرویی واحمد که به ا

 مهربانی گفت

 میگم بی بی تو این همه دل نگرونی و دلشوره رو_

 از کجا میاري



 مادر سر به سرم نزار از سعید خبري نیست ؛ شب _

 شد آخه

 احمد نگاهی به آسمان تاریک باال سرش انداخت و

 گفت_چی بگم واال ، به من چیزي نگفت ، فقط گفت

 ما و مزرعه باشه تا بیادحواسم به ش

 مادر یه زنگ بزن ببین کجا مونده این پسر_

 احمد در حالی که گوشی را از جیبش بیرون می

 کشد با خنده بامزه گفت

 مگه بچه است بی بی خوب میاد دیگه ؛ براي_

 خودش مردي ها

بی بی قشنگ با تشر واضحی گفت_شما مردا بچه هم 
 تون بگیرید خودتون بازم بچهحصار

 ید ؛ من نمیدونم که چه شما مردا می خواهید عاقلا

 ... اهللا اال هو اعلم ...شید 

 غر زدن هاي بی بی همان طور پشت سر هم سرازیر

 می شود تا احمد شماره سعید را بگیرد و با این

 لبخندها با مزه کنار گوشش گرفت



 آخه کی می ...آه از دست شما نا پخته و نابلدا _

 وقتی با جمع میره بیرون با خواهید بفهمید آدم

 خدا رو خوش میاد آدم ...همون جمع برمیگرده 

چی شد جواب نمیدهاحمد که  ...اینقدر چشم انتظار بمونه 
 لبخندها اش هر لحظه وسعت بیشتري می

 گیرد گفت

 بی بی پوست خراب میشه ها ولش کن_

 تو حرف نزن که خودت دست هر چی نابلد زندگی_

 اصال من هیچ ، تو نمی گی زنم ...از پشت بسته ي 

 مثل شمر اومد بدتر از حال یزید رفت....چشم انتظار 

 احمد هر چند لحظه یک بار گوشی را از گوشش

 فاصله میدهد و دوباره با گرفتن شماره سعید گوشی

 را کنار گوشش می گیرد و در همان حال جواب بی

بی قشنگ را هم به طنز میدهد_میگن بی بی این همه از 
 ا مردا و محاسنمون میم

 گی چشم می گیرا ما رو ها

 بی بی قشنگ اخم غلیظی تحویل احمد سر خوش



 داد و با تشر گفت بسته احمد کم سر به سر منه

 یه زنگ بزن ببین سعید کجا ...گیس سفید بذار 

 مونده

 بعد از کلی زنگ خوردن و بی پاسخ ماند سعید الوي

 غلیظی تحویل احمد داد

 حمد ، کار داري ول کن نیستی بستیآلوووو آقا ا_

 بزنگاحمد آب گلو قورت داد و با همان ادب همیشگی

 جواب داد

 سالم داداش سعید غرض از مزاحمت بی بی قشنگ_

 دلنگران بود گفت زنگ بزنم سراغتون رو بگیرم

 سعید که تمام حواسش به شاستی بلند مشکی رنگ

 تمقابلش که در جاده با سرعت مطمئناً میراند اس

 بی حواس جواب داد

 کار برام پیش اومده ، نیستم امروز و فردا رو انجام _

بی بی قشنگ که فقط به دنبال گرفتن ...که بدم میام فقط تو 
 گوشی از

 دست احمد است باعث شد احمد بی توجه حرف



 زدن هاي سعید بگوید

 یه لحظه گوشی نگهدار بدم به بی بی_

 ري اومدنت نه بهالو مادر کجا موندي نه به اون طو_

 االن کجایی ...رفتن با غیضت 

 سالم بانو ، شرمنده کار واجب دارم تا تکلیف شو_

 ...روشن نکنم ، فکر نکنم حاال حاال بتونم بیام

 شب شد .یعنی چی مادر ، حاال حاال نمیتونم بیام  _

من هیچ ، دالرام از سر شب سفره باز کردصدایی که پر 
 را نمیشود از ناراحتی و عصبانیت است

 به این سادگی ندید گرفت

 بانو شرمندهام کار واجب دارم االنم باید برم خودم_

 بهتون زنگ میزنم

 سعید تلفن را با یک خداحافظی قطع کرد و بی بی

 .قشنگ که گوشی به دست وارد کلبه شد

 بی بی قشنگ انتظار داشت که سعید با دالرام

 که سعید همکالم شود ولی انگار خیال باطل بود چرا

 اصال سراغی از دالرام نگرفت و بی بی قشنگ این



سعید ...بی تفاوتی را به پایه دعواي سر ظهر شان ربط داد 
 گوشی را قطع کرد و روي صندلی کنار دستش

 پرت کرد و با عصبانیتی که تا االن به سختی کنترل

 کرد روي فرمان کوبید و گفت

 ....نشونت میدم قاراتل_

. 

 پاشو اون موبایل احمد که روي طاقچه_دالرام مادر 

 است ، رو بیار

 دالرام که هم ترس و نگرانی در رفتارش موج میزند

 از کنار اجاق کاه گلی بلند شد تا موبایل احمد را به

 بی بی قشنگ بیاورد که بی بی قشنگ ادامه داد

 شماره اون چشم سفید بگیر ببینم ؛ نصف شب_

 شد ، نمیخواد بیاد خونه

 با اضطرابی که در جانش نشسته شماره سعیددآلرام 

را که روي تکرار است ، گرفت و با دلشوره ي عجیبیکه 
 در جان دالرام نشسته به بوق هاي می در پی

 گوش می دهد



 دآلرام حس خوبی به این غیبت سعید بعد از دعواي

 ظهر ندارد و ترس اینکه سعید یاسر را دید باشد هر

 جاي که بغض در لحظه ترسش بیشتر می شود تا

 چشم هایش دو دو میزند

 تمام فکر دالرام درگیر اجباري است که باید به خانه

 خانه ي که کسی منتظرش نیست با هر .برگردد 

 بوقی که در گوشش می نشیند دل شوره اش بیشتر

 می شود این دلشوره لحظه اوج گرفت که سعید با

 صداي خش داري گفت_جان احمد

 ل دل کردن گفتدالرام بعد از کلی د

 سالم آقا سعید ، منم دالرام بی بی قشنگ نگران_

 تونه ؛ میگه چرا هنوز نیومدید خونه

 سعید حرفی زد که دالرام با ترس مشهودي آب

 دهانش را بعلید

؟!دالرام مکثی کرد پر از ترس و ...تو نگران نیستی نه_
 واهمه و اجباري که

 شتشبراي شنیدن است با لبخنده مسخره ي ، که پ



 پر از ترس از دست دادن است به حرف هاي سعید

 گوش داد

 بهتر تو نگران تر باشی تا بانو یعنی این طوري _

 خوبه یا نه بهتر از خوبه که فقط تو نگران باشی

 میدونی که چی میگم

 تمام حرف هاي سعید پر از حرص شد وقتی ادامه

 داد_میگم چه خبر هنوز چیز دندون گیري یادت

 . حافظه ات هنوز دنبال نخود سیاه استنیومده یا 

 ...یادت نمیاد کی هستی و چی هستی

 دالرام که در دلش غوغاي عظیمی به پا است پر از

 ترس گوشی را به بی بی قشنگ داد

 چی شد مادر _

 آه سعید دیگه بی بی_

 دالرام دختر تو داري است و محال است چیزي بروز

 رفت و با تشر ودهدبی بی قشنگ موبایل را از دالرام گ

 دل نگرانی شروع کرد به حرف زدن

 مادر کجایی تو ؛ نمی بینی دیگه کم مونده_



 خورشید در بیار شامم که نیومدي ، اصال معلوم

 هست چکار می کنی

 بانو فکر نکنم حاال حاالها بتونم بیام ؛ کار واجب _

 دارم وقتی اومدم میگم برات االن پشت فرمونم نمی

 تونم حرف بزنم

یعنی چی مادر ؛ همه چی از تو در میاد_بانو شهرستان  _
 کار دارم ، تموم شد میام فقط یه

 چیزي بانو جان حواست باشه به امانت من تا خودم

 بیام ؛ فقط بانو شرمنده بیشتر از این نمی تونم حرف

 بزنم شارژم کمه اگه بعد از این گوشی رو جواب

 ندادم نگران نشو خودم بهتون زنگ میزنم

 اشه مادر پس مراقب خودت باشب_

 مراقبم بانو شما مراقب خودت و امانت من باشه _

 بی بی قشنگ کمی از تن صدایش کم کرد و در

 حدي که فقط سعید پشت گوشی صدایش را بشنود

 گفت_مادر به دالرام چی گفتی بچم خیلی هول ورداشته

 سعید به خاطر اینکه بی بی قشنگ را بیشتر از این



 ات اطرافش نکند با بی تفاوتی جواب داددرگیر اتفاق

 چیزي نگفتم بانو شما الکی خود تو درگیر حال و _

 احوال دالرام نکن ، بی خودي بد به دلت راه نده

 شاید تو مسیرم برم یه سر هم به مادرم بزنم

 باشه مادر سالم منم برسون به اون شیر زنی که _

 تربیتت کرده ؛ خدا پشت و پناهت

 کثی کرد و با لحنی پر از خواهشبی بی قشنگ م

 گفت_ گوشی بدم دست دالرام

 نه ، کاري نداري باهاش بهش بگو حواسم هست ، _

 حواسش باشه ؛ فعال خداحافظ

 بی بی قشنگ گوشی را قطع شده را به دست دالرام

 ، که گیج و مبهوت به اطرافش نگاه میکند ، داد و

 گفت

 م میدمبیا مادر گوشی رو بذار طاقچه صبح خود _

 ترس .بهش ؛ االن دیگه بچم خوابه اگر صداش بزنم 

به جونش میافتهبی بی قشنگ خبر ندارد که چه ترس 
 بزرگی در جان



 ....دآلرام افتاده

. 

 

 با امروز یک هفته شد که از سعید خبري نیست و

 این دآلرام را روز به روز به ترس و نگرانی اش اضافه

 کرده

 کار می کند و چرا اینکه سعید االن کجاست و چه

جواب تلفن ها را نمیدهد اضطراب و نگرانی دالرامرا 
 بیشتر کرد و اصال تمرکز روي کارها و رفتارش

 نداره

 حواست کجا است مادر ؛ مال حالل رو چرا حروم_

 می کنی آخه

 دالرام که یک مرتبه با تشر بی بی قشنگ به خودش

 آمد به دیگ شیري که سر میرود نگاه انداخت و

 جله و خجالت شروع کرد مالقه را در دیگه شیرع

 چرخاندن و چند باري مالقه را پر شیر کرد و دوباره

 در دیگه خالی کرد تا از سر ریزي شیر جلو گیري



 کندبی بی قشنگ با بیل کمی از زغال گور گرفته ي زیر

 دیگ رو بیرون کشید و با دلخوري دالرام را کنار زد

 گفت و مالقه را از دستش گرفت و

 شما زن و شوهر تا صاحب زندگی بشید آدمو از_

 گیسش آویزون می کنید

 نیم نگاهی به دالرام که در خودش جمع شد و سر در

 گریبان کرد انداخت ادامه داد

 اون از سعید که معلوم نیست کجا است و چکار_

 میکنه اینم از تو که معلوم نیست چته و دوره خودت

 دست دالرام مدام با مالقه می چرخیبی بی قشنگ کالفه از

 دیگ شیر را زیر رو می کند

 ببخشید_

 چی رو ببخشم تو هم منو مسخره خودت کردي_

 تشري که بی بی قشنگ تند و تیز حوالی دالرام

 کرد بغض سنگینی را به جانش انداخت و با صداي دو

 رگ از بغض گلو گیر عذر خواهی کرد و به سمت

 کلبه پا تند کرد



 ا با جمع و جور کردن کلبه سرگرمدالرام خودش ر

کرده است که بی بی قشنگ دوباره دالرام را صدازد و 
 تنها دلیلش از اینکه دالرام تنها نه باشد این

 است که بیشتر از این منزوي نشود

 دالرام در تمام این یه هفته به طرز چشم گیري

 منزوي شد و هر جا که خلوت گیر می آورد زانوي

 اشک میریزدمیزند و  حصارغم 

 بله بی بی _

 مادر بیا یه دست بگردون ماست ها رو بریزیم تو_

 دستگاه

 دالرام در حالی که کفش هایش را پا میزند و در کلبه

را میبندد چشمی گفت و همراه بی بی قشنگ ماستها را 
 در دستگاه شبیه به ماشین لباس شوئی سطلی

 ریخت و آن را روشن کرد و دستگاه شروع به هم

 ماست کرد و باز هم مرغ خیال دالرام به پرواز زدن

 در آمد

 مادر داري چیکار می کنی تو آخه _



 دالرام باز هم خرابکاري کرد و شیر تخلیه ي دستگاه

 را باز کرده و بی بی قشنگ در حالی شیر تخلیه را

 می بندد با ناراحتی و دلواپسی گفت

 اینکه داري میریزي میره دوغ ها _

حواسم نبودبی بی قشنگ رو به روي ببخشید اصال  _
 دالرام ایستاده و با تمام

 گرفت و گفت حصارحس مادرانه دآلرام را به 

 میدونم مادر حواست پرت ولی نمیدونم به کجا_

 البته تقصیري هم نداري یا ؛ اون از سعید که ...پرت 

 گذاشته رفته و یه زنگ نزد تا خبري از خودش ؛ تو

 به جاده استهم که قربونت بشم چشمت 

 ش جداحصاربی بی قشنگ مکثی کرد و دالرام را از 

 کرد و این بار دست هایش را بنده بازوي تو پر دالرام

کرد و ادامه داد_ من چی بگم که هم دل نگرون تو و سعید 
 و هم دل

 آشوب احمد و گلناز دارم که نمیشه بهشون حرفی

 زد



 يبی بی قشنگ لبخندي زد که دنیا دنیا مزه ي شاد

 و آرامش دارد تا شاید حال و روي دالرام را خوب

 کند

 االن من موندم بین شما چهار تا نپخته دوره _

 ندیده

 بی بی قشنگ همین که لبخند خسته ي دالرام را

و به دنبال رفت ولی از دسترفتار  شکوفیددید صورتش را 
 هاي نسنجیده و نه پخته ي سعید شاکی و

 عصبانی است

 است این حواسپرتی هاي بی بی قشنگ معتقد

 دالرام به خاطر نبودن سعید است در صورتیکه ترس

 دالرام از چیز دیگري است از اینکه سعید بیاید و او

 ...را آوار کند

 احمد با شنیدن صداي بی بی قشنگ و با صداي

 بلند یا اهللا گفت و با لودگی ادامه داد

 چرا اول صبح اوقات ...آخه چی شد  ...چی بی بی  _



تلخی می کنیبی بی قشنگ با شنیدن صداي احمد برگشت 
 ، و با

 دلخوري گفت

 چرا حرص نخورم مادر من گیس سفید رو _

 گذاشتید سرکار

 احمد که خوب میداند بی بی قشنگ طاقت اش

 گرفت و با حصارتمام شده او را یک طرفه در 

 روي سرش گذاشت و به شکوفهشوخی خنده چندین 

 سمت خود کشید و گفت

 تو بی بی ، عاقل زنی تو چرا بري سرکار ...اي بابا  _

 پس من گردن شکست چکارم خودم غالمی تو می

 کنمبی بی قشنگ از زیر بازوي احمد بیرون آمد و با

 برداشتن در تنور به سمت تنور رفت و در پوش

 آهنی را گذاشت و گفت

 نمی خواد مزه بریزي یه زنگ بزن به سعید ببین _

 خبري نیستکجا مونده ازش 

 دآلرام هنوز با بی قراري و دلواپسی و غرق در حواس



 پرتی منتظر بی بی قشنگ ایستاده

 احمد با دیدن حال و روز دالرام براي اولین و آخرین

 بار حرفی را زیر لب زمزمه کرد که بی بی قشنگ با

تعجب به چشمهاي احمد خیره شد_ سعید شانس آورد که 
 برادر زنش نیستم که بالي

 ش می آوردم اون سرش ناپیدا ؛ حیف این دخترسر

... 

 احمد با لبخندي که به لب داشت چشم و ابرو براي

 بی بی قشنگ باال انداخت و گفت

 .... شکارم ازش بی بی شکار _

. 

 احمد با .وقتی دالرام آن ها را تنها گذاشت و رفت 

 کمی شیطنت که بی بی قشنگ را سر حال بیاورد

 گفت

 ی بی همه ي عاشقا این شکلیسختش می کنی ب_

 اند

 بی بی قشنگ چشم غروري با لبخند حوالی احمد



 کرد ولی احمد با عشقی که سرچشمه ي محبت

 اوالدي دارد گفت

 االن این یعنی چی _

احمد با کمی جدیت ادامه داد_ بی بی جان یعنی اینکه 
 وقتی دو نفر خیلی همو

 هم بخوان واینمیستن بهم بی احترامی کنن وقتی از

 شاکی و دلخور باشن یا با هم حرف میزنن تا رفع شه

 یا فاصله می گیرنن تا با حرفاشون که قرار تند و تیز

 شه از چشم هم نیفتن ؛ االن شد

 خدا کن همینی باشه که تو میگی _

 احمد با اطمینان گفت

 خیالت تخت خواب بی بی همینی هست که میگم _

آمد تا شاید احمد  غیر اینم نیستدالرام غرق در دلواپسی
 کمتر

 زخم به جان دلش بزند

 بی بی قشنگ با مهربانی نگاهش را به سمت دالرام

 که در آستانیه آشپزخانه ایستاده ، انداخت و در



 حالی که مخاطبش احمد است گفت

 باشه مادر حرف حق گفتی ، حال یه زنگ بزن _

 ببین کجا مونده این پسر ؛ از بس سر خوش یه

 دش بگه چشم انتظار دارم ؛ بچمنمیکنه پیش خو

 اصال تو حال و هواي خودش نیست

 نیم نگاه مهربانی به دالرام انداخت و رو به احمد

ادامه داد_ می بینی که االن یه هفته شد دیگه ؛ این اصال 
 یاد

 گرفته تا چیزي باب میلش نباشه میزاره میره ، من

 موندم به این میگن عاشقی بخوره تو سرش که فقط

 د خودم گوش شو می پیچونمبیا

 احمد براي دلجویی یا شاید حمایت حرفی میزند

 نه شد بی بی ، این جرم ها به آقا سعید ما _

 نمیچسبه

 بی بی قشنگ نگاهی به سر تا پاي احمد انداخت و با

کمی گوش زد گفت_ خوب واال به روباه گفتن شاهدت کی 
 ... گفت ُدمم



 به شما چی میچسبه

 شاکی که ساختگی بودنش پیدا احمد با قیافه ي

 است گفت

 االن من دمم یا روباه _

 بی بی مکثی کرد گفت

 یه هفته است که معلوم نیست کجا است ، یه _

 زنگ نمیزنم بگه میاد یا نمیاد ما هم که زنگ میزنیم

جواب تلفن نمیدهاحمد که نگاهش به جاده جنگلی است با 
 دیدن

 قشنگ داد سعید لبخندي زد و نگاهش را به بی بی

 و گفت

 شنیدي میگن حالل زاده رو حرفش میاد دیگه ، _

 االن اگه یه نیم چرخ بزنی ، طرف حساب حرف تو

 می بینی

 احمد با چشم و ابروي به پشت سر بی بی قشنگ

 اشار می کند بی بی قشنگ با بی خبري چرخید تا

 به پشت سرش نگاه کند ولی همچنان با خود خوري



 گفت

حرف در ...مونده تو هم منو بزاري سر خوبه واال یه  _
 دهان بی بی قشنگ ماسید چرا که سعید

 پاي پیاده در جاده جنگلی می آید بی بی قشنگ

 ناخواسته با عصبانیت به سمت سعید قدم هاي بلند

 برداشت و همچین که صداي بی بی قشنگ بلند شو

 دالرام به خودش آمد و با دیدن سعید به سرعت

 انداخت تا باز هم خودش را خودش را در مدبخت

 سرگرم و مشغول کند

 چه خبر از این ورا _

 به به بانو سالم _

علیکم ؛ پرو هم که هستیبی بی قشنگ دلش نیامد که  _
 بگوید

 سالم و هزار و یک حرفی که در ....سالم و زهر مار 

 آن نمی گنجد که به مردي سبک سري چون سعید

 شنگ از غیبتبگوید چرا که تنها برداشت بی بی ق

 هاي سعید فقط همین است



 سبک سري سعید سبک سر ؛ چی تا تقی به توقی _

 می خوره میزاري میري

 و با تمسخره ادامه داد

اوایل یه روز دو روز بود االن یه هفته است رفتیبی بی  _
 قشنگ دست هایش را به کمر زد و با تشر

 بیشتر خیر در چشم هاي پر خنده ي سعید ادامه

 داد

 یر باشه ، بگو اونجا کجاست که ما هم بریم ؛خ _

 اینجا که تحویل نمی گیري بلکه اونجا فرجی شه

 نکنه پلو و چلو میزارن یا چاي رو تو فنجونه میریزن

 ، جلو دست میزارن یا نه اصال از ما بهترون ازت

 اسقبال می کنند ما بلد نیستیم مرد تو خونه نگه

 داریم

 خت در بازوانشسعید بی بی قشنگ را سفت و س

ش فشار میدهد باشادي حصارگرفت و هر لحظه که در 
 خاصی سرش را مدام می بوسد ولی بی بی

 قشنگ چون کودکان نو پا بهانه گیر است و تا همه



 ي حرف دلش را نزند آرام نمی گیرد

 بی بی قشنگ از سعید دلخور و عصبانی و سعید با

 اگرفت و ب حصارسیاست تمام بی بی قشنگ را در 

 طنز و شوخی گفت

 به به چه استقبال گرمی یعنی خدا قسمت همه _

 مردا کنه که اینطوري مورد استقبال خانواده قرار

 بگیرند تا حساب کار دست شون بیاد ؛ اصالً جان

 فشانی که االن شد بانو یه جوري که همچین به دل

سعید  حصارآدم می چسبهبی بی قشنگ تقال می کند تا از 
 بیرون

 اش شانهولی سعید او را سفت و سخت به بیاید 

 چسبانده و فقط در حد یک نفس کشیدن به بی بی

 قشنگ راه داد

 نه دیگه بانو بی خیال ما شو که کم کم حس _

 پرورشگاهی داره بهم دست میده

 کجا بودي این همه مدت هان _

 سعید با سر خوشی تمام که چشمانش در پی دالرام



 است گفت

 م باورت نمیشه_ بگو بذار باورم شهآخه بانو اگه بگ _

 سعید با چشم هاي که برق میزند و دلی که بال بال

 میزند دنبال دآلرام است

 بی خیال بانو فقط بگو ببینم این دختر جنگلی ما _

 .... کو

. 

 _سالم داداش سعید

 علیک سالم آقا احمد شرمنده ي تو هم شدم این_

 چند روز حسابی افتادي به زحمت

 نگاهی به بی بی قشنگ انداخت و نگاه احمد نیم

 پدرانی که دلخور و شاکی هستند رو به سعید گفت

 خیالی نیست داداش سعید فقط یه کم این بی بی _

 قشنگ شیطونی و شلوغ کاري کرد وگرنه همه چیز

سعید  حصاردر امن و امان بودهبی بی قشنگ که حاال از 
 بیرون آمده با

 تی در آن موج میصداي خنده بلند سعید که سرمس



 زند لبخندي زد و با تشر و کمی جدییت به تخت

 احمد کوبید و با مهري که هم مادرانه و هم شانه

 تشکر دارد گفت

 برو پدر صلواتی نزار بگم تو هم دست کمی از _

 بعضی آ نداري

 احمد دستانش را تسلیم وار و با التماس باال آورد و

 گفت

 شکر ریز و شکرعه عه بی بی منو سنن اصال نا  _

 خوراحمد با لودگی دستی تکان داد و گفت

 به من چه ربطی داره برم تا بار زمین نمونده _

 بی بی قشنگ سر کیف و کیفور با قیافه حق به

 جانب گفت

 آره مادر برو عیبی نداره شما مردا پنجاه سالتون _

 هم بشه بازم بچه اید و بچه بازي در میارید

 دست روي چشم گذاشت احمد با لودگی بیشتر یک

و به سمت بی بی قشنگ خم شد و گفت_ تو راست میگی 
 من که گفتم نصف عقلم ؛ گردن



 من از مو باریک تر بدم تبر ، حال چه کنیم بریم؟ یا

 بیام

 خجالت م خوب چیزیه من گیس سفید رو _

 گذاشتید سر کار

 بی بی قشنگ به حالت قهر و دلخوري ولی با آن

 لبش دلبرانه جا خوش کرده بهلبخندي که در گوشه 

 سمت کلبه رفت شاید براي این که سعید را در

جستجوي دالرام تنها بگذارداحمد دست در جیب شلوارش 
 برد و با در آوردن

 پولهاي تا شده اي که حجم از پولهاي زیادي هم دارد

 مقابل روي سعید گرفت گفت

 داداش همه حساب و کتاب ها رو تسویه کردم _

 مش رجب که سري پیشم گفته بود که فقط مونده

 فقط با خود تون حساب و کتاب می کنم ؛ االنم که

 میخواستم بار ببرم ، شما اومدید

 سعید بدون شمردن پول ها ، آنها را در جیب

 شلوارش گذاشت و گفت



 دستت درد نکنه حسابی انداختمت تو زحمت _

داري میري هم به مش رجب بگو سعیدي نیستبراي حساب 
 تاب یا حسابتو صاف کن یا اینکهو ک

 دنبال یکی دیگه باش براي آوردن جنس

 احمد که سرشار از غرور و اعتمادي که سعید به آن

 بخشیده ، شده با نجابت سرش را پایین انداخت و

 گفت

 این حرفها چیه داداش سعید ، سرت سالمت _

 سعیدي دستی قدرشناسانه روي شانه ي احمد

اي خودم برم اگه که نیستی برو گذاشت و گفت_اگه خسته 
 به

 سالمت بعدم انقدر نون قرض نده ، آقا تر از این

 حرف هاي مراقب خودتم باش

 احمد چند قدمی بیشتر نرفته است که سعید دستی

 پشت گردنش کشید و با خوشمزگی گفت

 فقط یه چیزي _

 جانم داداش _



 یه سري هم به مجتبی مکانیک بزن_ خیر باشه _

 فه وا رفتی احمد نگاه انداخت و گفتسعید به قیا

 چهار چرخه پژو خسته بود دادم مجتبی یه ماساژ _

 بده بلکه جون بگیره

 احمد دستی با حرص به صورتش کشید گفت

 از چهار چرخ به هر نوعش بیزارم چهار نعل براي _

 من بهتر

 سعید با خنده دستی تکان داد و گفت_ برو به سالمت

 خداحافظ _

 یاق قدم هایش را به سمت آشپزخانهسعید غرق اشت

 ي کلبه ي شکل بر می دارد و با فکر اینکه دالرام را

 بگیر و با گونه هایش حصاردرست مثل روز اول در 

 بازي کند شاد و سر خوش در آستانیه آشپزخانه ي

 کلبه ي ایستاد و با دلتنگی به قامت دختري خیره

د شانه سعی...شد که پشت به او خودش را سرگرم کرده 
 اش را یک طرفه به چهار چوب در تکیه

 جمع کرد و با لبخند شانهداد و دست هایش را روي 



 سرمتی زیر لب زمزمه کرد

 ت کنم همچینحصاریعنی جون میده دوباره  _

 بچلونمت و لپاتو گاز گاز کنم تا صداي ونگ ونگت

 همه جا رو برداره

 دالرام بی خبر از حضور سعید زیر لب شعر ترکی که

 بارها و بارها از دو مرد نام آشنا شنیده زمزمه می

کند و اصال صدایی به گوش نمی رسد_ سالم دالرام خانوم 
 قابل نمیدونی که نیومدي یه

 سالمی بدي خیر سرم یه هفته شد که نبودم

 دالرام ترسیده و هول زد برگشت و در حالی که

 دستانش روي قلب ش که با ترس و بی قراري می

 ت و هین کشیدي گفت و بعد از مکثکوبد گذاش

 کوچکی گفت

 نه این چه حرفی رسیدن بخیر _

 دالرام براي اینکه بیشتر از این خیر نه باشد نگاه

 دزدید و گفت_ اگه گرسنه هستید یه چیزي بیارم بخورید

 سعید غره از کشفی که کرد تکیه اش را از چهار



 چوب آشپزخانه گرفت و با قدم هاي منظم و کوتاه

 به سمت دالرام بر میدارد گفت که

 آي گفتی ولی یه چیز دیگه دلم می خواد اینکه _

 م همچین خوشگل فشارت بدم تاحصاربگیرم تو 

 آبلموت در بیاد بعد این لپاتو حسابی بکشم تا جاي

دالرام ترسید و ناباور به ....که رد انگشتام روش بمونه 
 این رفتار نو ظهور سعید که

 ک تر می شود یک قدم به عقبلحظه به لحظه نزدی

 برداشت ولی سعید درست مقابلش با نیش باز دست

 .... دراز کرد

. 

 

 سعید آمده با حرف ها و اطالعاتی که توانسته در

 این یک هفته کج و مواج جمع کرده و حاال اینجا رو

 به دختر چموشی که در این دو سال با مریضی و

دانسپري شرایط خاص ش اسیره و سرشار از غذاب وج
 کرده حاال با حجم باالي دانسته هایش می



 خواهد انتقام شیرینی بگیرد چرا که گاهی در اوج

 خلوت و خیال دلتنگ میشد براي دیدنش و شنیدن

 صدایش

 سعید خیر در چشم هاي ترسید و متعجب دالرام

 دنبال روزهاي گذشته می گردد و چشم هاي سیاه و

 بازي گوش خود خود تجدید خاطره است

 سعید دستی را که به سمت دالرام دراز کرد است را

 به پشت سر دالرام برد و با چشم و ابرو کیسه ي که

 بی بی قشنگ سیب هاي ورقه شده ي خشک را

توي آن ریخته بود را برداشت و گفت_ نظرت چی قارقا 
 تا تو یه صبحانه ي توپل و ُمپل

 آماده کنی منم یه طمع دهن عوض کنم

 یسه پشت به دالرام که هنوز دالرامسعید با همان ک

 نفس جا مانده را بیرون نداده که سعید به سرعت

 برگشت و موزیانه گفت

 تو رو بزارم براي دسر این بهتر نه _

 دالرام ترسیده و متعجب از رفتار سعید چشم هایش



 هر لحظه گرد تر می شود و این سعید را کیفور و

ط چاي لیوانی سرمست کرده_ با اجازه خانم خانوما فق
 یادت نره که

 اگر یادت بره فقط با ماچ پر از تف به سبک مامان

 بزرگی از جان من قابل پذیرشه

 سعید لب هایش را روي هم فشار داده و با لبخند

 مسخره ي که خودش به تنهاي پر از لودگی است

 ادامه داد

 چون تجربه زندگی با تو ثابت کرد دیر فهمی _

 و خروش و هیجان است و سعید که سرشار از جوش

 دلش تاب تاب میکند براي دیدن واکنش هاي دالرام

 به سمت کلبه رفت تا کمی زمان بدهد به دالرام که

میدانست و لب باز نمی کرد به گفتنسعید از آشپزخانه ي 
 کلبه ي بیرون رفت ولی پشت

 دیوار پناه گرفت تا واکنش دالرام را برسی کند و

 م شنیدید باعث شد چشمتنها چیزي که از دالرا

 هاي سعید هم بخنند



 یا خدا پسر مردم دیونه شد _

 سعید براي پرسیدن و فهمیدن بیشتر کنجکاو است

 و دیگر طاقت و صبر و حوصله ندارد دوست دارد

 همین االن از سیر تا پیاز ماجرا را بداند و تنها

سعید با اخمی ...چیزي که به ذهنش رسید را عملی کرد 
 دنیا دنیا لبخند و لودگی که پشت آن

 و هیجان است نفسی تازه کرد و قدم رفته را برگشت

 یا اهللا _

 نفس دالرام حبس شد و در گلویش گره خورد سریع

 دامنش را جمع کرد تا بلند شود ، بلند شد و مقابل

 سعید که حاال با شکل و شمایل جدید که در همین

 یک ساعتی که آمده برخورد داشتن ، ایستاد

 عید که به سختی خنده و قهقهه ي احتمالی را میس

 خواهد مهار کند ، سرش را خم کرد تا مثال راحت تر

بتواند وارد آشپزخاته ي کلبه ي شودو این شکل جدید با 
 این اخم که ساختگی بودنش

 براي دالرام ناشناس است باعث شد دالرام باور کند



 که چند لحظه پیش رویا دید و این سعید واقعی و

 حقیقی است

 حس شیرینی که در جان سعید ریشه دوانده از

 اینکه حال دالرام خوب است و همه چیز به شکل

 ناباورانه ي در خط و رد خودش پیش میرود و روزگار

 اینبار کارت شانس رو کرده خوشحال است ولی به

 رو نمیزند

 سعید با خوشحالی که فقط براي خودش پیدا و

 وسی که روي صورتشآشکار است و لبخند نامحس

 پهن است خیره به دختري است که هر لحظه بیشتر

دآلرام ترسیده و ...از قبل شگفت زده اش می کند
 مضطرب و بی خبر از همه چیز و

 سرگردان از رفتار ضد و نقیض سعید خیره به پسري

 است که در تمام این دو سال اصال او را این گونه

 ندیده

 داند ترس آور وسعید با قدم هایی که خوب می 

 خوف انگیز است به سمت دآلرام قدم بر می دارد و



 در همان حال گفت

 یادم رفته بود ولی االن یادم اومد که چرا من قبل _

 رفتن با تو درگیر شدم

 ... دالرام آب دهانش را بلعید و با ترس گفت_ من

 فکر نمی کنی یه توضیح کامل و جامع به من _

 ازارچه چطور گم شدهبدهکاري ؛ هفته پیش تو ب

 بودي

 دالرام با ترس مشهودي یک قدم به عقب برداشت

 که با اخطار سعید درجا خشک شده

 وایستا سر جات دالرام _

 دالرام از این روي سعید بیشتر حساب میبرد و

دنبال راه فرار است در حالی که سعید دلشمیخواهد این 
 دختر ریزه میزه و بامزه را که حاال

 ش مچاله کندحصارگذرانده در خوب از نظر 

 سعید درست مثل همان روز اولی که گونه هایش را

 باحرص کودکانهاي محکم کشید را بکشد با این

 تفاوت که دیگر کسی اینجا نیست تا مچش را بگیرد



 و او را ماخذه کند

 سعید ناخواسته خود را مختار و مالک دالرام دید و

 دالرام تصور کرد و با بدجنسی تمام نزدیک به

 ایستاد

 دالرام که جرات حرف زدن ندارد تنها نگاهی که

مظلومان قطره اشکی در چشمانش میرقصد در نگاهسعید 
 گره زد تا شاید این خودش معجزه اي براي

 رهاي و فرار از دست خشم ساختگی سعید شود

 سعید با پوزخند شیرینی که در ذهن نفهم دآلرام

 ساختگی است دور ماند باصداي دورگی که آن هم

 فاصله گرفت و گفت

 قارقا استکان نباشه با لیوان چاي تازه دم بیار _

 .... کلبه تا بعد ببینیم چطور باید با هم کنار بیایم

. 

 دالرام ناباورانه به رفتن سعید خیر مانده و در تک

 تک واژه هاي که سعید گفت شوخی و خودمانی و

 عید وراحتی در آن موج میزد چیزي که از سعید ب



 محال است

 اینکه سعید با او به طنز و شوخی حرف میزند سال

 ها نیاز است تا به آن فکر کند و ببیند و بیندیشد که

 معنی این شوخی چیست

 لحن سعید سرشار از خواستن و تن دادن به نزدیکی

 بیشتر به دالرام است و این دالرام را هم ترسانده و

تعجب با به رفتار هم نگران کردهدالرام گنگ و گیج و م
 زد و تقیض

 سعید فکر می کند و اینکه اگر بخواهد بیش از حد

 بزدیکش شود باید چه عکس العملی نشان دهد که با

 صداي بلند سعید در مطبخ اي که هیچ سماور و

 استکان نیست دور خود و بر خود را نگاه می کند

 دستوري که که در آن سرشار از شوخی و سر به سر

 گذاشتن است

 دست بجنبون قارقا ، گلوم خشک شد آخه پس کو _

این چاي لیوانی مندالرام که دستپاچه شده تازه یادش افتاد 
 که سماور



 و استکان و نعلبکی در کلبه است نه در اینجا چرا که

 بی بی قشنگ دوست دارد که میز سماور کنار

 دستش باشد تا هر وقت الزم شد چاي به راه باشد

 عید دنیا دنیا احتیاج به تحلیل ورفتار و گرفتار س

 ... بررسی دارد تا شاید از آن چیزي فهمید

 بی بی قشنگ که چشم هایش پر از خنده و تعجب

 است از نوع صدا زدن دالرام توسط سعید نگاهش را

 رو به آسمان داد و با تمام جانش خدا را شکر کرد

 خداي به بزرگیت شکر فکر نی کردم آرزوي _

ی اینا رو با خودم به گور میبرمبی بی خوشی و خوشبخت
 قشنگ اصال به یاد ندارد در این چند سال

 آشنایی سعید این گونه سرمست و پر از هیجان

 دیده یا شنیده باشد

 لبخند رضایت مند بی بی قشنگ روي صورتش جا

 خوش کرد و با برداشتن سر سماور از جوش آمدن

 آب مطمئن شد سر سماور را گذاشت قوري را از

 سبد برداشت و با ریختن چند قاشق چاي خشک در



 قوري گلدار شیر سماور را باز کرد و آب جوش را

 روي چاي خشک گرفت و قوري را روي سماور

 گذاشت ؛ در قانونی نانوشته منتظر است سعید

همراه دالرام وارد کلبه شوندبی بی قشنگ با امیدواري 
 بیشتر به آینده سعید و

 از پشت سماور برداشت و ودالرام سینی چاي را 

 روي زمین گذاشت استکان و نعلبکی و پیاله قند و

 توت را با حس و حال خوبی در سینی گذاشت و

 نگاهش را با لبخند به در پاشید

 بی بی قشنگ سبد دوخت و دوزي که کنار دستش

 است را نزدیکتر کشید و با برداشتن پارچه اي شروع

 کرد روي آن گلدوزي کردن

 د دقیقه اي است که روي سکو منتظرسعید چن

 آمدن دالرام است ولی دالرام هنوز در آشپزخانه به

 دور خود می چرخد و سعید این یکی رو خوب می

داند بی خیال از این فرار بی جان دالرام با صدایبلند و 
 رسایی اعالم حضور کرد و با شوخی و خنده



 در کلبه را باز کرد

 چوب فلک آماده است بییااهللا بانو بیام تو یا  _

 خیال صبحانه برم دنبال کارم ؛ البته خدا رو خوش

 نمیاد من خطاکار گناه کار ولی تو بانو ببخش راه بده

 بیا بانو یا برم بیام ....بیام بلکه فرجی بشه 

 بی بی قشنگ تعلیم دیدي روزگار خوب می داند

 مردي که این گونه سر مست است به دنبال دعوا

 ال آشتی و نزدیکی بیشتر استنیست به دنب

 بی بی قشنگ با حفظ ظاهر کمی مهربانی که در آن

 موج می زند گفت_ در بازه بیا تو این اداها چی میایی

 اومدنش که میام تو ولی اما و اگر داره اومدنم _

 سعید درکلبه را باز کرد و با نیم نگاهی به بی بی

 اي قشنگ که کنار بساط سماور نشسته با لحن بامزه

 گفت

 اومد نشو که میام تو ، حصر و حرجی نیست فقط _

 اینکه اومدم کجا بشینم تا دم دستت نه باشم می

 فهمی که سماور و استکان نعلبکی صالح هاي تو



کامل منم که بی دفاع و بی تهجزات اومدمسعید چشمک 
 جذب و بامزه ي تحویل بی بی

 قشنگ داد و گفت

 مگه نه بانو _

 گر مطمئن است سعید دنبالبی بی قشنگ که دی

 جنگ و دعوا نیست لبخند پت و پهنی زد و با اشاره

 به نزدیک خودش گفت

 بیا بشین کم نمک بریز نمکدون _

 این شد ببین آدم به مرد جاي بزرگان رو باید _

نشون بدهسعید قبل از بستن در کلبه با صدایی که بی 
 شباهت

 به فریاد نیست گفت

 ت بجنبون مرد اومد خونهاي رو تو برم دختر دس _

 گشنه و تشنه گفته باشما یه سینی پروپیمون به

 چین بیار ببینم از مرد داري چی میدونی ضعیفه

 سعید اینا ر شمشیر را از رو بسته و تا دالرام از

 سنگري که با پنهان کار ساخته بیرون نکشد ول کن



 ، نیست

. 

 خوشحالی خاصی زیر پوست بی بی قشنگ در

 اینکه سعید حتی شده قد همین لحظهجریان است 

 با دآلرام بگوید و بخندند و او را اینگونه خطاب کند

 یعنی همه چیز جفت جور است و زندگی روي روالی

 افتاده که می تون کنار هم باشند

 بی بی قشنگ سرشار از خوشی چاي تازه دم را از

 قوري خوش نقش و رنگ در استکان هاي کمر باریک

ینی کوچکی که در آن پیاله توت وقند سر ریز کرد و س
 کنار استکان کمر باریک دور طالیی خودنمایی

 می کند مقابله سعید گذاشت و با خوشحالی گفت

 بفرما مرد خونه ، اینم چاي تازه دم دیگه چی_

 میخواي

 سعید یک پایش را جمع و دیگري را تکیه گاه

 آرنجش کرده و با لحن کوچه بازاري گفت

 اي جاي خود دارد اما مردي مثل منببین بانو چ _



 که گشنه بمونه سیم پیچی هام میریزه به هم اون

 موقع است که باید یه طایفه بیاد تا بتونه جلودار من

بازم بگم یا تا همین جاش بسه؟!بی بی  ...گشنه باشه 
 قشنگ خوب شنید و با گوشه لبخندي که

 سر تا سر مسخرگی دارد جواب دندان شکنی به

 جلو ندهد براي رجز شانههد تا این طور سعید بد

 خوانی

 منو ببین مادر _

 جانم بانو تو جون بخواه _

 جون نمی خوام به گوش بگیر ببین چی میگم _

 مرد خونه نه به صداي کلفته نه به زور و بازو نه به _

 شکم گنده و نه به ریش و سبیل و نه به قد و قامت

ري که بهدوش مرد اونی که وقتی اومد خونه حرف و با
 داره بزار پشت در به بیاد تو ، مرد اونی که

 حتی اگه خسته بود با زنش بگه بخند و یه گوش

 داشته باشه براي شنیدن حرفاش و فقط گوش کنه

 آخرش بگه تو رو راست میگی نه این که با داد و



 بیداد مهر بزنه به دهان زنه اش ؛ هر سیبل کلفت و

 !؟عربد کشی که مرد نیست ، هست 

 سعید که انتظار این گوش مالی اساسی را نداشت

 ولی حفظ ظاهر کرد و با همان لبخند جواب داد

 ترکی / آفرین بر تو.آفرین اوسون سنن جیرانم(  _

اي زیبا یا خوشگل )بی بی قشنگ که خوب می داند سعید 
 را نقره داغ

 کرد با کمی لطافت مادر مرهم شد تا لبخند سعید

 شاهد خوش رقصی سعید در محو نشود و همچنان

 حضور دالرام باشد

 ولی ولحق و االنصاف بعد از کربالیی صفدر اگر _

 مردي دیده باشم فقط تو بودي و بعدش احمد

 سعید با همین حرف باال و پر گرفت و با صداي بلند

 خندید و قهقهه اش با ورود دالرام بیشتر جان گرفت

 رامدر کلبه خیلی آرام روي پاشنه چرخید و دآل

همراه با مجمعه ي بزرگی در قاب در چوبی کلبهحاضر 
 شد و سعید با دیدن دالرام به سرعت از جا



 بلند شد و با هم رفتار هاي نو ظهورش به سمت

 دالرام رفت و گفت

 بده من این سینی رو ببینم ، کلهم اجمعین قد _

 خودت ؛ همچین سینی رو هم چسبیده انگار خبري

... 

 ر چشم هاي متعجب و درشتمکثی کرد و خیر د

 شدي دالرام ادامه داد

سعید چشم و ابروي که ...این چیه برداشتی تو آخه  _
 نیشخند با مزه ي همراه

 دارد اشاره ي به خودش زد و گفت

 چی قشنگم !؟ خوشت اومد _

 دالرام با چشمهاي گرد شده به سعیدي خیره است

 که اصرار دارد سینی را از دست اش بگیرد و در

 ان حال هم برایش چون دختر و پسري که درهم

 دوران نامزدي هستند دلبري کند

 بی بی قشنگ که با لبخند پنهانی روي فرش و دوره

 و اطرافش به دنبال هیچی میگردد به آینده روشن و



قشنگ این دو جوان فکر می کندسعید غرق لذت از این 
 نزدیکی و ساده گی دالرام

 تکان سر که طنز که پر از گیجی و گنگی است با

 بامزه در آن نهفته است به دالرام که در قاب در کلبه

 خشکش زده گفت

 هان....کدوم دوست داري  ...میاي تو یا بیارمت تو_

 دالرام که نفسش حبس شده به بی بی قشنگ نگاه

 گذرایی انداخت که سعید سینی را با هر دو دستش

 یک طرف نگاه داشت و شانه به شانه ي دالرام

ستاد و گفت_ قارقا جان دستم پر وگرنه مثل پر بلندت ای
 میکنم

 شوتت میکنم سر سفر بدو ببینم بچه مگه تو دهانت

 ...ماست هم زدن

 دالرام که ناباورانه سر و نگاهش را به چشم هاي

 خندان سعید داد آمد دهان باز کند تا حرفی بزند

 ولی حرف نیامد با حرف سعید در دهانش ماسید

 ...چاه بال رو ببینمببن این  _



. 

 دالرام دیگر حرف زدنش نمی آید جز اینکه که غرق

 در ترس و حیرت است ؛ تا دالرام خواست با گیجی

 قدم داخل کلبه بزارد سعید با خنده هشدار داد

 به پا بچه اینجا کویت نیست کلبه است ما هم همه _

 مسلمون درآر این کفش بالد کفر رو

 ش را از پا درآورد ودالرام خجالت زد کفش های

محصور شده وارد کلبه شدسعید مجمعه ي به دست مقابل 
 دالرام ایستاده باز

 هم با شوخی و خنده گفت

 چیه ، چی شد ، چرا این طوري نگاه می کنی ، _

 تو رو خدا فقط راسته شو بگو ...خوشت اومد از من 

 تمام حرف هاي سعید که پچ پچ وار در گوش و جان

 ند دالرام را بیشتر می ترساند دالرامدالرام می نشی

 حسی بین ترس و ناامنی را دریافت کرده و اینکه

 آخر این حرف ها و رفتار هاي سعید چیست دالرام

 در این دو سال سعید را خوب شناخته و خوب



 میداند سعید اهل حرمت شکنی و دست درازي

نیست با اینکه شرایط به خوبی در اوایل محیا بودسعید با 
 م نگاهی به بی بی قشنگ گفتنی

 نگاه کن بانو این بچه چشه ، چرا هی چشم و ابرو _

 میاد واسه آدم

 نگاهش را به دالرام داد و گفت

بیا برو بشین ببینم می خوام در رو ببندمدالرام که  _
 دستانش را در هم مچاله کرده ، باشه ي

 مریض داري گفت و همانطور که مبهوت و مضطرب

 ی قشنگ دو زانو نشستناست کنار بی ب

 سعید مجمعی را کنار بی بی قشنگ گذاشت و

 خودش هم از قصد همان طرفی که دالرام نشسته و

 رفت و با فاصله دو انگشت زانو به زانوي دالرام

 نشست

 بی بی قشنگ با لذت و دالرام غرق تعجب به سعید

 نگاه کردن و سعید با بی تفاوتی به رفتارش ادامه داد

 اصال در این چند صبا هیچ یک از اینرفتاري که 



اتفاقات با این شور و هیجان اتفاق نیفتاد استسعید با بی 
 تفاوت از این همه نزدیکی رو ببین بی

 بی قشنگ گفت

 تورو خدا زحمت نکش من که اهل خوردن صبحانه _

 اونم با این همه تشریفات نیستند

 سعید نگاه خنده داري در سینی چرخاند و با لودگی

 دامه دادا

 حاال که مجبورم یه ناخونکی به این صبحانه ي _

 شاهانه بزنم بدید این سفره رو پهن کنم ببینم

 سعید نیم نگاهی به چشم هاي گرد شده و زیر گرفته

اي دآلرام انداخت و گفت_ خیلی به زحمت افتادي قشنگ 
 بلدي خستگی

 بگیري ها همه چیز تو سینی هست ؛ پروپیمون

 به دل بشینههمون جوردي که 

 نگاهی به بی بی قشنگ که شیرین و شاد به سعید و

 رفتارش نگاه می کند انداخت و گفت

 بانو مجبورم اگر از همشون نخورم بچه مون _



 ناراحت میشه و دلش می شکنه ؛ نظرت چی بانو از

 هر کدوم یه لقمه بزنیم

نگاه گذراي به دالرام کرد و گفت_ اون وقت میگه این 
 بر نداشت مگهمرد احترام 

 ....خانوم کوچولو

 چشم هاي دالرام بیشتر از این جا براي گرد شدن

 ندارد و سعید که صورتش پر از خنده است نگاهی به

 هیکل درشت و پرش انداخت و گفت

 باور کن که من اهل خوردن نیستم اینایی رو هم_

 که میبینی همه اش باده

 وتمام بند بند جمالت سعید پر از طنز و خنده 

 شادي است و تمام این لودگی و شیطنت ها فقط

 براي کشیدن حرف از زیر زبان دختري است که به

لب هایش مهر و موم زده و پشت فراموشی که حالهیچ رد 
 و نشانی نمانده بیرون بکشد و این بار از

 زبان دخترك تنها بشنود چرا روزگار او را به این جا

 .... و این کلبه کشانده



. 

 پارت.

 حانه با شوخی هاي زیر پوستی سعید جمع و جورصب

 شد همان طور که بی بی قشنگ دوست دارد اینکه

 سعید بگوید و بخندد و دالرام از حرف ها و رفتار

هاي سعید سرخ و سفید شودسعید با قیافه ي ساختگی که 
 مثال من از شما شاکی

 و دلخورم رو به دالرام گفت

 ه گیر بدي بیاخیلی زشت که یه ریز به مرد خون _

 ... هان ...صبحونه بخور که چی به شه مثال 

 سعید همان طور که سر سفره است با دستانی که

 آستین هایش را اول کار قبل از بسم اهللا باال زد بود

 شکمش را نشان داد و گفت

 عه عه عه ببین تو رو خدا شیطون میشن میرن تو _

 جلد آدم که چی بیا بخور بیا بخور

سراسر شیطنت به دالرام خیر شد و گفت_ راست با نگاه 
 شو بگو هدفت از این کار چیه این طوري



 پس چرا ساکتی تو ...صبحانه بستی به شکم من 

 زبونت تو نشون عمو بده ببینم ، موش خورده ...آخه 

 یا گربه

 بی بی قشنگ ریز ریز می خندد و دالرام هنوز گیج

 ه خیررفتار نو ظهور سعید با چشم هاي گرد شد

 است

 سعید با لحن بی خیالی گفت

 بیا بابا نخواستیم جواب بدي بیا این سفره رو جمع _

کن بزار یه گوشه کناري بعد خودم میبرم آشپزخونهدالرام 
 پر از تعجب و واهمه زیر چشمی هم حواسش

 به سعید است و هم سفره را جمع می کند همه ي را

 خواست در همان سینی که آورده ، بود جمع کرد تا

 بلند کند سعید شاکی شد و گفت

 عجبا مگه نمی گم بلند نکن این کار مردونه است _

 ضعیفه

 دالرام همان طور که نیم خیز است تا بلند شود با

 این حرف سعید خشک شد و چند دقیقه ي همین



طور بی حرکت به جاي غیر از سعید خیر استسعید با رو 
 به بی بی قشنگ که از تماشاي آنها لذت

 میبرد کرد و گفت

 بانو این چه شه من نبود بال مالي که سرش نیومده _

 ... که

 نه مادر امانتت سالم و سرحال تحویل خودت دادم _

 داري می ببینی خودت که

 ...آره می بینم ولی آخه یه جوري نشده _

 سعید با گوشه لبخندي که به لب دارد پرسید و بی

 ندارد بهبی قشنگ نگاهی که معنی خودتی کمتر 

سعید انداخت و جواب داد_ االن باور کنم که اومدنی سر 
 و کله ات به جاي

 سفتی نخورد

 سعید با تمام عشق ش ، با تمام خواستن ش با _

 ....لحنی پر از شیرینی و راستی گفت

. 

 



 آي گفتی بانو قبل از اینکه بیا رفتم زنجان یه دل _

چشم هایش  وقتی سعید...کردم  حصارسیر شیرین بانو مو 
 را به یاد آن لحظه ي که

 حصارشیرین بانو را بعد از گذشت پنج سال به 

 گرفت ، بست دالرام هم به تقلید از سعید با تمام

 دلتنگی ؛ در حالی که دو زانو نشسته ، چشم هایش

 را بست و بوي نعنا و ریحان تمام مشامش را پر کرد و

 از گوشه ي چشم ش قطره اشکی افتاد

 لب زمزمه کرد مثل همیشه بوي نم عشقسعید زیر 

 ... میده بوي بارون بوي بهار

 شکوفهشیرین بانو  حصارسعید انگار که هنوز در 

 ...باران می شود نفس عمیقی کشید و لب زد_ عشق 
 عشق

 سعید با باز کردن چشم هایش اول از همه چشمش

 به دالرام افتاد که دست هایش با تمام دلتنگی دامن

 شت کرده و قطره ي که از روي گونهگلدارش را م

 اش ُسر خورد و افتاد پشت دست مشت شده ي



 دالرام که غرق در خاطراتش دست و پنجه نرم می

 کند

 سعید رندانه دوباره شوخی و لودگی را به حد اعالء

پاشو بیا ببینم غیر از میخکوب  ...رساند و گفت_ پاشو 
 شدن

 دنم بزنهبلدي یه ماساژ توپ بدي خستگی از تن و ب

 ... به چاك یا نه

 این بار بی بی قشنگ هم درست مثال دالرام چشم

 هایش گرد و غرق در تعجب شد و دالرام با همان

 تعجب پرسید

 منو میگید _

سعید گفت_ نه دالك پشت در رو میگم ؛ احضاي ادب نشه 
 به

 بیا ببینم دختر تو هم هر چی میگم فقط ....شما 

 چشمات کار میکنه همش

 ه بی بی قشنگ کرد و گفترو ب

 بانو من یه عمو دارم دست هر چی میرغضِب از _



 پشت بسته اونم نه معمولی یه جور بسته تا باز نشه

 ؛ این عموي ما حرف بزنه طرف حسابش گیج بازي در

 حاال این دالرام خانوم ما ...بیار فاتحه ش خوند است 

 هم حاج عمو الزم مخصوصا با اون سیبل و قد و

 قامتش

سعید نگاه پر تفریحش را به دالرام داد و گفت_ آي بابا 
 من هر چی میگم چشات چرا این طوري

 میشه آخه

 سعید به صورت ساختگی چشمهایش را شاکیانه گرد

 کرد و با گوشه لبخندي محو گفت

 نکنه ماساژ دادن بلد نیستی تو _

 چند باري با حرص الکی کف دستش را روي پایش

 ... از بخت و اقبال ما زد و گفت_ بیا اینم

 رو به بی بی قشنگ کرد و استفهامی پرسید

 نه ببرم بزارم در خونه حاج ...بانو فایده نداره  _

 باباش بگم مال بد بیخ ریش حسابش

 بی بی قشنگ با چشم هاي پر از خنده جواب داد



 آخه پدر صلواتی اون وقت من تو رو ببرم کجا _

 ولتتحویل بدم بگم بیا این جنس ُبنج

سعید با لودگی دست هایش را باال آورد و گفت_ من غلط 
 رو غلط کردم بانو چرا رو ترش می کنی

 آقا اصال بی خیال ماساژ و این جور خدمات ویژه

 حداقل راه بدید یه ده دقیقه ي رو چرت بزنیم...

 بلکه فرجی شد

 سعید رو به دالرام که در گیجی به سر می برد کرد و

 گفت

 ا جد من هیچ توفیري نداره یه بالشسر جدت که ب _

 ترکی یک.با چادري ، ملحفه ي یا اصال پالسی ( 

 ) جور رو اندازه خنک در تابستان گرم در زمستان

بده بکشم رو بخوابمدالرام در حالی که دامن از زیر زانو 
 جمع می کند

 روي زانوهایش به سمت سعید رفت و گفت

 اینجا _

 متعجب دالرام سعید موزیانه خیر در چشم هاي



 گفت

 اینجا بد یا برم رو تختت _

 .... نهههههههه _

 ...آخه نمی...پس چی_آخه  _

 سعید حرف دالرام را نیمه گذاشت و از جا بلند شد و

 بی تعارف و با خیال راحت از شرایط دالرام لبی تخت

 نشست و با خستگی ظاهري به چهرهي قرمز شده از

 خنده ي بی بی قشنگ گفت

_ 

. 

 ... ب دیگه_ خو

 سعید مکثی کرد و با مسخره بازي نگاهی به دور و

 اطراف انداخت و گفت

 آخه این جوري...االن بگم روز بخیر یا شب بخیر  _

 .... نمیشه که میشه

 و بدون حرف اضافه ي رو تخت دراز کشید و پاهایش



را روي هم انداخت دست راست اش را روي شکم 
 بلندش گذاشتوبازوي دست چپ ش را روي پیشانی 

 و زیر لب غر غر کنان گفت

 دختري تو بلد نیستی االن همه جا رو تاریک کنی _

 یا اصال بیا برو خورشید خاموش کن تا من بخوابم

 دالرام گیج و ویج نگاهش بین سعید و بی بی قشنگ

 در رفت و آمد است و حاال االن سعید سبک بال

 بدون هیچ عذاب وجدانی روي تخت خواب دالرام

 م کم پلک هایش سنگین می شودک

 رایحه ي روح بخش و دلپذیري در مشام سعید در

حال انقالب استرایحه ي که براي اولین بار است که در 
 حسگرهاي

 عصبی سعید در حال تجزیه و تحلیل است

هاي که سفت  حصاراز آن  حصاررایحه ي که یک دنیا 
 و

 سخت باشد از آن هاي که تا جان داري چون گوهري

 نظیر در مشتت نگهداري و چشم از آن برنداري بی



 رایحه ي لطیف و استثنایی که نزدیک به بینی خوش

 فرم و گوشتی سعید حرف اول و آخر را میزند و

 خواب را شیرین و شیرین تر می کند

 بی بی قشنگ بعد از اینکه صداي نفس هاي عمیق و

 منظم سعید به گوشش خورد از جا بلند شد و به

 ماده کردن ناهار راهی آشپزخانه ي کلبه يبهانه ي آ

 شکل شد و از دالرام خواست تا در کلبه بماند و به

امور نداشته ي آن رسیدگی کند و تنها کار مفیدیکه دالرام 
 انجام می دهد این است که یک جا بی سر

 ... و صدا بنشیند و به حرکات سعید نگاه کند

 دشاهسعید غرق در خواب هر هفت مرحله ي هفت پا

 را رد کرد و حال کنار آبشار و سبز زار دختري که

 گرفته و بین حصارمیداند کیست و چیست را در 

 بازوانه اش از اول طلب بوسی شیرین دارد و دخترك

 شیرین زبان با ناز دلبرانه چشم میدوزد و سر به چپ

 و راست و گاهی سر به زیر فقط لب زیر دندان می

 ....برد



 ي تخت خواب خودش می بینیددالرام پسري را رو

 سفت و محکم حصارکه بالش زیر سرش را در 

 چسبید گاهی آرام و لطیف و گاهی پر از خشونت

خواستنی و قشنگ آن را باال می آورد و در آخر یکدست 
 و یک پا روي بالش انداخت و بالش را به تخت

 ... چهار میخ کرد

 حرکات سعید وقتی یک مرتبه با هیجان و خشونت

 نگ همراه می شود دالرام با خودش فکر می کندقش

 االن اگر جاي متکا بود بوسی هم نصیبش میشد یا

 ....نه

 ساعت ها است که سعید در خواب شیرین دختري را

 دارد حصاردر 

 ش میفشارد تازه امروز پاحصاردختري که سعید در 

 ... به رویاهایش گذاشت

. 

 را در واديِ رفتار پر از هیجان سعید در خواب دالرام 

 رویایی خواستن و داشتن تمام و کمال سعید غرق



 کرده تا جایی که رو به سعید به پشتی ترکمن تکیه

 داد و زانوهایش را در شکم جمع و دستانش را دور

 زانو حلقه کرد سرش روي شانه کج شد و چشم هاي

 سیاهش آرام و سنگین رو به خواب و رویا بسته شد

 سعید دلبري حصاررویا در  تا شاید در عالم خواب و

 .... کند

 سعید غلطی زد و رایحه ي شیرین و خواستنی با

قدرت بیشتري در مشامش پیچید و با خمیازه یکشدار چشم 
 هایش را آرام باز کرد و اولین چیزي که

 شحصاربه چشمش آمد بالش سفید مچاله شد در 

 است آرنج دستش را اهرم بلند شدندن کرد و زیر

 لب گفت

 ...ق با شیرین بانو از دست رفتم من کهح _

 تار موي بلند و سیاه رنگ که در اوج سیاهی براق

 سعید حصارمیزند و می درخشد روي بالشی که در 

 است نگاه سعید را به خودش جلب کرد و این باعث

 شد سعید با حس و حال خاصی روي تخت بنشیند و



 د وبالشی که میزبان تار موي دالرام است را بلند کن

 نزدیک به بینی اش بیاورد و با دم عمیقی رایحه ي

چشم  حصارسعید به یاد اولین ...شیرین را به مشام بکشید 
 هایش را بست و با

 تمام جان و دلش بدون عذاب وجدان و مالکانه بالش

 را به همراه زلف سیاه دختري که اولین بار در اوج بی

 الغیکشید و عطر موهاي پر ک حصارخبري او را در 

 اش را بو کشید ، به صورتش چسباند و دم عمیقی

 ...گرفت

 ته دل سعید حال عجیبی دارد حالی که فقط دل

 عاشق آن را می فهمد اینکه تو مجوز داري که

 حصارآزادانه و رها در خیالت و یا گاهی در اوج بیداري 

دیگر از ...بگیر و فقط گوشه لبش را ببوسی و به بویی
 یست ولی حیا وعذاب وجدان خبري ن

 خجالت و اینکه بدون اجازه بزرگترها پیش قدم

 .... شده دست و پا گیر است

 هنوز هم صورتش در حال طواف بالشی است که دو



 سال کامل میزبان خواب و رویایی دختري بود که

 سعید همیشه با عذاب وجدان از او دوري می کرد

 ولی حاال فقط می خواهد نزدیک و نزدیک تر شود

 ... ن عذاب وجدانبدو

 تنها چیزي که سعید را در اوج طواف حراسان کرد

 نبودن و رفتن اوست و این آخرین چیزي است که

بالش را با حسرت شیرینی پایین آورد ...سعید می خواهد 
 و در حالی که

 روي پاهایش میگذارد نگاهش به دالرام افتاد که رو

 زبه او در خواب لبخند دلبري دارد و آرام پر ا

 خواستن لب زد

 !؟....حاال چطور پایبندت کنم _

. 

 

 نگاه سعید از دالرام با لبخند جدا شد و به زلفی که

رایحه ي شیرینش همچنان به قوت خودش باقیاست افتاد 
 دست به جیب پیراهن برد و با در آوردن



 دستمال سفید دور دوزي شده ي که شیرین بانو در

 تاي آن را بازجیبش گذاشته بود ، بیرون کشید و 

 کرد و با سر انگشتانش تار مو را برداشت و نیم

 نگاهی به تار مو و بعد خیر به دالرام گفت

 هنوز مثل روز اول قاراي قارایی( به زبان ترکی _

 ) سیاه.یعنی 

 تار مو سیاه را روي دستمال گذاشت و با احترام

 خاصی در حالی که دستمال را تا میزند با حسی پر از

 ...گفت_ ده تا شد میگم برات که چی به چیهخواستن 

 پلک هاي دالرام پرید و دستمال دور دوزي شده در

 جیب سعید همراه با لبخند سعید جا خوش کرد

 دالرام کمی گیج دور و اطرافش را نگاه کرد و با

 دیدن سعید که با لبخند گوشه لبش و چشم هاي

 خندانش خیر است با دست پاچگی صاف نشست و

 را مرتب کرد و با خجالت لب زددامنش 

 سالم ببخشید اصال نفهمیدم چی شد خوابم برد _

 سعید پاهایش را پایین تخت انداخت از روي تخت



 بلند شد و در حالی که پنج الیه موهایش می برد تا

مرتب شود با قدم هاي آرام و متن به سمت دالرامرفت و 
 کنارش زانو زد یک دست روي زانو و دست

 ت دالرام روي پشتی ترکمن نشست و بادیگرش پش

 کمی شیطنت گفت

 میگم نظرت چی بري سر جات بخوابی _

 دالرام که متوجه شیطنت سعید نشد با گونه هاي

 سرخ شده نیم نگاهی به چشم هاي پر خنده ي

 سعید انداخت و گفت

 االنم ...دیشب دیر خوابیدم یعنی اصال خوابم نبرد  _

سعید از لحن موذب و خجالت باید برم به بی بی کمک کنم
 زدي دالرام غرق لذت

 شد و از حالت نیمه نشست در آمد و کامل زانو به

 زانوي دالرام نشست و پرسید

 چرا نخوابیدي _

 دالرام بدون فکر با ناراحتی در چشم هاي سیاه شب

 سعید گفت



 چطور می خوابیدم وقتی یه هفته از شما بی خبر _

 عوا میشه قهر میبودم هان اصال چرا هر وقت د

سعید که ...کنید میرید من که دیگه اذیت و آزاري ندارم 
 دید دالرام رو دور حرف زدن افتاد و هیچ

 جور از موضعش کنار نمی کشد موزیانه گفت

 پاشو کم حرف بزن یه استکان چاي بریز گلو _

 خشک شد وگرنه یادم میفته براي چی دعوا کردیم

 پیش من داري اون وقته که یه گوشمالی اساسی

 دالرام که تازه فهمیده بیش از حد پرروئی کرد

 خجالت زد تا خواست بلند شود سعید حرفی زد که

 دالرام خشکش زد

 کم سرخ و سفید شو دختري که عجیب اسالم _

دست و پا مو بست البت با خدا میشه کنار اومد ولیبا سیبل 
 کلفتی مثل بابات نمیشه کنار اومد پس

 ....ه وقتشمراعات کن تا ب

. 

 



 همه چیز بر وقف مراد سعید است اینکه با خیال

 راحت و بدون عذاب وجدان آنچه که براي اولین بار

 در دلش احساس کرد بر کرسی حقیقت بنشاند

 ماه ها بود که سعید خواست یا نا خواست تمام هوش

و حواسش پرت دالرام میشد و همیشه هم پر ازعذاب 
 دنش میوجدان گلو گیر دست دور گر

 پیچید که در درد و فشاري پر از نامردي گلویش را

 ... له می کرد تا اینکه

 بیشتر وقت ها این دالرام بود که با رفتار و گفت

 هایش باعث بهم ریختگی قلب و آشفتگی ذهن

 سعید میشد

 سعید گاهی تمام شب را ، بی آنکه بداند بیدار می

 در ماند و فقط به دالرام فکر میکرد و با خودش

 جنگ و جدال ، حرف ها میزد که پر از گالیه و

 شکایت و گاهی پر از عصبانیت همراه بود ولی

((_ این دیگه نوبر واهللا انگار نه انگار طرف ....حاال
 زنش ،



 ))...دخترش یا خواهرش نیست یه سراغ نمیگیرن

 آخه مگه میشه یه دختر بی سر و صاحب باشه نه _((

 ))... نه خواهريپدري نه مادر نه برداري 

 االن نزدیک به سه و چهار ماه شد چرا هیچ کس _((

 ))... سراغ از این دختر نمی گیره

 ))....مسخره هر چی زندگی ، در اومد _((

 هر چی میشه ، باید از من در بیاد ؛ آخه اینم شد _((

))این حرف ها و هزاران حرف ها ...راه و رسم زندگی 
 و خودخوري هاي

 در طول این دو سال در شب هاي که دیگري بود که

 تا صبح سعید کالفه وار روي تخت پهلو به پهلو

 میشد و یا عرض و طول اتاقک چوبی را با عصبانیت

 رژه میرفت و فکر و دلش دل گیر دالرام و ظرافت

 هایش میشد بود و ذهنش را چون خوره می خورد

 سعید براي فرار از این ممنوع ها می گفت می گفت

 د آرام شود ولی هیچ وقت آرام نگرفت تاتا شای

 ! اینکه یاسر با بودن و آمدنش سبب خیر شد



 تنها راه فرار سعید بیرون رفتن از مزرعه و به دنبال

 کارهاي نداشته ، بود و این درگیري لفظی دالرام و

سعید را بیشتر می کرد و دالرام را بی پرواترولی حاال 
 دالرام سعید با قصد و منظور حرف میزند و

 با نجابت و دلهور فاصله می گیرد! و این چقدر براي

 بی بی قشنگ و دل بی قرار سعید قشنگ و دلپذیر

 است

 و این حال خوش زمانی شروع شد که سعید بعد از

 رفتن به دنبال یاسر و فهمیدن و دیدن چیزهاي که

 محال ممکن بود ولی ناباورانه واقعیت داشت ، شکل

 ین دست خوشی بود که خدا بهو این بهتر ....گرفت

 سعید داد بعد از آن رسوایی که آقا فتاح حرمت حاج

 مرتضی را در حجره اش شکست و بعد از آن

 و حاال که ...درگیري هاي که تا االن تمامی ندارد

 سعید خوب نگاه می کند با پوست و گوشتش فهمید

آمین همین ...که در هر شري ، خیري اعظیم نهفته است 
 باالي سر سعید ، سعیدي کهجا است 



 گوشه لبخندش روز به روز بیشتر می شود و فقط پر

 پرواز ندارد تا در آسمان آفتابی امروز پرواز کند

 سعید با دیدن دالرام که با سبد میوه به سمت کلبه

 می رود را گرفت و با شیطنت ابرو انداخت و گفت

 چقدر زندگی این طوري قشنگ تر نه ؟ _

 ي شده که سعید صبح زود که ازاالن یک هفته 

 خواب بیدار می شود بدون فوت وقت لباس هایش را

 عوض می کند و به کلبه ي که مختص بی بی قشنگ

و دالرام است ، می رود و صبحانه را همه با هم ،همراه 
 لودگی و گاهی بیش از حد خودمانی شدن

 سعید با دالرام صرف می شود

 پایبند به خانه بعد از آن سعید درست مثل همسران

 و خانواده دنبال لیست خرید و مایحتاج زندگی به

 دنبال کار روزمرگی خود از کلبه بیرون می رود و

 قبل از اذان باز هم به کلبه بر می گردد و با گرفتن

 سجاده از دستان دالرام ، سر به زیر رو به قبله اقامه

 می بندد



 ازسعید همچین که سالم نماز را داد با لحنی پر 

 خنده گفت

دالرام به ناچار و براي حفظ ...دختري بیا اینجا ببینمت _
 ظاهر در مقابل گوشه

 چشم هاي بی بی قشنگ کنار سعید دو زانو نشست

 و زیر لب حضورش را اعالم کرد و سعید خیلی بامزه

 و به طنز گفت

 بیا نزدیک تر من نماز خوندم االن دراي آسمون باز _

 می خوام برات دعا کنم بلکه؛ حاال که ولی نعمتتم 

 فرجی شه

 دالرام به این رفتارها در این یک هفته عادت کرد با

 لبخند کوچکی که پر از حسرت است سرش را

پایین انداخت و سعید بدون لمس کردن سر وصورت 
 دالرام دست هاي که به مهره و سجاده کشید

 به صورت نمایشی به سر صورت دالرام می کشد و

 ا لودگی ادامه داددر عین حال ب

 خدایا من دارم عین چی همون که گوشاش دراز و _



 ... مخملی کار می کنم تا این عین همون که

 سعید مکثی کرد و در صورت سرخ از خجالت دالرام

 که پر از حسرته، چشم هایش راباریک کرد و با ترس

 و دستپاچگی ساختگی گفت

 نه نه اشتباه شد ایشون با کالس و مجلسی می _

 خورد و میاشامند مبذول بفرما تا حافظه اش باز پس

برگردد تا ما هم آرام و مسکون زندگی بفرمایمسعید با 
 لودگی بیشتر رو به بی بی قشنگ که غرق

 لذت است از این همه صمیمیت نو ظهور از سمت

 سعید و سکوت پر از حرف دالرام گفت

 نشنیدم بگی آمین بانو ، نکن داري حسودي می _

 ه براي تو دعا نمی کنم هانکنی ک

 نه مادر ان شااهللا همیشه خوش و خرم باشید با _

 ...بچه هاي قد و نیم قد

 مرغ آمین بال هاي سفید و فاخرش را باز کرد و به

 آمین.بلنداي آسمان بیکران آمین گفت

. 



 

 اي بابا بانو بحث رو سیاسیش نکن_

 سعید کیفور از این دعاي ناب این حرف رو با نیم

 گاهی که به دالرام دارد گفت دالرامی که از خجالتن

گونه هایش اناري شدهسعید با کنایه رو به بی بی قشنگ 
 کرد و گفت

 بانو االن خیلی زود بزار براي بعد از بله گرفتن از _

 باباي کله خبر و قاتی که نمیشه با یه تانکر عسل داد

 ...باال از بس زهر داره المصب

 نشد که مشت هاي مردانه کههنوز حرف سعید تمام 

 پر از ترس و عصبانیت است در کلبه را به صدا در

 آورد که باعث شد سعید از جا بپرد و بی بی قشنگ

 هول کند و سوزن ناخواست در انگشت دستش فرو

 رود و آخه پر دردي بگوید

سعید بدون تعارف با صداي بلند که مواخذ ...چه خبر  _
 دارد

 به باز نشد با صداي پر ازگفت و احمد هنوز در کل



 التماس جواب داد

 باز کن داداش خونه خراب شدم بی بی کجا است؟ _

 بی بی قشنگ به سرعت از جا بلند شد و سعید به

 محض باز کردن در و دیدن حال و روز احمد با

 نگرانی گفت

احمد ...این چه حرفی میزنی مرد حسابی چی شد مگه  _
 با دلنگرانیکه اصال متوجه حرف سعید نشده 

 از وضعیت بوجود آمد از روي شانه هاي سعید دنبال

 بی بی قشنگ می گردد

 بی بی قشنگ سعید را کنار زد و با دلسوزي و دل

 آشوبی از رفتار احمد گفت

 چی شده مادر فداي تو بشه گلناز حالش بد شده _

 احمد که مرز بندي ها را فراموش کرد و اصال

 دست بی بی حواسش به سعید و حضورش نیست

 قشنگ را با تضرع و التماس گرفت و در حالی که به

دنبال خود می کشد گفت_ خون احد اوقلی تو رگاش هر 
 چی بهش میگم زن



 چی این مار به خودت می پیچی جواب نمیده که

 نمیده به قبر هفت پشتش خندید اگر بزارم این

 ... طوري خون منو بکنه تو شیشه

 ین خونه صلح و صفا استچی شد مادر حاال که تو ا_

 شیطون قوم اجوج و مجوج فرستاد خونه ي شما

 احمد با حرص مشهودي که پشتش نگرانی از دست

 دادن گلناز است با صداي خفی جواب داد

 افتاده به خونریزي بی بی برس به دادم تا خونه _

خراب نشدموقتی احمد بقی حرفش را یک مرتبه با فریاد 
 زد و

 هم به پاهایش اجازه حرکتاین باعث شد سعید 

 دهد

 نخواستم توله نخواستم _

 سعید قبل از اینکه از در کلبه بیرون برود رو به

 دالرام عامیانه دستور داد

 بدو سویچ ماشین رو بیار _

 وقتی سعید واکنشی از دالرام ندید دست هایش را



 به دو طرف چهار چوب در کلبه محکم کرد و نیم تنه

لبه برد و با تشر گفت_ مگه با تو اش را کنی به داخل ک
 نیست مگه مستی پاشو از جات سویچ

 ماشین بده مگه نمی بینی اوضاع رو

 دالرام به سرعت واکنش نشان داد و از جا بلند شد و

 با برداشتن سویچ از کنار پا تختی تخت کنار پنجره

 ... سویچ را با شتاب به دست سعید داد

 اتفاق افتاد کهانقدر هم چیزي با شتاب و استرس 

 دالرام در کلبه تنها ماند و ترس بهترین واژه براي

 حاال االن دالرام است چرا که تا به امروز هیچ وقت

دالرام از ترس در کلبه را بست و روي تخت ...تنها نبود 
 نشت و

 بالشی که این روز ها شب ها میزبان دالرام و

 وبعدازظهر ها به بهانه هاي واهی سعید میزبان سر 

 گرفت و حصارهاي پر حرفش است ، در  حصارگاهی 

 به جاده ي جنگلی خیره است چند ساعتی گذاشت

 که ماشینه غریبه اي در جاده جنگلی دالرام را



 ترساند و تنها عکس العملش این شد که از روي

 تخت پایین بیاید و در خانه به دنبال چیزي بگردد تا

 از خودش دفاع کند

 ابزار باغبانی.ي به چنگکه( دالرام با ترس مشهود

 که دسته ي بلندي و سر آن به صورت پنجه ي عقاب

 است همان قدر تیز و برنده) در دستش نیم نگاهی

 انداخت ولی با این همه سستی و ترس با فاصله صد

قدم از روي مزرعه ایستاده استماشین خاك گرفت ورودي 
 مزرعه ایستاد

. 

 

 اي بابا بانو بحث رو سیاسیش نکن_

 سعید کیفور از این دعاي ناب این حرف رو با نیم

 نگاهی که به دالرام دارد گفت دالرامی که از خجالت

 گونه هایش اناري شده

سعید با کنایه رو به بی بی قشنگ کرد و گفت_ بانو االن 
 خیلی زود بزار براي بعد از بله گرفتن از



 باباي کله خبر و قاتی که نمیشه با یه تانکر عسل داد

 ...اال از بس زهر داره المصبب

 هنوز حرف سعید تمام نشد که مشت هاي مردانه که

 پر از ترس و عصبانیت است در کلبه را به صدا در

 آورد که باعث شد سعید از جا بپرد و بی بی قشنگ

 هول کند و سوزن ناخواست در انگشت دستش فرو

 رود و آخه پر دردي بگوید

ا صداي بلند که مواخذ سعید بدون تعارف ب...چه خبر  _
 دارد

 گفت و احمد هنوز در کلبه باز نشد با صداي پر از

 التماس جواب داد

 باز کن داداش خونه خراب شدم بی بی کجا است؟ _

 بی بی قشنگ به سرعت از جا بلند شد و سعید به

 محض باز کردن در و دیدن حال و روز احمد با

 نگرانی گفت

احمد ...چی شد مگه  این چه حرفی میزنی مرد حسابی _
 که اصال متوجه حرف سعید نشده با دلنگرانی



 از وضعیت بوجود آمد از روي شانه هاي سعید دنبال

 بی بی قشنگ می گردد

 بی بی قشنگ سعید را کنار زد و با دلسوزي و دل

 آشوبی از رفتار احمد گفت

 چی شده مادر فداي تو بشه گلناز حالش بد شده _

 را فراموش کرد و اصالاحمد که مرز بندي ها 

 حواسش به سعید و حضورش نیست دست بی بی

 قشنگ را با تضرع و التماس گرفت و در حالی که به

دنبال خود می کشد گفت_ خون احد اوقلی تو رگاش هر 
 چی بهش میگم زن

 چی این مار به خودت می پیچی جواب نمیده که

 نمیده به قبر هفت پشتش خندید اگر بزارم این

 ... ن منو بکنه تو شیشهطوري خو

 چی شد مادر حاال که تو این خونه صلح و صفا است_

 شیطون قوم اجوج و مجوج فرستاد خونه ي شما

 احمد با حرص مشهودي که پشتش نگرانی از دست

 دادن گلناز است با صداي خفی جواب داد



 افتاده به خونریزي بی بی برس به دادم تا خونه _

رفش را یک مرتبه با فریاد خراب نشدموقتی احمد بقی ح
 زد و

 این باعث شد سعید هم به پاهایش اجازه حرکت

 دهد

 نخواستم توله نخواستم _

 سعید قبل از اینکه از در کلبه بیرون برود رو به

 دالرام عامیانه دستور داد

 بدو سویچ ماشین رو بیار _

 وقتی سعید واکنشی از دالرام ندید دست هایش را

 در کلبه محکم کرد و نیم تنه به دو طرف چهار چوب

اش را کنی به داخل کلبه برد و با تشر گفت_ مگه با تو 
 نیست مگه مستی پاشو از جات سویچ

 ماشین بده مگه نمی بینی اوضاع رو

 دالرام به سرعت واکنش نشان داد و از جا بلند شد و

 با برداشتن سویچ از کنار پا تختی تخت کنار پنجره

 ... دست سعید دادسویچ را با شتاب به 



 انقدر هم چیزي با شتاب و استرس اتفاق افتاد که

 دالرام در کلبه تنها ماند و ترس بهترین واژه براي

 حاال االن دالرام است چرا که تا به امروز هیچ وقت

دالرام از ترس در کلبه را بست و روي تخت ...تنها نبود 
 نشت و

 وبالشی که این روز ها شب ها میزبان دالرام 

 بعدازظهر ها به بهانه هاي واهی سعید میزبان سر و

 گرفت و حصارهاي پر حرفش است ، در  حصارگاهی 

 به جاده ي جنگلی خیره است چند ساعتی گذاشت

 که ماشینه غریبه اي در جاده جنگلی دالرام را

 ترساند و تنها عکس العملش این شد که از روي

 ي بگردد تاتخت پایین بیاید و در خانه به دنبال چیز

 از خودش دفاع کند

 ابزار باغبانی.دالرام با ترس مشهودي به چنگکه( 

 که دسته ي بلندي و سر آن به صورت پنجه ي عقاب

 است همان قدر تیز و برنده) در دستش نیم نگاهی

 انداخت ولی با این همه سستی و ترس با فاصله صد



قدم از روي مزرعه ایستاده استماشین خاك گرفت ورودي 
 مزرعه ایستاد

. 

 

 چنگگ در دستان دالرام چون بید در باد می لرزد

 ولی دالرام همچنان مصمم ایستاده تا در نبود سعید

 از حریم خانه و اموالش محافظت کند

 ماشین گرد و خاك گرفته در ورودي مزرعه ترمز

کرد و ترس بیشتري را به جان دالرام ریخت چرا کههیبت 
 سعید ندارد و بلکهراننده ماشین چیز کمی از 

 هم بیشتر ؛ درشت اندام بودن مرد جوان از شیشه

 ي جلوي ماشین به خوبی پیداست

 مرد جوان از ماشین پیاده شد و هیبتش حاال کامالً 

 در نظر دالرام است و چیزي که ترس دالرام را بیشتر

 کرده عینک دودي بزرگی است که روي صورت پر

 داشته شداخم مرد جوان از روي چشم هایش بر

 و حاال دالرام مردي بلند قامت با شانه هاي پهن و



 ورزید که با لباسهاي یکدست مشکی اش مخصوصاً 

 استایل برداشتن عینک آفتابی از روي چشم هایش

و گذاشتن در یقه تیشرت استصورت پر اخم مرد جوان و 
 هیکل تنومند و درشتش

 دلهوري به جان دالرام انداخت و لحظه ي دلهور و

 س دالرام بیشتر شد که مرد جوان با قدم هاي پرتر

 از صالبت قدم به قدم به دآلرام نزدیک تر می شود

 جاي تعجب دارد دالرامی که در ترس و وحشت

 دست و پا میزند و در جانش رخنه کرده چون شیر

 زنان نترس کمی به صدایش اوج داد و با لحنی که

 اخطار و ترس را به طرف مقابل القا کند گفت

 از همون راهی که اومدید ، برگردید این جاده و _

 ... این ملک خصوصیه

 مرد جوان پر از غرور جواب داد_ اگه برنگردم

 بهتره تا مرد این خونه نیومده بزارید برید چون بعد_

 از اون زنده موندن تون هیچ تضمینی نداره

 پوزخند مرد جوان چیزي نبود که دالرام آن را نبیند



 وصاً جواب تک کلمه ي مرد جوانو نفهمد مخص

 دیگه _

 دالرام چنگگ را به با هر دو دستش به صورت

 تهاجمی چنگگ را که ، چون نیزه ها تیز و برنده

است رو به مرد جوان گرفت و گفت_ منم انقدر جسارت 
 دارم تا این نیز رو تو شکمتون

 فرو کنم

 و باز هم جواب تک کلمه اي مرد جوان که پر از ترس

 ت استو وحش

 اینم خوبه _

 دالرام با ترس قدم هاي درجا زد تاشاید حساب کار

 دست مرد جوان بیاید ولی مرد جوان باکمی

 گستاخی دست هایش را به دو لبی کت میزند و هر

 شانهدو لبی کت را با دستانش به عقب برد و دست به کمر
 سپر کرد براي دالرامی که از ترس چشمانش

 به بغض نشستن

 ف تک کلمه اي مرد جوان ترس را درباز هم حر



 جان و نفس دالرام گره زد

 ....بیا یا میایی _

. 

 دالرام ترسید تا خواست واکنشی نشان دهد بلکه

 این پسر جوان گستاخ و ترس آور را از خودش و

 مزرعه دور کند صداي از پشت سرش نور امیدي

 شد به قبل مچاله شدي دالرام

 نمیبینی مردش چی میخواي اینجا دیالق مگه _

 خونه نیست بزار برو هر وقت شوهرش اومد بیا

 مرد جوان جا خود و دست از کمر برداشت و لبه هاي

 کت ش کنار هم افتاد

 دآلرام به عقب برگشت و با دیدن گلنسا خانوم مادر

احمد با شوق به سمت زنی که اصال چشم دیدنش رانداشت 
 ولی حاال در این لحظه فرشته ي نجات ش

 ، رفتشده 

 این اولین بار است که دآلرام با دیدن گلنسا خانوم

 اینطور خوشحال و شاد می شود و گرم و صمیمی از



 او استقبال می کند

 سالم گلنسا خانوم_

 گلنسا خانم پشت چشمی نازك کرد و جواب داد

 علیک سالم عروس خانوم ؛ کو این شوهر قول _

گلنسا چماغ ت خبري از احمد و دختر احد اوقلی نیست
 خانوم بدون اهمیت به حضور مرد جوان رو به

 دآلرام ادامه داد

 کجا رفتن اینا _

 دآلرام که با دیدن گلنسا خانم مرد جوان گستاخ و

 ترس آور را فراموش کرد و با هیجان از اتفاقات چند

 ساعت پیش گفت

 واي تبریک میگم گلنسا خانوم؛ گلناز حالش بد _

داري روستاگلنسا خانم با شد ، بردنش بیمارستان یا به
 تعجب در صورت پر ذوق دالرام که از

 اتفاقات تعریف می کند خیر شد و پرسید

 هیچ کس تو مزرعه نیست _

 دالرام که متوجه موقعیتش شد با نگرانی و بغضی که



 ترس را فریاد میزند گفت

 هیچ کس نیست گلنسا خانم ، همه رفتن ...نه  _

 زیر چشم به مردگلنسا خانم اخم غلیظی کرد و 

 جوان که هنوز خیر به دالرام و حرکات ش است ،

نگاهی انداخت و با صداي بلند گفت_ آقا سعیدم نیست ؛ 
 بعید میدونم سعید مردي

 ... باشه که تو رو تنها بزار و بره ، اونم نه هرکسی رو

 گلنسا خانم مکثی کرد و نگاه برندي به مرد جوان که

 خت و رو به دالرامهنوز خیر و متعجب است اندا

 ادامه داد

 اونم آقا سعید ، زن شو تنها بزاره بره ؛ نکنه حتماً  _

 حال گلناز خیلی خراب بود ، که این طوري تو رو بی

 هوا تنها گذاشتن و رفتن

 گلنسا خانوم که هیکل پري دارد تا متوجه عکس

 العمل مرد جوان که حاال در حال سوار شدن ماشین

بلند گفت_هی مگه تو مرد نیستی  است ، رفت و با صداي
 از دست آدمیزاد نیستی



 سپر می کنی ؛ مرد شی صبر شانهزن جوان دیدي 

 کن مردش بیاد ؛ دوتایی تو قد و قامت داره تا سر تو

 ات نزاره و مادر تو به عزات نزار ول کنت شانهرو 

 نمیشه

 مرد جوان با پوست خند استارت میزند و گلنسا

 ان می کشدخانم همچنان خط و نش

 اینو من نمیگم این یه دهات میگه که خوب میدونم_

سعید از مالش میگذره ولی از ناموسش نمیگذرهمرد جوان 
 بی اهمیت به جوش و خروش گلنسا خانم

 دست دراز کرد و گوشی اش را از روي داشبورد

 برداشت و درست رو به دآلرام گرفت با فلش خوردن

 بیشتري داد و دوربین گلنسا خانم به صدایش اوج

 گفت

 از کی عکس میگیري ؟ دختر بی بی دختر ؛ صبر_

 گذاشته شانهکن ببینم ، کدوم مادري تو دهنه تو 

 مرد جوان بدون اهمیت شماره گرفت گوشی را بین

 شانه و گوشش گذاشت و ماشین روشن شده را با



دنده عقب پیش می بردگلنسا خانم با حرص خم شد و از 
 روي زمین

 داشت و آن را به سمت شیشه جلويسنگریزه بر

 ماشین پرتاب ، کرد تا شاید کمی از حرصش بخوابد

 دالرام ترسیده به چنگگ تکیه داد و ماشین که

 همان طور دنده عقب میراند یک مرتبه دوري زد و

 گرد و خاکی را بلند کرد و روبه جاده جنگلی محو

 شد

 گلنسا خانم با عصبانیت رو به دالرام کرد و گفت

 ین همه سبک سري بعیده از دوتا مرد که ادعايا_

 مرد بودن و زندگی سرپا نگه داشتن ، دارند ؛ اینا

جهنم بی بی قشنگ با اون سن و سال چرا تو روتنها 
 گذاشت ، تو این خراب شده یه پیش خودشون

 نگفتن یه نِرخري مثل این میاد دست میندازه به

 اسمآبروت ، اون وقت ببینم این گردن کلفت که 

 شوهر را یدك می کشه میتونن این بی آبرویی رو

 طاقت بیاره



 گلنسا خانم ساعت ها با اینکه دآلرام مخاطبش نبود

 ولی با حرص و عصبانیت حرف زد تا شاید کمی از

 حال خرابش را سر پا کند و دآلرام در آخر طاقت

 نیاورد و شروع به گریه کرد ، گریه هاي که بین دو

 شوددستانش مدام خف می

 هنوز ساعتی از رفتن آن مرد جوان گستاخ نگذشت

 که پژو پارس سعید باقدرت در وسط مزرعه ترمز

 ..... کرد و با استرس و اضطراب از ماشین پیاده شد

 

 گلنسا خانم با دیدن سعید با حرص و غیض لبه ي

 باالي چادرش را روي هم تا کرد و روي سرش

 ر از جلويانداخت جوري که از پایین خیلی کوتاه ت

 چادر شد و دستانش را درست مثل طابکاره از پشت

 لباس بلند محلی ترك.در هم گره کرد که پاچیِن (

 زبان ها ) بلند و زیبایش به طور خیر کندي

خودنمایی می کند و با قدم هایی که پر از سرزنش وشماتت 
 است به سمت سعید که با هول زدگی از



 ماشین پیاده می شود ، رفت

 نوز کامل از ماشین پیاده نشده که گلنساسعید ه

 خانم شروع به حرف زدن کرد آن هم با تند صداي

 بلند

 وایسا ببینم تو چطور مردي هستی که زن تو _

 ناموس تو تو این خراب شده ي درن دشت وسط

 جنگل بی سر و ته تنها گذاشتی ، رفتی بعد ببینم تو

 میتونی گردن کج کنی کمر راست کنی اگه یه

 ردي از راه برسه ، دست به آبروي ناموست ببرهنام

 اون وقت ببینم بازم برات مردي و مردونگی می مونه

که رگ گردن کلفت کنیسعید مات و مبهوت نگاهی به چشم 
 هاي باران زدي

 دالرام انداخت و زیر دلش خالی شد تا خواست به

 سمت دالرام قدم بردارد آن هم قدم هاي نامتعادل و

 خانم با همان حق به جانب بودت سدّ  ترسیده گلنسا

 راه سعید شد و با حرص مشهودي ادامه داد

 باز هم می تونستی وسط بهداري داد بزنی بگی _



 زنم زنم ؛ اصال ببینم احمد بی پدر بی مادر کجاست

 که تو رو با خودش برداشته برده ، مگه تو قابلی

 بلدي بچه بگیري یا اون چالق شده بلد نیست

شو ببره تا بزادگلنسا خانم همان طور یک ریز ناموس خود
 حرف میزند ولی

 سعید با حال خرابی خیره به دالرامی است که در

 خودش جمع شده و مثل جوجه طالئی هاي باران زد

 در خود می لرزد

 یا اون بی بی قشنگ که پشت همتون در اومده و _

 دایه ي عزیز تر از مادر شده براتون ؛ اون حواسش

 ، که اگه من نیومده ، بودم که االن باید میکجا بود 

 اومدي بی عفتی که به بار اومد رو جمع می کردي

 سعید با چشم هاي سرخ و متعجب نگاه ناباورش را

 از دالرام گرفت و به گلنسا خانم داد که گلنسا خانم

هم طلبکارانه دستی رو به سعید تکان داد و گفت_ چی 
 نکنه فکر کردي مهمل می بافم

 نسا خانم با حرص به سمت دالرام که هنوز با نگاهگل



 باران زده اش خیر به سعید است ، رفت و بازویش را

 گرفت و تکان ریزي به اندام مچاله شده ي دالرام

 داد و پرسید

 دورغ میگم مگه ، اگه من سر نرسیده بودم اون _

 غول بیابونی داشت چکار می کرد

 ردنش با رگگلنسا خانم رو به سعید که رگ هاي گ

غیرت مردانگی که نادیده گرفته شده ، کرد و گفت_ آخه 
 مرد حسابی اگه من سر نرسیده بودم االن

 باید سر به بیابون میذاشتی ؛ اونی که من دیدم آش

 رو با جاش می برد

 حرف هاي گلنسا خانم سعید را عصبانی نکرد مگر

 همین حرف آخرش که صورت سعید یک پارچه

 دسرخ و نبض دار ش

 سعید که احساس خطر کرده ، نیم نگاهی به دآلرام

 که هنوز روي سکو ترسیده در خودش جمع شده ،

 انداخت و نگاهش را به گلنسا خانم داد و با ترسی که

 در جانش نشسته پرسید



منظور تون چیهگلنسا خانم دستش را با حالت بدي به  _
 سمت سعید

 نشانه گرفت و گفت

 سابی تو که زن جوون توآقا رو باش ؛ آخه مرد ح _

 خونه ات داري غلط می کنی تنهاش میزاري

 گلنسا خانم با لحن بدي اداي سعید را در آورد

 منظور تون چیه ؛ اصال الزم نکرده تو برا من لفظ _

 قلم حرف بزنی ؛ می دونی اگه من نیومده بودم اون

 از خدا بی خبر معلوم نبود می خواست چه بالي

 رو به انفجار است و دست هايرگ گردن سعید ...سر

 مشت شده ي سعید دالرام را ترساند که با هول

 زدگی قدم هایش را به سمت سعید برداشت و براي

 رفع و رجوع کردن ماجرا گفت

 ....نهههههه _

 رو به گلنسا خانم کرد و گفت

 یه گردش گر بود راه اشتباه اومد بود منم ترسیدم _

 ت و رو به خودشسعید بازوي دالرام را محکم گرف



 چرخاند و با حرص دست روي بینی اش گذاشت و رو

به دالرام هیس کشداري ، کشید؛ نگاهش را به گلنسا خانم 
 داد و پرسید

 ... کی بود ، غریبه بود یا _

. 

 

تا گل نسا خانم آمد حرفی بزنددالرام دست دیگرش را 
 روي دست سعید که بازویش

 و با ترسی کهرا در حال خورد کردن ، است گذاشت 

 در صدایش است گفت

 ...من شماره ماشین شو _

 سعید نگاه برزخی اش را به دالرام داد و از بین

 داندان هاي چفت شده اش که پر از تهدید است ،

 گفت

گردشگر آره؟سعید بیخیال گلنسا خانم شد و رو به دالرام  _
 کرد و

 با حال خرابی که عجیب به رگ مردانگی اش فشار



 پرسیدآورده ، 

 شماره ماشین _

 دآلرام همین که شماره شهربانی ماشین را گفت

 سعید با بهت و گیجی پرسید

 مطمئنی _

 دالرام با چشم هایی که مملو از اشک و بغض است _

و ترسی که جان سعید را ویران کند و به تاراج ببردسرش 
 را آرام تکانی داد تا سعید باور کند که دالرام

 اشتباه نکرده

 خانم همان طور که زیر لب سعید و احمد را به گلنسا

 باد شماتت گرفته از مزرعه بیرون رفت

 سعید در حالی که هنوز خیره به چشم هاي دآلرام

 است و خودش را لعن و نفرین میکند بابت این حال

 دآلرام بدون اینکه چشم از دالرام بردارد دست به

 جیب شده گوشی اش را بیرون آورد و در لیست

طبین به دنبال اسم کله خر می گرددبوق اول به دوم مخا
 نرسید که مخاطب پشت خط با



 گستاخی تمام سالم داد و از حال و روز سعید می

 پرسد

 سعید با خشم بی سابقه ي چشم هایش را بست و به

 اراجیف مخاطب پشت خط گوش می دهد

 سعید چشم باز کرد تا حرفی بزند که نگاه به خون

 رام افتاد و براي اینکه دالرام را ازنشسته اش به دال

 این محیط دور کند با چشم هایش به دالرام اشاره

کرد که به کلبه بروددآلرام همین که چشم هایش را براي 
 اطاعت کردن از

 سعید رو هم گذاشت قطره اشکی از هر دو چشم

 غزالی اش روي گونه اش راه افتاد

 فتهسعید با حرص پنج بین موهایش کشید و با آش

 گی لبخند نیم بندي به دالرام زد و در حالی که

 بازوي دالرام را با مهربانی گرفت و به سمت کلبه

 هدایت کرد ، همین که دالرام وارد کلبه شد و در را

 بست

 سعید با صداي کالفه اي که پر از تهدید و اخطار



 است گفت

فقط بهم بگو ، اینجا چه غلطی می کردیم_ سالم مجدد _
 داداش بزرگه عرض کردم

 سعید با دل پري از ناراحتی و تمسخر گفت

 جالب شد ، داداش بزرگه ؛ پنج سال پیش چیز _

 دیگه بودم

 مخاطب پشت خط براي اولین بار در عمر بیست و

 پنج ساله اش پر از پشیمانی جواب داد

 شرمندهسعید دندان به سابید و با خشم و عصبانیت گفت _

 هت گفتم اینجا تو خونهاین نشد جواب من یاسر ، ب_

 ي من چه غلطی میکردي

 اومدم براي دست بوسی _

 یاسر دیگه داري مزخرف میگی ، بین من و تو_

 چیزي نیست ، اومدي به درك براي چی مثل یاغی

 ها ترس به جون ناموس من انداختی

 یاسر تا همین یک ساعت پیش سعید را از ماجراي



تمام کسانی که ...ندپنج سال پیش رفع اتهام نکرده و نمی ک
 یاسر را میشناسن او را بد دلی و

 لجبازي و اینکه وقتی از کور در میرود محال است تا

 ویران نکند بی خیال نمی شود

 یاسر دو هفته پیش به رفتار شیرین بانو شک کرد و

 پشت سرش از خانه بیرون زد

 سعید با دیدن شیرین بانو در پارك سر کوچه بدون

 کشید حصاري شیرین بانو را به هیچ خجالت و ابا

 و انقدر با هم حرف زدن و خندیدن که شکوفیدبوید و 

 از گذر زمان غافل شدن و در آخر شیرین بانو با

 لبخند و شیطنتی بی نظیر دستمال حریر دور دوزي

شده اي ، زنانی به دست سعید داد و گفت_ میدونم الزمت 
 میشه مادر

 تا دستمال راسعید که بی تعارف دست دراز کرد 

 بگیرد شیرین بانو دستمال را در مشتش جمع کرد و

 گفت

 فقط یه کاري نکنی که به خودم و خودت شک کنم _



 سعید ماخوذ به حیا گفت

حواسم تا االن بود بعد از اینو نمیدونمهمین که سعید  _
 دستمال را نامحسوس بویید و

 و در جیب پیراهنش گذاشت فهمید که شکوفید

 ر گرو یار دارد از همان پارك تا مزرعهبرادرش دل د

 قدم به قدم به دنبال سعید آمر تا به این جا و به

 مزرعه ي که سعید آن را سر پا کرد ، رساند

 یاسر یه هفته تمام با خودش کلنجار رفت و تمام

 اتفاقات پنج سال پیش را کنار هم چید و فهمید که

 ستهمه آن اتفاقات یک سو تفاهم بود و پنج سال ا

 دو برادر با یک سوء تفاهم اینطور شکر آب دوستیکه 

 شده ولی باز هم دلش از اتفاق پنج سال پیش صاف

 نشد و تصمیم گرفت تا دالرام را در خلوت مالقات

 کند تا حس و حالی را که خودش تجربه کرد سعید

هم تجربه کنداتفاق پنج سال پیش ، باعث شد یاسر طغیان 
 کند و

 ... بزرگترش در بیایدرو در روي برادر 



 واي از این یاسر که اصالً راه و رسم فهمیدن و صبور

 بودن و سنجیده رفتار کردن را نیاموخت و نمی

 .... آموزد

. 

 سعید در حالی که دستش را مشت کرده با عصبانیت

 به دیوار کاه گلی اتاقک چوبی اش میزند و در گوشی

 تلفن غرید

 م نمی فهمی ، تویاسر تو هنوزم احمقی ، تو هنوز_

 هنوزم عجوالنه قضاوت می کنی و درست مثل نادون

 ها رفتار می کنی ؛ آخه من به تو چی بگم

 سعید زیر لب لعنت به تو و اون فکر خراب گفت و با

 نفس عمیقی که تا لحظه ي پیش گره خورده بود

ادامه داد_ آخه مرد حسابی بچه که نیستی ؛ دو متر قدته 
 یه

 نوزم نفهمیدي مرد به صبوري شهتن وزن ته اما ه

 سپر کنه شانهکه مرِد نه به اینکه دست به کمر 

 یاسر گستاخانه جواب داد



 که چی _

 سعید با حرص ادامه داد

 که چی و زهرمار ، آخه احمق اون موقع هم بهت _

 گفتم_ یاسر بی تفاوت جواب داد

 آدم آ خیلی حرف میزنن _

 سعید با عصبانیت غرید

 ی افتی گردن تو میشکنمیاسر گیرم ب _

 یاسر حق به جانب جوابی داد که سعید از گوره در

 رفت و فقط با لگدي که به دیواره کاه گلی زد

توانست خودش را آرام کند_ جوش نیار داداش بزرگه من 
 فقط خواستم ببینی

 که من پنج سال پیش چه حالی داشتم و تو چه حالی

 موندم

 خود تو زدي بهاون موقع قشقرق به پا کردي و  _

 خریت و حرف حساب گوش نکردي ولی حاال اون

 گوش هاي کر شده تو خوب باز کن ببین چی میگم

 یاسر خنثا و بی هیچ واکنشی به جوش و خروش



 سعید تنها گفت

 می شنوم _

سعید از بین دندان هاي کلید شده اش غرید_ گوش کردن 
 ... خالی نه نفهم ، بفهم چی می گم

 عی که تو دارچین رو بردي کنجدپنج سال پیش موق

 جا موند تو حجره چون حاجی هم این اخالق گند تو

 از بر بود از من خواست تا کنجد رو برسونم دست

 شیرین بانو

 سعید مکثی کرد ، تن و بدنش که از انقباض و

 عصبانیت در آمد و با لحنی پر از خاطره بازي ادامه

 داد

 غالم وقتی رسیدم و دیدم سر دیگ حلیم مثل_

 حلقه به گوش هر کی ، هرچی بهت میگه ، میگی

شستم خبر داد که خبريِ تو حیاط و توخونه چشم  ...چشم 
 چرخوندم نامحرمی ندیدم به غیر از

 .... دختر آقا فتاح ؛ این شد که منم موندم

 سعید با حال همان روز لبخندي زد و شور عجیبی



 گفت

 دیدم موندم تا ببینم حدسی که زدم راست یا نه_

 بلِه درست ، درست آقا داداش ما گلوش پیش دختر

 آقا فتاح گیره

 یاسر دست مشت شده اش را به فرمان کوبید و با

 خشم گفت

خوب فهمیدي که چی بشهحال نوبت سعید است که با  _
 خونسردي جواب بدهد

 همچین که فهمیدم راست و درسته ، منم اومدم _

 ... پیچیدم به پر و پات

 انست مقابل قهقهه اش را بگیرد باسعید که نتو

 قهقهه ي بلند ادامه داد

 یادته حسابی ازت کار کشیدم تو هم سر به زیر _

 فقط می گفتی چشم داداش بزرگه ؛ هر کاِر ریز و

 درشت بود من گفتم تو چشم بسته فقط می گفتی

چشم یادت حیاط رو چطور شستی و تی کشیدییاسر هم 
 بخندي زدغرق در خاطرات آن روز گوشه ل



 و تا اینکه لحن سعید پر از شماتت و دلگیري گوشه

 لبخندش را پر داد

 خواست برات راه بسازم ولی تو با خریت میفهمی _

 .... داداش کوچیکه با خریت گند زدي به همه چی

 مرد باش و مردونه فکر کن تو ...آخه نادون ، جاهل

 برادرمی من برادرتم کدام برادر چشمش به ناموس

 هاااان ...رش که من دومیش باشم براد

 یاسر با بی انصافی تمام جواب داد

من مامور سرشماري نیستم_ آخه کله خر ؛ اگه یک  _
 درصدم این طوري بود من

 دختر آقا فتاح رو خیلی وقت پیش از تو می

 ...شناختم ، اگه قرار بود

 سعید به یک بار سکوت کرد و زیر لب طوري که

 یاسر بشنود گفت

 ت خدا بر دل سیاه شیطون آخه احمق اون روزلعن _

 وقتی من رسیدم دختر آقا فتاح مونده بود پشت در

 اون وقت غروب که سگ صاحبش نمیشناسه



سعید مکثی کرد و با احتیاط ادامه داد_ پرستو خانوم هم 
 پشت در مونده بود و کلی هم

 ترس به جونش بود ، چون یه موتوري دو بار بیشتر

 ه بودتو کوچه دور زد

 یاسر گفت

 که چی _

 سعید با حرص جواب داد

 منم از دیوار رفتم باال ....که چی یو اهللا ُ اکبر  _

 پریدم توي حیاط در رو براش باز کردم که بره تو

خونه که وقتی دید در ورودي خونه هم بتز ترسیدیاسر به 
 تمسخر حرف سعید را نیم کرد

 جناب سوپر من _

 یاسر ادامه دادسعید بی تفاوت به رفتار 

 پرسیدم از حال دلش به تو _

 یاسر الل شد و تماماً گوش و منتظر ادامه حرف

 ...سعید_ جواب نداد فهمیدم اونم دلش گیر توي کله خرِ 

 تا بیایم بفهمیم چی شد آقا فتاح کلید انداخت اومد



 اونی ....تو ، هی بهش گفتم حاجی ، آقا ، سرور 

 م به دخترتنیست که تو فکر می کنی من جهن

 تهمت نزن

 سعید دست روي گونه ته ریش دارش که عجیب دل

 دالرام را می برد ، گذاشت و پر از ناامید ادامه داد

 ....یه کشیدي پدر و مادر دار گذاشت رو صورتم _

فریاد یاسر حرف سعید را نیمه کرد_ حرف نزن ، حرف 
 تو داشتی عقدش...نزن 

 میکردیم

 بیام هر کجا که هستییاسر آدم باش نزار پاشم _

 پیدا کنم و عوض پنج سالی رو دور از شیرین بانو

 بودم رو در بیارم ؛ احمقی دیگه حاجی قاتی کرده

 بود داشت انگ می چسبوند به شیرین بانو

 یاسر پر از کینه و خشم حرف سعید را برید

 ..اگه من نیومده ، بودم عقدش کرده بودي_

. 

 یکباِر اش یاسرسعید حرفی نزد و این ساکت شدن 



 را جسور تر و شاکی تر کرد

 یاسر با صدایی که کم از فریاد نداشت گفت

چی شد ساکت شدیسعید با ناراحتی دست دیگرش را _
 روي پیشانی

 گذاشت و محکم فشار میدهد بلکه این حجم از سر

 درد تسکین شود و متاسف وار براي این رفتار و

 نفهمی یاسر ادامه داد

 هنوزم یه ...یاسر تو هنوزم بچه اي ....یاسر ...یاسر _

 ... حرف رو باید هزار بار بهت گفت تا شاید بفهمی

 آخه نادون یه به دور ورت نگاه کن پنج سال من به

 خاطر اینکه تو خون اون دختر بی نوا رو تو شیشه

 نکنی از خونه ي که اونجا رگ حیات منه زدم بیرون

 یاسر با بی ادبی جواب داد

لبسعید خودش را به نشنیدن زد و با نفس عه چه جا _
 عمیقی

 ادامه داد

 که تو با آرامش زندگی کنی اما تمام این پنج سال _



 مثل آدماي مریض هنوز دنبال رد و نشونه اي االن

 اومدي اینجا ترس به جون این دختر کردي چیزي

 نسیبت شد

 یاسر پشت خط پوست خندي زد و گفت

عید خیر به پنجره ي که آره فهمیدم داداشم دل بستهس _
 دالرام دل نگران در قاب

 ! آن ایستاده ، سکوت کرد و نگاه

 یاسر با تمام دلتنگی گفت

 پنج سال داداش ندارم پنج ساله حاجی و حاج_

 ... خانوم ندارم

 یاسر نفس دلتنگی چاق کرد و با حسرت گفت

 پنج سال زن ندارم ، پنج سال زیر یه سقف با کسی_

 از خودم بیشتر دوسش دارم اما زندگی می کنم که

سعید با شماتت و ناراحتی ...هنوز نتونستم به روش بخندم
 حرف یاسر را نیمه کرد

 من بهت نگفتم ،گفتم ، با داد و بیداد زدم تو _

 دهنت ولی تو چی کار کردي



 یاسر جواب بی ربط و پر از دلتنگی داد

 اما حاال بعد از این همه سال دارم می بینم داداشم _

 همچین که از ما فاصله گرفته و براي خودش زندگی

 دست و پا کرده انقدر که زنش مثل ماده شیر به قول

 ... خودت جلوي هیبتی مثل من چنگگ بلند میکنه

سعید برادرانه گفت_تمومش کن یاسر ، هرچی بود و نبود 
 و تمومش کن

 ، بزار یه آب خوش از گلوي همون بره پایین

 ادیاسر بی منطق جواب د

 نمیتونم _

 سعید با تاسف سري تکان داد و پرسید

 چرا نمیتونی چرا باور نمیکنی چرا نمیفهمی چرا_

خودتو زدي به نفهمییاسر با تمام دلتنگی به یاد روزهاي 
 که خانه ي حاج

 مرتضی پر از خنده و شادي بود و تنها آدم خشک و

 ساکت ش خود احمق ش بود جواب داد

 که هممون دور هم جمع من موقعی باور می کنم _



 .... شیم تا نگاهت رو ، نگاه زن مو

 سعید که خوب از بی منطقی یاسر با خبر است با

 دندان هاي چفت شده وسط حرف یاسر زد و گفت

 تو رو نمی فهمم زبون نفهم ، ولی جواب منو بده ؛ _

 تو براي چی از عکس گرفتی

 یاسر خیر به عکسی که از دالرام گرفت لب زد_ نشون
 پرستو بدم بگم داداشم زن داره

 سعید با صداي پر از سر زنش جواب داد

 تو هنوزم مثل عموت ُعقدي ، یه دنده و لجباز _

 یاسر گوشی را با حرص روي داشتبورد پرت کرد و

 گفت

 آره آره اصال من عمو کوچیکه؛ من همینم که _

 هستم ، نمیتونم فراموش کنم زهري که ، به دلم

عصبانیت چشم هایش را روي هم  ریختی روسعید با
 گذاشت و

 با صورتی که از خشم مچاله شد گفت

 تمومش کن یاسر من حوصله دهن به دهن گذاشتن_



 با توي زبون نفهم رو ندارم ؛ پنج سال پیش من به

 خاطر اینکه بیشتر از این به مغز مریض تو فشار نیاد

 ، شیرین بانو که همه کسمه گذاشتم کنار تا توي

 پرستو خانوم راحت زندگی کنی احمق با

 سعید مکثی کرد و با نفس عمیقی که کشید ادامه

 داد_ آخه نمیشه هم به تو حرفی زد حرفی هم بهت

 بزنم باید منتظر واکنش مغز خرابت باشم ؛ سفارشی

 هم نمیشه بهت کرد چون تو مستعد فکر و خیال بی

 خودي

 یاسر از ماشین پیاده شد و در ماشین را محکم

 د و گفتکوبی

 چی میگی تو هااااان _

سعید با حفظ آرامش ادامه داد_ همین دیگه ، االن بهت 
 بگم کم خون به دل اون

 دختر کن سریع چوب تو َعلم می کنی و میگی حتما

 یه خط و ربطی به هم دارید

 یاسر ناخواست گفت



 غیر از اینه_

 سعید با فریاد بلندي که کشید دالرام را با هول و وال

 ه بیرون کشیداز کلب

 .... خف شو یاسر _

. 

 دالرام از صداي فریاد سعید ترسیده و با ترس و

 اضطراب از کلبه بیرون آمد و با نگرانی به سمت

 سعید با قدم هایی که ، بیشباهت به دویدن نیست

 رفت

 آقا سعید چی شد ، چرا داد میزنی_

 لحن دالرام به قدري مضطرب و دل نگران است که

وي لب هاي سعید شکل گرفتسعید با گوش لبخندي ر
 مهربانی رو به دالرام کمی سرش را کج کرد

 تا بدون هیچ عذاب وجدان کشندهاي درصورت

 دختري خیره شود که با او خاطره شیرینی دارد ، هر

 چند اگر او خودش نداند

 االن تو نگران منی ؟! یعنی االن اگه من ناراحت و _



 ی تا من بخندم وعصبانی باشم تو بلدي یه کاري کن

 هان دختري بلدي ....خوشحال شم 

 دآلرام با گیجی سرش را کمی تکان داد سعید غرق

 تماشا را به دالرام قهقهه ي بلندي زد و کال فراموش

سعید قدمی به سمت دالرام ...کرد که یاسر پشت خط است 
 برداشت و این باعث

 شد ، دالرام قدمی به عقب بردارد این قدم هاي پس

 یش به قدر ادامه پیدا کرد تا دآلرام به بن بستو پ

 رسید و پشتش مماس به در اتاقک کلبه ي خورد

 دالرام با واهمه ي که از رفتار نو ظهور سعید در این

 روزها دارد نیم نگاهی به پشت سرش انداخت ، وقتی

 نگاهش را به سعید داد سعید با چشم و ابرو به در

 با لبخند رمزبسته ي اتاقک کلبه ي پشت سرش 

 آلودي اشاره کرد و با شیطنت گفت

بسته است ؟!سعید نزدیک تر شد به دالرامی که دلش در _
 تب و

 تاب رفتارهاي پر از احساس سعید تپش هاي



 بینظمی دارد

 رفتار هاي که گاه قلبش را و گاهی نفسش را گره

 ...می زند

 حرف در دهان دالرام ماسید

 نظرش را جلب سعید دستش را بلند کرد و گوشی

 کرد با چشم و ابرو به گوشی روشن خبر از مخاطب

 پشت خط می دهد نگاهش را به نگاه متعجب دالرام

 ... داد و گفت_ میبینی کله خر هنوز پشت خط

 سعید گوشی را روي گوشش گذاشت و گفت

 اینم اخالق جدیده _

 بوق آزاد شد جواب سعید که دالرام با رفتارش

 محیط پر تنشی که یاسر محیاتوانسته سعید را از 

 کرده ، دور کند

 سعید با حس و حال خوبی که دالرام عایدش کرده ،

رفتار هاي پر منظورش را از سر گرفتدالرام ترسید و در 
 خودش جمع شد و گوشه لبخند

 ! سعید نمایان



 سعید دست ش را نزدیک به پهلوي دالرام رد کرد و

 ... در کلبه را باز کرد

 ت گفتسعید با شیطن

 ! در باز کنم ، دیگه_

 سعید با قدم بعدي که برداشت دالرام را وادار به

عقب نشینی کردترس در چهره ي دالرام داد میزند و این 
 از نگاه

 سعید دور نمانده و با همان ترس و قلب پر تپش

 وارد کلبه شد و سعید با مکث منظور داري گفت

 با خداگفتم که ، اسالم دست و پامو بسته ؛ میشه _

 .... کنار اومد اما با

 سعید با بی انصافی تمام که دلهور آور است حرفش

 را نیمه گذاشت در کلبه را باز گذاشت و با اشاره ي

 چشم و ابرو از دالرام خواست قدم هایی را که به

عقب برمی دارد باز هم تکرار کنددالرام با ترس شیرینی 
 که فقط خودش میداند چه

 بلند به عقب برداشت و سعید حالی دارد یک قدم



 یک قدم بلند به جلو برداشت

 سعید همزمان که دستش را به پشت سرش میبرد

 براي بستن در کلبه با شیطنت رو به دالرام متعجب و

 پر از ترس و هیاهوي شیرین و دوست داشتنی گفت

... 

 شیرین بانو میگه اگه پنبه کنار آتیش باشه و هوا _

 ر رو هم نباشه ، این آتیشنباشه و الخصوص راه د

سعید براي اولین بار در ....نیست که پنبه رو میسوزونه 
 تمام عمرش نگاه شیدایی به

 دالرام انداخت و با حال عجیبی ادامه داد

 این پنبه است که آتیش به دلش میشه و خرمن _

 خرمن آتش می سوزونه تا آروم بگیره ؛ پس اجالتاً 

 ....ل من بهترهاین در باز بمونه براي حال د

. 

 

 دالرام با کلی خجالت نگاهش را به زیر انداخت وقتی



کشیدن حصارسعید از کنارش رد شد و جان داد براي به 
 دختري که ماه است در عذاب داشتنش

 خودش را مجازات می کرد

 دالرام با گوشه چشمش لحظهاي خودش را کنار

 سعید مجسم کرد که چقدر خوب می شود که

 و با زندگی پایداري با هم زندگیکنارش بماند 

 بسازند

 هنوز در فکر و خیال و رویاي دوست داشتنی اش

 دیوار حسرت نساخته که سعید با لحن دلنشینی

 گفت

دختري بیا اینجا ببینمدالرام برگشت و به سعیدي که  _
 کنار قفسه کتابها

 ایستاده ، نگاه کرد و با اشاره سعید به سمتش قدم

 خجالت و دلهور است ، برداشت هاي منظم که پر از

 وقتی دآلرام کنار دست سعید ایستاد ، سعید با

 اشاره از از او خواست که لبه تخت بنشیند ؛فاصله ي

 بین تخت و قفسه ي کتاب ها تنها یک قدم است



 سعید با فاصله مشخصی که نه چندان دور است و نه

 چندان نزدیک ، همراه آلبوم کوچکی رو به دالرام

 آلبوم کوچک را در مقابل نگاه پرسشگر نشست و

سعید در حالی حرف زدن را از سر ...دالرام ورق زد
 گرفت که ورق

 هاي آلبوم هم با او هم قدم شد

 سعید عامدانه نگاهی به دالرام کرد و گفت

 خوب ، خوبه که بعضی از چیزا رو تو هم بدونی _

 دالرام با تعجب و کنجکاوي نگاه به سعید کرد ، و

 ش گوشه لبخند جذاب سعید شد و نیم نگاهیجواب

 که دلخورانه به قاب عکس حاج مرتضی شیرین بانو

 انداخت

 دآلرام رد نگاه سعید را دنبال کرد و به یاد اتفاق که

افتاد و با خجالت گفت_شرمنده به خدا ، ناراحت بودم 
 وگرنه قصد جسارت

 نداشتم به عکس حاجی و حاج خانم

 شیرین دالرام داد و گفت سعید نگاهش را به نگاه



 اگه داشتی که گوش تو حسابی می کشیدم خانوم _

 خانوما

 همین لبخند دالرام دل مهر و موم شده سعید را

 لرزاند و آلبوم کوچک که پر از عکس ها و خاطرها

 است مقابل نگاه کنجکاو دالرام ورق خوردن تا شاید

وم شیطان نفر سوم زیر این سقف نباشد_ حاجی و حاج خان
 ...که برات آشنان

 دالرام به تایید لبخند زد و سري جنباند و با حس

 کنجکاوي بیشتر خیر به آلبوم کوچک در دست

 سعید شد

 این حاج مرتضی اینجا هم حجري قالیبافی _

 صاف کرد و با شانهسعید با سرفه ي مصلحتی 

 لودگی ادامه داد

ام این شازده که کنارشه ولی نعمت شما آقا سعیدهدالر _
 ریز ریز می خندد و مراعات حال دل مردانی

 ... سعید را نمی کند

 عکسی که در آن سعید و حاج مرتضی درست مثل



 دو رفیق گرمابه و گلستان دست روي شانه هاي هم

 انداختند و صورت هاي شادشان که پر از خنده هاي

 ته دلی است نمایان است

 سعید با صورت پر خنده و خوشحال ولی بغض

 د در گلویش ، ادامه دادخوابی

 این خانوم خوشگله هم میبینی رگ حیاتی بنده _

است ، شیرین بانو ، سرو و سرو دلمدالرام پر از دلتنگی 
 با انگشت اشاره اش نرم و لطیف

 روي عکس شیرین بانو کشید و با بغض گفت

 عزیز دلِند.

 سعید که متوجه رفتار پر از دلتنگی دالرام نشد

 ادامه داد

 منم میگم صد در ...همین االن ، بهم بگه شبهاگه  _

 صد شبه ؛ من کور رنگی دارم

 دالرام خیلی وقته که ارادت خالصانه سعید به

 شیرین بانو را فهمیده و خوب می داند سعید بدون



شیرین بانو هیچ استوقتی آلبوم ورق خورد دآلرام با چشم 
 هاي گرد شده

 خیره به سعید گفت

 ....ایشون _

 ناراحتی گفتسعید با 

 بله این آقایی که امروز اومده اینجا و مانور داده_

 داداش کوچیکه ي کله خراب منه

دالرام با چشم هاي گرد شده از تعجب پرسید_ نهههه 
 !؟....

 بله _

 سعید با حرص مشهودي ادامه داد

 اسم شم یاسر ، البته من ترجیح میدم همون کله_

 خر صداش کنم

 اسر را برسی کرد و گفتدآلرام کمی بیشتر عکس ی

 چرا کله خر ، درست تو چهره شون جذبه و خشم _

زیادي هست ولی داداش دیگهسعید با دلخوري خیره در 
 .... نگاه پرسش گر دالرام



. 

 

 سعید با دلخوري گفت

 یادته درست چند ماه پیش بود که از درمانگاه _

دالرام ناخواسته وسط حرف سعید ...برمی گشتیم بهت گفتم
 د و هم دردانهآم

 ادامه داد

 همون که گفتید رفتی به دختر آقا فتاح کمک_

 کنید که بره خونه و پدرش بی هوا سر رسید خونه و

 ... شما رو با پرستو خانوم رو تو بگو و بخند دید

 سعید که از میمیک صورت در هم شديِ دالرام پی

 به رفتار همدردانه اش برد با لبخندي تشکر آمیز سر

 د و دالرام با ناراحتی ادامه دادتکان دا

 آخه یه اتفاق به این سادگی ، چرا باید یه همچین _

واکنشی داشته باشه و باعث شه که حاج مرتضیشما را 
 باور نکنه و مجبور کنه که دختر آقا فتاح رو

 عقد کنید



 سعید با پوست خنده ي که زهرش براي دالرام

 امشخص و مبرهم است سري جنباند و دالرام ب

 خوشحالی که جانش را جعال میدهد ، چیزي که از

 چشم سعید دور ماند ، ادامه داد

 ولی خوشبختانه اون شب قبل از جاري شدنه _

 خطبیه عقد آقا یاسر از راه میرسن دیگه!؟

 سعید به یاد آن روزهاي پر از تشویش و حرمت

شکنی زیر لب جواب داد_ اره اونم چه اومدنی ، همون 
 گالویز دم در یه جوري

 شدیم که آدم با دشمن خونیش جنگ نمی گیره

 دالرام با حال خوبی حرکت ریزي به خودش داد و

 دستش را رو به صورت در هم سعید تکان داد تا

 توجه سعید را به خودش جلب کند

 سعید خیره به دختري است که چشم هاي ستاره

 بارانش پر از هیجان و شگفتی است

 هم افتاده باشه مهم اینکه چرا ناراحتید هر اتفاقی _

 شما با پرستو خانوم عقد نکردید



ولی اینو یکی باید بیاد بکنه  ...سعید با مهربانی گفت_ بله 
 تا عقل بتن

 ...شده ي یاسر

 آخه چرا ، شما که بعد از عقد برادرتون با پرستو _

 ... خانوم

 دالرام با مکث و استفهامی پرسید

 بود دیگه ،درست میگم دیگه ؟ اسمش پرستو _

 !بله؟

 سعید با لبخند دلنشینی حرف دآلرام را تایید کرد و

 گفت_ بله دختري ، اسمش پرستو بود

 دالرام که دنیا دنیا از اتفاقاتی که براي سعید پیش

 آمد ناراحت و غمگین است ولی ته هاي دلش از

 اینکه سعید ، پرستو رو عقد نکرده خوشحال و

 یان قلب و ذهنشراضی است ؛ دختر این روزها قل

 فقط روي محور سعید براي من باشد حرکت می کند

 دالرام محافظه کارانه پرسید

 چرا از ...چرا بعد از عقد یاسر و پرستو نموندي _



خونه زدي بیرون اونم چی اینجا با این همه فاصله ودوري 
 اصال ببینم چرا تو این همه سال نرفتی ...

 دیدنشون

 سعید با چه غمی جواب داد

 به خاطرات یاسر_

 سعید ، خیره به دالرام فقط براي اینکه واکنش

 دالرام را در صورتش ببیند ادامه داد

 من یه عمو دارم از حاجی ما چند سالی کوچک تر _

 مادربزرگم میگفت یه روز عموم تو خونه بدون ...

هیچ حرف و پس پیش گفت میخواد زن بگیره ؛ اونمکی 
 ن بیا زن بگیرکسی که تا دیروز بهش می گفت

 میگفت

 یعنی مجردي و.سوباي لیخ سلطان نخه (  _((

 )) ) پادشاهی

 این شد که مادربزرگم خوشحال و خندون چادر_

 سرش کرد همون موقع با عموم پا شد رفت دیدنه

 این دختر که دل عمو برده



 سعید هنوز در صورت دالرام دقیق است

 دمادربزرگم میگفت وقتی با دختري رو به رو ش _

تنها چیزي که میشد باهاش دختر رو توصیف کرداین بود 
 که یه تندیس از تمام قشنگی هاي عالم تو

 قیافه و رفتار دختر است

 مادربزرگم خوشحال از اینکه عموم زن نگرفت ،

 نگرفت وقتی هم خواست بگیره دست رو همچین

 دختري گذاشته ، خوشحال و خندونم پا شد اومد

 تا پیاِز ماجرا رو گفتخونه به پدربزرگم سیر 

 دالرام با دقت به حرفهاي سعید گوش میدهد

 سعید کمی روي لبه تخت جابجا شد و درست مقابل

 دالرام نشست و ادامه داد

 دختر این جوونم برات بگه ، که از همون اولش_

 شروع شدسعید مکثی کرد و دآلرام با کنجکاوي پرسید

 چی شروع شد _

 ستور پدربزرگم خانهیچی دیگه همون روز با د _

 عموم رفت براي تحقیقات به ساعت نکشید خان



 عموم برگشته خونه و گفت

 ))....این زن بدرد عمو کوچیکه نمیخوره _((

. 

 دالرام دمق کرد و با ناراحتی پرسید

 !؟...آخه براي چی _

 سعید ادامه داد

 چی و چرا نداره که ، این که اون خانومه قبال _

ه هم دارددالرام با وسواس بیشتر به ازدواج کرده و یه بچ
 حرفهاي سعید گوش می

 دهد و منتظر ادامه حرفهاي سعید است

 من بچه بودم ، هفت و هشت سال بیشتر نداشتم _

 اما خوب یادمه همه جمع شدیم خونه پدر بزرگم ،

 مادربزرگ و پدربزرگم گفتن نمیشه که نمیشه ؛ عمو

 من حرف همه رو گوش کرد آخرش گفت

 من تصمیم خودمو گرفتم ، هر کی هم ناراحته _ ((

 ))... میتونه با من رفت و آمد نکنه

 دالرام ، هین پر تعجبی کشید و سعید با لبخند



 ادامه داد_ عموم اخالق غلیظی داره و کال حرف نمی زنه

 وقتی هم بزن تا به خواست ش نرسه ول کن نیست ؛

 نشهپدر بزرگمِم به خاطر اینکه عمو جسورتر از این 

 به عموم گفت

 باشه به حرف نرو ولی اجازه داري یه مراسم بگیر_((

 تو همین خونه ولی همچین که مهمونا رفتن پشت

 ))... بندش تو هم دست خانواده تو بگیر بزن بیرون

پدربزرگم بعد از عقد یه پولی به عموم داد و گفت((_ _
 این حق و االرثته ؛ حاال خود دانی ؛ دوست داري

 ش زندگی بساز یا آتش بزن ولی دیگهبرو باها

 ))...نبینمت

 ....عموي ما هم یه کال خري که دومی نداره_

 سعید مکثی کرد و متفکرانه گفت

 اشتباه کردم یکی چند درجه بیشتر ....نه...نه ...نه  _

 ... و ارتقاء یافته ترش داداش خودمه، یاسر

 دالرام با کنجکاوي پرسید_ بعدش چی شد

 گرمی با محبت جواب داد سعید با نگاه



 آخه من چی بگم به تو چرا چشماتو این شکلی می _

 کنی آخه تو

 دالرام هول زد نگاهش را به زیر انداخت و سعید یا

لبخند دل گرم کندي گفت_ پول از بابا بزرگم نگرفت 
 ؛دست زن عموم و بچه

 شو گرفت گفت

 من خودم مردم ، می تونم براي خودم و خانواده _((

 زندگی بسازم ، الزم به ارث و میراث شما ام یه

 )) با اجازه ...نیست 

 دالرام مبهوت با کنجکاوي پرسید

 !بعدش چی شد ، دعوا شد ؟ _

هیچی دیگه عموم رفتدآلرام با چشم هاي متعجب باز  _
 هم پرسید

 !واقعا رفت؟_

 سعید با گوشه لبخند که پر از حرف هاي نگفته

 است گفت

 بله دختري رفت_



 مکث منظور داري کرد و خیر در چشم هايسعید 

دالرام ادامه داد_ یعنی االن بیست و سه سالی هست که 
 رفتن و ما

 ازشون بیخبري البته ، پدر بزرگم و مادر بزرگم

 تلفنی با هم در ارتباطاً ، گاهی هم شنیدم عموم

 میاد یه سري به پدربزرگ و مادر بزرگم میزنه و میره

 ، اومد اونم سالی یه بار که یا اگر مراسم خاصی باشه

 نهایت نیم ساعت هم نمیشه

 دالرام با کنجکاوي بیشتر پرسید

 زندگی خوبی دارند؟_

 سعید خیلی بامزه شانه هایش را باال انداخت و با

 انگشت سبابه نوك بینی اش را کمی ماساژ داد و

 گفت_ همچین که توپ تکونش نمیده

 دآلرام با حسرت گفت

 وتخوش به حال زن عم_

 سعید پر از منظور جواب داد

 آره خوش به حال زن عموم _



 وقتی نگاه خیره و پرسشگر دالرام را به خودش دید

سر رشته حرفت را به دست گرفت و ادامه داد_این یاسر 
 کله خرابه ما هم ، بی شباهت به این

 عمويِ کله خراب ما نیست ؛ اینو من نمیگم که یه

 ش عینه عمومهطایفه میگه ، چون دقیقا رفتار

 سعید مکثی کرد و به یاد آن روز تلخ لب زد

 یادمه به خاطر اینکه عمو از این ازدواج منصرف_

 کنن خان عموم گفت

 این زن به درد تو نمیخوره بچه ، بیشتر به درد _((

 )).. من میخوره که بیاد بچه هامو بزرگ کنه

سعید کالفه از تکرار مکررات گفت_ االن یاسر اون اتفاق 
 رو چوب کرد و تو سر همه

 به خاطره اینکه اوقات تلخی نشه بین یاسر ...میزنه 

 و پرستو من از خونه زدم بیرون تا بلکه یاسر بفهه

 ( سوتفاهم بود ولی مگه به خرجش میره این ُدوَ 

 )شتر.ترکی یعنی .

 دالرام خیلی بامزه با دست به گونه اش زد و _



 دلبرانه و گفت

 ...اي واي من _

 خصمانه که پر از شیطنت و شیرینی است سعید

سرش را نزدیک نیم رِخ صورت دالرام برد و باتهدید پر 
 منظور که ساختگی بودنش پیدا است،

 گفت

 ...پاشو برو چشم زغالی، نزار نفر سوم شیطون شه _

 دالرام با گیجی سر تکان داد و سعید نفس پر

 تالطمش را با دمی عمیق در صورت گلگوِن دالرام

 ا کرد و گفتره

 یه جوري لپ تو گاز میگیرم تا ماه ها جاش بمونه _

 !. پاشو ، پاشو برو که االن شیطون همین جا است...

. 

 دالرام با لبخند گیجی خیر به سعید است که سعید

 متوجه گیجی دخترك شد با لبخند چشم و ابروي

 انداخت و خیلی مرموزانه اول خودش و بعد دالرام و

  سرش را نشان داددر آخر سقف باال



 دالرام منظور سعید را فهمید و با نجابت دخترانه ي

نگاهش را به زیر انداختدالرام خیلی ناشیانه روي 
 تختخواب کمی در جایش

 عقب عقب رفت و گونه هاي سرخ اناري اش دل

 مردانه ي سعید را لرزاند

 سعید پر از ترس اینکه مبادا دست از پا خطا کند و

 هر آن ممکن است نفر سوم جمع دو نفري که

 شیطان باشد ، با قهقهه ي بلندي مردانه ي با لودگی

 گفت

 برو که احساسات داره دست ...پا شو  ...پا شو  _

 خوش تغییرات میشه که اصال به نفع جفت مون

 نیستمکثی کرد و با درماندگی که از دالرام دور ماند لب

 زد

 ه ، توخدا لعنتت کنه که هیچیت به آدمیزاد نرفت_

 ...دختر

 دالرام قصد رفتن ندار دوست دارد تا انتهاي قصه

 بماند



 سعید با تاسفی پنهان که خنده هاي ساختگی

 مردان بیشتر در آن به چشم می خورد با هر دو

 دستش پایی را که روي لبه ي تختخواب است را با

دست هایش جمع کرد و گفت_ حال که نمیري دختري ، 
 جونم برات بگه این

 وي ما که از قضا بد دل هم هست همون جا با خانعم

 عمو که ریش سفیدي هم داره دست به یقه شد

 دالرام فراموش کاران باز هم دلبرانه با تعجب پرسید

 !...واقعاً  _

 سعید که منتظر واکنش دیگري از دالرام است با

 گوشه چشمی که پر از اخطار نامحسوس است ادامه

 ي کاري هر چی هم ، که توداد_ بلهههه ، تازه شم کجا

 دهن مبارکش حالجی شده و نشده بودم بار خان

 عموي ما کرد و گذاشت رفت

 اي واي من _

 سعید هالك این شیرین کاري هاي طنازانه که پر از

 دلبري است لحظه ي چشم بست تا شیطان رجیم را



 لعن کند و گفت

ی دالرام باهیجان کم....االنم اگه میگم یاسر مثل عمومه  _
 به سمت سعید متمایل شد و

 حرف سعید را نیمه کرد و درست مثل کاشفان راز

 بزرگ گفت

 آهااااان حاال فهمیدم ، چون مجبوري پرستو خانوم _

 رو قرار بود عقد کنی ؛ آقا یاسر که دل چرکینه ، ازت

 آره.....به دل گرفت یاد شم نمیره

 سعید گرفتار این دخترك شیرین زبان این روزها

 گفت

 ... بلههههه ؛ حاال اجازه _

دالرام باز هم با هیجان ادامه داد_تو هم از خونه زدي 
 بیرون ، رفت و آمدم نمی کنی

 ... تا اینکه داداشتون آروم بگیره

 دالرام با هیجان شیرینی صاف نشست و دست

 هایش را به هم کوبید

 سعید غرق لذت از هیجان دالرام ناخواسته با



 نه ي دآلرام را گرفت و باانگشت شست و سبابه گو

 لذت جانداري گونه ي دالرام را تاب داد و کشید

 چشمهاي دالرام به یکباره گرد شد و سعید که هنوز

 در حال و هواي این لحن و هیجان دآلرام است گفت

سعید این ...اینه که میگم ، قارقاي خودمی بالي ناگهان  _
 قدرت با لذت دندان هایش را روي هم

 ا حرص شیرینی گفتکیپ کرد ب

 آخه تو مگه سنگِ نمکی ، کالغ سیاه که این _

 طوري گوله گوله نمک میباره ازت

 دالرام پر از هیاهو ، که در قلب و جانش انقالب به پا

 کرده با گونه هاي اناري و چشم هایی که به زیبایی

 گرد شده براي رفتار ناخواسته ي سعید دستش را

 عید که گونه اش راآرام باال آورد و روي دست س

 گرفته و تکان می دهد ، گذاشت و خیر به چشم

هاي که مدت ها است به آن دل بسته لبخند زدحال دل ، 
 دالرام پر از موج هاي آرام که به ساحل

 آرامش می رسد ؛ در حال تماشایی مردي است که



 .... خیر در چشم هایش مردانه دلبري می کند

 را به خودشهمین لمس شیرین و دلچسب سعید 

 آورد و درست مثل آدم هاي برق زده دستش را عقب

 ...کشید

 سعید براي حفظ ظاهر لبخندي زد و گفت

 پاشو دیگه بیشتر از کوپنت این جا ...پاشو  _

 موندي دختري ؛ پاشو که اگه اسالم دست و پامو

 نبسته بود االن تو رو الي نون سنگگ دو رو برشته

از هم با چشم هاي که ستاره یه لقمه ات می کردمدالرام ب
 باران است خیر

 به پسري است که سخت خودش را در برابر دلبري

 هایش نگاه داشته

 سعید با حرص شیرینی اخم کرد و گفت

 خودت بی سر و صدا بزن بیرون ، فقط هم برو کلبه _

 ، درشم کیپ به کیپ ببن ، تا بانو نیومده هم جلو

 ...چشم آفتابی نشو

 سعید که هم لبخند دارد و هم اخم دالرام خیِر به



لبخندي دست پاچه ي زدسعید که واکنشی از دالرام مبهوت 
 ندید دستهایش

 را باالي سرش برد و براي ترساندن دالرام ؛ براي

 اینکه این جمع دو نفره را لکه دار نکند در حالی که

 از خودش صداي هولناك در می آورد ، پنجه هایش

 را باز کرد و گفت

 دختري برو که اگه گرگ بشم می درمت؛ ...برو _

 مزه ت زیر دندوِن نیشم بره دیگه جلو دار من

 ...نیستی آ

 طنز سعید افاقه نکرد تا اینکه سعید ملتمسانه دست

هایش را انداخت و گفت_ پا شو برو دختري گیج و ماوج 
 ؛ نمی خوام هتک

 حرمت کنم تا وقتی که از راهش وارد نشدم االنم

 ا بانو بیادپاشو برو ت

 ....دالرام پر از

. 

 دالرام پر از خجالت از شفافیت حرف سعید به



 خودش آمد از جا بلند شد چند لحظه اي رو به سعید

 با لبخندي خیر ایستاد و با شرمندگی دلبرانه ي

 چشم هایش را بست و زیر لب چشم جان داري گفت

 سعید هم لبخند دارد ولی تمام فکرش مشغول است

 ... ود چه کندکه اگر نش

 سعید نشسته روي لبه تختخواب چوبی با دالرامی

 که ایستاده رو به او ، با فاصله کمی پر از خجالت با

 هول زدگی خداحافظی کرد و رفت

 سعید به رفتن دختري نگاه می کند که وقتی اولین

گرفت و گونه سرخ گوشتی اش رامثل  حصاربار او را در 
 رفته ، به همانامروز بین انگشتان به بازي گ

 اندازي روز اول ، شیرین و خواستنی است و دل

 ... مردان اش بیشتر از این می خواهد

 سعید شیطان وسوسه کننده را لعن کرد و نگاهش را

 از دالرام برداشت و به انگشتان دست اش که براي

 دومین بار میزبان گونه هاي سرخ و شیرین دالرام

 شده ، انداخت و غرق خواستن گفت



 دل دادم رفت ، ایمان مو ندم حراج ، شانس _

ن انگشتاتش که عطر گونه شکوفیدآوردم دختریسعید براي 
 هاي

 سرخ اناري را می دهد دو دالن نیم نگاهی به باالیی

 .... نشکوفیدسرش انداخت و در آخر 

 سعید که به هدفش از قصه اي که تعریف کرده ،

 خوابنرسید با پوست خندي پر از تاسف روي تخت

 چوبی دراز کشید و در حالی که شعر هاي ترکی

 عاشقانه می خواند ، دست هایش را پشت سرش

 قالب کرد و خیر به سقف کلبه نفس عمیقی کشید

 چشم هاي سعید درست مثل لب هایش ، لبخند

 لبخندي پر از امید به آینده اي که در راه است ،...دارد

 ویاچشم هاي براق سیاهش را بست تا شاید در ر

 ش براي دخترك دیروز و امروز بدون خجالتحصار

 باز شود ...از 

 ....آمین این جا است با لبخندي پر قهقهه

 آمین فرشته زیبایی و آرزوها ، که در چهار چوب در



 کلبه اي چوبی ساده ؛ با گوشه نگاهی که پر از اخطار

 و لبخند به سعید غرق در رویا ، خیِر است

 ، به دنبال دخترك در دشتسعید در رویایی شیرین 

 مغان ، تپه ها را باال و پایین می کند و در آخر

 حصاردخترك گونه اناري را سفت و محکم از پشت در
 ی روي شقایق هاحصارگرفت و با اشتیاق هم 

 ...وحشی دشت مغان انداخت

 سعید گونه هاي دخترك خندان را با شیطنتی که در

 دندان گرفت بیداري کم از خواب و رویا ندارد به

 خنده هاي از ته دل دخترك که التماس شیرین دارد

 که سعید دست از گونه هاي گلگونش بردارد ، در

 ...ش دلبرانه می خنددحصار

 آمین به فرشته هاي حساب و کتاب که باال سر

 سعید با خنده هاي ریز ریز ایستاده اند ، لبخند زد

 که فرشته رئوف و حساب و کتاب قلم روي لوح

اشتن و همه با هم بلند خندیدنآمین بال هایش را جمع گذ
 کرد و با لبخندي پر از خنده



 اخطار داد که به کارشان برسند و عمل االن سعید را

 ... ثبت و ضبط کنند

 فرشته رئوف و حساب با سختی لبخندشان را جمع و

 جوري کردن و قلم می کشند روي دفتر اعمال سعید

 ل می کند ، که مباداکه در خواب هم محتاطانه عم

 دست از پا خطا کند ؛ فرشته ها همه لبخند زدند

 دو فرشته رو به هم با لبخند می نویسند که سعید

 چگونه در اوج خواستن دختر مورد عالقه اش از

ترس خدا دست کشید تا وقتش برسدنوشتن که سعید چگونه 
 با احتیاط با دخترك بگو و

 ین شان باشدبخند کرد ، بدون اینکه محرمیتی ب

 فرشته رئوف با خنده هاي دانه دانه لب زد

 این بشر تا کجا عاشقی از بر است _

 فرشته ي حساب جواب داد

 اگر راه و رسم بداند تا ابد _

آمین نگاهی به آسمان انداخت و لب زد_ همیشه مراقب 
 است



 آمین لبخند خدا را دید و لبخند زد

 ...خدا بخشید به شرط اینکه تکرار نشود

 آمین که به سختی لبخنده پشت ، لب هاي دعا

 گویش را بسته ، با نگاه به سعید غرق در رویا سري

 تکان داد که چقدر با احتیاط و مراقبت دخترك را در

 ..ش جا به جا می کندحصار

 آمین.مرغ آمین با لبخند و دو دلی آمین گفت

. 

 

 یک هفته ي شده که با آمدن گل پسر احمد و گلناز

 ... رنگ و بوي دیگري گرفت همه چیز

 بی بی قشنگ با شوق و اشتیاق زیادي تمام وقت و

 کارش را به گلناز و زغال گور گرفته که احمد با

حرص رویش گذاشت اختصاص داد_ احمد مادر کم بگو 
 زغال گور گرفته ؛ خدا رو خوش

 نمیاد رو بچه اسم میزاري

 حصاراحمد نیم نگاهی به سر و شکل نوزاد که در 



 لناز ، هنوز پستان به دهان در خواب شیر میمکدگ

 انداخت و گفت

 دورغ مگه ؟! مادر سفید تر از برف شب چله منم _

 ..که حرفی توش نیست از جمال و کمال

 احمد با تعجب و حرص دست مشت شده اش را کنار

 لب هایش گذاشت و نگاه پر تاسف ش را به بی بی

که هم بیبی  قشنگ که کنار گلناز نشست داد و لب زد
 قشنگ به خنده افتاد و هم گلناز که به سختی

 نشسته ، است به خند وا داشت

 آخه نگاه ، اَ اَ اَ این لبو نیم پز به کی رفت ؛بچه _

 انقدر زشت نوبر واهللا

 نگو مادر خدا قهرش میگیره بچه به این ماه ي ؛ _

 نوزاد اولش این شکلی بعد کم کم به رو میاد

 ی از چاي را در سینی گذاشت واحمد استکان خال

 گفت

 وا مگه قرار جا بیفته که به رو بیاد ؛ اصال خدا قهر _



کنایه از نچسب بودن )گلناز .ش بگیره بهتر از این شیته( 
 با لبخندي پنهان لب ورچید و احمد از ترس

 اینکه شوخی اش به مزاِج گلناز خوش نیاید براي

 ر تمام کردرفع و رجوع کردن دنبالی حرف را این طو

 در هر حال عصاي قابلی میشه این پسر ، همین که _

 من خوشگلم بسته ، گلی نازم

 گلناز که دیگر طاقت این همه طنز کالم را نداشت به

 خنده افتاد و احمد خیلی نمکی دستی به نشانی برو

 بابا حوالی گلناز کرد و از کلبه بیرون زد

 تر واحمد با دیدن سعید که روز به روز سر حال 

قبراق تر است ، خوشحال شد و لبخندي جاندارتحویل سعید 
 که قابلمه به دست سمت آشپزخانه ي

 کلبه ي میرود ، دستی تکان داد و گفت

 داداش کار بري _

 نه برو به سالمت فقط حواست به انژکتوري باشه _

 احمد با بی حوصله گی جواب داد

 ...داداش من پیاده برم بهتِرها _



خود تو چرا لوس می کنی آخه_اي بابا ؛  برو پسر ، _
 من رفتم ولی گفته باشم منو تو جاده بزار

 همون جا ولش می کنم ، قبوِل؟

 سعید خندید و با همان خنده ي پر از حرف بلند

 گفت

 قبول ، اگرم خواستی می تونی چهار تا درشِت پدر _

 و مادر دار بارش کنی

 بلمهاحمد رفت و سعید پشت سر احمد آب داخل قا

 را با شوخی و خنده پاشید

 .... سعید با دیدن دالرام که

 

 سعید با دیدن دالرام که در آشپزخانه ي کلبه ي

 شکل در حال جنب و جوش است لبخند خبیثانه ي

 زد و سرمست از این خلوت هاي نا خواست قابلمه ي

 که حال هیچ آبی در آن نیست به سمت آشپزخانه

 قدم برداشت

 ا جدیت در حال آماده کردندیدن دخترك که ب



 ناهار است باعث شد سعید بی خیال اذیت و شیطنت

کردن ، شود و با صداي رسایی بگوید_ دختري نمک 
 بزن به غذا، بزار بوش در بیاد چی

 ... پختی

 دالرام با هینی که کشید به عقب برگشت و سعیدي

 که یک وري با شانه تکیه به چهار جوب در زده را

 لی زد و با گذاشتن قاشق در بشقابدید لبخند خجو

 روي اجاق گاز دستی به سر و وضع اش کشید و

 سالم آرامی داد

 ...علیک سالم قارقا خآنوم _

 آ با تاکیدي که سعید گفت باعث خجالت بیشتر

دالرام شد و دالرام زیر لب ممنونمی دادسعید که سر پا 
 منتظر واکنش دالرام است شانه اش

 دا کرد و قابلمه ي خالی را بهرا از چهار چوب در ج

 سمت دالرام گرفت

 بگیر ببینم این قابلمه رو _

 هنوز دالرام قدمی برنداشت که سعید از قصد راه را



 ... براي دالرام بست

 حاال دالرام رو به سعید و پشت به اجاق گاز است و

 ضربان قلبش چون دارکوبی که به تنه ي درخت نوك

غما می برد ، بردسعید بدون میزند و آرامش جنگل را به ی
 هیچ عذاب وجدانی و سرشار از شیطنت

 نوظهور چشم و ابرو باال و پایین می اندازد و لب زد

 همچین که طمع غذا ت به دل بشینه با خودت _

 ... چکار کنم ، دختري ، هان

 دالرام با چشم هاي گرد شد خیِر به سعیدي که در

 نگاهش پر از خنده است لب زد

 ... چی _

 سعید با حرص شیرینی دست به سمت بازوي دالرام

 ...برو و با پس زدنش گفت_ چلیمچی

 دالرام که کمی تعادلش به هم خورد با فاصله ي کمی

 پشت سعید ایستاد و هنوز خیِر به سعید است

 سعید با دیدن دالرام مبهوت لبخند گله گشادي زد

 و گفت



 کال ببین هم خوش قد و باالم هم مامانی ام ؛ در _

 ... پسر خوبیم

 سعید کمی دست به چانه ي ته ریش دارش به حالت

 فکر و تمرکز کشید و رو به دالرام که لبخند گیج

 ...دارد ، با لودگی گفت_ گفته با شما آ ، اهل سواري دادنم
 همچینی بگی

 نگی یه کوچولو در حدي که رو و آستر نخواهی هم

 لیک برترسواري میدم در حد باشگاه هاي  ....هستم 

 دالرام کمی به دور و اطراف نگاه کرد و با گیجی

 دلبرانه ي گفت

 !با منید؟ _

 سعید پوف کالفه ي کشید و در حالی که در قابلمه

بر میدارد رو به دالرام خبیثانه گفت_ نه با ارواح پشت 
 سرتم ؛ مگه تو نمی دونستی من

 با جن و ارواح در ارتباطم

 سعید قدم برداشت ودالرام ترسید و کمی به سمت 

 سعید با بدجنسی گفت



 اَ اَ اَ دختر چکار کردي لح کردي خاخاخون رو که _

 و با بدجنسی تمام نگاهش را به کنار دالرام داد و

 گفت

 خاخاخون شما ببخش ، این دختر حواس پرتی _

 حصاردارهدالرام با ترس زیاد نا خواسته خودش را در 

 ... سعید انداخت و سعید

 یش و مات شدو سعید ک

 ي سعید شانهدخترك ترسیده دست هایش را روي 

 گرم سعید جا گرفت و سعید حصارجمع کرد و در 

 پر از غافل گیري دست هایش را چون پیچک به دور

 دالرام پیچید و سرش را به سمت شانه کج کرد و

 آرام و پر از التماس لب زد

. 

 ..._ باور کنم که ، هنوزم چیزي یادت نیومده

 ام که تازه متوجه رفتار ناخواسته اش شده پر ازدالر

 خجالت ، خواست فاصله بگیرد ولی حلقه دستان

 سعید تنگ تر و سفت تر شد و دالرام را بیشتر به



 خودش چسباند

 سعید با تمام جان و دلش دالرام را به خود چسباند و

 ... نفس هایش را با عطر بکر دالرام چاق می کند

ر از عذاب وجدان نیست!!!سعید سعید امروز ، دیگر پ
 گرفته و هرچه حصارمالکانه دالرام را در 

 دآلرام تقال می کند براي رهایی و جدایی این سعید

 است که با لبخند و مر از ذوق و شوق مانع از دوري

 دالرام می شود

 دآلرام ، آرام گرفت و با بغض گلو گیري لب زد

 سونیتو باز کنی ، داري منو میتر حصارمیشه  _

 سعید از در طنز و شوخی وارد عمل شد

 محصارچرا مگه خودت دوست نداشتی همیشه  _

دالرام ...باشی االن چیش ترس داره گوگولی لپ قرمزي
 معذب و خجالت زده سرش را بیش از حد در

 یقه فرو برد ؛ جایی که صداي تپش هاي قلب عاشق

 سعید نت هاي موسیقی شد در جان و دلش و قلب

 را آرام کردناآرامش 



 سعید پر از آرامش این هواي دو نفره دم عمیقی

 را شکوفهگرفت و براي آرام کردن دل بیقرارش اولین 

 روي سر دالرام مهر و موم کرد

 دالرام لرزید و بیشتر در خودش جمع شد

سعید اصرار دارد به دانستن_نگفتی ، هیچی یادت نیومده 
 ؛ مگه میشه تو این

 حتی یه خط از زندگیت دو سالی که اینجایی ،

 !یادت نیاد؟

 دالرام با تمام دلتنگی لب را روي هم گذاشت تا

 بغضی را که پشت لب هاي چفت شده اش آماده ي

 فوران است را نگه دارد

 سعید تمام تالشش را می کند تا پرده از این راز

 بردارد از این که چرا دآلرام نمی خواهد برگردد و یا

 ...حداقل حقیقت را بگوید

 سعید امروز ، دالرام را منحصرانه و مالکانه براي یک

عمر خودش ، می خواهد ، نگه دارد_ منو نگاه کن 
 ...دختري



 دالرام با چشم هایی که از بغض و اشک می لرزد

 نگاهش را باال کشید و در نگاه خوشحال و شاد سعید

 گره زد

 سعید با لبخند گفت

 به خوبی .... با انصاف بیشتري گذشته تو ، یاد کن _

 هاش ، بیشتر فکر کن ، تا منم دست و بالم باز باشه

حرفی سعید با سرفه ي مصلحتی بی بی ....تا بتونم تو رو 
 قشنگ نیمِ 

 ...ماند

. 

 

 اوا مادر ...دالرام مادر کجا موندي تو آخه  _

 نمیدونستم تو هم اینجایی

 دالرام از خجالت گونه هایش سرخ و لب هایش

ن هایی که ، با بی رحمانه تمام ، لب هاي چفت هم شددندا
 صورتی

 خوش رنگ را زیر ساطور برنده ، خود برده ؛ لب



 هاي که این روزها نگاه عاشق سعید را شیفته ي

 خودش ، کرد را نیش میزند و رد خون نگاه سعید را

 جلب کرد

 سعید که جانش در میرد که انگشت بکشد روي لب

 خندي زد وهاي اسیر شد با آرامشی عجیب لب

 ش رها می کند لب زدحصارهمانطور که دالرام را از 

 ...به دندون نگیر دختر داغون شد آخه _

سعید نگاه به بی بی قشنگ داد و با دم عمیقی گفت_ این 
 ..چه حرفیه بانو ، این قارقاي ما

 بی بی قشنگ اخم کرد و با شماتت حرف سعید سر

 خوش را نیم کرد

 حرف و دیگه نزن ؛ چی هی مادر ، مگه نگفتم این _

 بهش اسم هاي عجق وجق می چسبونی

 بی بی قشنگ نیم نگاهی به دآلرام که از خجالت در

 حال آب شدن است ، انداخت و با لبخند اشاره به

 دالرام کرد



سعید دست هایش را به پهلو زد و با لودگی گفت_ چی 
 دوست داري بهت بگم ، دختري ؟ دخترو ؟

 ترکی به.غ سیاه ؟ قاراگوز( دختره ؟ قارقا ؟ کال

 بگم یا ...چشم سیاه ) من اینا رو ، فقط بلدم -معنی 

 ...نگم

 سعید مکثی کرد و متفکرانه دستی به چانه ي ته

 ریش دارش کشید و گفت

 اصال اینا بهت بیشتر میاد ، هر چی فکر می کنم _

 میبینم به غیر این ، هیچ اسمی بهت نمیاد

 عید شاخک هاي دالرامباز هم مکث منظور داري س

را حساس کرد_ البت اینو من نمیگما ، اونی میگه که اسم 
 روت

 گذاشته

 بی بی قشنگ لبخند نیم بندي زد و رو به سعید

 گفت

 بیا برو بچه ، که از تو پررو تر فقط خودتی ؛ من _

 نمی دونم شما مردا کی بزرگ میشید ؛ از قد و



 ر میاريهیکلت خجالت بکش ، چی اداي بچه ها رو د

 سعید درحالی که اشاره مستقیم به دآلرام دارد رو

به بی بی قشنگ گفت_ نمیدونم واال ، اما اینو خوب میدونم 
 ، حتی اگه زنم

 بگیرم همینی که هستی

 سعید رو به دآلرام بدجنسانه گفت

 زن بگیرم دخَتُر ؛ از این زنانی که روي پنجه پا راه _

 ... میرن با کلی شیتان پیتان

 بی قشنگ در حالی که خنده به لب دارد ولیبی 

 مدام نگاهش دور و اطراف می گردد و با دیدن جارو

 چوبی کنار کیسه هاي آرد است ، آن را برداشت و

 ناغافل ضرباتی را حوالی سعید کرد

بی بی قشنگ با خنده گفت_ مرد حسابی اینی که زایدي 
 رو بزرگ کن بعد

 د و دستانش راسعید همچنان با لودگی رفتار می کن

 سپر ضربات دسته ي جاروي بی بی قشنگ کرد تا با

 تمارض هم شده ، چشم هاي دالرام برق بیشتري



 بزند و لب هایش بیشتر گل لبخند بکارد

 آخ آخ آخ چکار می کنی بانو جاش می مون ها _

 ...سعید با خنده و شوخی به دالرام خیره شد و

. 

 شد و گفت سعید با خنده و شوخی به دالرام خیره

 تو چرا هیچی نمی گی ، مثل ماست هم زده فقط _

 نگا نگا می کنی

 با حرص ساختگی گفت

 بیا ، خوبی هم به شما زنا نیومده ؛ من به خاطر _

خودتون میگم ، یه سه چهار تا زن بگیرم ؛ فشارزندگی 
 زیاد میشه اون وقت شاید فرجی شد و من

 زودتر آدم شدم

 نگاه سرخوش سعید داد ودالرام وقتی نگاهش را به 

 قطره اشکی از چشمش با ترس از دست دادن این

 !!..مرد همه چیز تمام افتاد

 ..سعید کیش و مات شد

 به یک بار تمام لودگی و شوخی را به قول احمد



 افسار زد و یک قدم پر از نگرانی به سمت دالرام

 آخه ...برداشت و مضطرب پرسید_ چی شد به تو 

 ید که شوخی را از مرز گذراندبی بی قشنگ به سع

 چشم غره رفت

 سعید بدون در نظر گرفت بی بی قشنگ با بی

 حوصله گی گفت

 من ، تو کار تو یه دونه موندم ...واقعاً که  _

 یه بام و دو هوا به حال و روز ....هنوز لنگ در هوام ...

 هستم ، ....اصال نمیدونم ، باشم ، نباشم  ...من میگن 

 ....ازه دارم که داشته باشمت ، یا نداشتهباشم اج ....نیستم 
 تا دل ...بعد تو اینطوري اشک میریزي

 بلرزونی

 چشم هاي لرزانه دالرام نیمچه صبر سعید را هم برد

 که باعث شد سعید صدایش را کمی بلند کند و رو

 به دالرام با حرص بگوید

 هان ، کو ؛ در باز شد کور کور زن ریخت ....کو زن  _

 تو خونه ، جاي تو رو گرفتاومد 



 تا دالرام خواست نگه بردارد از صورت یک پارچه

 سرخ سعید

سعید تشر زد_ نگاه نه دزد ؛ آخه دختر حسابی عقل و 
 شعور هم

 داشته باشی خوب چیزي ، الخصوص جنبه شوخی

 دالرام با حسادت زنانه که در جانش قُل قُل می کند

 ناخواسته گفت

 ... ؛ خوبه منم بگم اصال شوخی قشنگی نبود _

 به یکباره چشم هاي سعید از خشم سرخ و رگ

 هایش نبض تندي زد و صورت سرخش بیشتر از حد

 معمول ملتهب شد و در نزدیکترین حالت به صورت

 دآلرام گفت_ نشنیدم

 دالرام با من من خواست ادامه دهد

 سعید به یکباره همه چیز را ، حتی حضور بی بی

 و گفتقشنگ را فراموش کرد 

 مرداي طایفه ي ما ، از دم کله خرن می فهمی کله _

 ... خر ؛ خودشون تو هر چیزي خوردن نمی کنن



 یعنی در اصال براشون مهم نیست که مالشون امروز

 باشه یا نباشه اما ، اگه یه نفر ناخواسته می فهمی

ناخواست به ناموسشون نگاه چپ بندازه ، خوببلدن گردن 
 ین اتفاق بهبشکنه حاال فکر کن ا

 !....خواست و اراده باشه

 صورتش را کمی پایین تر آورد و مماس به صورت

 ترسیده اي دآلرام ادامه داد

 هر وقت فکر کردي به این درجه از عرفان رسیدي _

 که گردن تو بشکنم بهم بگو ، حاال هم جلوي چشم

 نباش

 واکنش سعید به قدري تیز و برنده است که دالرام

 شه ي آشپز خانه کلبه ي شکل ، بازاز ترس در گو

هم در خودش جمع شدهبی بی قشنگ براي رفع و رجوي 
 دعوا ، میانجی

 ي شانهگرانه وسط ایستاد و دست روي قفسه ي 

 سعید گذاشت و به عقب ُحل داد

 رفتار سعید ترس را هم در جان بی بی قشنگ



 انداخت که با لحن ملتمسی گفت

 عنت کنبیا برو بیرون مادر ،شیطون ل _

 سعید با نگاه آخرش اخطار را به دآلرام داد و از

 آشپزخانه ي کلبه ي شکل بیرون زد

بی بی قشنگ اخم ریزي به دآلرام انداخت و گفت_ واي 
 از دست تو انقدر سر خوشی ؛ حرف زدنم یاد

 بگیري بد نیست آ

 بی بی قشنگ پشت به دالرام به سمت ظرفشوئی

 م بشنود با حرصرفت و زیر لب طوري که دالرام ه

 ادامه داد

 نمیدونم شما جوانا کی میخواهید به عقل برسید _

 شیر آب را باز کرد ، از شانه اش نگاهی به دالرام

 انداخت و گفت

اینم حرف بود تو به مردت زدیمردت چه حرف و  _
 ...آرزوي دور و درازي

 ولی هر چه هست دالرام دوست دارد و در دلش

 غوغایی شد



 مچنان حرف میزندبی بی قشنگ ه

 مرد که میگه ، چون ذات بچه داره ، می خواد _

 خودشو به رخ بکشه

 بی بی قشنگ بازم هم با اخم و تخم نیم نگاهی به

 دالرام ، که در گوشه ي آشپزخانه بی حرکت ایستاد

 انداخت و پرسید

بی بی ...تو چی؟! تو چی رو میخواي به رخ بکشی _
 سبد قشنگ سیب زمینی خورد شده را در

 ریخت و شست و با برداشت سبد سیب زمینی به

 سمت اجاق گاز رفت و با نگاه متاسفی ادامه داد

 اونی که میخواست بگیره ، تا حاال صد باره گرفته _

 بود معطل تو با این همه ادا و اطورار نمیمون

 بی بی قشنگ نگاهش را از دالرام برداشت سیب

 ن نمک پاشزمینی را در قابلمه ریخت و با برداشت

 بزرگ سفید رنگ ، شروع کرد به هم زدن غذا و

نمک ریختنبی بی قشنگ باز هم شروع کرد به شماتت 
 کردن



 دالرام که ترس از دست دادن سعید در جانش بلوا

 به پا کرده

 سال به دوازده ماه مثل کارد و پنیر دارید همدیگر _

 رو می برید ، حاال این یه مدت که این از خر شیطون

 ده شده و دل به دلت میده و باهات میگه وپیا

 میخنده تو باید اینطوري چوب ال چرخش کنی

 دالرام پر از بغض خانه خراب کن ، چون تیر از کمان

 کرد صورتش حصاردر رفت ، بی بی قشنگ را از پشت 

 را روي کتف خمیده بی بی قشنگ گذاشت و براي

 اولین بار با تمام دلتنگی بغض اش شکسته و اشک

 هایش سرازیر شددالرام در حالی که گریه میکند لب زد

 ....ترسیدم بی بی_

. 

 بی بی قشنگ مالقه را در بشقاب کنار اجاق گاز

 گذاشت و مهربانی به سمت دالرام برگشت و او را در

 گرفت و مادرانه گفت حصار

 چرا ترسیدي مادر! این مردي که من امروز دیدم تا_



 ی که پا تو خلوتشآخر عمرت ، تو تنها کسی هست

 پس دل به دلش بده ...میزاري 

 گاهی اوقات براش مادر باش و براش دل بسوزون

 گاهی اوقات خواهر باش ، فقط خوبی یاشو ببین

 گاهی اوقات رفیق باش ، پا به پاش رفاقت کن و

 اش باش شانهمحرم حرف هاي تو 

 ولی کنار همه ي اینا ، همیشه براش زن باش ،

ش فاصله حصاربی بی قشنگ دالرام را از پادشاه دلش باش
 داد و با

 دست هاي گرم مادرانه صورت ملتهب دالرام را قاب

 کرد و گفت

 زنانگی به خرج بده ، نه از اینایی که زري و پري تو_

 شوخی و خنده میگن اونم بد نیست آ ، ولی زنانگی

 به اینه که سیاست داشته باشی ، هر حرفی رو نگی و

 تو خلوت خودت چه تو خلوت زن وهر کاري رو چه 

 شوهري تون انجام ندي ؛ بلد باشی قلق مرد تو

 بگیري دستت ؛ بلد باشی باهاش بگی بخندي ، شاد



 باشی حتی اگه ، تو دلت تلنبار تلنبار غم و غصه

 نگاه مهربان بی بی قشنگ در نگاه دالرام که چون...باشه

 دانش آموختگان ذبده محو معلم است ، خیره شد و

 گفت

 االن فهمیدي مادر _

 دالرام سرش را به معنی فهمیدن تکان داد

 بی بی قشنگ خندید و گفت

 حاال که فهمیدي یه استکان چایی خوش رنگ و _

 رو بریز بزار تو سینی ببر به دست شوهرت تا بلکه

 اخم و تخمش وا شه به لطف خدا ، وگرنه دوباره

پشت در  همون آش و همون کاسه استدالرام سینی به دست
 اتاق سعید ایستاده و

 خیره به سینی که دو استکان و دو پیاله توت و قند

 در آن چشمنوازي میکند نفس هاي عمیق میکشد

 تا بوي گل محمدي که روي قندها گذاشته است ،

 جانش را آرام کند

 بوي گل محمدي معجزه کرد و قلب پرتالطم دالرام



 سینی را دررا آرام و لب هایش را به خنده مزین کرد 

 یک دست گرفت و انگشتان دستش را پنجه کرد و

 چند تقه به در اتاقک چوبی نواخت و با مهربانی

 گفت

میشه بیام توسعید که روي لبه تختخواب چوبی نشسته و _
 با

 حرص و عصبانیت تفنگ دولول شکاري را ، روغن

 کاري می کند ، جواب داد

 وقاتم تلخ ، یهبزار برو ؛ به پر و پام نپیچ که االن ا _

 چیزي میگی جوابش میشه چک و لگد که نه تو مرام

 منه و نه تو تربیتی که شیرین بانو بهم داده

 دالرام دوباره دستش را مشت کرد و چند تقه به در

 اتاقک کلبه ي زد و مصرانه تکرار کرد

 میشه بیام تو ؛ لطفاً مهربون باش ، قول میدم منم _

براي اولین بار طنزي را که مثل آدمیزاد حرف بزنمسعید 
 با طنازي از جانب

 دالرام دریافت کرد، لبخند به لب هایش آورد و با



 حفظ همان لبخند ، پشت لب هاي بسته اش جواب

 داد

 تو مگه بلدي مثل آدمیزاد هم حرف بزنی _

 بله که بلدم ، خوبه شم بلدم _

 چی میخواي حاال _

سته و متاسفانه دالرام با طنازي بیشتر گفت_ براي آقاي خ
 ناراحتی از دست

 دختري و دخترو دختره و گاهی اوقات قارقار و

 هرازگاهی کالغ سیاه چاي آوردم ، براي رفع و رجوع

 حرف بزرگتر از دهنم، که زدم

 نه بابا _

 سعید دستی روي لب هایش کشید و تا انتهاي چانه

 اش آورد سري تکان داد و اجازه ورود داد

هم بذار و برودالرام مسرور از اولین  بیا تو ، سینی رو _
 پیروزي ، در کلبه را باز کرد و

 در چهارچوب اتاقک درست مثل پرنسس ها زانو خم

 کرد و لباس محلی اش روي زمین کلوش تر شد و



 خیلی بامزه گفت

 سالم عرض شد خدمت مرد بزرگ که بزرگانه بنده _

 رو بخشیدن

 دیدسعید که خودش را در مسند قدرت و بزرگی 

 لبخندي زد و گفت

کم نمک بریز ، نمکدونسعید با مکثی کوتاهی اشاره به _
 میز چوبی کنار

 تختخواب کرد ، که دالرام ناخواسته تمام طنازي را

 در یک جمله ریخت و گفت

 منت بر سر منه ، دلباخته به نهاید و بنده را عف _

 !بفرمائید به لطف و بزرگی خودتان آقا

 ك کرد و با اخطار که پر ازسعید چشمهایش را ناز

 خواستن است جواب داد

 ببین منو این بار دوم دارم بهت میگم کم نمک _

 ...بریز

مکثی کرد و پر از منظور ادامه داد_ که نفر سوم جناب 
 !شیطان



. 

 پارت.

 دالرام که فهمید زیاده روي کرده ، سینی را روي

 تختخواب چوبی گذاشت و خودش هم لبه ي

 سعید که مشغول روغن کاري تفنگ تختخواب رو به

دولول است ، نشسته و با فرو بردن آب دهانش گفت_ 
 بفرمایید آقا سعید این هم چاي تازه دم با توت و

 قند خدمت شما

 سعید نیم نگاهی به سینی انداخت و زیر لب

 ممنونمی گفت

 دالرام بیشتر تالش می کند براي هم صحبتی با

 ستسعید که با اخم و تخم مشغول ا

 چیکار می کنید _

سعید تفنگ را باال گرفت و نشان دالرام داد و گفت_ دارم 
 درخت آب میدم ، دختر مگه نمی بینی دارم

 روغن کاري می کنم زنگ نزنه

 دآلرام با چشم هاي برق زده تفنگ را رصد کرد و



 گفت

 واي خداي من ، میشه منم دست بزنم _

 ده جوابسعید تفنگ را به دست دآلرام داد و با خن

 داد

بیا دست بزن ؛ ذوق مرگ نشی یه وقتدآلرام با هیجان  _
 بیشتري ادامه داد

 واي چقدر سنگینه _

 سعید استکان چایی را از سینی برداشت و همانطور

 که چاي را می نوشد با نگاه خیره جواب دالرام را داد

 این تفنگ ، تفنگ شکاري ، اسباب بازي که _

 نیست

 ي به سعید خیره شد و گفتدالرام با ذوق بیشتر

 خواهشسعید با پوزخند جواب داد ...میشه یادم بدي _

 بچه چاي تو بخور ؛ تفنگ قد خودته ، چطوري می_

 خواهی دستت بگیري ؛ قبل از اینکه تو شلیک کنی

 خودت شلیک میشی

 دالرام که انتظار این جواب را نداشت حق به جانب



 گفت

 دومندش کماولندش این تفنگ قد من نیست ،  _

 کم سی سانت از من کوچیکتره ؛ چی میشه مگه

 یادم بدیدالرام براي متقاعد کردن سعید دست به دامن

 احادیث شد و ادامه داد

 خود پیغمبر گفته سواري ، شنا و تیراندازي را به_

 به فرزندانتان بیاموزید

 سعید با چشم هاي گرد شده ، استکان نیم از چاي را

 تدر سینی گذاشت و گف

 آخی فرزندم، االن تو دوست داري کدوماشو یاد _

 بگیري

 دالرام از لوله ي تفنگ گرفت ، ایستاد و رو به سعید

دست دیگرش را به کمر زد و گفت_ حاال هرچی ، من 
 دوست دارم ، می خوام یاد

 بگیرم

 دالرام جدي و محکم حرف میزند ولی سعید تمام

 رفتار دالرام را دلبرانه رصد می کند



  سعید بهانه ي بیشتري دارد براي بودن کنارحاال

 دالرام لبخندي زد و گفت

 باشه ، از فردا یادت میدم ولی اگه گیج بازي در _

بیاري دیگه خبري از آموزش نیست آ بعداً نگی چرادآلرام 
 چون کودکان سرتق یک پایش را به زمین

 کوبید و گفت

 یگهپاشو د ...زود باش ...نه ، همین االن یادم بده_

 تو از قصد داري ، تنبلی می کنی تا یادم ندي ...پاشو 

 لحن دالرام به قدري کودکان و مظلوم و پر از

 خواستن بود که سعید از جا بلند شد تفنگ را از لوله

 گرفت و با شوخی که پر از واقعیت است گفت

 تا دین و ایمون مو زیر این سقف ، ندادم ، نرفته _

 یقه ي دیگه اینجا باشیمبیا بریم که یه ، پنج دق

 تضمین نمی کنم تا از این لپ هاي آویزونت یه گاز

محمدي نگیرمدالرام متوجه خواستههاي قلبی سعید نشد و 
 نشنید

 چرا که تنها شنید ، قرار است تیراندازي را یاد



 بگیرند ، چیزي که همیشه آرزو داشت

 سعید با اشاره دست از دالرام خواست که همراهش

 یرون بروداز کلبه ب

 دالرام با فاصله خیلی کمی از سعید شانه به شانه

 درحالی که سر و پا شوق و ذوق است ، براي یاد

 ... گرفتن تیراندازي از کلبه بیرون زد

. 

 هنوز هفته دوم تمام نشده که دالرام تیر اندازي را

 ... فوت آب شده

 اینجاست که میگن ، اگه ترشی نخوري یه چیزي_

 میشی

 نگاه پر از شیطنت دالرام را برانداز کرد وسعید با 

 گفت

 آخه خاله ریزه ، تو چطور اینقدر خوب میزنی به_

 هدف؟سعید ، تفنگ دولول شکاري را از دالرام ، که چون

 تک تیراندازان حرفه اي ایستاده ، گرفت و سر بست

 پرسید



 تو دیگه ، چی بلدي ؟ _

 دالرام که سرشار از غرور است جواب داد

 ی که فکرشو بکنیهرچ _

 سعید سرش را خم کرد و صورتش را رو به روي

صورت دالرام نگه داشت و با پوزخندي واضح پرسید_ 
 مثالً بلدي از کوه بري باال ؟

 دالرام ، که منظور سعید را از سوال متوجه نشد

 چون شاگردانه باهوش که می خواهند ، در کالس

 یاه ،درس و بین همکالسی هاي مات شده به تخته س

 خودي نشان دهند جواب داد

 من فوق العاده باهوشم ؛ اگه یه بار یادم بدي ، _

 خوب میفهمم

 سعید نگاه از دالرام گرفت و صاف ایستاد ؛ تفنگ

 دولول شکاري را که قنداقک چوبی اش روي زمین

 است بلند کرد و ضامنش را زد و لوله از قنداقک

یر به دالرام چوبی با صدایی رعب انگیزي باز شدسعید خ
 از جیب شلوارش دو گلوله در



 آورد و در لوله هاي تفنگ شکاري جا داد و دوباره با

 صداي رعب انگیزي تفنگ دو لوله شکاري را بستن

 و با لبخند ترس آوري ، بی رحمانه لوله ي تفنگ را

 رو به دآلرام گرفت و گفت

 من بلدم آدم بکشم ؛ یادت بدم ، می تونی تمیز و _

 صدا کار رو تموم کنی بی سر و

 دآلرام کمی ترسید ولی جان زد و همچنان نگاهش را

از سعید برنداشتهسعید پوست خند ي به ترس خوابیده در 
 چشمان

 سیاه دالرام زد و تفنگ را باالي سر دالرام برد باالتر

 نشانه گرفت ...و باالتر

 بنگ...مگسک نشانه گرفت و .سعید بدون نگاه به 

 ر باریکی که در اواسط تفنگ هااشاره / شیا. (

 جنگی و شکاري قرار دارد و می توان براي نشانه

 ) گیري کمک گرفت

 نیم حصاردالرام ترسید و با ترس قدمی به سمت 



امنش پناه ببردسعید با اشاره  حصارباز سعید برداشت تا به 
 به پشت سر دالرام از او خواست تا

 ي پر ازبرگردد و دالرام مسخ شده از این اشاره 

 دستور برگشت

 دالرام به درخواست سعید با کمی تردید به پشت

 سرش نگاه کرد

 دالرام ، متوجه چیزي نشد ؛ سعید پشت سر دالرام

 با کمی فاصله ایستاد چانه اش را روي شانه دآلرام با

 فاصله ي کمی پایین آورد و کنار گوشش لب زد

 حاون درخت صالحه ؛ میگن اون قدیم ، قدیما صال _

 که اون ور مرز ارس زندگی می کرد ، عاشق یه

دختري میشه که این طرف مرز ارس زندگی میکرده ؛ 
 انقدر دل باخته اون دختِر میشه که از اون ور

 مرز ارس هر روز میومد این ور مرز ارس تا چی بشه

 ؟ معشوقه شو ببینه...

 مکثی کرد و لب هایش را بیشتر به سمت گوش هاي

 رام آورد و ادامه دادگور گرفته ي دال



 تا اینکه یه روز بهش میگن این دختر به تو دروغ _

 گفته ، و تو رو دست انداخته ؛ صالح میاد این ور مرز

 ارس این درخت رو که یه نهال بی جون بوده رو می

 کاره

 دالرام که تمام وجودش در حال انقالب است از نفس

با بی هاي گرم سعید بیشتر در خودش جمع می شودسعید 
 رحمی تمام نفس هاي گرمش را رها می

 کند

 گفت ، اگه دروغ گفته باشه و شنیده باشم از_

 کسی که عاشق شم ، انقدر صبر می کنم تا خودش

 بیاد راستشو بهم بگه ، اگه نگفت ، روزي که این

 نهال یه درخت تنومند بشه از پاهاش ، از شاخه ي

 ، بشههمین نهال که قرار یه روزي درخت تنومندي 

 آویزونش میکنم تا درس عبرتی بشه براي همه

 کسایی که میخوان معشوقه ي یه عاشِق دل بسته

 بشندالرام که از نفسهاي گرم سعید در خودش جمع

 شده ، است با آخرین حرف سعید به یک بار



 صورتش را به سمت سعید چرخاند ، درست مماس با

 صورت سعید ؛ متعجب و متحیر خیره به پسري شد

 ه با تفنگ دو لوله شکاري که به دست دارد به روک

 به رو اشاره می کند

 دالرام نگاه سرگردانش را رو به سمت تخته چوبی که

 زیر درخت صالح است گرفت

 نگاهش به گردو هاي نارس روي تخت چوبی افتاد

هر وقت این طوري نشونه گرفتی و زدي  _
 ردندالرام چون مسخ شده ها که جرات حرکت ک...وقتشه

 ندارد ، میخکوب ایستاده و سعید با جسارت بیشتر

 فاصله خود و دالرام را کمتر و کمتر کرد در حدي که

 ش قرار دارد و این بار ، گونه ته ریشحصاردالرام در 

 دارش را به گونه ي نرم و لطیف دالرام چسبانده

 دالرام خیره به گردوهاي نارس جرات هیچ حرکتی را

 ین حرکت مصادف میشود کهندارد چرا که کوچکتر

 سعید غرق شود حصاربیشتر در 

 چرا که حال سعید ، تفنگ دو لوله شکاري را مقابل



 دالرام با قنداقک چوبی روي زمین گذاشت و دستش

را روي هم ، روي لوله ي تفنگ چفت هم کردهسعید لب 
 زد

 ... زودتر از اونی که فکر کنی ، دیر میشه _

 بور بشم منم مثلپس دست بجنبون نزار که مج

 دست این درخت گردو بکارم تا حصارصالح یه نهال 

 ...یه روزي منتظر درخت شدنش باشم

. 

 

دالرام پر از ترس و دلهره پا به فرار گذاشتاحمقانه است 
 ، اگر فکر کند که هنوز هم می تواند

 دیالوگ هاي یک فراموش کار را واگویه کند

 رفتارها و احمقانه است ، اگر فکر کند می تواند

 عملکرد یک فراموش کار را داشته ، باشد

 دالرام با ترس از دست دادن سعید به پناهگاهش ،

 پناه برد و در اتاق بسته شروع کرد به مرثیه خوانی و

 .. مصیبت و سختی هجرت



 اتفاقاتی که از چشم بی بی قشنگ دور ماند ، چرا

 که بی بی قشنگ سرگرم پرستاري از گلناز است و

 اهی به احمدي که مدام غر غر می کند و ازهرزگ

صداي گریه حیدر شاکی است ، تشر بزنداحمد شاکی از 
 جوه خانه دوباره شروع کرد به غر

 زدن

 دقیقاً قرار تا کی این دهن شو باز نگه دار و یه ریز _

 ونگ بزنه ؛ بابا من خسته م ، خوابم میاد

 ردبی بی قشنگ با تشر رو به احمد که اخم و تخم دا

 گفت

 پاشو مادر ، پاشو برو تو اتاق بخواب تو زبون می _

 فهمی من به نوزاده چند روز نمی تونم حرف حالی

کنم که تو خوابت میاداحمد گره به ابروهاي ُپر پشت ش 
 انداخت و در حال

 برداشتن متکا زیر لب گفت

 از زندگی انداخت ، جقله بچه نه خواب داریم نه_

 از حضرت صدا اجازه بگیریمخوراك از فردا هم باید 



 ... براي

 حرف بی بی قشنگ نتها کالم احمد را نیمه کرد بلکه

 تمام احمد را غرق خجالت کرد

 میدونی چرا من اینجام ؟ به خاطره اینکه از روي _

 من خجالت بکشی یکم اداي مردهاي زاهد رو در

احمد فکرش را هم ...بیاري و دله بازي رو بزاري کنار
 سمت بی بی قشنگنمی کرد از 

 این طور گوشمالی شود

 صداي گریه حیدر فرصتی به احمد داد که از این

 سنگینی جوه به وجود آمد فرار کند

 صداي گریه حیدر مانع از این شد که صدایی گریه ي

 دآلرام به گوش بی بی قشنگ برسد و چه اقبال

 بلندي چرا که دالرام نمی دانست براي توجیه این

 ویدحال خراب چه بگ

 سعید ساعتی را همان جا رو به درخت صالح ایستاده

سعید ...سعید این روزها کم طاقت و شاید بی طاقت شده 
 این روزها دوست دارد زودتر از آنچه که فکر



 می کند به مراد دلش برسد

 سعید خسته از این یک بام و دو هوا از این ندانستند

 و نفهمیدن و این که نصف و نیمه بداند خسته ،

 است

 سعید رو به درخت صالح لب زد

 آقا صالح خوب زهِر چشم گرفتی از معشوقه ي _

 دلت ، تا اینکه اومد رو به روت نشست و بهت گفت و

 بخشیدي ولی چرا ...توهم تصمیم گرفتی ببخشی 

رفتی می موندي و می ساختیسعید روي سکو رو به 
 درخت صالح نشست و دست

 ي باشد براي تن هایش پشت کمرش برد تا تکیه گاه

 تنومندش و ادامه داد

 یه درخت موند و یه دختري ...اما نموندي و رفتی  _

 که پیر شد کنار نهالی که داشت درخت میشد و چه

 تنهایی رو که نگذروند

 سعید با نفس عمیقی که کشید و به یاد آورد روزي

 را که پیر زنی فرتوت و از پا افتاد روي همین تخت



 ه ي جنگلی نشسته بود ، دیدچوبی خیر به جاد

سعید دلخوره از رفتار صالح لب زد_ روزي که من اینجا 
 رو پیدا کردم یه پیرزن روي

 این تخت چوبی نشسته ، بود و براي روزهاي از

 دست رفته اش ، مرثیه می خوند چیزي از زندگیش

 از اتفاق بین خودش و تو به من نگفت ، فقط گفت

 اینکه دیگه هیچ مردي که تو چقدر جوانمرد بودي و

 بودي ...را بعد تو مرد ندونست ، تا بهش تکیه کنه 

 !؟...حاال

 دالرام هم اشک میریزد و هم می شنود

 انقدر عاشق بود ، که می گفت تو یه روزي برمی _

 تو ، نفس هاي آخرشو بکشه حصارگردي تا تو 

سعید هنوز هم آن روز را فراموش نکرده_ من همیشه 
 عقلش علیل شد ولیفکر می کردم 

 وقتی ...نگو ، جفت تون عاشق و شیدایی هم بودید 

 بعد از اون همه مدت اومدي تا به درخت ت سر بزنی

 ....دیدي که با مهر مهریت چه پر بار شده



 سعید وجود دالرام را پشت شیشه احساس کرد و

 صدایش کمی بیشتر از حد معمول باال برد و ادامه

 داد

 خت چوبی زیر همین درختهمینجا رو همین ت _

نفس هاي آخر شون رو کشیدن و چشم بستنسعید کمی 
 سرش را متمایل به پشت کرد و نگاهش

 را به سمت پنجره داد و با صداي رسایی گفت

 منم هشدار دادم پس خدا کنه فقط بفهمی و دست _

 بردار از این همه پنهان کاري تا منم یه دله بشم و

 ...تموم کنم که تنهایی رو

. 

 دالرام نفس گره شده در گلویش را با دم عمیق آزاد

 کرد ترس از دست دادن سر تا پا جانش را چون

 !خوره ، می خورد

 !نمیداند این کاري که می کند درست است یا نه

 مدام این پا و آن پا می کند دستش می لرزد براي به

 صدا در آوردن در اتاقک چوبی سعید ، که روبه



 ام با استرس دم و بازدم می کندرویش ایستاده و مد

 فکر هاي خانه خراب کن چون سیل ویرانگر هجوم

 آورده اند ، که شاید این روزها و این ساعات آخرین

لحظه هاي باشد که اینجا خواهد بودمدام ترس از دست 
 دادن ، دارد اینکه این کلبه و این

 آرامش و این امنیت را از دست بدهد و بیشتر ترس

 ن سعید را دارداز دست داد

 دالرام با بغض گلو گیري ، دستش را مشت کرد و

 ! براي کوفتن روي در اتاقک چوبی باال آورد

 مشت گره شده اش را روي در اتاقک چوبی گذاشت

 و با تمام دل شکستگی و بیچارگی ، پیشانی اش را

 به در اتاقک گذاشت آرام آرام شروع کرد به نفس

 در چوبی که آن راکشیدن هاي عمیق و بو کشیدن 

معبدگاه کوچکی براي تمام تنهاي اش استمعبد گاه و امنیت 
 گاه و با پناهگاهی امن براي جان

 خسته اش براي دل ، دآلرام که این روزها دلتنگی

 ! امانش را بریده



 پیشانی اش را از روي در اتاقک چوبی برداشت صاف

 ایستاد نفس عمیقی کشید و یک دل و مطمئن با

 یشتري سر و رویش را مرتب کرد و مشتوسواس ب

 گره شده اش را به در کوفت

 ...ضربه اول

 سعید خوب می فهمد که این ضربه ها چقدر استرس

 پشت آن خوابیده و لبخند میزند

ضربه دومسعید هم نفس عمیقی می کشد تا کمی ریلکس 
 کند

 تا دل نا آرامش ، آرام بگیرد

 ا و ایندل بی قرار سعید دوست ندارد این روزه

 ساعت ها را از دست بدهد و دوست ندارد ، لحظه ي

 ...بدون دالرام باشد

 سعید خوب می داند این دخترکی که این روزها

 خوب در دل و جانش نشسته و خانه کرده ، چه می

 .خواهد

 ...ضربه سوم



 سعید از روي لبه ي تختخواب چوبی ، بلند شد و

 دانست کهدست روي لباس هایش کشید ، می .ایستاده 

 دآلرام می آید چرا که در چشم هاي دخترك دید ،

 ... بود که او هم دلبسته

 آرام اما با قدم هاي محکم گام برداشت و رو به در

 ایستاد

 سعید تصمیم خودش را چون دالرام سفت و سخت

 گرفت ، براي ماندن دآلرام جان و دل می دهد تا

 ی دستبتواند ، دالرام را نگه دارد ، با نفس عمیق

 روي دستگیره گذاشت و در را باز کرد

 قشنگ ترین موسیقی دنیا همین باز شدن در اتاقک

چوبی است و تمامصداي سرشار از دلدادگی و امید به با 
 هم بودن و با

 هم ماندن و در این کلبه عاشقی کردن

 دختر و پسري که رو به روي هم با اضطراب و

 جدایی استرس و چشم هایی که بغض داري از ترس

 ...میلرزند ، ایستاده و به هم نگاه می کند



 سعید لبخندي زد و براي اینکه دآلرام را از این ترس

 و استرس دور کند با شوخی و خنده گفت

 ...از این ورا کالغ سیاه _

. 

 هنوز دالرام در چارچوب در اتاقک چوبی ایستاده و

 تمام جانش در استرس خانه خراب کن می سوزد ،

 و خاکستر می کند و امیدي که ناامیدمی سوزد 

 است براي گفتن آنچه که باید بگوید

 دالرام براي این که دست هاي لرزانش را از چشمان

 تیز بین سعید دور نگه دارد یا آن را مشت میکند یا

دامن بلند چین دار را مشت می کندخواسته و یا ناخواسته 
 دستش به سمت روسري رفت

 لکی روي سرش مرتب کردو روسري را با وسواس ا

 و یا آن زلف هاي سیاه را مدام زیر روسري می برد

 زلف هاي که دل مردانه ي هستی چون پنبه هاي

 حالجی شده ، زد

 دالرام مدام دستانش در گردش است تا شاید از



 اضطراب و استرس ش ، کم کند و با بلعیدن آب

 دهانش و این پا و آن پا کردن

 لب می زند اما حرفی از من ، من کردن هایش ؛ که

 آن خارج نمیشود

سعید براي عوض کردن جوه به .سعید را به کمک طلبید
 وجود آمده در را تا

 انتها باز کرد و درست مانند مردان مرد که سر رو پا

 ادب هستند دالرام را به داخل کلبه دعوت کرد ، آن

 هم با لحنی که پر از طنز و شوخی است

 و یا به عبارتی ....به دخترُ بفرمائید، در درون کل_

 دیگر بیا تو دختري ما رو اسیر و ابیر جلو در نگه نگه

 کاري نیست این وقت شب ، براي انجام دادن ...ندار 

 که اگر هم باشه به دست و پات نمیچسبه ؛ بیا تو

 نترس

 دالرام لبخند بی جانی زد و باز هم با مشت کردن

 و دامن چین داره محلی اش کمی از استرس

 اضطراب ویران کننده را مهار کرددالرام آرام لب زد



 با اجازه _

 دامنش را مشت کرد و با اولین گام که به آرامی و پر

 از دلبري است وارد کلبه شد

 دالرام با تمام وجودش زیر لب با هر قدم زمزمه کرد

 ...اولین قدم

 ...اولین آرزو

 ...ومخدا جون دوست ندارم اینجا رو ول کنم برمقدم د_

 ...دومین آرزو

 دوست دارم اینجا بمونم و بشم مالک قلب صاحبه_

 اینجا

 ...قدم سوم

 ...سومین آرزو

 اینجا رو خیلی دوست دارم دوست دارم این جا _

 باشم و داشته باشمش

 ...قدم چهارم

 ...._دومین دارم...چهارمین آرزو

 آرزوهاي دالرام پر کشید و به آمین رسید که در



 ایستاده است رسید چهار چوب در

 قدم پنجم

 پنجمین آرزو

 دوست دارم من خانوم این خونه باشم_

 ... مرغ آمین

 فرشته مهربانی

فرشته اي که همیشه لبخند به لب دارندهمیشه منتظر است 
 تا تو اي بنده حرف بزنی از

 خودت و با خداي خودت تا او بشنود و آمین بگوید

 ي ؛ زیبادرست ، قشنگ و هر چه می توانی و بلد

 حرف بزن با آسمانیان با زمینی ها با اطرافت تا

 ببینی زندگی و سختی هایش چقدر هموار می شود

 اگر فقط خدا را در آسمان ببینی ضرر کردهاي ، خدا

 همه جا هست و فرشته هایش بیشتر از آنچه که تو

 فکر کنی و درك کنی در دور اطرافت تو منتظر

 خدمت هستند

 و فرشته آمین در کنارت و فرشته هاي نگاهبان



 گاهی روي شانه هایت نشسته و مراقبت است ،

 .... مراقب تو و آرزوهایت...مراقب تو و سرنوشت تو 

 ..تو گاه به اشتباه آرزو میکنی

 ...گاه به درست

 مرغ آمین ، آمین است

 وقتی تو از آمین را از آمین طلب می کنی با اشک و

 ي نجات حالتبغض و آمین دل شکسته می شود برا

 آمین می گوید ، گاهی ضرر می کنی و گاهی سرشار

 ... از سود و منفعت

 ...پس درست آرزو کن از خدا بهترین ها را به خواه

 خدا قدر مطلق

 خدا خالق من و تو و تمام آنچه که در زمین و آسمان

 و ما بین آن می بینی

 خدا گنجینه و مخزن تمام آن چه که تو طلب می

 هی ، استخدا قادر مطلق استکنی و میخوا

 مرغ آمین آرزوهاي قشنگ دالرام و خواسته قلبی

 اش را شنید و آمین گفت



 ...آرزوهاي که ، پر است از آرزوهاي کوچک و بزرگ

 مرغ آمین ، فرشته ي آرزوها همان جا در چهارچوب

 در اتاقک چوبی ایستاد و با لبخندي که شماتت هم

 وبی گذاشت کهدارد ، دستش را روي در اتاقک چ

 مبادا باد در چوبی را ببندد و این سقف میزبان نفر

 !سوم باشد

 نفر سوم زیر این سقف مرغ آمین است و نه شیطان

 .....رجیم العین

 

 سعید با خنده و لودگی گفت

 جوجه کالغ ، چرا اینقدر این پا ، اون پا می کنی _

سعید در ...میخواي اصال بشینیم زمین  ...،بشین دیگه 
 الی که خودش در وسط اتاقک چوبی میح

 نشیند با دست به حالت نشست ادامه داد

 ...بیا بشین اینجا ببینم چی می خواهی ...بیا ...بیا _

 سرخ و سفید شدن نمی خواد که

 این اولین باري است که سعید انقدر راحت با دالرام



 حرف می زند و اگر تا امروز خود داري کرد تنها به

 دالرام بود ولی حاال که دالرام این جاخاطره دو دلی 

 است پس الزم نمی بیند که خود دار باشد

 این رفتار سعید چه قدر به دالرام کمک کرد تا

 دالرام با آرامش رو به سعید ، درست در وسط فرش

دستباف محلی بنشینددالرام درست مثل پرنسس ها دستانش 
 را روي دامن

 و زد و همینچین دار محلی اش گذاشت و آرام زان

 زانو زدن اش سعید را وادار کرد که قبل از او و به

 احترام این دختر پاك سرشت زانو بزند و بنشیند

 سعید با این شیرین زبانی ها باعث شد دالرام

 فرصت پیدا کند و از این استرس که جانش را می

 سوزاند ، رها کرد و این از نفس هاي آرامش پیدا

 است

 ر گرفت تا باز هم فرصت دهد بهسعید لودگی را از س

دالرام تا چشم هاي سیاهش هم آرام بگیرد_ خوب تو که 
 داشتی می اومدي یه سینی چاي با دو



 یه ...تا چاي توي استکان ناقابل میآوردي دیگه 

 ... همچین دو تا پیاله هم تنگ ش میزاشتی دیگه

 چهار تا دونه قند ، دو تا دونه خرما یا نه اصالنی یه

 وت تو مشتت هم می آوردي نور علی نور بودمشت ت

 سعید نگاه عاقل اندر سفهی به دالرام انداخت و

 ادامه داد

 دختري ! توي داشت این مسیر را میومدي حداقل _

 ، صدام می کردي ، میگفتی من چاي ریختم تو برو

سعید که میبیند لبخند ...چاي رو بیار ؛ سینی سنگینه یا نه
 ندارروي لب هاي دالرام جا

 تر می شود دستی به چانه ي ته ریش دارش کشید و

 چون َسفیه ادامه داد

 اصال یه پیشنهادي بهتر ؛ میگفتی من میرم _

 آشپزخونه تو بیا یه استکان چاي برام بریز اگه

 یا نه ...خواستی براي خودتم بریز با هم بخوریم 

 اینجوري نمیشه ؛ بهم میگفتی مرد حسابی بدو بیا

 کارت دارم



 عید قیافه ي مظلوم ساختگی به خود گرفت وس

چرا جاي تازه دم  ...ادامه داد_ چرا سماور به راه نیست
 نیست

 ... چرا استکان تو سینی ، قند تو قندون نیست...

 همین حرفها باعث شد دالرام با شرم ، لبخندش

 جاندار تر و آرامش اش بیشتر شود

 هابادهمین قیافه ي شرمگین دالرام ، سعید را بی م

 تر کرد و قهه قهه سعید چقدر دلنشین نشست بر

 جان و دل ، دالرام

 سعید دوباره لودگی را از سر گرفت و گفت

 یا میگفتی سماور کثیف ببر ، سر رود ارس خوب _

سیم بکش و حسابی تمیزش کن بعد زغال بریزروشنش 
 کن ، آب جوش اومد فقط چاي الهیجان

 قط باید تو رودبریز تو قوري ؛ البت قوري قبلش ف

 ...ارس شست باشی تا چاي اش به دلت بشینه

 دالرام ریز خندید و گفت

 این طوري هام نیست _



 سعید با شگفتی ساختگی ذوق زد گفت

 هااان یادم رفت ؛ آب سماور که ...چه جوریاست  _

 جوش اومد بریزم تو قوري گل سرخ حتما ؛ بعدم که

 ریزمحسابی َدم کشید یه چاي دبش و لب سوز ب

 سعید با وجد خیر به لبخند پهن شد روي صورت...برات 

 دالرام پرسید

 درسته ؟؟ _

 دالرام که دیگر استرس و اضطراب اولیه را ندارد

 لبخند زیبا و دلبرش را پشت دستان سفیدش پنهان

 کرد

 سعید با قیافه ي معترضانه ساختگی پرسید

 تو هم با نیم وجب قدت ، به ریش من و این هیکل _

 .آره ...رزشکار هر هر بخنديو

 

 دالرام با .سعید که ، کمی به سمت دالرام خم شد 

 خنده ي شیرین خودش را به عقب کشید ، گفت



شما تو کجاي ...دور از جون شما_ اوهوي ددم واي  _
 بیا ...دلم بزارم 

 برو بچه زیر دیپلم نه زیر سیکل حرف بزن بفهممت

 شمانش راسعید نشسته ، دست به کمر گذاشت و چ

 باریک کرد و گفت

 کیفت کو میشد پیش خودت می گفتی عجب بلد _

 کاریم ، خنگ خدا با صد کیلو وزنشه مثل بچه

 ... شاگرد مکانیکی ، تو دست و بالم داره کار میکنه

 نه ؟

 دالرام از تصور این که سعید تحت امرش باشد

خندي ریزي روي لب هایش نشست و با چشم هایپر شور 
 ه عالمت نه مدام سر باال و پایینگرد شده ب

 می کند

 سعید که غرق لذت است مو شکافانه پرسید

 ؟ ...نه ...خوب بود اینطوري _

 دالرام نا خواست سرش را دلبرانه تکان داد به نشانه

 تایید حرف سعید و سعید با حالت ساختگی مودبانه



 نشست و دست روي چشم گذاشت و گفت

 دلت چاي می خوادچشم ، هر وقت احساس کردي  _

اونم از نوعی سماور زغالی مدیونی صدام نزنیدالرام با 
 این حرف دلش زیر رو شد متعجب گفت

 واقعنی _

 سعید که به هدفش از این همه مسخره بازي رسید

 لبخند دلنشینی زد و گفت

 واقعنی ، واقعنی با همون روش اول که گفتم ، مو _

 نجام میدمبه مو تو مسیري که تعریف کردم برات ا

 خوبه ؟ ...کیف کنی 

 دالرام دختر باهوشی است با لبخند از تمام تالش

سعید براي گمراهی ذهنش تشکر کرد ؛ کمی خودشرا جمع 
 و جور کرد و با نیم نگاهی به چشمان مشتاق

 سعید لب دارد

 شنیدم به درخت صالح چی گفتید _

 سعید یک تاي ابرویش را باال داد و خیلی بامزه گفت

 ه خوب از اول شنیدي یا از آخر یا از وسط ،چ _



 میخواي از اولش بگم هر جا که جا افتادي برگردي

 تحصیح کنی

 دالرام دستش را به حالت مکث باال آورد و پر از

 التماس گفت_ میشه دیگه من حرف بزنم

 سعید درست مثل بچه هاي خطاکار نیم خیز شد و

 دو زانو نشست و دست روي دهانش گذاشت و به

 حالت بستن زیپ آن را بس کلید کرد و به حالت

 نمایشی دستش مقابل دالرام گرفت و با نشان دادن

 کلید فرضی از دالرام خواست کلید را بگیرد

 دالرام با تعجب پرسید

 متوجه نمیشم ؛ یعنی چی _

 سعید با ایما و اشاره به دالرام فهماند که منظورش

کلیدش رابه تو  این است که من زیپ لب هایم را بستم و
 می دهم ، که هر وقت اراده کنی آن را باز کنم

 تا حرف بزنم

 دالرام خندید و لب زد

 الزم نیست _



 سعید با طنز بامزه ي باز هم اصرار می کند که دالرام

 حتما کلید را بگیرد ؛ طنز و حرکات نمایشی سعید

 دالرام را مجاب کرد که کلید فرضی را از دست

 سعید بگیرد

 م با دلبرانه ترین حالت ممکن که در سرشت شدالرا

نوشت و آموخته شده ، است سرش را تکانی داد و بالبخند 
 کلید را گرفت و در مشت آن را سفت و محکم

 نگه داشت

 دالرام تمام همتش را جمع کرد تا روك و راست و

 ... پوست کنده همه چیز را بگوید

. 

 

 ه عامیانهدالرام نیم نگاهی که پر است از تنهایی ب

ترین حالت ممکن گفت_ نمیدونم از کجا باید بگم تا بفهمی 
 فقط میدونم ...

 باید بگم

 دالرام که نگاهش را به زمین انداخت باز هم نیم



 نگاهی به چشمان پر از اشتیاق سعید که لحظه

 شماري می کند تا دالرام بگوید و در آخر جوابش

 فقط این شود من می دونم دختر ، خوب هم میدونم

 ، حاال نمی دونم چه جوري باید نگهت دارم

 دالرام دوباره نگاهش را به پایین انداخت و

 دستهایش را روي ساق پایش که زیر دامن چین دار

 محلی اش پنهان است ، قفل کرد و در حالی که تمام

 استرس اش را به جان ساقه پایش میریزد ، شروع

یا میاد ، مادرش کرد به گفتن_ مادرم به محض این که به دن
 تو

 بیمارستان زیر دست دکتر و پرستار آ تموم میکنه و

 به خاطره اینکه کسی همراهش نبوده و هیچ نام و

 نشونی نداشته ، از همونجا میبرنش یتیم خونه

 نفس عمیق دخترك خبر از حال ویرانش میدهد

 مادر من تو پرورشگاه بزرگ شده ؛ تا پنج و شش _

 ... و پرورشگاه باهمندسالگی دخترا و پسرا ت

 دالرام آب دهانش را قورت داد تا بغض خوابیده در



گلویش را فرو خورد ، نگاهش را باال آورد و با مکثزیادي 
 به صورت بی تفاوت سعید خیره شد و لبخند

 تشکر آمیزي زد

 دالرام باز هم ظالمانه با دستان پر اضطرابش به جان

 است ، ساق پایش که زیر دامن محلی اش پنهان

 افتاد و تمام استرس و درد سرشکستگی ، شروع

 کرد آرام آرام به گفتن

 به محض اینکه دست چپ و راست شون رو_

 بشناسند دخترا و پسرا رو تو پرورشگاه از هم جدا

 می کنند ؛ اون موقع ها توي پرورشگاه یه پسري

 بوده به اسم شاهین یکی دو سالی از مادر من بزرگ

ي و هر جا میرفتن با هم بودندنفس هاي تر بوده و هر کار
 عمیق دالرام هر کدام به تنهاي هزار درد

 دارد تا طبیب حاذقی نباشد هیچ یک التیام پیدا

 نمی کنند

 وقتی از هم جدا شدند خیلی طول کشید تا مادرم _

 به نبودنش عادت کنه اما شاهین هر روز یه دردسر



 جدید درست می کرد و همیشه بهانه ي نبودن

 مادرمو می گرفت

 دالرام از این که سعید هیج عکس العملی نشان

 نمیدهد ، صمیمانه سپاس گذار است چرا که

 کوچکترین حرکتی او را بهم می ریزد و توان باز

گویی خاطرات را ندارد_ چون دقیقا شروع زندگی شون 
 مثل هم بود ؛ اینو

 شاهین هم ...بعد ها که بزرگتر میشن ، میفهممند

 و بیمارستان فوت میکنه البته با این تفاوتمادرش ت

 که خانواده ي پدریش قبولش نمی کنند و شاهین رو

 می برنن یتیم خونه ؛ چرا خانواده ي پدریش قبولش

 نمی کنند رو نمیدونم

 دالرام نگاهش را دزدید تا سعید از چشم هایش

 ترسش را نفهمد

 به محض این که مادرم ، هیجده ساله میشه _

 از مادرم خواستگاري میکنه و چون شرایطشاهین ، 

 شون مثل هم بود مادرم راحت تر قبول می کنه



 ولی سرپرست شون یه شرط میزار اینکه شاهین یه

کار ثابت و یه جا براي زندگی پیدا کنهدخترك بیچاره یاد 
 روزي می افتد که با شنیدن هر

 یک از خاطرات مادرش که چطور با درد می گفت و

 ره اشکی دلتنگ چشمان سیاهش را ترنفهمید ، قط

 کرد

 شاهین به سال نکشیده که هم خونه کرایه کرد و _

 هم یه فیش حقوقی آورد و نشون سرپرست مادرم

 داد

 قطره اشک هاي دخترك بیشتر شد به یاد مادري

 که گفت از آزار و اذیت هاي که شاهین به جانش

، ریخت و او دیر تحمل کرد_ مادرم زن آروم و ساکتی 
 اهل حاشیه و جنگ و

 دعوا نبود و نیست

 سعید با لبخندي که زد حرف دخترك دلتنگ را

 تایید کرد

 دالرام ادامه داد



 مادرم گفت: وقتی رفتیم زیر یه سقف تازه فهمیدم _

 از اونی که باید تنها تر شدم

 دآلرام سرش را باال بلند کرد و خیره به سعید با

 بود ولی درتمام دلتنگی براي مردي که پدرش ن

حقش پدري کرد آن هم تمام و کمال لب زد_ مادر با قناعت 
 سعی می کرد تا زندگی رو حفظ کنه

 ولی با شروع بارداري پر خطِرش ، مشکالت شون باال

 می گیره

 دالرام به یاد آخرین دیدارش با شاهین با تمام دل

 چرکی گفت

 اهل کار و زحمت نبود دنبال یه شب به همه جا _

 ود و هست و از همه بدتر ، رفیق بازيرسیدن ب

 شبانه اشِ 

مادرش با تمام دلسوزي گفت_  حصاردخترك دلتنگ 
 مادرم زن بسازي با اون حال و روز شروع می کنه

 دنبال کار گشتن چون نمی تونست از خونه بیاد ،

 بیرون دنبال کار تو خونه می گرد و قالی بافی میشه



 اهین مادر مومنبع درآمد مادرم ولی رفیق بازي ش

 ... خسته می کنه

 اشک هاي یکی یکی سبقت می گیرند و سعید

 همچنان بدون هیچ حرفی فقط شنونده است

 مادرمم حق داشت بعد کلی عجز و التماس که _

 حداقل رفیقاتو نیار خونه ، کالفه میشه و شکایت شو

میبره به سرپرست خوابگاه شوندخترك به یاد حرف هاي 
 هینزشت و چرك آلود شا

 نسبت به مرد ترین مرد دنیا که جانانه حامی مادرش

 شد و حق پدري را به گردنش دارد با حرص اشک

 هایش را پاك کرد و گفت

 تا اینکه از هم جدا میشن و مادرم که دوست _

 نداشت منو تو محیط خوابگاه به دنیا بیاره ، تمام

 .... تالش شو میکنه تا همون خونه رو اجاره اي کنه

. 

 رام با ترسم ملوسی به چشمهاي سیاه شب سعیددال

 ، که هیچ چیزي از آن پیدا نیست ، نگاه کرد و با دل



 نگرانی از اینکه مبادا اعتماد سعید را از دست بدهد

 گفت

 اگه می بینید ، من اینا رو دارم میگم نشونه این _

 نیست که دوسال میدونم و شما رو دارم اذیت می

 ... نه به خدا ...کنم ها 

 لحن دخترك سرشار از التماس شد وقتی که ادامه

 داد_ نه به خدا ، این طوري نیست آ ، منم خودم چند

 هفته ي که ، همه چیز یادم اومد و فهمیدم ، چی به

 ....چیه

 مکث کرد و با شرم از اتفاقات آن شب پر ماجرا لب

 زد

 ...دقیقا از همون شبی که _

 ره کنددخترك خجالت کشید که به آن شب اشا

 ولی باید بگوید تا خودش را آرام کند

همون شبی که بی اجازه اومدم اینجاسعید شنید ولی باز  _
 هم تنها سر و پا گوش است

 براي بیشتر دانستن



 ... همون شبی که همه چیز رو به هم ریختم همون _

 همون که اصال حرف هاي درستی نزدم

 از با نفس عمیقی که کشید شانه هاي سنگین ش را ،

 حرف هاي که می خواد بزند ، باال و پایین شد تمام

 تالشش این است تا کمی فقط کمی سبک شود

 دقیقا همون شبی که اومدم توي کلبه تون با هم _

دعوامون شدلبخند دخترك حرف دیگري دارد انگار پر از 
 تشکر و

 قدردانی است

 دقیقا ...سرم خورد به دیوار ....شما زدید تو گوشم  _

 مون شب همه چیز یادم اومداز ه

 دخترك اصرار دارد که سعید آن شب را به خاطر

 بیاورد

 ... شما منو بردید درمانگاه _

با کمی خجالت نگاه دزدید و گفت_ از همون شب دیگه 
 روم نشد تو چشماتو نگاه

 از همون شبی که یادم اومد چیا گفتم و چی ...کنم



 کار کردم

 آرام نجوا کردبا عرق شرمی که جانش را گرفت 

 ؛ ولی ...حرفام یادم افتادم ...حرفاتون یادم افتادم  _

 ...ترسیدم نه از اینکه

 دخترك ترسیده مدام با استرس انگشتان را در هم

 مچالند و چشمانش حیران می چرخند تا کلماتی را

پیدا کند براي گفتندخترك عاجز و ناتوان از پیدا کردن 
 کلمات به درد

 ، آب دهانش را به جان کندنی فروبخور براي گفتن 

 برد و پر از خجالت گفت

 ...ترسیدم از اینکه مجبور شم ، برگردم ...ترسیدم _

 مجبور شم برگردم به جایی که ، هیچ کسی ،

 چون همه آب پاکی رو ریختن رو ....منتظرم نیست 

 دستم چه پدر خوندن که هیجده سال زحمت بزرگ

 به اصطالح خونیکردن مو کشیده ، چه شاهین پدر 

 که به قول خودش از پوست و گوشت و خون خودش

 بودم



 سعید فقط شنونده است هنوز که هنوز لب از لب

 باز نکرد و حرفی نزد و تنها عضو فعال چشمانش

است که هرز از گاهی پلک میزندهیچ یک از حرکات 
 سعید باعث نشد که دخترك

 احساس کند ، او میخواهد حرفی بزند و یا سوالی

 بپرسد و یا اصال متعجب کند یا خشمگین شود و چه

 لطف بزرگی در حق دخترك ، که شجاعانه می

 خواهد از دل شکستگی و بی پناهی اش بگوید

 سعید با اینکه با لودگی زیپ دهانش را کشید و

 زبانش را اسیر کرد و کلیدش را به دست دخترك

 سپرد اما در حقیقت لبهایش را بسته است تا فقط

 ددخترك خرسند از این رفتار سعید شروع کرد بهبشنو

 واگویه کردن آخرین خاطره تلخش ، قبل از

 ... فراموشی

. 

 

 آخرین اتفاقی که من شاهد اون بودم ، تو خونه ي _



 یا نه بهتر بگم تو خونه ي بابا کیان ....پدر خوندنم 

 افتاد این بود که ، بابا کیان با حال خراب اومد خونه

 لش خراب بود که مالحظه هیچی رو نکرد، اینقدر حا

 و با بی دلیل ترین اتفاق جار و جنجال بزرگی

درست شد و الکی الکی اوضاع خونه ریخت به همدخترك 
 غرق در خاطراتش لبخند غمگینی زد

 بابا کیان به عالم و آدم گیر داد ؛ اینکه من میگم_

 بابا کیان ، نه به خاطر اینکه اسمش کیان باشه ها ،

 ، مامان دالرام ، همیشه کیان صداش میزنه تونه 

 خونه

 دخترك مکث کرد خیره در چشمان سعید با تمام

 اشتیاق و ذوقش گفت

 اسم بابا کیان من ، سعیِد ، سعید کیانی ولی مامان _

داغ بزرگی به ...دالرام همیشه بهش می گفت کیان من 
 دل دخترك نشست ، انقدر بزرگ که

 گذاشت و آرام او را دخترك دستش را روي قلبش

 فشار داد و با بغض گفت



 از اون روز به بعد دیگه هیچ کس خونه ما رو تو _

 آرامش ندید ، بابا کیان مثل مرغ سرکنده بال بال

 میزد اما من نفهمیدم ، نفهمیدم چون فکر کردم همه

 دروغ میگن ؛ شاهین اومد ، بود اونم بعد از این همه

 حجره بابا کیان و آبروسال و اول از همه رفته بود 

 شو تو بازارچه برده بود

با اطمینان خاطره از بابا کیان ادامه داد_ اصال اینا براي 
 بابا کیان مهم نبود فقط نمی خواست

 شاهین با مادرم رو در رو شه ؛ وقتی اومد براي اولین

 بار با صداي بلند با مامان دالرام حرف میزد ، با اینکه

 لش راحت بود ولی مدام اخطاراز مامان دالرام خیا

 میداد و تهدید می کرد

 نفس پر دردي کشید و گفت

 خواست مراقب باشه و هیچ سهل انگاري رو قبول _

 ؛ شاهین اومد مدرسه دنبالم من ، منم ....نمی کنه 

 ... باهاش رفتم که اي کاش ...باهاش رفتم 

 دخترك که طاقت از دست داد و به پهناي صورت



ا تمام پشیمانی گفت_ بدون اجازه شون با اشک ریخت و ب
 اون ....شاهین رفتم بیرون 

 ..گفت و گفت و گفت و منم

 نفس دخترك منقطع شد و تکه تکه از اعماق جانش

 بیرون آمد و گفت

 به قول مامان دالرام ، منم که نادون و احمق پیش _

 خودم دوتا چهارتا نکردم بگم این مرد چرا بعد از

 ... برگشت و ادعاي پدري میکنههیجده سال االن 

 در صورتی که تو این هیجده سال بابا کیان پدري

کرد و همیشه مراقب بودانگار که آقا کیان رو به رویش 
 باشد خجالت زد سر به

 زیر انداخت و نجوا کرد

 وقتی رسیدم خونه ناراحت بود خیلی هم زیاد ، _

 منم ناراحت بودم ولی نه انقدر که بخوام از خونه

 زنم بیرون ؛ هنوزم که هنوزه خونه ي بابا کیان وب

 ...آدما شو دوست دارم

 نگاهش را باال کشید و خیر در نگاه سعید گفت



 میخواستم بگم هر چقدرم که شاهین بگه ، من _

 رفتنی ، نیستم اما از تو دلخورم چرا زودتر بهم

 نگفتیددخترك دل شکسته با احساس پوچی ادامه داد

 سیدم پشت در اتاق مامان دالرام ووقتی ر ...وقت _

 .. بابا کیان ، قبل از اینکه در بزنم

 دخترك سرش را باالتر برد و خیر به سقفه چوبی

 نفس عمیقی کشید و با تمام دلتنگی که جانش را

 مچاله کرده و با تمام بی پناهی رو به چشمان خیره

 سعید ، که تنها منبع آرامش این روزهایش است ،

 ادامه داد

،  ....بره  ....شنیدم که بابا کیان با عصبانیت گفت( _  _
 پس هرچه زودتر جمع کنه بره دیگه

 هم حق برگشتن و زنگ زدن و از این جنگولک بازي

 یا می خواهی با ...فهمیدي چی میگم  ...ندارررررره 

 ... جمع کن خودت ...نق نقت بري رو اعصاب نداشتم 

 ...پاشوووو میگم

 یزي است که در نگاه دخترك خانهبی پناهی تنها چ



 دارد وقتی که گفت

 ...منم اون شب تنها کاري که کردم این بود که _

. 

 _ این بود که فقط از اون خونه و خانواده یه یادگاري

 بردارم ؛ وقتی شبانه ساك مو بستم میخواستم از

 خونه بی سر و صدا بزنم بیرون و به شاهین که ، سر

 دنبند مامان دالرام با حلقهکوچه منتظرم برسم ، گر

 هاي ازدواج شون رو نمی دونم چرا ولی برداشتم و

 انداختم گردنم ، از خونه زدم بیرون

 دخترك با حال ویرانی اشک هایش را با کف دستش

 پاك کرد و لب زد

 نخواستن که باهاشون ....چون اونا ، منو نخواستن  _

 و ، باشمتمام جان و دل دخترك زیر ساطور تنهایی

 نخواستن در حال شکستند ، خرد شدن و له شدن ،

 ... است

 با نفس عمیق که کشید چشمانش را بست و باز کرد

 و صورت پر از اشکش را با کف دستش پاك کرد و رو



 به سعید ادامه داد

 فکر نکنید که از آنجا راه افتادم به اینجا رسیدم نه _

 ، وقتی با شاهین همراه شدم ، شاهین بهم گفت

 ینجا جایی زندگی کردن نیست و قرار بریم اون ورا

آب ؛ توي راه من ساکت بودم اون حرف می زدوقتی یاد 
 مور مور...حرفاش میوفتم ، چندشم میشه 

 میشه ، آخه تو مرام و مسلکه بابا کیان من ، نیست

 که اینطوري ، خونه خراب کن باشه

 دخترك حمایت گران و حق به جانب ادامه داد

 دالرام تمام زندگیش از اول تا آخر رو براممامان  _

 مامان دالرام اهل دورغ نیست ...تعریف کرده

 دخترك با به یاد آوردن آن روزها ؛ دل مرده در

من فقط دلم  ...خودش جمع شد و گفت_ من میدونستم
 شکست از اینکه بابا

 کیان دیگه دوست نداره و دیگه نمی خواد پیش

 ون ، باشمتو خونه ش ....شون ، باشم 

 دخترك بغض کرد ؛ انگار خودش را دل داري میدهد



 با گفتن این حرف

 بابا کیان تو این هیجده سال هیچ وقت کاري نکرد_

 که من بفهمم دخترش از خونش و از رگ و ریشش

 نیستم

 با چشم هاي پر از کینه خیر به سعید با تنفر ادامه

 هداد_انقدر شاهین گفت و گفت تا اینکه توي چایخون

 بین راهی از دستش عصبانی شدم و با صداي بلند

 گفتم تو دروغگوترین و زشت ترین آدم روي زمینی

 هنوز هم تنفر در نگاه دخترك بیشتر از هر چیزي

 هویدا است مخصوص حاال که دست روي گونه اش

 گذاشت

 اولین بار است که طعم گس کشیده اي سفت و

 ،سخت و سرشار از نفرت را از جانب کسی که 

 میگفت پدرش است را چشیده

 درصورتی که خوب به یاد دارد هیچ وقت آقاي کیانی

حتی به شوخی هم اهل دست درازي نبود و نیستروش 
 تربیتی آقاي کیانی فقط اخم و تشر و در آخر



 هشداري خانه خراب کن بود و بس

 دخترك همان طور که دست روي گونه اش گذاشت ،

 نگاهی به سعید کرد و گفت

 ورت میشه وسط چایخونه بین اون همه آدم پابا _

 شد زد تو گوشم بهم گفت گمشو

( _ گمشو دختري یاغی تو لقمه از ...چه خاطري تلخی 
 دست همون بی

 ، بی ادبپدر و مادر گرفتی خوردي و مثل اون 

 ) خونه خراب کن آشغال و بی لیاقتی

 باورت ...گفت پشیمون شد از اینکه اومده دنبالم _

 ... من گفت برگرد ولی نگفت چطوري میشه به

 دخترك سرشکسته و طرد شده با تمام جانش هق

 زد و شانه هایش لرزید و با همان حال خراب ادامه

 داد

 وقتی از چایخونه زدم بیرون فقط دویدم اصالً  _

 ...نفهمیدم کی از کوه رفتم باال



وقتی رسیدم اون باال دیگه هوا تاریک تاریک بودوقتی 
 به داد و بیداد کردن شروع کردم

 وقتی شروع کردم از زمین و زمان گله کردم

 وقتی شروع کردم به زدن خودم اینکه چرا بختم

 اینطوریه چرا سرنوشت برام اینطوري نوشته زندگی

 رو ، نفهمیدم چی شد که پام پیچید به سنگ و فقط

 تنها چیزي که فهمیدم سنگ هاي بود که تو ُتن و

 تخوان هایی بود که صدايبدنم فرو می رفت و اس

 شکستن تو گوشم می پیچید

 دخترك در عامیانه ترین حالت ممکن کمی به سمت

سعید خم شد و گفت_ باورت میشه سعید ، صدایی شکسته 
 شدن

 می شکست و می شنیدم ....استخوان مو میشنیدم 

 ...اما اصالً درد نداشت ، چون یه درد بزرگ تر

 شان داد و گفتبا دستش که می لرزد قلبش را ن

 اینجا سنگینی می کرد انقدر سنگین هست که _

 هنوزم ، درد داره



 درد داره اینکه همه تو رو ترك کنن و تو رو نخوان

 هنوزم تو جونم نشسته اینکه سر نبودنم و

 ... نخواستنم دعوا و جنگ بود و هست

. 

 سعید اخم ریزي کرد که تنها دلیلش دل رنج کشیده

 بلور تن رو به رویش استي دخترك نازك تن و 

 وقتی فهمیدم کوه تموم شد که ، رسیدم پایین _

 کوه ، انقدر که من سخت جون و بد اقبال بودم زنده

 ...موندم تا

 سعید نگاه پر اخم به دخترك داد تا نگوید و حرفش

 را نیمه شود ولی دخترك با حال خرابی ادامه داد

 ن بودتنها چیزي که تو اون لحظه دوست داشتم ای _

که نباشم تا کسی سر نبودنم دعوا نکنهنگاه دخترك سرشار 
 از مهربانی و دوست داشتن ،

 شد وقتی خیره به سعید ادامه داد

 تا اینکه شما شدي فرشته ي نجات من _

 مکثی کرد و شرمگین و خجالت زده ادامه داد



 منم شدم سر بار شما _

رشته دخترك همچنان نگاهش به سعید استسعید از اینکه ف
 ي نجات لقب گرفته لبخندي

 زد و باز هم ساکت و آرام شنونده رنج هاي دخترك

 رو به رویش شد

 سعید ، خوب می شنود و خوب حالجی می کند و

 تنها عکس العملش پلک هاي است که هر از چند

 گاهی بدون اراده اش روي هم می افتند

 حرف دارد براي زدن و تا نگویند شانهدخترك یک 

 میگیرد، آرام ن

 شاهین دروغ میگفت اینکه بابا کیان خونه خراب_

 کن ؛ بابا کیانی که من تو هیجده سال دختري

شناختمش همچین آدم و همچین شخصیتی ندارهدهان 
 خشک شده ي دخترك و از همه بدتر لب هاي

 کویر زده اش جان سعید را می سوزاند

 مامان دالرام یه شب قبل از اینکه من از خونه بزنم _

 بیرون بهم گفت که براي سر پا موندن زندگیش



 مجبور می شه با اون شرایط خاص ، بازم رو دار قالی

 بشینه و قالی ببافه

 لبخند محسوس و دلنشینش را سعید شکار کرد

 اون موقع بابا کیان سر کارگرش بود براي سر کشی _

خودش می رفت سراغ قالی و گاهی زیر پوستیمایحتاج 
 هنوزم این ...هم می کرد مامان دالرام فرا

 خصلت رو بابا کیان دار ها

 دخترك غرق در خاطراتش گفت

 کالن این اخالق بابا کیاِن ، هیچ کسی رو اندازه _

 خودش قبول نداره براي سرکشی کردن از قالی و

 کارگرهاي قالی بافی ؛ تا وقتی که من اونجا بودم و

 مطمئنم تا همین حاال شم خودش سرکشی میکنه

 ك چشم هاي ستاره باران دالرام را به یاد آورددختر

و ادامه داد_ مامان دالرام میگفت آخرین باري که اومده 
 بود

 ابریشم بده و نقشه هاي اضافه ي رو ببره ، حالش

 .... جلوي در خراب میشه و بابا کیان



. 

 

 به کمک بابا کیان و همسایه کناري شون مامان _

 تی دکتر اشتباهیدالرام رو میبرن درمانگاه ، وق

شرح حال مامان دالرام رو به بابا کیانی که هیچکارش 
 بوده ، میگه بابا کیان از همون روز بیشتر

 حواس شو میده به مامان دالرام

 دخترك براي مادرش خوشحال است چون هنوز هم

 گونه هاي سرخ و گلگون مادرش را به یاد دارد وقتی

 تعریف می کردکه از آن روزها و مردانگی بابا کیان 

 این رفت و آمد هر روز ، باعث شده بود مامان_

 دالرام استراحت مطلق شه و بابا کیان

 دخترك براي رفع سوظن از بابا کیان حق به جانب

 گفت_ نه اینکه با بابا کیان تنها بیاد به دیدن مامان دالرام

مرد تر از این حرف ها بود تو خونه  ...اصال  ...ها نه 
 ي

 ا و نامحرم پا به بزارهیه زن تنه



 چقدر این لحظه قشنگ است که هم برق اشک

 چشم هاي سیاهش و هم لبخند و خوشحالی روي

 لب هایش با هم نقش بست و از خاطرات مادرش می

 گوید

 از اینکه روزگار ، گاهی به بهتر شکل چرخ دنده هاي

 زنگ زده اش را ، روغن کاري میکند و براي تو آن را

نچه می خواهی می شوددخترك با تمام می چرخاند و آ
 خوشحالی براي مادرش که هم چنین

 سرنوشتی را دارد ، ادامه داد

 اینکه بابا کیان یه خانم حمیرا که سن زیادي هم _

 داشته و تو کارگاه قالی بافی حواسش به تازه کارها

 بوده رو هر سري با خودش میبرد تا حواسش به

 مامان دالرام باشه

 ق شیرینی رو به سعید مسکوت ولیدخترك با ذو

 شنوا گفت

 باورت میشه اون موقع ها بابا کیان به خاطر اینکه _

 مامان ناراحتی نکند قالیش عقب افتاده خودش



چشم هاي ذوق زدي و ...میشست پشت دار قالی و میبافت
 نوع گفتن دخترك دلبري شد

 و به دل مرد جوان نشست و جا خوش کرد

 نیا بیام به قول مامان دالرام ،تا روزي که من به د _

 شش دانگ حواس بابا کیان فقط به قالی و مایحتاج

 زندگی مامان دالرام بود و بس

 دلش براي تنهاي مادرش مالش رفت ولی هنوز هم

 برق رضایت از سر گذشت مادرش در چشم هایش

 پیدا است

 تا اینکه مامان دالرام اولین روزهاي اردیبهشت _

شماره تنها کسی کهمیدونست هر  حالش خراب میشه و
 وقت روز یا شب بهش زنگ بزنه و

 بدون فوت وقت خودشو میرسونه همین بابا کیان

 ...بود

 سعید به یاد آن روز خندید و دخترك ترس از

 برداشت سعید با شتاب شروع کرد توجیح کردن

 مامان دالرام می گفت ، خاله حمیرا همیشه می _



 حال همه يگفت این لطف و مرهمت شامل 

 کارگرهاي بابا کیان میشه ؛ به خاطر همین خیال

 مامان دالرام راحت بود که اون وقت شب به بابا کیان

 زنگ بزنهاینکه دختري از خوشبختی مادرش حرف بزند

 خودش به تنهاي بزرگ ترین خوشبختی است

 مامان دالرام گفت ، اون شب بابا کیان تا خود صبح _

 اق منتظر به دنیا اومدن منتو بیمارستان پشت در ات

 بوده و با دیدن من بوده که دلش می لرزه

 دخترك با اشتیاق بیشتري ادامه داد

 ... به محض اینکه مامان دالرام سر پا میشه _

 دخترك لبخند شیرینی زد و به یاد شوق گفتن

 مادرش که با چه حال دل ریزي این حرف ها را می

، وقتی اومد مالقاتش  زد ، ادامه دادمامان دالرام میگفت
 با یه

 دسته گل بزرگ و یه ساك دستی که توش هم لباس

 ...براي مامان دالرام بود و هم براي من

 خنده ي ریز دخترك سعید را به وجد آورد براي به



 کشیدن این نازك تن دلبر حصار

 مامان دالرام می گفت خیلی قلدور موبانه وایستاد _

 تش و شناسنامه اشرو به روم ، دست کرد تو جیب ک

 رو در آورد و گذاشت رو ساك لباسا

 دخترك هم دوست دارد سرنوشتی به قشنگی

مادرش داشته ، باشد با ذوق گفت_ به مامان دالرام حکم 
 کرد که از این به بعد من

 نه نشنوم ...سایه سرت و تو سایه سار قلبم میشی 

 چون تو کتم نمیره ، حاال هم پاشو خود تو جمع و

 ن بریم ، بشینیم سر خونه زندگیمون ، خستهجور ک

 شدم از این دو بام و هوا

 مامان دالرام می گفت وقتی بابا کیان این حرف رو

 میزد صورتش از تعصب و ناراحتی سرخ سرخ بود

 اینکه قبالً تو روت نگاه نمی کردم به خاطره این _

 بود که هنوز اسم یه مرد روت بود اما حاال که این

ا اومد پس دیگه عده به گردنت نیست ومیشه تو بچه به دنی
 روت نگاه کرد و بهت بگم فقط یه انتخاب



 .... داري اونم من

 نوبت محضر گرفتم از این جا یه راست میریم محضر

... 

. 

 

مامان دالرام میگفت(_ اصال مهلت نداد من حرف بزنم یا 
 اعتراض کنم یا

 بگم نه من کجا شما کجا ، همچین که خواستم نه

 ) بیارم رو حرفش از مچ دستم گرفت

 آقاي کیانی با خون سردي تمام گفت

 پاشو کمکت کنم تا آماده ...فقط تو میگی چشم  _(

 )شی

 سعید خوب می فهمید خون سردي آقاي کیانی تا

 چه حد اجبار دارد و خودخواهانه است درست مثل

 مامان دالرام می گفت ، از مرام و مردونگی بابا_...

 اینکه چشم هاش هیچ وقت به خطا نرفت وکیان از 

 همیشه حواس جمع حواس جمع بود رضایت داد



 سعید خوب می فهمد

 دخترك ادامه داد

 برگشتن به همون خونه اي که مامان دالرام کرایه _

 وقتی می رسه خونه فهمیدم تو این دو ...کرده ، بود 

 و سه روزي که خونه نبود تمام وسایل خونه عوض

ي چشمش نباشه خاطره هاي تلخش(_صبرم شده تا جلو
 جواب داده و زندگی روي خوشش رو بهم

 ) نشون داد با برکت حضور تو شاه دخترم

 دخترك که بغض گلو گیري از دلتنگی و غریبی در

 گلویش جا خوش کرده به سختی آب دهانش را فرو

 داد گفت

 مامان دالرام میگفت همچین که سراپا شده و _

 رهاي خودش برسه بابا کیانتونست خودش به کا

 سور و سات عروسی به پا شد و هیچ کس به روم

 م له عقدحصارنیاورد که من یه زن بیوه با بچه ي تو 

 پسر شون در اومدم ولی بعد از اون شب فقط یه نفر

 به دیدن شون به خونه ي مشترك شون رفت براي



سعید لبخندي محوي زد که دخترك دید ...عرض تبریک 
 و ادامه

 داد

 برادر بزرگه بابا کیان با خانواده اش به دیدن شون _

 رفت بودن

 مامان دالرام می گفت

 تازه اون موقع بود که فهمیدم با چه خانواده ي _(

 ) اصل و نصب داري وصلت کردم

 دالرام چقدر خوشحال بود از گفتن آن شب مهمانی

و شب هاي که با آقاي کیانی زندگی می کند(_ صداي 
 بلند کیان رو وقتی می شنومخنده هاي 

 باور نمی شدم این همون مردي که هیچ وقت روي

 خوش و بش ازش ندیدم قبل از محرمیت اصال از

 ) زمین تا آسمون فرق داره

 دالرام آن شب خیلی با دخترکش حرف زد و با تمام

 عشقش از آرامش زندگی اش گفت و دخترش را

 ی آخرشمجاب کرد تا بفهمد و درست رفتار کند ، ول



 ...آنچه که نباید شد

دخترك با تمام ایمانش گفت_مامان دالرام االن خوشبخت 
 ترین ، زن روي زمینه

 ، چون بابا کیان و دارد ؛ بابا کیان به خاطر مامان

 دالرام چشما شو روي همه بست و از زنجان زد

 بیرون و رفت قم ساکن شد هر چی مامان دالرام

 بول نکردخواست مانعش بشه بابا کیان ق

 ....حکم ، حکم بابا کیان

. 

 

 دخترك خسته و بی رمق روي زمین کمی بیش از

حد راحت تر نشست و انگار که بخواد چون پیر زنها 
 پاهایش را دراز کند تا از درد و یا خواب رفتگی

 پاهایش را نجات دهد

 نفس عمیقی کشید ولی هنوز هم مستأصل است و

 نگران

 این که به سعید خیرنگاه دخترك فراري است از 



 است

 تمام این مدت من همه ي اتفاقات رو هزار بار مرور _

 کردم ، باال و پایین کردم ولی هر هزار بارش فهمیدم

 من دیگه خونه ي بابا کیان جاي ندارم و دوست هم

ندارم پیش شاهین باشم ؛ از اولشم اشتباه کردمدخترك با 
 تمام صداقت خیره در چشم هاي سعید با

 ینان گفتاطم

 تنها جاي که بعد از خونه ي بابا کیان احساس _

 امنیت و آرامش می کنم فقط همین ، جا است

 دخترك مردد است براي گفتن حاجت قلب

 گرفتارش و تنها سربسته به دل گرفتار عاشقش

 اشاره می کند

 از وقتی که یادم ، اومد کی هستم و کجا و تو چه _

 شما رو به رو شدمخانواده ي بزرگ شدم هر وقت با 

یاد بابا کیان افتادمبرق چشم هاي سعید چیزي نیست که 
 دخترك

 خجالت زده آن را نفهمد با شرم شیرین و دلبري



 نگاه دزدید

 دخترك با حیا ذاتی اش کمی در خودش جمع شد

 و با لحنی که سرشار از عذرخواهی و خواهش است ،

 ادامه داد

 ...میدونم این خود خواهی ها _

 ...م ، این کار درست نیستمیدون

 ولی ترسیدم ، از حرف هاي که با درخت صالح زدید

دخترك خجالت زد نیم نگاهی ...ترس به جونم افتاده  ...
 سرشار از قدردانی به

 سعید انداخت و تشکر آمیزي گفت

 من ؛ ...تمام حواستون خالصه میشه ، تو امنیت م _

 چشماموبه خاطر همین این بار خودم ، خود خواسته 

 بستم روي تمام خاطراتم و فراموش کردم هر چی که

 .قبل از شما بوده و هست

 من تصمیم خودمو گرفتم ، بدون اینکه نظر شما رو

 در نظر بگیرم ، میدونم براتون مسئولیت داره و

 اینکه باید یه روزي جواب پس بدید ولی با این حال



ن ها دوست ندارم از اینجا برمهنوز هم وقتی بعد از ای
 واگویه کردن راجب

 نخواستنش ، می خواهد حرف بزند ولی بغض امانش

 را می گیرد

 دوست دارم که برگردم ولی میدونم و مطمئنم _

 کسی منتظرم نیست که اگه منتظر بودن ، حداقلش

 ... این بود که نگرانم بشن و دنبالم بگردن

 دخترك دوست ندارد ، همچنین اتفاق بیفتد حتی

 یش سخت و سنگین است ولی بهگفتنش هم برا

 ناچار براي این که خیال سعید را راحت کند از اینکه

سر بارش نمیشود ادامه داد_ من میتونم همین گوشه کنارا 
 زیر سایه تون ، تحد

 امر شما زندگی کنم بدون اینکه براي زندگی

 شما حق ...خصوصی تون مشکلی داشته ، باشم 

 زندگی بدون تنش و درگیري دارید

 دخترك مغموم که از نگاه سعید فراري است نیم

 نگاه غم انگیزي به سعید انداخت و گفت



 ...همین که بدونم اینجا زیر سایه تونم ، برام کافیه_

. 

 سعید در تمام مدتی که ، دخترك با شیرین زبانی

 حرف می زند به این فکر می کند که اگر بفهمد ،

 باز هم سعید کیانی کیست و چه نسبتی با او دارد

 همین قدر غمگین است یا رفتن را به ماندن ترجیح

 !.... میدهد

 اینکه اگر ، دختري که ، رو به رویش نشسته و در

 چشم هایش خیر شد و حرف از جدایی و رفتن یا

 ...نرفتن میزند

 می خواهد به او بگوید ، تو حق انتخاب نداري جژ

 ماندن و این اجبار یا انتخاب چیزي است که در

مانت فریاد میزندسعید دوست دارد فریاد بزند و بگوید چش
 تو حق نداري

 بعد از دو سال که ، کنار هم و با هم بودند و با هم

 خاطره ساختن و در این حال نجابت به خرج دادن ؛

 حاال تو مرا رها کنی ، و براي خودت زندگی را جور



 دیگري و بدون من پیش ببري

 ا دستان بزرگشسعید می خواد صورت دخترك را ب

 قاب بگیرد و با حرصی که در حال سوزاندن جانش

 است ، فشار دهد و واو به واو حرف هایش را به

 دخترك دیکته کند

 تو جرائت اینکه منو ول کنی و از این جا بري رو _

نداري یعنی نمی زارم که بري ، مگر اینکه دلتباهام نباشه 
 ؛ اگه دلت هم ساز من باشه و پاهات

 ، من پاهاتو قلم می کنمنباشه 

 سعید با دیدن حال و روز دخترك ، در حال بررسی

 !...کردن ، است که آیا وقت آن رسیده که بگوید

 سعید کیانی ، همونی که تو به اون بابا کیان میگی _

 ...عموي کوچک منه

 سعید با ترس فرسایش گر دست و پنجه نرم می کند

 و از واکنش دخترك می ترسد

 حال دوست دارد دخترك رو به رویش به ولی با این



داند ، اینکه آن روز در هواي گرم تابستان عمویششیرینی 
 به دست به خانهشان آمد و بدون مقدمه

 چینی از پدر و مادرش خواست که فقط بنشینم تا

 ... راجب دالرام فقط حرف بزند

 هیچ کس حواسش نبود که در آن گوشه کناري پسر

 گفته هاي رد و بدل شديبچه ي تمام حواسش به 

 بین آن هاست

 عمو سعید اصال برایش مهم نبود برادر بزرگترش

 ... وقتی راجب دالدام تحقیق کرد چه گفت

 یا اینکه خانوادهاش نسبت به این ازدواج دیدگاه

مثبتی ندارند و تنها قول دادن که یک مراسمآبرومند می 
 گیرند و بعدش باید از آن ها دور شود و

 !... شد

 سعید کیانی تصمیمش را گرفته ، بدون دالرام نمی

 ... توانست نفس بکشد چه برسد به زندگی کردن

 دالرام تنها زن ، زندگی اوست

 در آن روز گرم تابستان همه با هم به خانه مشترك



 عمو سعید و دالرام خانم رفتن و سعید اولین بار

 گرفت و با حصاردخترك تازه متولد شده را ، در 

 ....زبانی گفتشیرین 

. 

 اسمش چیه ، عمو_

 آقاي کیانی نگاهی به برادرزاده شروشیطون انداخت

 در زمان تولد این فرزند شیرین زبان ، همگی متفق

 القول بودند چون این ورجک ، ته چهره اي شبیه

 آقاي کیانی دارد ، پس نام سعید را هم داشت باشد

ذکور نور علی نور می شودآقاي کیانی ، آخرین اوالد 
 خانواده بزرگ کیانی

 است ، پس به تب خواه ناخواه همه او را بیشتر از

 بقی دوست داشتن

 ...آقاي کیانی که ، کنار دست سعید نشست ، بود

 گرفته و گفت حصارسعید و دخترك نوزاد را به 

 به نظرت چه اسمی براي این خانم خوشگله بزار _

 که بهش بیاد و هیچ کس یادش نره



 کودکی نگاهی به صورت شیرین نوزاده سعید در اوج

 ش انداخت و بعد با تمام کودکی اش گفتحصاردر 

 قاراتلهمه خندیدن و سعید حق به جانب گفت _

 خنده نداره که ، ببین موهاش چقدر سیاه ؛ سیاه_

 سیاه مثل آسمون تاریک برق ....

 سعید حصارآقاي کیانی ، نگاهی به حقیقت در 

 جواب دادبرادر زاده اش افتاد و 

 ...آخه نمیشه ...نه بابا اینم شد دلیل  _

 سعید با بی تفاوت در اوج کودکی حرف آقاي کیانی

را نیم کرد_ من قاراتل صداش می کنم ، چون قاره( 
 ترکی.

 سیاه) شما هر چی دوست دارید ، صداش کنید

 درست روز بعد آقاي کیانی با شور و حال خاصی به

 ك شناسنامه بگیرد وثبت احوال رفت تا براي دختر

 چقدر آن لحظه شیرین و قشنگ بود ، وقتی که

 متصدي ثبت احوال پرسید

 نام انتخابی قاراتل و نام پدر سعید کیانی درست _(



 )؟

 سعید غرق در خاطرات شیرین کودکی اش خیر به

دخترك لبخند زدآخرین خاطره اش مربوط به لحظه ي بود 
 که ، سفت

 گرفت و گونه اش راش حصارو محکم دخترك را در 

 تا جایی که عمویش با شکوفیدمحکم و شیرین 

 شوخی و خنده پشت گردن زد و گفت

 پدر صلواتی ، جلوي چشمم چرا دختر مو اینطوري _

 می چلونی

 سعید آن روز تخس و پرو جواب داد

خوشم میاد ، خوشگله اصال دوس دارم مال من شهآن  _
 با روز هم مرغ آمین ، آنجا کنار دست سعید

 لبخند ایستاده ،بود

 گرفت و گونه هاي حصارآقاي کیانی سعید را در 

 گوشتی اش را کشید و گفت

 اگه بهت دختر ندم چی ، تو دماغ عموي کله_(

 )؟..خرابت



 سعید که این روزها راجب خدا بیشتر می شنود و

 شگفت زده می شود ، در اوج کودکی حرفی زد که

مین گفت( _ کاري نداره مرغ آمین شنید و با لبخند فاخر آ
 که ، االن به خدا میگم ، خودش میاره

 م ، شما هم نمی تونید ، بیاید ببرید منم توحصارمیزار 

 ) ... خونه م قایمش می کنم

 همه با هم خندیدن ، آقاي کیانی با تشر که لحن

 سرخوشی دارد گفت

 تو سیبیل منو چون تاریک نمیبینی ...هوي بچه  _ (

 ب نمی کنی ؛ بزار سیبیل ت در بیادیا کال آدم حسا

 ، بعد به رسم و رسوم آبا و اجدادیمون بزن جاده

 )...و براي من شاخ و شونه بکش ...خاکی 

 داشت ، دخترك را سفت حصارسعید که نوزاد را در 

گرفت و با تخسی گفت( _ حاال که حرف بد  حصاردر 
 زدي ، انقدر تو خونه ام نگرش

 تنگ بشه اون موقع به خاطرمی دارم ، تا دلت براش 

 )... این که ببینیش اجازه میدي که مال من شه



 مرغ آمین زانوي ادب زد و در آن لحظه که درهاي

 آسمان باز بود ، آمین گفت

 سعید به این فکر میکند که چطور در اوج کودکی

 آرزو کرد و حاال در اوج واقعیت به آن رسیده

 رام لبخندسعید دلبسته به صورت گیج و مبهوت دال

 زددالرام با دلواپسی از رفتار سعید ، دستش را مقابل

 صورت سعید مدام تکان میدهد

 سعید ، خیلی خوب ، تمام حرف هاي دالرام را شنید

 و بعد از کلی باال و پایین کردن راجب برخورد آقاي

 کیانی گفت

 !!؟....چطوري نگرت دارم  _

. 

 یددخترك مبهوت هومی از سر نفهمی رفتار سع

 گفت ولی رفتار جنون زده اش دخترك را ترساند

 دخترك محتاطانه کمی عقب رفت و در خودش جمع

 شد و از این که با سعید در این کلبه تنها است و چه

 حرف ها که نزد بدون اینکه حواسش باشد زمزمه



 کرد

 ... عجب غلطی کردم با این یاردان قُلی تنهام _

 ش را بهسعید زمزمه دخترك را شنید و خود

دخترك که سعی دارد وحشت ش را پنهان ...نشنیدن زد 
 کند نگاه

 ترسیداش را از سعید برداشت و به فضاي بیرون

 اتاقک داد و دنبال راه نجات است

 ولی چشمان خندان و لبان مزین شده، به شادي و

 صورت بشاش سعید چیزي به غیر از آزار و اذیت را

 دارد

 سعید به سمت دخترك خم شد

 ...ترك ترسیده ، کمی به عقب رفتدخ

 عقب رفتن دخترك یک واکنش غیر ارادي و کامال نا

ترسی ندارد و نیست که دخترك در آن ...خواست است
 فرو رفته و

 ...فکر کند شاید آبرویش و یا امنیتش در خطر باشد

 ترس دخترك از این است که قلب معتالطمی که در



 ال می تپد رااش با این همه هیجان و شور و ح شانه

 سعید نشنود

 نگاه شور انگیز سعید حال دخترك را وخیم تر از

 قبل کرد

 طوري که قلب بی نواي دخترك می خواهد قفسه ي

 اش را بشکافت و بیرون بزند شانه

قبل دخترك می خواهد فریاد بزند و بگوید_ نه ، تو این 
 من کم عقل خامی ....حرف رو نزن 

 دیوانه وار تو رو دوست کردم و گفتم و این ، روزها

 ...دارم پس بیشتر از این مجنونم نکن

 باز حصارقلب تپنده دخترك می خواهد که سعید 

 ش چون طفل شیر خوار جا خوشحصارکند و در 

 کند و با مکیدن جانش ، بگوید

 می خوام اینجا باشم حتی اگه تو نخواي بمانم و تو _

 جرو را واردار کنم که همیشه چون نوزاد محتا

پستان مادر حفظم کنیدخترك ، که این روزها قلبش زبان 
 نفهم شده و خود



 مختار شد و به حرف نمیرود و اصرار میکند به هزار

 ...روش

 ...رسم و رسوم موندن ، پیش خود تو ، بهم بگو_

 یادم بده ؛ من رسم و رسوم تو رو از بر میشم و

 میمونم چون تو رو دوست دارم

 بی آبرو صدایش را باال دخترك می شنود که قلب

 می برد و هیچ اباي ندارد همه صدایش را بشنوند

 دوست دارم اینجا رو ، پیش تو بودن و کنار تو ، _

؟!سعید که هنوز  ...درست چفت دستت بودن و ، بمونم
 خیر به دخترك است باحال

 سرمستی زانو به زمین زد و همچون کودکان چهار

 ...د به راه رفتندست و پا به سمت دخترك شروع کر

 دخترك ترسید تا خواسته به کمک دستهایش

 همانطور که نشسته ، عقب تر برود فهمید که بیشتر

 از آنچه فکر کند رسوا شده

 عقب میرود ...دخترك عقب 

 سعید با حال مسّرت بخشی چهار ، دست و پا راه



 افتاد تا جایی که دخترك پشتش به در کلبه ي باز ،

که به در باِز کلبه تکیه داده و  برخورد کرددخترك ،
 کمرش با لبه

 ي باز در اتاقک چوبی مماس است ، نیم نگاهی به

 سعید و بعد به بیرون کلبه انداخت

 سعید با دیدن در باز کلبه ، چشم هایش را بست و

 نفسش را با حرص فوت کرد

 ...نفس هاي عمیق اش نشان از عصبانیت دارد

 د به آرام کردنسعید با نفس هاي عمیق شروع کر

 خودش و جوش و خروشی که در جانش چون

 آتشفشان در حال فوران کردن است و اگر حواسش

نباشد خاکستر می کندمرغ آمین مرغ با گوشه چشمی که 
 پر از تذکر و

 اخطار است خیره به سعید لبخند محوي زد ، تا

 ....سعید به خودش بیاید

. 

 



و پایش را جمع سعید وارفته نشستدالرام با دلهره دست 
 کرد و دامن

 پهن شده روي زمین را زیر پاهایش برد و کمی

 بیشتر به لبه ي در باز اتاقک چوبی تکیه داد

 سعید چیزي در چشم هاي دخترك و پشت آن همه

 ... سیاهی براق دید

 ... هزاران فریاد ، از دوست داشتن و دل بستن

 .. همه ایناي که گفتی ُرك و راست و درست _

 !من می خوام تو رو نگه دارمحاال 

 ...چطور نگهت دارم

 نمیتونم ازت دست بکشم ...نمیتونم

 اگه االن این در لعنتی بسته بود ، مطمئن باش نفر

سوم زیر این سقف خود شیطون بود و بس!سعید ترسید از 
 وسوس هاي جان سوز تمام التماس

 ش را در چشم هایش ریخت و خیر به دخترك گفت

 همین االن پاشی بري کلبه ، پیش بی قاراتل بهتره_

 بی قشنگ ، چون نمیتونم بهت قول بدم اگه اینجا



 ...باشی ، آخرین شب چطور روز میشه

 سعید با چه لذت شیرینی پرده برداري می کند از

 حقیقت جانش در مقابل دخترك شوریده

 ! مشکوفیدمن یه بار تو رو  _

 روزي کهي ! یادته سر مزرعه شکوفیدیه بارم تو منو 

یادتهدخترك پر از  ...نگفتی تنهاي و چرا من پیشت نیست 
 خجالت نگاه دزدید چون خوب به یاد

 دارد آن روز شیرین را همان روزي که خودش لب

 و بعدش جنگ شکوفیدهاي سعید را سر مزرعه 

 بزرگی سر گرفت

 سعید کفت

 انقدر وسوس انگیز که نمیشه از شکوفهشیرینی اون _

 خیرش گذشت

 ب وجدان است یا مردانگی معلوم نیست ولیعذا

 شکوفهسعید و مرامش قبول نمی کند که دست درازي کند_
 اون روز هنوز زیر دندونمه ، هنوز طعمش رو

 لبامه و مطمئن باش براي چشیدن و به دندون



 ...کشیدن این طمع لحظه به لحظه مشتاق ترم

 نگاه مملو از حرص و خودخواهی را روانه دخترك

 گفتکرد و 

 هنوز فرصت هست ، پاشو برو تا من خوب فکر _

 کنم ببینم این بابا کیان تو رو چطور باید راضی کرد

دندان روي لب کشید_ تا دست از سر یه دونه دخترش 
 برداره و اجازه بده

 که محرم من و دل بی قرارم شه تا من بتونم از شهد

 وجودت زندگی مون رو شیرین کنم

 رف میزنه ولی نگاه خیرهسعید انقدر با خودش ح_

 اش دخترك را کاوش می کند

 من دارم به این فکر می کنم که چطور برگردم_

 خونه حاج مرتضی ، بهش بگم من ، پسر ارشدت

 همونی که می گفتی از دیوار خونه آقا فتاح باال رفته

 ، اما نرفته بود

 سعید حرف میزند ولی دل شکست و غمگین است



د_همونی که گفتی رو ناموس از اینکه کسی باورش نکر
 آقا فتاح خیمه زده ولی

 نزد و شما دیر فهمیدید

 سعید سرش را به تاسف تکانی داد و گفت

 همونی که برادر ،کله خرم یاسر _

 مکثی کرد و دل شکست تر از هر وقت ادامه داد

 همونی که چشما شو رو برادر بزرگ ترش بست و_

نبودسعید رو گفت تو چشمت دنبال ناموس من بوده ولی 
 به دخترك به دیوار تکیه داد و یک پایش

 را از بی رمقی دراز کرد و با نگاه پرسش گرش ادامه

 داد

 برم بهش بگم ، دل بستم به دختري که باباش مثل_

 یاسر کله ش خراب و مطمئنم به من دختر نمیده

 قیافه متحیر و گیج دخترك لبخندي هر چند

 همان لبخند کوچک ولی کنِج لبش خواباند و با

 کوچک ادامه داد

 ولی بهش میگم تو هم مطمین باش ، انقدر این_



 دختر رو اینجا نگه میدارم تا دل عمو سعید یا به

دخترك گیج تر می شود و ...قول تو بابا کیان تنگت شه
 سعید راضی از این

 شرایط گفت

 راضی شه دخترش محرمم شه وگرنه انقدر نگرش_

 ش ، کله اش به کار بیفته ومیدارم تا از دلتنگی دختر

 اجازه محرم شدن بده تا مال من شه تا اونم بتونه

 ...دخترش رو ببینه

 دخترك هیچ چیزي از حرف هاي سعید را نفهمید

 ...جز نامش و کلمه ي عمو را

. 

 هنوز هم گونه هاي قاراتل از شرم دخترانه و حرف

 هاي سعید سرخ و تب دار است و با رسیدن به کلبه

 یدن بی بی قشنگ به بهانه ي درست کردنو با د

 روسري مرتبش از چشم در چشم شدن با بی بی

 قشنگ فراري است

 قاراتل پر از خجالت از تصور بی بی قشنگ سرش را



 پایین گرفت و بدون هیچ حرفی راهش را به سمت

اتاقش کج کرد ؛ فکرش را هم نمی کرد بی بیقشنگ از 
 ه آمدگلناز و حیدر ، دست کشید و به کلب

 باشد

 هنوز به چهارچوب در اتاق نرسید که بی بی قشنگ

 با سوالش قاراتل را بیشتر از قبل در خجالت زد کرد

 مادر تو که میخواي بري به شوهرت سر بزنی ، چرا _

 ...دست خالی میري آخه

 بی بی قشنگ از جا بلند شد و به سمت قاراتل قدم

ري نرو، برداشت و مصرانه ادامه داد_هیچ وقت این طو
 یه چیزي دست می

 یه لیوان آب ....گرفتی با خودت می بردي ؛ یه چایی

 شربتی ....دوغی ...خنکی 

 قاراتل با حس اینکه بی بی قشنگ نزدیک تر می

 شود ، بدون اینکه برگردد ، گونه هاي سرخ اناري

 اش را دست کشید و نگاهش را پایین تر انداخت و

 کردن در اتاق دست روي دستگیري گذاشت براي باز



 عجله ي بیشتري خرج کرد و همزمان جواب بی

 ربطی داد

 خیلی خسته ام ولی کاري داشتی حتماً صدام کن _

شب بخیر بی بیبی بی قشنگ با گوشه لبخندي پر  ...
 منظور سري تکان

 داد و نجوا گونه جواب داد

 شب و روز تو هم بخیر ؛ ان شااهللا بشه قبل ُمردنم _

 سقف ببینمشما رو زیر یه 

 مرغ آمین در همین حوالی آمین بلند و باالي رو به

 آسمان بیکران می گوید

 قاراتل که وارد اتاق شد در را آرام بست و در حالی

 که دستانش پشت کمرش است به در تکیه داد و

 نفس گره شده را با دم عمیقی آزاد کرد همه چیز در

 هم شده ! حس شیرین و حس بال تکلیفی و

 !....یچیزي مثل خوره جان قاراتل را میمکدسردرُگم

 !...اینکه هنوز هم با سعید نسبتی ندارد

 !...خودش را پوچ و توخالی احساس می کند



 تمام قدرت و جسارتش را در بودن با سعید تصور

 !...کرده

 حاال بعد از دانستن اینکه هیچ نسبتی با هم ندارند ،

 یبیندهمه ي حس هایش را ویران شد و زیر آوار م

 قاراتل رو به آینه ایستاد و به دخترك پژمرده درون

آیینه لبخند بی جانی زدگره روسري اش را باز کرد و 
 روي تخت کنار پنجره

 انداخت و سرش را با بی حوصله گی تکان داد و

 موهاي رها شد از گیره ي سر طالیی را آزاد کرد

 موهاي بلند سیاه رنگ براق ، چون آبشاري خروشان

 قص در آورد و ندید پسري را ، که در قاببه ر

 پنجره چطور از این آبشار سیاه رنگ براق سقوط

 کرد

 قاراتل بی توجه به پنجره باز اتاقش که رو به پنجره

 باز اتاق سعید است نفس عمیقی کشید و ُبرس الکی

 رنگ را از روي طاقچه برداشت و شروع کرد به شانه

 انداخت به راهزدنبغض خانه خراب کن دوباره چنگ 



 !...نفس تنگ شده اي ، قاراتل

 دخترکی که مبهوت و متحیر از تمام نداشته هایش و

 سرابی که تمامی ندارد و در آن اسیر شد و تمام راه

 ....هاي فرار بسته ، است

 بغض شکست و شروع کرد دانه دانه اشک ریختن تا

 شاید نگاه پژمرده اش سیراب شود و جان تازه بگیرد

 رو به دخترك درون آیینه لب زد قاراتل

 فکر اینجا شو نکردم ، که تو این دنیا به این بزرگی _

به اندازه یه اَرزنم ، جا نداشته باشمبا پشت دستش اشک 
 هاي نم زده را پاك کرد و باز

 هم شروع کرد به شانه زدن

 وقتی فهمیدم ، حافظ مو از دست دادم _

 اینکه ، نه اینقدر شکسته نشدم که حاال با فهمیدن

 ....بابا کیان ، بابام و نه سعید ، ش

 خنده تلخ قاراتل آیینه را هم شرمنده کرد

 من فقط دو تا مرد درست و حسابی ، تو زندگیم _



بود که بهشون دل بستمپوست خندي غم انگیز زد و با 
 دلمردگی لب زد

 خوب که اونم از توهمات من نشعات گرفته و یه_

 ... ندجوراي آشناي ، غریبه ا

 قاراتل محو آیینه ، تازه به یاد آورد و شروع کرد

 اتفاقات چند دقیقه پیش را موشکافانه برسی کردن

 و با بی حواسی هنوز ، ُبرس الکی رنگ روي موهایش

 می کشد

 قاراتل با چشمهاي گرد شده و گیج خیره به آیینه

 نزدیک شد و از دخترك خوشحال درون آیینه

 !گفتم ، گفتم ؟پرسید_ من که اسم مو ن

. 

 

 سعید از پنجره ي باز اتاقک چوبی خیره به رفتن

 قاراتل پیروز مندان لبخند میزند و تا قاراتل درکلبه

را باز کند و وارد شود نگاهش را برنداشتسعید لحظه ي 
 کوتاهی بی بی قشنگ را در قاب در



 به حالت انتظار دید و همراه با لبخند سرش را به

 د بار تکان دادنشانه ي احترام چن

 بی بی قشنگ با محبت لبخندي زد و جواب سعید

 را با دستی که روي قلبش گذاشت و جانمی که لب

 ... زد داد و پشت سر قاراتل در کلبه را بست

 سعید قصد بستن پنجره ي که رو به اتاق قاراتل

 است ، را دارد که با دیدن قاراتل که در نیمرخ و رو

 دستش روي بازي پنجره يبه آیینه ایستاده هر دو 

 چوبی خشک شد و با ولعی بیشتر خیره به قاب

پنجره کمی خودش را نزدیکتر کشیددست هاي مردانی که 
 هر لحظه روي دو لبی پنجره

 از هم باز شده ، با شور و حال شیدایی محکم تر می

 شود ، ناخواسته شامش را تیز کرد از این فاصله به

 ی این روزها کهدنبال بوي آشناي دخترك خجالت

 عجیب و خیلی ناباورانه برایش آشنا شده ، تیز می

 شود

 اوضاعی قلب بی قرار سعید وقتی وخیم تر شد که



 قاراتل روسري از سر برداشت و موهاي بلند و

 سیاهش را چون آبشار تاب میدهد و به پایین فرو

 میریزد

 قاراتل چون افسون گران کار کشته ؛ ُبرس الکی

 هاي سیاه براقش می کشد و سعید رارنگ را روي مو

لحظه به لحظه چون مسخ شدگان در دام نگه میداردروزي 
 که اوستا این پنجره را ساخت وسواس

 بیشتري خرج داد تا مطمئن شود که پنجره ها رو به

 هم هستند

 آجر روي آجر سوار شد و تمام کائنات از آن روز تا

 ن پنجرهبه روز ، لحظه شماره ي کردند تا در قاب ای

 دلبري کردن معشوقی و مسخ شدِن عاشقی را

 ببینند

 سعید میخکوب و مشتاق خیره به پنجره لب زد

ت کرد و تو رو حصارچطوري که نمیشه یه دل سیر  _
 از



سعید فرصت طلبانه در خیالش رها ...خودت طلب کرد 
 می شود

 دلبرش را مجبور کند پشت به او بایستد تا خودش

 کند به شانه زدن مو هایی که آرام و لطیف ، شروع

 این روزها حکم شریان حیاتش را دارد

 ...سعید انسان است

 .... انسان جایزالخطا است

 سعید ، خیره به دخترکی که در قاب پنجره ،

 ناخواسته دلبري میکند لب زد

 م حسابی بچلونمتحصاریه روز قبل از اینکه تو  _

موهات تاصاف موهاتو باز می کنم ، انقدر برس میکشم به 
 بعدش مجبورت می کنم که ...و یکدست بشه 

 صاف وایستی تا ، یه دل سیر نگات کنم هر وقت از

 ...نتشکوفیددیدنت سیر شدم ، شروع کنم به 

 سعید میداند خطا میرود ولی این دل زبان نفهم و بی

 منطق احمقانه رفتار میکند

 ... انقدر عطر موهاتو بو بکشم تا مست مست شم_



 م بچرخونمت تا دوباره گره بیفته بهحصارر تو انقد

 ...موهات

سعید غرق لذت است از خیال بافی و رویا ساختنش_ 
 دوباره تو رو بزارم رو پاهام شروع کنم به ُبرس

 کشیده به موهاي که گره افتاده

 لبخندش عمیق تر شد وقتی با تمام حرص خواستن

 ، ادامه داد

 ... تو هی ناز کنی ، من نازتو بکشم_

 وقتی هم که زبون مو نفهمیدي ، شروع کنم به

 قلقلک دادنت

همی با جان و دل گفت و ادامه داد_دلم می خواد سر 
 انگشتام رو پهلوان برقصه ، اون

 وقتی که تو ناخواسته به خواسته ي من ، با آهنگِ و

 ...ریتم خنده هاي من ، دلبري کنی و برام برقصی

. 

 



م؟اخالق و رفتار سعید این میتونم ازتون یه سوال بپرس_
 روزها به طور کل تغییر

 کرده ؛ خودمونی تر و راحت تر از آنچه که فکر کند

 با او رفتار می کند

 سعید کمی به سمت قاراتل که روي تخت چوبی ، زیر

 درخت صالح نشسته ، خم شد و نگاهش به سر

 انگشتان قاراتل افتاد که ، در هم می چالند لبخند

 با لودگی گفتشرورانه زد و 

 قارقا خودمی ، هر چی دوست ....جوووون دلم  _

داري بپرسقاراتل در این روزها ، به این نوع مکالمه ي 
 سعید خو

 گرفت ولی باز هم در دریاي خجالت غرق می شود و

 قلبش بناي ناسازگاري می کند

 بزاق جمع شده در دهانش را فرو برد و پرسید

 ودممن که اسم مو به شما نگفته ب _

 سعید با خباثت نیشش را تا بناگوش باز کرد و دندان

 هاي یک دست سفیدش را به نمایش گذاشت و کمی



 بیشتر از حد معمول فاصله اش را با قاراتل کمتر کرد

 سعید این روزها بیش از حد دست از پا خطا می کند

و چوب خطتش نزد نهی و منکر پر شده وهرچند آمین با 
 لبش جاگوشه لبخندي که گنجه 

 خوش کرد ولی به رفتار سعید ، چشم غره میرود ،

 بی فایده است

 ولی هیچ چیزي به اندازه قهه قهه ي آسمانیان از

 ...این رفتارهاي پر از عاشقی سعید ، شیرین نیست

 !شاید این اشتباه باشد محرم دل محرم جسم است

 ... ولی

 ...گاهی

 ...اوقات

 هاي معشوقه آدم هاي عاشق ، ناخواسته محو دلبري

 پا روي ممنوعه هاي خدا می گذارند ، مثل حال

 امروز سعید که بعد از یک هفته قایم موشک بازي

 هاي قاراتل با خودش االن اینجا کنار دستش نشسته



و از او سوال هاي ریز و درشت داردجواب قاراتل ، تنها 
 ... جواب نیست

 ولی هر سوالی داري بپرس، هر سوالی ...نه نگفتی  _

 اصال هم خجالت نکش راحت و آسوده بپرس

 سعید جاي کنار گونه هاي سرخ قاراتل شرورانه و با

 شیطنت لب زد

 ...ولی قبلش باید یه کاري بکنی_

قاراتل خیر به رو ...نیم گاهی به صورت سرخش انداخت 
 به رو و فراري از نگاه هاي خیره ي

 سعید و سعید میخکوب منتظر عکس العمل قاراتل

 بر نمی دارد و کلمه به کلمه طوري که قشنگنگاه 

 بفهمد با ادا و اطوار گفت

 همچین مشی و محمدي و دلچسب از این لپ هاي _

 ...آویزونت یه گاز محکم بگیرم ، تا دوباره یادم بیاد

 قاراتل به یکباره به سمت سعید برگشت و نوك بینی

 هایشان مماس به هم ، چشم در چشم خیره به هم

 با چشم هاي گرد شده و سعید با نگاه سرسار شدندقاراتل



 از تفریح چشم هایش را در حدقه چرخاند و زبانش

 را از گوشه ي لبش بیرون انداخت و لب زد

 اصال همین نوك فندوق تو ببوسمم ...من ُمردم  _

 راضیم

 قاراتل ناباورانه نوك بینی اش را نشان داد و متحیر

 لب زد

سوال هاي جور واجور  دماغمچشم هاي قاراتل پر از _
 است و

 سعید خوب نگاهش را خواند ولی با مسخره بازي

 چشم و ابرویی باال انداخت و گفت

 گاز بگیرم بهترِ  .حاال که دارم ، دقت می کنم  _

 قاراتل شرمگین تا خواست فاصله بگیرد سعید با

 اخم ریزي اخطار داد و قاراتل میخکوب شد و لبخند

 به لب سعید نشست

تو چرا انقدر شیرین منگولی هانقاراتل با تعجب آخه  _
 خودش را نشان داد و بدون اینکه

 لب بزند از سعید پرسید ، منو میگی ، سعید موذیانه



 نزدیک قاراتل شد

 قاراتل با ترسی که پر از دلبري است کمی به عقب

 متمایل شد

 سعید نیم نگاهی به دور و اطراف قاراتل انداخت و

 گفت

 وي شیرین عقل ، کس دیگه ي این جابه غیر از ت _

 ... هست

قاراتل سري به نشانه ي نه تکان دادو سعید موذیانه حرف 
 را به جاهاي که دوست دارد

 سوق می دهد

 من که مشکلی ندارم ، می تونم دو تا زن بگیرم ، تو_

 !؟...مشکلی نداري با هوو سر کنی 

 سعید با ظاهري ساختگی شروع کرد به فکر کردن

 گفته باشما ، خودتو اذیت میشی ها ، بدنی ولی _

 نگی نگفتیسعید که غرق خوشی از این سر به سر گذشتن

 قاراتل است ، خیره در نگاه گیج قاراتل با ناراحتی

 ساختگی گفت



 چی نکنه پشیمون شدي ، مگه خودت دو سال _

 تمام رو مخم نبود تا تکون می خوردم خفتم می

 هااان ...وهري کردي می گفتی این چطور زن و ش

 قاراتل بیشتر عرق شرم ریخت و نگاهش را دزدید

 سعید فاصله اش با قاراتل را کمتر کرد و اگر از خدا

 می گرفت حصارابا نداشت قاراتل را در 

سوال هاي قاراتل همه بی ...منو نگاه کن  ...نگاه نگیر  _
 جواب مانده ، قاراتل

 خجالت کشیده تا خواست بلند شود ، سعید مچ

 دستش را از روي آستین محلی گرفت و گفت

 بابا قهر نکن بیا بشین بهت میگم _

 سعید ، قاراتل را به سمت خود کشید اگر قاراتل

 سعید جا حصارخودش را جمع نمی کرد االن در 

 خوش می کرد

 اگر سعید از خدا خجالت نمی کشید حتماً او را در

 فهشکومی گرفت و گونه هاي اناري اش را غرق  حصار

 می کرد_ بابام جان در اصل تو دختر عموي منی ؛ دختر



 آقاي سعید کیانی همونی که بهش میگی بابا کیان ،

 درست اسم منم سعید کیانی ولی با این تفاوت که

 ...من مجبور

 نگاهی به صورت حیرت زده ي قاراتل کرد و با

 لودگی ادامه داد

 منم مجبورم بگیرمت که نمونی رو دست زن عمو _

 ... رامدال

قاراتل ناباورانه وسط حرف سعید زده و گفت_ یعنی تو 
 پسر عموي منی ؟

 سعید پوف کالفی کشید و لب زد

 ...اي_

. 

 

 ... اي بابا زن گیجم نعمتی به خدا_

 سعید باز هم ناخواست با انگشت شست و سبابه

بینی قاراتل را گرفت و با مسخره بازي ادامه داد_ آخه 
 نقدر قشنگ گیجی ؛ مندماغ فندقی تو چرا ا



 همین طوري یه چیزي گفتم تا دور هم روحمون رو

 !شاد کنیم؟

 سعید نمیداند با همین کار و رفتارش چه انقالبی در

 جان قاراتل بی نوا به پا کرد و قاراتل هر لحظه ترس

 از این دارد که نکند صداي تپش قلبش او را به

 رسواي بکشاند

 رها کرد و با مظلومسعید بینی قرمز شدي قاراتل را 

 نمایی شروع کرد مرثیه خوانی تمام رفتار و نمایشی

 که به پا گرفت تنها می شود به یک کمدي خنده دار

تعبیر کرد_اي بابا ، من چقدر بد بختم آخه کورم مگه 
 چشمم

 !تو رو گرفته

 یعنی که چی ، من مجبورم تو رو بگیرم ! این انصاف

 اي واي بر ....دن بعد بیست و سی سال اذب اوقلی بو

 اي بدبخت سعید ...اي شوم بخت سعید  ...من 

 نگاهی تاسف که هزار طنز و قهه قهه پشت آن خانه

 کرد به قاراتل انداخت و سرش را بی چاروار تکانی



 داد و از سر گرفت

 یعنی من ، مجبورم یه عمر توي نچسب و منگول _

رد سعید چشم هایش را باریک ک...رو تحمل کنم چرا آخه
 و شروع کرد به

 وارسی صورت قاراتل نوع رفتارش ُپر از لودگی و

 مسخره بازي است ، رفتاري که کم کم لبخند

 خجالت زدي در صورت سرخ و اناري قاراتل انداخت

 و استفهامی شروع کرد به نجوا کردن

 یعنی من مجبورم هر از گاهی که دلم خواست این _

 شتی و آبداردو تا لپ هاي آویزون تو یه گاز به م

 چرا ...آخه چرا من انقدر خوب و کم توقعم ..بگیرم 

 اي بترکی دختر چرا تو انقدر ...اي خدا  ...چرااا ...

 خوش اقبالی

سعید مغرضانه شروع کرد به تعریف و تمجید کردن_ می 
 بینی تو رو خدا ؛ من اینقدر مناعت تب دارم ،

 ...انقدر متواز

 آخه اي خدااااا ..م اینقدر ایثارگر و از خود گذشت



 قاراتل در رویا سیر می کند و درکی از گفته هاي

 سعید ندارد فقط از این همه حرف هاي پس و پیش

 فهمید که سعید هم چون خودش خاطر خواه اوست ،

 و تنها به دنبال ریشه و نصب ها می گردد و اینکه

 اگر سعید واقعا پسرعمویش باشد چقدر به این

 ، نزدیکتر استموجود دوست داشتنی 

 چیزي مثل خوره به جان مغز شلوغ و ملوغ قاراتل

 افتاد اینکه سعید او را دست انداخت یا می خواهد ،

تاوان دو سالی که گذشت را اینطور تسویه کندقاراتل چه 
 میداند ، سعید درست از لحظه اي که با

 یاسر به خاطره نوع نگاهش به او گالویز شد و به

 ا بفهمد چه سر و سري با همدنبالش تا قم رفت ت

 ...دارند و از کجا هم را می شناسند

 سعید آن روز با عمو سعید ش که به خاطره

 ازدواجش با دالرام خانم براي همیشه زنجان و

 خانواده را قلم گرفت تا زندگی آرامی داشته ، باشد

 ... رو به رو شد



 همان جا بود که سعید اعتراف کرد که ماه ها است به

 ِك فراموش کار ؛ دخترکی که همیشه پرتوقع ودختر

پر از گلگی از قاب پنجره چوبی چشم به راهش میمانده و 
 هر وقت که دیرتر از وقت موعد به کلبه

 برسد با اخم و تخم و اگر به موقع به کلبه برسد با

 لبخندي شیرین و خواستنی از او استقبال می کند

 جره رفت وسعید آن روز به دنبال آقاي کیانی به ح

 ...بعد از کلی باال و پایین کردن وارد حجره شد

 آقاي کیانی با دیدن سعید اول ریزبینانه نگاهش کرد

 و بعد ناباوران گفت

)آقاي ...پدر صلواتی خودتی ؟! پسر حاج مرتضی_(
 کیانی و سعید محکم و مردانه دست در دست

 هم گذاشت و بعد از سال ها دوره ي سفت و محکم

 کشیدن حصارا به یک دیگر ر

 سعید با شوخی گفت

 بله سعیدم یه نشون از شما توي طائفه ي کیانی _(

 ها که هر وقت ، دل شون هواي شما ما رو کرد یه



 ) زنگ به ما بزنه تا از دلتنگی در بیاد

 وقتی براي خوردن ناهار به خانه رفتن و زن عمو

سعید اصال فراموش نکرده ، آن ...دآلرامش را دید
 که زنی با لحظهاي

 صورت پر از غم و اندوه و لبخندهاي ساختگی

 مقابلش ایستاد و به محض اینکه فهمید سعید پسر

 حاج مرتضی و شیرین بانو مهمان خانه اش است ، از

 ...گل از گلش شگفت و چه استقبال گرمی کرد

 سعید با لبخندي که به روي قاراتل زد یاد آن روزها

 عمو سعید ش مهمان و هفته هاي که در قم در خانه

 بود را به خاطره آورد

 عمو سعید ش نم پس نمی داد و هر وقت حرف یا

 سوالی به قاراتل مربوط میشد بحث شروع نشد تمام

 می شد تا اینکه به بهانه ي در خانه ماند تا با زن

سعید پرسید و در ...عمو دالرام تنها صحبت کند 
 صندوقچه ي اصرار دالرام خانم

 ... باز شد



. 

 

 سعید با کنایه در حالی که استکان چاي به دست

 دارد ، گفت

 چطوري است زن عمو ! این عموي ما روز به روز _

دالرام با چهره ...اخالقش خوشگل تر و مجلسی تر میشه
 ي پژمرده ، لبخندي مودبانه زد و

 گفت

 به دل نگیر سعید جان ، ناراحتی عمو جان شما از _

 میدم ، که دلخور جاي دیگه است و من بهش حق

 باشه

 سعید خم شده استکان چاي را درون سینی که روي

 میز است ، بگذارد با شوخی و خنده پرسید

 از شما ...نکن قبل از اومدن من اختالف تون شده  _

 بعید با این کمالت سر به سر ما کیانی هاي بی

اعصاب بزاریددالرام با نفس عمیقی که کشید رو به سعید 
 گفت



 بونت بشم ، مشکل جاي دیگه است ؛ ازنه قر _

 ...زندگی من چی میدونی ، رو نمیدونم

 قبل از ازدواج با عموي شما من یه زندگی ناموفق

 داشتم و قبل به دنیا اومدن دخترم از هم جدا شدیم

 ...و تنها حامی من

 دالرام به یاد آن روزهاي قشنگ لبخندي زد و ادامه

 داد

 می بافتم نه فقط من ، کیان جان بود ؛ براش قالی _

 حامی همه بافنده هاش ، االنم همین طوري تا

خودش سرکشی نکنه و از حال و روزشون باخبرنشه 
 خونه نمیاد و تا مشکل شون حل نکنه آروم و

 قرار نداره

 دالرام پر از دلتنگی از نبود قاراتل گفت

 یادته سعید جان ، وقتی با حاجی و حاجیه خانوم_

 !ن؛ دخترم موهاش مشکی بوداومدید ، دیدنمو

 سعید چه خوب همدم حرف هاي تلنبار شده اي

 دالرام شده ؛ با لبخند جواب داد



همون بالي شرقی که من بهش میگفتم قاراتل!دالرام  _
 ناراحت و دلتنگ از نبودن قاراتل جواب داد

 آره عزیز دل شیرین بانو ؛ زندگی با کیان جان_

 سال پیش نمیدونم خوب نه عالی بود ، تا اینکه دو

 شاهین از کجا پیداش شد و اوضاع خونه ي ما روز به

 روز بدتر شد تا اینکه شاهین شکایت کرد از اینکه

 حضانت قاراتل رو بگیر

 سعید میبیند که دالرام چگونه حال خرابش را روي

 دامن گلدار با مشت کردن دستش خالی می کند

 بلند شد و کمی نزدیک تر نشست و گفت

م اوضاع ردیف زن عمو خیالت راحتدالرام با هنوز _
 غمی که در نگاهش خانه دارد لبخند زد و

 گفت

 تقصیر من شد اون شب کلی ناراحتی کردم به_

 ! کیان جان گفتم ، نذار دخترم بره

 بنده خدا حق داشت ، از کوره در رفت و شروع کرد

 به بحث و جنجال و با حرص گفت



 این طوري حرفمگه دختر من نیست که با من  _(

 میزنی اگه من بزرگش نکردم پس رو پاهاي کی

 بزرگ شد ، مگه نفسم به نفسش بند نیست ؛ اگه

 فکر می کنه غیر از من ، پدر دیگه ي داره ، پس

وقتی صبح شد  .)اون شب خیلی حرفا شد ...بهتره بره 
 دیگه

 خبري از قاراتل نبود

 سعید براي عوض کردن حال دالرام گفت

 راحتی نداره بزار زنم شه خودم گوشش شواینکه نا _

 خوبه عشق ...می پیچونم تا حساب این روزا در بیاد 

 عمو سعید

 دالرام خندید و گفت

چطور شده تو مجرد موندي و یاسر عیل وار شدهسعید  _
 نیمچه لبخندي زد و مرموزانه به سمت دالرام

 خم شد و پچ پچ وار گفت

 از کله خرابی خود عمو سعید _

 سپر کرد و با لبخند و شانهصاف نشست و  سعید



 خودستانی گفت

 ولی من عاقلم و فهمیدم ، کله خرابم نیستم به _

 پسند که بس اومدم تا دامادت شم

 دالرام اصال متوجه لودگی و در لفاف حرف زدن

 سعید نشد و نیمچه لبخندي زد که با یاد رفتار

قل نبود قاراتل ، ناراحت شد و با گریه گفت_ دختر منم عا
 ناسپاسی ...دلمونو شکست

 کرد حتی یه خداحافظی خشک و خالی هم نکرد

 سعید لب هایش را روي هم فشار داد و سري جنباند

 دالرام با چشم هاي اشکی خیره به سعید گفت

 ...دلم براش تنگ شده _

 دآلرام سینی را از روي میز برداشت و در حالی که به

مزمه کرد_ انقدر سمت آشپزخانه می رود ، زیر لب ز
 دختِر من دل گنده است که خدا میدونه

 ،حداقل یه زنگ نمیزنه ببین من تو چه حالیم

 سعید همان روز ، به همه ي سوالهاي بی جواب اش

 رسیده و فاتحانه از آقاي کیانی و دالرام خداحافظی



 کرد و به سمت کلبه راه افتاد

 کلبه اي که مطمئن است دخترك چشم انتظارش ،

 ر قاب پنجره نشست و تا او را نبیند چشم ازکنا

 ....جاده ي جنگلی بر نمی دارد

. 

 قاراتل ناباورانه خیر به سعید است

 سعید اخم ریزي کرد و در جواب قاراتل گفت

 بازارچه که یادته ؟! از مغازه بدلیجات اومدي _

 بیرون با اون پسره یاسر که همسایه ي تونه ؛

 پیچیدید تو کوچه بن بسته

اراتل با چشماي گرد شده نههه ي کشیده گفتسعید که ق
 عجیب احساس می کند غیرتش به شوخی

 گرفته شد از بین دندان هایش غرید

 من دیدمت، فقط نیومدم جلو که گردن اون با قلم_

 پاي تو رو بشکنم چون منتظر آخرش بودم و برام

 سوال شده بود ، دختري که سه ، چهار ماه اخالقش

 گه راه به راه نمیگه تو شوهرمیعوض شده ، دی



 شرمی شیرین سر تا پاي قاراتل را گرفت و سعید

 خوب فهمید ولی اینبار ندید از کنارش گذشت و

 ادامه حرف همراه با حرص بیشتري گفت

 وقتی صداش می کنم رنگ به رنگ میشه حال _

چی شده که پیچیده توي کوچه بن بست با یه پسرغریبه که 
 میگه و میخنده ومنم ، نمی شناسمش 

 چشاش برق میزنه

 قاراتل خجالت زد لب زد

 ببخشید نادیدمتون _

 سعید باز هم جواب نداد و حرف خودش را زد

 وقتی تو از کوچه اومدي بیرون ، رفتم سراغش بعد_

 ...فهمیدم بلهههه ، جناب پسر همسایه است

 به خاطر اینکه تو را بیشتر بشناسم ، دنبالش راه

 ... م دیدمقاراتل دلتنگ استافتادمم که عمو

 اونجا بود که دنبال عموم رفتم تا رسیدم حجره _

 تا ...اش ؛ به بهانه اینکه اومدم قم دنبال فروشنده 

 رسیدم به خونه ي عموم



 قاراتل با بغض رو به سعید نشست با چشم هایی که

 فریاد میزند که چقدر دلتنگ است با لحن مظلومی

 گفت

قاراتل نگاهش ...مامان مو دیدي  ...حالشون خوب بود  _
 را پایین گرفت و اجازه داد اشک

 هایش ببارد و گونه هاي سرخش را سیراب کند

 سعید دست زیر چانه ي قاراتل برد ، باال کشید و با

 مهربانی به چهره غمگین قاراتل نگاه کرد گفت

 آخه دختر خوب ، تو که اینقدر دلتنگی براي _

 ند ماه حرفی نزدي چطوردیدن شون ، چرا تو این چ

 تا االن دوام آوردي

 قاراتل با نگاه غم زده اي جواب داد

 چون اونا منو نمیخوانسعید اخمی ریزي کرده و گفت_

 اون وقت تو از کجا میدونی ، عقل کل خانوم ؛ یه _

 هفته من خونه عمو سعید بود تو اون شب به آخر

 حرف هاي عمو سعید رسیدي اگه نصف شبی مثل

 قب افتاد ها تصمیم نمی گرفتی و حداقل یهاین ع



 خداحافظی می کردي میدي که عمو سعید بهت

 اجازه نمی داد که خود مختار بزاري بري

 دالرام با بغض و گریه دلبري کرد تمام عیار

 واقعنیسعید بینی قاراتل را گرفت و با لذت چند باري _

 کشید و گفت

 در دلتنگدیدم که چق ...بلهههه واقعنی ، واقعنی  _

 توي دماغ فندوقی اند

 سعید با لودگی گفت

 حاال گوش تو بکشم که پشت در گوش وایستادي _

 و نصفه و نیمه آخر دعوا چهار تا کلمه شنیدي و

 صبح نشده از خونه زدي ، بیرون

سعید با تمام جدیت گفت_اگه من به جاي عمو سعید بودم 
 ، قلم جفت پا هاتو

 دون اجازه از خونهمی شکستم ، که یادت بمونه ب

 نزنی بیرون ، بعدم کی به تو اجازه داده بعد از هیجده

 سال عموي منو که پدرت قضاوت کنی

 قاراتل که گوش هایش چیزهاي جدید میشنود یک



 لحظه ، فراموش کرد روي تخته چوبی زیر درخت

 صالح نشسته اند به سعید نزدیک تر شد نشست و

 ...پاهایشان مماس هم قرار گرفت

 غ آمین خیره به سعید با تاسف سري تکان دادمر

 نیم نگاهی به آسمان انداخت و لبخند آسمانی ها را

 ...دیدرفتار قاراتل براي سعید شیرین و لذت بخش است

. 

 

 قاراتل با اشک و لبخند گفت

 !یعنی بابا کیانم ، دلش برام تنگ شده ؟_

 سعید کمی سرش را پایین آورد و خیره در چشم

راق قاراتل گفت_تو واقعاً سر سفره عموي من هاي سیاه ب
 بزرگ شدي؟

 تو هنوز نفهمیدي عموي من تو رو از خودش میدونه

.... 

 قاراتل ناخواسته با هر دو دستش هر دو دست سعید

 ... را گرفت و سرشار از هیجان



 ...چه لمس شیرین و دوست داشتنی

 سعیدي نگاهی به دست هاي گره شده قاراتل روي

 یش انداخت و با لبخند رضایت منديمچ دست ها

 نجوا کرد

 چی میخواي از جونم که این طوري دین و ایمون مو_

داري میدي به بادقاراتل بی خبر از حال سعید ، فقط دوست 
 دارد یک

 چیز را بشنود ؛ با صداي بغض دار و چشم هاي

 دلتنگ اشکی گفت

 حاال چیکار کنم ، به خدا دلم براشون تنگ شده ؛ _

 تو فراموشی دست و پا زدم ولی تو این چند دوسال

 !... ماه از پا افتادم ؛ میشه برگردم

 قاراتل نگاه گرفت و بی حواس نگاهش خیره به

 دست هاي گره شد لب زد

 بگم این ...برگردم چی بگم  ...روم نمیشه برگردم  _

 همه مدت کجا بودم ، چکار کردم ؛ دلم براي همشون



ل بی هوا و بدون هیچ ترسی تنگ شده ، خیلی تنگقارات
 خودش را در

 سعید انداخت و دستان بالتکلیف سعید در حصار

 .... هوا ماند تا اینکه

 دل مردانه سعید لرزید باور نمیکند که قاراتل قصد

 ! رفتن دارد

 گرفت و به حصارروزي که دخترك را در کوهپایه به 

 بیمارستان برد و همیشه مراقب بود از ممنوعه ها

 نکند ك حذر می کرد از اینکه با او تنها باشدعبور 

 ...زیر یک سقف به دنبال بی بی قشنگ و احمد رفت

 ش خزیده و قصد جدایی همحصارحاال قاراتل در 

 دست هاي سعید با تمام خواستن قاراتل یکی روي...ندارد 

 ... کمرش و دیگري روي سر قاراتل نشست

 هددستانی که عاشقانه نوازش می کند و میخوا

 تیمار کند قلب شکسته و دلتنگ و حال خراب

 ... خودش و قاراتل را

 کائنات همه دست به دست هم داده اند تا هیچ کسی



 این سکوت عاشقانه را از بین نبرد

 حصاروقتی که سعید قاراتل را سفت و محکم در 

 گرفت و صورت قاراتل روي قلبش نشست با تمام

ست داشتناست ، احساس مردانه اش که پر از عشق و دو
 شروع کرد به نوازش کردن سر تنها دختري

 که در قلبش چهار طاق به رویش باز است

 سعید براي تسکین دلتنگی قاراتل ، آرام آرام در

 ش تکان داد و گفتحصار

 چرا نشه ، خوبم میشه ، ولی میدونی چیه ، یه _

 ... مشکلی هست

 پهن مردانه شانهقاراتل همانطور که صورتش روي 

 عید است نیم نگاهی به باال انداخت و که با قیافهس

 مرموز سعید مواجح شد

سعید موذیانه لبخندي زد و با شیطنت گفت_ولی زورم 
 میاد دختري که قراره همسر و همسفرم

 باش تو این دنیا ببرم دو دستی تقدیم عموي کله

 خرابم بکنم ، اومدي مو این عموي بی مغز ما به من



 سرم بی کاله میمونه باید اول دختر نداد اون وقت

 ...مطمئن شم تو مال منی بعد

 قاراتل با چشم هاي گرد شد و لبخندي که هر لحظه

 ...با شرم روي صورتش گسترده می شود

 لب هاي سعید و نگاه خیره اش به لب هاي صورتی

 ... دالرام

 .....نگاه پر اخم مرغ آمین و هشدارش

 

 ب گفتچشم هاي قاراتل گرد شده و با تعج

 ! با منی _

 قیافه ي قاراتل بقدر خواستنی شده ، است که سعید

با حرص شیرین گفت_ یه بار دیگه ، گیج بازي در بیاري 
 همچین

 میچلونمت که شیري که از زن عمو دالرام خوردي از

 این دماغ فندقیت بزن بیرون ها

 چشم هاي ستاره باران قاراتل با نگاه شیفته ي

 ... سعید در هم گره خورد



 سعید براي فرار از این شرایط با لودگی گفت

 !مگه میشه آدم این همه گیج باشه ؟_

 !من داره جوالن میده حصاراالن کی تو 

 !تو یا خورزوخان

نکنه با جن و پري در ارتباط مو ، خودم خبر ندارم!قاراتل 
 که تازه متوجه ي موقعیتش شده ، خجالت

 بیاید ، سعید بیرون حصارکشید و تا خواست از 

 سعید او را محکم تر چسبیده انگار که خطر را

 را باز کند حصاراحساس کرده و می داند اگر این 

 دیگر خبري از او نباشد

 سعید که نگاهش به رو به رو است ، قاراتل را با

 حرص بیشتر بین بازوهایش فشرد داد و گفت

 فکر اینکه تو رو از دست بدم و از دور بشینم_

 و از سرت بیرون کن ، محاله بزارم ازمتماشات کنم ر

سعید با نفس عمیقی نیم نگاهی به قاراتل ...دور شی
 انداخت و

 بدون هیچ عذاب وجدانی ادامه داد



 وقتی که فهمیدم سایه هیچ مردي به غیر از پدر _

 باال سرت نیست ؛ دلم یه شیپور گرفت دستش تو

 بوق و کران کرده و گفت ، دیدي زیادي حرف عقل و

 .... عورها رو جدي گرفتیش

 چه اعتراف شیرین و دلچسبی در این هواي آفتاب

 ...خورده جنگلی

 هنوز هم نگاه شان خیره به هم است و قاراتل در

_ اگه دلت برام ...مردانه ي سعید غرق لذت حصار
 ...نیست

 اگه این قلبی که اینطوري تاالپ و تولوپ می کنه

 ...مال من نیست

 خوابی با من خیالبافی نمیکنیاگه شبا وقتی که می

 ...تو رویات

 ...اگه راه میري و منو پیش خودت احساس نمیکنی

 اگه تو خلوتت حرف میزنی ولی راجبه به من

 ...نیست

 !تو اسیر من نیستی



 منم تو رو میبرم تحویل پدر و مادرت میدم و سیر تا

 پیاز ماجرا رو میگم

 تو ارحصولی اینو بدون ، شب که میخوابم با خیال 

صبح که پا میشم به هواي دیدن تو ، تو آیینه ...میخوابم
 نگاه

 ...می کنم

 ...به هواي تو شونه می کشم ، الیه موهام

 اگه میام تو آشپزخونه به هوایی نفس کشیدن تو اگه

 پاي سفره میشینم به هواي این که غذاي رو بخورم

 که تو می خوردي و سیر تماشات کنم تو خونه ي که

 مال منه

 ...وقتی راه میرم تو خیالم میبینمت که هم قدم منی

 ...میبینمت که دست تو دستم قدم میزنیم

 وقتی تو خلوتم هر جمله من فقط ده بار اسم تو میاد

... 

یعنی من دیوانه وار اسیر مهر تومقاراتل نگاهش را در 
 پهن سعید پنهان کرد و شانه



 خوشحال و هیجان زده ، است

 می کند در یک روز ، همه چیز را قاراتل به این فکر

 از دست داد و حاال در یک روز همه چیز و حتی

 فهمید معشوقه ي دل عشق اش است

 سعید چانه دالرام را گرفت و رو به نگاهش باال آورد

 و با دل هور و ترس پرسید

حاال ببینم تکلیف این دل چیهقاراتل خجالت زده تا _
 خواست ، نگاهش را بگیرد

 اش را با مهري دل نشین نگه داشت وسعید چانه 

 منتظر جواب است و با تهدید ساختگی گفت

 درست اینجا چهاردیواري نیست و سقفی باال_

 سرمون ولی می تونم به زور متوسل شم

 قاراتل چشمهایش را با رضایت بست و لبخند دلبري

 را تحویل سعید چشم انتظار داد

 ن میاش فشرد و اي جا شانهسعید قاراتل را به 

 شکوفهدلچسبی گفتقاراتل نا خواست و در جوه بوجود آمده 
 ي



 محکم روي قلب بی قرار سعید کاشت

 سعید باور نکرد گرمی لب هاي قاراتل را ، محسور

 شده قاراتل را از خودش جدا کرد و با چشم هاي

 متعجب به قاراتل که گونه هایش از شرم و خجالت

 ... سرخ شده خیره شد

. 

 

بانوشیرین بانو گوشی را در دستش جابجا  سالم شیرین_
 کرده و با

 نگرانی مادرانه را پرسید

 خوبی مادر؟_

 سعید با بی رمقی جواب داد

 حاجی چطوره ....من خوبم ، شما چطوري خوبید  _

 نقل و نبات داداش چطوره زن داداش چطوره ...

 اتفاقی ...بله عزیزم همه خوبن و سالم دارند _

 ند جواب دادافتادهسعید با لبخ

 چه اتفاقی افتاده باشه شیرین بانو ، زنگ زدم_



 صداتون بشنوم ، می خواهی قطع کنم

 شیرین بانو هول زده نصف حرف سعید زده و گفت

 نه مادر این چه حرفیه ، گفتم همیشه پنجشنبه _

 ها زنگ میزدي اونم دم غروب ، االن ! این وقته شب

 نگرانم ، اونم وسط هفته زنگ زدي یه خورده دل

 کردسعید حال خوبی ندارد و در تشویش به سر میبرد و

 تنها راه نجاتش را در زنگ زدن به شیرین بانو می

 دانست

 سعید سرگردان به دنبال رفیق بی کلکش می گردد

 تا با او درد دل کند

 سعید مکثی کرد و گفت

 رفیق بشین شیرین بانو _

 اقت گفترفیق بشیم سعید جونمسعید مطمئنا از این رف _

 اي جونم شیرین ، به خاطر همین تو رو بیشتر از _

 همه دوست دارم

 !داري لوس میشی سعید جونم _

 بگو ببینم چت شده این وقت شب زنگ زدي ما رو از



 تختخواب گرم و نرمم کشیدي بیرون

 نمیدونم از کجاش بگم _

از هر جا آورمت می کنه_ پس اولش مهم نیست ، ولی  _
 مهمه حاال االنم خیلی

 که می خوام بگم چون رو لبه ي تیغ دیگه دارم راه

 میرم

 آفرین لبه ي تیغ جمله خفن بود خوشم اومد بقی _

 شو بدونم

 دو سال پیش یه دختري به پستم خورد آوردمش_

 کلبه

 آفرین پسر چه پیش رفتی _

سعید با خنده جواب داد_ نه فکر خطا نره شیرینم ننه و 
 بابا درست تربیتم

 دختر مریض بود ، بی بی قشنگ پیش موندکردن ؛ 

 تا االن که شکر خدا سر پا شده

 پس مشکل کجا است تو هم که حد و حدود _

 شناس حتما شبا جدا خوابیدي



 اون که بلههههه ؛ فقط شدم میزبان تا سر پا شه _

 بفرستیمش تنگ ننه و باباي خودش ، ولی نشد اونی

 که فکر می کردم

ه هواي اینکه دوره و اطرافیان گیرت چی بود_ دختِر ب _
 بهش می

 گفتن شما زن و شوهري باور کرده بود هر چی هم

 بهش می گفتم نه به خرج نمی رفت گاهی شیرینم

 دلم می خواست تا جایی که راه داره با مشت بزنم تو

 مغز پوکش بلکه حواسش بیاد سر جاش

 نزدي که دختر مردمو _

 ش وقتی دیدم با یهتا اینکه چند ماه پی ....نه بابا  _

 پسري تو کوچه بن بست داره حرف میزنه رگ

 غیرتم بلند شده اونجا بود که فهمیدم دل بستم به

این دختر_ خوب پس دردت چی نکن از آقات مطمئن 
 نیستی

 یا اینکه طرف خواهانه داره و تو رو ننی خواد

 چند وقتی دارم رو لبه تیغ ...نه حرف اینا نیست  _



 میترسم یه وقتی که بی بی ....رسم راه میرم ، میت

 ... قشنگ نیست یا تو یه شبی

 سکوت سعید دل مادرانه ي شیرین بانو را لرزاند

 ترسید ولی از جلد رفاقت بیرون نزد

 االن دختر حال چطور خوبه ، اگه خوبه ، خوب _

محرمش کن_ چی میگی شیرینم دارم میگم دختر از همه 
 بدتر

 و سه تا داداش قول چماغ یه باباي کله خر عین یاسر

 داره درست بچه سنن اما اونایی که من دیدم در یه

 آن خرخر می جون بی سر و صدا

 شیرین بانو با خیال آسوده لبخندي زد و تمام

 مادرانه اش را کنار گذاشت و بدون تشویش و جوش

 و خروش و بدون موعظه کردن سعید ، با تمام رفاقت

 پرسید

 ینم دختر اینقدر ارزش شوآفرین پسر ، حاال بب _

 یه دست ...داره تو روي همه وایستی ، حتی خدا 



درازي کنی که مجبور شن رضایت بدند به عقد_ نه بابا 
 شیرین من سگ کی باشم که بخوام با خدا

 در بیفتم ، بعدشم این طوري خودم از سکه میفتم ؛

 مگه فقط به اونه ، پس شان و شخصیت من و دختر

 بی جنبه نیستم ؛ ترسم باباش کهچی میشه انقدر 

 دختر نده بهم

 شیرین بانو درست مثل رفیق چندین و چندساله به

 سعید گفت

 پس از من رفاقت میخواي _

رفیق شی ، چیکار می کنی واسم_هیچی چکار باید  _
 بکنم تو دختري که تنگ دلت

 نشسته رو می خواهی دیگه اون با من فقط تو تاریخ

 ا نمونمعقد و عروسی رو بگو ج

 چطوراست اون وقت _

 این طوري است که ، دست دختر رو بزار تو دستت _

 حالل حالل ، که وقتی رسیدي بهش ....طیب و طاهر 

 بزنی به خط عشق و حال باش



میگم ساالر همه جور رفیقی ، نگو نه_ مگه من گفتم  _
 حاال قطع کن بچه پر این ....نه !

 ده بپیچیمموقعی شب تا صداي صاحب مون در نیمو

 به خواب

 من عاشق این رفیق بودناتم فقط این صاحب شما _

 بد جوري پدر صاحب بچه ما رو در آورده

 شیرین بانو عزیز و نمکی خندید و سعید با حرص

 گفت

 آره دیگه تو نخندي کی بخنده_

 ... _ یعنی...باش تا رفاقتمونو نشونت بدم_

 یعنی صاحب دلمم رفیقت بدجور _

. 

 

 ب دیگه بابا مگه چه خریدي داري کهبانو بجن _

تمومی نداره نکنه فردا جهازبرون من بی خبرم !_ آخ 
 گفتی مادر انقدر دلم عروسی می خواد ، خدا

 میدونه



 سعید پشت در نیسان را باز کرد و رو به بی بی

 قشنگ گفت

 دل خجسته به این مدل حرف زدن میگن ها _

 نیستندبشین بشین بریم که احمدینا هم مزرعه ...

 این جوجه کالغ ما تو کلبه تنهاست

 بی بی قشنگ با دلخوري کیسهها را عقب نیسان

گذاشت موقعی نشست در را با حرص بستسعید با سر 
 انگشتانش روي سقف نیسان ریتمی

 گرفت و با لبخندي واضح در نیسان را باز کرد و قبل

 سوار شدند نگاهی به اخم هاي در هم بی بی قشنگ

 شیطنت گفت انداخت و با

 مال خودت حاجیه خانوم بزن داغون کن این _

 لکنترو

 بی بی قشنگ نیم نگاه پر اخمی حواله ي سعید کرد

 سعید پشت فرمان جاگیر شد و به سمت بی بی

 ...قشنگ چرخید و گفت_ چی شدي بانو رفتی تو قیافه 
 آخه چرا اخم و



 تخم باز ما دو تا کلمه راجب این علیا مخدره حرف

 ما رفتی تو لبزدیم ش

 بی بی قشنگ با همان اخم هاي در هم خیره به گریه

 هاي کودك سه سالگی است که اصرار دارد مادرش

 بامیه بخرد

 سعید به طرف بی بی قشنگ هم شد و با گرفتن

 بازویش گفت

 االن تو نازي دیگه ، چقدر این دختر چقره که قاپ _

 جدت چرااي بابا بانو کوتاه بیا سر  ...تو رو هم دزدي 

به تو برخوردسعید لودگی را کنار گذاشت و با دلخوري 
 گفت

 خوب خریداري برو من بعداً میام دنبال ولی این_

 دختري تو مزرعه تنها است وگرنه گردن من از مو

 هم نازك تر

 بی بی قشنگ و روبه سعید با عصبانیت و ناراحتی

 گفت

 چند بار به تو گفتم به این دختر این همه اسم _



 ي اجق وجق نچسبون هانها

 .... سعید با قهه قهه ي بلند گفت_ بی خیال بانو

 بی بی قشنگ سري به تاسف تکان داد و با لبخندي

 .... نامحسوس از سعید سرخوش رو گرفت

. 

 

 سعید در حین رانندگی نیم نگاهی هم به گوشه

 لبخند بی بی قشنگ انداخت و با شیطنت گفت

 بهش نمیاد از بس این بیشتر از این....خداي بانو _

دختر خواستنیبی بی قشنگ با چشم هاي گرد شده به یکبار 
 به

 سمت سعید برگشت و سعید با چشم و ابروي که

 انداخت دل بی بی قشنگ را غرق لذت کرد

 بی بی قشنگ هم لبخندي زد و گفت

 دوست داري منم به تو بگم غول چراغ جادو _

 کوبید گفت سعید بلند خندید و چند بار روي فرمان

 اخ اخ ...یعنی خوشم میاد هرچی با این کالغ سیاه _



 بببخشید آقا ، هرکی با این عال حضرت ما میشه

زبون دار میشه و به درجه ي تکیه انداختن می رسهبی 
 بی قشنگ چشم نازك کرد و با لبخندي بامزه

 نگاه گرفت و سعید به طور ساختگی صدا به غبغبه

 انداخت و التی وار گفت

 حاال همچین زبون این ضعیفه رو جمع کنم تا بفهم_

 حاکم و حکمرانی دست کیه

 بی بی قشنگ با تشر روي پاي سعید زد با لحن که

 مر از خنده است گفت

 خوبه خوبه پررو نشو دیگه نشنوم اسم این طفل _

معصوم رو از این دروري ها بگی هاسعید با حالت 
 ساختگی که لحن مظلومی دارد جواب

 داد

 ... خدایش حیف میشه ها قارقا _

 سعید در حالی که دنده ي ماشین را عوض کرد ،

 آرنج دستش را لبه ي پنجره باز نیسان گذاشت و

 متفکرانه گفت



 خدایش ، آخه این دختِر چشم و ابرو مشکی مثل _

بی بی قشنگ با ....جوجه کالغ ؛ باالي درخت میمونه 
 چشم غري و ابروهاي گره شده

 منتظر ادامه ي صحبت هاي سعید خیره به سعید

 است

 سعید با خند و گفت

 باشه بابا ؛ ترش نکن ، همون دختر گلی شما این _

 طوري خوبه

 تمام مسیر شهر تا روستایی مرزي و بعد از از جاده

 ي جنگلی با بگو بخنده و لودگی سعید پیش رفت تا

 اینکه مش اسماعیل سر جاده جنگلی مقابل نیسان

عیل با هر جمله ي که راجب سر و را گرفتمش اسما
 صداهاي

 که از طرف کلبه شنیده می گفت دست سعید روي

 فرمان مشت تر میشد و رگ هایش تورم تر و چشم

 ... هایش سرخ تر

. 



 

 این دختر آدم بشو نیست که نیست_

نگو مادر الکی اوقات تلخی نکن بزار برسیم بعد_  _
 یافسار بی غیرتی رو بهم لوکام زده نمی بین

 هر چه بی بی قشنگ دنبال آرام کردن سعید است

 ولی سعید هر بار با جمله و کلمه ي جدیدي که

 یادش می افتد آتش به جانش می افتد

 نه ندار بانو داري میبینی هر بار تو روش خندیدم _

 یه فیلم سر من بازي کرده

 سعید با عصبانیت دست مشت شده اش را روي لب

 هایش گذاشت و با حرص گفت

 اَ اَ اَ دختري چشم سفید ؛ دل به دلش دادم میخواد _

بیاد سوار گردنم شه_ مادر الکی حرص نزن ، مش 
 اسماعیل پا به سن

 گذاشت حتما اشتباه می کنه ؛ مگه تو اون جا بودي

 سعید تخت گاز به سمت کلبه می رود و تمام

 نگرانیش براي قاراتل را در عصبانیتش ریخت و



 اینکه قاراتل تنها است در کلبهحرف میزند وگرنه از 

 بیشتر واهم دارد و نگران است

 نگاه مواخذه کنندي به بی بی قشنگ انداخت و گفت

 بانو از تو بعید آخه پیرمرد با این سن و سال میاد _

حرف صدمن به غاز میزنه_ نه میگم شاید تو گوشش صدا 
 افتاده

 سعید نیم نگاه منظور داري به بی بی قشنگ انداخت

 گفتو 

 این دختر .....این دیگه از اون حرف ها بودا _

 کلمه ي.چموشه باید دم شو چید وگرنه اوچی ( 

 ترکی شکارچی) میشه براي خودش

 نه مادر این طوریام نیست حتما الزم بود یا از _

 دستش در رفته

 چی میگی بانو مثل اینکه نشنیدي مش اسماعیل _

تا برسیم ببینیم چی گفت ، نه_ چرا مادر الکی جوش نیار 
 چی به

 چی



 دیگه می خواستی چی به چی باشه ، دختري زبون _

 نفهم تفنگ به دست شده

 اصال شده چی میشه مگه _

 ... بانو ! این چه حرفیه میزنی آخه چی مگه _

 بی بی قشنگ ذکر می گوید و سعید نگران با حرص

دندان قروچه می کند_ یعنی یه کاري میکنم تا امر داره 
 اگه ...ره یادش ن

 گیس شو نبستم به دم اسب و به تاخ دشت مغان رو

 نبردم

 بی بی قشنگ از حال دفاع در آمد و با اخطار نام

 سعید را زد ولی سعید به قدري عصبانی است که

 اصالً متوجه نمی شود

 سعید زیر لب بدون اینکه بی بی قشنگ بشنود

 غرید

 مقصر خود احمقمم ، دختر رو تنها گذاشتم اگه_

 ..... بالي سرش اومد باشه چه غلطی بکنم

 



 . وقتی از آغل گاوها با سطل مملو از شیر بیرون آمد

 چشمش به مردي افتاد که از ماشین پیاده میشود ؛

 . مردي که زیادي برایش آشنا است

 وقتی چشم در چشم شدن با هم ، یکی با تعجب و

 دستپاچگی و دیگري با اخمی غلیظ مردانه ي در پژو

 بژ رنگ را ، با صدا بدي بست و این خودش پارس

 هشدار است براي قاراتل ، که با ترس و استرس

سطل شیر را زمین گذاشتمردي با موهاي جوگندمی و 
 چهار شانه که زیبایی

 پختگی و جاافتادگی اش نگاه ها را می طلبد براي

 تماشا ولی اخم و غیض صورتش ترس به جان قاراتل

 هاي محکم و مقتدرش یادانداخت مخصوصاً ، قدم 

 بابا کیان را براي زنده کرد

 قاراتل لبخنده پر استرسی زد و دستهایش را روي

 لباس چند بار کشیدند تا از دید مرد پر جذبه

 روبرویش مرتب و منظم به چشم آید ؛ با یک نفس

 عمیق قدم هاي مضطربش را به سمت ، مرد اخمو و با



و و عبوس با لبخند صالبت برداشتقاراتل مقابل مرد اخم
 گله و گشاد

 زد و با دست پاچکی گفت

 سالم ، خیلی خوش اومدید ، قدم سر چشم ما_

 ... گذاشتید

 حرف هاي قطار شده ي قاراتل به مزاج مرد اخمو

 خوش نیامد مخصوصاً همین لبخند و لحن صمیمی

 قارا تل که مرد اخمو و عبوس را متحیر کرد

 و خیره به قاراتل مرد اخمو و عبوس جوابی نمی دهد

 پوزخندي زد و با نگاه زنندهاي که پر از تحقیر است ،

قاراتل را برانداز می کندقاراتل با اینکه متوجه ، نگاه مرد 
 اخمو و عبوس

 شده ، است ولی باز هم لبخند را ، میهمان صورت

نگران و مضطربش کرد و با روي خوش روي مرد را 
 به

 صالح ، سمت تخت چوبی ؛ زیر درخت گردوي

 راهنمایی کرد



 خواهش میکنم از این طرفا ؛ بفرمایید کمی نفس _

 تا ...تازه کنید که راه طوالنی آدمو خسته می کنه 

 من براتون ، شیر گرم کنم ، شما هم یه نفسی تازه

 می کنید

 قاراتل با دیدن اخم هاي غلیظ شده ي مرد اخمو با

وش دست پاچگی بیشتر در حال حرف زدن است_ خیلی خ
 اومدید ، چقدر خوب کردید ، که

 اومدید من از تنهایی در اومدم و چقدر خوبه که

 اینجاید

 مرد اخمو و عبوس حیرت زد از این همه صمیمیت

 اخیم بیشتري تحویل قاراتل داد ولی بی فایده ،

 چون قاراتل به لبخند و لحنش صمیمیت بیشتري

 اضافه کرد و گفت

 حت اینجا رو پیدارا ...تو راه که اذیت نشدید  _

 کردید

 مرد اخمو و عبوس را متحیرتر کرد با این حال هنوز



هم قصد سخن گفتن ندارد ولی با نگاهی که دور ازهوس 
 است تمام جان قاراتل را از باال و دست درازیو 

 پایین و از پایین به باال زیر نظر دارد و براي هر

 حرکت اضافه ي اخم هایش بیشتر می شود و

 شتري را به جان قاراتل می ریزداسترس بی

 قاراتل ناراحت نشد اما همچنان با جان و دل لبخند

 میزند و با روي گشاده حرف میزند و حرف میزند و

 همچنان اصرار دارد که مرد اخمو و عبوس روي تخت

 چوبی زیر سایه درخت گردوي پر بار صالح بنشیند

 مرد اخمو و عبوس وقتی روي تخت چوبی زیر سایه

 درخت گردوي صالح نشست ، نگاهی به اطرافي 

انداخت و تنها چیزي که به ذهن مشوش و شلوغرسید اینکه 
 قطعا اینجا یک تکیه از بهشت خدا

 است

 مخصوصا کلبه روبرو و کلبه ي کناري اش و اتاقک

 هاي چوبی اطراف که نگاه رو مجذوب خودش کرد

 مرد اخمو در حال وارسی این تکیه از بهشت است



 نگاه .ارتل را در نزدیک خودش احساس کرد که ق

 سفت و سختی میهماِن صورت مردان اش کرد ولی

 قاراتل هم چنان مصمم است

اجازه بدین ، پشتی پشتتون بزارموقتی پشتی ترکمن را  _
 با اصرارهاي بیش از حد

 پشت مرد اخمو و عبوس گذاشت ، لبخند دلبري زده

 روي زمینو به سمت سطل شیر که کنار آغل گاوها 

 گذاشت ، رفت

 ... مرد اخمو نیم خیز شد تا به

. 

 

 مرد اخمو نیم خیز شد تا به سمت دخترك بی پرواي

 که تا همین چند لحظه پیش لبخند دلفریبی زد برود

 ! و دندان هایش را در دهانش خورد کند_واي خداي من

 تمام ترس و استرس قاراتل در یک جمله کوتاه و

 خانه ي کلبه ي شکل زدنفس عمیقی که در آشپز

 خالصه شد که می توانست به تنهایی سالهاي سال



 حرف براي زدن داشته ، باشد

 مرد اخمو و عبوس که روي تخت چوبی زیر درخت

 گردوي پر بار صالح نشسته ، است فقط به یک چیز

 فکر میکنند اینکه حرفهاي همسرش چقدر درست

 ه، است و از این دخترك بی پروا یک قدیس ساخت

 است ، چیزي که تا به االن فقط بی پروایی و نترس از

دخترك و نمی شود چیزه دیگر تفسیر کردمرد اخمو و 
 عبوس در سرش فکر ها دارد ، اینکه زهر

 خودش را تا روي این دخترك بی پروا و نترس نریزد

 و سر جایش نشاند حاج مرتضی نیست

 هنوز هم نگاه حاج مرتضی با تحسین اطراف را

 می کند و از این همه زیبا سحر کننده ، سیاحت

 لذت می برد از وجود این کلبه و کلبه هاي اطراف یا

 همین تخت چوبی که رویش نشسته و درخت

 گردوي پر بار باالي سرش که سایه محسور و خنکی

 دارد

 چشم هاي حاج مرتضی با لذت بست شد و نفس



عمیقی کشید و گوش هایش تیز شد براي شنیدنصداي 
 و طبیعت دلنشینش و با حسرت نجوا جنگل

 کرد

 اي کاش این بهشت کوچک رو یه زمان بهتر _

 میدیدم

 با باز شدن چشم هاي حاج مرتضی نگاهش میخ

 دخترك بی پروا شد ، که مجمعی بزرگی را به دست

 دارد و با لبخندي که هر لحظه وسعتش بیشتر می

 شود به سمتش می آید

که با ذوق  قاراتل هنوز به تخت چوبی نرسید
 گفت_بفرمایید این عصرونه میدونم که سر راه باب میل

 تون چیزي نبود

 حاج مرتضی تصمیم خودش را گرفت در نظرش تا

 این دخترك بی پروا را سر جایش ننشاند حاج

 ! مرتضی نیست

 حاج مرتضی تلخ و زننده خیره در چشم هاي

 مضطرب قاراتل گفت



 ناشناس راه تو این خونه مرد نیست که تو مهمون _

 میدي توش ؛ نمیترسی از آدمهایی که راهشان از این

 وراست ، با این قد و هیکلت چند نفر رو حریفی

دختر جونحاج مرتضی با نگاهش زیر نقش بودن قاراتل 
 را به

 مسخره گرفته ولی جواب بی ربط قاراتل خون در

 رگ هاي حاج مرتضی را به جوش آورد

 و گفت قاراتل با عذرخواهی لبخند زد

 ببخشید سینی عصرونه کامل ، فقط گردو نداره _

 اگه اجازه بدید میرسم خدمت تون

 حاج مرتضی با صورت برفروخته و مشت گره زد

 خیره به دختري است که به سمت اتاقک کلبه ي

شکل می رودحاج مرتضی در حالی که لبش را زیر دندان 
 برد و می

 جود تا حرص بخواب ، زیر لب گفت

 ه سالش ولی شعوره اش بیشتر از اینمهسا س _

 دخترك چشم سفیدِ 



 اولین .مهسا ، دختر شیرین زبان یاسر و ناهید است 

 نوه ي حاج مرتضی و آقا فتاح که عجیب مرهم شده

 روي دلخوره ي هاي هر دو خانواده ؛ با آن پوست

 گندمی و چشم و ابروي مشکی اش که دل و ایمان

زبانی قبل حرکتش  همه را بردحاج مرتضی یاد شیرین
 افتاد ،

 گرفت تا خداحافظی جانانه ي حصاروقتی او را در 

 کند ، با آن زبان شیرین دلبرانه گفت

 آقاجون چرا همش منو فشار فشار میدي آخه من _(

 واي نفسم تو دلم موند ؛ استخونام ...همش سه سالم 

 مثل پنیر نرم ، شما باید منو مثل برگ گل ، نازك

 )... وري لحم کنیکنید نه این ط

 رشته ي خاطره و لبخند محو حاج مرتضی با آمدن

 قاراتل پاره شد و اخم هایش در هم گره خورد ولی با

 دیدِن تفنگ شکاري روي شانه هاي ظریف قاراتل

 خشکش زد ؛ تفنگی که فقط بیست سانت از خود



قاراتل کوتاه تر استقاراتل با اعتماد بنفس بی سابقه ي رو 
 به حاج

 ی ایستاد و گفتمرتض

 ببخشید گردو تموم شده ، ولی گردوي تازه هنوزم _

 هست

 قاراتل تفنگ را از روي شانه اش برداشت و رو به

 حاج مرتضی متحیر گرفت و با چشمانش به درخت

 پشت سرش را نشان داد

. 

 قاراتل روي دیگري از خودش را نشان حاج مرتضی

 می دهد

 ید ؛ کدام گردوشما که ان شااهللا گردو دوست دار _

 رو مد نظر دارید تا براتون بچینم

 قاراتل به بلندترین شاخه درخت صالح که دو گردو

 اي سبز درشت از شاخه ي نازکی آویزان است اشاره

 کرد

 قاراتل با اشاره چشم و ابرو حاج مرتضی را به چالش



 ! کشید و گفت_ اون دو تا خوبه

 ! و تا حاج مرتضی خواست حرفی بزند بنگ

 داي شلیک تفنگ دو لوله شکاري تنها صداییص

 است که در گوشه حاج مرتضی پیچیده و نگاهش

 خیره به دو گردوي است که با شاخ و برگ در کف

 !دستش افتاد و با تمام ناباوري خیره به قاراتل ماند

 قاراتل با چشمان سیاهش که برق میزند باز هم حاج

 مرتضی را به چالش دعوت کرد

 ي باالتر از نشانه ي قبلی را که هدفقاراتل شاخه 

گرفته ، بود را نشانه رفت و گفت_دو تا گردو براي مردي 
 به بزرگی شما کمه ، خیلی

 هم کمه ، مخصوصا اگر اون مرد یه ترك اصیل باشه

 ! تا حاج مرتضی به خودش بیاید باز هم بنگ

 و دو گردوي تازه و درشت کنار دستش افتاد

 در نگاه متعجب حاج مرتضیقاراتل با شجاعت خیره 

 گفت

 گردو خیلی خوشمزه است ولی گردوي تازه یه _



چیزه دیگه استحاج مرتضی خیره به دختري است که چون 
 ماده

 شیر ، تفنگ شکاري را روي ساعد دستش ، خم کرد

 و از جلیقه خوش رنگ قرمزش ، دو فشنگ بزرگ در

 آورد ؛ لوله هاي تفنگ شکاري را با صداي رعب

 باز کرد و فشنگ ها را جا انداخت و هم زمان انگیزي

 گفت

 مرد این خونه ، مرد آرومی و حرمت مهمون رو _

 خیلی داره چون این طوري تربیت شد که مهمون

 حبیب خدا است ولی یه چیزي هم هست یه خوي

 وحشی هم داره ، مخصوصا وقتی بفهمه یه نامحرمی

 بدون اجازه ش پا به حریمش گذاشت، اون وقتی که

 باید دنبال قبر بگردیم تا چالش کنیم ؛ مرد این خونه

غیرت رو از پدر و تربیت مادر به ارث بردحاج مرتضی 
 متحیر به گردوي دستش و گردوي کنار

 ! دستش دنبال رد نگاه قاراتل را گرفت و باز هم بنگ

 دو گردوي از شاخه ي باالتر با سه برگ کنار پاي



 ! حاج مرتضی افتاد

 ل نشانه گیري گفتقاراتل در حا

 این راه ، این جاده محل عبور هر رهگذر و غریبه ي_

 نیست

قسمت .و دوباره بنگ !قاراتل پیروز مندان قنداقک ( 
 انتهاي

 تفنگ که در مواردي چوبی و گاه فلزي است) تفنگ

 شکاري را روي زمین گذاشت و با تمام سیاست

 خوابید در حرکاتش از قسمت میانه ي تفنگ

 ید و گفتشکاري چسب

 هشت آ گردوها درشت براي مردي مثل شما کافی _

 !ولی باز هم بخواهید می تونم بچینم ، بچینم ؟

 حاج مرتضی این موها را در آسیب سفید نکرده ،

 خوب کنایه دخترك چموش را فهمید ولی جوابی

اشاره به سرباز .نداد تنها زیر لب گفت_ دخترك چیریک ( 
 هاي چریکی

 سرباز ها بدون برنامه ریزي حمله میدارد ؛ این نوع 



 کند با آمادگی باال و فوق العاده باهوش و قدرتمند

 ) هستند

 !زمان و روزگار تو را به هر زبان و کنایه آشنا میکند

 شاید انصاف نباشد که جوانیت را بدهی تا بیاموزي

 زبان هاي آدمهاي اطرافت را ولی خوب است که

 تر بچه ي که چهار دهروزگار آموزگار تو باشد نه دخ

 از تو کوچکتر است

قاراتل مودبانه در خواست کرد_شما خسته اید بهتر همراه 
 من بیاید تا بهتون بگم

 کجا استراحت کنید ؛ اینجا جاي مناسب و خوبی

 براي استراحِت ، ولی نعمت این خونه نیست

 حاج مرتضی اگر کمی حواسش را جمع می کرد

 میشد ولی هنوز گیجمتوجه اشاره گفتاري قاراتل 

 تفنگ شکاري است که در دستان قاراتل خودنمایی

 می کند

 حاج مرتضی با اصرار قاراتل بلند شد و پشت سر این

 آموزگار نو پا هم قدم شد و مقابل همان اتاقک چوبی



 که نیم ساعت پیش قاراتل با تفنگ شکاري بیرون

آمد ، ایستادندحاج مرتضی خوب میداند این بار کالس 
 س پشتدر

 در چوبی این اتاقک بر پا است

 قاتل مقابل در اتاقک چوبی ایستاد و در را آرام باز

 کرد هنوز نگاه حاج مرتضی به دو گوي سیاه براق

 است و زیر لب مدام لقب هاي مختلف به قاراتل اهدا

 می کند و این بار او را به چرچیل خطاب کرد و

 ها چیزيبرایش هزار درجه و رتبه می بندد و این تن

 است که میتوانست به قاراتل نسبت دهد

 قاراتل با نگاهش از حاج مرتضی خواست که رد

 نگاهش را دنبال کند ؛ همین یه نگاه کافی است براي

 میخ کوب شدند و ریختن تمام باورهاي غلط و

 نادرست حاج مرتضی و تنها حرفی که حاج مرتضی

 .... زیر لب گفت_ باز هم زود قضاوت کردم

. 

 



 نگاه حاج مرتضی خیره به تابلوي است که با ابریشم

 به بهترین شکل نقش زده ، شد با صداي قاراتل

 نگاهش را برداشت و به نگاه سر به زیر قاراتل داد

قاراتل گفت_ مرد این خونه بع از خدا صاحب هاي این 
 تصویر

 رو میپرسته یه جوري با عشق از حاج مرتضی و

 می کشه براي دیدن شیرین بانو میگه که دلت پر

 شون

 این بار نگاه حاج مرتضی رنگ تحسین گرفت و با

 لبخند قدمی داخل کلبه گذاشت تا از نزدیک تابلو را

 زیبا و چشم نواز را برسی کند و یاد کند از خاطره ي

 ... دور ، درست زمانی که سعید

 حاج مرتضی در کت شلوار سرمه اي ساده دست

طالیی رنگ گذاشتجوري روي تاج مبل سلطنتی فاخر و 
 که شیرین بانو با آن کت دامن سورمه اي که

 کشیده حصاربا یراق طالیی زینت داده شد را به 

 لبخند دلبرانه شیرین بانو و آن ژست نشستنش که



 از تصویر هم پیدا است چقدر معذب است که پا روي

 پا انداخت و دست هاي که روي هم انگار در تالش

 ن ترین حد نگه دارد چهاست دامن را در پایی

 نجیبانه رفتار می کند با اینکه جوراب شلواري

 براقش مانع از آن می شود که زیباي پاهاي سفیدش

 نمایان باشد

 و آن روسري با زمینه ي سفید که گل هاي سورمه

 اي با رگ هاي طالیی دارد چطور صورت زیبا و

 خواستنی اش را قاب گرفته

 ش دارد این لبخندتنها چیزي که گوشه چشم سرزن

دلبرانه ي روي صورت بشاش شیرین بانو است کهمی 
 گوید ؛ صبور نبودي یه کم صبور باش مرد من

 ... سنی ازت گذشته آخه

 حاج مرتضی خوب یادش است این لباس یکی از آن

 همه ، هدیه هاي است که سعید ، در سال روز

 ازدواجشان به آنها هدیه داد و چقدر شیطنت کرد تا

 و دیگر عکس هاي آن روز را بگیرداین 



 ! اش پیچید شانهدرد بی سابقه ي در قفسه 

 آن روز را خوب به یاد دارد ، سعید با شوخی و خنده

 ساره و یاسر را به کار گرفت تا کارهاي خانه تموم

 شود و بعد به حجره رفت و کارهاي حجره را به

 گردن گرفتسعید با شوخی و خنده گفت

 دي ، امروز روز شما است پس بیاشما تازه داما_ (

 برو و استفاده که اگر نوبت من بشه کوتاه بیا نیستم

 ) میزارم میرم

 و یا آنجایی که سعید گفت

 جبران می کنی رفیق چون همچین بگی نگی تو_ (

 برو دنبال عشق ...رفاقت بی تعارفی حرف اول میزنه 

 و حالت فقط حواست به شیشه ي عمرم شیرین بانو

)حاج مرتضی به این فکر می کند اي کاش  ...ا باشه ه
 این

 آموزگار ریزنقش چوب فلک داشت بهتر از این

 ! نیست ...گوشمالی است 

 ...چه بد که در حق پسرش رفاقت نکرد



 قاراتل گفت

 باید ببخشید اگه خوب نشده ، آخه میدونید چی ؟_

 من به اندازه شیرین بانو جون یا مادر جونم تبحر

 فته ابریشم ولی تمام سعی خودمو کردم تاندارم تو با

بهترین باشهحاج مرتضی با چشم هاي خندانش خیر به 
 قارتل

 شد و به تحسین گفت

 یعنی باور کنم تازه کاري _

 قاراتل خجالت زده ادامه داد

 یه هدیه است براي آقا سعید _

 حاج مرتضی رو به قاراتل ایستاد و با اشتیاق و

 شیطنت گفت

آفرین به آقا سعیدببینم دختر به این زبر  ... آفرین به تو _
 و زرنگی و بالئی که از قضا

 هنرمند هم هست اسمش چیه ؟

 قاراتل به یکبار میخ نگاه حاج مرتضی شد و با نفس

 حبس شدي خیره به لبخندي شد که هر لحظه



 بیشتر وسعت می گیرد و شرمزده لب زد

 قاراتل _

 گیسو کمند به به اسم تم که قشنگ ؛ حال ببینم _

 واقعا بافت اولته

 ولی واقعیتش دومین قالی ابریشمی که ...بله  _

 بافتمنگاه هاي تند و تیز حاج مرتضی رنگ باخت و

 نگاهش غرق تحسین و تشویق شده و با ذوق

 دلنشینی گفت

 از این بهتر نمیشه ، انگار آدمهاي توي تصویر زنده_

 انهلبهاي خندان قاراتل بیشتر کش آمد و به دلبر

 ترین شکل به نمایش خود ، ادامه داد و دیگر این

 دلبرنه ها ، براي حاج مرتضی بی پروایی و گستاخی

 معنا نمیشود ، بلکه شیرین تر از عسل لذت بخش و

 دلچسب استقاراتل با حس و حال خوبی نگاهش را بین قاب

 چوبی منبت کاري شه که جلوه ي تابلو فرش ابریشم

 ه مشتاق حاج مرتضی در حالرا بیشتر می کند و نگا

 ...گردش است و با اطمینان و احترام گفت



. 

 

 شک نکنید ، میدونم که هنوز هم سایه سرند و ولی_

 نعمت این خونه ، دیدم که میگم

 قاراتل نگاه مشتاقش را به حاج مرتضی داد و ادامه

 داد_ بعد از نماز صبح رو به روي این عکس ساعت ها

 بعدم که حرفاش تموم میشهوایمیسته و حرف میزنه 

 به احترام تون سر خم می کنه

 حاج مرتضی با محبت حرف هاي قاراتل را تایید کرد

 و با لبخند تحسین کنندي گفت

 این چشم هاي قشنگ دورغ نمیگه عروس گلم _

 قاراتل دلش لرزید و ترس نداشتن سعید را پشت

لبخندش پنهان کرد و با خجالت گفت_ اگه میشه چیزي از 
 تفاق امروز و اینکه تفنگ بها

 دست جلوتون درآمدم نگید ؛ چون مطمئنم دیگه

 نمی بخشه منو

 لحن ملتمسه و شیرینش که در چشمهایش موج



 میزند ، حاج مرتضی را بیشتر مشتاق سر به سر این

 دخترك شیرین زبان بگذارد

 حاج مرتضی با دیدن نگاه لرزانه قاراتل بلند خندید ؛

 ز تمام این روزهاي پر از فکر وخنده مردانه بعد ا

خیال خانه خراب کنحاج مرتضی چند بار دست بزرگ و 
 مردانه اش را

 پشت قاراتل زد و با شوخی و خنده که پر از حال

 خوب است ، گفت

 یعنی میگی ، نگم که عروسم یه پا گانگستر_

 همین شوخی کوچک در لفاف حاج مرتضی ، دل و

 م بیشتر کرد ولی باجرائت قاراتل را براي عرض اندا

 یاد آوري اخالق خاص بابا کیان لبخندش پر از

 حسرت شد و حرف زده نشده در دهانش ماسید و

 در نطفه خفه شد و با ناراحتی سرش را پایین

 انداختهحاج مرتضی با عشق بیشتر به او نزدیک شده به

 کشید و تمام تن قاراتل حصاریک باره او را در 

 این مرد تنومند گم شد حصارمسخ شد و جاي در 



 بوي آشناي حاج مرتضی ، قاراتل را دلتنگ پدري که

 هم خونش نیست ولی جانانه در حقش پدري کرده

 ...انداخت مردي که قاراتل عاشقانه دوستش دارد

 بیا برو اون لیوان شیري که گفتی رو بیار ، بلکه این_

 بنگ بنگ ات از سرم بیفته

 ند حاج مرتضیقاراتل مضطرب تا خواست حرفی بز

پیش دستی کرد و با بدجنسی خنده داري گفت_ نمیدونم 
 باید ببینم ، دم منو چطوري میبینی

 وگرنه من که اصالً بلد نیستم زیر آب بزنم

 قاراتل با نگاه مشتاقی به حاج مرتضی که درست

 پر حصارشبیه سعید است خنده ي نمکی کرد که با 

 مهر حاج مرتضی غافلگیر شد

 حاج مرتضی خزیده نگاهش را حصاردر قاراتل که 

 باال کشید که لبخنده مهربان و دلنشینی همراه با

 چشمک باورنکردنی رو به رو شد

 ماهها طول کشید ؛ وقتی سعید اخالق و رفتارش با



قاراتل خوب شد که از وضعیت حقیقی اش با خبرشد ولی 
 حاج مرتضی خیلی زودتر از حالت دفاعی

 بیرون آمد و یار شد

 ج مرتضی بعد از اینکه لیوان شیر گرم را سرکشیحا

 و لیوان را به دست قاراتل داد و با محبت دلنشینی

 گفت

 این طور هنرنمایی می شکوفیداین دست رو باید  _

 کنه

 حرفی که پدرش عاشقانه روز چند بار به مادرش

دالرام می گفتدر اوج دلتنگی لب هاي گرمی که روي 
 انگشتان

 تل را مات و مبهوت کرد وقتیدستش نشست ، قارا

 به صورت خندان حاج مرتضی نگاه کرد نفهمید اما

 حاج مرتضی به حصاروقتی به خودش آمد که در 

 دنبال نشانی از پدرش بابا کیان است

 به قدري با احساس رفتار کرد که لبخند به لب هاي

 هر دو نشست با اینکه لبخند قاراتل همراه با بغض و



 راي حاج مرتضی شیرین ودلتنگی است ولی ب

 دوست داشتنی است

 حاج مرتضی دل می حصارقاراتل که به سختی از 

 خواهد شد ، حصارکند می داند باز هم دلتنگ این 

نگاه خجالت زده اش را پایین انداخت و گفت_ بهتر شما 
 من براي شام صدات ....استراحت کنید 

 می کنم

 ....حاج مرتضی فهمید

. 

 ه خاطر همین طوري که بهحاج مرتضی فهمید ب

 گوشهاي قاراتل برسد و این چشم هاي بغض دارش

 لبخند بزند گفت

 خوب شکر خدا عروس گانگستر نداشتیم که شکر _

 خدا اونم قسمت شد ، حاال عروس خانوم بغیر اینکه

 گانگستر ذبده ي هست ، کاراي دیگه هم بلدي ؛

 حال شام چی هست تو این آب و هوا ، البت نباید از

 اینکه یه گانگستر به جمع کیانی ها اضافه شد



 همچین بدم نیست مرداي کیانی حساب کار میاد

 دست شون

 حاج مرتضی خودش گفت و خندید و دل قاراتل را با

این حجم از رویا زیر رو کردعنوان عروس لبخند تلخی 
 به لب هاي قاراتل آورد

 درست که دلش پر می کشد براي بودن در کنار

 هنوز هم مطمئن نیست که روزگار آنها راسعید ولی 

 ...در کنار هم قرار دهد

 وقتی سعید با دلخوري نیسان را نزدیک کلبه پارك

 کرد صداي ترمز کردنش به گوش قاراتل رسید و از

 مدبخت بیرون کشاند

 قاراتل از همه جا بی خبر به سمت آنها میرود تا

 قاصدك خوش خبر باشد

اد ولی به محض دیدن رنگ سالمبا چه هیجانی سالم د _
 و

 روي سرخ شده ار عصبانیت سعید و اشاره ي بی بی

 قشنگ از اینکه جلوي چشم نه باشد باعث شد بقی



 حرف در نطفه خف شود

 سعید با عصبانیت از بین دندان هایش غرید

 ... لعنت به شیطون ...آخه پدر صلواتی که گ _

 قاراتل من اگه گیس تو رو به دم اسب نبدم مرد

 نیستمبی بی قشنگ با شنید نام جدید متعجب به رفتار

 هستیرك سعید که دنبال چیزي روي زمین می

 گردد نگاه می کند

 ! سعید ترك چوبی از زمین برداشت

 بی بی قشنگ لب گزید و ناخواسته به گونه اش

 کوبید همین رفتار ها باعث شد قاراتل به خودش

 بیاد و به سمت کلبه پا تند کرد

 نگ جلو روي سعید ایستاد و در تالش اینبی بی قش

 است دعوا را همین جا خاتم دهد

 مادر شکر خدا اتفاقی نیفتاد فقط یه شیطنت بود و _

 تمومسعید با حرص گفت

 بانو ُمرِد و زنده مو جلوي چشمم بود تا برسم به _

 این خراب شده



 نگو مادر این حرف رو ان شااهللا همیشه آبادي و _

 خوشی باشه

 واقعا از اینکه اتفاقی براي قاراتل نیفتاد سعید

 خوشحال است ولی با ناراحتی گفت

 حداقلش یه گوش شو بکشم بلکه از حرصم کم _

 شه بعد_ من می کشم تو بیا برو

 سعید بی بی قشنگ را کنار زد و گفت

 فقط خودم حریف این چشم سفیدم _

 سعید با لبخند سري تکان داد و به سمت در چوبی

 رفت مقابل در چوبی کوچک کلبه ایستاد پشت کلبه

 و با مالحضه دست مشت شده اش را به در کوبید و

 عصبانیت ساختگی گفت

باز کن این در تا خودم بازش نکردمجوابی که نیامد  _
 ! سعید را دلخور شد

 کمترین چیزي که از قاراتل انتظار میرفت این است

 که یه عذر خواهی صادقانه داشته باشد

 ان را لعنت کرد ولی تا رو در روي اینسعید شیط



 دختر چموش در نیاید ول کنه ماجرا نمی شود کلبه

 را دور زد تا از ورودي اصلی که مطمئن است االن باز

 است و اگر هم نباشد راحت می شود بازش کرد ،

 رفت

 سعید بقدري درگیر رسیدند به قاراتل بود که ماشین

د با دیدن چشم هاي حاج مرتضی را ندید !سعید خوب میدان
 دو دو زنه

 قاراتل تمام زهر چشمی که می خواهد بریزد به باد

 رفت ، است ولی باز هم دوست دارد قاراتل را غافل

 گیر کند

 سعید در کلبه را آرام باز کرد و قاراتل را که گوش به

 در چوبی کوچک کلبه ي گذاشت خیر شد و با

 کرد دیدنش همه چیز را فراموش کرد زیر لب نجوا

 دلبسته می دونی چی ؟ دل بستم ، دل _

 سعید با همین حس و حال خوب اولین قدم را داخل

سعید با ...می خواد  حصارکلبه گذاشت و دلش باز هم 
 حرص ساختگی با مشت به در چوبی کوبید



 و گفت

 خوب حال در رو براي من باز نمی کنی سیاه _

 سوخته

 استه جیغقاراتل ناباورانه به عقب برگشت و ناخو

 بنفشی کشید

 بی بی قشنگ ترسید و با هول و واال گفت

 چی شد مادر در باز کن ببینم ؛ آخه مگه مرض _

داري سر به سر این مرد میزاریسعید که از صداي فریاد 
 قاراتل شک شده به خودش

 آمد و با حرص از بین لب هایش گفت

 با توم چرا داد زدي ...چراااااا داد زدي هاااان  _

 انهاا

 بی بی قشنگ بی خبر از حضور سعید در کلبه هنوز

 قاراتل را شماتت می کند

 آخه براي چی تفنگ به دست شدي ؛ در رو باز _

 کن بیام تو ببینم دردت به جونم ؛ نترس نیست ،

 آخه چرا تو تازگی ها آنقدر سر به سر این مرد...رفت



 ....آره ...میزاري ، خوشت میاد بازم بی محله ت کنه 
 شمت نمی بینه پسر تازه آرام گرفت و دل بهچ

 با تو نیستم مگه ...دل میده 

 قاراتل ناخواست حرفی زد که هم جواب بی بی

 قشنگ شد و هم لبخند محوي روي لب هاي سعید

 آورد

 به خدا من مقصر نیستم چرا باید سر به سر تو _

 بزارم تو خودت سر به سر من میزاري

 کردن چشم هایشسعید سري تکان داد با نازك 

خیر به دخترك ترسید لب زد_ من سر به سر تو میزارم 
 ؛ من میگم وقتی من

 نیستم برو تو اتاقم تفنگ بردار و حس تک تیرانداز

 ها رو بگیري

 دالرام با تمام ترس بلند شد هنوزم متوجه رفتار

 ساختگی سعید نشده چون ترك در دستش حرف

 ... دیگر میزند

. 



 در دست سعید عقب عقبقاراتل از ترس ترك 

 میرود و همزمان شروع کرد با بغض و گریه حرف

 زدن

 من فقط ...من  ...به خدا من کار بدي نکردم _

 سعید با چشم هاي گرد شد خیره به حرکات و رفتار

 قاراتل است و شرایط وقتی بدتر شد که بی بی

 قشنگ از پشت در بسته شروع کرد به حرف زدن

 سعید ...چی شد به شما آخهمادر در رو باز کن ؛ _

مادر تو در باز کن ببینم آخهبی بی قشنگ که دید از صدا 
 زدن راه به جایی

 نمیبرد کلبه را دور می زند

 سعید با استرس و استیصال شروع کرد قاراتل را

 بفهماند

 قاراتل ...ساکت شو آبرومو بردي  ...چه خبرت آخه _

 ی شوخیجنب ...بابا من شکر خوردم  ...با توم ها

 یا کال شوخی سرت نمیشه ...نداري 

 قاراتل دست ها شو که کنار گوش هایش گذاشت و



 پشتش را به در تکیه داد اصال صدایی سعید را نمی

 شنودسعید که دید راه به جاي نمی برد به سمت قاراتل

 مچاله شد در کنج در چوبی کلبه و دیوار رفت و به

 جایش راسمتش خم شد و با آرامشی که هر لحظه 

 به خشم میدهد گفت

 قاراتل ...با توم ها  ...نمی خواهی ساکت شی نه  _

 ... منو نگاه کن

 سعید هر چه می گوید ولی قاراتل همچنان با صدا

 گریه می کند و این سعید متعجب را عصبی می کند

 مطمئناً قاراتل از اینکه شاید ولو به یک درصد سعید

 دارد و این گریه را از دست دهد این حال آشفته را

 سعید با غیض گفت...از درد دیگري است 

 ... این نمایش مسخره را همین االن تموم کن_

 من باید هر ...خودتو زدي به زبون نفهمی دوباره 

 سري و هر روز به تو بگم که صدات از در این خراب

 ... شده ، بیرون نزنه

 سعید با حرص و خشم در گوش قاراتل نجوا می کند



 قاراتل دست هایش را روي گوش هایش کیپ ترولی 

 می کند و از عمق جان اشک میریزد

 با توم این دست هاي وامونده رو بردار بلکه صدام _

 تو این گوش کر شده ات برهسعید با تاکید بیشتر ادامه داد

 قاراتل به نفع خودت همین االن ساکت شی وگرنه _

 اون روي منو میبینی

 یشتر کیپ کرد تا کمترقاراتل گوش هایش را ب

 صداي غیض دار سعید را بشنود چرا که خوب میداند

 روزي دلتنگ همین ها هم می شود

 ...قاراتل

 ...شاید دلش

قاراتل دلش و ترسش از دست دادن سعید ...شاید ترسش
 است که

 اینطوري کر و کور و الل شده و صدایی گریه اش

 تمامی ندارد

 سرخ می شود ؛ سعید لحظه به لحظه از عصبانیت ،

 سرش را نزدیک به گوش هاي قاراتل پایین برد و



 درست جایی نزدیک به دست هاي قاراتل

 از بین دندانهاي چفت شده اش غرید

 حواست هست ...قاراتل داري سگم می کنی ها  _

 نفسهاي گرم سعید و رطوبتی که از نفس هاي سعید

 روي دست قاراتل نشست ، دل بی قرار قاراتل را به

ست طوفان سپرد_ تو نزده می رقصی ، حداقل یه دونه د
 بخوره بعد این

 طوري شیون کن که بی دلیل هن گریه نکرده

 نظرت چیه ...هااان ...باشی

 سعید قد راست کرد تا با تمام عصبانیت دور از تمام

 چارچوبهاي اخالقی اش ترِك را باال برد تا خواست

 یاورد ، مچبا تمان حرص ترك را روي قاراتل پایین ب

 دستش جاي در آسمان و زمین اسیر دست محکم تر

 و قدرتمندتري شد

 سعید مبهوت چشم بست ، ندیده هم می تواند

بگوید این دسِت بزرگ و قدرتمند از آن کیستسعید 
 ناباورانه سرش را چرخاند محال ممکن است



 که این زور و بازو را نشناسد

 ج وحاج مرتضی با خشم و عصبانیت در صورت گی

 متعجب سعید گفت

 نر بودن تو ، این طوري نشون میدي بی وجود ، _

 کجا همچین غلط اضافه رو یاد گرفتی تو

 حاج مرتضی فشار دستش را روي مچ سعید بیشتر

 می کند و با چشم هایش قاراتل را نشان داد که چون

 بی پناهان در خود جمع شد و هنوز هم چشم هایش

 ست سعید اسیر پنجه ي حاجبسته ، استهمان طور که مچ د

 مرتضی است پایین آورد ولی از فشارش کم نکرد ،

 همان طور که پایین حاج مرتضی دستش را پایین

 می آورد با یک فشار بیشتر دست سعید به حالت

 بدي برگشت و ترك از دستش به زمین افتاد

 سعید اصال متوجه درد نیست ، انگار در خواب است

 شم هایش می چرخدو خیره به حاج مرتضی چ

 حاج مرتضی با حرص بیشتري صورتش را نزدیک



صورت سعید برد و غرید_ هاشا به تربیت شیرین بانو یا 
 من ؟ کدوم مون به

 تو یاد دادیم که دستم رو ضعیف تر از خودت بلند

 !کنی اونم هیچ کس نه زنت

 قاراتل با شنیدن این واژه غریب و دور در حالی که

 لت باز می کند نگاه خجالتچشم هایش را با خجا

 زده اش را باال کشید و به نگاه سر زنش گر حاج

 مرتضی گره زد که سعید را در بین پنجه هایش اسیر

 کرده

 سعید خیره در نگاه ملتهب قارتل ، لبخند اطمینان

 بخشی زد و این لبخند حال دل قاراتل را زیر و رو

 کردسعید با لودگی گفت

 ... آخه اگه _

. 

 

 که ، نمیدونی همین نیمچه زن ، چطور منو باآخه  _



این قد و هیکل سر انگشت کوچیکش می چرخونهنگاه 
 سعید خیره به قاراتل است که حاج مرتضی با

 عصبانیت ساختگی گفت

 پدر صلواتی من که تو رو خوب میشناسم _

 هنوز دست هاي گره شد تماشاگر این مناظره ي

 ساختگی پدر و پسر هستند

 امی نگاهش را در دور و اطراف چرخیقارتل به آر

 داد ، انگار تازه متوجه حاج مرتضی شده باشد ، با

 هول و وال بلند شد و سالم کرد

 جواب حاج مرتضی همین لبخند اطمینان بخشی

است که روي صورت حاج مرتضی نقش بستهقاراتل با 
 باز بی حصارخجالت از رفتارش به سمت 

 بی قشنگ رفت

 عرضه اندام کند صداي کشیدي سعید قبل از اینکه

 در فضا پیچید و تا سعید به خودش بیاید کشید دوم

 هم روي صورتش نشست ولی چشمان چراغانی

 است و االن خوب میفهمد که در خواب نیست و



 حاج مرتضی درست رو به روي او و در کلبه اش

 ایستاده

 بی بی قشنگ بیرون شد حصارقاراتل با ناراحتی از 

 بین حاج مرتضی و سعید قرار داد و باو خود را ما 

بغض جان فرسایشی می خواهد حمایت کندسعید حال 
 خوبی دارد و اگر کلبه سقف نداشت االن

 بر فراز جنگلهاي ارس در حال پرواز بود

 شانهقاراتل در حالی که یک دستش را روي تخته 

 ي شانهحاج مرتضی و دست دیگرش روي تخته 

 سعید است گفت

 ودم ، همیشه همین طوريمقصر من ب _

 حاج مرتضی اول به روي سعید و بعد با اشاره چشم

 از سعید خواست رد نگاهش را بگیرد و به قاراتلی که

در اوج بی پناهی می خواهد از او حمایت کند ، بدهدقاراتل 
 با تمام استرسی که دارد ، ادامه داد

 تو رو به خدا حاج بابا _

 ي بزرگ شان راهر دو مرد لبخند زدن و دست ها



 روي دست ظریف و کوچک قاراتل گذاشتند

 و سعید بدون هیچ عذاب وجدانی با سر انگشتانش

 ردي دست قاراتل را نوازش کرد

 گرمی دستان سعید حال و احساس قاراتل را به

 چالش کشیدعمق لبخند سعید بیشتر شد و قاراتل با احتیاط

 بدون جلب توجه سرانگشتان دستش را بیرون

 کشید

 هنوز هم قاراتل ترسد از که بین پدر و پسر اختالف

 شود و باز هم بینشان جدایی و دور بیفتد

 قاراتل با صداي بغض گرفته ، حرف هاي دلش را با

 واگویه کرد ، حرفهایی که چند ماه ي است که در

 قلبش سنگینی می کند

 ... قاراتل خیلی وقت پیش

. 

 .... تر بدیمکال من دخ ...به خدا که تقصیر من بود _

 االنم همین طوريِ من ...همیشه اذیتش کردم 

 تو رو خدا ...همش اذیتش می کنم ...اذیتش کردم 



 آقاجون ، کاري به آقا سعید نداشته ، باشید

 به قدري لحن و گرفتار قاراتل پر از غریبگی و بی

 کسی است که حاج مرتضی قاراتل را میان بازوانش

 ش فشار داد و باحصارر گرفت و با تمام جان دل را د

لودگی که از حاج مرتضی بعیده ، است گفت_ غلط کرد 
 که پسر خوب شد ، این در به در شده ي

 کالً ما ...یه خرشانس به تمام معنا است  ....بد ترکیب

 جد و آبادي خرشانسیم از ، زن و زندگی ، فقط چون

 زیاد خوش به حالمون نشه مست کنیم لگد بکشیم

 خوشی ، اگه قرار باشه پسر صاحب زیر زندگی از

 شیم ، یه شیشه خورده دارش ، قسمت میشه

 ...سعید از واژه زن غرق لذت شد

 سعید از لحظه ي که ، فهمید سایه هیچ مردي به

 غیر از پدر باال سر قاراتل نیست با خیال راحت و

 بدون اینکه خط قرمزها را رعایت کند تمام خودش و

 بري هاي ناخواست اش دادحواسش را به قاراتل و دل

 و درست از همان روز بود که ترس به جانش افتاد که



 به خاطر کدورتهاي بین خانواده نتواند قاراتل را

بی بی قشنگ اولین بار است ...براي همیشه داشته ، باشد
 که حاج مرتضی را

 میبیند اما انگار عمري است که او را می شناسد

 هربانی خیره به دخترينزدیک تر آمد و با دنیا دنیا م

 پدرانه ي حاج مرتضی یک دل حصارشد که در 

 سیر گریه می کند و دست هاي پر مهر حاج مرتضی

 نوازش گران قاراتل را در بر دارد

 آرامش و احساسی که قاراتل به این نوازش ها ، دارد

 باعث شد ، تمام زخمهاي این دو سال التیام یابد

 برکت ، خوشسالم حاجی ، قدمت خیر و پر  _

اومدي به خونه اوالدتحاج مرتضی با استناد به حرفهاي 
 شیرین بانو که با

 سیاست هاي زنانه از مادر و دختري گفت که

 عجیب به دل پسرش نشست و ترس به خطا رفتن را

 دارد با اینکه شیرین بانو خبر ندارد که تنها رشته ي

 مهر بین این مادر و دختر تنهاي و بی کسی است



 به واسطه ي نداشتن مادریکی 

 و دیگري بواسطه نداشتن اوالد

 حاج مرتضی وقتی به عقب برگشت و بی بی قشنگ

 را دید عمق لبخندش بیشتر شد انگار که عزیزش را

 بعد از سال ها دیده با محبت چشمگیري گفت

سالم از ماست مادر جان_ سالمت باشی حاجی ؛ سر  _
 و پا وایستادید، خوبیت

 ونه اوالد اینطوري سر پا وایستیدنداره ، تو خ

 حاج مرتضی با اشاره ي چشم ، قاراتل که در

 ش خزیده را ، نشان داد گفتحصار

 آخه مگه می تونم از این همه دلبري ، عروس گلم _

 دل بکنم ، بین چطور داره دلبري میکنه

 همین تعریف قاراتل را خجالت زده و سعید را غرق

 خوشی کرد

 و سرش را باال بردصاف کرد  شانهسعید 

 قاراتل با گونه هاي اناري ، بیشتر خودش را در

 .....حاج مرتضی پنهان کرد حصار



 

 سعید منتظر است که واکنش قاراتل را از صورتش

 بخواند ؛ تمام این مدت خودش را به هر دري زد تا

 باز هم همان حس و حال روزهاي اول قاراتل را که با

 ببیند بی پرواي هر حرفی را میزد ،

 ولی هر بار قاراتل پا به فرار گذاشت و جوابش

 سکوت شدسعید از چشم هاي قاراتل احساسش را درك می

 کند ولی دوست دارد از زبانش بشنود انگار که این

 طور قلب پر تالطمش آرام می شود

 شاید قاراتل از چشم هاي سعید پروایی دید که می

 ز اینکهترسد دل به دلش دهد و یا می ترسید بعد ا

 اعتراف کند سعیدي نباشد

 این حس دوگانه و پر تشویش قاراتل را دل نازك

 کرد و تا حرفی یا اتفاقی می افتاد گریه و گوشه

 گیري اولین دست آویزش شده

 حال و احوال سعید سردرگمی و بال تکلیفی است و

 دوست دارد احساست قاراتل را نسبت به خودش



اتل را بدست آوردسعید ترس بسنجد تا به اجبار هم شده قار
 این دارد اگر قاراتل را به آقاي کیانی

 برگرداند دیگر نتواند او را ببیند و داشته باشد

 سعید یاد روزي افتاد ، که خیره به قاراتل شد و با

 تمام وجودش گفت

 چی کار ....حاال که چی  .....آره من خود خواهم _

 منوع هااگه قرار باشه براي داشتنت از م ....کنم

 بگذرم مطمئن باش اون دور میزنم و یه جور دیگه

 مجبورت می کنم و چیزي که هیچ منیتی نداره براي

 حتی اگه اون آدمیزاد ...داشتنش به دست بیارم 

،نخواد که من رو بخواد ولی باید کنارم باشهسعید لبخند 
 رضایت مندي در هواي بی خبري زد و

 وز قاراتلحواسش به اطراف نیست ؛ جواب آن ر

 عمق لبخند روي لبهایش را بیشتر کرد

 جواب قاراتل که همراه با بغضی که خنجر می کشید

 در جان زخم خورداش با اینکه بی ربط بود

 )... ببخشید حواسم نبود ، حاال میشه برم _(



 ولی چشم هایش فریاد میزد که تو خود خواه باش

 ... و من رو در حصار دستانت سفت و سخت نگهدار

 حاج مرتضی با دیدن حال و لبخندي که سعید در

رویا میزد چشم و ابروي آمد و گفت_پسر با دهنت آلبالو 
 و گیالس میچینی

 سعید که با کنایه حاج مرتضی به خودش آمد که

 دیگر کار از کار گذشت ، است و این از نگاه خیره

 جمع که همراه با لبخند است ، پیدا است

 الت زد پنجه بینسعید هم معذب شد و هم خج

 موهایش مجد و حالت دارش کشید و با آن لبخند

 گل و گشاد خیره به قاراتل گفت

منو از دست رفته بدونسعید بعد رندانه رو به حاج  _
 مرتضی کرد و با چشم و

 ابرو قاراتل را نشان داد و گفت

 حاجی به سرت قسم دو سال تمام این دختر از من_

 مورد تشر که اونمیه چخه هم نشنیده ، جز چند 

 اونم شکر خدا حساب نمی برد ، افاقه نداشت ، االنم



 چون شما اینجا اي مظلوم نمایی می کنه

 حاج مرتضی نیم نگاهی به قاراتل انداخت و در

 جواب سعید با تمسخر گفت

 تو پسر پیغمبري _

سعید با حرص ساختگی گفت_ این نزد خودش میرقصه 
 یه جور که خودم به

 شما داره براي حصاربرم ؛ االن که تو خودم شک می 

 روزهاي مبادا ، یار کشی میکنه

 سعید با موزگري رو به قاراتل ادامه داد

 اونم نمیدون که طایفه کیانی ها به همین سادگی _

 بیخیال طرفشون نمیشن

 رو به حاج مرتضی به دنبال تایید است

 ....درست میگم حاج مرتضیقاراتل با حال دلریزي _

. 

 

 چشمهاي قاراتل فقط به خاطره این است که اگر برق

 روزي هم سعید را ندید ولی می داند که با او



 خویشاوند است و شاید یک در هزار باز هم او را

 ببیندحال قاراتل از یاد آوري اینکه شنیده ، بود که آقاي

 کیانی تمایل ندارد که او را ببیند ولی سعید مطمئن

 امش رسید ولی رويش کرد اشتباه فهمیده به آر

 برگشتن ندارد و همین کافی است که اشک در

 چشم هایش حلقه بزند

 حاج حصارقاراتل دلتنگ تر از هر روز بیشتر در 

 مرتضی فرو رفت تا بوي آقاي کیانی در مشامش

 بپیچد بلکه دل بی تابش آرام بگیرد

 تمام تمرکز قاراتل متمرکز این شد چطور و با چه

 و چطور همه داشته هایش را با روي به خانه برگردد

پر مهر حاج  حصارهم نگهداردقاراتل در بیداري و در 
 مرتضی

 هذیان گویی می کند

 داشتن تو بهترین و قشنگترین آرزوي من ، نمی _

 دونم نمی خوام بازم از خانواده ترد بشی یا بشم یه

 پس قبول ...کاري کن همه رو با هم داشته ، باشم 



 تو خود خواه شی دل به دلت میدم تا

 قاراتل که صورتش روي قلب حاج مرتضی و نگاهش

 خیره به سعید است لبخنده غمگینی زد و اشک از

چشمان دلتنگش چکیدسعید بدون توجه به حضور حاج 
 مرتضی و بی بی

 قشنگ نزدیک به قاراتل ایستاد و مستأصل و با

 ترس پرسید

 ... چی شدي یه تو دختر _

 ام بست انگار به قصد خوابقاراتل چشم هایش را آر

 ... یا رویاي وصال

 سعید با دل نگرانی و استرس جان می کند تا نگاه

 قاراتل را ببیند و با آرامش ساختگی گفت

 با شما ما قاراتل خانوم ، منو نگاه کن ببینم چرا _

چشم میبندي تو آخهحاج مرتضی حال قاراتل را فهمیده و 
 بیشتر به

 که هنوز منتظر نگاهکشیده رو به سعید  حصار

 قاراتل است با تشر و ناراحتی ساختگی گفت



 پدر سوخته ، چیکار کردي عروسم دنبال پشت و _

 پناه می گردد و یارکشی می کنه

 قاراتل که کم طاقت شد و دلتنگ خانه و خانواده

 است هق زده و اشک هاي سیالبش مجالی براي

 توضیح بیشتر را از سعید گرفت

و مغموم نام قاراتل را صدا زدقاراتل با سعید ناباورانه 
 حاج مرتضی فاصله حصارعذرخواهی از 

 گرفت و با کف دستش ، صورت اش را پاك کرد و به

 سختی توانست بغضش را فرو دهد و با صداي

 ضعیفی گفت

 ... شرمنده ببخشید بلد نیستم مهمون نوازي کنم _

 ...استراحت کنید تا شام حاضر کنم ..شما بفرمایید 

 شب شد و سفره پهن شد و قاراتل درست مانند نو

 عروسی خوب و عاقل که از پدرشوهر پذیرایی می

کند ، پذیرایی کردحاج مرتضی فهمید حال دل قاراتل خوب 
 نیست ولی

 با تمام محبتش از او پذیرایی می کند و این رسم



 ادب است که مدام و به هر زبانی از این خود داري

 ...ک جمله اش هزاران ، عروسمقدر دانی کند و هر ی

 دخترم است ...گل نازم 

. 

 

 سعید بدون اینکه جلب توجه کند به پشت کلبه

 رفت و شماره شیرین بانو را گرفت که با اول بوق ،

 شیرین بانو محافظه کارانه که پر است از استرس

جواب داد_ جان مادر ؛ خیر باشه ان شااهللا ؛ این وقت 
 شب

 به من زنگ زدي تلفن به دست شدي و

 سعید هوشیارانه متوجه آشفتگی شیرین بانو شد و

 با حال خوب حرفی زد که مرحم دل بی قرار شیرین

 بانو شد

 رفیقی برازندت شیرین بانو ولی مادر و پسري _

 حرف بزنیم

 شیرین بانو از لحن سعید فهمید که همه چیز با



 آرامش بین پدر و پسر حل شده به خاطر همین باتمام حس
 خوب رفاقت ، رفاقت ش را کنار گذاشت و

 گفت

 حاال ببینم ...همه ي مادر آ ، هم مادر اند هم رفیق  _

 اوضاع و احوال اون طرف چطوره

 سعید جواب بی ربط داد

 رفیقی ؟! براي همیِن حاج مرتضی تنهاي اومد _

 مزرعه چرا نیومدي عمرم تو که میدونی چقدر دلم

 هواي تو رو داره

 جواب داد_ دلیلش معلوم نیستشیرین بانو 

 سعید قدردان از شرایطی که شیرین بانو محیا کرده

 جواب داد

 خیلی ممنونم شیرینم ، با کاري که کردي دیگه_

 هیچ نگرانی ندارم ولی اي کاش االن بودي اینجا تا

 ت می کردمحصارقشنگ 

 شیرین بانو جواب داد

 مدممن اگه میو ...نفسم....عمرم  ...آخه تاج سرم  _



 تو و پدرت میتونستید رفاقت کنید حاال به جایی که

وایسی گوشی به دست از من حساب و کتاب بکشی، برو 
 با حاج مرتضی حسابی رفاقت کن بهش بگو

 چی می خواهی و چه انتظاري از رفیق دیرینه ت

 داري تا زودتر به مراد دلتم برسی

 سعید بعد از کمی حرف زدن ، به سختی از شیرین

 ل کند و به سمت اتاقک کلبه ي شکل رفت و بابانو د

 دیدن تشک هاي پهن شده لبخند رضایت مندي زد

 سعید قبل از وارد شدن به کلبه نیم نگاهی به پشت

 سر و به پنجره باز اتاق قاراتل انداخت و با دیدن

 قاراتل که منتظر نگاه او است با لبخند تشکرآمیز با

دقاراتل اگر همراه اشاره نامحسوسی سر تعظیم فرود آور
 آن تعظیم که هزار حرف دارد ،

 چشمک زدن با مزه ي سعید را هم در این تاریکی

 شب می دید شب شور انگیز تري رقم می خورد

 حاج مرتضی که پشت به سعید مشغول درآوردن

 پیراهن و شلوارش است ، آنها را مرتب تا زد و روي



 تخت گذاشت و به سمت سعید برگشت با دیدن

 لبخندي زد و گفت سعید

 چی ؟ داري استخاره می گیري تا بیاي تو یا نه _

 سعید همراه با لبخندي وارد کلبه شد و پشت سرش

در کلبه را هم بست و در جواب حاج مرتضی گفت_ 
 .امشب رفیقیم حاج مرتضی

 حاج مرتضی التماس خوابیده در لحن سعید را

 فهمید و در جواب سعید گفت

 ی که قرار کنار هم صبح کنیمامشب با تمام شبای _

 حاال بیا ببینم قرار پنبه ي کی رو بزنیم ...رفیقیم

 .... هر دو با عشق خندیدند

. 

 سعید با آرامش و آسودگی خاطر به سمت حاج

 مرتضی رفت و با عوض کردن لباس هایش کنار حاج

 مرتضی روي تشک نشست

 سعید با ادب و احترام خواستی شانه ي حاج

 و گفت فیدشکومرتضی را 



 پس رفیق جان گوش کن که یه دنیا حرف دارم _

 ...براي زدن

 سعید شروع کرد به گفتن تمام پنج سالی که به

 تنهایی گذشت و دو سالی که با قاراتل هم خانه شد

حاج مرتضی بدون هیچ ...هیچ نا گفته ي باقی نمانده جز 
 واکنشی تنها مثل رفیق هاي

 زد و گاهی اوقات با فاب و راز دار گوش داد و لبخند

 هیجان وسط حرف سعید میزد و می گفت

 بابا این همه خوشی ، چه جوري از گلوت پایین _

 آخه عجب روزگار ...رفت تو که تک خور نبودي 

 دهان صاف کنی ولی در عوض مردي ازت ساخته که

 صد تاي مثل حاجی بلد نبود

 حرف هاي سعید تمام شد و تنها دلنگرانی حاج

سیاست تمام باز گو شد_نگو که از صبح تا مرتضی با 
 حال راه به راه ناموس کس دیگر

 مشکوفیدزدم و  حصاررو 

 سعید موذیانه و سر بسته جواب داد



 اي بابا مگه نگفتم به من نامحرم _

 حاج مرتضی از لبخند سعید که پر از شرارت است به

 سمت سعید خیز برداشت و با پنجه هایش پشت

 و سرش را مماس با زمین نگه گردن سعید را گرفت

 داشت

 حاج مرتضی به حالت کشتی روي سعید خیمه زد و

با حرص و لبخند کنار گوش سعید گفت_ پدر صلواتی 
 نامحرم و زورت میاد یه کلمه بگی تا

 نزنم و ماچ حصارمن ندید بدید راه به راه دختر رو 

 ماچش نکنم

 حاج مرتضی به یاد واکنش هاي سعید هنگام ابراز

 القه اش به قاراتل با حرص شیرینی گردن سعید راع

 بیشتر سفارش داد و گفت

 بگو ...هان  ...اصال تو چرا نیشت تا بناگوش باِز  _

سعید که گردنش زیر فشار پنجه هاي قدرتمند ...ببینم نکنه 
 حاج

 مرتضی در حال خرد شدن است ، دستش را چند بار



 به زمین زد و گفت

 یال ، شوخی کردم اینمجان شیرین بانو بی خ _

 جریان داره ولم کنی میگم

 حاج مرتضی خشمگین از احتمال اتفاقی که شاید

 افتاده باشد پنجه اش را از دوره گردن سعید

 برداشت ؛ هنوز هم در پوست رفاقت با ناراحتی گفت

نگو که صیغه خوندي؟سعید کیفور از واکنش حاج  _
 مرتضی در حالی که

 دهد با کمی دلخوريپشت گردنش را ماساژ می

 جواب داد

 آفرین رفیق ، من اهل دور زدنم ، اونم هیچ کی نه _

 من اهل ...اصالً ببینم منو این طوري شناختی ...خدا 

 خیانتم و اونم به کسی که به من پناه آورده

 حاج مرتضی بار دیگر با شوخی و خنده دست پشت

 گردن سعید انداخت تا باز هم زور آزمایی کند و

 را به زیر کشید و با شوخی و خنده گفت سعید

 میگی چیکار کردي یا نه ؛ اصال بزار گردن تو رو _



آهان نظرتچقدر شیرین و قشنگ  ...همین جا خورد کنم 
 است که پدر و پسر با این قد

 و هیکل در حال شوخی و سر به سر گذاشتن هم

 هستند و کم کم کار به کشتی پدر و پسر در زمان

 کودکی کشید

 ید باز هم به التماس دستش را به زمین زد گفتسع

 بابا این رفاقت نیست رسماً دیگه داري منو میزنی_

حاج مرتضی سعید را رها کرد و گفت_ چه کولی بازي 
 هم راه انداختی ؛ بگو ببینم آخه

 چی به چیه کی به کیه این دختر چه جور که به تو

 نامحرم به من محرم

 برداشت از جدایی کهسعید با تمام حال خوب پرده 

 ...به ناحق صورت گرفت

 یاد تون ...دختر عمو سعیِد ، دختر زن عمو دالرام  _

 .. نیست ، همون دختر سبزه و بانمک نیم وجبی

 همونی که موهاي سیاه پرپشت ش دل تون رو برده

 حاج مرتضی انگار در خواب و خیال است و میخ لب



یش گفتی این هاي سعید که میجنبد_ همونی که وقتی دید
 عروس خودمه

 حاج مرتضی چشم هایش می گردد و چهره اش غرق

 شاد ولی هنوز هم باور نمی کند و درست مانند ماهی

 که از آب دور است دهان باز و بسته میکند ، براي

 زدن یک حرف یک جمله یک کلمه و تنها چیزي که

 ...از دهانش خارج شد با آواي نامفهوم

. 

 ان و سر در گمی از رويحاج مرتضی پر از هیج

 تشک بلند شد و سرگردان چشم می گرداند و با

 دیدن لباس هاي تا شده اش روي تخت انگار که

 کشف بزرگی کرد به سمت ش پا تند کرد

 سعید از جا بلند شد و گفت

 !؟...چرا اینطوري  ...چی شده رفیق  _

 حاج مرتضی به سمت سعید برگشت نمی دانست

 نند از شادي اصال حال خودش رابخندد و یا فریاد بز

 نمی فهمد فقط میداند باید کاري انجام دهد تا آرام



 شودحاج مرتضی که هر لحظه هیجانش بیشتر می شود با

 یاد حاجیه خانم مادِر چشم انتظارش لبخندش هم

 غم دار شد و هم خوشحال ، چرا که قبل از آمدنش

 چه دل شکست رو به رویش ایستاد و گفت

 وقتی داري برمیگردي هم پسر من خدا کنه _(

 میدونی چیه مرتضی ، دلم پر .....برگرد و هم پسر تو 

 نور ...سعیدم رو  ...میکشه یه بار دیگه پسرم رو 

 بگیرم و بهش بگم بی معرفت ما بد ، حصارچشمم رو 

 توي خوب ، چطور روت شد رفتی و پشت سرتم یه

 )... نگاه نکردي

 شد از عصبانیتحاج مرتضی صورتش سخت و سرخ 

، از بی معرفتی سعید برادر کوچک ترش ، ولی باحال 
 کرد و حصارخوبی سعیدش را سفت و محکم 

 گفت

 دل عاشق تو ، محرم ...قسم میخورم تا تو رو  _

 ؛ ...نکنم به دل عشقت ، به دختري که دلبسته ي تِو 

 دختر عمو سعیدت، ول کنه ماجرا نشم



 شانه ي راست حاج سعید با چشم هاي ستاره باران ،

 شکوفیدمرتضی را 

 حاج مرتضی که نگاهش جاي بغیر از اتاقک کلبه ي

 است ادامه داد

فقط بشین و تماشا کنسعید خوشحال از حرفها حاج  _
 مرتضی ، او را محکم

 گرفت و دستانش را پشت حاج مرتضی به حصاردر 

 هم گره زد و حاج مرتضی با تمام شوق و ذوقش به

 گفتپشت سعید زد و 

 تو از اولش هم ، خوش یوم و خوش قدم بودي و _

 انگاري خدا تو رو آفرید فقط براي وصال ...هستی 

 ....باشی و بس

 سعید محجوب به حیا گفت

 این طوریام نیست ، که اگرم باشه از ولی نعمتم به _

ارث بردمحاج مرتضی صورت سعید را با دستان 
 توانمندش

 دامه دادقاب گرفت و خیر در نگاه سعید ا



 کنایه ترکی بچه.اوشاخ یه ریشگینن معلوم ااُلر (  _

 از رفتار و حرکاتش پیدا است که چه ذات و سرشتی

 ) داره

 سعید خندید و به خودش اشاره کرد و حاج مرتضی

 با لبخند تایید و گفت

 حاال بزار یه زنگ به این اخوي گردن شکست بزنم _

 ، که هم ببینم این بشر چطور انقدر دل گنده شده

حاج مرتضی نیم نگاهی ...از ما دل کنده هم از دخترش 
 به سعید موذب انداخت و

 گفت

 اونم چه دختري مگه نه بابا جان ، دختر مثل پنجه _

 ببین سعید اگر چیزي ....ناز و قشنگ  ...ي آفتاب 

 بیشتر از این میدونی بگو که بگم

 سعید نگاهش را باال کشید تا حرفی بزند که حاج

 تضی پیش دستی کرد و با قهه قهه مردانه رويمر

شانه سعید زد و گفت_ اي پدر سوخته ، چادر سیزدن اوه 
 ( َد قالمشدن



 کنایه ترکی تو شرایط نداشتی وگرنه خوب همه.

 ) چیز رو بلدي

 سعید خوشحال از جوه بوجود آمد نفس عمیقی

 کشید ؛ فهمید که تا پدرش عمو سعیدش را راضی به

 خیال نخواهد شدوصلت نکند بی

 حاج مرتضی با گرفت شماره برادر کوچک ش خیره

 به سعید ، گوشی را کنار گوشش گذاشت و با چشم

 ابرو اشاره کرد تا ببیند چطور می خواهد با تلفن

صحبت کندسعید هم روي لبه تخت نشست و منتظر اتفاق 
 هاي

 که قرار است پیش بیاید

 این حاج مرتضی که سال هاي سال است که شماره

 برادر کوچک خلقش را از حفظ است و بارها با او

 تلفنی صحبت کرده و سربسته از او خواسته که به

 جمع خانواده برگردد ولی هر بار آقاي کیانی بحث را

 به بی راه می کشید ولی این بار مطمئن است که

 آقاي کیانی به جمع خانواده اي بزرگ کیانی ها باز



 ...میگرداند

. 

 مثل تمام این دو سال گذشته ، باز هم باآقاي کیانی 

 اخم و تخم از کنار اتاق قاراتل رد شد و به سمت

 همیشه دنبال بهانه ي است تا یک .اتاق پسرها رفت 

 جوري عصبانیتش را تخلیه کند و این بار قرعه به نام

 پسرها افتاده

 حصارآقاي کیانی اول عاشق دختر کوچکی که در 

 زیده بود ، شد و بعد عاشقدالرام آنطور دلبرانه خ

 دالرام شد

 هنوز هم مثل روز اول آقاي کیانی در ذهنش یاد

آوري می کند آن روزي که پرستار بخش زنان وزایمان 
 اشتباهی به او تبریک گفت بابت داشتن

 ... دختري به این شیرینی و قشنگی

 آقاي کیانی حصاروقتی پرستار قاراتل را به 

 گرفت حصارآن را به گذاشت دلش لرزید و طوري 

 که انگار از گوشت و خون خودش است و سال هاي



 سال است که ، منتظر آمدنش چشم انتظار بوده

 آقاي کیانی ، عاشقانه تمام مهرش را به پاي قاراتل

 ریخت و انتظار این برخورد و عکس العمل را نداشت

 هنوز دست آقاي کیانی به دستگیري اتاق پسرهاي

 روي خط قرمزش رد شدن نرسید که ، امروز صبح از

، که دالرام خانم با ذوق خاصی آقاي کیانی را صدا زد_ 
 لطفاً بیا پایین ....کیان جان ...کیان جان

 آقاي کیانی از کنار نرده ، رو به پایین نگاهی به

 دالرام خانم که گوشی به دست ایستاده ، انداخت و

 گفت

 موتورتا من نفهمم این نسناس هاي چموش از کجا  _

 آوردن ، بیخیال نمیشم ، پس برو تو اتاق درم ببند ،

 با خودتم تکرار کن به من مربوط نمیشه

 صدایش به قدري خشمگین و هشدار گونه است که

نه تنها دالرام خانم بلکه حاج مرتضی پشت خط همحساب 
 کار دستش آمد ولی دالرام با ظرافت خودش

 گفت



 پایین حاجی چشم هر چی شما بگی ، ولی شما بیا _

 پشت خِط ، خوبیت نداره برادر بزرگتر منتظر بمونه

 فرصت زیاد براي گوش کشیدن پسرها ...

 آقاي کیانی ابرویی باال انداخت و با دست چه کاري

 داره حاج مرتضی را پرسید ، دالرام خانم شانه ي باال

 انداخت به نشانه ي ندانستن و بدون هیچ حرفی با

 انی خواست که پایین بیایداشاره دست از آقاي کی

 آقاي کیانی با آرامش اعصاب خورد کنی پله ها را

پایین آمد ، در حالی که حاج مرتضی پشت خط چهدل دلی 
 می کند براي شنیدن صداي برادر

 ... کوچکترش

 آقاي کیانی رو به دالرام خانم با اشاره پرسید چی

 میگه این وقت شب ، دالرام خانم شانه به ندانستن

  انداخت و گوشی را به آقاي کیانی داد و همان جاباال

 ایستاد

 آقاي کیانی نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و با

 کمی دلهور در گوشی گفت



سالم حاجی ، خیر باشه این وقت شبحاج مرتضی  _
 سرمست از شنیدن صداي سعید برادر

 کوچک ترش که هر کاري را مردانه شروع می کند و

 ند در جواب سوالش ، بی ربطمردان هم تمام می ک

 پاسخ داد

 رو نیست که تو ..علیک سالم اخوي ته تغاري  _

 خجالت نمی کشی یه زنگ نمیزنی حالی از من

 پرسی و عروس دار شدنمو تبریک بگی

 آقاي کیانی با شنیدن این صحبت هاي بی ربط به

 جوابش ، اخم هایش را در هم کرد ولی با احترام به

ي حاج مرتضی گوش می دهد_ حرف هاي قطار شده 
 زنگ نزدي تبریک بگی ، اما براي عروس دوم

 مجبوري هم باشی و هم تبریک بگی ، چون اگه

 نباشی عروسی که سهله به عقد و محضرشم نمیرسم

 آقاي کیانی که به سختی خودش را کنترل می کند تا

 بی احترامی نکند نگاهی به دالرام انداخت و گفت

 که من پاشم بیام اونجا تا تو یعنی االن زنگ زدي _



 رو تو محضر راه بدند

 حاج مرتضی سرمست و خوشحال از اینکه برادر

 کوچک ترش را حرصی کرده به صورت سعید

لبخندي زد و کشدار گفت_ آرررررررره دیگه ، می خوام 
 تو باشی یعنی بایدم

 که باشی اگه نباشی نمیشه که براي سعیدم آستین

 ماه پیشونی خوشگِل ، تر گل باال بزنم ؛ همچین یه

 ور گِل که نگو

 آقاي کیانی با حرص گوشی را جا به جا کرد و دستی

 به سر و صورتش کشید که مبادا بی احترامی کند ،

 نفس عمیقی کشید و با دلخوري گفت

 این وقت شب زنگ زدي که اینا رو به من بگی _

 حاجی از شما بعیده سرکارم گذاشتی ...داداش جان 

حاج مرتضی که غرق شادي و خوشحالی است ...نمیا ای
 قهه

 قهه اي زد و گفت

 ...تو چه جور پدر _



. 

 

 تو چه طور پدر چهار تا اوالدي که هنوز حرفهاي _

 سربست را نمیفهمی ؛ پس بهتر همین طوري بمونی

تا بیام ولی ، به زن داداش بگو خونه شو آب و جاروبزنه 
 ارم میام کهغذا بار کن که من با احد و عیال د

 ...کم کم یه هفته تا ده روز موندگار شیم

 همین حرف ها و سر خوشی حاج مرتضی کافی است

 تا اخم هاي غلیظ آقاي کیانی بیشتر در هم شود و با

 حرص آشکاري و خیره در نگاه ترسیده ي دالرام

 گفت

 تو خونه ي من ، دختر براي پسر تو نیست ، پس _

 ... بهتر وقت تلف نکنی که

 اج مرتضی با ناراحتی ساختگی وسط حرف آقايح

کیانی زد و گفت_ بهت گفتن من چند سال ازت بزرگترم 
 یا خودم

 بگم



 آقاي کیانی چشم هایش را محکم بست و آب

 دهانش را بلعید تا آرام شود و با احترامی که به

 سختی حفظ می کند گفت

 قصد بی احترامی ندارم حاجی ، که خودتم خوب _

 ش نیستم اما ، تو خونه من دختريمیدونی اهل

 نیست براي پسر تو ، که اگر باشه وقت شوهر

 کردنش هم نیست

 حاج مرتضی لبخندي موزیانه ي زد و آرام رو به

 ...سعید چشم انتظار لب زد_ رسید به مرحله چزوندنش
 بریم؟ براي رانتِ 

 بعدي؟

 که با حرف بعدي آقاي کیانی به سختی مقابل قهه

 تقهه اش را گرف

 پس به خاطره این جنکولک بازي است که چند _

 روز پیش پسرت ، به بهانه ي خام و ابریشم اومد بود

 قم

 حاج مرتضی باز هم رو به سعید لب زد



اگه االن اونجا بودي کم کم گردنت آتل الزم بودحاج  _
 مرتضی از اینکه برادر کوچک ترش را حرصی و

 عصبانی کرد ، لبخند موذیانه زد و گفت

 اونش به خودم مربوطه ، تو به زن داداش بگو براي _

 فردا رو نه ولی ...ناهار یا شام ما ، آب گوشت بار کنه 

 چهار شنبه ناهار اونجایم اگرم نشد نهایتاً جمعه

 دیگه رسیدن مون صد در صد

 حاج مرتضی مهلتی به واکنش آقاي کیانی نداد و با

گوشی  خداحافظی تلفن رو قطع کردآقاي کیانی با حرص
 را به دست دآلرام داد و

 گفت

 حاجینا ، قراره بیان اگه چیزي تو خونه الزمه بگو _

 بگیرم ؛ گفت یه هفته ، ده روز ولی مهمون یکی و

 دوساعت اند با این حال خوش ندارم ، چیزي کم

 باشه

 دالرام با لبخند مهربانی جواب داد

 واقعا ؟ چه خوب ، بعد از این همه مدت دیدار تازه _



 چرا ...حاال تو چرا اخمات تو همه ....می کنیم 

ناراحتیآقاي کیانی با حرص فاصله اش را با دالرام کم 
 کرد و

 گفت

 چون سعید هواي زن گرفتن به سرش زده ، دار می _

 یاد از خونه من دختر ببره

 دالرام خوب فهمید که هر روز به هر دلیلی روي

 مکزخم باز آقاي کیانی خواسته و ناخواسته ن

 پاشیده می شود و هر بار با تمام سیاست هاي زنانه

 اش به ماجراي تازه کلید خورده سر پوش می گذارد

 دالرام هنرمندان دستانش را به دور گردن آقاي

 محکم به لبهاي گرم و شکوفهکیانی انداخت و 

مرطوبش کاشت و گفت_ من شرمنده ي روي توم ، شاید 
 حکمتی داره ؛

 خوب ...دل من بد میشه  وقتی تو دلخوري حال

 ...باش عزیزم

 همین کافی است براي شروع معاشقه هاي آقاي



 کیانی که هر بار باحال قشنگی که از دالرام دریافت

 می کند ، حال دلش خوب شود و ساعتی را فراموش

 می کند که دخترش یا همان دختر خوانده اي که

 فراموش ...شیره جانش را به او خوردند فراموش کند 

 کند که چطور رفت و فراموش کرد و چشم روي تمام

محبت هاي پدران اش بستآقاي کیانی چه عاشقانه رفتار 
 می کند با زنی که که

 خوب میداند رفتار نسنجیده ي دخترتش قاراتل ،

 چه آتشی را به جانش انداخت

 دالرام چه ماهرانه ذهن خسته و آشفته ي آقاي

 ام تمرکز آقايکیانی را مهار می کند طوري که تم

 کیانی معطوف به اتاق خواب و معاشقه هاي دلفریب

 دالرام باشد

 دالرام خانم با تمام ظرافت زنانه اش مرد این روزها

 را که چون کوه آتشفشان در حال جوش و خروش

با شنیدن صداي اذان مغرب ....است را آرام می کند
 صداي زنگ خانه آقاي



 ...کیانی هم به صدا درآمد

. 

 

 مرتضی تا به امروز این همه هیجان و شادي را حاج

 تجربه نکرده ، است ؛ با حال خوبی رو به سعید گفت

 پاشو پسر ، پاشو برو به عروسم بگو ، چمدون _

ببنده که فردا آفتاب نزد راه میفتیمسعید با حرف حاج 
 مرتضی سر ذوق آمد و راضی از

 اوضاع بلند شد تا خواست دست به دستگیر ببرد

 مرتضی گفتحاج 

 ...رفیق جان تا آخر هفته همه چیز جوره جوره _

 سعید جواب داد

 .. االن وقتش بگم چاکر شما یا نه _

 حاج مرتضی گوشی تلفن را با شوخی و خنده به

سمت سعید پرتاب کرد و گفت_ اگه من حاج مرتضی م 
 که بهت میگم اگه صبح راه

 بیفتیم بریم زنجان ، اهل و عیال حاضر و آماده



 باشند و بی حرف سوار شن تا دوباره راه بیفتیم

 سمت قم ، غروب رسیدم خونه ي خان عموت ، قبل

 از اذان هم خودم که نه ولی یه آخوند آشنا تو قم

 سراغ دارم که فقط منتظر یه اشاره است تا بهش

 بگم بیاد یه صیغه محرمیت بین تون بخونه ، فردا

 که بیاد صبح شم میفرستم تون آزمایشگاه ، جوابش

 دوباره قبل از غروب خورشید عقد دائم تون ، تو

 محضر خونده شده دیگه تمومِ 

 حاج مرتضی با لحن خاصی که هم لهجه دارد و هم

 شوخی دوباره تکرار کرد

تامامسعید پر از هیجان و استرس و ...تامام ها  _
 اضطراب خیره به

 حاج مرتضی در ذهنش تصویر سازي می کند و با

 پهنش که روي صورتش بست ، خندي لبخند پت و

 شرورانه ي به لب هاي حاج مرتضی آورد و در حالی

 که روي تشک دراز می کشد ادامه داد

 میمونه جشن عقد و عروسی ، که اونم بالیی سر _



 اون داداش کوچیک بیارم که یادش بره که گردن

 همچینش کنم خونه و زندگی شو بزار ...کلفتی کنه 

بیاد زنجان همون جا هم بمونهحاج مرتضی با ما راه بیفته 
 چقدر با لذت و هیجان از برنامه هایش

 می گوید و سعید مطمئن از برنامه ریزي هاي پدرش

 ، خجالت زده ، دست پشت گردنش برد و در حالی

 که مدام گردن عرق کرده اش را ماساژ می دهد و

 محجوبانه گفت

 هپس برگشتنی عروس رو میآریم با خودمون دیگ _

 حاج مرتضی که دراز کشیده با لبخند روي آرنجش

 نیم خیز شد و سر به سر سعید گذاشت

دوست داري عروس تو بیاري خونه که چی بشه  _
 سعید از خجالت پیشانی اش به عرق نشست و...

 صورتش سرخ شد و تنها توانست جواب بی ربط دهد

 پس بهتر شما بخوابید که برنامه هامون به هم _

 دخترعمو ) بگم.نم برم به عمی قیزي ( نریزه ، م

 خوب بخواب که فردا راهی زنجان و بعد قم هستیم



 حاج مرتضی با شوخی و خنده به سمت سعید خیز

 برداشت و سعید چه نجیبانه پا به فرار گذاشت و

 ...چقدر شوق دارد براي رسیدن به میوه دلش

 سعید به سمت کلبه ي بی بی قشنگ و قاراتل رفت

 ین ضربه اي که به در چوبی زد قاراتل درو با اول

 کلبه را باز کردسعید گفت

 بانو خواب یا بیداره _

 بی بی قشنگ با مهربانی گفت

 خیر باشه ، چرا نخوابیدي ؛ ...بیا تو مادر بیدارم  _

 چیزي الزم داري

 سعید چشمک غافل گیرانه ي به قاراتل زد که باعث

 از سر راه شد چشم هاي قاراتل از تعجب گرد شود و

 سعید کنار برود ، چرا که از سعید بعید نبود که او را

بگیرد تا راهش را باز کندسعید با شوقی که در  حصاردر 
 ُتن صدایش خوابیده وارد کلبه

 شد و گفت

 نه بانو چیزي الزم ندارم فقط اومدم بگم فردا راه _



 ي سفریم

 خیر باشه مادر کجا به سالمتی _

 ... یم زنجان بعد هم میریم قمبا حاجی ؛ اول میر _

 احمد آقا و گلناز خانوم هم یه نفس راحتی از دست

ما بکشندسعید رو به قاراتل مبهوت و دلتنگ ، نگاهی 
 انداخت

 و دوباره چشمکی زد و گفت

 نیستن این لیلی و مجنون نه _

 بی بی قشنگ به میان حرف سعید آمد و گفت

 اومدنه مادر بچه م ناخوش و احوال گلنسا  _

 بعدم مادر من کجا بیام شما خودتون ...بردشون 

 برید به سالمت

سعید رو به بی بی قشنگ با اخم گفت_ تو قیافه من بی 
 غیرتی هک شده

 بی بی قشنگ با دلخوري لب گزید و گفت

 تو با خانواده ات برو ...این چه حرفی میزنی تو  _

 چکار به من داري آخه



 خیال نمی شودسعید وقتی دید بی بی قشنگ بی 

 کنار دستش نشست و شانه هاي افتاده اش را به

 کشید و گفت حصار

 اگه عشقم تو نباشی خان عموم کله ي من میده _

بعدشم تو همه کس منی عشقسعید ،  ...سر چوبه ي دار 
 حالم هم کم ناز کن که خانوم این جا است

 حسادت می کنه میونه مون شکر و آب میشه ها

 اه سعید را دنبال کرد و نگاهشبی بی قشنگ رد نگ

 به قاراتل خجالت زد و شرمگین نشست که هنوز

 .... سر پا ایستاد که نه راه پس دارد و نه راه پیش

. 

 

بی بی قشنگ لبخند نمکی زد و گفت_ تو اگر قاتی نکنی 
 ما به هم حسودي نمی کنیم ولی

 بازم میگم من کجا بیام

 واجب عشق سعید باید باشی _

 کاري که واجب هم هست که هنوز حاجیاین چه  _



 از راه نرسیده می خواد هم خودش برگردم هم شما

 رو برگردونه

 سعید با محبت به قاراتل که خجالت زده ایستاده

 انداخت گفت

 که االن ....بیا اینجا بشین ببینم عمی قیزي جان  _

بهترین فرصت که بزرگ این خونه هم بدونهقاراتل 
 به زیر انداخت و قدمخجالت زده نگاهش را 

 هاي شرمگین اي برداشت و با فاصله کنار بی بی

 قشنگ نشست

 سعید شروع کرد به گفتن از روزي که قاراتل را پیدا

 کرد ، روزي که از بی بی قشنگ خواست که مراقب

 این دخترك باشد از روزي که احمد و گلناز را به

 کلبه آورد گفت و گفت و با هر بار گفتن بی بی

 شگفت زده تر شد قشنگ

 سعید از روزهایی پرده برداشت که بی بی قشنگ

 همیشه از خود می پرسید چطور می شود مردي از



همسر زیبا و نیاز هاي مردانه اش بگذرد و رویخوش 
 نشان ندهد ، حاال با گفته هاي سعید سربلند و

 خوشحال است ، خوشحال از اینکه سعید می

 تفاده کند ولیتوانست از شرایط بوجود آمد سواس

 نکرد و چقدر خود دارانه عمل کرد و نجابت به خرج

 داد

 سعید در آخر از راز قاراتل پرده برداشت اینکه ،

 قاراتل دختر عمو سعیداش است که سال ها پیش به

 خاطره اختالف هاي خانواده گی فاصله گرفتند و

 جدایی افتاد و حال سعید دل بست و تا قاراتل را از

 دست بردار نیست و گفت که قاراتل آن خود نکند

 شیشه عمرش شده و تمام زندگی آینده اش را با

قاراتل میبیندبی بی قشنگ خوشحال از حال دل سعید و 
 قاراتل

 دستان پیرش را به سمت قاراتل دراز کرد و او را در

 و با نگاهی شکوفیدگرفت ، روي سر قاراتل را  حصار

 سم مردانه راقدر شناسانه به پسري خیره شد که ر



 به درست ترین و بهترین شکل و مفهوم مردانگی را ،

 به نمایش گذاشت و نشان آسمانی ها داد

 ... سعید چه واجدان راحت و آرامی دارد

 ...سعید باید منتظر بهترین پاداش ها باشد

 ...سعید پر از امید براي داشتن فردا هاي بهتر رفت

 در ساكقاراتل و بی بی قشنگ لباس هایشان را 

کوچک جمع کردندبی بی قشنگ سبدي از نان و پنیر و 
 میوه ، گردو

 هاي که حاج مرتضی با سر به سر گذاشتن قاراتل و

 شوخی خواست تا به مقدار زیاد در سبد باشد تا

 خوب بخورد و یادش نرود چه عروسی قرار است به

 جمع شان اضافه شود

 بی بی قشنگ چقدر خوشحال است که در این چند

 قته در خانهاي ، زندگی کرد که تمام حرمت ها درو

 آن حفظ و حراست شده

 وقتی سعید از کلبه بیرون رفت ، حاج مرتضی با

 تماسی که با شیرین بانو گرفت و تمام جریان اتفاق



 افتاد را گفت و هر جمله اي که میگفت شیرین بانو را

 بیشتر از قبل متحیر می کرد و در آخر با ذوق و

رین بانو خواست که حاضر و آماده باشندکه شوق از شی
 قرار است با عروسشان راهی قم شوند که هم

 قاراتل را به خانه و خانوادهاش برسانند و هم در

 همان شب ، قاراتل را از برادرش براي سعید

 خواستگاري کنند و قرار عقد و عروسی را بگذارند

 شیرین بانو خوشحال از اینکه تمام فاصله ها قرار

 ست ، برداشته شود از ناهید و یاسر و ساره خواستا

 تا محیاي سفر و عروسی که در پیش است شوند

 سعید با فکر و خیالی که دست بردار ذهن شلوغش

 نیست تمام وسایل هاي که الزم است در صندوق

 عقب ماشین مرتب چید مخصوصاً سوغات هاي

 محلی که توسط بی بی قشنگ و قاراتل آماده شدهسعید در
 دل شب و فضاي باز مزرعه ناخواست با سر

 و صداهاي که کرد حاج مرتضی را با لبخند از

 رختخواب و بعد از کلبه بیرون کشید



 حاج مرتضی با لبخند گل و گشادي در چهار چوب

 در اتاقک چوبی رو به سعید با خنده گفت

 اي پدر صلواتی مگه مغز کالغ خوردي !؟ از بس _

 اهل خونه ، صداي گاو و سر و صدا کردي بغیر از

 گوسفند هاي مزرعه رو هم درآوردي ؛ چه خبرتِ 

 قرار یه زن بگیري دیگه ، قرار نیست که قله قاف رو

سعید با صداي نسبتا بلندي گوشی به دست در ...سود کنی 
 حال

 حرف زدن با احمد است

 احمد آقا ، ما داریم میریم زنجان ، بانو رو با _

 حواست به مزرعه و آغل خودمون می بریم تو فقط

 باشه ، اگه نمیرسی به کاراي اینجا بگو محسن و

 حسن بیان این چند روزي رو که من نیستم

 برگشتنی از خجالت شون در میام

 حاج مرتضی سري به تاسف تکان دادن و در اتاقک

 چوبی را بست و به سمت سعید قدم برداشت

 حاج مرتضی چه کیفی می کند از قد و قامت رعناي



سعید و چه افتخاري از نجابت و حیاي مردانه اش واینکه 
 چطور براي فرار از خلوت و خیانت دور خودش

 و قاراتل را شلوغ کرد تا دوچار سوس شیطان نشود

 و نشد

 سعید پشت به حاج مرتضی در حال حرف زدن ،

 است

 .حاج مرتضی دست روي شانه پهن سعید گذاشت

 مرتضی سعید با کمی جا خوردگی به سمت حاج

 برگشت و لبخند دستپاچه زد

 .... حاج مرتضی گفت

 

 سعید حال غریبی دارد و تمام تمرکزش به جاده ي

 است که منتهی می شود به خانه ي که تمام امیداش

 است

 قاراتل حال مشابه ي دارد ولی ترس و استرس و

 اضطرابی که در جان در حال جوش و خروش است



اي سعید و قاراتل که هر چیزي نیست که پیدا نباشدنگاه ه
 از گاهی از آینه

 ...ماشین در هم گره می خورد

 ...یکی با شوق

 ....یکی با خجالت

 ...یکی براي داشتن همیشگی

 ...یکی به دنبال پناه و تکیه گاه

 ...یکی مطمئن

 ...یکی پر از ترس و دلهوره

 .... یکی ثابت قدم

 ...یکی درجا زنان

 خوب میفهمند و سعید و قاراتل نگاه هاي هم را

و بعد از آینه ي  حصارسعید از آینه ي ...معنی می کند
 وسط نیم

 نگاهی به پشت سرش ؛ به دختر ساکت و آرام این

 ساعت ها انداخت تا با نگاهش به او بفهماند که تو

 ....کنار به ایست و همه چیز را به من بسپار



 حاج مرتضی که کنار دست سعید نشسته به حالت

 ، دست به شانه ي سعید زد و با تشرمچ گیرانه 

 ساختگی گفت

حواستو بده به جادهشیرین بانو که ما بین  ...بچه جون  _
 بی بی قشنگ و قاراتل نشسته

 دست سرد شده و یخ کرده قاراتل را در دست گرفت

 و فشار کوچکی به آن داد

 قاراتل نگاه مضطرب و لبخندي که به سختی روي

 شیرین بانو داد ولب هایش نقش گرفته را به 

 شیرین بانو در جوابش لبخند محبت آمیز زد و

 خطاب به حاج مرتضی گفت

 کم اذیت کن حاجی ؛ مگه نمیبینی دل تو دل بچه_

 ام نیست

 حاج مرتضی به عقب برگشت و رو به بی بی قشنگ

که پشت سرش نشسته گفت_ شرمندم اصال رو نمیشه 
 برگردم عقب وگرنه جواب

 بدم این جماعت رو بلدم



 بی بی قشنگ خندي کرد و منظور دار گفت

 نه مادر این چه حرفیه ، راحت باش _

 حاج مرتضی موذیانه ادامه داد

 میبینی که ، کالً هواسش به عقب سرش تا به جاده_

 ، میترسم نرسیده همون جوون مرگ شیم البته دور

از جون شما و شیرین بانوسعید خجالت زد ، دست پشت 
 گردنش برد و شروع

 کرد به ماساژ دادن

 قاراتل پر از شرم نگاه دزدید

 بی بی قشنگ و شیرین بانو ریز ریز خندیدند

 شیرین بانو با دل خوري ، اخم دلبرانه اي تحویل

 حاج مرتضی داد در جواب حاج مرتضی گفت

این چه حرفیه میزنی آخه حاجیحاج مرتضی دستی به  _
 صورت ته ریش دارش کشید

 و با خنده جواب داد

 مگه نمیبینی کالً چشمهاي بچه تغییر دید و مکان _

 داد و فقط پشت سرش رو رصد می کنه



 قاراتل معذب و خجالت زده نگاهش را به زیر انداخت

 و در خودش جمع شد

 سعید با سیاست تمام نگاهش را به جاده داد و

 خودش را به نشنیدن زد

 همین حرکت سعید و قاراتل باعث قهه قهه حاج

نده شیرین بانو و بی بی قشنگ شدشیرین بانو مرتضی و خ
 از شیشه ي عقب نگاهی به پشت سرش

 ...انداخت و با دل نگرانی گفت

 حاجی یه زنگ بزن به یاسر ببین کجا موندن اگه _

 چیزي الزم دارند بگن بدم بهشون

 حاج مرتضی در حال گرفتن شماره یاسر جواب

 شیرین بانو را داد

 دست کتک میخوره بعداین پسر آخر از من یه  _

 آدم میشه ؛ به عموش تو کله خرابی و زبون نفهمی

 گفته زکیشیرین بانو با تشر رو به حاجی گفت

 حاجی مراعات کن ، دخترش اینجا نشسته ها _

 حاج مرتضی نگاهی به سعید انداخت و گفت



 چیه خوشت اومده می خندي ، کیف می کنی _

 پشت سر پدر زن حرف میزنم ها

 و دوباره حاج مرتضی را صدا زدشیرین بان

حاج مرتضی نگاهی به قاراتل انداخت و گفت_ دخترم از 
 من و تو بهتر میدونه ، باباش چی و چکار

 ... مگه نه عمو جان ...است 

. 

 

 وقتی سعید وارد خیابان و بعد محله ي آشنا شد

 قاراتل با اشک و بغض تمام خاطراتش را مرور می

 اراتل نشد جز سعید کهکند هیچ کسی متوجه حال ق

و یا آیینه وسط زیر نظر  حصارمرتب او را از آیینه 
 داردکوچه ي بن بست با چهار خانه ي که در تاریکی شب

 بیشتر خود نمایی می خود و قاراتل پر از دلتنگی از

 ماشین پیاده می شود

 سعید چون در این لحظه ها میدان توجه و دید است

 راتل پرسیدبه خیال خودش نامحسوس از قا



 نگران چی هستی ؛ چی باعث شد تو چشماي _

 سیاه قشنگ تو بارونی کنی هان

 قاراتل با گیجی و دلتنگی نگاهش را در کوچه بن

بست دوري چرخاند و جواب بی ربط داد_ این عادت 
 خانواده هامون بعد از اذان مغرب دیگه

 بیرون نمیان ، آخه همه مون تو این شهر تنهاییم ؛

 ش و قوم و آشنا هم ، اهالی همین چهار تاتنها خوی

 در اند

 سعید می فهمد حال قاراتل را ولی با یاد آوري یاسر

 پسر همسایه ناخواست اخم هایش در هم شد ؛ مگر

 عاشق نباشی یا نفهم که معنی نگاه هاي یاسر نعمتی

 را نفهمی

 سعید با حرص فاصله کم کرد و از الیه دندان هاي

ی پر از اخطار گفت_ تمومش کن چفت شده اش آرام ول
 من اهل جا ...هر چی تو گذشته بود 

 اگر بفهمم رو دست خوردم به جهنم ...زدن نیستم 

 فهمیدي ...می کشم زندگی رو 



 سعید با هشدار نامحسوس حاج مرتضی فاصله

 ...گرفت و قاراتل با بغض رو برگرداند

 پشت در آقاي کیانی همه قطار شده ایستادن ، حاج

 ی با شوق دیدار بردار کوچک و تخسش ، بیمرتض

 بی قشنگ و شیرین بانو با لبخند مادرانه و کمی دل

 نگرانی براي اتمام مراسم بدون اختالف نظر و ساره با

 شیطنت هاي خواهرانه اش و یاسر با اخم هاي غلیظ

 و نگاه هاي هشدار گونه به ناهید ؛ سعید با تمام

 بینی نشدياضطراب و استرس براي رفتار پیش 

قاراتل با تمام دلتنگی و ....آقاي کیانی یا همان عمو سعید 
 ترس از برخورد خانواده اش

 ، مدام سر انگشتان دستش در جدالی نابرابر در

 یکدیگر لح می کنند

 دستش را .حاج مرتضی با لبخندي که رو به جمع زد 

 .... به سمت زنگ اف اف برد

 شب و در زنگ خانه ي آقاي کیانی در این وقت

 سکوت کوچه بن بست آشنا و دلتنگ به صدا در آمد



 و سکوت کوچه بن بست با صداي بم و مردانه آقاي

 کیانی پاسخ داد

بفرماییدقبل از حاج مرتضی، جواب پر از  ...کی  _
 آرامش بی بی

 قشنگ آقاي کیانی را متعجب کرد

 باز کن در رو مادر ، بد موقع است ولی مهمون _

 صوصا اگر توش امر خیر هم باشهحبیب خداست مخ

 صداي پرمهر بی بی قشنگ جوه متشنج خانه ي

 آقاي کیانی را کمی ، فقط کمی آرام کرد و آقاي

 کیانی از موضه ي خودش کوتاه آمد و با خوش آمدید

 دکمه در باز کن را فشار داد و بعد گوشی اف اف را

 گذاشت

ریم آقاي کیانی به سمت دالرام برگشت و گفت_ بهتره ب
 پیشواز همراه داداشم یه بزرگترم

 هست ، تنها نیومده

 دالرام خانوم چادر رنگی به سر کرد و با اشاره به

 پسر ها به دنبال آقاي کیانی راهی حیاط شدند



 اولین کسی که در دید نگاه خانواده ي آقاي کیانی

 قرار گرفت بی بی قشنگ است و لبخندي که هر

 شودلحظه بین آنها جان دار تر می 

 بی بی قشنگ که درست مانند ننه سرما با لباس

هاي محلی ترکی خوش رنگش نگاه خانواده آقایکیانی را 
 مجذوب خودش کرد و پیش قراول میهمان

 ها است

 ناخواست قدم هاي خانواده آقاي کیانی کوتاه تر شد

 تا بیشتر از دیدن بی بی قشنگ که پر از قشنگی و

  لبخند بامزه ي بیزیباي است ، لذت ببرند مخصوصاً 

 ...بی قشنگ در سالم دادن

 جمع خانواده حاج مرتضی جوري پشت سر بی بی

 قشنگ قرار گرفتن که اصال قاراتل پیدا نیست

 سمت راست بی بی قشنگ حاج مرتضی و پشت

 سرش یاسر و کنار دستش ناهید با کودك خواب

رفته و شیرین ش و سمت چپ بی بی قشنگشیرین بانو و 
 ن بانو سعید و کنار دستپشِت شیری



 سعید ، ساره و آخر از همه قاراتل که به سختی بغض

 ... خود را نگه داشت تا نشکند ولی

 آقاي کیانی با دیدن لبخند بی بی قشنگ لبخند

 نمکی زد و بفرمائیدي تحویل جمع مضطرب زد تا

 ... اینکه

. 

 صداي ریز گریه در سالم و علیک هاي دو خانواده

 دگویی هستند ، کم کم مشخصکه گرم خوش آم

 شد تا حدي که آقاي کیانی گوش تیز کرد و با دقت و

 ... تعجب به دنبال منبع صدا می گردد

 حاج مرتضی که متوجه اوضاع پیش آمد ؛ رفتار و

 واکنش بردار کوچک ترش شد به عقب برگشت و با

 کمی سرك کشیدن قاراتل که با حسرت نگاه می

 کند و اشک می ریزد را دید

 قاراتل پر از دلتنگی هنوز هم خجالت زد پشت آن

 ها پناه گرفت و ریز ریز گریه می کند



دالرام آرام طوري که فقط آقاي کیانی بشنود گفت_ نمی 
 دونم چرا ولی صداي گریه اش تو گوشم

 پیچید

 آقاي کیانی با نیم نگاهی به دالرام با تعجب گفت

 تو هم صدا شو می شنوي؟ _

 از ثانیه اتفاق افتاد اینکه حاجهمه چیز در صدمی 

 مرتضی با نگاهش قاراتل را تشویق کند تا قدم پیش

 بگذارد و قاراتل جرات به خرج دهد و با جان و دل

همه ي صدا ها ...آقاي کیانی جا کند حصارخودش را در 
 به طور باور نکردنی خاموش شد و

 تنها صداي هق هاي ریز قاراتل و نوازش دستان پر

 جب آقاي کیانی روي کمر قاراتل شنیدهمهر و متع

 ... می شود

 دالرام گیج و گنگ دستش را به سمت قارتل دراز

 کرد و با لمس بازوي قاراتل و مطمئن شدن از اینکه

 ...سراب و خیال نیست از هوش رفت

 همه با حال خوب و کمی شک زده گی در سالن



 پذیرایی ور خانه ي آقاي کیانی دور هم جمع شدند و

 برادرانش جا به جا حصاراتل در آشپزخانه در قار

 می شود ولی تمام حواسش به اتفاقاتی است که

افتاد و تنها واکنش آقاي کیانی بعد از شنیده هایشسکوتی 
 است که هنوز هم در جمعی که صحبت گرم

 گرفت به چشم می خورد

 دالرام با شوق تمام ، رو به سعید گفت

 هرت به دلم نشستمن روز اولم که تو رو دیدم م _

 االن که دیگه جاي خود داره من عمرمم به تو

 ...ببخشم بازم کمه

 آقاي کیانی که کنار دست دالرام روي مبل راحتی دو

 نفري کرم رنگ نشسته است کمی به سمت دالرام

متمایل شد و با حرص پچ زد_ می گفتی ؛ نمی تونی یه 
 دقیقه بدون مرگ و میري

 حرف نزن ...حرف بزنی ، سخِت برات 

 دالرام لبخند محجوبانه ي رو به جمع که متوجه

 رفتار تند آقاي کیانی شدند زد و با صداي نسبتاً 



 واضحی گفت

 !حرف بی راه نزدم کیان جان _

 همین حرف اخم هاي آقاي کیانی را چند برابر کرد و

 با تشر گفت

 اگه چاي نیست ، برم از قهوه خونه ي مشت خلیل _

 .....رمسر بازار چاي بیا

 

 حاج مرتضی با دیدن حال و اوضاعی برادر عشاقش

 با خنده و شوخی مجلس را به دست گرفت و گفت

 دست شما درد نکنه عمرتون پایدار باشه شما _

 هنوز بعد این همه سال متوجه نشدي داداِش ته

تغاري ما به شما حساسدالرام خجالت زده نگاه دزدید و 
 حاج مرتضی با دم و

 ه دادبازدمی ادام

 همین که ، دختر تون عروس ما شه کفایت میکنه _

 آقاي کیانی براي اینکه بحث خاتمه پیدا کند رو به

 حاج مرتضی گفت



 براي این حرفها وقت زیاده اجازه بدید پسرآ سفره _

 پهن کنن یه شامی بخوریم ؛ شما هم خسته راهی ید

 ، استراحتی بکنید تا سر پا شیدحاج مرتضی با نگاه منظور
 داري ، از آقاي کیانی نگاه

 گرفته به ساعت مچی روي در دستش انداخت و

 جواب برادرش را اینطور داد

 االن باور کنم که شما ساعت  :شام می خورید_

 ساعت هشت و نیم میخوابید ؛ پادگان هم به این

 زودي خاموشی نمیزنه ؛ بزار تکلیف این دو جوون

 معلوم بشه به شام و خوابش هم می رسیم

 آقاي کیانی که دید حاج مرتضی ول کنه ماجرا

 نیست ، نیم نگاهی به آشپزخانه انداخت و رو به حاج

مرتضی و جمع منتظر با صداي معترضی گفت_ من دو 
 روز پیش هم ، پشت تلفن بهتون گفتم تو

 خونه من دختري نیست براي عروس شدن و اگر هم

 باشه به سن ازدواج نرسیده

 ب آقاي کیانی بی حواس لیوانقاراتل با شنیدن جوا



 آبی که افضل به دستش داده است ، تا گلویی تر کند

 از دستش ، روي سرامیک هاي کف آشپزخانه افتاد و

 صداي شکستنش تا بیرون آشپزخانه رفت و صداي

 شکستن لیوان ، سکوت جمع در هم شکست و

 ...همین امر دستاویز شد براي حاج مرتضی

 ایی بیاره ما گلو تازه کنیم تاحاال بزار عروسم یه چ _

 تو مجبور نشی بري تا سر بازار از مشت خلیل چاي

بگیري بیاریآقاي کیانی همانطور که از برادر بزرگترش 
 رو گرفت

 با اخم ریزي ، دالرام را توجه رفتار نسنجیده قاراتل

 کرد

 دالرام خانوم با ببخشید به سمت آشپزخانه رفت

. 

 نی بی پرده و با صدايبارفتن دالرام ، آقاي کیا

 خفیفی روبه جمع ، که بیشتر سعید مخاطب اش

 است گفت

 این تو کتم نمیره که دو سال تمام دخترم تو خونه_



 تو باشه و تو یه زحمت به خودت ندادي دنبال

 خانواده اش بگردي و بعدشم یه روز بیاي حجره ي

 من به بهانه ابریشم ، یکی دو ماه بعدش با خانوادت

 بیاي براي خواستگاري بلند شی

 سعید که از قبل با رفتار خاص آقاي کیانی آشنا شده

 حرفی نزد و تنها با چشم هاي که هیچ چیزي از آن

 پیدا نیست نیم نگاهی به آقاي کیانی انداخت که با

بقی حرف آقاي کیانی بذاق دهانش را با حرص بلعید_ 
 براي دست انداختن من و خندیدن به ریشم

 پسر جون زیادي جوونی

 ساره که از حرف هاي اطرافیان ، به خوبی با آقاي

 کیانی آشنا شده ولی با حرف هاي که االن شنیده ،

 است زیر لب زمزمه کرد

 شنیدن کی ُبود مانند دیدن _

 ساره با چشمهاي گرد شده از تعجب ناخواسته گفت

 عمو جون این چه حرفیه میزنید شما آقا جون که _



ل جان حافظه اش را از دستداده ، بوده به شما گفت ، قارات
 و تازگی ها حافظش برگشته اگه باور

 ندارید مدارك پزشکی ش هست دیگه

 یاسر که انگار در تیم آقاي کیانی است ، با اخم هاي

 درهم به خواهرش که روبه رویش نشسته است ،

 تشر زد و از او خواست که ساکت شود

 حرفی بزند ، شیرین بانو تا آمد براي دفاع از پسرش

 حاج مرتضی دست روي دست مضطرب شیرین بانو

 گذاشت و با چشم هاي خندان و صورت بشاش ،

 لبخندي اطمینان بخش زد و از او خواست حرفی

 نزنداین سکوت چند ثانیه باعث شد سعید مردانه براي

 دفاع از خودش لب باز کند

 عمو جان این که من کی هستم چی هستم الزمش _

 نگاه به پدر و مادرم کنید و حالب اینکهاین که یه 

 خوب میدونید سر چه سفره ي بزرگ شدم ؛ اینکه

 فکر کنید من خطا رفتم و حاال اومدم تا این طوري

 خطاهامو سرپوش بگذارم هزار راه است براي



 فهمیدن اینکه من خطا نرفتم و خطا نمیکنم و تا

 همین امروز حرمت شون براي من و اهل مزرعه

 وده ؛ من از بزرگ ترام یاد گرفتم اونی گه ازمحفوظ ب

 بی پناهی به من پناه آورده برام از هر چیزي الویتش

 بیشترسعید الزم دارد نفس تازه کند ولی تنها به پلک

 زدنی بسنده کرد و ادامه داد

 بی انصافی اگه بگید من با این کارم خداي نکرده _

 م ،می خوام از شما و بی خبري تون سواستفاده کن

 چون من تا اون روزي که اومدم خونتون و با زن عمو

 دالرام صحبت کردم در غیاب شما اصالً یک درصدم

 احتمال اینکه قاراتل خانوم دختر شما باشه رو نمی

 ...دادم من که سري اول تا اینجا اومدم به واسطه

. 

 دقیقا همان اتفاقی دارد میافتد که حاج مرتضی

 آقاي کیانی علیرغم میلبرنامه ریزي کرده است و 

 باطنی اش به این وصلت رضایت داد

 حاج مرتضی با یک تماس تلفنی از حاج یوسف ،



 پسر عمه پدري اش که ساکن قم و در خیابان باجک

 محضر دار دارد تماس گرفت و از او خواست ، که به

 خانه آقاي کیانی آمد و صیغه محرمیت بین سعید و

 قاراتل بخواند

ورانه در جواب حاج مرتضی گفت_ حاج یوسف نابا
 مرتضی برادر من اگه سرکاري بگو منو با اون

 داداش کله خرابت در ننداز می دونی که من بی جون

 تر از این حرفام که حریف اخوي شما بشم

 حاج مرتضی گوشی به دست رو به آقاي کیانی با قهه

 قهه جواب داد

 هخیالت خوش خواب بی آزار بی آزار، االنم رو ب _

 روم نشست منتظر تِو ، بیا که فقط االن تو رو کمی

 داریم تا فردا بچه ها بی سر خر برن آزمایشگاه و

 بیان

 انگار حاج یوسف پشت در خانه ي آقاي کیانی فقط

منتظر تماس حاج مرتضی بود که به این سرعت باجعبه 
 شیرینی خودش را رساند و همه چیز خیلی



 سریع اتفاق افتاد

 به همراه خانوادهاش آمد با شادي و حاجی یوسف که

 خوشحالی حرف میزند و می خندد انگار که پسر

 خودش را محیا می کند براي دامادي و یا شاید بعد

 از سال ها با دیدن قوم و خویشش سر زنده تر شده

 ... چه لحظه ي شیرین و به یاد ماندنی

 همه چیز در ایده آل ترین حالت ممکن در حال رقم

 ... خوردن است

 شادي و خنده در جمع چون نقل و نبات از سر روي

در حضور جمع براي سعید و قارا تل ...همه میریزد 
 صیغه محرمیت

 خوانده شد و تنها عضو هایی که در جمع خانواده در

 ظاهر اخم دارند و دلی در واقعا شاد و خوشحال

 هستند هم از حضور قاراتل و هم از لبخند هاي پر

 قاراتل هستند که در نهایت با معنایش برادران

 شوخی و خنده حاج مرتضی هم اخم هایشان باز شد

 ولی همچنان با سعید در قانونی نانوشته در ستیز



 هستند

 بعد از رفتن حاج یوسف و خانوادهاش آقاي کیانی رو

 به پسرها گفت

 نفري یه پتو و متکا بردارید بیایید پایین همینجا _

 یاسر با خانوادهاش تو اتاقتو سالن بخوابید تا آقاي 

شما راحت باشندوقتی آقاي رو به قاراتل کرد تا حرفی 
 بزند با دیدن

 چشم هاي ستاره باران ش براي اولین بار عمیق و

 جاندار لبخند زد و گره کور ابروهایش از هم باز شد و

 ! همه دیدند

 آقاي کیانی با اینکه چند ساعتی از آمدِن قاراتل

 ي اش را فراموش کرد و بانگذشت تمام دلخور

 محبت بی نظیري قاراتل را مخاطب قرار داد

 بیا اینجا ببینم عشق من ، عروس شدي خوشگل _

قاراتل هنوز هم ...بدو بیا تا پشیمون نشدم ...می خندي 
 کنار دست سعید روي مبل نشست و

 با لبخند محجوبانه لبخندي زد و به سمت آقاي



 کیانی قدم هاي بلند برداشت

 اي کیانی بلند شد و با عشق وافر پدرانه قاراتل راآق

 کشید و در گوشش نجوا کرد حصاربه 

 من و داداشات حسودیم حواست باشه زیاد جلوي _

 چشم من و داداشات جیک تو جیک نشید که

 کالمون میپیچه بهم

 .. قاراتل خندید ریز و نمکی و چقدر دلبرانه

 خواست تاآقاي کیانی مطمئناً سر بسته از قاراتل 

مراقب رفتار و حرکاتش باشدآقاي کیانی پیشانه ي قاراتل 
 و گفت شکوفیدرا محکم 

 شما هم دست ساره خانوم رو بگیر و برید تو اتاق _

 تون تا صبح زود بیداري شید و به کاراتون برسید

 با اشاره چشم آقاي کیانی ، امین بلند شد که حاج

 مرتضی گفت

 که داري میاي یه عمو جان یه محبتی بکن شما _

 پتو و متکاي اضافه هم با خودت بیار که من امشب

 قصد دارم با داداشم و پسرم تو بالکن بخوابم ؛ بلکه



بفهمم تو مملکت چه خبرنیم نگاهی به سعید که افتاده و با 
 وقار خاصی

 نشست انداخت و با اشاره و منظور دار ادامه داد

 نگاشونقشنگ تا خود صبح این دو بشر محق ، س _

 .... رو با هم وا کنند

 با شوخی و خنده براي سر به سر گذاشتن آقاي

 کیانی اضافه کرد

 بلکه این اخم و تخم باباتون جمع شه ، خدا رو چه _

 ...دیدي شایدم با هم رفیق فاب شدند

 ... مگه نه عمو جون

 صبح زود سعید حاضر و آماده منتظر قاراتل مقابل

 در آهنی ایستاده ، است

 دالرام در حال خداحافظی حصارراتل که در قا

 کردن است با پچ پچ دالرام با خجالت سر به زیر

 انداخت

 مادر فداي تو بشه میگم این شومل جانت دل تو _

 دلش نیست اگه دیت تو گرفت یا خلوت کرد اذیت



ش نکن خوب مادر قربونت شهدالرام نگاهی به سعید چشم 
 انتظار انداخت و با

 ادخنده ادامه د

 میخواهی خداحافظی کنی بري بلکه کمتر به من_

 اخم و تخم کنه

 قاراتل به خاطر اینکه با پدرش رو در رو نشود گونه

 و با یک خداحافظی با قدم هاي پر از شکوفیددآلرام را 

 استرس و شرمگین به سمت سعید رفت

 قاراتل متوجه در فکر رفتن سعید شد براي همین

 کمی نزدیکتر به سعید گفت

بریم پسر عمو !؟سعید که حواسش جاي دیگري است  _
 بدون نگاه

 کردن به صورت قاراتل در را باز کرد و کنار ایستاد با

 باز نگه داشتن در به قاراتل کمک کرد تا اول رد شود

 دالرام که پشت سر این نوعروس و داماد آیت

 الکرسی می خواند و با دمیدن پشت سرشان آن ها

 را بدرقه کرد



 و قاراتل تا مقابل در آزمایشگاه فقط خیره بهسعید 

رو به رو در سکوت سنگین به سر بردندقاراتل متعجب 
 از این همه کنار گیري سعید با بغض

 ناخواستی به سختی از ماشین پیاده شد و هر دو

 ساکت و آرام وارد آزمایشگاه شدند

 کار هاي آزمایشگاه بیشتر از حد تصورشان وقتگیر

 تا نزدیکی هاي ظهر طول کشید و طوالنی شد و

 موقع برگشتن هم هر دو ساکت و آرام در ماشین

 نشستن و بدون کوچک ترین مکالمه ي به ما بین

 شان ، مقابل خانه ي آقاي کیانی از ماشین پیاده

 شدند

 دالرام و شیرین بانو با دود کردن اسفند و پاشیدن

نقل و سکه مبارك باد روي سرشان از این نو عروسو 
 اماد که عجیب به هم می آیند در ورودي خانهد

 استقبال گرمی کردند

 ساره است که گاهی با شیطنت گاهی با داد و هورا و

 َکل می کشد و نامحسوس و به دور از چشم یاسر



 خیلی ریز قر میدهد و هر چه شیرین بانو اشاره می

 کند خودش را به ندیدن میزند

 ندارد اینساره در شیطنت و دلبري کردن رو دست 

 ! حرفی است که حاج مرتضی مدام می گوید

 َکل هاي شادي ساره ، لبخند به لب هاي پر از شرم و

 حیاي مردانه سعید آورده و از استقبال گرم آنها

 تشکر می کندساره با شیطنت در جمع می گوید

 داماد باید برقصه از همسرش نترس از این بوم به _

 اون بوم دوماد ما شجاع رو

 تل با لبخند ملیح و دلبري روي سعید نگاه خیريقارا

 انداخت و سعید به روي نو عروسش لبخندي زد و با

 گفتن با اجازه به سمت پذیرایی خانه که مردها

 نشسته اند رفت

 شیرین بانو که در همان بدو ورود چادر قاراتل را با

 گرفت حصارچادر سفید عوض کرده ، محکم او را به 

کرد و خوشحال از اینکههمه  کوفهشو صورتش را غرق 
 چیز به خیر و خوشی در حال پایان است او را با



 خود به سمت آشپزخانه که محل تجمع زنانه است

 برد

 تمام فکر قاراتل درگیر این سکوت و بی توجهی

 سعید می گذرد و مدام با خودش در جنگ و جدال

 است که شاید این انتخاب و دلدادگی درست نباشد

 د براي سعید اجباري پشت آن باشد و اینو یا شای

 فکر و خیال بافی ها قاراتل را دوچار استرس و

 اضطراب کرد و که باعث شده حالت تهوع و سردرد

 ....عجیبی به جانش بی افتد

. 

 تا خود غروب سعید آرام و ساکت روي مبل راحتی

 تک نفر نشسته و حرفی نزد و تنها در مواقعی که

 شما حق ...چشم ...با بله مخاطب قرار می گرفت

 جواب اطرافیان را می ....شما درست میگید ....دارید

 داد تا اینکه به بهانه تماس تلفنی از جمع بیرون زد و

 بعد هم با یک اس ام اس به شیرین بانو خبر داد که

 جاي کار دارد و احتماالً براي شام هم نمیرسد و تنها



ادر ، مراقب جواب شیرین بانو این شد_ سعید جان م
 خودت باش االن فقط

 امید دل من نیستی که امید دل یه نو عروس هم

 شدي

 موقع صرف شام شیرین بانو از خانواده آقاي کیانی

 بابت نیامدن سعید با عذر خواهی گفت

 شرمنده آقا سعید مثل اینکه براي شام نمیرسه _

 شما بفرمائید

 نزدیکی هاي سحر است و سعید پشت فرمان ماشین

 یر به در خانه ي آقاي کیانی گوشی به دست اینخ

 جمله را تایپ کرد و مدام در حال دو دو تا کردن

سعید نگاهی به آسمان ...است براي ارسال پیام یا نه 
 تاریک و روشن که هر لحظه

 امکان دارد خورشید هر لحظه طلوع کند انداخت و

 با یک دم عمیق پیام را از اول خواند

 ماري می کندم تا تو بشی همهمن دارم لحظه ش _

 ... کسم



 ...برام بخند دلبرکم

 ... پیام ارسال شد

 ... سین شد

 و سعید منتظر جواب نیست چون لبخند قاراتل را

 سعید منتظر است تا عقربه ساعت ، هشت صبح را...دید 

 نشان دهد تا بتواند زنگ خانه را فشار داده و وارد

 خانه شود

 م حضرت معصومه رو بهتمام دیشب را در حیاط حر

 تاالر آیینه مقابل ضریح نشست و با وجدان راحت در

 برابر بنده صالح خدا و در حضور خدا مشغول راز و

 نیاز شد و آخر همه راز و نیاز هایش از خدا یک چیز

 را خواست ، اینکه مراقب شیشه عمر زندگی اش

 ...قاراتل باشد

 آمین فرشته آمین در همان حوالی با لبخندي عمیق

 گفتسعید خوب میداند در هر زندگی مشترکی اختالف

 سلیقه در هر چیزي وجود دارد ولی دوست ندارد

 این اختالف ها باعث جدایی روحی و جسمی اش از



 قاراتل شود

 ... سعید قاراتل را عاشقانه دوست دارد

 سعید قاراتل را نیمی از وجود خودش میداند و

 او فاصله بگیرددوست ندارد نیمه ي وجودي اش از 

 ....به هر دلیلی

 سعید همچنان در افکارش غرق است که در ورودي

 خانه باز شد و مرسل با در دست داشتن بقچه نان از

خانه بیرون زدسعید با دیدن مرسل از ماشین پیاده شد و 
 با سالم

 علیک گرمی به سمت مرسل پیش قدم شد ولی

 مرسل درست مثل افضل و امین خیلی سر سنگین

 جواب او را داد

 هنوز هم براي پسرها قابل هضم نیست که

 خواهرشان دو سال تمام را در خانه این مرد زندگی

 کرده است هرچند که بی بی قشنگ بارها در جمع

 گفت ، از روزهاي که قاراتل وارد مزرعه شده و

 خودش همراهش بوده تا همین امروز و اینکه جز



 م در مزرعهخودشان آقا احمد به همراه گلناز ه

 ... حضور داشتند و دارند

 سعید متوجه نگاه سنگین این سه برادر و سکوت

آقاي کیانی شده ولی به خاطر اینکه رفتار آنهاموجب 
 طوالنی شدن ُپرسی مراسم خواستگاري و

 عقد و عروسی نشود اصال به روي خودش نمی آورد

 و با احتیاط و محتاطانه رفتار میکند تا گزك دست

 ...هدآنها ند

 سعید با رفتن مرسل وارد حیاط شد و با اولین چیزي

 که رو به رو شد قاراتل است که در حیاط مشغول

 پهن کردن سفره صبحانه دلبرانه راه می رود و

 موهاي گیس شده اش به طور محسور کنندي تکان

 می خورد

 سعید خیلی موقرانه سرش و نگاهش را پایین

 ارش گذشت وانداخت و تنها با یک سالم از کن

قاراتل که تا االن با دیدن پیامک سعید سر مست وخوشحال 
 است با متعجب و وارفته خیره به رفتن



 سعید زمزمه کرد

 اي داد بر من معلوم نیست قرار آخر عاقبت من _

 چی بشه ؛ چرا همه یه جوري شدن قایم موشک

 اصال حال من بدبخت رو می ...بازي شون گرفت

 اي ...اصال حالم خوب نیست فهمند، می فهمند من 

 ....خدا من چکار کنم با این قوم کج و کوله

. 

 صبحانه خورده شد ولی این بار تفاوتش در سر و

 سنگینی حاج مرتضی و اخم هاي باز شده آقاي

 کیانی است

 شیرین بانو که کنار دست حاج مرتضی نشسته بدون

 اینکه توجه کسی را جلب کند کمی متمایل به حاج

 پرسیدمرتضی 

 االن شما چرا این شکلی شدید ؛ اخالق تون از _

 دیشب تا حال ور اومد

 حاج مرتضی به بهانه اینکه لقمه به دهان میبرد



دستش را کنار لب هایش گذاشت تا سّدي شود تاکسی لب 
 زدنش را نبیند در حالی که با حرص پچ پچ

 وار گفت

 از دیروز غروب تا االن معلوم نیست حضرت آقا _

 بود ؛ خوبه بهش گفتم گزك دست این داداش ماکجا 

 نده ، حاال هم که اومده الل تر از الل مادر زاد

 ببین منو معلومه اصال اینجا ....نشست ، حرف نمیزنه 

 چه خبرِ 

 شیرین بانو با لبخند جواب داد

 بچه م انقدر عاقل هست که بدونه داره چیکار _

میبینیکه  میکنه ، مخصوصا از اخطار هایی که تو دادي
 نگاه به عروسش نمی کنه چه برسه به اینکه

 جفتش بشینه

 شیرین بانو نگاهی گرداند و ادامه داد

 بچه م میترسه کاري بکنه آقا عمو سنگ اندازي _

 کنه به خاطر همین این جور سر و ساکت نشست؛

 اگر هم رفته بیرون ، خیالت راحت جاي بیراهه نرفته



 به سعید کرد و صداي شیرین بانو با سیاست تمام رو

 نسبتاً بلندي گفت

 مادر خوش به سعادت دیشب ماه شب چهاردهم _

منم دوست داشتمبیام  ...بود ؛ حسابی زیارت کردي ها 
 زیارت ولی مگه تونستم دل از نوعروسم بکنم ،

 ولی بزار مادر این ....پاشم با تو راه بی افتم بیام

 ه شبمراسم شما به خوشی تموم شه من آخر ماه ی

 تا صبح میرم زیارت بی بی

 سعید لقمه جویده شده در دهانش را بلعید و نگاه

 مهربان و قدر دانش را به شیرین بانو داد و گفت

 انشاهللا _

 دالرام که کنار دست آقاي کیانی نشسته با محبت

تمام رو به سعید گفت_چقدر خوب ؛ خوش به سعادت زن 
 عمو واال به خدا

 ه بار قسمت نشده یه دل سیرمن چند سال اینجام ی

 و دلچسب برم زیارت

 دالرام دست مشت کرد و مقابل لبخند وسعت شده



 اش را گرفت و ادامه داد

 از دیشب تا حاال مدام میگم اي خدا این پسر تو _

 این شهر کسی رو نداره که ، شب رو کجا مونده

 نیومد ، نگو رفته حرم بی بی چه جاي بهتر از خونه

قبول باشه زن عمو فداي تو بشهسعید با  ....یار و زیارت
 نیم نگاهی به دآلرام در جواب تمام محبت

 هایش ممنون لطف دارید گفت و مشغول صبحانه

 خورده شد

 لبخند به لب هاي حاج مرتضی برگشت و آقاي

 کیانی راضی از اوضاع رو به افضل گفت

 پاشو یه سینی چاي از خواهرت بگیر بیار _

 ا کمی به سمت ورودي خانهآقاي کیانی سرش ر

 متمایل کرد و با صداي نسبتاً بلند گفت

 قاراتل بابا جان یه سینی چاي بده دست مرسل _

خودتم بیا سر سفرهبا جمع شدن سفره صبحانه یاسر رو 
 به جمع کرد و

 گفت



 با اجازه بزرگترآ ، من میرم دنبال جواب آزمایش _

 ششما هم آماده باشید که من اومدم دیگه معطل

 نکنید که زودتر بریم محضر

 حاج مرتضی از اینکه یاسر سر بحث را باز کرده با

 لبخند جانانه از او تشکر کرد و به امان خداي گفت و

 یاسر رفت

 چند ساعتی از روز گذشته که یاسر با یک تماس

تلفنی به شیرین بانو مژده جواب آزمایش را داد وشیرین 
 وع بهبانو همراه عروسش ناهید و ساره شر

 دست زدن و کل کشیدن کردند و کل اهلی خانه

 متوجه شدند و مبارك باد سر دادند

 همه حاضر و آماده منتظر نو عروس و داماد هستند

 ....تا راهی محضر شوند

. 

 

 شیرین بانو از نبودن آقاي کیانی و حاج مرتضی



استفاده کرد و سعید را راهی حمام کردسعید با دوش آب 
 رحال و قبراقسردي که گرفتن س

 از حمام بیرون آمد و خیلی مرتب و تمیز لباس هاي

 نو و اتو کشیدي تن زد

 قاراتل که وارد حمام شد و حس و حال خاصی دارد

 گاهی لبخند میزند و گاهی لبخندش را می خورد و

 در سرش هزار شیطنت و بازي گوشی ول می خورد

 قاراتل در حس و حال خودش نفس عمیقی کشید

 آشناي به مشامش برسد که ناخواست شاید بوي

 شیر آب را باز کرد و دوش آب سرد و خنکی روي تن

 ش ریخت و نفسش بند آمد ولی با لذت زیرباز

 دوش تن و بدنش را شست و ناخواست با صداي

بلندي می خندیدسعید که با احتیاط وارد اتاق شد تا ساعت 
 جا مانده

 سمفونیاش روي میز آیینه را بردارد غرق لذت از 

 خنده هاي قاراتل و تصورش از اتاق بیرون زد

 قاراتل با دوشی آب سردي که گرفت از استرس و



 حالت تهوعی که از دیروز گریبان گیرش شده ، راه

 شد

 آقاي کیانی که رفت به حجره سرکشی کند ، حاج

 مرتضی فضاي بازار قم را می ببیند و چرخی در

 تلفنی شیرینهمان دور و اطراف میزند که با تماس 

بانو راهی خانه شدندهر دو خانواده حاضر و آماده راهی 
 محضر شدن و

 حاجی یوسف با دیدن حاج مرتضی و آقاي کیانی با

 احترام از آنها استقبال کرد و به اتاق عقد راهنمایی

 کرد

 قاراتل پوشیده در لباس سفید بلند با شال سفید که

 ه چادربا مروارید هاي براق روي سرش گلدوزي شد

 سفیدش را کمی جلوتر کشید تا گونه هاي سرخ

 ...شده اش از دیده جمع خانواده پنهان بماند

 سعید پوشیده در کت شلوار سرمه اي رنگ که

 عجیب برازنده تن و قامت رعنایش اش است مشغول

 ذکر گفتن شد تا از این مرحله هم بی سر و صدا رد



اراتل با شنید شود تا خیالش از داشتن قاراتل مطمئن شودق
 ذکر هاي زیر لبی سعید شروع به ذکر

 گفتن کرد تا همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود

 حاج یوسف با خواندن دعاي فرج شروع به خواندن

 مفاد و توافق بین دو خانواده کرد و براي بار سوم رو

 به قاراتل پرسید

 دوشیزه ي مکرم موقره آیا من وکیلم از طرف شما _

شیرین بانو غرق شادي ...اطمینان تمام گفتقاراتل با 
 باالي سر عروس و داماد

 درحال سابیدن قند است ، و مدام زیر لب براي

 ...خوشبختی شان ذکر می گوید

 ناهید و ساره ساتن سفیدي را باال سر عروس و داماد

 گرفتند خوشحال و شاد منتظر بله عروس و داماد

 .... هستند

. 

 ا اعتماد به نفس کامل ، نیمقاراتل پر از اطمینان ب

 نگاهی از آیینه به سعید انداخت و با تمام دوست



 داشتن آرام و متین گفت

 با توکل به خدا و ائمه اطهار ، با اجازه پدر و مادرم _

 و برادري عزیزم و عزیزاي جمع بله

 ساره با صداي بلند هورا کشید ؛ ساره دختري

 اسر همشیطون و بازیگوش است و اخم هاي درهم ی

 ...کار ساز نشد

 نگاه پر تشر حاج مرتضی نگاه یاسر را از روي ساره

برداشت و ساره با نگاه حمایت گر پدرش اوجبیشتري 
 گرفت براي بگو و بخند و قرهاي ریزي که

 ...شروع شده اند

 ناهید که اخالق خاص یاسر را میداند تنها با لبخند

 ملیحی تبریک گفت و به یاسر که دخترك شیرین

 کرد ، رفت و کنارشان ایستاد ؛ ناهید حصارزبانشان را 

 خوب می داند نباید پا روي خط قرمز هاي یاسر

 بگذارد

 ناهید و یاسر دیوانه وار عاشق هم هستند با اینکه

 دعوا هاي ریز و درشتی در زندگی مشترك دارند



 ولی هیچگاه و پرده دري نکرده اند و همیشه ناهید

 ه ي که دارد دعوا را ختماست که با سیاست زنان

 بخیر می کند ، چرا که یاسر کوتاه آمدنی در کارش

 نیستوقتی حاج یوسف از سعید اجازه گرفت براي خواندن

 خطبیه عقد ، سعید با قدرت و اقتداري مثال زدنی ،

 کمی به سمت قاراتل متمایل نشست و با نیم نگاهی

 در چشم هاي دل دادي قاراتل با صداي رسا و

 گفت محکمی

 با توکل به خدا و ائمه اطهار و با اجازه بزرگاي جمع _

 تا آخر عمرم وفادار میمونم به زن و زندگی که خدا

 برام قرارم زده و دختري پاك از پدر و مادري پاك

 ...سرشت روزي من کرده

 اینکه بخوام بگم من عاشقانه این دختر رو دوست

 تدارم و زندگیم رو باهاش شریک میشم دورغ نیس

 و همیشه جواب من به این دختر تو هر شرایطی بله

 استنه تنها حاجی یوسف ، بلکه تمام جمع از شنیدن

 حرف هاي پر احساس سعید خوشحال شدند و با



 خند و شادي دست زدند

 حاج یوسف کیفور از این داماد نوظهور و سرشار از

 احساسات گفت

 و به پدرمرحبا به تو  ....مرحبا  ....مرحبا به تو پسر  _

 پسري که این ....و مادري که تو رو تربیت کردند 

 طوري جسوري و مطمئن حرف میزنه اونم تو جمع

باید چشم بسته بهش دختر دادحاج یوسف رو به قاراتل که 
 غرق لذت و خجالت

 است ادامه داد

 من تا به امروز این طور پسر ندیدم و امیدوارم که _

 آخرش هم نباشه

 آرزوها وقتی باخبر شد در زمین مرغ آمین ، فرشته

 مراسمی به اسم سعید و قاراتل بر پا است با فرشته

 هایی که سبدهاي پر از گل هاي بهشتی به دست

 دارند راهی زمین شد تا در مراسم یکی از مهمان

 ... هاي ویژه باشد که از سمت خدا ماموریت دارد

 مرغ آمین با لبخند و خوشحالی ، هلهله کنان روي



و زیر پاي این عروس و داماد که پر از نجابت سرش 
 وحیا هستند گل هاي بهشتی که هر کدام هزاران

 آرزو برآورده می کنند می ریزد

 مرغ آمین دعاي حاج یوسف را در سبد دعاها رهاي

 آسمان هفتم کرد و سبد آرزوها در نوري که

 مستقیماً از آسمان رو به این نو عروس و داماد است

 باال بردبه سمت خودش 

 آسمان هفتم کم جایگاهی نیست کرسی خداوند در

 آنجا مستقر است با اینکه خدا همه جا حاضر و ناظر

 است ولی آرزوها در آن باال برسی می شود در

کمترین لحظهدر وقت خواندن خطبیه عقد ، آرزوها اجابت 
 می

 شود و هزاران لحظه خوب خدا

 چقدر خوب است که همه دعاهاي خوب خوب

 ...ندمیک

 ...حاج مرتضی براي سالمتی همسرش و فرزندانش

 شیرین بانو براي عمر با عزت و سربلندي همسر و



 ... خوشبختی فرزندانش

 آقاي کیانی براي دل ، آرام گرفته دآلرام و براي

دآلرام براي سپاس از این ...بهترین اتفاق براي فرزندانش
 مرد همیشه مطمئن و

 و نزدیکی به خانوادههمیشه تکیه گاه آرزوي وصال 

 اش را می کند و براي فرزندانش درست ، و صبور

 ...زندگی کردن را

 یاسر براي خودش و شیشه عمر زندگیاش ناهید دعا

 می کند تا بتواند کمی مهربانتر کمی لطیف تر و با

 ... گذشت تر زندگی را پیش ببرد

 ناهید خیري در نگاه یاسر لبخند میزند و براي

 ...دعا می کند همیشه داشتنش

 ساره براي دیدن دوباره آن جوانمرد ساکت و آرام که

چون سربازان نترس و دلیر مدافع آبرویش شد از تهدل 
 دعا می کند که باز هم او را ببیند یا هم

 ...سرنوشت هم شوند

 قاراتل براي خودشان و زندگی مشترکشان و به



 ... خصوص براي دوستانش بهترین ها را آرزو می کند

 چه خوب است که ما هم ، به فکر هم باشیم تا همه با

 ...هم خوشبخت و سربلند زندگی کنیم

 آمین.

. 

 مردها از اتاق عقد بیرون رفتن و زن ها در اتاق عقد

 دوره قاراتل جمع شدند و شادي می کند

 ساره با طنازي و شیطنت می رقصد و با اخم بامزه ي

 رو به ناهید گفت

 رفت بیرون اینجا هم دوربین بیا بابا بادیگاردت _

 ندارشیرین بانو با خنده ي نمکی تشر زد و خنده ي جمع

 به هوا رفت ساره دست ناهید را گرفت و وسط کشید

 و او را وادار به رقصیدن کرد

 همه چیز خوب پیش رفت و درست همان چیزي شد

 که سعید انتظارش را داشت

 وقتی بزن و برقص خانم ها و امضاء شاهدین عقد

 تمام شد همه با هم از محضر بیرون آمدن تا به سمت



 خانه ي آقاي کیانی بروند که سعید پیش دستی کرد

 و کنار دست آقاي کیانی ایستاد و با احتیاط رو به

 آقاي کیانی گفت

ببخشید عمو جان یه لحظهوقتی آقاي کیانی از جمع  _
 فاصله گرفت

 و بهسعید با اعتماد به نفس کامل و خیلی موقرانه ر

 نگاه منتظر آقاي کیانی گفت

 اگه اجازه بدید من و قاراتل خانوم از شما جدا _

 شیم و با هم بریم حرم ، دوست دارم روز اول زندگی

 مشترکمون رو با زیارت بی بی شروع کنم و احتمال

 اینکه بیشتر از حد انتظارتون طول بکشه هست

 آقاي کیانی نیم نگاهی به پشت سر سعید کرد و با

یدن دخترش پیچیده در لباس سفید که چونفرشتگان و الهه د
 هاي عشق می درخشد با مهربانی و

 با کمی شیطنت گفت

 بگیرم ، بهش حصارپس بذار من اول دختر مو  _

 تبریک بگم ، بعدش ببینم چی میشه



 آقاي کیانی باحال خوبی دست روي شانه سعید

 گذاشت و او را به خودش نزدیک تر کرد و با جدیتی

 که در ذاتش است گفت

 راستی ، من بلدم بخندم! ، ولی این خنده هام _

 همیشگی نیست ، چرا که خوب بلدم اخم و تخم کنم

 و جنگ و دعوا راه بندازم ؛ اگر از رگ و ریشه و خونِ 

کیانی ها باشی خوب میدونی منظورم چیهنیم نگاهی به 
 پشت سر سعید انداخت و با دیدن

 ل ادامه دادلبخند دلبرانه ي قارات

 اگه بشنوم و بفهمم حرمت دختر رو شکستی و از _

 همه بدتر بهش نارو زدي و دل شو شکستی و

 ناامیدش کردي ، نگاه نمی کنم کی مقصر ؛ مطمئن

 ... باش کارت بی جواب نمیمونه

 درسته دختر من ، عروس تو و قراره همسر و هم

 راحت باشه ، ولی حواس من ، بهش هست و مطمئن

 بل تو ، پشتش به من گرمه و در خونه منباش ق



اینو االن یه بار بهت میگم ولی تو ...همیشه به روش بازِ 
 تا آخر عمرت هر

 روز به خودت بگو ، به خودت بگو ، عموم از هرچی

 ...بگذره از دخترش نمیگذره

 آقاي کیانی کمی نزدیک تر به سعید ایستاد و

 درست مثل قاضی هاي به حق کرسی قضاوت گفت

 هر کاري کرد بر خالف عرف و شرع و قانون نا _

 نوشته ي زندگی مشترك به خودم بگو ، حتی اگر

 الزم به تنبیه باشه از هر لحاظی فقط من محق به

 ...تنبیه م فهمیدي ، فقط من

 سعید هر چند در صورتش واکنشی دیده نمی شود

 ..... ولی

 

 سعید خوشحال است آنقدر واضح و مشخص که

 ! متعجب کردهقاراتل را 

خوب بده ببینم این دست توقاراتل با این که معذب نیست  _
 خیر به صورت بشاشِ 



 سعید با کمی تعلل دستش را در دست سعید

 ...گذاشت

 سعید همان طور که دست قاراتل را با عشق و محبت

 در دست دارد کمی فشار داد و با حرص شیرینی

 گفت

 تو با هم میبینی همه رفتن و من و ...تموم شد  _

 موندیم و میمونیم یعنی باید بمونی کنارم ، و با هر

 اخالقم و اتفاق هاي که زندگی قرار برامون رقم

 شیرین یا ...راحت یا سخت...خوب یا بد...بزن

 باید بسازي گاهی...باید بفهمی و فهمیده باشی...تلخ

 من و گاهی تو ،ناز کنیم و باید ناز همو بکشیم،

 با لبخند خیره به سعید است و تنها درسته ؟قاراتل فقط

 واکنشش عمق لبخنده بیشترش است

 سعید به طرز جالبی چشم باریک کرد و نگاهش را

 پایین تر کشید و این باعث شد کمی خودش را

 پایین بکشد و با تاکید پرسید

 ؟...درست _



 قاراتل دلبرانه چشم چرخاند که سعید کنار گوشش

 گه درسته ؟ ما قرار بریملب زد_ دلبري داري می کنی دی

 زیارت ؛ ولی یه چیزي یادت بمونه من آدم فراموش

 کاري نیستم و تا جاي که جا داشته باشه جبران می

 کنم

 قاراتل جسورانه جواب داد و سعید را کیش و مات

 کرد

 میدونم و اینم میدونم خوب و تمیز کار تو انجام _

 ... میدي ، جوري که نه خانی اومد و نه خانی رفته

مگه نهههههسعید نگاهی به کوچه ي خلوت دم ظهر 
 انداخت ؛

 رو به قاراتل منظور دار ...واقعا پرنده پر نمیزند 

 گفت

 درست کوچه تنگ و خلوت و عروس قشنگه ولی _

 من اهلش نیستم ؛ بدو که تا حرم بی بی راهی نیست

 هر دو با خضوع و خشوع وارد حیاط حرم بی بی

 دلنشین به بی بی عرضشدند و چقدر قشنگ و 



 ادب کردند با اینکه هوا آفتابی ، گرم و عرق ریز

 است ولی ترجیح هر دو این است که زیر یکی از

 گنبدي هاي رو به تاالر آیینه بنشینند و کنار هم راز

و نیاز کنندنزدیک غروب است و فرازهاي آخر زیارت 
 آل یاسین

 کمرا با هم می خوانند که خیلی بامزه قار وقور ش

 خالی سعید بلند شد و هر دو به یکبار به هم نگاه

 کردند و زیر خنده زدند

 سعید با لودگی گفت

 اینکه من شکمو هستم شکی درش نیست ولی _

 فکر کنم بی بی داره میگه پاشو ، پاشو جمع کن

 دست زنتم بگیر ببر فهمیدیم شما عابد و زاهدید

 الیزبون تون یه چیز میگه و دل تون و فکر تون حو

 من سیاه ...غذا خوردن و با هم بودن چرخ میزنه 

 نکنید پاشید برید به کارتون برسید دعاي خیر منم

 ...پشت و پناه تونِ 

 قاراتل متعجب از این همه تغییر رفتار سعید دست



هایش را روي لب جمع کرد و گفت_ با همه شوخی با بی 
 بی هم

 سعید کتاب دعا را از دست قاراتل گرفت و بست و

 کناري گذاشت و کمی نزدیکتر به قاراتل نشست و

 در گوشش گفت

 بگم ؟ ...تازه بلدم به جاي خدا هم حرف بزنم  _

 قاراتل لبخند دلبري زد و پرسید

 ... خدا چی میگه؟سعید قیافه ي گرفت و جواب داد _

 آمین فرشته آرزوها همین جا است و با لبخندي

 ت خیرِ جاندار به این بشر که اشرف مخلوقات اس

 منتظر است تا از ته دلش قهقهه بزدند

 خدا میگه آخه دختر حسابی زیارت ده دقیقه نه _

 پنج دقیقه آخر آخرش خون پرش دو ساعت اگر

 قابل حجابت باشه که حله اگه نه باشه تکرار و تمرین

 الزمه پاشو برو ببین شوهرت چی می خواد این

 بدبخت هالك شد اینجا

 شده خودش را به گیجی زد قاراتل با چشم هاي گرد



 و گفت_ االن که هوا خنکِ 

 سعید هم بی تعارف گفت

 تو دماغ عموت ، یعنی تو نفهمیدي من چی گفتم _

 نه

 قاراتل زیرکانه جواب داد

 باشه شما درست میگید پاشید بریم خونه االن _

است دیگه شام حاضرسعید مطمئن از اینکه قاراتل متوجه 
 نشده قیافه ي

 ه گرفت و گفتروانشناسان

 اگر پایه زندگی روي نیازهاي جنسی پی ریزي بشه _

 نه اینکه نیاز ...باید فاتحه اون زندگی رو خوند 

 جنسی مسئله ي مهمی نباشه ها، هست ولی قبل از

 اول شروع معاشقه یا هر چیزي که ختم بشه به با هم

 بودند شناخت الزم اون هم بی پرده و بی تعارف

 عمر کنار هم زندگی کنند باید چون قرار طرفین یک

 همه جوِر هم رو بشناسند و این آشناي باید  روز

 طول بکشه



 قاراتل درست مثل دانش آموختگان با دقت مثل

 زدنی خیره به سعید گوش می دهد و براي اینکه

حرفی زده باشد گفت_ آره تو راست میگی ولی هیچ وقت 
 یه دختر و پسر

 ولی با این حرفت شناخته صد در صد از هم ندارند

 فیزیکی دختر و پسر به دوستیموافقم باید قبل از هر 

 شناخت برسند

 سعید متوجه شیطنت ریز قاراتل در صحبت هایش

 شد و با چشم هاي پر از شرارت کمی به سمت

 قاراتل خم شد و گفت

 االن ما نزدیک به  تا  ماه همدیگر رو می _

 شناسیم مگه نه

را فهمیده جواب داد_ دقیق  قاراتل که خوب منظور سعید
 .... ترش  ماه  روز و

 قاراتل با جدیدت تمام نگاهی به ساعت ُمچی اش

 انداخت و ادامه داد

 آ آ االن شد  ساعت همدیگر رو خوب می _



 شناسیم

 سعید که از این دوئل شیطنت خوشش آمد و گفت

قبول داري من جاي بد نمیبرمتقاراتل با تمام اطمینان  _
 جواب داد

 صد در صد _

 سعید به یک بار بلند شد و دستش را به سمت

 قاراتل نشست دراز کرد و گفت

 ...پس _

. 

 _ پس پا شو

 قاراتل بی خبر از اتفاقات در حال وقوع با اعتماد

 زیادي که به سعید دارد ، لبخندي زد و دستش را به

 دست گرم و مردانه ي سعید داد و با کمک سعید از

 جا بلند شد

 و به سعید چادر مشکی ساده اش را مرتبقاراتل ر

 کرد و با لبخند اطمینان بخشی که باعث اوج غرور



سعید می شود ، زد و گفت_ از االن تا آخرین نفس که 
 قرار رو دستاي تو باشه

 چشم بسته باهات همه جا میام بدون سوال و جواب

 سعید لبخند زد و گفت

 همیشه انقدر دلبر و خوردنی باش _

 ار نداشت ولی جواب کشدار و زمزمه وارسعید انتظ

 قاراتل شوکه اش کرد

به چشمممممممقاراتل در الوي هتل خورشید روي مبل  _
 راحتی

 شکالتی رنگ پا روي پا انداخت و شربت بهارنارنج

 می نوشد و زیر چشمی به سعید که در پذیرش در

 حال صحبت با مردي خوشتیپ و خوش صحبت است

 خیِر است

 با دیدن قاراتل که در حال گذاشتن سعید برگشت و

 لیوان در پیش دستی مقابل رویش روي میز است

 لبخند زد و با اشاره از او خواست که به سمتش برود



قاراتل با متانت و وقار بلند شد و به سمت رفتسعید 
 خوشحال از برنامه ریزي اش دست قاراتل را

 گرفت و همراه با لبخند به سمت پله هاي مارپیچی

 .... انتی رفتندگر

. 

 

 پله هاي گرانتی مارپیچ شکل ، که گوشی الوي به

 سمت طبقه هاي باال است میزان قدم هاي قاراتل و

سعید که دست در دست هم باال میروند ، استدلهوري 
 شیرین و استرسی لبریز از احساس که در

 رگ و پی سعید و قاراتل می جوشد به چشم بسته

 ریز قاراتل که سعید هم پیدا است مخصوصاً خندي

 را متعجب کرده

 سعید با کشیدن پر مهر دست قاراتل مانع از گام

 بعدي اش روي پله شد و با لبخند خاصی پرسید

 می خندي چرا ؟ _

 قاراتل با شیطنت دلبري می کند



نخندم !سعید اخم و لبخندش قشنگ ترین پارادوکس  _
 لحظه

 شد و پرسید

 ندي ، اگر چیزمن گفتم نخند ؟ میگم چرا می خ _

 خند داري هست بگو با هم بخندیم

 قاراتل دست سعید را به سمت خودش کشید و

 قاراتل در .سعید بی اراده به سمتش کشید شد 

 گوشش سعید آرام و شیرین و پر از نفس هاي خنک

 گفت

 نمی دونم چطوري باید ازت خجالت بکشم تا فکر _

تل کمی قارا...نکنی از حول حلیم درم میفتم تو دیگ 
 فاصله گرفت و در چشم هاي سیاه شب

 سعید چشم و ابرو آمد و این بار خیره در نگاه ناباور

 و پر شعفه سعید لب زد

 دورغ نیست که من با تو عشق رو فهمیدم و _

 ت نگه داري تا همحصاردوست دارم تو منو سفت تو 

 صداي استخون هامو بشنونم و هم نفسم بند بیاد



 را کج کرد و ادامه داد قاراتل دلبرانه سرش

 حاال تو بگو چطور خجالت بکشم تا تو پرو نشی و _

 حاال که فهمیدي دوست دارم و بهت دل بستم تنهام

هااانسعید باورش نمی شود روزي برسد که  ....نزاري
 روي پله هاي

 مارپیچ گرانتی هتل این حرف ها را بزند

 بیا نزدیکتر _

 گوش قاراتل باقاراتل کمی نزدیکتر شد و سعید در 

 حرص دلنشینی جوابش را داد

 مگر اینکه مُرد باشم تا تو تنها شی اونم نمی تونم _

 چون مطمئنم اگر تو باشی میشم روح ...تضمین کنم 

 سرگردان و اگر نباشی میشم اراذل و اوباش اون دنیا

 ...تا تو رو دستم ندن ول کن نشم

داد_ میدونی  سعید خیره در نگاه ستاره باران قاراتل ادامه
 خط قرمز چیه ؛ پس حسابی مراقب

 ... خودت و دوره و اطرافت باش

 قاراتل بی خبر از آینده دلبرانه باشی گفت و سعید با



 شوخی و خنده بینی قاراتل را کشید و گفت

 بدو کم ناناز شو اینجا جاش نیست _

 قاراتل بی پروایی اش را به رخ کشید

 دور از چشم همه که کجا خوب ، باال تو اتاق هتل ، _

فکر می کنند ما تو صحن حرم دخیل بستیمسعید که از این 
 روي قاراتل خوشش آمده گفت

 خانوم کوچولو شیطنت رو پله اگر تموم بریم؟ که _

 پاسخگوي شما خواهم شد در جاي دنج و خنک و

 نرم و از قضا تاریک

 قاراتل به یک بار گونه هایش رنگ گرفت و سعید

 داخت ، پیروز مندان ادامه دادابروي باال ان

 زن عمو دالرام ، بهت نگفت بود ؟ با شوهري که _

 دلش ناخونک زدن می خواد از دلبرکش زیاد داد و

 ستد نکنی و اداي دختراي پرو رو در نیاري چون

احتمال هر چیزي هستقاراتل براي فرار از این شرایط ، 
 حرف بی ربط زد

 ... باشه میگم خدا کنه اتاق نورگیرش خوب _



 سعید با چشم اشاره به ادامه پله ها کرد و منظور دار

 جواب داد

 ... اونم خوب _

 قاراتل کمی تعلل کرد سعید یک پله باال آمد و کنار

 قاراتل ایستاد و با دست گذاشتن پشت کمرش به

 عنوان حمایت عمالً از قاراتل خواست تا پله ها را باال

 پله ها را باال می رود برودقاراتل شانه به شانه ي سعید
... 

 قاراتل دلتنگ مزرعه با نیم نگاهی به سعید گفت

 کی برمی گردیم مزرعه _

 سعید دستش را باالتر آورد و این بار روي شانه

 ش کشیدحصارقاراتل گذاشت و جوري دلچسب در 

 و جواب داد که دلش حالی به حالی شد

 ..... به زودي زود _

 

 تاق فندقی رنگ هتل راسعید با احترام خاصی در ا

 باز کرد یک دست پشت کمر و دست دیگر را به



 داخل اتاق دراز کرد و با تعظیم جانانه ي گفت

 بفرما عشق جان ، امشب رو کنارم باش تا دنیاي _

 تنهایم ، بهشت شه که ان شااهللا شروعی باشه تا ابد

 و یک روزقاراتل حاال که در شرایط قرار گرفته معذب و

 ...قدم داخل اتاق گذاشت اتاقی که خجالت زد

 وقتی در اتاق بسته شد دلهوري قشنگ جان قاراتل

 ...را نوازش می کند

 سعید با نفس عمیق پشت سر قاراتل ایستاد و قلبش

 ... می کوبد و می جوشد

 سعید آب دهان فرو داد و صدا صاف کرد تا کمی بی

 تفاوت باشد اگر بشود

ر تا رد شمقاراتل با حال سّد معبر کردي بانو بزن کنا _
 دلریزي برگشت و خیره در چشم هاي

 سیاه شب ، مشتاق سعید ساکت و آرام فقط نگاه می

 کند

 سعید یک قدم فاصله را پر کرد و در نگاه قاراتل

 گفت



 اجازه هست _

 نگاه پرسش گر قاراتل سعید را وادار به خنده کرد ؛

 . هر دو دستش را به سمت قاراتل دراز کرد

 تل خیلی نامحسوس در خودش جمع شد وقارا

 سعید فهمید ولی پا پس نکشید و چادر سیاه را از

روي سر قاراتل برداشت و قاراتل را پوشید در همانلباس 
 که آستین هاي نیلوفري اش بازسفید بلند 

 از همان اول دلبري اش را کرده بود را با عشق

 بیشتري نگاه کرد و گفت

 ن تو به این لباس حالتخداي یه سوال ؟ تن و بد _

 داد یا لباس رو تنت قشنگ حالت گرفته

 قاراتل اول متوجه نشد ولی کمی در ذهنش کلمات

 ادا شدي سعید را باال و پایین کرد و خندید و سرش

 را پایین انداخت

 سعید دست زیر چانه ي قاراتل برد و آرام سر قاراتل

ی را باال آورد و با لبخند گفت_ این طوري سختِت م
 خواهی تا حدودي من



 کمکت کنم

 قاراتل بی اراده فقط نگاه می کند و سعید پیش روي

 ؛ آرام شال مروارید و ملیل دوزي شده را از روي سر

 ... قاراتل برداشت

 ... چشم هاي قاراتل بسته شد

 سعید با دیدن خرمن موهاي سیاه قاراتل با تمام

 يکشید و آرام با صدا حصارخواستن قاراتل را به 

 پر از احساس در گوشش گفت

 این صداي استخونات یا قلنج جمع شده تو جونت _

سعید فرو رفت و  حصارقاراتل بیشتر در ....عشق جان 
 سعید که

 ش راحصاراز حرکت قاراتل خواسته اش را فهمید 

 تنگ تر کرد و با اخطار گفت

 ، نباید نفست بند بیاد ، باید نفس حصارتو این  _

 ي فهمیدي قاراتل منبکشی و لذت ببر

 و شکوفیدسعید را  شانهقاراتل پر از آرامش روي 

 ... سعید تنگ تر شد و ضربان قلبش بیشتر حصار



 یکی از دست هاي سعید چون عابدي زاهد در طواف

 پیچ و تاب موهاي سیاه قاراتل عاشقی می کند و

دست دیگرش پیکر قاراتل را نوازش می کند و گاهیاین 
 کی دلسوز به مالکی بی رحم ولینوازش ها از مال

 ... عاشق تبدیل می شود

 سعید به اجبار با قدم هاي حصارقاراتل ایستاد در 

 ....سعید به عقب قدم برمی دارد

 پشت پاي قاراتل به پایین تخت خواب سفید رنگ

 خورد و سعید که چون مالکانه بی رحم که غرق

 عشق اند ، از توقف قاراتل اخمی کرد و چشم باز

 رد با دیدن تخت خواب مرتب و تمیز ؛ جاي نزدیکک

 به الله ي گوش قاراتل گفت

 فقط ....همین  ...می خوام امشب فقط ببوسمت  _

 ...ببوسمتقاراتل رو پنجه پاهایش بلند شد ...همین 

 اولین دکمه پیراهن مردانی سعید که توسط کائنات

 گرم قاراتل شد شکوفهباز شده جایگاه 

 شد نشانه ي اجازه و شروع شکوفهبراي سعید همین 



 .... هاي خاص و گرم شکوفه

. 

 رشته هاي گرم و نوازش گر خورشید ، که از البه الي

 بازي پرده ي ، داخل اتاق را روشن کرد با این حال

 هم را حصارباز هم نتوانست این دو گل پیچید در 

 ... بیدار کند

 کشید حصارسعید ، قاراتل خواب آلود را بیشتر در 

 و تا خواست صورتش را ببوسد قاراتل به حالت

 شاکی دست روي گونه هایش گذاشت و معترض

 گفت

 بست سعید به خدا ندیده هم میدونم تمام صورت _

دون دون شدهسعید روي آرنجش بلند شد و خیر در 
 صورت قرمز

 شده ي قاراتل با خند گفت

 باز کن چشمات ببینم تو نون گنجدي کی بودي _

 سعید زد و گفت شانهبی جانی به  قاراتل مشت

 االن جون ندارم هنوز خوابم میاد بلند شم بهت یه _



 جواب درست و درمون میدم

 سعید نگاه خبثانی به قاراتل که دوست ندارد از

 گرماي پتو دل بکند هم زمان با گفتن پاشو ببینم

 چی می گی عمی قیزي شروع کرد به قلقک دادنش

 ان هم شنید می شود وصداي خنده هایش در آسم...

 آسمان نشین ها برایشان بهترین ها را می خواهند از

 ... بزرگترین و بی منت ترین درگاه وجودي

 آمین ، مرغ آرزوها دلش براي سعید و مردانگی اش ؛

 براي قاراتل و ترس و خجالت هاي دیشبش تنگ

 شده ، آمد که باز هم این دو موجود دوست داشتنی

 ز دیدنشان لذت ببردرا مالقات کند و ا

 قاراتل رو به آیینه ي ایستاده و به صورت قرمز شده

 و دون دونش نگاه می کند و مدام زیر لب ُغر می زند

و مدام صورتش را مقابل آیینه چپ و راست می کندسعید 
 کیفور از نق زدن هاي که االن برایش پر از

 دلبري است ؛ بدجنسی کرد و گفت

 لت نیستراستگی مگه تو بیست سا _



 قاراتل از آیینه به سعیدي که در حال باز کردن دکمه

 هاي پیراهن مردانه اش است با تمسخره و کمی

 دهان کجی جواب داد

 بله بیست ساله م حاال که چی ، نکن تصور دیگه ي _

 .... داشتی از من با آپشن اضافه

 سعید نگاه می کند و می خندد و قاراتل یک ریز با

آخه مگه جوجه تیغی تو اینقدر من حرص حرف میزنند_ 
 بیچاره رو دون

 دون کردي تمام صورتم جاي ته ریش هاي تو

 سعید پیراهن مردانه اش را در آورده و بدون اینکه

 مخاطبی داشته باشد گفت

 خداي ما چطور با این لباس آ دیشب خوابیدیم _

 قاراتل با حرص صدا بلند کرد و گفت

ن چکار کنم صورت موسعید سعید من با توم ها ، حاال م _
 پیراهنی را که مقابلش است ، را روي تخت

 انداخت و تازه قاراتل براي اولین بار سعید را با زیر

 پیراهن آستین دار سفید رنگ دید ، اول با تعجب و



 بعد با قهقهه گفت

 واي خداي من اصال این طوري ندیده بودمت _

 باسعید به سمت قاراتل قدم برداشت و با تمسخر 

 مزه ي جواب داد

 آ آ آ دختري چشم سفید ؛ دنبال آپشن قبل _

قاراتل تا خواست اعتراض کند سعید ...ازدواج بودي تو 
 محکم قاراتل

 گرفت و به حالت ایستاد تکان تکان حصاررا به 

 خورد به سمت تخت خواب که توسط خودش مرتب

 شد می روند و قاراتل هر چه تقال می کند بی فایده

 .... است

 ن این دلبر شیرین سیري ناپذیرشکوفیدسعید از 

 .... است

. 

 ...فریاد بلند سعید با قهقهه قاراتل برابري می کند

 سعید اول نگاهی به بازواش که هنوز هم جاي دندان

 هاي قاراتل درست مثل نیش زنبور گز گز می کند



 ولی شیرینی اش دل نمیزند ؛ با تعجب خیره به

 دن دلبري را به اوجدختري است که در خندی

 خودش رساند و پیچ و تابی که موهاي حالت دار

 سیاهش می خورد ، آدمی را به ضعف می کشاند و

 نش را طلب می کندشکوفیدکردن و  حصاردلش 

سعید خندي شرورانه ي کرد و با بدجنسی گفت_ خوبه 
 خوشم اومد ، االن که رفتیم خونه بعد از ....

 به حرم بی بی بستیم، دخیلی که از دیروز تا االن

 میگم هوا گرم زن عمو هم پیشنهاد میده براي عوض

 کردن لباس اون وقت که بابا جان تون با این شاهکار

 ... رو به رو میشن

 سعید چشم باریک کرد و با لحنی که حرص قاراتل

 را در بیاورد ادامه داد

 نظرت چی عشق جان _

 اقاراتل که ته دلش خالی شده ولی قافیه اش ر

 نباخت و با جرات نزدیک سعید ایستاد و آستینی که



سعید تا روي شانه هایش باال کشید را پایین کشید وبا پنهان 
 شدن جاي گازي که روي بازوي سعید قرمز

 شده کاشته ، قیافه حق به جناب گرفت

 قاراتل جسورانه چشم و ابرو آمد و گفت

 معزیزم من کار َبلَد تر از این حرف هام که آثار _

 قابل رویت باشه

 سعید موهاي قاراتل را پشت گوشش زد و پرسید

 عه چه جالب شد ، یعنی اگر آثاري به جا نمونه _

مشکلی نیستقاراتل سري تاب داد و خندید ؛ متوجه نشد 
 این

 سوال است یا تایید حرفش جواب داد

 دقیقا _

 سعید پر شور و مشتاق براي بیشتر چشیدن این

 یش خیمه زد و خبیثانه گفتدلبرك شیرین زبان رو

 منم موافقم ، نباید آثار به جا مانده رویت شه در _

 انظار عمومی مخصوصاً خانواده سنتی ما ؛ حاال که

 ساعت نزدیک دوازده ظهر و باید اتاق رو تحویل



 بدیم و بریم خونه ، جا داره یه آثار خوشگل و

 دوست داشتنی برات درست کنم فقط خودت ببینی

 ...قاراتل می خندد و تقال می کند... و کیف کنی

 سعید که سوار بر احساساتش است چانه قاراتل را

 محکم و شیرین نگه داشت و ادامه داد

 خوب که درك می کنی ؛ تو خونه ي عموي کال_

 خرابم ، دست و باالم بسته است و باید حاال که

 فرصت هست من بهترین استفاده رو ببرم تا نسوز

 مگه نه ...وط به نشستن هست اون قسمت که مرب

 !عمی قیزي

 اخم ریز قاراتل قهقهه سعید را بلند کرد و جواب

اخم قاراتل این شد_ چی مگه عمی قیزي ، نکن خیال 
 کردي چون االن

 محرم هم شدیم بابا مثل آدم هاي روشن فکر میگه ،

 دختر و داماد گلم شما پیش هم شب تا صبح زیر

 میگم مشکلش کجا چشه من ملچ و ملوچ کنید منم

 نه عشق جان اینا خیاالت ...است اینا زن و شوهرند 



 خام و نپخته ي که تو مغزت داري صورتی رنگ می

 ) ترکی االن فهمیدي.االن بیلدین(  ...کنی 

 قاراتل براي دفاع تا خواست حرفی بزند سعید پیش

دستی کرد و با لودگی ادامه داد_ نه باباي شما میزار و نه 
 و دارم وگرنهمن روش ر

 این همه خرج نمی افتادم براي چهارتا چپ و راست

 ....گونه و ملچ و ملوچ

 سعید اجازه دفاع به قاراتل نداد و با تمام خواستن

 سرشانه هاي قاراتل را میزبان عشق و عالقه اش کرد

 ؛ بوس هاي که به حتم تا روزهاي به رنگ هاي

 خجالتعاشقی نمایان است و این قاراتل است که با 

 و لذت شیرین باید از این رنگ هاي دلنشین ریز

 ... لباس هاي یقه دار نگه داري ، کند

 نفس هایش گره خورد بهم و معاشقه از سر گرفته

 قاراتل و سعید غرق لذت حالل و طیب نیم ساعت...شد 

 ... هم چشم بستن حصارپایانی را در 

. 



 

 يسر ظهر است که قاراتل و سعید پشت در خانه آقا

 کیانی با هم مشغول حرف زدن هستند

 جون سعید ؛ بزنم زنگ رو یا هنوزم ...سعید_جووونم _

 دست نگه دارم

 قاراتل از خجالت یک طرف چادرش را به سمت گونه

 هاي سرخش کشید و گفت

 خجالت میکشم_

 سعید با اخم خاصی که پر از طنز و دلخوري است

 جواب داد

اراتل با شماتت نگاه از چی؟ از این که با من بودي !ق_
 دلبرانه انداخت و با فشار دادن

 زنگ خانه با ناز گفت

 نخیررررم ! از چی باید خجالت بکشم ، در حال_

 حاضر از بابا سعید و داداشام خجالت میکشم

 !اي جونم تو خجالتی کی بودي ؛ تو همونی قاراتل_

 تو همون قاراتلی که تو اتاق هتل داشتی منو می



 !یزي دور کالش قرمزيخوردي ، عمی ق

 قاراتل با جسارت تمام خیره در نگاه پر تفریح سعید

من  ....جواب دندان شکنی داد_ اگه نخوري ، میخورن
 باید از تو جسورتر

 ! باشم آقاهه می فهمی که

 سعید مات و مبهوت به در باز خانه که قاراتل

 پیروزمندانه وارد شده ، نگاه میکند که یک مرتبه

 ت یک طرف چادرش در وسط حیاطقاراتل برگش

 دلبرانه رقصید همراه با چشمکی که سعید را کیش و

 مات کرد

 سعید وارد حیاط شد و در را بست و متحیر و

 متعجب از این همه جسارت قاراتل بچه پررویی گفت

 و با تند کردن قدم هایش به قاراتل رسید و با گرفتن

 بازوي قاراتل فاصله را کم کرد در گوشش نجوا
 کرد_عروس خانوم اهیانن می دونند خجالت از داماد که

 از قضا عمواوغلی هم هست چیه ؛ راستی حواست به

 شاهکار هنري عمواوغلی هست ، دیگه



 سعید اشاره نامحسوسی به زیر روسري قاراتل کرد

 تا قاراتل خواست جواب سعید را با شیطنت بدهد

 لهدالرام به همراه بی بی قشنگ و شیرین بانو هله

 کنان با اسفند و نقل روي ایوان آفتاب خورده حیاط

 ... ایستادند

 بعد از صرف نهار و استراحت شام مفصلی توسط

دالرام آماده شده ، به اسم پاگشا که چقدر باعثخنده و 
 شیطنت حاج مرتضی شد بعد از شام همه در

 سالن پذیراي جمع شدند

 حاج مرتضی بدون هیچ مقدمه چینی رو به برادرش

 سعید گفت

 خوب دیگه شما هم ساك ها تون رو ببندید که_

 فردا با هم بریم زنجان یه جشن مفصلی بگیریم که

 این دو تا جوونم برند سر خونه و زندگی شون

 آقاي کیانی بدون هیچ واکنش و ري اکشنی با کمال

 خونسردي جواب داد

 نههمه جا به یک بار سکوت شد و همه متعجب، خیره_



 ی منتظر ادامه صحبت هایش هستندبه آقاي کیان

 ولی آقاي کیانی بدون توجه به جمع منتظر همچنان

 مشغول پوست کندن خیار است

 حاج مرتضی با کمی دلخوري و خودداري در مقابل

 برادرش با خنده گفت

 نکنه میخواي بچه ها نامزد بمونند_

 آقاي کیانی در حالی که خیار را حلقه حلقه در پیش

ند نیم نگاهی به آقاي کیانیانداخت و با دستی خورد می ک
 جواب تک کلمه هاي حاج مرتضی رو

 کفري تر کرد

 بله_

. 

 

 حاج مرتضی کمی به سمت جلو و رو به آقاي کیانی

 متمایل شد و براي اینکه صداي شماتت اش که پر از

ناراحتی است به جمع نرسد گفت_داري مسخره بازي 
 درمیاري یا



 زدن به خیارهاي حلقه آقاي کیانی شروع کرد نمک

 ي شده و رو به جمع ، جواب داد

 دو سه ماه نامزد بمونند تا منم یه جهاز در خور_

 دخترم آماده کنم

 حاج مرتضی با اینکه لبخند دارد ولی با صداي

 خفیفی که فقط آقاي کیانی بشنود گفت

دیگه داري مزخرف می گی اخوي!حاج مرتضی رو  _
 به جمع کرد گفت

 ز این ، دو سه ماه دیگه من میامچی بهتر ا _

 دنبالتون تا کمکت کنم جمع و جور کنیم ، بریم

 زنجان

 آقاي کیانی وسط حرف آمد و گفت

 نه حاجی ؛ یه هفته جلوتر بیا جهاز ببر و بعد با _

 مهمونات بیا ، ناهار عروسی رو اینجا مهمون من

 باشید و عروس تون رو ببرید و شام عروسی رو ، تو

ون مهمون خودتون باشیدحاج مرتضی به منزل خودت
 وضوح کظم غیظ کرد و با لبخند و



 خندیدي ساخته رو به دیگر گفت

 از وقت خوابتون گذشته ، فردا مسافر جادهایم _

 برید که خواب نمونیم ، منم همین جا با اخوي سر

 روي متکا میزارم

 حاج مرتضی سپس با صداي خفی با نیم نگاهی به

 آقاي کیانی گفت

 همه رفتن میشه زیرنویس حرکات و رفتار تو براي _

من بزنی بیاد باالآقاي کیانی در حالی که جاي برادر 
 بزرگترش را پهن

 میکند جواب داد

 زیرنویس نمیخواد که ، دو سه ماه دیگه عروس _

 تون رو ببر

 حاج مرتضی در حالی که پیراهن شلوارش را باالي

 سرش تا میزند تا روي زمین بگذارد گفت

 شنیدي میگن یه سیب تا از شاخ بی افته ، هزار _

 !بار می چرخه

 تا آقاي کیانی خواست جواب حاج مرتضی را بدهد



حاج مرتضی با غیظ گفت_ خموش کن برق و بلکه بریم 
 تو تاریکی تا یادم بره

 برادر کوچکترم بلد نبود توي جمع زن بچه خودش

 خودم حرمت نگه داره هر چند تو این بیست سالی

 که میگذره این انتظار زیادي

 آقا کیانی لب باز کرد ولی ناکام مجبور به شنیدن

 بقیه تلخی حاج مرتضی شد

 که وقتی حرمت مادر و پدر پیرت را نگه نداشتی _

 من دیگه زیادي پر توقعم

آقاي کیانی عصبانی و با حرص گفت_چرا زور میگی ! 
 وقتی منو خانوادم نخواستن می

 اومدم گدایی

 تضی که چشمش به تاریکی عادت کردهحاج مر

 روي آرنج بلند شد و خیره در چشمهاي عصبانی

 برادرش گفت

 یکم ، فقط یکم جنم الزم داشت وگرنه زنداداش_

 کاربلد تر از این حرفاست و خیلی راحت می تونست



 تو خانواده جا باز کنه ، ولی تو به هیچکس فرصت

 کمندادي حتی به خودت ! حاال هم بگیر بخواب 

حرف بزنآقاي کیانی شاید یا حتماً روي برگشتن ندارد ، 
 آن

 .....و حاال دلتنگ ....روزها جوان بود و خام 

. 

 

 ...چند ماه گذشت

 آقاي کیانی از سعید شاکی است و فکر میکند که

چرا در این چند ماه گذشته سعید یکبار هم تماسنگرفته یا 
 سري به آنها نزده و این موضوع حسابی

 .. کیانی را دل چرکین کردهآقاي 

 این دلخوري ریشه دواند و تبدیل شد به عصبانیت و

 دقیقاً سر میز شام کاسه صبرش لبریز شد

 آقاي کیانی بدون نرمش و با ُتن صداي که هشدار

 می دهد گفت

 چه خبر از دوماد خوش خیال_



 همه منظور آقاي کیانی را فهمیدند ولی این دآلرام

د میدان شد_دور اطراف ما دوماد است که با سیاست وار
 زیاده اما اگه منظورت امیرعلی

 فعالً داره رو مدار خودش پیش میره و به هیچ

 صراطی ، مستقیم نیست

 آقاي کیانی نگاه عاقل اندر سفیهی براي اولین بار به

 دالرام انداخت و با چشمهایی که باریک ، کرده گفت

 اماخوبه که فهمیدي راجع به چی صحبت کردم  _

 االن منظورم داماد بی خیال خودمونه

 قاراتل ناخواسته به حمایت از سعید درآمد و باحال

واال گفت_نه آقا جون ، چه بی خیالی االن داشتم تلفنی با 
 هم

 حرف میزدیم ، اتفاقاً کلی هم به شما سالم رسون

 آقاي کیانی هیچ وقت در جمع و در مقابل بچه ها

 اب قاراتل را گذاشتآنها را سرکوب نمیکند و جو

 که در اتاق خود قاراتل و به دور از چشم پسرها که

 ُحب ریاست دارند بدهد



 قاراتل در اتاقش مشغول خواندن پیامک هاي پر از

 دلتنگی سعید است که در اتاق با چند ضربه باز شده

و آقاي کیانی به همراه دالرام وارد اتاق شدندآقاي کیانی 
 راتل که هدیهبا گرفتن گوشی از دست قا

 سعید به قاراتل بود ؛ رو به چشمهاي متحیر دالرام و

 ناراحت قاراتل گفت

 تو این هفته اگر وقت کردم یه زنگ به این جناب _

 خوش خیال می زنم تا من گفتند حق نداري جواب

 !تلفن هاشو بدي ؛ مفهوم

 تمام روزهاي هفته قاراتل با استرس و اضطراب در

 ... حال سپري شدن ، است

 سعید مشغول جمع و جور کردن علوفه ها با احمد

است که با صداي زنگ گوشی دست به عجیب میبرد و با 
 بیرون کشیدن گوشی و با دیدن اسم آقاي

 عمو زیر لب گفت

 چه عجب یکی از این خانواده گوشی به دست شد_

 با آستین پیراهن عرق از پیشانی گرفت و دکمه سبز



 ش گذاشت و با لحنرا زد و گوشی را کنار گوش

 همیشگی گفت

 سالم عمو جان_

علیک سالم ؛ کجایی پسر ؟!_زیر سایه شما ، امري _
 باشه در خدمتم

 شنبه  صبح حجره باش ، یاحق_

 آقاي کیانی حتی فرصت خداحافظی را هم از سعید

 گرفت و سعید مات و مبهوت به گوشی که بوق

 اشغال می زند ، خیره است و همان قدر متعجب و

 حیر گفتمت

 !!! این دیگه چه جورشه _

 وقتی براي هزارمین بار به گوشی قاراتل زنگ زد تا

 بفهمد اوضاع از چه قرار است با کمال تعجب شنید

که گوشی خاموش است و شماره ي خانه آقاي کیانیرا 
 گرفت و تنها توانست با دالرام صحبت کند و هر

 چه جویاي حال قاراتل شد دالرام طفره رفت تا

 ...ینکه سعید با ناراحتیا



. 

 

 زنمو دالرام ، تو رو به هرکی دوست داري ...زنمو  _

 اتفاق افتاده براي قاراتل

نه قربونت بشم ، قاراتل همینجاست_خوب پس چرا  _
 میگم گوشی رو ببین قاراتل حرف

 طفره میرید ؛ چیزي شده ، نمی گید

 دالرام چند بار آب دهان فرو داد و دست آخر گفت

 د جان میدونی که چقدر دوست داشتم و دارمسعی_

 ، مخصوصا االن این دوست داشتن بیشتر از قبل

 شده چون تو بهترین و مطمئن ترین عزیز من شدي

 و زمانی که احتیاج به پشت و پناه داشت و داره تو

 پشت و پناهش شدي و مراقبش بودي و هستی

 سعید کالفه از این بازي کلمات از این همه آسمان

 سمان کردن دآلرام با صداي که کم از عصبانیتری

االن فاصله  ....ندارد گفت_ میشه آخرشو بگی زن عمو 
 بین من



 و شما زمین تا آسمونه ؛ عمو ده دقیقه پیش زنگ

 زده بدون حرف پس و پیش میگه نه صبح حجره

 شما هم که نمی گی چی شده ؛ چرا قاراتل ....باش

 گوشیش خاموش آخه

 ختی صدا نگران سعید را شنید ،قاراتل که به س

 اشکی غلطید و از گوشه چشمش افتاد و با بغض و

 ناراحتی دکمه بلندگو را زد و با شنیدن صداي سعید

 اشکهایش روان شد ، صدایش را صاف کرد تا آمد

 حرفی بزند دالرام دست روي دهانش گذاشت و تنها

به سعید گفت_حالش خوبه ، االن اینجا است اما ، اجازه 
 نداره با

 شما صحبت کنه ، بهتره به حرف آقاي کیانی گوش

 ...کنی و نه صبح حجره باشی

 سعید با تعجب و حیرت گفت

 !!! زنمو _

 چی بگم مادر ان شاءاهللا که خیره ؛ اجازه بدیدي _

 دیگه قطع کنم ، سالم به بیبی قشنگ و گلناز جان



 هم برسون

 سعید بعد از کلی کالفگی و حرص و جوش خود

ري با حاج مرتضی تماس گرفت حرصش بیشترشد که خو
 پدرش توصیه کرد اگر واقعا خواهان قاراتل

 است ، همان کاري را بکند که برادر کوچکش سعید

 خواسته

 اینکه پدرش بیخبر باشد را باور دارد ؛ خانواده

 خودش در زنجان و خانواده قاراتل در قم هستند و

 دارندهرکدام به فاصله شش هفت ساعت از هم 

 سعید به بی بی قشنگ گفته که به قم احضار شده ؛

 مزرعه و کارهایش را به احمد سپرد و با دعاي خیر

 بی بی قشنگ راهی سفر شد

 سعید با اتوبوس هاي تبریز ، خودش را به موقع به

قم رسان ؛ حاج مرتضی گوشزد کرده که برادرشسعید در 
 قرار مالقات ها کامالً جدي و مرد بد قلقی

 پس بهتر است راس ساعت سرقرار آماده .ت اس

 شود



 سعید درست از ساعت  مقابل حجره عمویش سعید

 ایستاد و با دیدن مرد اخوي پشت میز که قالیچه

 ترکمن روي میز انداخت بسم اهللا گفت و با سالمی

 گرم ، وارد مغازه شد

 آقاي کیانی با دیدن سعید به همان سالم علیکم

 یلی خونسرد گفتمعمولی بسنده کرد و خ

 امین ، دست راست من تو مغازه است اما کار _

واجب داشت راهی شهرستان شد تا بیاد می خوام تواین 
 حاال که خستگی تو ...جا ، به جاش باشی 

 گرفتی پاشو این چک رو ببر سر بازار بخوابن به

 حساب

 سعید هاج و واج فقط نگاه می کند ؛ سر جمع ده

 !سیده؟دقیقه شده که از راه ر

 در تمام طول مسیر فقط به مالقات با عمویش فکر

 میکرد و انتظار هر چیزي را داشت غیر از این خرده

 فرمایش هاي مسخره ، تن خسته و کوفته را برداشت

 و تنها با یک جمله راهی بانک شد



چشم اگر امر دیگه اي هم باشه در خدمتمتنها عکسالعمل _
 آقاي کیانی که سرش به حساب و

 ب گرم است اشاره دست به نشانه برو است و اینکتا

 حرکت حیرت سعید را که هم نام عمویش است را

 از مغازه بیرون زد تازه فهمید که در این .بیشتر کرد

 شهر غریب است اما غرورش اجازه نداد که برگردد و

 بار دیگر با پرستیژ عموي بد عنقش ، روبه رو شود با

 رد و به محض واردکمی پرس و جو بانک را پیدا ک

 شدند به شعبه مد نظر فهمید که امروز اول هفته

 است

 رسماً عمومی بد عنقش او را کفري کرد اما هنوز هم

 نمیخواهد گزك دست عمویش بدهد هر طور شده

 چک را پشت نویسی کرد و در حساب خواباند و به

سمت حجره برگشتوقتی سعید وارد حجره شد آقاي کیانی 
 خیلی

 تمعمولی گف

 چی شد _



 سعید از اینکه حتی یک تشکر خشک و خالی هم

 نکردند مانند آقاي کیانی اما کمی لطیفتر جواب داد

 خوابوندم به حسابتون_

. 

 _ نشین اینو بده به شاهین بعدم راه بیفت بریم وقت

 ناهاره

 سعید تازه متوجه گذر زمان شده با گرفتن نقشه

 علیکقالی به پشت حجره رفت و با شاهین سالم 

 کرد و با دادن نقشههاي قالی خداحافظی کرد و

 همراه آقاي کیانی راهی خانه شدند

 سعید با لبخند ، به خودش و قلب بی قرارش وعده

 دیدار با قاراتل را داد اما هنوز هم گوشه ذهنش

درگیر رفتار آقاي کیانی استآقاي کیانی تلفنی به خانه خبر 
 داد که مهمان دارد و

 ل اینکه آقا امین است چادر سر کرد ودالرام به خیا

 به قاراتل که در اتاقش ناراحت و غمگین نشسته ،

 خاص حجاب کند تا ناخواسته بی حجاب مقابل روي



 آقا امین در نیاید

 وقتی دالرام صداي سعید را شنید که گفت

 عمو جان کت تون رو بدید من ببرم داخل_

 و بهدالرام براي اولین بار به گوش هایش شک کرد 

 سرعت به ایوان رفت و با دیدن سعید لبخندي پر و

 پیمان زدسعید با صداي رساي رو به دالرام با اشتیاق سالم

 کرد و دالرم با جان دل علیک سالم جواب داد

 سعید با اشاره به سرویس بهداشتی حیاط شانه ي

 باال انداخت کمی نزدیکتر رفت و وقتی نزدیک به

 فقط دالرام بشنود نجواایوان شد و آروم جوري که 

 کرد

 به خدا شرمنده اما امان از این آق عمو ؛ جان شما _

 از نه صبح تا االن بهتون بگم زمان پهلوي در بعضی

 از سربازها براي کار و فرمانبري از اهل منزل به خانه

 فرماندهان درجه باال می رفتند و در منزل آنها

 زد و خدمت میکردند گوش به فرمانم دالرام لبخند

 به این لحن ساختگی گلگی و محبت گفت خوش



اومدي پسرم خوش باشی زنم سعید وقتی اولین باردالرام 
 را کنار عمویش دید و با او همکالم شد

 احساس خوبی پیدا کرد و این شد که باب شوخی و

 خنده را از همان روزي که همراه خانوادهاش و بی بی

 دآلرام گرم قشنگ قاراتل را به خانه اش آوردند با

 گرفت ولی دور از چشم آقاي کیانی

 میگم زن عمو خدایی ما جّد در جّد میدون شما یم _

 ها

 دالرام کمی سرك کشید و وقتی از نبود آقاي کیانی

 مطمئن شد با دلخوري ساختگی گفت

آقا سعید از شما بعیده_ آقا سعید نداره که ، آخه این  _
 شوهر که بیخ ریشه

 شما بستیم

 خواست از اخم و تخم هاي آقاي کیانی سعید تا

 بگوید ، از این که اول صبح عین سربازهاي وظیفه

 مقابلش پا کوبید تا االن ، آقاي کیانی در حالی که

 لباس آبی رنگش را در شلوار مشکی مرتب می کند



 روبه دالرام که روي ایوان نشسته و با سعید در حال

 پش پش هستند گفت

به سعید که به نمایش و طنز آب سالم خانومدالرام رو _
 دهان فرو

 برد چشم و ابرو آمد و دست روي زانوهایش گذاشت

 و با لبخند جواب آقاي کیانی را با محبت داد

 سالم از ماست ؛ شرمنده حواسم به پسر بزرگم _

 شد از راه دور اومد یکم حرفاي خاله زنکی داشتیم

 آقاي کیانی با قدم هاي محکم و سفت به سمتشان

 آمد و رو به سعید با اشاره به دالرام پرسید

 !تو هم خاله زنک بازي بلدي؟ _

. 

 سعید با دلخوري جواب داد

 نه عمو ، یه سري سفارش بود از جانب بانو که باید_

 می رسید خدمت زن عمو

 آقاي کیانی بی تفاوت از لحن دلخور سعید گفت



ضی بیا برو از پشت ماشین سوغاتی ها تو بیارسعید نارا _
 از این همه تلخی چشمی گفت و به

 سمت ماشین که زیر سایه درخت انار پارك است

 رفت و با زدن دزدگیر در صندوق عقب ماشین را باز

 کرد

 با رفتن سعید مکالمه ي بین دالرام و آقاي کیانی با

 محبت شروع شد

 خدا قوت آقاي _

 سالمت باشی خانومی ؛ بچه ها کجان _

، خیلی گشنمه ناهار حاضران تو اتاقشون_ شرمنده  _
 عزیزم

 حاضر ، تا شما لباس عوض کنی میز رو چیدم ؛ _

 این که شرمندگی نداره

 ببین منو عشقی ! دلبر ممنوع ، داري میبینی االن _

 شرایط چلوندن تو ندارم پس کم دلبري کن

 دالرام دلبرانه شانه باال انداخت و آقاي کیانی با نگاه

 د جواب دادهخبیثی لبخند را با لبخن



 همانطور که آقاي کیانی به سمت اتاق مشترکشان

 که دیوار به دیوار آشپزخانه و نزدیک به راه پله هاي

طبقه باال است رفت ، دالرام هم با همان لبخند بهسمت 
 آشپزخانه می رفت که نزدیک به راه پله ها

 ایستاد و دست به نرده گرفت و بچهها را صدا زد

 یاین پایین ناهار بخوریم ؛امیر افضل مرسل ب _

 قاراتل مادر آقا سعید اومد ها زود بیا پایین

 قاراتل با اتمام حرف دالرام پر از دلتنگی ؛ بعد از پنج

 پر مهر و گرم سعید با بی حواسی حصارماه دوري از 

 ... تمام بی گدار به آب می زنند

 قاراتل بی توجه به پوشش و موهاي آشفته اش ؛ به

 زدن موهایش براي اینکه مجبور نباشد بابهانه شانه 

 آقا امیر روبرو شود براي سالم و احوالپرسی در اتاق

خودش را حبس کرده بودقاراتل با لباسهاي گل من گلی 
 خانگی با تمام

 سرعت شانه را روي میز آرایش پرت کرد و درست

 مثل اسیر هاي آزاد شده دوید و سرپله با دیدن



 ي ایوان ایستاده دستسعید که در چهارچوب ورود

 هایش را روي دهانش گذاشت و با هیجان جیغ

 کشید

 کیسه .سعید بی قرار با دیدن دلبرکش ذوق زد 

 هایی که بی بی قشنگ براي دالرام به سوغات

 باز کرد ، حصارفرستاده را روي زمین گذاشت و 

 شحصاربراي دختري که چند ماه ي میشود که از 

ها را پرواز کرد و خودش را محروم استقاراتل تمام پله 
 در

 سعید انداخته و دست هایش را دور گردن حصار

 سعید پیچک وار پیچید و روي پنجه پا هایش

 ایستاد و با بغض و خنده گله کرد

 خیلی بدي دلم ترکید از ندیدنت _

 ببخشید قربونت بشم الهی ...هیش یواش عزیزم  _

 عزیز دلمی دلبرکم ...

 هم و نگاهاشون خیره شد و صورت هایشان را رو به

 فارغ از همه جا سعید نوك بینی اش را به نوك بینی



قاراتل زد و گفت_ ببینم دلبر خانوم مگه ما هر روز با هم 
 تلفنی حرف

 هان عزیزکم ...نمی زدیم 

 ش فاصله گرفت و با نازحصارقاراتل با دلخوري از 

 ...شروع کرد به دلبري کردند

 ! تا دآلرام به خودش بجنبد

 آقاي کیانی سررسید و با صداي که پر از توبیخ و

 تنبیه است قاراتل را صدا زد

 همین ُتن صدا آقاي کیانی خون در رگ هاي قاراتل

 را خشک کرد ؛ قاراتل هنوز هم مثل تمام روزهاي

 بی خبري از آقاي کیانی حساب می برد و او را در

اما مقام پدر ستایش میکندآقاي کیانی مرد متحجري نیست 
 قانون خودش را

 دارد و آن این است که در خانه من باید حرمتها

 ....نگه داشته شود

. 

 



 آقاي کیانی با همان اخم و تخم نگاهی به سعید که از

 خجالت سر به زیر گرفته ، انداخت و به قاراتلی که

جرات سر بلند کردن ، ندارد ؛ با اقتدار خاصینزدیک به 
 گوش قاراتل شد و درست در حلزونی

 قاراتل جوري که سعید هم بشود گفت

 دیگه چیه بلدي ، تا کجا پیش رفته که حواست _

 حواست هست داري...هان  ...نیست به دور اطرافت

 تو یه نفر رو داري براي داشتن ...چیکار می کنی 

 لحظه هاي خصوصی و دلبري و طنازي به نظرت

 داداشات ! که تو سن حساسی هستند هم از این

 یا باید به فکر سه تا عروسی ...بهره مندند  موقعیت

 ! به بی پرواي مثل تو باشم

 قاراتل اگر می توانست خودش را قطره آب کند و در

 زمین فرو برود بهتر از این است که پدرش بی پرده

همه  .با او صحبت کندسعید میداند باید حد نگهدار باشد
 مردهاي

 اما بااین طایفه ، داراي همچین اخالقی هستند 



 دیدن قاراتل و موهاي افشان شده است که او را در

 اوج دلبري در آورده ، بود ناخواست تمام دانسته

 باز کرد حصارهایش را به پستوي ذهن فرستاد و 

 !براي آرام دلش

 آقاي کیانی نگاه بدتر از توبیخ و سرزنش به

 برادرزاده اش انداخت و از جایی ضربه زد که تا عمر

ش بماند_ بلد نیستی حرمت نگه داري ؛ شیرین دارد به یاد
 بانو خانوم تر

 از این حرفهاست که این طوري بچه تربیت کرده

 باشه

 سعید دلخور و با تاکید و ُتن صدا که به سختی حفظ

 کرده گفت

 عمو_

 قاراتل از تصاحب سعید نسبت به شیرین بانو خبر

 دارد ناخواسته هینی کشید و سعید با عصبانیت

 ش که بی هدف در راستاي پاهایش است رادست های



مشت کردهین قاراتل همراه شد با نگاه تیز آقاي کیانی که 
 با

 تشر رو به قاراتل گفت

 همینجوري اینجا واینستا برو اتاقت هر وقت به سر_

 وضعت رسیدي بیا سر میز ناهار

 دالرام که با صداي آقاي کیانی از آشپزخانه باحال

 در میانی پیشقدم شده و ازخراب بیرون آمد با پا 

 قاراتل خواست که به اتاقش برود و با برداشتن دبه

 پنیر و ماست رو به سعید با مهربانی گفت

 دستت درد نکنه سعید جان راضی به زحمت _

 نبودمسعید ناراضی از این ضد حال در بدو ورودش جواب

 داد

 اختیار داري زن عمو کار بانو نمیدونم چیا گذاشتن _

 ت که بگم بذارید تو زیرزمین یا یخچالاما گف

 دست بی بی قشنگم درد نکنه _

 دالرام با اشاره به سرویس بهداشتی رو به رو گفت

 تا دستی به آب برسونی ناهار حاضر _



 سعید ناراحت جواب داد_ حیاط راحت ترم

 سعید عصبی و ناراحت وارد حیاط شد تا از هواي

 ات پیدا کندآزاد استفاده کند بلکه از التهاب نج

 هنوز به شیر آب نرسید که گوشی همراهش زنگ

 خورد و بی توجه به زنگ هاي پی در پی براي

 خاموش کردن ، گوشی دست به جیب شد و گوشی

 را بیرون کشید بیحوصله تلفن همراه را مقابل

 نگاهش گرفت که با دیدن یار مهربان لبخند رفت و

 برگشت و با شوق دکمه سبز را فشار داد

 .....اي جووووونم _

 

 سالم پسرم _

 سالم از ماست شیرین بانو ، نمیدونی که چه به_

 موقع زنگ زدي وگرنه همه چیز را به هم گره میزدم

 تا حساب کار اول از همه دست خودم بیاد ، بعد

 دست بقیه ، از جمله این قول چماغ

 پسر من ، مرد تر از این حرفهاست بخواد با داد_



درسته ؟سعید هر وقت  ....باشه هوار خواهان کسی 
 میخواد این حرف را بزند سر مست و

 سرخوش میشود

 سعید با حرص شیرینی گفت

 شیرین بانو میخوامت بد رقمه_

 چه خبر ...نور چشم منی عزیزم ؛ بی تو عمر نکنم _

 مادر رسید ان شااهللا به سیب دلت

سعید کفري نفس عمیقی کشید و مغرضانه گفته_که 
 ده شدیم از درگاه منزل آق عمونخورده ران

 مادر تا بوده همین بوده ، کال مرداي این طایفه ، که _

 یکش خودتی ، همین شکلیند درست حاللته ولی ،

 تو هم جزو از همین رگ و ...باید حرمت نگه داري

 ریشه ي

 سعید با کمی غیض جواب داد

 ...این چه حرفیه ، مادر من _

مثل اینکه عروس خانوم به هر حال حق با عموته_ نه  _
 آنالین دارن خبر



 میدند

 شیرین بانو ریز و نمکی خندید چرا که سعید حق

 دارد میا است که پشت پیام یک ریز به گوشی همراه

 در دستش از جان قاراتل می آید

 نگران مادر ، وگرنه قصد خبرکشی نداره _

 االن که دستم به جایی بند نیست اما به وقتش _

 به دم اسب ولش میدم تو دشت تا گیس شو میبندم

 بتازهشیرین بانو خوب میداند تمام حرفهاي سعید

 شوخی بیشتر نیست اما همین هم باعث دلخوریش ،

 شد و با اعتراض میان حرف سعید زد

 شیرین بانو جوابی به این شوخی سعید داد که تا

 عمر دارد ، دیگر در خلوت خودش هم از این شوخیا

 نکنند

 ن روز دست من از دنیا کوتاه ، تا تو رومطمئناً او _

 تربیت کنه

 سعید با عصبانیت و دلخوري گفت

 شیرین بانو نشنیدمشیرین بانو جواب بی ربط داد _



 برو مادر ، مراقب رفتارت باش _

 نه این آق عموي ماست که بلد نیست درست رفتار _

 انگار نه .کنه اونم بعد بیست سال که ما رو دیده 

 ه یادش افتاده خورد مورده ها شو با ماانگار ، تاز

 صاف کنه

 حاال هم ...عزیز مادر ، من از شما چی خواستم  _

 وقت ناهاره و قاراتل منتظر شماست کم اون طفل

سعید با یااهللا ي که وارد ...معصوم را به حول و ال بنداز
 آشپزخانه شد و روي تنها

 صندلی خالی نشست متوجه افضل شد که با هیکل

 ت ش مانع از دید قاراتل شده اصالً درکی از ایندرش

 ندارد که بچه ي که به سن بلوغ نرسیده چرا باید

 اینقدر درشت هیکل باشد

 سعید رو به آقاي کیانی سر میز ناهار نشسته و امیر

 رو به قاراتل و دالرام روبه سعید کنار دست آقاي

 کیانی قشنگ معلوم است جوري نشستن که نه

 !دست سیعد باشد و نه رو به سعیدقاراتل کنار 



 نهار در سکوت خورده شد و تنها صداي قاشق

 چنگال است که شنیده میشود اولین کسی که از

 سر میز ناهار بلند شد آقاي کیانی است که رو به

دالرام با محبت همیشگی گفت_مثل همیشه عالیه این دست 
 که شکوفیدرا باید 

 اینطور هنر نمایی میکند

 خواست از آشپزخانه بیرون برود ایستادهمچین که 

 و به سمت جمع منتظر نگاهی انداخت و رو به امیر

 گفت

 اتاق مهمون رو براي آقا سعید آماده کن _

 چشم آقا _

 با رفتن آقاي کیانی دالرام دلجویانه روبه سعید کرد

 و گفت_ ببخشید پسرم ، مدتی که درگیر کاري حجره است

 قا امین نیست یه خوردنه اینکه دست تنها شد آ .

 بی حوصله است فکر کنم انگار که کارها درست

 پیش نمیره تو حجره

 سعید با لبخندي که زد دآلرام را مطمئن کرد که



 دیگر دلخور نیست و رو به جمع گفت

 بیخیال زن عمو ؛ ما هم خونیم و هم رگ و ریشه و_

همین خون تو رگ منم جریان دارهسعید با قیافه پیروز 
 و سر خوش رو به پسر ها مندان

 کرد و با چشم و ابرو باال انداختن به طنز شوخی

 گفت

 مگه نه پسر آ_

 مرسل و افضل با احتیاط خاصی لبخند میزدند اما

 امیر درست مثل پدرش خشک و بی هیچ عکس

 العملی فقط خیره نگاهش کرد و خیلی عادي با

 گذاشتن قاشقی که سرشار از برنج و بادمجان است

 ان برد و شروع به خوردن کردبه ده

سعید براي هزارمین بار با خود به نجوا تکرار کرد_ خود 
 ! یاسر کله خرد

 اولین باري که سعید با امیر رو به رو شده درست

 مثل گرگ آلفا تشنه به خونش بود مخصوصاً با

 صورتی که پر از جوش و خروش هاي بلوغ جوانی در



 صورتش پر بود

 بان ها سعید را تا در اتاقامیر درست مثل زندان

 مهمان که همجوار اتاق پسرها است همراهی کرد و

 در آخر در حالی که در چهارچوب در اتاق ایستاد و

 با صداي دورگه شده ي که بلوغ خودش را به رخ می

 کشید گفت

 .....کاري داشتی فقط پسرا هستیم _

 

 امیر برگشت که برود دوباره روبه سعید کرد و با

 فتتاکید گ

 !ما پسرا کاراي خونه رو پیش میبریم_

 سعید خودش هم این دوران را گذرانده این نوع

 تربیت در خانواده آنها ریشه دارد اینکه خواهر یا

مادرشان اینقدر بزرگ و عزیز هستند که نباید ازآنها در 
 کارهاي سنگین و یا پذیرایی در جمع مهمانی

 هرچند محرم باشند کمک خواست

 ایی از مهمان ها و یا حیاط شستن وهمیشه پذیر



 خرید خانه به عهده پسرها بوده و هست مخصوصا

 خرید مایحتاج خانه که این قانون در کل خاندان

 کیانی ها در جریان است

 چشم امیرجان ، کاري بود از شما کمک می گیرم و _

 ممنون از مهماننوازي تون

 امیر درست هم تیپ آقاي کیانی جواب داد

ونی نمیبینمگفت و رفت و سعید را بار دیگر به من مهم _
 این باور رساند که

 خود یاسر کله خر است و با حرص غیض لبخندي زد

 و روي تختخواب دراز کشید

 همانطور که امیر مدعی بود هم شد در این چند

 وقته که در خانه آقاي کیانی است همه کارها به غیر

 تعجباز پخت و پز به عهده پسرهاست و با کمال 

 جمعه هایی که آقاي کیانی هم در خانه است به جمع

 پسر ها ملحق شد و با جان و دل خانه را از باال تا

 پایین گردگیري و نظافت می کنند که این یک قلم

 در خانه آن نیست که اگر باشد ، زیادي خوش به



دالرام در این چند روز که سعید در ...حال ساره می شود
 خانه آنها حضور

 ، نامحسوس براي سعید و قاراتل لحظه هاي را دارد

 ترتیب می دهد که آنها با هم خلوت کنند تا این دو

 عاشق دل داد و دلبسته لحظات خصوصی هرچند در

 حد یکی دو ساعت داشته باشند و از اینکه کنار هم

 ... هستند لذت ببرند

 این معاشقه هاي یواشکی چند روزي است که به

 ه و اگر این معاشقه ها نبودلطف دالرام شروع شد

 قطعا در این پنج ماه بالتکلیفی کاسه صبرش لبریز

 ...می شد

 چند روزي از آمدنش میگذشت که دالرام به بهانه

وسایل بهداشتی آقاي کیانی را راه ي داروخانه کرد وبا 
 دادن لباس هاي اتو شده سعید به قاراتل او را هم

 راه ي اتاق سعید کرد

 ا لباسهاي تمیز و اتو کشیده وارد اتاقوقتی قاراتل ب

 سعید شد ، سعید با بهت و تعجب بلند شد و رو به



 قاراتل با کمی ترس و خجالت پرسید

 ! عمو خونه است _

 قاراتل تابی به گردنش داده و با طنازي جواب داد

باباي به درخواست مامانی رفته تا سر کوچهسعید نفس  _
 شم وراحتی کشید و با حال خوبی با چ

 حصارابرو دستانش را از هم باز کرد براي به 

 کشیدن قاراتل و از او خواست که انقدر نزدیک شود

 تا بعد از ماه ها محرمیت و دوري ، نفس هایشان را با

 هم شریک شود

 آن شب ، اولین شبی بود که بعد از ماه ها معاشقه

 کردند و هر دو با صورت هاي سرخ و ملتهب به

 .... ز هم جدا شدنددرخواست سعید ا

 ه شدن قناعت کردن سعیدشکوفیدن و شکوفیدتنها به 

 مرد خودداري است و با سیاست شروع کرد به قلقک

هر دو ...دادن و خندیدن تا از التهاب هردوشان کاسته شود
 فهمیدند که صورت هایشان گرم و سرخ است

 آخرین چیزي که سعید می خواهد این است که



 ... ها را ببیندکسی حال و احوال آن

 سعید که این روز ها به این معاشقه هاي دلچسب و

 دور از نگاه ها در این سکوت شب که به حمایت

 دالرام شکل می گیرد ، عادت کرد و دل بسته ، با سر

 خوشی گونه ي قاراتل کشید و گفت

 از اولشم زن عمو دالرام یه چیز دیگه بود _

 ....خدایی

. 

 خوشت اومده ها !؟_

 سر مست جواب شیطنت قاراتل را داد سعید

 چه خوش اومدنی ، اگه میدونستم اینقدر اهل دل_

 این زن عموي ما ، همان روز بعد محضر به زن عمو

 یه اشاره می دادم تا برام خلوتگاه جور کنه ؛ یادت

 نیست چقدر خرج افتادیم

 قاراتل ناخواسته جواب بی ربط داد_ بابام خیلی شاکی

 از حال خوب شان فاصله بگیرد سعید دوست ندارد

 براي همین مسیر حرف را عوض کرد



 این همه دلبري رو یه جا جواب بدم ؟ تو هم _

 میدونم تو هم قد من خوشت نمیاد ...جیکت در نیاد 

 بی زحمت ...اینجا اتفاق بیفته پس با ناز حرف نزن

 ...پس حواس جمع باش ...چون منم صبرم سر اومده 

 عروس گلی

 مچنان در اوج قدرت دلبري می کند_سعید جوونمقاراتل ه

 پاشو قربونت بشم ؛ برو اتاقت همه چی درست _

 میشه

 قاراتل تمام ناز زنانه اش را در دو کلمه جا داد و رو به

 سعید که چشم ها و گوش هایش می گردد تا کسی

 آنها را در این حال نبیند گفت

 سعید جان_

 سته و خودش رااین نازدانه دختر شمشیر را از رو ب

سعید فرو بردهسعید از اینکه نمی تواند  حصاربیشتر در 
 خوب از این لحظه ها

 استفاده کند با حرص شیرینی گفت

 !حواست هست داري چیکار می کنی ؟_



 گرم و پر سعید برداشت و با شانهقاراتل سر از روي 

 لبخند دلنشینی گفت

 بله حواسم هست که دارم از شوهر جان اجازه می _

 گیرم که با دوستام برم َدَدر ُد دور

 سعید حساب روزهایی که نتوانسته با آرامش این

بکشد و جانش را با او گرم کندچانه  حصاردلبرکه را به 
 ي قاراتل را گرفت و با ترس ساختگی و صداي

 خفیفی گفت

 نخیر شما نمیدونید چه آتیشی به پا می کنی دختر_

 آ است آتیش پاره آخر االن وقت این کار

 سعید مکثی کرد و به چشمهاي موذیانه قاراتل که

 برق میزند نگاه کرد و پر از خواست مقابل لب هاي

 صورتی قاراتل لب زد

 ...خودتم خوب میدونی داري چیکار میکنی _

 سعید مجالی نداد تا قاراتل جواب دهد و با تمام

وجود از لبهاي قاراتل کام گرفت با اینکه نفس کمآورد اما 
 تمام وجود از قاراتل هم پاي خوبی براي با



 معاشقه هایش است لذت می برد

 سعیدي این یواشکی هاي دلچسب را دوست دارد

 به چشماي نیمه گیجفاصله گرفت و با چشم هاي 

 باز قاراتل که تب گرم تري از خودش دارد نگاه کرد و

 با دستههاي بزرگ صورت قاراتل را قاب گرفته گفت

 گه این کار آ رو نکن خوب ، خوشمبعد از این دی _

 نمیاد خونه عمو و از همه بدتر خونه پدر زنم معاشقه

 ... بیشتر از این پیش بره

 سعید با تاکید بیشتري با صداي بم و پر از خواستن

 یه نگاهی به ...گفت_ باشه ، سیاه چرده ببین منو 

 چشمهاي من بنداز

 قاراتل خیره در چشم هاي سعید با عشق کف

 و حق به جانب شانه هایش شکوفیدهاي سعید را دست

 را باال انداخت و گفت

 ...به من چه_

. 

 سعید نگاهی به چشمهاي موذیانه قاراتل انداخت و



 دستانی که هنوز قاب صورت قاراتل است با کمی

 فشار که به گونه هایش داد گفت

 که به تو چه ، آره ؟_

 تا فردا آره به من چه ، من فقط اومدم اجازه بگیرم _

 با بچهها بریم بیرون

 قاراتل خوب بلد است که طنازي کند ؛ قري به

 گردنش داد و دل فریبانه ، دستهایش را روي مچه

سعید گذشته ادامه داد_ به من چه که ، تا من رو میبینی 
 فیلت یاد

 هندستون میکنه

 به صدایش ناز بیشتري داد و ادامه داد

 حصارمش دلت ، چیکار کنم که انقدر شیرینم که ه_

 میخواد

 سعید دستهایش را از روي صورت قاراتل برداشت و

 دور کمرش انداخت و قاراتل را به حصار پر عشق

 ش کشید و گفتحصار



که تو شیرینی!قاراتل را بیشتر به خودش چسبوند و با  _
 صداي

 خفناکی که ناشیانه میخواهد قاراتل بی پروا را

 بترساند ادامه داد

 که االن خونه بابات و تو این اتاق می اینو میدونی _

 تونم تا آخرش برم آب از آب تکون نخوره؟

 قاراتل دل ترسیده اش را به دریاي طوفان زده می

 زند چرا که ، چشمهاي سعید امشب مصمم تر از

 شب هاي دیگر است

 قاراتل روي پنجه پا هایش بلند شده و روي سیبک

ه شده شکوفیدن !سیبک شکوفیدگلوي سعید را عاشقانه 
 طمع لب هاي قاراتل را پایین

 ! برد

 قاراتل زیرکانه جواب داد

 من که از خدامه، خیلی هم دوست دارم اما اینم _

 خوب میدونم تا اینجاشم به خاطر ، دل من راه

 اومدي وگرنه تو از صد فرسخی من و اتاقم رد هم



 نمیشی

 قاراتل درست مثل دالرام مردش را در اوج قدرت

 ارد و او هم درست مثل سعید دوست نداردنگه مید

 در جایی غیر از خانه ي خودش ، بیشتر از این پیش

 برودسعید که خود را در اوج قدرت و تحمل و نادیده

 گرفتن نیاز مردانه اش دیده به همان معاشقه بسنده

 کرد و دل کندن از نیاز مردانی که در وجود شعله

 میکشد

 اتل را رويسعید با نارضایتی نامحسوس قار

 تختخواب و کنار دستش نشاند و دستش را روي

 شانه هاي قاراتل انداخت و با نزدیک شدن قاراتل به

 خودش و مغرضانه گفت

تا کی این شرایط مسخره ادامه دارهقاراتل دست رو  _
 پهن مردانه سعید گذاشت ؛ شانه

 چشمانش را در حدقه چرخی داد و با ناز گفت

 !چه شرایطی ؟ _

 ا دست دیگرش بینی قاراتل را کشید و باسعید ب



 عشق گفت

 کم این چشم آ تو بگردون _

 قاراتل دست روي بینی قرمز شده اش گذاشت و

 دلبرانه ناز می کند_ به بابام میگه ما

 سعید عامرانه دستانش را تسلیم وار باال برد و با

 لودگی گفت

 سر جّدت ما رو با اَوبی گرام در ننداز که اندازه_

 ما رو دیدنی یاد نکیر و منکرش می افته کافی

 قاراتل پشت چشم نازك کرد و پیروز مندان گفت

 آفرین ! حاال شدي پسر خوب ، حاال بگو ببینم چه _

شرایطیسعید که باز هم به یاد این فاصله هاي از غرض 
 آقاي

 کیانی افتاده با تمسخر گفت

 اینکه ُعلیا حضرت تشریف بیارند و کلبه حقیرانه _

 د رو منور کنند ، بلکه خداي نکرده ما هم یهبن

 زندگی کنیم

 سعید با ناراحتی مشهودي ادامه داد



 بچه دوم احمد تو راهه ، اون وقت من با داشتن زن_

 ... و زندگی دارم سماق میمکم

. 

 وا این چه حرفیه ، خوب تو که اینجایی_

 سعید با نگاه عاقل اندرسفهی رو به قاراتل با حرص

 گفت

 اتل میفهمه چی میگی ، یا منو مسخره کرديقار _

 این حرف رو کسی میزنه که شرایط من رو ندونه ؛

 تو مکه دو سال با من زندگی نکردي ؟! تو چرا این

حرف میزنیقاراتل خوب می داند و می فهمد با ناراحتی 
 جواب

 داد

 !میگی چیکار کنم ؟ _

 سعید شاکی جواب داد

 چی می ...انداخته این مسخره بازي آ چیه عمو راه _

 خواد از من هان

 قاراتل ترسیده دست مقابل لبهاي سعید گذاشت و



با التماس لب زد_ چه خبر ؛ بابام صداتو میشنوه بد میشه 
 ها

 سعید که از این دوري کالفه و عصبی و چون

 نتوانسته کاري از پیش ببرند و از همه بدتر اینکه

 اشد کهحاج مرتضی اخطار داده که مراقب رفتارش ب

 اگر آقاي کیانی سر لج بیفتد به هیچ صراطی

 مستقیم نیست و امکان اینکه دور باطل بزند و براي

 همیشه از داشتن قاراتل محروم شود با ُتن صداي

 خفیفی گفت

 یعنی میگی خفه خون بگیرم دیگه ، بابا من به کی _

 بگم سی ساله م شده ، هنوز نفهمیدم کجاي زندگیم

ي من دو تا سه تا بچه دارمقاراتل که ؛ هم سن و سال ها
 حرفی براي گفتن ندارد نگاهی به دست

 هاي سعید که روي تخت به سمت به عقب برده تا

 بتواند تعادلش را حفظ کند انداخت

 قاراتل لبخنده موذیانه زد و یک مرتبه زیر دست

 سعید زد و سعید پخش روي تختخواب شد و قارا تل



 د نشست ودرست مثل قرقی روي شکم سعی

 پیروزمندانه گفت

 تو رو نمیدونم باید چیکار کنی ولی اینو میدونم که _

 من اومدم از شوهر جان اجازه بگیرد که فردا با

 حاال بگو اجازه ....دوستان مجردي بریم دور دور 

دادم وگرنه گاز گازت می کنمسعید که چون بمب ساعتی 
 ، ثانیه هاي آخر را می

 راتل سر ذوق آمد و همهشمارد با این شیطنت قا

 چیز را فراموش کرد ؛ دستانش را قفل کمر تو پر

 قاراتل کرد با یک حرکت سریع او را روي تخت

 انداخت و رویش خیمه زد و صورت ته ریش دارش را

 ، روي گونه هاي سفید قاراتل کشید و هرچند

 قاراتل تقال می کند بی فایده است

 می خندد وقاراتل راضی از این شرایط ریز ریز 

 دنبال راه نجات است و خوب میداند که صورتش

 سرخ و دون دون شد

 سعید دوباره گور گرفت اما نسوزان دوست ندارد در



 خانه و اتاق اي غیر از خانه و اتاق خودشان این

معاشقه را تا پایان داشتن ، پیش ببرد و این بار بهسختی 
 اي که شکوفهو با نفس هاي گرم و تب دار با 

 و سوزان روي پیشانی بلند قاراتل گذاشت با گرم

 گرفت ؛ حصارلذت کنار کشید و قاراتل را محکم در 

 با این حال هیچ فرقی نکرد چرا که بیشترین

 قسمتهاي بدن قاراتل همچنان زیر بدن تنومند

 سعید در حصار است

 سعید به شاهکاري که روي صورت قاراتل درست

 کرد و گفت کرده با کیفی کوك و حال خوب نگاه

 اینه ، دوباره قلمرو مو عالمت گذاري کردم _

قاراتل با ناراحتی ساختگی گفت_ به خدا اگه جاش به بابام 
 میگم تا صورت تو رو هم

 این شکلی کنه

 سپر کرد و جواب داد شانهسعید 

 همینی که هست ، یه مادر زن دارم شیر شیر _

 پشتم در میاد با سپاهی به اسم زنانگی



 خم غلیظی کرد و معترضان گفتقاراتل ا

 خجالت بکش _

 اي رو تو برم بچه_بی ادب پررو _

 چیه مگه دروغ میگم ، این باباي شماست که صبح _

 به صبح سر و کله شو ، سشوار میده یا من؟؟

. 

 

 قاراتل با ناراحتی تقال می کند و بدون نگاه کردن به

 پر حرصش بیرون بیاید حصارسعید می خواهد از 

 اشو ببینم ، دارم خفه میشم خوام بلند شمولی_ پ

 سعید با بی میلی و بی رغبت بلند شد ولی به محض

 اینکه قاراتل خواست از روي تختخواب بلند شود در

 گرفت و گفت حصار

 چیه مگه این باباي شما است با پنجاه سال سن _

 سر و کله شو شوار میده ، اونم چی وقت و بی وقت

 سی ساله با داشتن زن بایداون وقت منه جوون  ...

 سماق سق بزنم



 قاراتل با دلخوري رو به سعید کالفه و درمانده با

ناراحتی و ترش روي گفت_ آقا سعید کیانی خجالت بکش 
 ؛ حاال هم ولم کن

 پشیمون شده از اینکه ازت خواستم اجازه بگیرم

 سعید با موزي گري بار دیگري بینی گوشتی قاراتل

 چپ و راست کرد و در آخر سفترا گرفت و چند بار 

 و محکم کشید

 قاراتل که به سختی بینی اش را از دست سعید

 بیرون کشید و با دلخوري از این شوخی بی حد و

 مرز سعید گلمند نگاهش کرد ولی سعید باز هم با

 ناراحتی و عصبانیت از این دوري بی دلیل با لودگی

 که االنگفت_ آفرین اینو خوب اومدي آقاي سعید کیانی 

 باال پنجاه سالشه باید خجالت بکشد که خودش را از

 هر حاللی حروم نمیکنه اما از من می خواد که

 چشمو رو حاللم ببندم

 قاراتل هنوز هم جانب داري می کند

 چرا حرف بی خود میزنی بابا سعید چی کار به تو_



 داره

سعید شاکی رو به نگاه غمگین قاراتل جواب داد_ اتفاقاً 
 وال منم هست ، چیکار کردم کهاین س

 اینطوري پاپیچم شده ، نمیزاره زن مو ببرم سر خونه

 زندگیش

 دیگه داري بی انصافی می کنی ، نیومدن من چه _

 ربطی به بابا سعید داره

 سعید عصبانی از این جانب داري احمقانه قاراتل با

 غیظ جواب داد

 .... قاراتل! من ُدم دارم یا گوشام درازه _

 تل خوب میداند که آقاي کیانی سر لج افتاده وقارا

کوتاه بیا هم نیست به خاطر اینکه این بحث بیشتراز اینکه 
 کش نیاید خودش را به نشنیدن زد ،

 چشمهایش را موذیانه باریک کرد و با خنده هاي

 شیطونی به سمت سعید آرام آرام روي تختخواب

 کشید و درست مثل ماده شیري خودش را روي

 انداختسعید 



 تمام حرکات قاراتل و دلبري هایش سعید را مغلوب

 کرد و باعث شد که سعید ناخواسته همه چیز را

 فراموش کنند و دل به دل دلبري هاي قاراتل بدهد

 سعید که محتاج این معاشقه ها است از فرصت

 پیش آمده بهترین استفاده ها را می برد و تا جایی

یش میرودهر دوي آنها که همیشه خوشایند قاراتل باشد پ
 ن وشکوفیدیک چیز را میخواهد 

 !ه شدنشکوفید

 سعید که میل بیشتري به پیشروي ندارد نه این که

 دوست نداشته باشد ؛ سعید درست مثل تشنه است

 که تنها به داشتن یک جرعه آب هم راضی است اما

 نجابت و مردانگی اجازه نمی دهد که بیش از پیش

 هایش را در کلبه جنگلیبرود او تمام خواستن 

 خودش و در اتاقی میخواهد که با عشق به روز

 وصال آن را مهیا کرد و تنها در حریم خانه خودش

 قرار است تمام و کمال قاراتل را داشته ، باشد

 قشنگ چسبید !_خیلی دوست دارم سعید _



 دست هاي گرم و بزرگ سعید بار دیگر صورت گرد و

 با تمام عشق پیشانیسفید قاراتل را قاب کرد و 

 و گرم تر و شکوفیدقاراتل را عمیق ، گرم و طوالنی 

 طوالنی تر در حصار بازوهایش کشید

 سعید در این چند وقت به همین معاشقه ها و

 ... ه شدن ها راضی شدهشکوفیدخواستن ها و 

 خوب حاال هرچی فکر می کنم می بینم که نمی_

 بگذرم توان از خواستن یه لیوان چاي پروپیمون

 ....اینم چشم _

 

 سعید قاراتل را فقط قد اینکه بتواند در چشمهایش

 ش فاصله داد و لوطی معابانه گفتحصارنگاه کند از 

 زن باس چاي ش تازه دم باشه و لب سوز و لب دوز _

 ؛ بدو ظریف که طاق آقات طاق شده و تا گرم تر از

 این نشده و کار دست جفتمون نداده بپره یه چاي

بیارقاراتل مطمئن از اینکه سعید فراموش کرده ریز  بریز
 ریز



 خندید و با ناز گفت

 آقاي اشتباه گفت ضعیفه نه ظریفه _

 ترکی آوردند ) جان ؛ زن جماعت ضعیف.آرواد (  _

 نیست ، شما زنا با ظرافت تون پدر صاحب بچه ما

 پس حاال پاشو تا عمو سعید ...مردها رو در آوردید

 دم تا دوردونه شو با این همهمیرغضب رو صدا نز

 من ندیده حصارحال خوب تو 

قاراتل پشت چشمی نازك کرد و برو بابا می گوید!قاراتل 
 ممنون از این همه مالحظه هاي سعید از روي

 تختخواب بلند شد و قبل از بیرون رفتن از اتاق

 گفت

 پس یادت باشه اجازه دادي که فردا پنجشنبه با _

 دوستام برم بیرون

 نه من چیزي یادم نمیاد _

 سعید صدایش را پایینتر آورد ؛ سعید پسر با حیاي

 است و دوست ندارد که صدایش حتی به محرم هاي



خانه برسد_ اگه منظورت از وقتی اومدي تو اتاقم و تا 
 االن که

 داري می ریه که ما ، یه سري پشت سر یه بنده خدا

 که نمیدونم چرا داره پاپیچم میشه حرف زدیم و

 پنبه شو زدیم که بی فایده بود بعدم که یه دختري ،

 من دلبري کرد که کار به معاشقه کشید حصارکلی تو 

 ... و کلی ملچ و ملوچ

 سعید موزیانه استفهامی گفت

 غیر اینه _

 قاراتل با حرص شیرینی پایش را به زمین کوبید و_

 گفت_سعید

 سعید چشم هایش را باریک کرد و از روي تختخواب

 د شد و مقابل قاراتل که در چهارچوب در اتاقبلن

 ایستاده دست به کمر ایستاد و پچ پچ وار گفت

 و ، دو تا ماچ و بوس بود حصارآخه بچه پررو یه  _

 دیگه من یادم نمیاد که اجازه داده باشم

 قاراتل دلبرانه دست پشت گردن سعید که به



 سمتش خم شده انداخت و با لبهاي گرم و خشک

 و با گرفتن شکوفیدهاي کویري سعید را  شده ، لب

 فاصله گفت_ برم دیگه

 چشمهاي سعید خندید و قاراتل با دیدن لبخند

 سعید جرات بیشتري به خرج داد و بار دیگر لب هاي

 و با لبخند گل و گشادي زد شکوفیدسعید را محکم تر 

 و گفت

 دیدي اجازه دادي ولی یادت رفته بود _

 رص شیرینی نجوا کردقاراتل رفت و سعید با ح

 آخه ...بعد میگه اشتباه گفتی ضعیفه نه ظریفه  _

یکی نیست به این بشر هاي دو پا حالی کنه ، شما زنا، پی 
 هر چی مرد رو در آوردید ، فقط خودت خبر

 نداري یا ما رو مچل کردید

 سعید در حالی که پنجه بین موهاي آشفته اش می

 کشد ، سر تکان داد و نجوا کرد

 اراتل خانوم نوبت ما هم میرسه ، حاال هر چیق _

 !دوست داري آتیش بسوزون



. 

 !صبح امروز براي قاراتل صبح دیگري است

 بعد از رفتن آقاي کیانی و سعید قاراتل حاضر و

 آماده در اتاق منتظر پیام الهه است که با رسیدن

 پیام ، مبنی بر اینکه منتظر هستند به سرعت از پله

 در حین باز کردن در ورودي و ها سرازیر شد و

 پوشیدن کفش هایش با صداي بلندي گفت

 مامانی با اجازه من دارم با بچه ها میرم بیرون ، _

 سعید خبر داره ؛ خداحافظ

 قاراتل مجالی نداد تا دآلرام خودش را برساند و

دقیق تر از آنچه که باید بداند بمرسددآلرام موقعی رسید 
 دکه در خانه بسته شد گلمن

 نجوا کرد

 خدا به خیره کنه ؛ من نمیدونم این دختر چرا _

 اینطوري هوایی شده ، یه صبر نکرد تا بیام بگم

 مهمون داریم ، خیر سرم

 قاراتل با لبخندي عریض و طویل به سمت ماشین



 یاسر که به قول امیرعلی از پیکان به پژو ترفیع مقام

 گرفته پرواز کرد

 دید زدن دختري نگاه یاسر سرکشی می کند براي

 که عاشقانه دوستش دارد اما اهل بیحرمتی و

یاسر خوب میداند که قاراتل، دیگران .حرمتشکنی نیست
 آن دختر

 مجرد آزاد نیست تا او را بخواهد و داشته باشد حتی

 در خیالش تا در کنارش لحظه هاي را بگذراند

 قاراتل در پژو سفید را باز کرد و همان طور که با

 شین سوار می شود به جمع منتظر سالملبخند دلن

 بلند باالیی داد و باز هم مثل همان روزهاي بی خبري

 و خوشی هر کسی در جایگاه خودش نشسته است

 اکبر و اصغر با هم در صندلی کمک راننده قاراتل

 !پشت سر یاسر و امیرعلی ما بین الهه و مریم

امیرعلی دوباره باب شوخی را باز کرد_ اومدي خپل 
 انوم ؛ جون داداش کجا مونده ،خ

 بودي تو آخه



 یاسر ناخواسته باز هم رگ گردن باد کرد

 ! امیرعلی ساکت شو _

 امیرعلی عاشق است وقتی نگاهش از آینه وسط به

 اخم یاسر افتاد در عالم رفاقت با اخم هایش که

 مراقب نگاهت باشد به یاسر انداخت

 خندهیاسر به سختی لبخند زد تا جمع به شوخی و 

برگرددامیرعلی زاویه نگاهش را به خواهرش مریم داد 
 که

 ! بی خبر از برادر دل بسته

 حال دل مریم ، زیاد تعریفی نیست چرا که سفت و

 سخت دلبسته ، کی و کجایش را نمیداند و اینکه

 اشتباه است یا درست را هم نمیداند او فقط عاشقی

 می کند ، چرا که عاشق شده کی و کجایش نهم

 ! یستن

 تمام روز را کنار هم خندیدن و خاطره بازي کردن

 همه خنده ها و شوخی و لودگی هاي امیرعلی و

 خبرهاي جدید از عاشقی اکبر و اصغر که عاشق دو



خواهر دوقلو لرستانی ساده دل شدند ، باز هم باعثنشد که 
 این جمع هفت نفره پیش خود اعتراف نکند

 ! که یک چیزي کم است

 ه و باغیرت چشم گرفت و از خیره شدنیاسر مردان

 حذر می کند

 مریم زیر چشمی تمام داشته هایش را در چشمهاي

 یاسر جستجو میکند

 اکبر و اصغر غرق در دیدار با آن چشمهاي آبی دو

 خواهر دوست داشتنی شناورند

 امیرعلی در حین اینکه مراعات حال برادر میکند

 از ، غصه براي ازولی پر  ....هواي دل الهه را هم دارد 

 دست رفته هاي یاسر و نگاه هاي شیفته اي

 ! خواهرش

براي خواهر عاشقش عزا گرفتهیاسر فقط یک لحظه 
 نگاهش در نگاه مریم نشست ،

 چشم هاي که غریبان عاشقی می کند نگاهش میخ

 نگاه مریم شد که با دیدن آن قطره اشکی که چکید



 قبل از مبهوت شد مبهوت انگشتی که آن را ربود !

 ! اینکه خواهري در کنار برادر رسوا شود

 ! یاسر عاشق است و این نگاه مشتاق را می شناسد

 لبخند به روي مریم زد و به احترام عشق غریبانه

 مریم روي صندلی صاف نشست و خیره به آن همه

 زیبایی چشم هایش را به نشانه خواستن و بودن باز و

 جایگاه و یک بسته کرد ؛ هنوز هم قلبش براي یک

 اسم در جنگ و جدال است ورود هر عشقی را

 ممنوع کرده ولی ، این بار چشمهایش را دروازهاي

کرد که فقط زیبایی عشق و عاشقی مریم را ببیند وبه 
 احترامش و این که عاشق دیگري دل شکسته

 ! نشود شروع کرد به ستایش قلب و نگاه پاك مریم

 یاسر است که بهمریم که هنوز هم باور ندارد که 

 رویش لبخند میزند نگاه دزدي و چه دلبرانه هم

 ! دزدید

 ...مریم خانوم _

. 



 مریم با شنیدن نامش از زبان یاسر آن هم با لحنی

 نوازش گرانه و دلنشین با تعجب و ترس اول به

 امیرعلی که کنار دستش نشسته و بعد خیلی آرام

 پ تنگاهش را به یاسر منتظر ، انداخت و با ت ت 

 بله ي تکه پارهاي گفت

 سعید به احترام قلب عاشق مریم گفت

 میدونم که شما زبون خیلی دوست دارید، بگم _

 یکی دیگه براتون بیارن

 امیرعلی که تا االن خیره به یاسر و رفتار نو ظهورش

 است ، نگاه گرفت و تمام توجه ش را به الهه داد که

مردانگی یاسر سر به زیر لبخند می زندامیرعلی اگر به 
 سر سوزن شک

 داشت همین حاال که رو به اشک خواهرش لبخند

 زد ، گردنش را میشکست ولی این را مطمئن است

 که یاسر به تمام معنا مرد و باغیرت واقعی است و

 حرمت عشق و عاشقی را خوب میداند

 مریم بینوا گونه هایش از گرمی خونهاي هجوم



 بیجواب گذاشتآورده سرخ و ملتهب شد و یاسر را 

 ولی این باعث نشد که یاسر به احترام قلب عاشق

 مریم از جا بلند نشود

 یاسر براي آوردن یک پرس زبان به سمت مطبخ

 رفتمریم سر مست و دلریز با جشن هاي ستاره باران

 زیر چشمی حرکات یاسر نگاه می کند

 یاسر خوشحال است اینکه می تواند دل عاشقی را

 ردگرم و سر ذوق بیاو

 یاسر براي عاشقی مریم خوش خدمتی می کند

 مریم می درخشد و دلش زیر و رو میشود مخصوصاً 

 وقتی یاسر ، پرس پروپیمون را مقابلش گذاشت و

 گفت

این مخصوص مریم بانواینکه جمع با شوخی و خنده و  _
 با متلک هاي ریز و

 درشت یاسر و مریم را مستفیض کردن شیرین ترین

 قسمت ماجرا بود

 اسر خوب منی عشق و عاشقی را فهمیده و تمامی



 سعی اش را می کند که عاشق دیگري درد هجران

 نکشد و مردانه پاي آن هم می ماند بعد از این مریم

 خوشبخت ترین دختر در این جمع خواهد شد ،

 چون یاسر رسم عاشقی را خوب میداند و اهل

 حرمتشکنی نیست ، او مریم عاشق را عاشق نگه

 و خودش را نگهبان این عاشق می داند می دارد

 این اولین غروبی است که دلگیر نیست مخصوصاً 

 براي مریم ، هنوز هم دل و جانش مالش می رود از

حرفی که یاسر موقع پیاده شدن از ماشین زد_ اجازه تون 
 رو از بابا اسماعیل و امیرعلی براي فردا

 میگیرم ؛ یه روسري بهاري سرتون کنید دوست

 آدمی مثل شما باید ...فردا فقط براي شما باشه  دارم

 بدونی که دنیا جاي قشنگی براي عاشقی می خوام

 اون روي زندگی را که براي من زندگی پر از لذِت و

 براي شما آرامش هست رو نشون بده، می خوام تا

 وقتی که زنده م هرجا از این دنیا رو دیدي بهم بگی

 ..تو الیق ترینیچون  ...که بهشت چه بویی میده 



 از لحظهاي که قاراتل وارد خانه شده مدام حالت

 تهوع دارد و این دآلرام را حسابی ترسانده و به تنها

 چیزي که فکر میکند رسیدن و باخبر شدن آقاي

کیانی استدالرام نفهمید چرا ولی ، شماره سعید را گرفته 
 و به

 آهنگ پیش نوازي گوش میدهد که دل و جان را

 دهد و منتظر پاسخ سعید است سیقل می

 همه چیز امروز به هم ریخت و هرچه سعید سعی می

 کند و فکر میکند که چرا باید بی تکلیف در این

 مخمس باشد هم ، راه به جایی نمی برد که با

 ...شنیدن صداي تلفن از فکر و خیال بیرون زد

. 

 سعید با دیدن حامی دوست داشتنی که روي تلفنش

 زد و آیکون سبز را کشید و با اشتیاق افتاد ، لبخند

 گفت

 به به مادر زن جان_

 علیک سالم خوبی سعید جان _



 صد در صد ! اونم وقتی که صداي شما را می شنوم_

عزیز دلی سعید جان !لرزش و اضطرابی که در ُتن _
 صداي دالرام نشست

 سعید را نگران کرد و با نگرانی پرسید

 ی اتفاق افتادهچی شده زن عمو ، نگران میزن _

 دالرام لحظه اي مکث کرد و با بی خیالی ساختگی

 که براي سعید مشهود است ، جواب داد

 اتفاق که چه عرض کنم عزیزم ، فقط اینکه قاراتل _

 یکم بیقراره ، گفتم به خودت بگم بهتر

 سعید با خیال اینکه دالرام یا پسر ها اجازه نداده اند

 در جواب این همه قاراتل بیرون برود لبخند زد و

 استرس و اضطراب دالرام پرسید_ مگه بانو نیست اونجا

 دالرام متعجب از جواب بی ربط سعید گفت

 نه با افضل رفتن حرم ، االنم که زنگ زدند گفتن _

 براي نماز ظهر میمونن ؛ میاي خونه

 بله ما هم کم کم راه می افتیم تا بیایم فقط منتظر _

 رفت کارگاه االناست کهاین آق عموي بد عنقیم ؛ 



 .... برسه

 چند روز قبل که بی بی قشنگ زنگ زد تا جویاي

نیامدن سعید شود ، سعید با دلخوري و ناراحتی ازرفتار 
 عمویش گفت ، این شد که بی بی قشنگ به

 بهانه زیارت راه ي قم شد تا موقع برگشتن قاراتل را

 همراه خود برگردند و قبل از اینکه کار به جاهاي

 باریک بکشد ، بی سر و صدا خط قاعله کند

 سعید چند ماه ي است که هر روز صبح زود همراه

 آقاي کیانی به حجره میرود و بدون هیچ چشم

 داشتی وظیفه آقا امین غایب را انجام میدهد و

 ظهرها بعد از خواندن نماز در مسجد بازار راه ي خانه

 میشوند و با خوردن ناهار همه به اتاقهاي شان

 میروند ، براي استراحت ولی امیر فارغ از این اجبار

 که همیشه باید رعایت شود در پذیرایی می نشیند و

جالب اینکه کتاب غیر درسی میخوانداین رفتار نوظهور 
 امیر مانع از این می شد که قاراتل

 با سعید خلوت کند چون امیر با همان میزان دقت



 هست ، روي کتاب غیر درسی حواسش به همه چیز

 حتی یک بار به بهانه آب می خواست به اتاق مهمان

 برود که امیر خیلی مودبانه پارچولیوان را از دست

 قاراتل گرفت و خودش به اتاق مهمان برد

. 

 

 امیر خیلی مودبانه پارچ و لیوان را از دست قاراتل

گرفت و خودش به اتاق مهمان بردآقاي کیانی و سعید طبق 
 دند ومعمول راهی خانه ش

 با رسیدن به خانه دآلرام با اشاره نامحسوسی که

 فقط سعید متوجه آن شد او را راهی اتاق قاراتل کرد

 قاراتل که دوباره حالش به هم خورده و در سرویس

 بهداشتی مشغول شستن دست و صورتش است و

 مدام زیر را امیرعلی را با انواع اقسام فوش ها

 دل ریش کنندهمستفیض می کند بار دیگر با حال 

 عق هاي پی در پی زد و این صداهاي دل ریش به

 !گوش هاي آقاي کیانی رسید



 آقاي کیانی با تعجب کنار درب چوبی سرویس

 بهداشتی لحظه ایستاد و چیزي که می شنید را باور

 ندار !اخم هایش در هم شد و به سمت آشپزخانه رفت

 ادالرام با سینی چاي از آشپزخانه بیرون آمد که ب

 آقاي کیانی اخمو روبرو شده با لبخند تصنعی از

 کنارش رد شد و با دیدن رنگ و روي قاراتل که از

 سرویس بهداشتی بیرون آمد باز هم دلشوره و

 نگرانی به جانش هجوم آورد و تنها با گفتن سعید

 جان تو اتاق ته سینی چاي را به قاراتل داد و به

 سمت آشپزخانه برگشت

 میقی در اتاقش را باز کرد و با دیدنقاراتل با نفس ع

 سعید غرق در فکر وارد اتاق شد و با لبخند عریضی

در اتاق را بست و به سمت سعید رفت_ کجاي ! یه ساعت 
 دارم صدات می کنم ؟

 سالم آقاي خودم_

 قاراتل که به سختی خود را سرحال نشان می دهد

 دلبرانه پشت چشم نازك کرد و سینی چاي را روي



 ذاشتتخت گ

 سعید با شیطنت گفت

االن چیکار کنم ؟_ وآ خوب ، چاي تو بخور ، االن  _
 سرد میشه ؛ تو فکر

 بودي ، چیزي فکر تو مشغول کرده

 سعید که با دیدن دلبرکش حالش عوض شده

 نگاهش را رو به قاراتل کشید و با حال بهتري گفت

 آخه چاقاله بادوم مگه میشه تو باشی و من فکرم _

 همشغول باش

 قاراتل قري به گردنش داد و با ناز گفت _

از بس که دلبرم ؛ ندید بدید_ که من ندید بدیدم ؛ آره؟!  _
 بیا برو شر نکن وگرنه

 هزار تا راه بلدم تا بهت نشون بدم ، ندید بدید کی ها

 تا قاراتل خواست با طنازي جواب سعید را بدهد

 !صداي بلند آقاي کیانی همه را میخکوب کرد

. 

 



 راتل لب گزید و با چشم هایی که از ترس گرد شدهقا

در خودش جمع شدسعید براي حمایت از قاراتل لبخند 
 دلنشینی زد و

 اطمینان داد ، که تا وقتی که نفس می کشد از هیچ

 چیزي نترسد و با مهربانی گفت

 الزم نیست رنگ به رنگ شی یا رنگ و روت بپر ؛ _

 پاشو بریم عزیزم

 سرم شد ، فکر کنم بابام واي سعید خاك بر _

 صدامون رو شنید

 سعید بینی قاراتل را با دو انگشت کشید و بعد به

آرامی پیشانی قاراتل را عمیق و طوالنی درست مثلملکه 
 و از روي تخت بلند شد و با هم به شکوفیدها 

 سمت پله ها رفتند

 سعید چون کوهی استوار پشت سرش راه افتاد و باز

 جاي نگرانی نیست و با خیال هم اطمینان داد که

 راحت به او تکیه کند و به جلو پیش برود

 هر دو با هم وارد آشپزخانه شدند و دالرام با دیدن



 جمع ساکت دور میز ناهار اضطراب و استرسش

 بیشتر شد و زیر چشمی نگاهی به آقاي کیانی

 انداخت که با ورود شان اخم هایش در هم شد

 مویش آقاي کیانی کهسعید درست همه اندازه ي ع

از لحاظ اخالقی هم بی شباهت نیستند مقتدر و باصالبت 
 پشت سر قاراتل که با ترس و پر از خجالت

 وارد آشپزخانه شد ، وارد شد

 قاراتل با ترس از اینکه چشم در چشم آقاي کیانی

 نشود که با سالم رساي سعید بیشتر در خودش جمع

 ند مچشد و تا خواست آرام روي صندلی بنشی

 دستش توسط سعید کشیده شد

 پسرها با دیدن رنگ و روي خواهرشان اخم مهمان

 صورت پر جوش شان شد و بی سر و صدا مشغول

 ...چنگال زدن به کاهو ها شدند

. 

 قاراتل پر از خجالت با صدایی که به سختی شنیده

 می شود لب زد



 سالم باباجون ، خدا قوت_

 دالرام پیش تا آقاي کیانی خواست حرفی بزند ،

 دستی کرد و با مهربانی ذاتی اش جواب داد

علیک سالم عزیزاي دل بشینید تا برنج رو بکشمسعید  _
 همانطور که در این پنج شش ماه کنار دست

 آقاي کیانی و به دور از قاراتل نشست اما این بار از

 مچ دست قاراتل گرفت و خیلی نامحسوس وادارش

 کرد که کنار دستش بنشیند

 د در همان حال رو به دآلرام گفتسعی

 شرمنده زن عمو چند وقتی که حسابی انداختیم _

 ... شما رو به زحمت

 هنوز حرف سعید تمام نشد که آقاي کیانی با ُتن

 صدایی که به سختی و تنها به خاطر چشم و ابرو

آمدن هاي دالرام حفظ کرده گفت_ حرف بیخود نزن اگه 
 تو به حکم پسر عموي بچه ها

 نجا بودي یه ساعت بیشتر مهمون این خونه نبوديای

 ، اینو مطمئن باش



 آقاي کیانی نگاهش را باال کشید و در چشمهاي

 کالفه برادرزادهاش خیره شد تا خوب مفهوم حرفش

 را بفهماند و ادامه داد

 اما این دلیل نمیشه که حرمت خونه م شکسته شه_

 ، درسته ؟

در حالی که دیس کیانی جاندالرام با ترس محسوسی  _
 برنج را

 از روي کابینت برداشت و مشغول کشیدن برنج از

 قابلمه روي اجاق گاز است ، در همان حال با چشم و

 ابرو به آقاي کیانی اشاره میکند تا کمتر بحث را

 کش بدهد

 امیر و افضل در حضور آقاي کیانی جرات دخالت

 ... سربلند کردن ندارد

. 

 ن میخواهد این است که درقاراتل تنها چیزي که اال

 اتاقش پناه بگیرد تا شاهد این دوئل گفتاري دو مرد

 نباشد



 سعید هم درست همانند عمویش با صالبت پرسید

 حرمتشکنی ؟؟ _

 دالرام بار دیگر آقاي کیانی را به بهانه ساختگی صدا

 زد و آقاي کیانی با مکث منظور داري از سعید نگاه

 مش عصاب خورد کنیگرفت و رو به دآلرام با آرا

 گفت_ شما حواست به زرشک باشه ، که براي من بیشتر

 بکشی

 دالرام ناامید از بی خیالی آقاي کیانی چشم گفت و

 با خود نجوا کرد

 خدا رو شکر فقط از قیافه شبیه همند وگرنه فکر _

 نکنم قاراتل بتوانند از پس یکی مثل باباش بر بیاد

 به برادرزادهآقاي کیانی نگاه منظور دارش را 

 تخسش انداخت و سعید با آرامش گفت

خطاي هست ! پس چرا من چیزي حس نمی کنمسعید  _
 در حالی که با چنگال خیاري را که به بهترین

 شکل در ظرف گود ساالد خوري جاگرفته را به

 چنگال می زند گفت



 عمو جان اگه اجازه بدید رفع زحمت کنیم ، آقا _

 ، و سرش بیش از احمد دست تنهاست این روزا

 اندازه شلوغ بهتر بیشتر از این تنها نمونه

 تمام دیشب را سعید دو دو تا چهار تا کرد ، تا بتواند

 این حرف را بزند و از اینکه یک بام و دو هواي

 خالص شود و بار دیگر به همان روزهاي آرامش

 برگردددر تمام مدتی که از محرمیت شان گذشته هر بار

 ل اذیتش کرد و خودش را به بادجاي خالی قارات

 شماتت گرفته که چرا کوتاه آمد و این نامزدي

 مسخره را به گردن گرفت

 دالرام خانوم قصد آوردن برنج را نداري ؟؟ _

 تمام حواس ها و گوش ها تیز است ، تا جواب آقاي

 کیانی به گوش برسد و این بیجواب یعنی تو فکر

 خانه و زندگی هستم تا بیخیال شوم و شما را راه ي

 کنممطمئناً این تصمیم ناگهانی فقط و فقط به خاطر این

 است تا پسرها متوجه تغییرات فیزیکی خواهرشان

 نشوند



 دالرام با لبخند وسعت گرفته از کوتاه آمدنه آقاي

 کیانی دیس برنجی که با زرشکِ فراوان تزیین شده

 را روي میز گذاشت و کنار دست آقاي کیانی و رو به

 د و قاراتل نشستسعی

 کار تمام این روزهاي سعید همراهی کردن آقاي

 ! کیانی است

 صبح ها به حجره میرود و جاي آقا امین که معلوم

 نیست به سفارش آقاي کیانی یا به دلیل شخصی

 ....کجا رفته ، کارهاي حجره را پیش میبرد

 

 روزهاي اولی که سعید به حجره آمده ، بود یکی از

 اي کیانی دار قالی کوچکی را پسبافنده هاي آق

 فرستاد و گفت دیگر شرایط بافتن ندارد و سعید که

 عاشق کور و ابریشم بود دار قالی کوچک را پشت

 حجره در اتاقی که دور از نگاه ها بود ، برد و زمان

 هایی که خرده فرمایش هاي آقاي کیانی نبود قالب

 به دست پشت دار قالی می نشست و با خواندن شعر



هاي شهریار رج می زدبعد از صرف ناهار و رفع 
 خستگی ، سعید و آقاي

 کیانی راه ي بازار و حجره شدن ؛ هنوز یک ساعت

 هم نشده که به حجره رسیدند و سعید بار دیگر

 جرات به خرج داد و رو به آقاي کیانی که با اخم هاي

 غلیظی در فکر فرو رفت گفت

 دا صبح راه يبا اجازتون برم بلیط بگیرم که فر _

 شیم ، بریم بانو هم چند وقتی اومد ، آقا احمد

 حسابی دست تنها شد

 آقاي کیانی بدون نگاه کردن به سعید ، جواب داد

 قدم بی بی قشنگ رو جفت چشمام؛ به _

اونجاهاشم میرسیم ، فعالً پاشو برو تا بانک سرمیدان تا 
 تعطیل نشده ، این چک رو نقد کن ؛ هرز

 ي بعدگوي بمونه برا

 سعید با حرص لبش را زیر دندان برد و در حالی که

 لبش را میجود چک را گرفت

 این روزها انقدر به اشتباه نکرده اش فکر کرده که



 حسابی عصبی و کالفه است و تنها به حرمت بزرگتر

 بودن آقاي کیانی است که حرفی نمی زند وگرنه

 خیلی راحت میتواند دست قاراتل را بگیرد و با خود

 همراه کند

چه چیزي معتبر تر از سند ازدواج !سعید تصمیم خودش 
 را گرفت و به حتم این آخرین

 پنجشنبه است که میماند و خیلی محترمانه ختم

 ! غائله می کند اگر آقاي کیانی بگذارد

 بعد از آن قاراتل را به ارس و کلبه جنگلی اش می

 ! برد

 کردندآلرام غرق استرس و اضطراب در حال آماده 

 شام براي مهمان هایی است که هر لحظه امکان

 آمدنشان است و هر از گاهی سرکی هم به اتاق

 ...قاراتل می کشد و هر بار

. 

 که هر بار با دیدن حال و روز قاراتل خودش را

 شماتت میکنند که چرا نمیتواند بیپرده از قاراتل



 راجِب حالش بپرسد چرا که مطمئناً زودتر به نتیجه

 دمی رس

 حاج مرتضی به محض اینکه فهمید بی بی قشنگ

 راه ي قم شده و خبري از رفتن نیست به ناچار از

 شیرین بانو خواست که به بهانه دید و بازدید به خانه

 ي برادرش اطالع دهد که راه ي قم هستند

شیرین ...دم دماي غروب است که مهمان ها از راه رسیدند
 قاراتل دربانو با دیدن رنگ و روي زرد شده 

 بدو ورود مدام دنبال فرصت است که با دالرام

 خلوت کند و از چیزي که فکرش را مشغول کرده و

 مدام با نگاهش قاراتل را کنکاش میکند بپرسد

 دالرام که براي آوردن سري دوم چاي به آشپزخانه

 رفت ، شیرین بانو پشت سرش به بهانه کمک وارد

 رو به دالرام آشپزخانه شد و بدون هیچ پس و پیش

 که کنار سینگ ظرفشوئی ایستاده با صداي خفیفی

 که پر از تعجب پرسید



قاراتل بارداره ؟!دالرام با فکر درگیري مشغول شستن  _
 استکان هاي

 درون سینگ ظرفشوئی است که با سوال یک مرتبه

 ي شیرین بانو به خودش آمد و استکان از دستش

 ا افتاده ودرون سینگظرفشویی روي بقیه استکانه

 شکست

 چشمهاي نگران دالرام جواب کاملی به شیرین بانو

 داد ولی دالرام با سیاست خاص خودش جواب داد

 مبارك...ما ...اگر هم باشه که بد نیست ؛ پا قدمش  _

 شیرین بانو نزدیک به دآلرام شده و با شرمندگی

 .... دستهاي کفی دآلرام را گرفت و

 

 گفت

 یریم و عروس مو میبریمتا آخر هفته جشن میگ _

 مطمئن باش ...

 دالرام نفس راحتی کشید و با لبخندي که به لب



هایش نشست از شیرین بانو تشکر کردشیرین بانو به بهانه 
 آورد وسایل از ماشین بهحیاط

 رفت وقتی از تنهایی خودش مطمئن شد شماره

 سعید را گرفت

 سعید با دیدن نام تماس گیرنده با عشق لبخند زد و

 ...آیکون سبز را کشید ولی

 سعید هنوز سالم نداده شیرین بانو با توپ پر پرسید

 قاراتل باردار مگه نه !؟؟ _

 شیرین بانو دلگیر است و این اصالً دست خودش

 نیستسعید گیج و گنگ چی کشیده گفت و شیرین بانو با

 دلخوري مضاعف شده ادامه داد

 ، سرچی نداره ! هنوز یک ساعت نیست اومدیم  _

 جمع ده دقیقه اول قاراتل رو دیدیم ؛ دختر رنگ به

 رو نداره اصال

 سعید که هنوز گیج و گنگ اولین سوال یا خبر است

 از پشت داره کوچک قالی بلند شد و با دیدن مجتبی

 با خونسردي ظاهري بی توجه به کفش جفت شده



 وارد حیاط کوچک پشت حجره بازمقابل اتاقک پا

 ر ابروهاي پرپشت افتاد وسطشد و با اخمی که د

 حرف شیرین بانو با حرص و بدون مالحظه شروع

کرد به نجوا کردن_کی همچین دري وري گفت شیرینم ، 
 اصالم شوخی

 درست من شش ماه عالف این عموي ...قشنگ نبود 

 اصال خودش کجا است ، ...الله اهللا حی آال ال ...بی

 یاتبعدشم تا االن که پیشش بودم از این جفنگ

 ببین مادر من به ...خبري نبود ، نکنه من گرده اف

 اندازه کافی تو این پنج شش ماه اعصاب من به تاراج

 رفته ، شما دیگه با این حرفات ، خورد و خاکشیرم

 ...نکن

. 

 شیرین بانو ناراحتی اش را پنهان کرد چرا که پشت

 تلفن هم ندید میتواند بگوید که رگ گردن پسرش

 ه و چه اخم غلیظی به چهره داردچطور متورم شد

 ولی نتوانست بیشتر از این سکوت کند و گفت



 پس بهتره ، زودتر از عموت خونه باشی قاراتل _

 حالش اصال خوب نیست ؛ بهتره همدیگر رو این

 شکلی نبینند

 سعید که از خالی بودن دور و اطرافش مطمئن شد

ناخواسته با حرص بیشتري گفت_ خالف شرع که نکردم 
 بابا جان اون دختر االن زن

 ...زنمه...منه 

 ! سعید_

 هیچی ...سعید ندار ، میگم همچین چیزي نیست  _

 نیست شما میگی هست من میگم زنم آقا جان به

 کی بگم پنج شش ماه آالخون واالخون شدم

 سعید که از آقاي کیانی حسابی شاکی است همچنان

 با حرص و غیض حرف میزند که شیرین بانو با

 داي نسبتا بلندي وسط رجزخوانی سعید شدص

بیا خونه ، منتظرتمشیرین بانو فکرش را هم نمیکرد  _
 سعید چنین

 برخوردي کند و تلفن را قطع کند



 شیرین بانو رو به آسمان کرد و با دیدن ستاره کنار

 ماه کامل ، که به زیبایی می درخشد نجوا کرد

 پسراي این طایفه جون به جونشون کنی نمی _

 تونند بی سر صدا عروس به خانه ببارند ، حتماً باید

 ... قبلش یه المشنگه به پا کنند بعد عروس ببرند

. 

 سعید درست مثل انبار باروت آماده یک جرقه است

 تا تمام حرص و عصبانیت اي که از آقاي کیانی دارد ،

 !یک جا خالی کند

 اینکه اطرافیان چه سیاستی به خرج میدهند ،

 ...شعورشان داردبستگی به 

 سعید با عصبانیت دنبال کفش هایش می گردد که با

 دیدن آنها که رو به اتاقک جفت شده به سمتش

 رفت و بی دقت پوشید ؛ بدون خداحافظی از حجره

 بیرون زد و وارد پارکینگ طبقاتی شد و به محض

 اینکه پشت فرمان جا گرفت از پارکینگ با سرعت



ش را به دندانهاي باال می بیرون زدسعید مدام لب زیری
 برد و با

 حرص می جود و یا محکم دست ، روي صورت ته

 ریش دارش ، میکشد ؛ هرطور که شد مسافت

 حجره تا خانه ي آقاي کیانی طی شد و سعید به خانه

 رسید

 سعید به محض اینکه وارد خانه شد سالمی پر از

 ناراحتی به جمع داد و بدون در نظر گرفتن جمعِ 

 که در پذیرایی نشسته اند از پله ها باال رفت خانواده

 و بدون در زدن وارد اتاق قاراتل شد و با دیدن رنگ

 و روي قاراتل خشمگین نزدیک رفت

سعید با خونسردي ساختگی در اتاق را با صدا بستقاراتل 
 که از ورود ناگهانی سعید ترسیده ، است

 ترسید و مضطرب دست روي قلب پرتپش اش

 زدگذاشت و لب 

 ! واي ترسیدم ، دیوونه _

 سعید که با دقت صورت قاراتل را کنکاش میکند تا



 ردي و نشانی از بارداري پیدا کند ، مقابلش ایستاد و

 با تمسخر استفهامی گفت

 دیوونه ! قشنگه معلومه که دیوونم ، آره ؟؟ _

 قاراتل که از رفتار سعید تعجب کرد تا خواست ، بلند

تن روي شانه هاي قاراتلمانع از شود سعید با دست گذاش
 این شد که بلند شود و با لحنی گزنده که

 اصالً دست خودش نیست مقابل قاراتل روي

 ... پنجههاي پایش نشست

. 

 

 نشست تا هم قد قاراتل شود ، گفت

 ظهر زن عمو زنگ زد گفت حالت خوب نیست ، _

 گفتم دوباره این داداش هاي بی مغزت مخصوصاً امیر

کردن و نذاشتن تو بري بیرون داري  حس بزرگی
 نازدرمیاري ولی ، االن شیرین بانو زنگ زده میگه تو

 حامله ي

 سعید مکث دلهور آوري کرد و با لحن ترسناکی



 ادامه داد

 االن میشه دقیق جوري که من بفهمم چی میگی _

 بهم حالی کنی اینجا چه خبره و من که خیره سرم ،

 بفهمم کجاي این لوسغلط اضافه کردم ، شدم مرد ، 

 بازي هاي شما هستم

 تا قاراتل خواست لب باز کند ، سعید با خیز

قاراتل از ترس ...ترسناکی که به سمت قاراتل برداشت
 خودش را عقب کشید و کمی روي

 تخت ولو شد و سعید با هر حرصی آشکار با صداي

 بلندي که پر از تهدید است ، گفت

 تحویل نداده کهفقط اول کاري بگم که دریوري  _

 اصال به صالح نیست

 بی بی قشنگ چند ساعتی است که از بارگاه حضرت

 معصومه (ص) دل کنده و در استراحت است که با

 شنیدن صداي بلند سعید ؛ که در اتاق مجاور اوست

 از خواب پرید و با حال بدي دور و اطرافش را نگاهی

 رهکرده و به خیال این که خواب دیده تا خواست دوبا



 ....، سر روي متکا ببرد

 

 که باز هم صداي بلند سعید ، که مطمئن است فقط

 براي قاتل بینوا اینطور بلند میشود ؛ نشستن را

 جایز ندانست و با نگرانی از اتاق بیرون زد که با

 دیدن پسر ها که از پله ها با سرعت باال میآید به

 قدم هایش سرعت بیشتري داده و قبل از رسیدن

 به اتاق خواهرشان ما بین در اتاق بسته و پسرها

 پسرها ایستاد و با مهربانی ذاتی اش با صداي آرامی

که پر از لبخند است گفت_ زن و شوهر مثل ابر بهار 
 میمونن گاهی آفتابی اند و

 گاهی به بارون ؛ شما برید پایین منم االن میام

 درست نیست شما برادر نباید تو روي داماد در بیاید

 وبیت نداره، خ

 امیر که کله داغ تري نسبت به افضل و مرسل دارد ،

 سپر کرد و گفت شانه

 اتفاقاً داداش باید پشت خواهرش باشه تا هیچ نري _



 ، به خودش جرات نده که صدا شو بلند کنه ، اونم تو

 خونه طرف حسابش

بی بی قشنگ نرمش بیشتري خرج داد و گفت_ خدا را 
 یاري ، پسشکر که انقدر عاقل و هوش

 میفهمی چی میگم ؛ بهتره شما برید پایین اگر

 نتونستن خودشون دوتاي مشکلشون رو حل کنن یه

 آفرین مادر کضم ...فکر چاره دیگه می کنیم براشون 

 تو عاقل پسري هستی مادر ...غیض کن 

 پسرها که قانع نشدن ولی ، لطافت بی بی قشنگ

 ...مانع از مخالفت شد

. 

 داري به دآلرام و شیرین بانو که امیر نگاه منظور

 مضطرب روي پله ها ایستادند انداخت و گوشی به

 دست از کنارشان گذشت و راهی حیاط شد

 بی بی قشنگ مطمئن است که امیر در حال گزارش

 دادن به آقاي کیانی است و سري به تاسف تکان داد

 و با اشاره از دالرام و شیرین بانو خواست که پایین



 بروند

 نان صداي ریز صحبت قاراتل که دنبال راههمچ

 فراري است و جوابهاي پر تمسخر سعید از پشت

در اتاق بسته به گوش میرسدبی بی قشنگ چند ضربه به 
 در اتاق قاراتل زد و هم

 زمان سعید را صدا میزند

 سعید پنجه هایش را در موهایش با حرص کشید تا

 ترسیده کمی از این آشفتگی در بیاد و رو به قاراتل

 با تهدید گفت

 حواست هست دیگه ، جواب منو ندادي ها ، تا _

 درست و حسابی بفهمم چی شده و چی نشده ، پس

 بشین و منتظر عواقب کارت باش ؛ پنج شش ماه منو

 بازي دادید و از کار و زندگی انداختید پدر و دختر

 سعید ظاهراً لبخند روي صورت پر اخمش ساخت در

و با دیدن بی بی قشنگ با ادب تمامسالم اتاق را باز کرد 
 و علیک کرد و منتظر نماند تا سوال جواب

 شود از کنار بی بی قشنگ گذشته و به سمت پله ها



 و ، وارد پذیرایی شد

 بدون هیچ توضیحی با فاصله یک مبل از حاج

 ! مرتضی نشست

 حاج مرتضی به خودش قول داده راجع به اتفاقاتی

 م میشود ، سکوت کند تاکه یک سرش به سعید خت

 موضوع کامال مشخص شود و با توجه به اینکه

 شیرین بانو بدون هیچ اغماضی تمام ماجرا را تعریف

 کرده ولی ، حاج مرتضی در جواب تمام حرف هاي

شیرین بانو با مهربانی رو به همسرش کرد و گفت_ ببین 
 شام اگه حاضر نیست یه تخم مرغ پیاز داغ

 که عجیب گشنمهبزن بیار ، بخورم 

 شیرین بانو پر از حیرت فقط نگاه کرد و دست آخر با

 اخمی که اولین بار است که حوله ي حاج مرتضی

 ...میکند ، رفت

. 

 

 حاج مرتضی که انگار نه انگار اتفاقی افتاده از سعید



راجع به کم و کیف خرید و فروش بازار فرش قمپرسید و 
 سعید با بی حوصلگی ولی پر از احترام

 جواب سوالهاي ریز و درشت حاج مرتضی را می دهد

 بی بی قشنگ با دیدن رنگ و روي قاراتل با نگاه

 حصارپرسشگر کنار دستش نشسته و او را در 

 گرفت و جویاي اتفاقات شد ، قاراتل اتفاقاتی که از

 صبح تا به االن افتاده را گفت و اظهار پشیمانی

 ...کرد

 اطالعات ندارد بابی بی قشنگ که به اندازه سعید 

 ش فشار داد و رويحصارخنده نمکی قاراتل را در 

 و با همان لحن سرمست و سرخوش شکوفیدسرش را 

 از قاراتل خواستار لباس هایش را مرتب کند تا با هم

پایین رفت و در جمع خانواده حاضر شونداین قدر رفتار 
 بی بی قشنگ نسبت به اتفاقی که

 راتل را هم مجاب کرد کهافتاده بی تفاوت است که قا

 اتفاق خاصی نیفتاده و تنها با دوستانش اول صبح به

 طباخی رفته اند و دور هم کله پاچه خوردن و تنها



 ایراد کار در این است که فراموش کرده تا با خوردن

 آبلیمو یا سرکه مزاج ش را تغییر دهد

 این شد که با هم دست به دست از پلهها پایین

 آشپزخانه رفتند آمدند و به سمت

 شیرین بانو با ، خود خوردن و دلخوري از رفتار پر از

 آرامش حاج مرتضی به دآلرام می گوید و حرص

میخورد که با ورود بی بی قشنگ و قاراتل هر دو باهم با 
 دلواپسی از شرایط به وجود آمده ، ساك شدند

 ...و منتظر هستند تا آخر ماجرا را بدانند

. 

 

 دیدن دبه هاي کلم ترشی از قاراتلبی بی قشنگ با 

 خواست تا روي صندلی بنشیند و با اخم ساختگی رو

به مادران دلواپس کرد و گفت_ اصالً دخترم بار شیشه 
 داره ، شما دو تا چرا

 اینطوري کولی بازي در آوردید ، با نامحرمش بوده ؟

 مگه سعید شوهر این دختر نیست ؟



 د در دبه رابی بی قشنگ همان طور که حرف میزن

 باز کرد و با مالقه که ، دالرام کنار پیاده در سینی

 گذاشته برداشت و شروع کرد از دبه کلم ترشی در

 پیاله ریختن

 بی بی قشنگ به محض اینکه پیاله را به دست

 قاراتل داد قاراتل با لبخنده خجولی شروع کرد با

ولع خوردنچشمهاي دالرام و شیرین بانو ناباوران فقط 
 هنگا

 میکند

 بی بی قشنگ با مهربانی رو به قاراتل سر به زیر

 گفت

 بخور مادر ، بخور بزار بشوره ببره پایین از صبح تا _

 مگه یادت نیست اولین بار که ...االن از پا افتادي 

 کله پاچه خوردي چه حالی شدي ماشااهللا تو خود

 دختر عاقلی هستی ، هستی که پدر مادرت رضایت

 کنی ، تو دیگه چرا این قدر بی دادند که شوهر

 ...حواسی مادر



. 

 بی بی قشنگ با دیدن دبه هاي کلم ترشی از قاراتل

 خواست تا روي صندلی بنشیند و با اخم ساختگی رو

 به مادران دلواپس کرد و گفت

 اصالً دخترم بار شیشه داره ، شما دو تا چرا _

 اینطوري کولی بازي در آوردید ، با نامحرمش بوده ؟

 مگه سعید شوهر این دختر نیست ؟

 بی بی قشنگ همان طور که حرف میزند در دبه را

باز کرد و با مالقه که ، دالرام کنار پیاده در سینیگذاشته 
 برداشت و شروع کرد از دبه کلم ترشی در

 پیاله ریختن

 بی بی قشنگ به محض اینکه پیاله را به دست

 کرد با قاراتل داد قاراتل با لبخنده خجولی شروع

 ولع خوردن

 چشمهاي دالرام و شیرین بانو ناباوران فقط نگاه

 میکند

 بی بی قشنگ با مهربانی رو به قاراتل سر به زیر



گفت_ بخور مادر ، بخور بزار بشوره ببره پایین از صبح 
 تا

 مگه یادت نیست اولین بار که ...االن از پا افتادي 

 خود کله پاچه خوردي چه حالی شدي ماشااهللا تو

 دختر عاقلی هستی ، هستی که پدر مادرت رضایت

 دادند که شوهر کنی ، تو دیگه چرا این قدر بی

 ...حواسی مادر

. 

 

 دالرام با حال خرابی روي صندلی فرود آمد و به تنها

 چیزي که فکر می کند واکنش آقاي کیانی به اتفاق

پیش آمده استشیرین بانو براي دلگرمی به دالرام دست 
 هاي یخ

 کردي او را در دست گرفت و قبل از اینکه شروع

 کند به حرف زدن بی بی قشنگ رو به آنها کرد و

 گفت

 به جاي اینکه گوشی دستتون بگیرید و به هم از_



 خیاالت تون بگید تا این جوون هاي خام رو به جون

 هم بندازید یه کلوم از خودش می پرسید که دختر

 ال به خودت نمیچه تو چته که از صبح تا حاال ، ح

 بینی

 قبل از اینکه دالرام از این گیجی و منگی دربیاید

صدایی همهمه باعث شد که همه به پذیرایی سركبکشند که 
 دالرام با دیدن آقاي کیانی نگاهش را به

 امید که با شعف و پیروزي همراه است داد و با اخمی

 که تحویلش دادم امید جسورانه و بیپروا جواب داد

 ی اخم می کنی بابا ناباید بدون که تو اینبراي چ_

 خونه چه خبره

 دالرام با کمی دستپاچه نزدیک تر رفت و سالمی داد

 و امروز اولین روز است که سالمش بی جواب می

 ماند

 آقاي کیانی کوتاه آمدنی نیست و باز هم رو به سعید

 کرد و با حرص گفت_نشنیدم ؟

 ا میخورد وقبل از اینکه سعید با حرصی که جانش ر



 آماده است که تا با گستاخی بتازد ؛ بی بی قشنگ

 پیش دستی کرد و رودررویی آقاي کیانی گفت

 مادر اوقات تلخی نداره که ؛ قاراتل امروز صبح با _

 دوستاش رفتن بیرون دور هم کله پاچه خوردن این

 وسط جمع شو بگو بخند بوده یادش رفته آب لیمو یا

 صبح تا االن حالش خوب سرکه بخوره این که ، از

 نبود و مدام باال آورده

 بی بی قشنگ حرف میزند و رنگ و روي دالرام و

 ....شیرین بانو به خنده مزین شود ولی

 

 ولی قیافه حاج مرتضی و آقاي کیانی مرسل افضل و

 امیر گرفته شد و درهم شد

 سعید که ناباوري خیره به قاراتل که در آستانه

 ه دست است با صداي بی بیآشپزخانه کلم ترشی ب

 قشنگ زاویه نگاهش را تغییر داد و به سمت بیبی

قشنگ برگشت_ با توم مادر ، یادته همون هفته اول که 
 قاراتل رو



 خونه آوردیم تو بّر سر بریدي منم براي فردا فرداش

 صبحانه کله بار گذاشتن تو خود شب حالش خراب

 بود

 ند مسخرهتیر خالص وقتی به سعید زده شد که لبخ

 اي روي لبهاي قاراتل شکل گرفت

 آقاي کیانی با اخم غلیظی رو به قاراتل پرسید

بی خبر از من ؟سعید ناباورانه به سمت قاراتل قدم  _
 برداشت و

 روبروي قاراتل ایستاد با لحن دستوري که لطافت

 ساختگی در آن جاي دارد گفت

 منو نگاه کن _

 اولش هم قاراتل خوب میداند که چه کاري کرده

 راضی به رفتن ، نبود اما دلتنگ روزهایی بود که

 باهم دسته جمعی به هشت بهشت می رفتند و

 خوش بودند و در این پنج ماه ي که برگشته ، پیش

 نیامد که دور هم باشند یا اکبر اصغر نبودند وقتی

 آمدند امیرعلی نبود تا اینکه شرایط جور شد براي



 اصرارهاي امیرعلی راامروز صبح که آن هم به لطف 

 رسوا شدقاراتل باید آماده هر اتفاقی باشد

 محال است سعید اینطور آن هم در جمع فریاد

 بکشد

 منو با کدوم ، بیغیرت اشتباه گرفتی احمق ، که _

 اول صبح پا شدي رفتی طباخی که گوش تا گوش

 مردهاي سیبیل کلفت میشینن

 حرف هاي دوپهلوي سعید خون در رگهاي آقاي

 یانی را جوشاند و با نگاه خون بارش فقط تماشاک

 میکندقاراتل در خود مچاله شد

 شیرین بانو با تشر نام سعید را صدا زد

 حاج مرتضی اخم می کند

 آقاي کیانی با اخم دلخوري خیره به دآلرام است که

 به همه جا نگاه میکند به غیر از چشمهاي خون بار

 و گلهمند آقاي کیانی

 ن قاراتل و سعید ایستاد و او را بابی بی قشنگ بی



دلخوري به عقب هل داد و با غیض گفت_ خوب مادر 
 مگه چیکار کرده با دوستاش رفته

 بیرون ، خالف شرع که نکرد ، یک کله پاچه خورده ،

 ...حتما میلش رفته

. 

 

 سعید که میدان را براي یک تازي اش می بیند پنجه

 هبین موهایش کشید و با صداي بلند خند

 هیستریکی کرد پرسید

چی میگی بانو ؟_هرچی برو بیرون ببینم ، اصال _
 خجالت نمی کشی

 پیش چهار تا بزرگتر صداتو گرفته رو سرت

 سعید که حسابی از آقاي کیانی بابت این پنج شش

 ماه عالفی شاکی است با صداي بلند تر از دفعات

 قبل فریاد کشید

 اضافه نههههههههه خجالت چی وقتی ناموسم غلط_

 کرده



 دآلرام نگاه مرددي به شیرین بانو که متعجب از

 سعید افسار گسیخته خیر است ، انداخت و آرام

 صدایش زد_نمیخواي کاري کنی ؟

 شیرین بانو با همان چشم هاي متحیر روبه دالرام

 کرد و گفت

 سعید من اینطوري نیست آ_

 سعید بار دیگر با صداي بلندي از روي شانه هاي بی

 شنگ رو به قاراتل که در خود مچال شده کرد وبی ق

با عصبانیت پرسید_با کدام دسته از اراذل و اوباش رفتی 
 ها ؛ جواب منو

 بده خودت نزن به موش مردگی ؛ با توام قاراتل آ

 میگم با کدوم پدر سگی رفته بودي

 قاراتل ترسیده از این روي سعید بیگدار به آب زد و

 وش برسد جواب دادبا صدایی که به سختی به گ

 تنها نبودم همه با هم رفتیم _

 سعید به تمسخر وسط حرف قاراتل زد و گفت



همه با همسعید با آرامش ساختگی بی بی قشنگی که  _
 سفت و

 سخت سنگري شده براي قاراتل با لطافتی که به

 سختی مراعات می کند ، کنار زد ولی دریغ از کمی

 ه دوستجابه جا شدنه بی بی قشنگ ، سعید ک

 ندارد بیش از این به بی بی قشنگ فشار بیاورد کمی

 به سمت قاراتل گردن کشیده پرسید

 کدام همه ها _

 قاراتل که هنوز کلم ترشی در دستش هست نیم

 نگاه شرمنده به سعید انداخت و گفت

 همه دیگهسعید با حرص و پرتنش پرسید _

 همه یعنی داداش اونم بودن آره_

 کند و سعید با چشمهاي به قاراتل فقط نگاه می

 خون گرفته با حرص و صداي خفه اي که پر از ترس

 خانه خراب کن است با تمسخر وحشتناکی بی بی

 قشنگ را بی مالحضه کنار زد و درست مقابل روي

 قاراتل رسیده و با لحن پر از توبیخ و تمسخره ویران



 گر پرسید

دانگی پس همه بودن ، ِاَره اُرو شمسی کورهسعید که مر_
 اش را به تاراج می بیند به سختی

 ....قدرتش را

. 

 

 به سختی قدرتش را حفظ می کند تا با مشت گره

 شده به سر و صورت قاراتل نزند بیشتر از این طاقت

 نیاورد و با پشت دستش به شانه قاراتل زد و زمزمه

 وار طوري که فقط قاراتل بشنود گفت

 کردي تا با دیشب با چهار تا اشوه خرکی منو خر _

اون کثافت بري بیرون ، که چی رو ثابت کنی ؟تا قاراتل 
 آمد جواب سعید را بدهد ، سعید بار دیگر

 با ضربه محکم تري از قبل به شانه قاراتل زده و با

 صداي بلندتري که همه بشنوند گفت

 خفه شو خوب خف شو _

 حاج مرتضی به سمت سعید آمده از بازویش گرفت و



 قاراتل کشید با عصبانیت گفتبه سمت مخالف 

 بیا برو بیرون ببینم ؛ خجالت نمیکشی از بی بی _

قشنگ که اینطوري صدات رو انداخت رو سرت_ ولم 
 کن حاجی ، این دختره با یه ریز قدش منو

 انگشت کرده

 حاج مرتضی با تشر در حالی که سرش را تکان داد

 گفت

 درست حرف بزن بی شعور مگه بزرگ و کوچک _

 نمیشهسرت 

 سعید واقعا افسار پاره کرده بازویش از دست حاج

 مرتضی بیرون کشیده رو با آقاي کیانی که رگهاي

گردنش نبض میزند کرد و گفت_من بی شعورم که اگه 
 نبودم ، پنج شش ماِه عین

 مترسک سر جالیز دارم مگس پر میدم اون به جهنم

 خانوم داره با آب و تاب از پسر همسایه شون و از بی

 غیرتی من رونمایی میکنه

 قاراتل ناخواسته گفت



 ...به خدا یاسر _

 سعید با شنیدن نام دوباره یاسر از زبان قاراتل با

 حالت تهاجمی به سمتش برگشت و فریاد کشید

خف شو احمق تا خودم خفت نکردمحاج مرتضی رو به _
 قاراتل که پشتش ایستاده و از

 ن داد و باترس میلرزد انداخت و با تأسف سري تکا

 تاکید گفت

 عموجون شما حرف نزنید لطفاً چند دقیقه ببینم _

 تهدید سعید اعصاب آقاي کیانی را به_

. 

 تهدید هاي سعید آقاي کیانی را هم ریختند و

 ترجیح داد به آتش خشم اش ندمد اما با حرف بعدي

 سعید که گفت

 بیا تحویل بگیر آق عمو ؛ منو ببین االن چی بازم _

 یرتممن بی غ

 حرف دو پهلوي سعید آقاي کیانی را آتش کشید اما

 آتش کشیده که شیرین بانو براي اولین بار روي



 صورت مردانه سعید جا گذار سوزانده تر نیست

 شیرین بانو چون ماده شیري به سمت سعید غرش

کرد_ من ، شیرین بانو مادر تو ، دختر امان اهللا ، زن 
 حاج

 کردم مرتضی تو رو اینطوري تربیت

 مکثی کرد و با تشر ادامه داد

 آره ؛ چرا هر چی به مغز خستت میاد به زبون _

 تیزت می ریزي پسر ، مگه تو بچه ي

 سعید بادش خالی شده چون چشم هاي مادرش به

 خون نشسته و خط نشان هاي زیادي امشب دارد

 سعید از روي شانههاي ظریف شیرین بانو قاراتل را با

دو می زند را دید و نگاهش رابین آن چشم هایی که دو 
 نگاه غضبناك شیرین بانو و نگاه پشیمان و

 ترسیده قاراتل جابجا کرد و آرام گرفت

 دالرام از نگاه شاکی و گلمند آقاي کیانی چشم

 گرفت و با شرمندگی نگاهش را به زمین دوخت اصالً 

 فکرش را هم نمی کرد که قاراتل همچین کار را کرده



 یز را زیر لب نجوا کردباشد تنها یک چ

 یعنی باور کنم که بعد از بیست سال سن ، هنوزم _

 نمیدونه نباید ها و باید ها رو چی درسته چی غلط

 ،که اگه ندونه یعنی من بلد نبودم

سعید با لحن طنز که آمیخته به دلخوري گفت_ عجب 
 ضربه شستی ، شیرین بانو

 شیرین بانو دستش را نوازش گونه روي صورت سرخ

 سعید گذاشت و با بغض مادران گفت

 دستم بشکنه جاش مونده_

 اي بابا شیرین بانو چیزي نشد که بعد از سی سال_

 یه کشیده بود ، دیگه زیاد بزرگش نکن ، منم بزرگ

 میشم یادم میره

 سعید با تمام عشق همان دستی که با غضب روي

 شکوفیدصورتش رد انداخته را 

 فاق آرام طوري که فقطشیرین بانو شرمنده از این ات

 خودشان بشنود گفت

 این نبود رسمش ؛ حاال که باید به عموت بعد از _



 بیست سال دوري نشون بدي که من چه شیرمردي

 را بزرگ کردم ، اینطوري شرمنده و خجالت زدم

نگاه ...کردي ؛ قاراتل اگر هم دختر بدي باشه که نیست
 اهآرام گرفته سعید رو به قاراتل رفت و در نگ

 شرمنده ي قاراتل نشست ولی خنثی و بدون هیچ

 حس و حالی و دوباره نگاهش را به شیرین بانو داد

 که اگه بود دو سال زیر سرت و جلوي چشمت بود_

 اگه بهش اطمینان نداري چرا عقدش کرد

 سعید با لحن مخصوص شیرین بانو جواب داد

 اول اینکه من غلط کنم بخوام باعث سرشکستگی _

 شیرینم دو شما نمیدونی این دختر با یه شما بشم

 ریز قد چه بالهایی که سر من نیاورده

سعید مکثی کرد با شوخی ساختگی ادامه داد_االن که وقت 
 ! تالفیه ، نیست

 چشمک و لحن طنز سعید لبخند به لب ها شیرین

 بانو زود باور آورد و گفت

 بیا برو خجالت بکش از تو بعیده ، این همه فیلم _



 ي کردنباز

 سعید جدي شد سرش را کمی پایین آورده طوري

 که شیرین بانو هم به سختی بشنود گفت

نشنیدي چی گفت_ چرا شنیدم که چی گفتی ؛ قاراتل _
 خواسته با تمام

 نابلدي تو رو آروم کنه که بلد نبود حرفیه

 من مردم یا نه ؟_

 هستی اما نه اونی که تو این پنج شش سال سال_

 فتیخود سر یاد گر

 باشه قبول ، من خود سر ولی شیرین بانو اگه _

 زهرش بمونه حاال حاال ها کار میبره براي آروم شدن

 هاتا شیرین بانو آمد با دانسته هایش و مادرنه هایش

 سعید را آرام کند با حرفی که آقاي کیانی گفت

 دوباره سعید از کوره در آمد و فریاد کشید

 برو تو اتاق تا صدات کنم _

 راتل غلط میکنهقا_

 سعید طوري فریاد کشید که گوش هاي شیرین بانو



 سوت ممتد کشید و چشم هاي همه ي حاضرین گرد

 شد

 قاراتل مدام خودش را سرزنش می کند اما بی فایده

و بی ثمر است و به یک چشم به هم زدن آقاي کیانیاز 
 کوره در رفت و تا خواست به سمت سعید یورش

 مرتضی برادر بزرگترش ببرد بازویش توسط حاج

 کشیده شد

 امیر مرسل افضل درست مثل تول شیرها تا

 خواستند عرض اندام کند ، دالرام مقابلشان

 دستهایش را از دو طرف باز کرد و با تشر و اشاره

 چشم گفت

 ...شما تشریف_

. 

 _شما تشریف ببرید تو اتاق آتون ، خودش پدر داره

 الزم نیست شما یقه پاره کنید

 با غیظ گفتامیر 

 زر زیادي زده _



 درست صحبت کن ؛ گفتم تو اتاقتون یاال با سه تا _

 تونمحاج مرتضی براي اینکه اوضاع بدتر از این نشود با

 صدایی که به گوش همه برسد گفت

 اهللا اکبر ، ساکت چید صدا به صدا برسه بابا جان _

 انگار آب روي آتش خشم آقاي کیانی ریختند چرا

 ی درست مثل حاج عنایت پدرکه حاج مرتض

 بزرگوارش این جمله را گفت ؛ جمله اي که تکه

 کالمها حاج عنایت است

 هر کس جایی براي نشستن باشد ، نشست و حاج

 مرتضی که نزدیکترین فرد به آقاي کیانی است زیر

 لب بدون اینکه کسی به نجواي دو برادر پی ببرد

 ههاگفت_ نزدیک پنجاه ساله ت ولی درست مثل بچ

 لجبازي کردي ، نذاشتی چند ماه پیش بی سر و صدا

 عروس مون رو ببریم که تموم شد ، با این کارت

 باعث شده لنگ دراز من جلوي چشمم به برادري که

 عزیز کردم بی حرمتی کنه ، حاال سر جّد کله خرابت

 ساکت باش بذار تموم شه بره تا روزي که یه خطا بره



 بی بکشم تا دلم خنکتا من گوشش رو بگیرم و حسا

 شه ؛ بگم حرفم رو خریداري یا بازم سنگ روي یخ

 میشم

 آقاي کیانی که این جنگ را جنگ زرگري تصور

 میکند و همچنان به باردار بودن قاراتل سوءظن

دارد با صداي تحلیل رفته ي زمزمه کرد_دارم ، ولی بعد 
 از این تمام وقتو حواسمو میدم به

 جونش نریزم ، آروم نمیگیرم این بچه پررو تا زهر به

 ...حتی اگر این زهر گرفت قاراتل براي همیشه باشه

. 

 

 حاج مرتضی در این مورد مطمئن است که هیچ وقت

 اتفاقی نمیافتد چرا که به قلب عاشق سعید و قاراتل

 ایمان دارد با لبخندي که به خط اخم نگاه آقاي

 کیانی که یک سرش به سعید و سر دیگرش به

میرسد ، انداخت و رو به جمع ساکت گفت_ هرچی  قاراتل
 بود تموم شد ، رفت این حرف منم فقط با



 یه صلوات تایید میشه پس محمدیاش یه صلوات

 محمدي پسند بفرستند

 اولین کسی که ناخواسته با صداي بلند صلوات

 فرستاد قاراتل ترسید است که با صداي بلندي

 دصلوات فرستاد که در صداي جمع پنهان ش

 حاج مرتضی بعد از اینکه جمع به آرامش برگشت رو

 به قاراتل کرد و به طنز گفت

 پاشو بابا جان یه چاي پدر شوهر پسند بریز بیار _

 که راه گلوم باز شد تا قشنگ بشه حرف رو به خورد

این جماعت کله داغ چپوندقاراتل پر از ترس و شادي لبخند 
 دلنشینی تحویل

 حال مساعدي ندارد ولی با حاج مرتضی داد با اینکه

 حال بهتري به سمت آشپزخانه رفت

 سماور همیشه روشن آشپزخانه خبر از چاي تازه دم

 می دهد سینی کنار سماور را برداشت و استکان

 هایی که شسته و تمیز در آبکش کنار سینک

 ظرفشویی است را در سینی چیده و با کمی



 یختندستپاچگی قوري را برداشت و شروع کرد به ر

 چاي در استکان ها در حالی که تمام حواس و

 تمرکزش روي صداهایی که گاهی مفهوم و گاهی

نامفهوم از پذیرایی می آید ، استامیر که با قلدري هنوز 
 هم کنار پلهها ایستاده و با

 اشاره به مرسل و افضل به آنها فهمآند که نباید این

 جمع را ترك کنند

 آنها کنار دست شیرین دالرام ناامید از حرف نشنوي

 بانو روي مبل نشست

 بی بی قشنگ با ناراحتی از رفتار سعید با تسبیح

 فیروزه اي که از گردنش درآورد سر سنگین کنار

 سعید نشست و زیر لب ذکر می گوید

 وقتی قاراتل با سینی چاي از آشپزخانه بیرون آمد

توجه آقاي کیانی معطوفه قاراتل شد و با صدایی کهبه 
 ی نرم و منعطف شده رو به مرسل پسرسخت

 کوچک تر خانواده کرد و گفت

 پاشو چاي رو بگردون _



 مرسل به سرعت چشم آقاجون گفت و بدو به سمت

 قاراتل رفت

 

 و سینی را با مهربانی از خواهرش گرفته و با لبخند

تشکرآمیز خواهرش چشمکی زدافضل با دیدن سینی چاي 
 که جاي قند خالی است

 ه حرفی بزند به سمت آشپزخانه رفت و بابدون اینک

 برداشتن سینی چهار قندان پر قند در سینی جا داد

 و به سمت پذیرایی برگشت و قبل از اینکه جمع

 متوجه حواس پرتی قاراتل شود قندان ها را براي

 جمع پراکنده چید

 حاج مرتضی نگاهی به جمع کرد جمعی که از تنش

 و هستند و زیرفاصله گرفته و منتظر صحبتهاي ا

 لب با گفتن ذکري رو به جمع گفت

 با اجازه بی بی قشنگ و داداش سعید من با _

خانواده که چشم انتظار دیدن عروس سعید هستند، تماس 
 میگیرم و دعوت شون می کنم که آخر هفته



 بیان خونه ي داداش سعید ، براي شیرینی و شام

 عقد و عروسی

 ند چرا که بهآقاي کیانی بیتفاوت فقط گوش میک

 خیال باردار بودن قاراتل دوست ندارد که پسرها

 متوجه تغییرات فیزیکی اش بشوند و قاراتل در نگاه

 برادرانش خجالت بکشد

 لبخند پر از رضایت دالرام و شیرین بانو و بی بی

 قشنگی که با خوشحالی تایید میکند ، نمیشود

 منکر شد به خاطر همین حاج مرتضی رو به سعید

اتل کرد و با تاکید ادامه داد_ شما عزیزاي دل منم فردا قار
 صبح با هم با لبخند و

 بگو بخند برید ، خرید طال و لباس ، بقیه تدارکات

 عروسی هم خودم انجام میدم تا مهمون ها از راه

 برسند همه چیز آماده باشد

 بی بی قشنگ با هلهل که کردم مانع از هر حرف و

 بحثی شده

 رام به تب شروع کردند به دست زدنشیرین بانو دال



 و شادي کردن

 سعید که همچنان اخم دارد با خداحافظی

سرسنگین از خانه بیرون زدخانمهاي جمع به آشپزخانه 
 رفتند تا سفره شام را

 مهیا کنند

 مردها در سکوت در پذیرایی منتظر سفره شام

 هستند

**** 

 سعید با اخمی که همچنان مهمان صورت مردانش

 ، منتظر آمدن قاراتل است و در کمال حیرتاست 

 اول بی بی قشنگ و پشت سر آن شیرین بانو و

 دالرام با چادرهاي که به سر دارند خبر از همراهی

 کردن ، میدهند اتفاقی که اصالً سعید منتظرش نبود

 و اینکه قاراتل آخر از همه سر به زیر ، معذب و پر از

 .... خجالت کفش هاي

 

 اش را به پا میکندکفش هاي طبی 



 وقتی جمع به سعید منتظر نزدیک شدند و انتظار

 داشتند تا سعید راه را برایشان باز کند صامت

 ایستادند

 بی بی قشنگ وقتی دید سعید حرکتی نمی کند و

 همچنان پرسشگر به جمع آنها نگاه می کند با

بیخیالی گفت_ چیه مادر ، چرا راه نمی افتی ، دیر بشه 
 به غیر از

 آبمیوه خرید عروسی باید ناهار خرید عروسی را هم

 تو بازار بدي ها ما هم کوتاه بیا نیستیم چون فقط یه

 روز خریده عروسی و باید همه خرید ها امروز تموم

 شه

 سعید که حسابی غافلگیر شده با حفظ همان اخم

 نگاهش را از قاراتل سر به زیر برداشت و به جمع

 مادران داد و گفت

 من مشکلی ندارم ولی دوست ندارم مزاحم نه نه _

شما بشیم ، خودمون میریم زود برمی گردیمبی بی قشنگ 
 سعید را با حرص شیرینی کنار زد و



 گفت

 بیخود که تنها بري ، چه معنی داره دو تا جوان _

 دست به دست هم برنند بازار ، خرید

 بی بی قشنگ که همچنان به سمت در ورودي

 در خانه رو به سعید کرد و بامیرود با باز کردن 

 شوخی آشکاري ادامه داد

 بعدشم شیرین بانو که مادر شوهر خیر سرش ، باید_

 بیاد تا بدون عروسش قراره چطور ولخرجی کنه ،

 دالرامم که بمیرم براش مادر زن باید بیاد ببینه

دخترش خرید بازار عروسی رفته ، بلکه زهر نبودندختر 
 شاد بشه منم که حق توي خونه از یادش بره ،

 ...مادري سر جفت تون دارم مگه اینکه

 مکثی کرد و با حسرت نامحسوسی ادامه داد

 به غیر شما دو تا هم که اوالد ندارم و ندید بدید _

 بی بی قشنگ با مهارت بی مثالی با بغض ساختگی و

 در عین حال پر از نداشتن گفت

 راي شمامن به غیر شما دو تا اوالدي که ندارم تا ب _



نیام براي بقیه والدم برمسعید از جبهه اي که با سیاست 
 آن را می خواست

 نگهدارد ، کوتاه آمد و به سمت بی بی قشنگ رفت و

 و با عشق شکوفیدگرفتنش روي سرش را  حصاربا در 

 گفت

 تو تاج سرمی عشقم _

. 

 

 حصاربی بی قشنگ که به هدفش رسید با محبت از 

محبت جواب داد_ خیر ببینی مادر سعید فاصله گرفت و با 
 ، پس بریم تا دیر نشده

 شیرین بانو دالرام نفس آسوده کشیدند و هم قدم با

 هم پشت سر بی بی قشنگ از خانه بیرون رفتن و

 آخرین نفر قاراتل ترسید و شرمنده است که سر به

 زیر گرفته ، خواست از کنار سعید رد شود سعید

 به سمتش خم شد تا مقابلش ایستاد با دلخوري کمی

 رو در رویی نگاه خجالت زده قاراتل قرار بگیرد و با



 حرص و لحن زننده ي گفت

 میدونم تو اومدن مادر آ تو هیچ نقشی نداشتی ،_

 چون عقلت نارس تر از این حرفاست که بخواي ،

اینطوري سیاست به خرج بدي که اگه تو شعورداشتی منو 
 تر بی غیرت پیش سه چهار تا بچه االف

 از خودت نشون نمیدادي و زهره به جون من نمی

 کردي ، توي بی شعور دو سال با من زندگی کردي و

 از حساسیتهاي من خبر داشتی این غلط اضافه رو

 کردي پس بعد از این بشین و ببین من چطور تربیت

 می کنم

 خیره به چشمان سعید ، اشک به چشم هاي

 سیاهش نشست و آرام زمزمه کرد

 ست دارممن دو_

سعید با حرص جواب داد_بذار در کوزه آبشو بخور ، 
 خودت رو جمع و جور

 بجنب...کن

 قاراتل شکسته ، سعید نمی خواست ولی ناراحت و



 عصبانی است و الزم است بزرگ تري در گوشش

 زندگی را واژه به واژه یاد دهد

 نکشد و حصارسعید حفظ ظاهر کرد تا قاراتل را به 

 ستاد تا برود ، برگشت قبل ازمشت به قاراتل ای

 اینکه بیرون برود با حرص رو به قاراتل دستوري

 گفت

 خودت رو جمع و جور کن بیا سوار شو ولی فقط_

حواست به من باشه ، حق انتخاب یه چیزي رو نداري، 
 باید تو هم حسرت بکشی تا آخر عمرت درست

 مثل منی که تا آخر عمرم حسرت غیرتی که به

 اج رفت رو میکشمدست تو به تار

 حصاراشک قاراتل افتاد تا خواست خودش را به 

 سعید بیاندازد؛ نه اینکه خورد شد باشد نه این

 را براي لحن دل شکسته ي سعید می حصار

 خواست

 سعید کف دستش را پشت کمر قاراتل گذاشت و

 اجازه هر عکس العمل را از قاراتل گرفت و ، وادارش



ه درخواست بی بی قشنگ هر کرد به بیرون رفتنمادران ب
 سه با هم در

 ...صندلی عقب ال نود حاج مرتضی نشستند

. 

 

 اصرار سعید براي اینکه بی بی قشنگ پیاده شود و

 روي صندلی جلو بنشیند هیچ تاثیري نداشت و بی

 بی قشنگ مصرانه کنار شیرین بانو و دالرام در

صندلی عقب نشست قبول نکردسعید با نارضایتی ماشین 
 به حرکت انداخت و به را

 سمت بازار رفت

 بی بی قشنگ با سیاست تمام با آمدن شان

 میخواهد بهترین خاطره از خرید عروسی براي شان

 به جا بماند چرا که خوب میداند این روزها هم

 میگذرد و تنها از آن ردي براي روزهاي بی حرفی

 می ماند تا با گفتن خاطر زنده کنند سکوت مرگ آور

 رازندگی 



 قاراتل که تا قبل از اینکه وارد بازار شود مغموم و

دلشکسته نشست است ، به محض اینکه بازار وشلوغی 
 اش را دید همه چیز را فراموش کرد و خنده

 از روي لبهایش برداشته نمیشود

 هر چیزي که می دید با شادي و خوشحالی می

 پسندید و سعید بدون هیچ حرفی پولش را پرداخت

 بعد از آن ساکت و صامت کناري میمی کرد و 

 ایستد و تنها مادرها با ذوق و شوق تبریک میگفتند

 قاراتل که در جمع شاد دور ورش غرق است رفتار

 سعید زیاد به چشمش نمی آید

 همه چیز در بازار خوب پیش میرود تا آنجا که

 سعید همه را به سالن آبمیوه فروشی برد و بی بی

ت_واي خیر ببینی مادر دیگه قشنگ با شوخی و خنده گف
 داشتم هالك می شدم

 و بعد از آن دوباره صحبت به سمت خرید زرق و

 برقش کشیده شد که شیرین بانو با عشق رو به

 قاراتل سعید که با سیاست بی بی قشنگ کنار هم



 نشسته اند کرد و گفت

 قاراتل مادر اگه ناراحت نمیشی سرویس طال سفید _

 شب چله سفیدي طال سفید بر دارد ، تو مثل برف

 ..بیشتر به سر و سین

 سعید با ناراحتی و با صداي پر از شماتت تعجب

وسط حرف شیرین بانو زد و گفت_ مادر من چه خبر با 
 صداي بلند از چی داري تعریف

 می کنی ؛ کو تا خرید طال

 شیرین بانو با اخم ریزي سعید را بیجواب گذاشت

 ز سالن آبمیوهبعد از خوردن آب میوه و کیک ا

 فروشی بیرون آمدند

 ...شیرین بانو با دیدن اولین طالفروشی که و

. 

 ویترین پرو پیمانش خبر از بیشترین تنوع طال را

 داشتن همه را به همان سمت سوق داد و سعید با

 پوزخند آشکار پشت سرشان راه افتاد

 شیرین بانو با بی حواسی تمام پیروزمندانه وارد طال



 بعد از آن بی بی قشنگ وقت شیرین فروشی شد و

 بانو متوجه شد شرمنده رو به بی بی قشنگ کرد و

 گفت

 خدا مرگم بده اصال حواسم پرت شد شرمنده شدم_

بی بی قشنگ با خنده و شادي جواب داد_ این چه حرفی 
 مادر ، اول و دوم نداریم که ، ذوق

 خرید به همون افتاده، فقط حیف مردان و نیاوردیم

 ته ، خدا رحمت کنه کربالیی صفدر رو ولی اگرکه الب

 شما مردا تون اومده بود حداقلش یه انگشتر توي راه

 بازار خرید ، بودید

 مرد جوان طالفروش که پشت ویترین طالي پیش

 رویش ایستاده با خوشرویی رو به بی بی قشنگ

 بدون هیچ تعارفی گفت

 خیلی خوش اومدید ؛ شما انتخاب کنید مادرجان _

 با کمال میل تقدیمتون می کنم تا این تحفه ، من

افتخاري باشه براي تمام عمرمبی بی قشنگ با مهربانی 
 ذاتی جواب داد



 اي، تو خیر ببینی مادر از جوونی ت ، تو شیر مرد _

 کدوم زنی ، نوردیده که انشاهللا مادرت داغتو نبینه

 دو سرویس طال روي پیشخوان است یکی زرد و

 هر دو در زیبایی منحصر هستند ودیگري سفید که 

 بین مادران جمع در حال رایزنی است که با حرف

 سعید که مخاطبش جوان طالفروش است جمع را

 متعجب کرد

جناب بی زحمت قیمت دو تا رو لطف کنیدجوان طال _
 فروش که فکرش را هم نمیکرد این جوان

 برازنده انقدر سخاوتمند باشد با چاپلوسی که توأم با

 است سرویس طال ها را برداشت تا با وزن کشی وقار

 آخریه قیمت را بگوید

 سعید رو به جمع مادرها کرد و گفت

 ... بی زحمت انگشتر انتخاب _

. 

 



شیرین بانو با تعجب پرسید_ وا مادر ، مگه حلقه ازدواج 
 رو ما باید انتخاب کنیم

 سعید با لبخند رو به مادرها جواب داد

 ببینم شما به غیر حلقه حلقه هم به چشم ولی _

 دیگه انگشتر نمیخرید

 شیرین بانو با خوشحال از این کوتاه آمدن سعید

 گفت

 چرا مادر قربونت بشم ، می خرند تازه النگو هم _

 میخرندقاراتل خوشحال مشغول انتخاب حلقه است و

 مادرها باز هم با اختالف سلیقه در انتخاب انگشتر و

 تک پوش شبیه به همسعید با سخاوتمندي تمام سه 

 و فوق العاده زیبا انتخاب کرد که نظر هر سه مادر را

 جلب کرده و به دست طالفروش جوان داد

 سعید در آخر یک نگاه به جمع زنان زندگیش

 انداخت و پرسید

 تمومه دیگه ، یا بازم هست _

 چقدر این لبخند ها و شادي زنان زندگی اش الزمی



خصوصاً خندهدلبرك بی جان و روح خسته سعید است ، م
 معرفتش که فراموش کرد تمام اتفاقات

 پشت سرش را و با ذوق گفت

 واي چقدر طال انگار قراره زره پوش برم جنگ _

 و با شادي شکوفیدبی بی قشنگ گونه ي قاراتل را 

 بدون اینکه جوان طالفروش را در نظر بگیرد

 شعرخوانی کرد

 ت و پاشامشب حنابندونه حنا حنا میبندیم به دس_

 میبندیم اگه حنا نباشه به جاش طال میبندیم

 سعید خبیثانه لبخند زد و مقابل چشمهاي

حیرتزده جمع انگشتر انتخابی بی بی قشنگ و یکتک پوش 
 انتخابی خودش را به سمت بی بی قشنگ

 گرفت و گفت

 ناقابل _

 تا بی بی قشنگ به خودش بیاید و بفهمد سعید

 حصارد زده در چطور دلش را به نام خودش سن

 پسرانه ي فرزند این روزهاي بی کسی اش محو شد



 سعید همان گونه انگشتر انتخابی شیرین بانو دآلرام

 و تک پوش هاي انتخابی خودش را با یک قابل نداره

 به سمت آنها گرفته ، هر دو مادر پر از شادي و

تعارف هاي مادرانه هدیه هایشان را گرفتندبی بی قشنگ 
 را در کلبه ي خودش ، خودش و سعید

 جایی که کربالیی صفدر با عشق آن را بنا کرد، دید و

 در نگاه شاد جمع خودش با اشک هاي که چون

 سعید انداخت حصارمروارید می بارد خودش را در 

 که با شنیدن صداي پر از دلتنگی کربالیی صفدر

 چشم بست

 اینم اوالد صالح ببین و کیف شو _

 مه گرفته حصارقشنگ و اشک هاي دلتنگ بی بی 

 ...ي کربالي صفدر

. 

 بی بی قشنگ فکرش را هم نمی کردند نه ، به خاطر

 زر و سیم این دنیاي ناقابل فقط به خاطر نگاه پر از

 ...صداقت سعید که پر است از اعتراف به فرزندي



 آخر هاي خرید بازار عروسی است که نگاه قاراتل به

 قاراتل را همهمزون لباس عروس افتاد و رد نگاه 

 دیدند و سعید از همه بیشتر ؛ همه با هم به سمت

 فروشگاه مزون عروس رفتند و قاراتل که روي ابرها

 رویاپردازي میکند و رویاها وقتی قشنگتر شدند

که وارد فروشگاه شدنددخترك ریزنقشی که غرق در 
 آرایش است از ورود

 جمع استقبال کرد و با لوندي خاصی نزدیک شد و

 گفت

 خیلی خوش اومدید میتونم راهنماییتون کنم یا _

 مدل خاصی مد نظرتونه

 مادرها که ذوق زده ، هستند به کل سفارش بی بی

 قشنگ را که توصیه کرده ، بود سعید را با قاراتل

 تنها نگذارند ، فراموش کردند ، از اول خرید تا االن

 حواس شان به قاراتل و سعید بود تا با هم خلوت

 ا سعید یک در هزار بانیش کالم قاراتل رانکنند ت

 آزرده نکند با تمام بی حواسی هر کدام به سمتی



 رفتندقاراتل هم به تب همراه دخترك ریز نقش ،که

 خودش را چون بنرهاي تبلیغاتی درست کرده همراه

 شد

 سعید با تمام سنگدلی به رویا پردازي هاي قاراتل

 نگاه می کند

 نی که لباس مزون درقاراتل که درست پشت مانک

 تنش خودنمایی می کند ، ایستاد و روي پنجه

 پاهایش بلند شد و ایستاد تا در آیینه ي رو به رو به

 رویا پردازي اش بال و پر بیشتري بدهد که صداي پر

 از خنجر سعید به جان رویاهایش افتاد و با بی

عدالتی تمام سرش را برید_ بیخیال عروس خانوم ، این 
 گفتم بایداونی که 

 زهرش به دلت بمونه ؛ بعد از این هرجا عروسی به پا

 باشه می برمت تا ببینی زهره ش به جونت بیفته که

 تو لباس عروس نداشت و نتونستی باهاش توي جمع

 مهموناي عروسی بدرخشی و برقصی ؛ غیرت مرد

 آخرین و اولین چیز با ارزشش که تو غیرت منو نه



 م بی شعوري نابودشخور کردي نه لح تو با تما

 کردي ، حاال هم اولین نفري هستی که لبخند میزنی

 ... و

. 

 _ و از همه می خواهی که از این مزون و همه مزون

 هاي این شهر حتی دنیا چشم پوشی کند و تا آخر

 مراسم حق نداري بري تو لب

 قاراتل برگشت و به چشم هاي دلتنگ و غریب این

 و با لبخندي که زد روزهاي سعید ، خیره نگاه کرد

 قطره اشکش را مهار کرد و از کنار سعید با تمام وقار

 و متانت گذشت

 سعید که انتظار این واکنش را از قاراتل را نداشت

 زیر لب نجوا کرد

همین خاله ریزه ، زن زندگی من والغیرهرچی بی بی  _
 قشنگ و شیرین بانو اصرار کردن

 فت که نرفت وقاراتل زیر بار انتخاب لباس عروس نر

 به قدر ماهرانه رفتار میکند که سعید را هم متحیر



 رفتار پر سیاستش کرد

 دالرام که شنونده حرف هاي رد و بدل شده آن دو

 در مزون عروس بود هم به روي خودش نیاورد و

 خیلی ریلکس انگار نه انگار که شنونده صحبتهاي

 آن ها بوده رفتار میکنند

 همیشه طرف حق ماجرادالرام زن فهمیده است و 

است و در این روزها با قاراتل تنها نبوده وگرنه خوببلد 
 است که گوش دختر سر به هوایش را بکشد و

 متهم کند بابت رفتار و کار نسنجیده اش

 بی بی قشنگ نگاهی به پشت سرش کرد و با دیدن

 سعید که با حواس جمع پشت سرشان است اخم

 ریزي کرد

 ید که با حواس جمعبی بی قشنگ به سمت سع

 پشت سر آنها راه میآید برگشت و با ایستادن ش

 سعید را متوقف کرد و با ناراحتی و دلخوري گفت

 من این موها رو تو آسیاب عمو یعقوب سفید _

 نکردم ؛ تو چیزي بهش گفتی ولی انقدر دختر نجیب



و با آبرویی که به روي خودش نمیاره ولی عیب 
 کار بد کرد و تو با بدتر داري ندارهمادر ، این دختر یه

 جواب شو پس میدي

 سعید با حرص و تعجب پرسید

 کار بد فقط؟ _

 بی بی قشنگ اجازه نداد که سعید بیشتر از این

 حرف بزنند و با غیظ آشکاري گفت

 مگه میشه دو سال تمام زیر سرت بود رفت و _

 آمدش دیدي ؛ نشست و برخاست شم دیدي ، اگه

 خواهان شی پس مشکل از تو بدي ازش دیدي بازم

 نه اونبی بی قشنگ گفت و رفت ، نمود تا جواب سعید را

 ...بشنود

. 

 

 سعید آرام ولی پر از غرور اعتراف کرد

 اصالً دختر بدي نیست ، هم دوسش دارم هم ازش _

 باید یعنی مجبور که بلد باشه ...ناراحتم ولی باید



و جمع کمی  کنارم بمونه ، با همین شرایطقاراتل موقرانه
 دمغ و ناراحت از پاساژ

 بزرگ لباس هاي مجلسی بیرون می آمدند که

 شیرین بانو با دیدن ماکسی فوق العاده زیباي که

 پشت ویترین چون مروارید میدرخشید از حرکت

 ایستاد ، بدون اینکه حرفی بزند به همان سمت رفت

 و هر لحظه که نزدیکتر می رود لبخندش بیشتر

 وسعت می گیرد

 شیرین بانو که درست رو به ویترین خیره به ماکسی

 بلند نامزدي با خوشحالی بدون اینکه نگاهش را از

 روي ماکسی بردارد ، دست درون کیف دوشی اش

 برد و گوشی را از کیفش بیرون کشید و با گرفتن

 شماره سعید بدون هیچ حرف اضافه گفت

انو با سعید بیاید اینجا ، اینجایی که من هستمشیرین ب _
 تردید و ترس بامزه که انگار برگرد و

 ماکسی زیبا و بی نظیر از پشت ویترین ناپدید می

 شود ، برگشت تا با بلند کردن دستانش آنها را



 متوجه موقعیت خودش کند

 قاراتل اولین کسی است که از دور شیرین بانو را دید

 چرا که مدام دوره خودش می چرخد تا در پیدا

 و به سعید کمک کندکردن شیرین بان

 قاراتل رو به سعید و جمع شیرین بانو را نشان داد و

همه با هم به سمت شیرین بانو رفتندوقتی جمع سرگردان 
 به شیرین بانو رسید به غیر از

 سعید همه محو تماشاي ماکسی پشت ویترین شده

 سعید با دلخوري به شیرین بانو گفت

 کلمه مادر من از شما بعیده ، زنگ میزنی یک_

 تلفنت رو هم که جواب ...میگی و قطع میکنه 

 ...نمیدي

. 

 شیرین بانو با ذوق هیجان رو به سعید با عجله گفت

 ...حق با تو مادر حاال بیا بریم تو _

 شیرین بانو رفت و سعید با لبخندي که مختص

 شیرین بانو است سري به چپ راست کرد و همه با



 هم وارد فروشگاه لباس شب شدن

 ي زیبا رو و متین که پشت پیشخوان در حالدختر

 خواندن کتاب زندگی من هستی ، نشسته با دیدن

 جمعی که با هم وارد شدن کتاب را زیر پیشخوان

 گذاشت و با لبخند متینی از روي صندلی بلند شد و

 با سالمی که رو به جمع داد از پشت پیشخوان بیرون

 بزن و رو به آمدشیرین بانو به کسی اجازه نداد تا حرفی

 قاراتل با محبت و مهربانی گفت

 عزیز دلم شما برو اتاقپرو االن میام_

 قاراتل با راهنماي فروشنده ي جوان به سمت اتاق

 پرو رفت

 دخترك مودبانه با درخواست شیرین بانو ماکسی

 پشت ویترین را به دستش داد و در این حین گفت

 دونهاین لباس نامزدي تک سایز ، فقط همین یه  _

است براي نمونه آورده ایم و تنها علت اینکه چرایدونه 
 است اینکه خیلی گرونه و صاحب مغازه

 مطمئن از اینکه اینجور لباس ها فروش ندارند ،



 نیاورده ولی چون کاردست خواهرشون هست

 گذاشتن پشت ویترین

 دخترك با افتخار خاصی ادامه داد

 ارچه تركپارچه بهترین کیفیت رو داره ، اصال پ _

 نیست پارچه درجه یک بروجرد با بهترین کیفیت و

 دوخت

 دخترك فروشنده به قدري ماهرانه و با وقار و بدون

یاوه گویی توضیح میدهد که سعید بی حوصله راهم 
 کنجکاو کرده که بیشتر راجب لباس نامزدي

 بدانند

 شیرین بانو ماکسی را به دست قاراتل رساند و

 قت پوشیدقاراتل با احتیاط و د

 شیرین بانو به محض اینکه در اتاق پرو را باز کرد از

 آنچه که میدید و تصور میکرد هم زیباتر شده است

 و شکوفیدشیرین بانو با ذوق گونه گلگون قاراتل را 

 شروع کرد به تعریف کردن و در همان حال قاراتل را

 برگردان و موهاي گیس شدهاش را باز کرد و با سر



ع کرد به شانه زدنموهاي خوش حالت انگشتاتش شرو
 قاراتل را با کش موي که به

 دست دارد در باالترین نقطه از سر قاراتل جمع کرد

 و دم اسبی بست

 قاراتل که حال خوبی دارد خودش را چون شاهزاده

 اي افسانه ها در آینه نگاه می کنند که توسط

 شیرین بانو به زیبا ترین شکل ممکن چرخید

 ...رست مثل شینیون کارهاي ماهرشیرین بانو د

. 

 ماهر موهاي پر پیچ و تاب قاراتل را روي شانهاش

 ریخت و از کنار شقیقه هایش تار موهاي پر پیچ تاب

 داري را بیرون کشید و از کش مو آزاد کرد و صورت

 قاراتل را در موجی از پیچ و تاب ها قاب گرفت

 تشیرین بانو با لبخند محو تماشایی نو عروسش اس

 ، قدم پیش گذاشت و پر از لذت گونه ي قاراتل را

 و با فاصله گرفتن از قاراتل سعید را صدا زد شکوفید

 سعید بدون هیچ احساس و لبخندي به سمت



شیرین بانو آمدشیرین بانو با دیدن سعید با گفتن ، ببین 
 چطور از

 کنارش گذشت و سعید آن لبخند پر معناي شیرین

 بانو را ندید

 ه در اتاق پرو قرهاي ریز که می ریزد و باقاراتل ک

 نازي ریز ریز می خندد با دیدن خودش در آیینه و

 از لباس بی نظیري که به تن کرد پر از لذت ، چرخ

 می زند انگار که در فستیوال رقص بال شرکت کرده

 سعید مات و مبهوت خیره به ملکه ي زیبایی که

 مقابل رویش دلبري میکند محصور شده لبخند

 میزندلباس بلند و سفید براق با آن مروارید دوزي هایی

 که شبیه به قطره هاي باران از سراسر لباس سرازیر

 است یا آن یقه قایقی شکلش که به زیبایی ، سرشانه

 ش را به نمایش گذاشته و به بهترین شکلبازهاي 

 روي اندام بی نقصش نشسته و یا آستین هایی که

 زیبایی با حریر نرم و براي تکمیل کردن این همه

 لطیف لباس را در اوج زیبایی محصور کرده به تماشا



 ایستاده و ستایش می کند

 سعید با تمام مهري که به قاراتل دارد فراموش کاران

 کشید و در حصارقدم برداشت و تمام قاراتل را به 

 گوشش نجوا کرد

دارد  حصاردوست دارمهمانطور که قاراتل را در _
 يموسیقی زیبا

 پخش شد و هر دو را به رقص دونفره عاشقانه ي

 حصاردعوت کرد و چه زیبا قاراتل به رهبري در 

 ... سعید با تکانهاي ریز میخورد

 صحنه زیبا و دلچسب با صداي شیرین بانو تمام شد

 سالم حاجی جان_

 .... نه دیگه آخراي خرید ...نه کارمون تموم نشده..._

 یاییم سمت خونهدیگه کم کم داریم م....باشه 

 ...شما هم مراقب خودت باش ...سالمت باشی ...

. 

 سعید با لبخنده زیباي از قاراتل فاصله گرفت و با

 شوق و شوخی که این روز ها از سعید کمتر دیده



 شده گفت

 صداي زنگ گوشی بود آ ؛ منو باش خیال کردم به _

 افتخار ما دارن پخش می کنن بقی شو فردا بریم؟

 ... لبخند سر شوقش سعید را سر ذوق آورد قاراتل با

 سعید قصد رفتن کرد که قاراتل با حال خوبی

 شانهسعید انداخت و روي  حصارخودش را در 

و آرام سرش را به سمت باال بلندکرد و  شکوفیدسعید را 
 روي پنجههاي پا بلند شد و چانه سعید را با

 شکوفیدهم با تمام عشق 

 ..نشود دیدلبخند سعید چیزي نیست که 

 دلبري نکن دختر ؛ لباس تو عوض کن بریم دیگه _

 سعید رفت و قاراتل با لبخندي که قصد جمع شدن

 ندارد با هیجان سر انگشتانش را دست روي لبهایش

 گذاشت و براي خودش رو به آینه بوسی حواله کرد

 سعید خیره با آیینه روبروي فروشگاه اخم بامزه

د_بازم که وا دادي ، پسر تحویل خودش داد و زمزمه کر
 خوب



 آنطور که سعید می خواست پیش نرفت اینکه قاراتل

 لباس سفید عروس نپوشد ، شد ولی با انتخاب

 شیرین بانو لباس عروس مقابل ماکسی انتخابی به

 هیچ بیشتر نزدیک است

 خریدها وسط پذیرایی به رویت جمع مردان رسید

 هدیه تنها چیزي که حاج مرتضی را غرق غرو کرد

 هاي است که سعید براي بی بی قشنگ و مادرها

 خریده

 غروب که شد حاج مرتضی از آقاي کیانی خواست تا

با هم به بازار بروند و تنها نیتش براي رفتن دو نفره 
 ،خرید هدیه براي عروسی است که به اتفاق آقاي

 کیانی هر دو جداگانه نیم ست زیباي خریدند

 مهمان هایی است کهخانه ي آقاي کیانی میزبان 

 فقط با یک تماس تلفنی از جانب حاج مرتضی آمده

 اند

 هیچکس حرفی از این نزد که سالهاست چرا از او

 خبري نیست و تنها لحظه همه بغض دار رو گرفتن



 حصارکه ننه ریحانه و حاج عنایت آقاي کیانی را به 

 گرفتند و با بغض گفتند

 بعد از اینحاشا به معرفت نداشت پسر خلف ، من _

همه مدت باید بیام نوه هامو ببینمامیر با تمام اخالق خاص 
 خودش ناخواسته به ننه

 ریحانه که زیباتر از آنچه که دالرام در قصه هاي

 شبانه کودکشان در گوششان زمزمه کرده لبخند

 ...زد

. 

 

 گفت_ننه جون ، خوشگل تر از اونی هستی که مامان

 نگی رو از کی ُبرديدالرام میگفت ؛ تو این همه قش

 ننه ریحانه با دیدن نوه هاي خوش قد و باالیش که

 کنار هم ایستادهاند به طنز گفت

 اینو نمی دونم ننه ولی ، تو بدون که قیافت رو_

 مدیون منی و قد و قامت تو مدیون آقا عنایت وگرنه

 ... ، هیچی نمی شدي



 تنها مهمانهاي جمع پنج عمو و سه عمه و تنها خاله

 نها دایی سعید است که همراه خانواده هایشانو ت

 و پدر مادر شیرین بانو که در جمع از احترام خاص تر

برخورد هستند می شود ، دیدافضل همیشه با لودگی رفتار 
 می کند آن هم

 نامحسوس و به دور از چشم آقاي کیانی ؛ افضل با

 شرارت در گوش ننه ریحانه زمزمه کرد

 ن یا تو گنجه داري بازمننه تعداد بچه ها همی _

 ننه ریحانه نگاهی به چشم هاي پر شیطنت و تفریح

 افضل انداخت و جواب دندان گیري داد که افضل را

 کیفور کرد

 نه ننه جون دیگه تمومه ولی ، کلید گنجه رو دادم _

دست پسر آ_خوب پس ننه ، پس االن منم کلید داره گنجه 
 م

 دیگه ، آره ؟

 داري به افضل انداخت و پرسیدننه ریحانه نگاه معنا

 بگو ببینم پدر صلواتی ، چی میخواي _



 افضل بدون نگاه کردن به شخص مورد نظرش با

 آدرس دادن خاص خودش گفت

 موقعیت ساعت سه ، دختر کدوم یکیه که منم_

نسل رو گسترش بدمننه ریحانه با دیدن نوه دختري اش 
 بلند و نمکی

 آقاي کیانی را خندید و با شیطنت با صداي رسایی

 صدا زد

 سعید کجا رفتی مادر ، بیا ببینمت کارت دارم_

 افضل پررو پررو و پر از لودگی رو به ننه ریحانه

 گفت

 به هر حال من که پسندیدم ، اونم مجبور که _

 بپسند وگرنه ترشی لیته ي میشه که نمیشه به روش

 نگاه کرد؛ اگر کاري نیست ما بریم که کار زیاده

ی که گوشی به دست مشغولصحبت کردن با آقا آقاي کیان
 امین است ، با یک خدا حافظی

 تلفن را قطع کرده و به سمت ننه ریحانه که با شوق

 ...می خندد ، رفت



. 

 

 درست قبل از آمدن قاراتل ، آقا امین به دستور

 آقاي کیانی راهی کاشان شد براي بررسی کاِر دختر

 ده و با نشانجوانی که چند روز پیش ، به حجره آم

 دادن نقشه هاي بی نظیري که مدعی بود خودش

 کشیدهآقا امین بعد از اینکه تمام کارهاي دخترك را دید با

 آقاي کیانی تماس گرفت و گفتههاي دخترك را

 تایید کرده است و از فرصت پیش آمده استفاده کرد

 و براي بازدید بناهاي تاریخی راهی حمام فین کاشان

 شد

 غول تماشا بود که دختري با لهجه غلیظآقا امین مش

 آذري صدایش زد

 ببخشید آقا ، میشه بپرسم قدمت این بنا چقدره؟ _

 آقا امین وقتی به سمت صدا برگشت با دیدن

دخترك براي اولین بار در عمر  سالهاش لبخندجانداري 
 زد و باز هم در کمال تعجب رفتار نوظهوري



 را از خودش به نمایش گذاشت

 !شبیه راهنما هاي باستان شناسیم؟خیلی  _

 دخترك نگاهی به قد و قامت و پوشش آقا امین

 انداختن ، نگاهش را به سمت دیگري ُبرد ؛ آقا امین

 رد نگاهش را گرفت و با دیدن مردي هم تیپ و

 پوشش خودش که در جمع دختران جوان در حال

 توضیح راجب فضاي بیرونی عمارت است لبخندي

 که هم صحبتی با دخترك را از دستزد و قبل از این

بدهد با شیطنتی که از او بعید است گفت_ شیرین زبون ، 
 درست لباس هام شبیه راهنماي

 اینجاست ولی من خوشگل تر و خوش قد و باال ترم آ

 دخترك باز هم با لهجه غلیظ آذري موقرانه و

 برخالف تصور آقا امین لبخند محجوبی زد و گفت

 ز طرف من بودببخشید اشتباه ا _

 بدون اینکه منتظر جواب آقا امین باشد با آرامش

 مثال زدنی رفت

 آقا امین که اصالً فکرش را هم نمیکرد که اینطور



 برخوردي ببیند ، لبخند متعجبی زد نه اینکه اهل

این حرف ها و رفتارهاي هنجارشکنانه باشد ، نه بودو نه 
 هست ولی ، از رفتار دخترك جوان خوشش آمد

 بر خالف اخالق خاصش ، تمام طول روز را پا به پايو 

 دختر ك ، با فاصلهاي که دخترك جوان هم ، متوجه

 شود دنبالش قدم بر می دارد ولی دریغ از رفتاري که

 ...بفهمد دخترك از این رفتار خوشش آمده یا نه

. 

 

 دخترك جوان به سمت سرویس بهداشتی رفت و آقا

ولی اش به دنبالشراهی امین برخالف رفتاِر خشک و اص
 شد و قبل از اینکه دخترك وارد سرویس

 بهداشتی شود آقا امین عامیانه و صمیمانه گفت

 بین منو شیرین زبون ، تنها جایی خلوت نرو ، مکه _

 تو اینجا غریبه نیستی

 دخترك جوان برگشت و تنها جواب آقا امین سکوت

 سکوت و سکوت است و این رضایت بخش ترین



 ایی از جانب آقا امین استقسمت آشن

 آقا امین با آقاي کیانی تماس گرفت لحن صحبتش به

 قدري براي آقاي کیانی غریب و ناآشنا است که آقاي

 کیانی پرسید_ سرحالی پسر ؟ خبریه ؟

 اگر اجازه بدید چند روزي رو نیستم وقتی اومدم و _

 همه چیز درست بود ، توضیح میدم

 نید باور نداشت ،آقاي کیانی به حرفی که می ش

 متعجب زیر لب زمزمه کرد

 أمین و توضیح ! به حق چیزاي نشنیده _

 تمام شش ماه را آقا امین به دنبال دخترك رفت و

 آمد از خانه تا پیشدانشگاهی دختران نورا ، آنقدر

راجب دخترك پرس و جو کرده ، است و می داند ،که 
 راجع به خودش و گذشتهاش آنقدرها اطالعات

 دندار

 لبخندها و خنده هاي ریز مردانه در این روزها جزو

 الینفک صورت مردانه آقا امین است تا اینکه در یک

 روز پاییزي دخترك جوان به تنهایی به سمت بازار



 زنجان میرفت که به یک بار به سمت آقا امین

 برگشت

 دخترك جوان این روزها به این سایه مردانه و

 ار نسنجیده ي ،مهربان عادت کرده ولی ، رفت

 نداشتهآقا امین ایستاد و منتظر رفتار دخترك جوان است ،

 که با قدم هایی که به سمتش برداشت لبخند روي

 صورتش ، مردانه تر و با وقارتر شد و پیش از اینکه

 دخترك جوان حرفی بزند ، آقا امین با لحنی

 دلنشین گفت

 !سالم ، شیرین زبون_

 ین انتظار ، داشتهجواب چیزي نیست که ، آقا ام

 ...باشد ولی

. 

 ولی هر کلمه ي دخترك با آن لهجه غلیظ آذري

 قلبش را مچاله کرد

 اگر تو این مدت ، از طرف من و خانواده ي من _

 رفتاري در شان خودتون ندیدید ، پس بدونید



 کارتون از اساس اشتباه و غلطه ، من هیچ وقت نه

 پایین خودم رو و نه خانواده ام رو در این حد

 نمیکشم ، چون این رو از خانوادم یاد گرفتم دوست

 داشتن و خواستن اگر تو کوچه بازار باشه عیاري

 نداره و این بی خانواده ، بودن طرفین را آشکار می

 کنهآقا امین با اخم هاي درهم قدم کوتاه ، ولی

 ترسناکی را ، به سمت دخترك برداشت و درست

 سالگی اش ، نقابمثل تمام روزهاي بیست و پنج 

 همیشه همراهش را به صورت زد و تا آمد آوار شود

 سر دخترك ، دخترك با جسارت تمام تیر خالص را

 زد

 به قول ، قدیمیها اگه سر سفره پدر مادر بزرگ _

 شدید بهتره دست از این رفتار زشت و زننده

 بردارید و راه درست را در پیش بگیرید

 انیت و رگ هایی کهآقا امین با صورتی سرخ از عصب

 متورم شده و نبض میزند رو به دخترك سرش را در



نزدیک ترین حالت ممکن به صورت دخترك نگهداشت ؛ 
 ترس را در چشمهاي دخترك دید ولی با

 خشمگین ترین حالت ممکن گفت

 همون بزرگتر هاي قدیمی گفتن ، زبان تیز سر _

 سبز میدهد بر باد ! شنیدي ؟ اینقدر جسارت و سر

 بون ، داشتن براي دختري به قد و قواره تو تو اینز

 مخصوصا .سن ، و سنه ننه بزرگت هم خوب نیست 

 تو جاي خلوت ، نترسیدي بزنم تو دهنت و گونی

 سرت کنم ، هلت بدم تو ماشین و بالیی سرت بیارم ،

 که از بودنته پشیمون بشی ، به تو یاد ندادند که

 تجاوز چیه ؟ یا نباید از جاهاي خلوت بري ، میدونی

 بیشتر و بهتر توضیح بدم ؟

 دخترك ترسید و زهر ترکان ولی زبانش ، قلبش را

یاري کرد_ اگه روزي ، یه جایی جشن بود ، و من و تو 
 با

 خانواده هامون اونجا بودیم ، تو از من بخواه که براي

 بودن تا ابد کنارت فکر کنم



. 

 

 رفت تاآقا امین با تمام قوا به سمت دخترك خیز گ

 دخترك خوش زبان را فراري دهد ، چرا که خوب می

 داند ، جشنی و خانواده اي در کار نیست و این

غمگین ترین تراژدي زندگی آقا امین استآقا امین امروز 
 بیشتر از روزهاي دیگر نداشتن هویت

 و خانواده آزارش داد و با بغض خیره به دختري جوان

 وبی می داند کهاست که تمام جانش را می برد و خ

 آینده ي با این تک دخترت ، ناز پرورده ندارد ولی ،

 قلب بی قرارش یاري نکرد وگرنه همان روزهاي اول

 که راجع به دخترك و خانوادهاش پرس و جو کرد ،

 حساب کار دستش آمد و مدتی را دورادور فقط

 ...تماشا میکرد و براي قلب عاشق مرثیه میخواد

 از چشمش چکید و بعد از شش ناباورانه قطره اشکی

 . ماه راهی قم شد ، تا با کار کردن زیاد فراموش کند

 مگر میشود ؟



چشم آقا ، اومدمصداي آهنگ آذري در کِل محله پیچید _
 و پسرهایی

 که دست به دست هم در حیاط خانه آقاي کیانی

 آذري میرقصند و پا می کوبند و دختران روي ایوان

 تهاند و ریز ریز می گویندگرده عروس به تماشا نشس

 و می خندند

 تمام آنچه که براي شادي در عروسی نیاز است بدون

 تشریفات در این حیاط ، فرش شده به راحتی

 پیداست و در گوشه ترین قسمت حیاط مردان برنج

 آبکش می کنند و هر از گاهی براي شادي و خنده

 جوانانشان به میدان رقص میآیند و در رقص آذري

مام میگذارندخانم هاي جمع به رهبري ننه ریحانه سنگ ت
 ، خورشت

 عروسی را باور میکند و مشغول حرف هاي زنان

 هستند

 عروسی وقتی به اوج خودش رسید که یاسر براي

 رقص یه نفر از جمع پسرها فاصله گرفت و پسرها



 هم تماشاگر رقص بی نظیرش و پرستو از روي

 ...ایوان

. 

 کند ، تا اینکه یاسر با دیدنبا عشق فراوانی نگاه می

 سعید در همان حال که می رقصد به سمتش رفت و

 به یکباره صداي سوت و دست زدنه پسرها باال رفت

 سعید بدون هیچ تعارفی با خنده ي ، دندان نمایی به

 میدان رقص آمد و دو برادر کنار هم و پا به پاي هم ،

 ، رو به ایوان که عزیزانشان نشسته اند به تماشا

 آذري می رقصند

 آقاي کیانی که در حال جمع کردن آبکش ها از روي

 زمین است آنها را رها کرد و سمتش رفت و با سالم و

 علیک کردن ، او را همراه خودش به جمع مردان که

 در گوشه حیاط فارغ از کار دور هم نشستند و چاي

 می نوشند ، برد و با افتخار خاصی رو به نگاههاي

 _ اینم از پسر ارشد من ، آقا امینپرسشگر گفت

 اولین کسی که به احترامش از از جا بلند شد و آقا



 امین را متحیر کرد ، حاج عنایت است که او را در

 شکوفیدکشید و پیشانی بلندش را  حصار

 وقتی آقا امین به خودش آمد و خواست دست ها

 حاج عنایت را ببوسد ها او با اخمی مشهود اجازه

 لحن محکم و دستوري گفت نداد و با

سپر می کنه ، پسرمآقا امین  شانهمرد سر خم نمی کنه ، _
 مردانه لبخند زده و حاج جنایت با گفتن

 حاال شد ، چند باري با محبت به بازوي سفت و

 محکمش زد و با خودش هم قدم کرد و آقا امین را به

 سمت جمع مردان ُبرد و شروع کرد به معرفی کردن

 دان و او هم پشت نقاب آرامش ویک به یک مر

 تعامل با همه مردان جمع دست داد و با احترام

 جواب محبتهاي شان را که شما لطف دارید به بنده

 پاسخ داد و در آخر کنار حاج عنایت و آقا کمال پدر

 بزرگوار شیرین بانو نشست

 آقا امین تنها موقعی سر بلند می کند که مخاطب

 می ترسد نگاهش به طرف مقابل باشد ، چرا که



براي خالصی از ...صورت مهربان شیرین زبانش بیفتد
 این حال ویرانگر با ببخشیدي

 ...میرسم خدمتتون از جا بلند شد و به سمت

. 

 

 آقاي کیانی که بیل به دست ، در حال زیر و رو کردن

 ذغال زیر دیگ هاي برنج است با صداي آقا امین به

 طرفش برگشت

کاري ندارید ، من برمآقاي کیانی نگاهی  آقا ، اگه با من _
 به صورت خونسرد و خشکش

 انداخت و احساس میکند در لحن کالمش رگههایی

 بغض دارد ولی ، باز هم با چهره مصمم و خشک آقا

 امین روبرو شد

 بدون اینکه جواب بدهد ، پرسید

 من تو رو ، به خانوادم بعد از بیست سال دوري و _

 ندیدن چی معرفی کردم

 آقا امین جواب بی ربطه می دهد



هدیه م ، جا موندهآقاي کیانی ، مطمئن است که رگهاي  _
 بغض مردانه را

 در صداي او می شنود و خوب هم میداند آقا امین

 اهل توضیح دادن ، نیست ولی بهتر است آن ، از

 رفتار و برخورد خانوادهاش میداند و مطمئن است

 فتکه ، از سمت آنها آزاري ندیده گ

 براي آوردن کادوي عروسی ، تنها خواهرت فقط _

 ...ده دقیقه وقت داري

 هنوز حرف آقاي کیانی تمام نشد که ساره با

 خوشحالی آقاي کیانی را صدا زد

آقا امین که رو به آقاي ...عمو جون ، زن عمو میگه _
 کیانی و پشت به صدا

 ایستاده با شنیدن صداي دلنشین ساره با قلبی که

 می تپد ، برگشت و رو به ساره سر به زیر و بی امان

 با آرامش ساختگی ، در لحن پر از دلتنگی و هواي

 نداشتن حرفی زد که آقاي کیانی گنگ و گیج

 نظارهگر است



 سالم ساره خانوم ، همیشه به جشن و شادي کنار _

 ! خانواده محترمتون

 آقاي کیانی چشم هاي متعجب ساره و دستپاچگی

 اي اینکه توجه برادرزادهاش را به خوداش را دید و بر

عمو زن چیکار داشت  ...جلب کند ، پرسید_ ساره ، جون 
 ؟

 ساره با دیدن آقا امین با دستپاچگی و هول زدگی

 آشکار با چشم هاي غرق پشیمانی به سمت آقاي

 کیانی برگشت ولی چشم هاي دلتنگش قصد دل

 کندن ، ندارد و به سختی توانست جواب سوال آقاي

 کیانی را بدهد

 آماده است ، سفره رو باز ....ده ...گفت اگر برنج آما _

 کنند

آقاي کیانی حفظ ظاهر کرد و گفت_به دالرام بگو ده دقیقه 
 ، دست نگه داره تا امین

 پسر ارشدم برگرده ؛ بیرون کار داره

 ساره ناخواسته لب زد



 پسر تون !؟ _

 تأملساره دیگر ماندن را جایز ندانست و با کمی 

 برگشت و با قدم هاي پر از تعلل به سمت خانه رفت

 ...و مدام زیر لب

. 

 زیر لب پسر ارشدم را زمزمه میکند

 آقا امین با یک خداحافظی نصفه و نیمه رفت ؛ اگر

 اخالق خاص ، درست آقا امین را نمیشناخت بی

 شک اولین کسی است که گردنش را می شکستند

 ه مردان روولی ، مطمئن است روزي میرسد ک

 برویش بنشیند و بدون کم و کاست ، خودش همه

 چیز را بگوید

 آقا امین به محض اینکه پشت فرمان ماشین جا

 گرفت با خونسردي ساختگی ماشین را روشن کرد و

به سمت بازار رفته تا هدیه ي براي قاراتل بخرد و 
 باخریدن پالك زنجیر طال تا خواست از مغازه بیرون

 مغازه رو به رسول کرد و گفت بیاید ، شاگرد



 آقا رسول مجتبی به جاي سارا ، ساره پالك زده_

 خیلی هم سنگینه زده ، چیکار کنیم

 آقا امین دستش روي دستگیره در خشک شد و

 بضاغه دهانش را بلعید و قلبش پر از دلتنگی به

 سمت پالکی ، که در دست شاگرد مغازه میدرخشد ،

 رفت

 اهی پر از غم و اندوه بهآقا امین برگشت و با نگ

 ! سمت رسول گفت_ وزن کن با زنجیر

 رسول اخالق خاصش را میداند و به خاطر همین

 اخالق خاصش با او رفاقت می کند ، لبخندي زد و

 گفت

 !تا ، باشه براي یار _

 مراسم عروسی به بهترین شکل و شمایل رو به پایان

 است و میهمان ها در حیاط دور یک سفره جمع

 ند و با خنده و شادي که تمامی ندارد مشغولهست

 خوردن ، شام عروسی هستند که یاسر خیلی رسمی



رو به دالرام کرد و پرسید_ زن عمو ، منقل آماده است 
 انشاهللا ، دیگه ؟

 دالرام نگاهی به آقاي کیانی و جمع انداخت و تا آمد

 حاج مرتضی با اخم گفت .حرفی بزند 

 يپدر شدي ، ولی بزرگ نشد_

 حاج عنایت بدون نرمش همه را مخاطب قرار داد و

 گفت

 نامزدي زیاد اعصاب را به تاراج میبره ، اگر به_

 شناخت باشه همون نود روز ، کافیه بقیهاش ، فساد

 ....میاره

 

 حاج عنایت دست به جیب کتش برد و با درآوردن

 سوییچ دنا پارس سفید رنگ که آخر از همه ي ،

 رك شده ؛ صداي سوت وماشین ها در کوچه پا

 دست باال گرفت ، سویچ را به سعید داد و گفت

 دست عروس تو بگیر ، ببر هتل ، صبح زود راه _

 بیفتید سمت خونه و زندگی تون ، اولین اولویت ت ،



 زن و زندگیت باشه ، بقیه خودش جوره میشه ؛

ماشین امانت باشه چند روز دیگه همراه آقا کمال وخانم 
 هم سیاحت و هم مهمونی ، هامون می آیم

 بقیه هم خواست میان ، نخواستن نمی یان

 سفره شام عروسی توسط پسرها جمع شده و بساط

 شادي و هدیه دادن به پا شد

 هدیه ها توسط ساره ، که کیسه سفید و خوش رنگی

 که مربوط به هدیه هاست در دست دارد و کنار

 سعید ایساده ، جمع می شود و هر کسی که هدیه

 ست عروس و داماد می دهد توسط ساره در کیسهد

 گذاشته میشود

 وقتی نوبت به هدیه دادن آقا امین رسید ، نزدیک

آمد و برخلف همیشه رفتار کرد_ آبجی خانوم آقا سعید 
 تبریک ان شااهللا به سالمتی

 شرمنده عجله ي شد ...و مبارکی ، هدیه ناقابِل 

 تما پیدا میوگرنه هدیه برازنده تر و در خور شما ح

 ...کردم



 قاراتل همان نگاهی را دارد که آقاي کیانی و دالرام و

 امیر افضل و مرسل دارد و این که به گوش هایشان

 شک دارند که اینطور به لبهاي آقا امین ، خیره

 هستند

 آقاي کیانی نگاهی به سمت ، ساره انداخت ، که

ی مدام از سر استرس و دستپاچگی لب می جود و نیمنگاه
 هم به دالرام که کنار دستش ایستاده کرد و

 زمزمه وار گفت

 !میشنوي؟ _

 دالرام با چشم هاي که برق میزند ؛ متحیر و متعجب

 ناباورانه لبخند بامزه زد و گفت

 باورم نمیشه_

 آقا امین با دادن هدیه به دست قاراتل به سختی دل

 می کند ولی ، در تمام لحظه که ایستاده ، هیچ نگاه

 یم نگاهی روانی ساره نکرد ، تنها نفس هایش راو ن

عمیق تر کشید تا براي روز مبادا ذخیره کند و بهمحض 
 اینکه از جمع فاصله گرفت ، بی اختیار دست



 روي قلب ، بی قرارش که زنجیر و پالك اي که مزین

 شده به نام ساره گذاشتن تا نفس هایش آرام بگیرد

 کوچه جمع شدههمه براي بدرقه عروس و داماد در 

 اند و تمام نگاهها و توجه به سمت سعید است که با

 احترام خاصی در سمت شاگرد دنا پارس را براي

 .قاراتل باز میکند

 ببخشید _

. 

 آقا امین به سمت صدایی که با غلیظ ترین واژه هاي

 آذري گفته شد ، برگشت و با دیدن ساره لبخند

 دلتنگی زد و پرسید

 !چرا شیرین زبون؟_

 ساره ، خیره به چشمهاي قهوهاي با شرمندگی و با

 همان لهجه دلنشینی که ، براي آقا امین حکمه

دلبرانه را دارد گفت_ من اون روز ، حرف هاي درستی 
 زدم ولی کلمهها

 رو اشتباه انتخاب کردم این شد که شما عصبانی



 شدید وگرنه من منظورم یه چیز دیگه بود

 ساره متمایل کرده و آقا امین سرش را کمی به سمت

 با نگاه مهربانی حرفی زد که اشک را مهمان چشمان

 سیاه ساره کرد

 هرطوري میگفتی، فرقی نداشت من بی خانوادم ، _

 شیرین زبون

 تا ساره آمد حرفی بزند ، آقا امین پیش دستی کرد

 و با تمام عشقی که در جانش جوش و خروش میکند

 ست شه ، شیرینگفت_ دوست ندارم ، برایت دردسر در

 زبون پس لطفاً ، برو داخل و صورت تو با آب خنک

 بشور ؛ این صورت با این همه التهاب براي صورت

 قشنگ اصحابش حیف ؛ این التهاب براي پدر

 پریشونی ، براي مادر نگرانی و غیرت برادر رو بلند

 میکند ؛ درست خانواده ندارم ولی من مردم

 نه آقا امین اشکبغض خوابیده در ُتن صداي مردا

 هاي ساره را سرازیر کرد

 آقا امین بی اختیار قدمی به سمتش برداشت و



عقبنشینی ساره باعث شد ، قدمهاي بعدي اش رابردارد و 
 . به محض اینکه ساره از در آهنی عبور کرد

 آقا امین با مهربانی گفت

 صورتت رو با آب خنک بشور ، دوست ندارم نه _

 ي و این شکلی ببیننتخودم نه بقیه این طور

 ساره لبخند بی جانی به محبت کالمش زد ولی هنوز

 هم خیره نگاه می کند

 آقا امین در اوج نخواستن و نرفتن گفت

 مراقب خودت باش شیرین ...بهتره من دیگه ، برم  _

 زبونآقا امین به سمت آقاي کیانی که کنار دست حاج

 افظی ،عنایت و آقا کمال ایستاده رفت و براي خدا ح

 که حاج مرتضی مقابلش ایستاد گفت

 ...کجا پسر؟ بعد از رفتن آبجی خانومت _

. 

 

 آبجی خانومت ، میخواهیم بساط شب نشینی _



مردانه رو به پا کنیمتمام حواس آقاي کیانی به آقا امین 
 است که سر به

 زیر و مودبانه جواب داد

 بیشتر اون که فکر کنید شرمنده روي شمام؛ _

 ید که برم ، اینطوري بهترهاجازه بد

 حاج مرتضی دستی به بازوي آقا امین زد و گفت

 این چه حرفیه پسر ، مگه من غریبم که اینطوري _

 حواست هست عمو .لفظ قلم با من حرف میزنی 

 مرتضی ما آ

 آقا امین با لبخند شرمنده محکم و مردانه با حاج

ار مرتضی دست داد و با جمع خداحافظی کرد ، قبل ازسو
 شدن برگشت که با نگاه غمگین ساره ، که در

 چهارچوب در آهنی ایستاده ، لبخند نامحسوسی زد

 و سوار ماشین شده با روشن کردن ماشین ، به

 محض اینکه وارد خیابان اصلی شد ، دستش به

 سمت پخش ماشین رفت و آهنگ پخش شده که با

 حال و روز و دل بی قرار آقا امین و اشکهایش



 دارد همخوانی

 دختر ترك

 دلمو بردي ، منم عاشقتم ُرك

 با یه جاذبه غیر طبیعی ، ُبرد

 دلموووو ُبرد

 دختر ترك

یه نگاه بنداز ، به این دلی که زدي و ُبردیبا یه زیر چشمی 
 ، ببین چه بالیی به سرم آوردي

 دلمووو بردي ، دلمو ُبرررردي

 بردي دل از باور من

 اغر مناي ترك غارتگر من ، می بردي از س

 یک دم بشین در بر من

 دلبر من

 ... اي ترك غارتگر من

 زیر لب می خواند و اشک می ریزد ، اتفاقی که بعد از

 این هرشب خواهد افتاد



سعید رو به بیبی قشنگ کرد و گفت_ بانو فردا صبح آماده 
 باشید ، میام دنبال تو

 بی بی قشنگ با قدردانی گفت

 ه خانوم قراره برمالزم نیست مادر ، من با ریحان _

 زنجان یه چند روزي مهمونم ، بعد همه با هم می

 آییم

 بی بی قشنگ با دستی که روي شانه ي سعید

 گذاشت و از او خواست به سمتش خم شود تا بتواند

در گوشش حرفی بزندبی بی قشنگ ، آرام و طمنینه شروع 
 کرد در گوش

 سعید نجوا کردن ، به قدري که کلمات و مفهومش

 ذهن سعید هک شوددر 

 !پسر که تو باشی ، صدت جا میري خواستگاري _

 ...دختر که قاراتل باشه صدتا خواستگار داره

. 

 _صد تا خواستگار داره ولی ، از بین اینآ ، شما

 پس ببین مادر ، زندگی .همدیگر را پسندید 



 پس حرمتش را نگه دارید به .مشترك حرمت داره 

 ده ش نکنید تا وقتی کهاما و اگر و شک و تردید آلو

 شما حرمت زندگی مشترك رو نگه دارید هیچ کسی

 جرات نمیکنه ، حرمتش رو بشکنه

 اینم خوب یادت نگه دارد ، درست شما زن و

 شوهرید ، ولی قرار نیست هر حرفی رو بگید و

 بشنوي یا به روي هم بیارید ، گاهی هم کور و هم

 براي زنالل هم کر باش ، نه این که بیغیرت باشی 

 گاهی اوقات غیرت به ندیدن و...و زندگیت ، نه مادر 

 نشنیدن و نه گفتن ، فقط باید رفیق تو اون روزها ،

 رفیق بود ، پس همون قدر که تو حق به گردن قاراتل

 داري ، قاراتل هم به گردن تو حق داره ، اگه دنبال یه

چه تو خلوت چه تو جمعبا  ..عمر زندگی پر از آرامشی
 رفتار کن تا محبت ببینی ؛ تو مردي پسمحبت 

 دوست داري اوالد به وفور و .مردانه رفتار کن 

 درست داشته باشی؟ اولین قدمش نونه حالله که

 میدونم با عرق جوین در میاري ولی قدم بعدي براي



 محکم کاري احترام به مادر بچه هات ؛ دکتر و

 روزي دست خداست .مهندس شدنشون مهم نیست 

 اینکه آدم باشند و مردم دار تا برات ،پس مهم 

 ...اعتبار و آبرو بخرند

 هر کلمه اي که بیبی قشنگ زمزمه میکند ، وسعت

 لبخند سعید که گوشش در اختیار بی بی قشنگ

 است و نگاهش گره خورده به نگاه پر از محبت

 قاراتل ، که پشت شیشه جلوي ماشین خیره به او

لبخند جان  شینی حوالهاست ، بیشتر می شود ؛ چشمک دلن
 دار قاراتل کرد و با لبخندي پر از گذشت

 و دوست داشتن لب زد

 ... خوشگل ، میخندي قارقاي من _

 

 

 

 

 



 


