
 

 مجنون سادگی به رمان

 چنگایی اسما قلم به

 است فروشی رمان این

 .گیرد می قرار قانونی پیگرد تحت و بوده حرام آن انتشار و کپی پس

 بگذارید احترام نویسنده حقوق به لطفا



 کمرش های مهره صدای. داد اش خسته تن به قوسی و کش و کشید عمیقی نفس. برید قیچی با را ها چله

 .داشت عجیبی لذت بسیار تالش و کار از بعد دلخواه ی نتیجه دیدن. کرد باز خنده به را لبش

 !دستو هنر این بنازم: گفت لب زیر و کشید شده تمام قالی روی دستی

 قالی چه هم آن. بافت می قالی کم سن این با نبود؛ کاری کم. کرد فوت قالی سمت و فرستاد صلوات لب زیر

 .خورد می قسم دستش هنر بر رویی روبه ی همسایه خانوم، کبری که خوب آنقدر. نرم و رنگ خوش! هایی

. خواست می خودش برای را یکی این اما فروخت می را ها آن قالی شدن تمام از بعد همیشه. برخاست جا از

 .گذراند نظر از را اش ساده اتاق سر تا سر

 ست همرنگش قدیمی قالی با که داشت وجود رنگ الکی های پشتی اتاق دور تا دور. داشت کوچکی اتاق

 .بودند دیگر ی گوشه خورده تا متکاهایش و خواب رخت و گوشه یک هم بافی قالی دار. بود شده

 دختر بود؛ زینب عروسی. بود شده پا بر عجیبی هیاهوی روستا در. کرد نگاه را بیرون پنجره از و رفت جلو

 رنگی رنگ های لباس! بود بخش لذت او مثل دخترانی برای. داشت دوست را ها عروسی همیشه. مهدی حاج

 بوی. افتاد آب عروسی غذای فکر با دهانش. بودند رقص ی دسته در مهمانی آخر تا اول از و کردند می تن

 !بود شده بلند صدایش گذاشت؛ شکمش روی دستی. کرد می حس حاال از را گوشت چلو خوش

 باید دانست می. پاشد می دانه ها خروس و مرغ برای و رود می حیاط به حصیری سبد با که دید را مادرش

 جزیی روستا آن در پزی نان مادرش قول به. بود شده واگذار او به کار این. برود نان کردن درست سراغ

 !بود دختر پسند برای واجب

 عروسک که حالی در محمد. برساند هال به را خودش و بگیرد حیاط از چشم شد باعث هیرو ی گریه صدای

 .کرد می گریه و نشسته زمین روی هیرو. دویید حیاط به بود گرفته دست به را چوبی

 .زد صدایش غیض پر

 دراوردی؟ رو بچه این اشک باز محمد ـ

 انگار داشت؛ خاصی بوی. کشید بو را عطرش و بوسید را اش پیشانی. چرخاند هال در و گرفت بغل را هیرو

 .بود مانده جا تنش روی خدا عطر از که

 .شد خانه وارد زده هول مادرش

 شد؟ چش محمد ـ



 .زد غر شود، آرام تا داد می تکان را هیرو که همانطور تیام

 .کنه می فرار برداشته، رو بچه این عروسک. نکن لوسش اینقدر گفتم بهت بار هزار ـ

 .رفت اتاق به تیام غرهای به توجه بی برنجی

 نره امروز گفتم بابات به بار هزار. نشدیم آماده هم هنوز حنابندون، واسه ریم می امشب. فرداست عروسی ـ

 .کنه می رو خودش کار اما زمین سر

 را لختش و مشکی موهای و گذاشت زمین روی را کرد می بازی موهایش با و بود شده آرام که را هیرو

 .بوسید

 آماده را هایش لباس و کشیده بیرون انبار از را رنگ کرم چمدان مادرش. نشست زمین روی و رفت اتاق به

 .کرد می

 اگر. نرود مراسم به را امشب حداقل شد می کاش. بود دل دو حرفش زدن برای. کرد جمع شکم در زانو

 آماده بهرود دیدن برای. شد می خوب خیلی کرد، می صادر مهمانی به را امشبش نرفتن ی اجازه مادرش

 .نبود

 پا بر شویی رخت و کجا عروسی جشن اما بود پا به غوغا هم او دل در. آمد می بیرون از آواز و ساز صدای

 !کجا دلش در شده

 را مخملی کلنجه دو. کشید بیرون را داشت برجسته قرمز و طالیی های گل که مشکی مخمل پیرهن برنجی

 .گرفت تیام سمت

 بهتره؟ کدوم ـ

 ؟ این واسه ـ

 .کرد اشاره پیرهن به

 .آره ـ

 با دیگری و یقه و آستین کنار طالیی های دوزی نوار با مشکی یکی. چرخاند ها کلنجه روی را نگاهش تیام

 .سبز های دوزی نوار

 .کرد اشاره یکی به تیام



 .میاد لباست رو طالیی های گل به. این ـ

 .بری هم حموم باید کردی؟ آماده رو لباسات: گفت تیام به رو و گذاشت پیرهن کنار را کلنجه برنجی

 .گرفت بازی به را دستش های انگشت

 .نیام امشب شاید ـ

 .رفت باال برنج صدای

 چی؟ ـ

 .شلوغه هم خونه. مونده قالی های کار ـ

 .گزید انگشت. برید را حرفش برنجی

 مگه خوبم؟ چی واسه نشناسم رو خودم دختر من. من ی واسه بیاری راه بی و راه خواد نمی. خوبه خوبه ـ

. سرمون تو بکوبه رو تو نیومدن شب تا صبح بگیره بل مونده همین. عفت های رفتار با هم اون نیای؟ شه می

 .نشدن خوشحال دخترم شدن عروس از گه می گه؟ می چی دونی می

 .کرد نجوا و قطع را مادرش حرف همیشگی، های حدیث و حرف از کالفه

 .میام بابا، باشه ـ

 .کنی تن سنگین نبینم تیام، بپوش شاد رنگ. شو آماده برو ـ

 و کردند می بازی که دید می را محمد و هیرو پنجره از. رفت بیرون اتاق از و گفت ی دانم می لب زیر

 .شد می گم ساز صدای در هایشان خنده صدای

. بود مادرش با حق. گذراند نظر از را هایش پیرهن و کرد باز را آن. آورد را چمدانش اخم پر و رفت اتاق به

 چیزی. مادرش با عفت ی دیرینه دشمنی با هم آن. شد می ردیف حرف پشت حرف برایشان رفت، نمی اگر

 کجاست، ها بحث این ی ریشه پرسید می مادرش از که هم بار هر. کرد نمی پیدا برایش دلیلی هیچوقت که

 .شد می عایدش راه بی و راه

 رنگ نقره های طرح. کشید بیرون ها لباس ی همه بین از را رنگش آبی پیرهن. کرد تر لب و کشید آهی

 .داد می آن به نمکی با طرح و شد می جمع کش با هایش آستین. بود بخشیده آن به خاصی ی جلوه



 و نارنجی های دوزی نوار سر تا سر که هایش سکه به دستی. کشید بیرون هم را قرمزش مخمل ی کلنجه

 می تزریق هایش رگ به را تازگی حس. داشت دوست را صدایشان همیشه. کشید بودند، پوشانده را سبزش

 .کرد

 . زد می زار و کوبید می زمین را دوپایش کرد؛ می تابی بی قلبش. کشید سرخش مخمل به دستی

 .بود بخشیده زمین به را گرمش آفتاب سخاوت پر آسمان،. ایستاد اتاقش ی پنجره پشت و برخاست جا از

 !باشد تماشایش مشغول هم او شاید و دارد قرار آسمان این زیر جایی او مثل هم بهرود حاال دانست می

 به بود حاضر. کرد می فرار بود، گرفته را اش یقه که اجباری دیدار این از شد، می اگر. کشید نفس عمیق

 از که وقتی همه این از بعد هم آن. نداشت را دیدنش آمادگی اصال! نبیند را بهرود امشب اما برود قتلگاه

 .گذشت می نبودنش

*** 

. ببین و بیا که بودند انداخته راه به کوبی به و بزن زود صبح از. بود مهدی حاج ی خانه در حنابندان مراسم

 .رفت می راه مادرش دنبال. بودند شده آنها مهمان همه. نبود بند خانه در هم ها همسایه از یک هیچ

 لبخند. شد بلند هم ها زن باقی کل صدای ها آن ورود با همزمان. کشید کل بلند شد که حیاط وارد برنجی

 .شست را وجودش استرس اطرافیان، شادی و هلهله صدای و اسپند بوی. نشست لبش روی

 در رقص های دسته. کرد عبور شده قربانی گوسنفند خون روی از دقت با و کرد بلند را پیرهنش ی لبه

 .نبودند بند سرجایشان خانه حیاط

 چشم. رفت استقبالشان به عفت. کرد می بازی بود زده بیرون نازکش روسری از که موهایش با خنک نسیم

 هم مادرش حتی بلکه او، تنها نه. کرد نمی منتقل او به خوبی حس وقت هیچ. بود کدر همیشه زن این های

 .کشید می عذاب دیدنش از

 با فاطمه و طال زینب، های خواهر. کشیدند می کل بلند و بودند ایستاده هم روی به رو عفت و برنجی

 .خوردند می چرخ هایشان مادر دور رنگی توری های دستمال

 .زد لبخند هم عفت. خندید اراده بی تیام

 .داخل بفرمایید. اومدین خوش ـ



 .گرفت را تیام دست طال. کرد اشاره خانه به

 .میره سر حوصلت داخل اینجا بمون نرو، تو ـ

 .خندید بلند و گرفت ریتم جایش سر. کرد خودش بی خود از دهل و سورنا صدای

 .امشب خبره چه ـ

 تا سر را نگاهش رقصید می دسته پایه هم که همانطور. شدند دسته وارد و گرفتند را بازویش زینب و طال

 .آمد می باید و. بود خواهرش حنابندان شب ناسالمتی. گشت می دنبالش. چرخاند حیاط سر

 .شنید را عفت صدای که بود افکار همین در

 .داخل بیاد کنه نگاه رو حنابندون مایله هرکس ها خانوم ـ

 .شد خانه وارد فاطمه و طال همراه. شد پراکنده جمعیت

 فاطی؟ کردی چیکار رو پسرت ـ

 .راحتم باباشه، تحویل رو امشب ـ

 مادر. رفتند جلو و کردند عبور بودند، زده حلقه زینب دور کنجکاو که جمعیت بین از. خندیدند دو هر

 .بود نشسته زینب کنار داشت نام شوکت که بزرگشان

 .زد لب تیام. زد لبخند و انداخت تیام به نگاهی زینب. نشستند زینب روی به رو سه هر

 ..مبارکه ـ

 طال. سابیدند ها آن دست کف حنا از کمی و بردند جلو دست فاطمه و طال. انداخت زیر را سرش اما زینب

 .مادر بزن هم تیام واسه: گفت مادربزرگش به رو. بود دوخته چشم ها آن به مشتاق که انداخت تیام به نگاهی

 همه این به. سوزاند را تیام استخوان عمق تا نگاهش چرا؟سردی دروغ. انداخت تیام به ای تیره نگاه شوکت

 .کشید عقب دست ناخوداگاه و نداشت عادت سرما

 .ممنون خوام، نمی نه ـ

 رگ به را خوبی حس حنا سرمای. مالید دستش کف را حنا و گرفت محکم را دستش مچ توجه بی شوکت

 .کرد تشکر آهسته کند، بلند  سر آنکه بی. کرد تزریق هایش



 .خندیدند دو هر و کوبید فاطمه پهلوی به آرنج به. زد لبخند بود انداخته زیر سر آنطور که تیام دیدن با طال

 !کردند نمی فراموش را هایشان کدورت هرگز خانواده دو این

. کرد می نگاه بقیه رقص به و بود نشسته حیاط در زیراندازی روی مادرش کنار حرف بی تیام. شد صرف شام

 .گرفت چرا بداند آنکه بی دلش. کردند می شادی و رقصیدند می خیال بی مردهایشان کنار که هایی دختر

 که کسی. بود نیامده هم خواهرش حنابندان برای بهرود. چرخاند جمعیت میان را منتظرش نگاه دیگر بار

 به ها این تمام صال باشد؟ا داشته چشم او به کند، شرکت مراسمش در که داد نمی اهمیت خواهرش به حتی

 می بهرود داشتند، خبر آن از روستا کل وقتی هم آن هایشان، خانواده ی دیرینه ی کینه وجود با کنار

 کند؟ فکر او به توانست

 آن در را بهرود و خود اگر. شد تاب بی دلش لحظه یک برای. رقصید می شوهرش کنار خوشحال فاطمه

 بود؟ کرده جرم خواست می موقعیت

 فکرش از حتی.کرد می رسوا را او اش انداخته گل های گونه. برد فرو اش یقه در سر و گزید لب فکرش از

. خندید ریز و بست چشم. شد خالی دلش!وضعیت؟ این در هم آن هم کنار بهرود و او. کشید می خجالت هم

 .است تمام کارت بخواهد دل وقتی نخواهی، هم هرچقدر. دیگر است دل کار نیست؛ که خودش دست

 .کشید بیرون شیرین ی خلسه از را او برنجی صدای

 درست که ها حرف چه اومد نمی ما ی خانواده از نفر یک اگه حاال. نیومده خواهرش مراسم واسه پسرش ـ

 .کردن نمی

 .غرید تیام

 ...مامان ـ

 میگم؟ دروغ ـ

 .شد می پا بر کربالیی شنید می کسی اگر ولی گفت نمی دروغ

 .شه می درست دعوا شنون، می. نگو رو این ـ

 .ورچید لب زد می غر لب زیر که حالی در برنجی

 !شده درست دعوا که وقته خیلی ـ



. کرد می بدرقه هارا مهمان و بود ایستاده مهدی حاج کنار. داد عفت به را نگاهش دهد پاسخی آنکه بی

 از لبخند شدن دور لحظه آن تا که بود مهربان و آرام مردی. داشت دوست را مهدی حاج طایفه این برعکس

 .شان خانواده در بودند بافته جدا ی تافته بهرود، و او اصال. بود ندیده را هایش لب

. آورد می در را تیام اشک و زد می جر او بهرود، با هایشان بازی میان همیشه. رفت دور نچندان های زمان به

 .خواند می آواز برایش و نشاند می پاهایش روی را تیام بهرود، تنبیه از بعد هم مهدی حاج

 .بودند کرده رفتن عزم. آورد خود به را او زد پایش به برنجی که ای ضربه

 در آرام را برادرش هیرو، حسین،. برگشت خانه به خانواده همراه و کرد خداحافظی همه از حوصله بی

 .گذاشت آغوشش

 .نشه بیدار سبکه خوابش. اتاق ببرش ـ

 .شنید می را پدرش و مادر صدای. رفت اتاق به و گفت چشم لب زیر

 بود؟ نیومده بهرود ـ

 .داشته کار شهر تو گفتن. نه ـ

 ماست رو کاراشون دارن بهونه همین به شهر؟ رفته که وقته چند دونی می. زنن می زیاد حرف که اونا ـ

 .کنن می مالی

 .داره کار حتما پسریه؟ چطور که شناسی نمی رو بهرود برنجی؟ حرفیه چه این ـ

 .راه اون به زنید می رو خودتون همیشه که هم شما ـ

 .خندید و کرد باز نیش محمد. گرفت فاصله در از شد اتاق وارد که محمد

 واسادی؟ گوش ـ

 .کرد اخم

 .ببینم بخواب بگیر بیا چی؟ یعنی وایسادی گوش. نه ـ

 .بودی واساده گوش: گفت خنده با و پرید باال شیطان محمد

 .گرفت بازویش از نیشگونی. رفت سمتش و سایید هم روی دندان



 .ها کشمت می. نکن اذیت رو من انقد محمد خوابه؟ هیرو بینی نمی. ساکت ـ

 .کرد زمزمه آرام داد می ماساژ را بازویش که حالی در محمد

 .بودی واساده گوش ولی ـ

 چای و بودند نشسته هم کنار پدرش و مادر. زد بیرون اتاق از و داد بیرون را نفسش. نداشت بحث ی حوصله

 پنجره از و زد زانو زمین روی. درآورد تنش از را کلنجه. رفت اتاقش به و گفت بخیر شب آرام. خوردند می

 .دوخت پرستاره آسمان به را نگاهش کرد می باز را موهایش بافت که همانطور. کرد تماشا را بیرون

 .رفت می راه اعصابش روی برنجی های حرف

 .بود میان در ماه پایه!نبود که هفته بحث. گذشت می نبودنش از ماهی چند گشت؟ برنمی شهر از چرا بهرود

 . کرد نگاه بیرون به و زد چانه زیر دست. ریخت اش شانه روی آزاد هارا آن و کشید موهایش میان دستی

 .باشد باید خب؛ است برادرش. شود می مگر! آمد؟ نمی هم زینب عقد برای واقعا یعنی

 را شان مغازه تا رفته شهر به بود شنیده طال از که آنطور. داد تکیه پشتی به و انداخت زمین روی را خود

 اما. تیمور برادرش مثل. فروخت می همان در را هایشان میوه و داشت مغازه شهر در مهدی حاج. کند اداره

 چه؟ بهرود ولی. زد می سر ها آن به یکبار ای هفته دو حداقل تیمور

 شهر در بهرودش اگر. نداشت قرار جا یک نبود، خودش دست. کرد متر را کوچکش اتاق و برخاست جا از

 مدل های لباس ی شفته صورتشان؟ روی لعاب و رنگ ی شیفته چه؟ شود شهری های دختر ی شیفته

 .مدلشان

 نمی هم تصورش با حتی چه؟ کرد می صبح شهری دخترهای همین از یکی فکر با را ها شب بهرودش اگر

 .بکشد نفس درست توانست

 حنابدان برای دارد دلیلی چه وگرنه بود همینطور حتما. برد فرو متکا میان را سرش و کشید دراز زمین روی

. اند دزدیده را بهرودش حتما. نه که است معلوم شده؟ شلوغ سرش حد این تا یعنی نیایی؟ هم خواهرت

 مش موهای فریب. بود خورده را شهری لعاب و رنگ خوش های دختر فریب نگاهش خیابانی در جایی، حتما

 .شان رنگی و شده

 .کرد می صبح شهریش دختر صدای به فکر با را ها شب بهرودش حتما



 اش مره روز فکرهای در باشد داشته کوچکی سهم همینکه اما درست نبود او مال بهرود. آورد کم نفس

 او از هم را کوچک فکر همین یعنی چه؟ بخواهد را دیگری کس واقعا بهرود اگر حاال. کرد می خوب را حالش

 خیال نگاهش، خیال فکرش، و ماند او آن از بعد. داده دست از را دیدنش حق هاست ماه که او گیرد؟ می

 گرفت؟ می او از هم را کوچک حق همین بهرود واقعا یعنی.. صدایش

 !بود متنفر شهری دخترهای تمام از. کرد خفه بالشت میان را ریزش هق هق. شکست بغضش

*** 

 آمده تیمور حتما کرد؛ باز چشم آرام و زد غلت جایش در. آمد می ماشینی بوق صدای انگار ها دست دور از

 .بود

 .بود رفته خواب به گریه با دیشب. کشید سوزانش های چشم به دستی

. بود خوابیده ها لباس همان با. کشید پریشانش های مو میان دستی. نشست سرجایش. زد می صدایش مادر

 های لباس و برخاست جا از سریع. زد می غر سرش ماه یک تا! کرد می اش بیچاره فهمید می اگر برنجی

 .انداخت اش شانه طرف یک و بافت و کشید برس را موهایش. پوشید را اش راحتی

 محمد. گرفت سنگر تیام پشت خندید می که حالی در هیرو. دویدند داخل محمد و هیرو و شد باز اتاقش در

 .زد دستش روی محکم تیام که بگیرد را بازویش تا برد دست

 .داد ماساژ را دستش محمد

 وحشی؟ چته ـ

 .بوسید را اش کرده عرق موهای و گرفت بغل را هیرو تیام

 تو کنی؟ می دنبالش اینجوری تو بعد! بگه بابا یه بزنه حرف حسابی درست نگرفته یاد هنوز بسته زبون این ـ

 انقد تو بعد فهمی؟ می سالشه دو کنه، باز زبون تا ده می کفتر تخم بهش داره مامان محمد؟ نداری عقل

 .بره یادش گه می که هم ای کلمه دوسه همین تا بترسونش

 چه؟ تو به داداشمه ـ

 بزرگتره؟ خواهر با زدن حرف طرز چه ـ



 جایشان سر را دو هر مادرش فریاد صدای شد؛ بلند که جیغش. درآورد را ادایش و انداخت زیر سر محمد

 .نشاند

 پرید؟ می بهم گربه و سگ عین چرا. دیگه بسه ـ

 .ایستاد در چوب چهار در برنجی

 شما. گیرید می همو ی پاچه دارید هم االن خوابیدی، که ظهر لنگ تا. تیام شهر ببره شیر خواد می بابات ـ

 .گذشت می ازدواجم از  هم سال دو بودم تو همسن من شید؟ بزرگ خواید نمی دوتا

 به را برنجی. بود همینطور همیشه. بود نشسته ای گوشه صدا بی که انداخت محمد به نگاهی خشمگین

 .گرفت می دور خودش و انداخت می جانش

 .رفت محمد سمت برنجی

 ها؟ مدرسه؟ ری نمی چرا نداری؟ درس تو ـ

 !میاد بدم ـ

. کرد می دنبالشان پنجره از تیام. دویید دنبالش هم برنج. رفت حیاط به و کرد فرار دستش زیر از و گفت

 بود، گرفته آرام آغوشش در که را هیرو. زد لبخند. رفت می هم تر طرف آن خانه سه تا محمد فریاد صدای

 حسین شبیه بیشتر تیمور و محمد. بود کشیده مادرش و او به برادرش درشت و سبز های چشم. کرد نگاه

 .برنجی تا بودند

 .برداشت بزرگی مسی ظرف. رفتند هال به هیرو دست در دست و برخاست جا از

 میای؟ هم تو. داداشی بدوشم رو ها گاو شیر رم می ـ

 و شد خارج گلویش از نامفهومی صدای. رفت می کلنجار تپلش های دست با و بود ایستاده هال وسط هیرو

 .داد تکان سر ناراحت تیام. داد تکان سر

 شه؟ راحت ما ی همه خیال بزنی حرف تو شه می کی.بشم قربونت بریم بیا ـ

 است؟ آماده شیر: گفت شست می را حیاط که برنج به رو حسین

 .میاره داره تیام ـ



 درون را شیر و آورد را بزرگی ی دبه حسین. برد پدرش سمت را شیر از پر مسی ظرف خیزان و افتان تیام

 .ریخت آن

 بابا؟ کجاست تیمور داداش ـ

 .جان بابا نیومده شهره، تیمور؟ ـ

 .پخت می نان باید رفت؛ انبار سمت و انداخت باال شانه! چه؟ ماشین بوق صدای پس. پرید باال ابروهایش

***** 

 .گذاشت برادرش جلوی را چای سینی طال

 .بیرون بره تنت از راه خستگی بخور. داداش بیا ـ

 .خانوم طال طال، دستت ـ

 .خندید ریز طال

 خوبه؟ چی همه مغازه؟ از خبر چه ـ

 .بلعید چای از کمی و گذاشت دهانش در کوچکی قند بهرود

 خوبید؟ همه خبر؟ چه شما از. شکر رو خدا آره ـ

 .کشید برادرش ریش ته به دستی طال

 .بود زده لک واست دلم. شنیدم رو صدات فقط ندیدمت؟ وقته چند دونی می برم قربونت ـ

 و داد تکیه دیوار به را سرش. گذاشت آن روی دست و کرد جمع شکم در را پایش یک. زد لبخند بهرود

 می شان خانه از را آواز و ساز صدای. برد فرو هایش ریه در را روستا ی تازه هوای عطر و کشید نفس عمیق

 .کند استراحت آن در کمی اول تا دارند را خانه یکی این که کرد شکر را خدا. شنید

 .شد بلند جا از طال

 زینب. نباشی زشته. گیرن می رو سراغت دارن همه. بیا و کن استراحت یکم هم تو. داداش اونور برم من ـ

 .بود گرفته دلش دیشب هم

 .میام ـ



 شده تنگ روستا برای دلش. بست چشم. کشید دراز زیرانداز روی و خورد را چایش. شد تنها رفت که طال

 می جاری خون هایش رگ در انگار اصال آمد می که روستا به. گوسفندان صدای و خاک نم بوی برای. بود

 .شد

 و کشید نفس دوباره و نشست لبش روی لبخند. داد قلقلک را اش بینی تازه نان بوی. کشید نفس عمیق

. داشت خاصی عطر همیشه هایش نان. شناخت می خوب خیلی را بو این. داد جا اش ریه اعماق تا را آن عطر

 گذاشت بازویش روی را سرش. کرد نگاه را مقابل حیاط بود مانده باز که در ی گوشه از و زد غلت جایش در

 .کرد رویشان به رو ی همسایه میخ را نگاهش و

 .شنید می را خانوم برنجی صدای. دویید سمتی به و آمد بیرون در از محمد

 .راه تو نریزه حسین؛ ببند محکم رو درش ـ

 .هست حواسم ـ

 دوست کوچک ی خانواده این. داشت دوست را ها آن اش، خانواده برخالف. نشست لبش روی لبخند

 و نداشت خودش پدر از کم که هم حسین. داشت رفاقت تیمور با. بودند ای حاشیه هر از دور به داشتنی،

 پرش. بود مادرش مثل داشتند که مشکالتی تمام از جدا خودش، خاص های اخالق همان با خانوم، برنجی

 باطن با بودند تضاد در که وحشی سبز های چشم همان با. کشاند خانواده نمک با دختر سمت را او فکرش

 .او آرام

 نفس عمیق. کشید پشتش پر موهای میان دستی. برخاست جا از کند پردازی خیال ذهنش آنکه از قبل

 .بود کافی دیروز نبودن. رفت می مراسم به باید. کشید

. کرد خشکش جا سر ظریفی صدای که رفت در سمت به. بست دیگر یکبار و کرد باز را شلوارش کمربند

 .بود خودش

 می صدا را محمد و بود کشیده بیرون در از سر آنطور که دیدنش با. کرد نگاه در ی گوشه از و رفت تر جلو

 .زد لبخند زد،

 کجایی؟ محمد... محمد ـ

 نفس عمیق و کرد خمار چشم. بود دلنشین و ظریف خیلی صدایش داشت، که تپلی ی جثه برعکس. خندید

 .بود آورده خود با را صبحگاهی ی تازه نان بوی. کشید



 .برد داخل سر تیام

 .رفته کجا نیست معلوم. نیستش مامان ـ

 کنم؟ فرار کجا من بچه این دست از خدا ای ـ

 پایید می را او در ی گوشه از که چشمی دو دیدن با. انداخت رو به رو ی خانه به را نگاهش اختیار بی تیام

 سر. داد قورت را دهانش آب. بود خودش های چشم ناب، تلخ ی قهوه این بهرود؟ بود؟ خودش. ماند مات

 وجودش ذره ذره کرد، حس. کرد نگاهش فقط دهد نشان واکنشی آنکه بی بهرود اما. سالم یعنی داد تکان

 .بست را در و شد خانه وارد آرام و گرفت دندان به را لبش پوست. شود می ذوب اش خیره نگاه زیر

 کسی ی خانه در بهرود که نداشت امکان هم درصد یک حتی بکشد؟ سرک اینطور که بود بعید بهرود از

 . بکشد سرک اینطور

 ...نباشد بهرود واقعا اگر. نشست تنش بر لرز غریبه مرد ی خیره نگاه فکر با نبود؟ او یعنی

 نشناسد؟ را ای قهوه گوی دو آن شود می مگر شود؟ می مگر اما

 .کرد هوشیارش مادر صدای

. تیام ماشین تو بنداز هارو لباس این بیا. ذارم می بیابون به سر من شما دست از خدایا وایسادی؟ اونجا چرا ـ

 .دختر بدو زینب، مراسم بریم باید دوباره هم شب

 می دیگر ساعت چند فقط. کرد نگاه را ساعت خانه ی پنجره از. کند دور آن از را افکار تا داد تکان را سرش

 به اینطور که بیاورد در را پدرش پدر، داد می نبود، خودش اگر. نه یا است بوده بهرود واقعا آیا که فهمید

 .زده زل مردم ناموس

*** 

 .کشید آغوش در را پدرش و رفت جلو شرمنده.شد می انجام نقصی هیچ بی پدرش لطف به عقد مراسم

 .بابا نبودم ببخش ـ

 .بوسید را سرش لبخند با مهدی حاج

 یه الزمه. بسه دیگه بودی شهر توی هرچی. کن برادری خواهرت برای االن از. نیست دیر پسرم، نداره عیب ـ

 .باشی اینجا مدت



 بهرود. کردند اش دوره و رفتند سمتش زنان کل فاطمه و طال. ایستاد کنارش و داد تکان سر فقط بهرود

 دسته وارد اورا تا گرفت را بهرود دست و رفت سمتشان بود نامی میالد که داماد. انداخت زیر سر و خندید

 .آمد می کل و هلهله صدای خانه داخل از. کند

 .زد پس را میالد دست و خندید بلند بهرود

 .داداش دونی می که تو ـ

 .کرد زمزمه لب زیر طال. کشاندنش وسط به و گرفتند را بازویش طال و فاطمه

 .وصلت این با داری مشکلی کنند فکر ممکنه. توئه به همه چشم نبودی، دیشب. بهرود نکن اینجوری ـ

 می لری رقص ی دسته اول نفر که کسی)چوپی سر و گرفت فاطمه از را دستمال. جواب بی و بود حق حرف

 . شد( شود

 هم خودش. بکشد نفس عمیق کرد سعی و گذاشت اش سینه روی را دستش. بود نشدنی مهار قلبش تپش

 می دعا دل در دیگر طرف از و داشت دیدنش به عجیبی میل طرفی از. است شده مرگش چه دانست نمی

 .نباشد که کرد

 دیدن ماه چند از بعد. رود می دنیا از شب همان اینکه یا آید می زمین به آسمان ببیندش اگر کرد می حس

 ..میکنی وصل او به را درشتت و ریز های فکر که کسی. نیست چیزی کم ات داشتنی دوست بت

 هم خندیدن توان حتی. داد باال شانه فقط تیام و کرد نگاهش متعجب برنجی. گرفت را مادرش دست

 برنجی مثل مادری چشم از ها این و شده دیگری زمان هر از تر روح بی سفیدش پوست دانست می. نداشت

 !ماند؟ می در

 در رزمش هم. بود برادر پا یک برایش حسین. انداخت حسین گردن در دست و رفت جلو دیدنشان با مهدی

 .بود ایستاده او پشت کوه مثل پدرش فوت از بعد که کسی ، جنگ های سال

 .بوسید را اش شانه روی مهربان حسین

 .بشن خوشبخت هم کنار در... انشاا. باشه مبارک هم باز ـ

 .کرد نگاه بود دوخته چشم زمین به پریده رنگ که تیام به مهربان. خندید مهدی

 .تیام دخترم عروسی... انشاا ـ



 !عروسی به چه را او. بود کافی امشب نبیند را عزایش که همین ؟ را او عروسی. کرد نگاهش گنگ تیام

 .آورد فشار تیام دست به برنجی

 .توئه با عمو تیام ـ

 خندید حسین

 .کشه می خجالت دختره،. آبجی نکن اذیتش ـ

 از ها این و داد می جان او. بخندد سیر دل یک هایشان حرف به و بنشیند همانجا داشت دوست خجالت؟

 گوی و گفت از شد می را طنز بهترین! مضحکی ی برنامه عجب! گفتند می اش عروسی مراسم برای خجالت

 .ساخت ها آن

 .اومده هم بهرود انگار روشن چشمت: گفت حسین. کرد اکتفا ای کوله و کج لبخند به

 .رسید امروز. روشن دلت چشم. آره ـ

 در که حسی. بود بهرود زد، می دید را او دزدکی که خیره نگاه آن. کرد نمی اشتباه پس. بود آمده بهرود

 .شد لبخندش باعث و کرد گرم یکباره را اش زده یخ وجود کل نشست، دلش

 بهرود آنکه از قبل. بریدند را دلش بند قیچی با انگار دسته در دیدنش با. آورد باال سر و داد خرج به جرات

 .گزید لب و انداخت زیر سر شود اش خیره نگاه ی متوجه

 .بود منتظرتون عصر از عفت. شید می اذیت اینجا. داخل بفرمایید شما آبجی ـ

 .نباشد بد خانواده دو بین جو کردن بهتر برای تالش شایدکمی گفت؟ می دروغ اگر داشت عیبی

 ای گوشه به زودتر کرد می خدا خدا. رفت دنبالش متحرک ی جنازه یک مثل کشید را دستش که برنجی

 .نباشد هم کشد می نفس بهرود که هوایی در حتی تا ببرد پناه خانه

 .خندید طال به رو برنجی. بست چشم شنید که را طال صدای

 دخترم؟ خوبی ـ

 .شنید را بهرود صدای

 .خانوم برنجی سالم ـ



 هم کردن بلند سر توان حتی خجالت شدت از. داد نوازش را هایش گوش صبحگاهی نسیم مثل صدایش

 .نداشت

 رسیدی؟ کی. بخیر رسیدن. پسرم سالم ـ

 .کند مهار را لبخندش کرد سعی و انداخت بود گرفته پناه مادرش پشت که تیام به گذرایی نگاه بهرود

 .صبح امروز ـ

 .پسرم اومدی خوش ـ

 .داد قرار خود مخاطب را تیام اینبار گرمش صدای

 .خانوم تیام شد عرض سالم ـ

 .کرد وا هم از را بهرود های لب اش، انداخته گل های گونه

 .فرستاد اش مشکی آبی روسری زیر را موهایش و کرد رها را مادرش دست

 .سالم ـ

 خسته یک ببیند را بهرود اگر کرد می فکر. بود نریخته که ها برنامه چه. احمق ی دختره! سالم؟! همین؟

 برای تالشش نثار غلیظ ایوالی یک ببیند را بهرود اگر کرد می فکر. کند شهر در تالشش نثار جانانه نباشید

 سالم؟ همین؟ حاال و کند خانواده

 .داخل بفرمایید: گفت داد می نشان را اش خنده خوبی به صدایش تن که بهرود

 .ما بین بیا. تیام نرو تو: گفت تیام به رو طال

 صورت دقت با برنجی. داد نمی اجازه مادرش کاش. کرد نگاه مادرش به التماس پر تیام. گرفت را دستش و

 کافی فرزندت چشم جفت باشی که مادر. زد می حرف او با تیام های چشم. کاوید را دخترش ی باخته رنگ

 .بفهمی را دردش تا است

 .میاد در خجالتتون از حسابی عروسی برای... انشاا. است خسته یکم تیام امشب جان طال ـ

 .کند فرار کرد می سنگینی رویش که بهرود ی خیره نگاه از تا انداخت زیر سر مظلوم



 دخترکش به دیگری نگاه برنجی. شدند دور ها آن از بهرود و فاطمه همراه و گفت نداردی اشکال طال

 .بردند پناه خانه داخل به و گرفت را دستش بزند حرفی آنکه بی. انداخت

 به خودش روی را بهرود ی خیره نگاه دیگر بار. بود شده افکارش غرق اطراف به توجه بی و نشسته ای گوشه

 تا بود کافی کودکش ذهن برای همین. بهتر این از بود؟چه شده خیره او به خواستنی آنطور بهرود. آورد یاد

 لبخندی به لبش. کند دویشان هر روح نثار ها شعر و بگذارد هم کنار را او و خود. کند پردازی خیال ها ماه

 .نبیند را اش خنده تاکسی گذاشت دهانش روی را دستش. شد باز ملیح

 .خانوم تیام شد عرض سالم ـ

 می گرمش صدای قربان دل در و خندید می ریز. گذاشت ها آن روی سر و کرد جمع شکم در را هایش زانو

 . رفت

 هنوز هایش گونه. انداخت خودش به نگاهی. کشید بیرون را اش جیبی ی آیینه کوچکش، کیف از برد دست

 .خندید می آنطور که دیده را اناری های لپ این حتما هم بهرود. بود انداخته گل

 تر براق همیشه از سبزش های چشم. کشید بیرون را موهایش از کمی و برد اش روسری سمت به دست

 .بود شده

 .اورد باال سر شنید که را مادرش صدای

 مادر؟ خوبی... تیام ـ

 باشد؟ خوب نباید. کرد نگاهش متعجب

 چرا؟ ـ

 .گذاشت اش گونه روی دست و نشست کنارش هراسان برنجی

 .تیام داغی سرم تو خاک. سرخی سرخ که هم االن. بود پریده رنگت حیاط توی ـ

 فکر بگذار! است دیگری چیز از او گرفتن گر دانست نمی که مادرش. بگیرد را اش خنده جلوی کرد سعی

 .است احوال ناخوش کند

 .کنم دم بنفشه گل واست اومدم تا بکش دراز خونه برو. بهتره نباشی اینجا خونه؟ ببرتت بابا بگم خوای می ـ

 .بریم هم با تا مونم می. کنند می بد فکر میگی خودت. نیست چیزی. مامان نه ـ



 رو به رنگ دیدمت اونطوری بخدا. مادر برو میاری؟ من حرف رو حرف انقد رفتی کی به تو. دختر نکن لج ـ

 کنارش هم خودت بخوابون رو اون. شه می خسته ام بچه. ببر هم رو هیرو برو،. رفت راه هزار دلم نداشتی

 .بیایم ما تا بمون

 گذشت؟ بهرود کنار بودن از شد می مگر گذشت؟ می مهمانی قید از. بود داده گیری عجب

 .بخدا ترسم می. تاریکه هوا مامان ـ

 .نیست هم حدیثی و حرف اینجوری. ببرتت بهرود میگم ـ

 .زد نمایی دندان لبخند. شد چراغانی دلش

 میگی؟ بهش ـ

 .میایم االن هم ما. خونه برید دار برش برو باباته؛ پیش هیرو. پاشو. دخترم آره ـ

 بغل را هیرو. کرد می باز بناگوش تا را نیشش بهرود کنار در بودن. رفت حیاط به مادرش همراه خوشحال

 نظر از را هیرو بعد و او اول بهرود نگاه. ایستاد کرد می سفارش بهرود به که مادرش از فاصله با و گرفت

 .گذراند

 .راحت خیالتون چشم چشم، ـ

 .زد صدا را تیام و کرد تشکر قدردان برنجی

 .باشه حواست. ها کنی قفل درو. تیام برو بیا ـ

 .افتاد راه بهرود دنبال و کرد خداحافظی لب زیر

 به نگاهی و کرد جا به جا آغوشش در را هیرو. داشت می بر قدم آرام و کرده جیب در دست جلوتر بهرود

 کم مهدی حاج ی خانه تا خودشان ی خانه از. نبود معلوم چیز هیچ شب تاریکی در. انداخت اطرافش

 .کرد می سکته قطعا کرد نمی قبول بهرود اگر. نبود مسیری

 .کرد زمزمه و داد خرج به شجاعت. رساند بهرود به را خودش و جنباند دست

 .اومدی که ممنون ـ

. هیرو کردن بغل به چه را او. بود کوچک بس از کرد می بغل باید کسی را تیام خود. کرد نگاهش بهرود

 .گرفت را هیرو و کرد دراز دست ایستاد؛



 .کنه می اذیتت. من به بدش ـ

 !بود؟ فکرش به بهرود! آبنات یک خوردن شیرینی به. شد جا جابه چیزی دلش ته

 .زد لبخند

 .ممنون ـ

 کنی؟ می تشکر انقد چرا تو: گفت کند نگاهش آنکه بی

 .زد ملیحی لبخند. بود واضح هم شب تاریکی آن در اش سوخته آفتاب پوست. کرد نگاه را اش مردانه رخ نیم

 .باشه ادب با باید دختر ـ

 .داد باال ابرو بهرود

 .باشه خانـوم باید دختر. البته صد ـ

 یبار خدا رو تو: بگوید عجز با و شود گردنش آویزان بود مانده کم که گفت قشنگ آنقدر را خانوم. خندید ریز

 باشه؟ چی باید دختر. بگو دیگه

 کرده روشن برایشان را خاکی راه ماه نور. شکست می را بینشان سکوت اطراف ی برکه در ای قورباغه صدای

 .داد می اعصابش به عجیبی آرامش ها ریزه سنگ صدای و بود

 .قشنگه چیز همه چقدر ـ

. نشست لبش روی کمرنگی لبخند شان بچگی ی خاطره آوری یاد با. بود احساساتی بچگی همان از تیام

 با. بود زده را او و کرده گریه چقدر تیام و کند قطع را دمش خواهد می که گفت می و گرفته را مارمولکی

 .کند آزادش تا داد می قسمش و کرد می دنبالش چوب

 .بود شده تنگ اینجا واسه دلم بگم رو راستش ـ

 گذره؟ نمی خوش شهر مگه چرا؟ ـ

 .زد کجی لبخند. بگیرد نادید را اش کنایه پر لحن کرد سعی

 .دارم دوست رو اینجا. نه ـ

 .شنید را حرصش پر ی زمزمه



 !نیومدی؟ رو ماه چند این همین واسه ـ

 برده خوابش که را هیرو. رسیدند خانه به. کرد می کالفه را او که شد می دراز زبان آنقدر گاهی دختر این

 عجیبی برق تاریکی آن در سبزش حریر دو. کرد نگاه را تیام خیره و برد فرو جیب در دست. داد بغلش بود،

 .داشتند

 .ممنون: گفت محجوب و انداخت زیر سر. نیاورد تاب را نگاهش تیام

 .کرد زمزمه او، تشکر به توجه بی. کرد نوازش را هیرو موهای و برد جلو دست

 بودیم؟ نزده حرف وقت چند دونی می ـ

 .کرد نگاهش شیطنت با سپس

 .بود اومده بند زبونت دیدیمی، رو هم وقتی که انقدر ـ

. کرد دار جریحه را اش دخترانه غرور حرف این با اصال. آورد می رویش به مستقیم اینقدر نباید. بست چشم

 باال سر شد می باعث بلندش قد. کرد نگاهش آخر بار برای و شد خانه وارد. کرد جا به جا بغلش در را هیرو

 .بگیرد

 . موندی می شهر تو کاش کنم می فکر ها وقت بعضی ـ

 رفتن نوید پاهایش صدای. زد پهنی لبخند و داد تکیه آن به. بست را در شد بلند که بهرود ی خنده صدای

 .شنید را فریادش رسید که حیاط وسط به. داد می

 .تیام کنی قفل رو در نره یادت ـ

 !بیاندازد را در قفل بود رفته یادش. کرد نگاه بسته در به و برگشت. شد خشک جایش سر

*** 

 .مادر بهرود.. بهرود ـ

 .مادر بله ـ

 .بگیر رو ها طالیی ظرف اون ازشون. برنجی خونه برو ـ

 گفتی؟ بهشون داره؟ خبر ـ



 ظرف روستا این توی فایده؟ چه ولی ها بخوام اون از نداشتم دوست. کردم هماهنگ باهاش دیشب آره ـ

 .معروفه قشنگی به برنجی طالیی های

 عفت نه. بود معروف روستا مردم بین خاندان این شتری ی کینه. بود شده کالفه ها آشتی و قهر این دست از

 .برنجی نه و آمد می کوتاه

 برنداشتین؟ هاتون کار این از دست شما: گفت حرص پر و فشرد هم روی لب

 .کرد گرد چشم عفت

 .شه حل راحت انقد که نیست ماهه چند ی کینه ـ

 .کرد سرکج. نشست زیرانداز روی مادرش کنار

 مامان؟ کنی فکر آشتی به بخوای شده حاال تا ـ

 .کرد می خرد زمینی سیب دهد، جواب آنکه بی عفت

 ها؟ حرف این از ها؟ بحث این از شی خسته شده حاال تا ـ

 .کرد قطع را حرفش خانه داخل از طال صدای

 میری؟ راه مامان اعصاب رو داری باز تو ـ

 حتی کنید؟ نمی حس رو این خودتون واقعا. دراومده شورش دیگه رفتنه؟ راه اعصاب رو حقیقت، گفتن ـ

 جریان در بگید هم من به مهمیه؛ موضوع انقدر اگه. نداره وجود شتری ی کینه این برای هم دلیلی هیچ

 .باشم

 .توپید کالفه عفت

 برم؟ خودم یا بیاری هارو ظرف ری می ـ

 .کرد آویزان را خود پنجره از طال

 مامان؟ برم من خوای می ـ

 می هارو اون چشمتون وقت یه. نیست الزم: گفت پرحرص و برخاست جا از. کرد نثارش ای غره چشم بهرود

 .کنیم تحمل رو دردتون سر باید ماه یک تا اونوقت بینه،



 .شد بلند عفت فریاد

 ...بهــرود ـ

 از. کند باز هم از را هایش اخم توانست نمی و بود شده جمع قلبش. شد خارج خانه از دهد پاسخ آنکه بی

. کند آمد و رفت حسین حاج ی خانواده با راحت نتوانست نداشت، دوست مادرش چون آمد، ما یادش وقتی

 .زد می غر لب زیر و کرد می اخم خانم برنجی چون زد می حرف زیاد تیمور با نباید هم بچگی اوج در حتی

 کردن فکر هنگام را قلبش تپش باید آمد می یادش وقتی از. بست چشم و ایستاد... آمد می یادش وقتی از

 .کرد می کنترل تیام، به

 شهر به را ماه چند این همین برای اصال. کند منحرف را افکارش کرد سعی و کشید ریشش ته میان دست

 .کرد طی را مسیر باقی و گرفت بازی به را پایش زیر ی سنگریزه. بود کرده فرار

 .میام دارم ـ

 را ها آن تا بود آمده سراغشان صبح اول تیمور. نبود خانه کسی. پیچید موهایش دور را اش ابریشمی روسری

 شهر ی حوصله. بماند خانه که کرد راضی را مادرش زحمت هزار به هم او. ببرد شهر به عروسی، خرید برای

 .داد می ترجیح را کوچکش روستای. ها ماشین داد و جیغ و شلوغی. نداشت را رفتن

 .پاشید رویش به مهربانی لبخند بهرود. ماند مات در پشت دیدنش با

 .سالم ـ

 .سالم ـ

 .کرد اخم مصنوعی

 شدم؟ مزاحم ـ

 .کرد جمع را خودش تیام

 حرفیه؟ چه این نه ـ

 .ببرم اومدم هست؛ ظرف یسری گفت مامان ـ

. آره آره. رفت کنار در جلوی از. بود کرده سفارش کلی رفتن از قبل برنجی. فرستاد لعنت اش پرتی حواس به

 .میارم واست االن داخل بیا



 با. شد حیاط وارد بود مانده خیره رفتنش به که درحالی بهرود. دوید خانه سمت به و رفت کنار در جلوی از

 .رفت سمتش و زد لبخند. شد نمی دیده ظرف همه آن زیر داشت، که پُری هیکل و کوتاه قد آن

 .بگیرم بده ـ

 شبه؟ فردا عروسی ـ

 میای؟. آره ـ

 .مونه می خودم ی نداشته خواهر مثل. زینبه عروسی نیام؟ شه می مگه ـ

 جلو کمی بود رفته عقب که را اش روسری. گرفت را زبانش جلوی اما! داشت دیگری دلیل رفتنش که البته

 هم روی به رو حرف بی. کرد می سنگینی رویش بهرود نگاه. شوند پنهان آن زیر سرکشش موهای تا کشید

 .کردند می آنالیز را یکدیگر و بودند ایستاده

 .دوخت بهرود نگاه به را نگاهش چشمی زیر

 کمکت؟ بیارم من خوای می نیست؟ سنگین ـ

 .کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس بهرود

 .شی می گم ها ظرف این بار زیر خودت تو ـ

 .کرد ریز را هایش چشم. پرید خوبش حس

 !کوتاهم؟ بگی خواستی مثال االن چی؟ یعنی ـ

 .کرد جبران را اش زده حرف. بود ناسازگار او با همیشه تیام. گرفت اش خنده

 .باشه میزه ریز باید دختر معتقدم من ـ

 .بودند نزده ها حرف این از باهم حاال تا. انداخت گل هایش گونه

 .چرخاند بهرود ای قهوه های چشم در را نگاهش و گرفت بازی به را اش روسری پر

 .میری دیر نشه ناراحت خاله ـ

 شی؟ خالص شرم از خوای می ـ 



 .پیچید هم در را هایش دست و انداخت زیر سر. شد نمی بند جا یک دلش

 .حرفیه چه این ـ

 مثل گرما. بکشد نفس توانست نمی حتی که بود شده سنگین آنقدر بینشان فضای. شد پا آن و پا این

 .داد می رنگ را هایش گونه و دوید می تنش در موزی موجودی

 او نظر در. کند ترجمه را دخترک ی ساده حرکات خواست می که انگار. کرد می نگاهش حرف بی اما بهرود

 .باران مثل ریا، بی و صاف بود؛ دست کف شبیه همیشه تیام

 .زد صدایش آرام و کرد تر را هایش لب

 .تیام ـ

 .دوخت او به پرسشگر را نگاهش

 .کن قفل رو در رفتم که من ـ

 !نه؟ دیگر؟ بود نگرانش. داشت شیرینی طعم هایش حرف

 .زد پلک آرام و نشست هایش لب روی لبخند

 .باشه ـ

 .کرد اش بدرقه در جلوی تا

 .کن قفل رو در هستم من تا ـ

 .کنم می قفل من برو؛ تو ـ

 ... مثل. میره یادت پرتی حواس ـ

 .دویید حرفش در

 !شب اون ـ

 .شد نمایان اش خنده خط و زد کمرنگی لبخند بهرود

 .کن قفل رو در داخل، برو! شب اون مثل آره، ـ



 .کند پنهان را پهنش لبخند نتوانست

 نداری؟ کاری. باشه ـ 

 .نه ـ

 . برسون سالم خاله به ـ

 شکرآب ی رابطه از مگر زد؟ می را حرف این عقلی چه با تیام. زد پوزخند بخواهد آنکه بی! برساند؟ سالم

 !نداشت؟ خبر بینشان

 خندی؟ می چی به ـ

 زدی؟ جدی رو حرف این ـ

 نگم؟ جدی چرا. خب آره ـ

 .گرفت رو کالفه او، بچگی همه این از بهرود

 .نیستی باغ تو اصال انگار یکی تو ـ

 چی؟ یعنی ـ

 .برم باید کن؛ قفل رو در. تیام داخل برو! هیچی ـ

 .بهرود ـ

 .کرد نگاهش بهرود

 .دختر دارم عجله ـ 

 .گفت آرامی ی باشه و کرد جمع لب

 .خداحافظ ـ

 این به و بود آورده رویش به را لعنتی دشمنی این هم بهرود حتی. بست را در و کرد اکتفا سر دادن تکان به

 را دلش داغ باید. برد پناه خانه داخل به و کشید سرش از را روسری عصبانی. کرد می اشاره ممنوعه ی رابطه

 .کرد می خالی اش قالی دار سر



*** 

 خانه رنگی های المپ. تر شلوغ قبل های شب از و بود عروسی شب امشب،. چرخاند جمعیت بین را نگاهش

 حیاط وسط در تنبک و کامنچه حرارت پر صدای با شور، پر رقص چندتایی های دسته. بودند کرده تزیین را

 .دادند می تکان هوا در را رنگی های دستمال و رقصیدند می

 .خواندند می محلی آواز و کرده دورشان تر مسن های زن و. بودند نشسته خانه داخل همسرش و زینب

 .زد لبخند پدرش دیدن با و چرخاند سر. نشست اش شانه روی دستی

 بهرود؟ وایسادی اینجا چرا ـ

 .دزدید بود مانده در روی که را نگاهش

 .زشته باالخره، اومد کسی شاید. باشه در جلوی ما از نفر یه باید ـ

 .زد عمیقی لبخند

 .داخل میرم من. بمون اینجا تو. جان بابا باشه ـ

 .باشه ـ

. انداخت کوچه انتهای به را نگاهش دوباره بهرود. برگشت جمعیت دل به و زد دیگری لبخند مهدی حاج

 . برد فرو شلوارش جیب در دست و زد تکیه دیوار به. بودند نیامده هنوز که بود عجیب

. بودند خودشان. شد دقیق و ایستاد راست نفر چند ی سایه دیدن با که گذشت حال همان به ای دقیقه چند

 راحت خیالش آتش، روی آبی ریختن مثل. داشت می بر قدم آرام هیرو دست در دست همه از تر عقب تیام

 .آمدند باالخره که شد

 .کرد دراز دست خندان حسین

 .باشه مبارک آقا ـ

 .گرفت بود انداخته زیر سر اخم پر که تیامی از نگاه بهرود

 .داخل بفرمایید عمو، ممنون ـ



 شدنش، گرفته نادیده این از ناراحت بهرود. گذشت کنارش از کند، نگاهش حتی آنکه بی و حرف بی تیام

 و خشک سالم یک زحمت حتی تیام که بود کرده چه مگر. کرد دنبال را رفتنش مسیر و کشید درهم ابرو

 نداد؟ خود به هم خالی

 .کرد می صحبت تیام با تنها مناسب فرصتی در باید. برگشت جمع به زد، صدایش که طال

*** 

 بود می سهیم شادی این در باید هم او. کرد می نگاه را اطرافیان شادی و بود نشسته خانه ی گوشه رمق بی

 بهرود چکار؟  بود آمده. آمد نمی عروسی این به شد می اگر اصال. نداشت هم را خودش ی حوصله حتی اما

 اش؟ همیشگی پرگهر های نطق با کند؟ تماشا را

 اگر. نکرد توجه اما دید می را مادرش نگران نگاه. نرفت جلو و کرد مقاومت رقص برای همه تعارف برابر در

 .شد می ناجور زیادی اوضاع که دهد توضیح و کند توجه خواست می

 برنجی صدای. بود بریده را امانش درد سر دیشب خوابی بی بخاطر. بست چشم و داد تکیه دیوار به را سرش

 .کند باز چشم شد باعث

 تیام؟ چته ـ

 .داد تحویلش ای پریده رنگ لبخند

 . نخوابیدم دیشب ام؛ خسته یکمی. خوبم هیچی، ـ

 گفت، نمی چجیزی وقتی اما است دیگری چیز دخترش درد دانست می. کرد نگاهش مشکوک اما برنجی

 تیام. کشید دسته میان به و گرفت را دستش ها همسایه از یکی. بکشد حرف زبانش زیر از بزور توانست نمی

 .شود کم اش نگرانش از بلکه پاشید مادرش روی به لبخندی

 قورت را دهانش آب. کند می نگاهش و ایستاده آنجا که دید را بهرود شد، کشیده در سمت به که نگاهش

 .پوشاند را آن لختی و کشید پاهایش روی را اش آبی پیرهن. کرد جمع را خود و داد

 .کرد اشاره خانه پشت به سر حرکت با و زد مهربانی لبخند او حرکات به بهرود

 یعنی داد تکان سر و کشید درهم ابرو. افتاد می راه به ویال وا دید، می آنجا را دو آن کسی اگر رفت؟ می باید

 .زد لب آرام و کرد ای اشاره دوباره. نرفت رو از بهرود اما نه



 .بزنیم حرف که خوام می ـ

 با یهم طرف واز برود آنجا به ترسید می هم دیگر بخش و کشاند می خانه پشت به را او وجودش از بخشی

 خالی و باد را هایش لپ. باشد هایش خواسته مطیع انقدر نداشت دوست بهرود، روز آن های حرف وجود

 در که هایی دست آن و باال و قد دیدن با. رفت می خانه پشت سمت به که کرد نگاه را بهرود پنجره از و کرد

 بود، دسته در که مادرش روبه و برخواست جا از. بگذارد منتظرش نیامد دلش بود، برده فرو شلوار جیب

 .دستشویی میرم من: گفت

 .زد بیرون خانه از بماند، برنجی جواب منتظر آنکه بی و

 .بودند شام کردن فراهم درگیر داماد ی خانواده و حسین و عفت و بودند رفته خانه به شام برای همه

 می هدایت خانه داخل جمعیت میان به و ریختند می مسی بزرگ های مجمع در گوشت و برنج نفری چند

 .دویید خانه پشت سمت به و زد رنگی پر لبخند. نبود او به کسی حواس هیاهو آن میان. بردند

 به لبخندی. است داده تکیه دیوار به جیب در دست که دید را بهرود کرد می آزاد نفس که درحالی و ایستاد

 .کند جلوگیری قلبش امان بی تپش از بلکه گذاشت اش سینه روی دست و زد صورت پهنای

 جلو اش چانه روی را آن و گرفت را اش روسری پره. ایستاد ومقابلش رفت جلوتر. زد لبخند دیدنش با بهرود

 .کشید

 .بدوئه خوب بتونه تو مثل چله و چاق یه کردم نمی فکر ـ

 گره که همانطور. کرد می شوخی او با مدام اش گوشتی هیکل بابت بهرود، آمد می یادش که وقتی از

 .درآورد برایش داری خنده شکلک و کرد چپ چشم آورد، بیرون زبان کرد، می درست را اش روسری

 .بهرود آقا ببره پیش از رو کاری تونه نمی الغر، دختر ـ

 .بود ریختنش زبان همین تیام، شخصیت وجه ترین داشتنی دوست. کرد ریزی ی خنده بهرود

 نکردی؟ ترک رو کردن لوچ چشم عادت این هنوز تو اما برگشتم دوباره و رفتم روستا این از ماه چند من ـ

 .گرفت رو و کرد نازک چشم پشت. کرد می اش مسخره اینطوری بود، ناراضی چیزی از وقتی همیشه تیام

 .باهامه هنوز نخیر، ـ

 .خندید بهرود



 .داخل برم باید شه، می دیر داشتی؟ چیکارم ـ

 .کند شروع کجا از باید که دانست نمی درست. کرد نگاهش خیره ای لحظه چند بهرود

 ناراحتی؟ ازم ـ

 .داد جواب کوتاه ی کلمه یک با تنها و نیاورد خودش روی به اما بود ناراحت

 .نه ـ

 دیوار به و رفت عقب نداشت، را حرکت این انتظار که تیام. شد نزدیک او به و برداشت جلو قدمی بهرود

 . خورد

 .متنفرم دروغ از من تیام، نگو دروغ من به ـ

 برق بهرود های چشم اما نه یا بیند می درست دانست نمی. بود کرده ترسناک را بهرود قامت تاریک، هوای

 .آورد می بند را نفسش که عجیب آنقدر. داشتند عجیبی

 کنی؟ می نگاه اینجوری چرا ـ

 آره؟ شدی ناراحت ـ

 دروغ. کرد نگاهش حرف، بی. کرد می پرت را حواسش دیده، آفتاب ی سبزه پوست عطر و نزدیکی همه این

 . بود کشیده بیرون حلقش از را زبانش انبر با کسی انگار. بگوید چیزی توانست نمی چرا

 .برد فرو شلوارش جیب در دست و کشید عمیقی نفس گرفت، را جوابش که بهرود

 نمیگی؟ چیزی شی، می ناراحت وقتی چرا ـ

 .دوخت دیگری جای به را نگاهش و چرخاند سر. چسبید دیوار به و زد کمرش پشت دست تیام

 !شم؟ ناراحت باید چی از اصال! شدم؟ ناراحت کنی می فکر چرا ـ

 .گرفت صورتش روی به رو را صورتش و شد خم زد، محوی لبخند اما بهرود

 .دونی می خوب خودت تیام، نپیچون رو من! چی؟ از ـ

 گفتن دروغ و هایش چشم در نگاه توان. کرد نگاه را دیگری سمت و گرفت رو داد، قورت را دهانش آب تیام

 .نداشت را



 ...من... گم نمی دروغ ـ

 .گذاشت نیمه را او حرف رفت؛ باال که بهرود صدای

 .تیام ـ

 .گذاشت اش بینی روی انگشت تیام

 بدونی؟ خوای می چی! چیه؟. شنون می االن. توروخدا آروم، ـ

. بخواند را چیز همه تا بود کافی تابش همین و تابید می نقرابی ای ستاره سبز و وحشی های چشم پس در

 اختیارت در را وجودش خط به خط و کنی می بازش که کتابی مثل. بود خواندنی تیام بود، درست که البته

 را دختری مشتاق نگاه معنی نبود؛ که احمق. خواست می را او بازیگوشش و لطیف روح آن با تیام. گذارد می

 .فهمید می خودش روی

 .نمیگم دروغ بخدا.. بخدا نیست، دیگه االن ولی. شدم ناراحت آره ـ

 رفت عقب قدمی داد، قورت را دهانش آب. کرد خاموش را التهابش هایش، چشم در نشسته استرس و ترس

 نزدیکی، همه این. کرد رها را اش شده حبس نفس و کند دیوار از را خود هم تیام. برد فرو جیب در دست و

 .انداخت زیر سر و گرفت بغل را هایش دست. بود کرده خون رنگ هم را اش بیچاره های گونه

 تیام؟ ـ

 .کند جوابش سوال دوباره بود قرار حتما.بست چشم

 چیه؟ باز ـ

 .داخل برو: گفت مهربان و زد لبخند. کشید نفس عمیق

 .کرد متوقفش بهرود صدای که کرد رفتن عزم کند نگاهش آنکه بی اما تیام

 .کنم ناراحتت خواستم نمی ـ

 حرف او حرف روی هم مهدی حاج حتی که آنقدر. بود مردانه و محکم همینطور همیشه بهرود کالم لحن

 .زد نمی

 ناب چیزی رنگش ای قهوه های چشم ته. کرد می نگاه را تیام و داشت لب به لبخند. کرد نگاهش و برگشت

 .امید جنس از نوری و نور یک شبیه چیزی. بود ندیده آن حال به تا او که چیزی. بود گرفتن جان حال در



 برنجی برای باید. دویید خانه سمت به بماند منتظر آنکه بی و زد پلک آرام. شد تر پررنگ هم تیام لبخند

 !کرد می بهانه را دلپیچه

*** 

 کج لب حرص با. نداشت دوست را صورتش روی های مک و کک. کرد نگاه آیینه در را خود آخر بار برای

 .پرید جا از برنجی فریاد با که کرد

 کنی؟ می نگاه رو خودت آئینه تو داری ساعته یه رفتی؟ تیام ـ

 .رفتم رفتم ـ

 .گذشت می روزی چند بود، دیده را بهرود که باری آخرین از. زد بیرون خانه از سریع مادرش ترس از و

 .دید را خانوم کبری راه سر

 .خانوم کبری سالم ـ

 خوبی؟ دخترم سالم ـ

 .چکید می محبت حرکاتش تک تک از. داشت دوست را زن این چقدر

 خوبه؟ مریم هستین؟ خوب شما. ممنون ـ

 .خندید اش زبانی شیرین به کبری

 خوبه؟ مامانت خبر؟ چه تو دخترم، خوبن همه ـ

 .گیرید نمی ما از سراغی شدین، پیدا کم که گفتیم می. بود خیرتون ذکر دیشب اتفاقا. رسونه می سالم ـ

 روز یه حتما بگو برنجی به. دخترم شده زیاد بار و کار: گفت بود آمده وجد به تیام زبانی بلبل از که کبری

 .نره یادت کن، درست نون واسم باش هم خودت. پیشش میام عصر

 .کنم می تزییین نون با رو روستا کل واستون من بیاید؛ شما. چشم چشم ـ

 خوش دختر جورهایی یک. بود معروف روستا کل در تیام های ریختن زبان. شد بلند هردویشان ی خنده

 .شد نمی پیدا جا هیچ در او از تر حرف



 اختیار بی. خورد گره هم در نگاهشان. ایستاد در جلوی بهرود دیدن با. داد ادامه را راهش و کرد خداحافظی

 .پاشید رویش به رنگی کم لبخند هم بهرود. زد لبخند و کشید جلو را اش روسری

 .سالم ـ

 .داد باال ابرو و نشاند هایش لب کنج لبخندی تیام

 خوبی؟ سالم، ـ

 .برد فرو جیب در دست و زد پررنگی لبخند بهرود

 !نمیره ما پرس احوال ـ

 .خندید زده ذوق هم تیام

 ...!ایشاا ـ

 .کرد می ذوق چیزی کوچکترین با ها بچه مثل. کرد باز هم از هم را بهرود های لب اش خنده صدای

 .کرد می نگاه را تیام و بود کشیده بیرون حیاط در از سر. گرفت بهرود از نگاه شنید، که را عفت صدای

 .جان تیام سالم ـ

 .زد لبخند

 خوبید؟ خاله سالم ـ

 که خواست نمی. نداشت دوست هیچ را تیام به بهرود شدن نزدیک. چرخاند بهرود و او بین را نگاهش عفت

 اصال. بود کرده متقاعد را بهرود زحمت به هم ماه چند این. شوند تکرار دوباره گذشته های کشمکش و بحث

 .فرستاد شهر به را بهرود ازهم، دو آن ماندن دور برای

 گره درهم را های دست. شد سرخ حرکت این دیدن با تیام. رفت بهرود به ای غره چشم و کشید درهم اخم

 .انداخت زیر سر و زد

 !باشه... بابا باشه: گفت مادرش به رو غیظ پر و داد باال ابرو تای.داد بیرون را نفسش کالفه اما بهرود 

 .بینمت می بازم: گفت تیام به رو عجله پر و کوتاه و



 او از اندازه این تا یعنی. گرفت نمی جا ذهنش در او جلو عرفت حرکت این. بود شوک در هنوز اما تیام

 داشت؟ نفرت اش خانواده

 اومدی؟ ها ظرف واسه ـ

 .کرد نگاهش گنگ و آورد باال سر

 چی؟ ـ

 اومدی؟ ظرفا واسه گم می: گفت تندی به و فشرد هم روی لب عفت

 .بود نیفتاده که اتفاقی. بازیابد را خود کرد سعی

 .زحمت بی بدین ندارید الزم دیگه اگه گفتن مادرم بله، ـ

 .میارم واست االن. کن صبر ـ

 اورده دست به بهرود دیدن با که را انرژی تمام. شد خالی بادش. نکرد هم تعارفش رفتن داخل برای حتی

 .داد دست از یکباره حاال بود

 او به را توجهش آمد که عفت. کرد می نگاه را او و بود داده تکیه دیوار به تر آنطرف کمی بهرود. چرخاند سر

 .داد

 . باشید سالمت. هات بچه عروسی... انشاا بگو کن، تشکر مادر از. بیا ـ

 .دانست می بعید! بود؟ دل ته از سالمتی آرزوی این

 .برم من ندارید کاری اگه اجازتون با. حتما چشم، ـ

 .همراهت به خدا. برو ـ

 .خداحافظ ـ

 .شنید را عفت صدای که بود نشده راهی هنوز

 .بیارم در رو ها پرده این کن کمک داخل بیا بهرود ـ

 .میام االن باشه، ـ



 .لرزاند را تیام قلب عفت عصبی صدای. دنبالش به بهرود و رفت جلو او

 .بهرود ـ

 .کرد زمزمه برگردد آنکه بی

 .شه عصبانی بهت خوام نمی. برو توروخدا ـ

 .شه نمی عصبانی من به کسی ـ

 تا انداخت زیر سر. داد می آزار را گلویش سختی بغض. بست چشم شنید که را در شدن بسته بلند صدای

 .نشود بدش حال متوجه بهرود

 .تیام ـ

 هوم؟ ـ

 .منو ببین ـ

 به خوام نمی: گفت کند، بلند را سرش آنکه بی و ایستاد جایش سر بود، گرفته بغل که هایی ظرف همان با

 .خونه برو بهرود، کنن دعوات من خاطر

 .نشست صورتش روی محوی لبخند

 کنی؟ نگاهم شه می ـ

 .کند نگاهش عمر آخر تا بود حاضر کردند، می صادر را اش اجازه جماعت این اگر داشت؟ سوال. لرزید دلش

 و ای قهوه دار حالت های چشم آن با وعقابی کشیده بینی. دید را اش سوخته آفتاب صورت و کرد بلند سر

 .بود کرده مردانه عجیب را اش چهره برجسته، های لب

 !نگرانه کن، درک رو مادرم ـ

 . خواست می او از را ممکن کار ترین محال! بود؟ کردنی درک عفت رفتار کجای کند؟ درکش

 ذهنش در عفت رفتار. نبود خودش دست دلش، شدن شکسته. نبیند را نگاهش شدن کدر تا انداخت زیر سر

 نمی راه ها بچه بین را دعوا هرگز برنجی اما. درست بود؛ شکرآب همیشه مادرش و او میان. گرفت نمی جا

 .راند می را او اینطور عفت حاال و کرد می رفتار عفت های بچه با گل مثل آورد می یاد به که جایی تا. داد



 نگرانه؟ که میفته اتفاقی چه ما زدن حرف با مگه باشه؟ نگران باید چی از ـ

 .غرید و فشرد برهم لب تیام، فهمی کج این از کالفه بهرود

 .نگرانه همین از و بشه چیزی که باشه قرار شاید ـ

 پهلو دو اینطور. کند برداشت چیزی چه او حرف از باید دانست نمی درست. کرد نگاهش و اورد سرباال تیام

 .نداشت دوست را ها زدن حرف

 .داد ادامه قبل از تر جدی بهرود

 نیشت گاهی ممکنه که یدونم م. تنده مادرم دونم، می. شه تموم ها بحث و جر این روزی یه که خوام می ـ

 ..تیام اما.. رو مادرت حتی.. رو تیمور تورو،. بزنه

 .بود شده سفید دیگری هروقت از بیشتر اش مکی و کک صورت. شد خیره اش وحشی چشمان در جدی

 .کردم پیدا واسش راهی روز یه شاید. دروازه یکی و باشه در ت گوشِ یه. باشه راحت خیالم تو از بده اجازه ـ

 نمی پیدا راهی اگر یعنی. نبود مطمئن هایش حرف از هم خودش حتی یعنی. لرزاند را دلش کالمش، شاید

 ...شد

 .شد دور بهرود از و انداخت زیر سر بزند حرفی آنکه بی. گرفت گاز را لبش

 .تیام ـ

 .نیا دنبالم ـ

 یهو؟ شد چت ـ

 .کرد می تمام را بحث این زودتر هرچه باید. نبود دادن نشان ضعف وقت. چرخید سمتش به لرزان بدنی با

 بدونی؟ رو این خوای می! نه؟ یا شدم ناراحت که مهمه واست چرا میای؟ داری چرا اصال. بهرود نیا دنبالم ـ

 .ما بین بوده فاصله حاال همین تا عمرم اول از. کینه این به دارم عادت اصال. نشدم ناراحت نه

 .داد ادامه و زد پوزخند

 .شد حل ها کدورت این شاید تا کن تالش برو برو، بری؟ شه می حاال ـ



 که کرد تاکید شاید روی واضح آنقدر. بود زده زل شد می خارج دهانش از که کالمتی رگبار به مات بهرود

 را پایش صدای بعد ای لحظه. فشرد هم روی را هایش پلک و انداخت زیر سر کشید، درهم ابرو. لرزید دلش

 .بود رفته کرد؛ بلند که سر. شنید

*** 

 !بهرود ـ

 .رفت اتاق به مادرش فریادهای به توجه بی

 من؟ حرفای به کنی می محلی بی حاال تا کی از. توام با بهرود ـ

 .شنید را طال صدای

 .آروم مامان ـ

 کی؟ دختر هم اون. کردی خیط منو دختره اون جلو باشه؟ آروم آدم ذاره می مگه. ببینم کن ولم ـ

 از قبل. بود شده خسته ها حرف این از. کوبید زانویش روی آرام و کرد مشت را دستش. فشرد برهم چشم

 زهی اما شود می بهتر چیز همه آنجا از بودن دور با کرد می فکر و داشت را دعواها همین هم شهر به رفتن

 !باطل خیال

 .کشید درهم ابرو و زد کمر به دست. شد اتاق وارد عفت

 .کو زبونت ها؟ حاال؟ شد چی.. بودی زبون بلبل که تیام جلوی ـ

 .داد قورت را دهانش آب بهرود. کرد می نگاهشان ترسیده طال

 .توروقرآن نده کشش ندارم حسابی درست اعصاب من، مادر ـ

 حرف من با اینطوری تو کی از اصال! نداری؟ اعصاب رسید که من به. داشتی اعصابی خوب دختر اون واسه ـ

 زنی؟ می

 آخه؟ کنید نمی تموم رو ها بحث این چرا ـ

 .کرد طال روبه عفت

 .رو مادرش کرده، خورد منو دختره اون جلو. میگم چی فهمی نمی انگار.. عه عه عه ـ



 که کنی می رفتار جوری یه. ندازی می تیکه نیست خبر با جریانا این از روحش که دختری به من، مادر ـ

 ..خوره می بر بهش

 منه؟ از تر مهم واست اون ناراحتیه. نکنه درد دستت ـ

 .کرد بلند آسمان به دست کالفه بهرود

 !بده نجات منو خدا ای ـ

 .رفت خانه در سمت به

 فهمیدی؟ گردی نمی بر دیگه بیرون بری در این از بهرود ـ

 .زد زل مادرش به ناباور

 چیه؟ ها کار این ـ

 .بیوفته سرت از دختره این خیال تا خونه توی کنم می زندونیت شده. گفتم که همین یعنی ـ

 .برد باال را صدایش بهرود

 بردار دست. شد تموم شهر رفتم. پیش ماه چند واسه بود بحثی یه مامان، بابا؟ چی کشکه چی؟ خیال ـ

 .دیگه

 شناسم؟ نمی رو تو من گی می تو یعنی شناسم؟ نمی رو خودم پسر نگاه من ـ

 .نداشت جواب که حق حرفش. کرد نگاه را مادرش دهد پاسخ آنکه بی

 رو اون سیاه زاق بری خوای می دوباره دونم می که من. نمیری بیرون در این از. بهرود گفتم که همین ـ

 شیرم خدا به. بهرود کنم می طردت خدا خداوندی به. نیستی من پسر دیگه رفتی اگه بدون اما بزنی، چوب

 .کنم نمی حاللت رو

 .مامان ـ

 .طال ساکت تو ـ

 .کرد غلیظی اخم طال. کرد نگاه طال به مات بهرود. رفت آشپزخانه به بماند جواب منتظر آنکه بی عفت

 .بسوزون آتیش هی مگه؟ شناسیش نمی ـ



 .کند آرامش بلکه رفت مادرش دنبال و گفت

 سه و بیست سن در که بپیچد روستا در بود مانده همین خانگی؟ حبس. چرخید خود دور کالفه بهرود

 رفت اتاقش سمت به و داد بیرون را نفسش حرص پر. زد چنگ را موهایش! است شده حبس خانه در سالگی

 .کوبید بهم محکم را در و

*** 

 هر که فنری مثل. بود نوسان در دیگری جای فکرش اما شده خیره سقف به. بود رفته فرو پتو زیر خرخره تا

 .گشت برمی دوباره و رفت می تیام تا هربار هم خیالش و فکر. گردد می باز و رود می بار

 و داشت حسابی و درست خواب نه که شد می شبی دو. بیدار او و بودند خواب همه. کرد می خفگی احساس

 از هم را درصد یک همان مادرش، با بحث از بعد داشت، امید شرایط شدن بهتر به درصد یک اگر. خوراک نه

 .بود داده دست

 .پایان بی جنونی هم آن باشد؛ شده جنون به مبتال انگار. شد نمی جمع درست فکرش

 سر بی فکر همه این میان. خواست می تازه هوای دلش. انداخت پنجره به نگاهی و نشست جایش سر کالفه

 .بیاورد جا را حالش توانست می خنک نسیم یک ته، و

 تیام ها پیش وقت خیلی. انداخت ستاره پر آسمان به را نگاهش. نشست آن ی لبه و کرد باز را پنجره

 .کند انتخاب ستاره خودش برای بود کرده مجبورش

 با که بود بار اولین شاید روز آن. کند اذیتش تا کرد انتخاب را ستاره ترین دور. نشست لبش روی لبخند

. کردند می خالی را دلش که انگار ساختمان، یک برداری گود مثل. شد رو و زیر دلش تیام خیس های چشم

 به او مغز و کرد می بغض تیام. کرد می نگاه را اش گرفته شبنم سبز حریر دو مات او و کرد می بغض تیام

 .بود شده بسته واکنشی هر روی

 ی اجازه که متفاوت حسی. کرد می تجربه قلبش در را عجیب حسی بار اولین برای و داشت سال هجده تنها

 که کرد می نگاهش و بود نشست جلویش بت مثل. کند آرامش توانست نمی حتی. بود گرفته را واکنشی هر

 .کند مهار را بغضش دارد سعی چطور

 اینکه برای روز آن. تیام از دور ای فاصله با. همیشه از نورتر پر. کرد پیدا را اش ستاره و چرخاند را نگاهش

 انقدر. کم خیلی. شه می کم فاصلشون. رسن می بهم جایی یه ها ستاره ی همه: گفت می کند، آرام را تیام

 .نبوده ای فاصله هیچ اول از انگار که



 .بود شده عوض نظرش حاال اما. شود تمام او لعنتی بغض بلکه کند توجیه را بودنش دور خواست می

 دو هر. او به تیام ی ستاره نه و رسید می تیام به او ی ستاره نه. رسیدند نمی هم به هیچوقت ها ستاره

 .کرد رها را چیز همه که بود فاصله همین ترس از اصال.. جدایی و فاصله به بودند محکوم

. کند نمی حس را رفتنش هیچکس که رود می نرم آنقدر و زند می را ماندن قید بعد به جایی یک از آدم

 دلش که کند فراموش تا رفت. خواهد می را نامی تیام او، که کند فراموش مادرش تا رفت.رفت هم بهرود

 . خواهد نمی را او تیام که کند فراموش تا رفت. کشد می پر سبز چشم دخترک حوالی

. نداشت را چیدنش توان دستی هیچ با که زد می دید را ای ستاره اتاقش ی پنجره پشت آنجا او. زد پوزخند

 توهم. رفت می خاموشی به رو که پروراند می سر در را ای ستاره خیال کذایی، ی پنجره آن پشت آنجا او

 برای ستاره این که روزی از ترسید می. کرد می خالی را دلش که بود شده نور کم آنقدر تیام ی ستاره نبود،

. هایش مهربانی و ها بودن از شود خالی و متالشی ستاره این که روزی از ترسید می. شود خاموش همیشه

 .برود دستش از روزی ستاره این که روزی از ترسید می

 ..خاموشی به نبودن، به. فکرکند چیزی چنین به توانست نمی حتی. بست چشم روز آن به فکر با

 می جنونش به فکرها این. نبود او مال ها فکر این! نه. کشید موهایش میان دستی و گرفت پنجره از تکیه

 خرید می جان به را مرگ بهرود،. ریخت می جانش در را آینده از ترس لحظه هر که پایان بی جنونی. رساند

 از قبل. پوچی در زدن پا و دست مردِ  بودن، معلق مرد. نبود شرایط این مردِ او. خواست نمی را جنون اما

 .کرد می فکری باید شود، دیر آنکه

*** 

 .بود نشسته اش قالی دار پشت

 !(مادرم تیام)داآکَم تیام ـ

 بله؟ ـ

 نمیای؟ تو. خانوم کبری کمک میرم دارم من ـ

 را اش وخانه کردند می کمک خانوم کبری به نزدیک های همسایه و بود شعبان نیمه جشن دیگر روز چند

 .نداشت را شلوغی و صدا و سر همه آن ی حوصله. داد بیرون نفس کالفه. کردند می آماده جشن برای

 .مونم می خونه من. برو تو نه ـ



 .بشوره رو دستاش تا سرش باال بمون اومد، وقتی. تیام بیرونه محمد. برم می هم رو هیرو باشهف ـ

 .باشه ـ

 .خداحافظ ـ

 .سالمت به ـ

 به و برخواست جا از. شدند خارج خانه از هیرو و مادرش. دوخت حیاط به را نگاهش شد بسته که هال در

 به روز آن از. کشید سردی آه. کرد می مچاله و گرفت می را دلش دستی دو کور، و سوت ی خانه. رفت هال

 نمی راحتش عفت دانست می. بود ندیده را او بود رفته بیرون هم بار هر. نداشت خبر بهرود از دیگر بعد

 نگاه آیینه در را خود تصویر. کشید اش نارنجی موهای میان دستی کالفه. است شده دعوایشان حتما و گذارد

. نبود هم زشت اما نداشت ای کننده خیره زیبایی که درست! نداشت؟ او که خواست می چه عفت مگر. کرد

 بینی و وحشی سبز های چشم. بودند شده گرفته قاب نارنجی موهای با اش مکی کک و سفید صورت

 کل اصال. باریک و کوچک های لب با. بودند نشسته صورتش در خوبی به داشت ظریفی قوز که اش کشیده

 و باشد داشته خانه در پسری کسی، بود محال. خوردند می را اش معمولی ی چهره همین حسرت روستا

 . نیاید جلو تیام برای

 .گزید لب و کشید پوستش های لکه روی دست

 ...که همیناست بخاطر شاید ـ

 .داد را خودش جواب و رفت آیینه در ای غره چشم. کرد مکث

 .نمیاد ازت خوشش معلومه ندیدی؟ رو رفتاراش. داره مشکل ات خانواده با کال اون احمق، ی دختره نه ـ

 یوسف حسن های گلدان به دستی و ایستاد پنجره کنار. برگشت اتاق به و درآورد خودش برای دیگری زبان

 اش حنجره در خورده گره نفس بلکه کشید نفس عمیق. کرد می بازی عشق حیاط فضای با عطرشان. کشید

 .بود فایده بی اما شود آزاد

 خالی او سر را اش دلتنگی. بود او روزهایش این همدم تنها. رفت اش قالی دار سمت و بست را پنجره کالفه

 .کرد می

*** 

 .شنید را مادرش صدای. زد غلت جایش در



 .باش زود دیره طال ـ

 بیاری؟ خوای می رو گلدونِ این ـ

 بیارش آره. شه می بیدار بهرود آروم ـ

. بشنود را در شدن بسته صدای تا ماند منتظر و نشست جایش سر! بود؟ هم خوابش نگران. زد پوزخند

 از اصال مادرش با روز آن دعوای از بعد. رسید می مغازه کارهای به و بود رفته شهر به. نبود خانه هم پدرش

 .بود نرفته بیرون خانه

 روستا های زن. کشید موهایش به دستی و پوشید را شلوارش. برخاست جا از در صدای شنیدن محض به

 بود وقت خیلی. باشد تنها خانه در تیام که داد می احتمال. بودند رفته خانوم کبری ی خانه به کمک برای

 .بودش ندیده

. نداشت اهمیتی اما شد خواهد عصبانی قطعا بفهمد عفت اگر دانست می. زد بیرون خانه از و برداشت کلید

 . بگیرد را او جلوی ته و سر بی های تهدید این با تواند نمی و است شده بزرگ بهرود که کرد می قبول باید

 تصمیم توانست می بهتر اینطور شاید. دیدش می امروز بود که طور هر باید. دویید را شان خانه تا راه تمام

 .کند ردیف را کارهایش و بگیرد

 باقی به نسبت ها آن ی خانه که بود شان خوب شانس از این شاید. کرد تازه نفسی و ایستاد در جلوی

 دیده ی دلشوره مدام و رسید می حداقل به قسمت آن به آمد و رفت اینطوری. بود تر افتاده دور روستا

 .نداشت را شدنش

 کیه؟ ـ

 .زد در دوباره و داد بیرون را اش شده حبس نفس صدایش شنیدن با

 .اومدم کیه؟ ـ

 خانه داخل به ببیندش کسی آنکه از قبل شد باز که در. گردد باز دوباره اش رفته نفس بلکه داد تکیه در به

 .پرید

 یا باشد محمد که کرد می فکر. نداشت را بهرود انتظار. برداشت عقب به قدمی و کشید کوتاهی جیغ تیام

 ...بهرود اما.پدرش حتی



 .دویدم رو راه تمام: گفت زد، می نفس نفس که حالی در بهرود

. بود سختی کار آنجا، بودنش هضم.کرد می نگاهش گرد های چشم با. برنداشت سرخش صورت از چشم تیام

 .بود شده دیوانه حتما. زد دید را او تر متعجب و گزید لب... دید می کسی اگر

 .زد لبخند تیام متعجب های چشم به. ایستاد صاف آمد جا که نفسش

 ... خیلی دیدی؟ آیینه تو رو خودت. مونه می باز دهنت و شه می گرد چشمات کنی می تعجب وقتی ـ

 .پرسید آرام و داد قورت را دهانش آب. گذاشت تمام نا را حرفش تیام، بهت از پر صورت

 خوبی؟ ـ

 اینجا؟ اومدی چرا ـ

 .نشست آن روی و رفت ها پله سمت به

 .ببینم رو تو اومدم ـ

 .کرد اشاره کنارش به و

 .بشین بیا ـ

 .ممنون راحتم،: گفت و برداشت جلو قدمی. کرد نگاهش مردد اما تیام

 !بخورمت؟ خوام می مگه. تیام بشین بیا: گفت حرص پر و فشرد برهم لب بهرود

 .رفت تر نزدیک  پیچید، می انگشت دور را اش روسری پر که حال همان در حرفش، به توجه بی

 ...ببینه رو تو و بیاد بابا اگه. اینجا میومدی نباید برو، بهرود ـ

 و اندازد بی زیر سر تیام شد باعث حدشان از بیش نزدیکی. برخاست جا از و گذاشت زانو روی دست بهرود

 .بردارد عقب به قدمی

 .دیدمت می باید ـ

 داشتی؟ کارم. دیدی خب: گفت درهم های اخم همان با و کرد نگاهش زیرچشمی تیام



 و نداشت پدرش یا و بود برنجی به شباهتی هیچ تیام ی چهره. نشست می دل به عجیب هایش چشم برق

 !است کسی چه شبیه تیام واقعا که بود تعجب در همیشه

 ... فقط. نداشتم کاری نه، ـ

 .کند تمام را حرفش تا ماند منتظر و کرد بلند سر تیام

 کردی؟ درست نون امروز ـ

 .کرد ترش متعجب موقع، بی سوال این

 .نه ـ

 .داری رو عطرش ولی ـ

 .کرد بغل را هایش دست و زد ملیحی لبخند. انداخت گل هایش گونه

 !کنی می فکر ـ

 تیام؟ نکردی فکر که مادرم رفتار و اتفاق اون به دیگه ـ

 .زد دیگری راه به را خود حال این با. بود کرده اش دیوانه روز چند این تمام خیال و فکر چرا دروغ

 اتفاق؟ کدوم ـ

 .انداخت آبی آسمان به را نگاهش و کشید نفسی بهرود

 !شد تموم هیچی، ـ

 .میرم دیگه من: گفت آهسته بهرود. کشید می زمین روی نامفهومی طرح پایش با و انداخت زیر را سرش

 دردسر بی اینطور روز چند از بعد که وقتی هم آن. برود آنجا از ها حاال حاال نداشت دوست. لرزید قلبش

 !نرو: گفت آمد، زبانش تا که حرفی به فکر بی. بودند دیده را یکدیگر

 .پرید باال بهرود ابروهای

 خوری؟ نمی چیزی. زشته اینجوری... آخه: گفت کنان من من

 .زد ای خنده تک بهرود



 .خورم نمی چیزی نه ـ

 .برود آنجا از همینطوری گذاشت نمی. نشست هایش لب روی غلیظی لبخند

 .بیارم شربت واست برم وایسا ـ

 .دویید خانه سمت به

 .خورم نمی. تیام نه ـ

 .داد جواب بلند جا همان از تیام

 .کنه کار زمین رو رفته نمیاد؛ فعال بابا ـ

 .آورد بیرون آشپزخانه ی پنجره از را سرش

 .هست وقت نعنا شربت لیوان یه واسه ـ

 .داشت را دوستی خوش عطر عجیب و بود مهربانی و لطافت پا تا سر دختر این. زد لبخند بهرود

 شربتی لیوان فکر با گرم، نسبتا هوای این در. بست چشم و داد تکیه دیوار به را سرش. نشست زیرانداز روی

 .شد می خنک نخورده تیم، دست از

 .بفرمایید ـ

 .کرد نگاه لیوان درون مایع سبز رنگ به بهرود. گذاشت کنارش را شربت سینی تیام

 .نکنه درد دستت ـ

 .کنم اضافه بهش کمه؛ شیرینیش اگه ببین ـ

 .نکنه درد دستت است، العاده فوق: گفت لذت با و بست چشم. نوشید خنک شربت از ای جرعه بهرود

 .خندید کرد، می بازی اش روسری ی پره با که همانطور تیام

 .جان نوش ـ

 و باال همانجا خواست می که داشت ذوق آنقدر. کرد می درست چیزی بهرود برای که بود بار اولین این

 .بپرد پایین



 خوری؟ نمی خودت ـ

 .جونت نوش بخور؛ تو نه ـ

 جا از که همانطور و گذاشت سینی روی را لیوان. چسبید می تنش به شد گوشت تیام، محکمِ جان نوش

 .برم دیگه من: گفت ش، می بلند

 .سالمت به ـ

 .تیام ـ

 .پاشید صورتش به اطمینانی پر لبخند بهرود. کرد نگاهش فقط

 .شه می درست چی همه. میدم قول مونه، نمی همینجوری اوضاع ـ

 .داد ادامه تر آهسته و

 !کنم می درستش یعنی ـ

 ی پدیده ترین سابقه بی اضال! نشود؟ عملی و بدهد قولی بهرود. بود کافی شدنش آرام برای حرف همین

 .داد تکان سر باشه ی نشانه به دهد پاسخی آنکه بی. بود همین زمین روی

 .کشید شرتش تی به دستی بهرود

 .باش خودت مواظب شربت؛ بابت ممنون ـ

 .گفت همینطور توهم شبیه چیزی و چرخاند زحمت به را سنگینش زبان

 روی در پشت رفتنش؛ از بعد و کرد اش بدرقه در جلوی تا تیام. کرد خداحافظی و زد لبخند دوباره بهرود

 .نشست زمین

 !سوخته آفتاب مرد این بود کرده بازی روانش و روح به زیادی امروز،

 برایش اما ببیند هایش چشم جلوی را مادرش العمل عکس خوبی به توانست می. نرفت خانه به اما بهرود

 در آنکه به برسد چه نکند، قبول را دیگران نهی و امر که بود رسیده سنی به. نداشت اهمیتی کوچکترین

 !بشود زندانی خانه



 که هربار. روستا هیاهوی از دور و بکر جایی. رسید کوچکش پناهگاه به تا رفت و رفت آنقدر افکارش، در غرق

 بید، بزرگ و بلند درخاتان زیر رودخانه، کنار بزرگ سنگ تخته آن. برد می پناه آنجا به گرفت می دلش

 .کرد نمی پیدا را آن جهان جای هیچ در که داشت آرامشی

 برای عاشقانه که کوچکی های گنجشک آواز به سپرد گوش و بست چشم. داد می جال را روحش آب صدای

 .خواندند می هم

 و بود شده داغ حسابی مغزش که بود کرده فکر آنقدر وقت چند این. فرستاد رود عمق در جایی را نگاهش

 . پدرش به شد می ختم هم فکرها این تمام آخر

 و بود همین امیدش تمام. کرد می کاری برایش مهدی مگر شد، نمی که عفت حریف. زد می حرف او با باید

 ...آمد نمی کوتاه عفت اگر. دوخت آسمان آبیِ به را نگاهش... این جز

 .خواست نمی هم را فکرش. داد تکان سر و بست چشم

 وقت عفت آمدن تا هنوز. کرد نگاه اش مچی ساعت به. بود پدرش سرچرخاند، شنید که را ماشین صدای

 .ماند نمی باقی فرصتی هیچ آمد می عفت اگر. زد می را هایش حرف تنهایی در باید. داشت

*** 

 .بابا سالم ـ

 .برداشت را ها جعبه از یکی و انداخت بهرود به نگاهی نیم مهدی

 .پسرم سالم ـ

 .کنم کمکتون بدین اجازه. بخیر رسیدن ـ

 .انبار توی بیارشون. نکنه درد دستت ـ

 .شست را صورتش و آورد ماشین از را آب بطری مهدی. کردند خالی را ها جعبه

 کجاست؟ مادرت ـ

 .خانوم کبری کمک رفتن شعبان، ی نیمه جشن واسه ـ

 در حرفی حتما که دانست می. شناخت می را پسرش. کرد نگاه شدنش پا آن و پا این به دقت با مهدی

 .پیچد می خود به اینطور که مانده گلویش



 بهرود؟ شده چیزی ـ

 .دارم حرف باهاتون ـ

 .شنوم می بگو ـ

 .راهید ی خسته داخل؟ بریم ـ

 سعی و داد قورت را دهانش آب نشست، کنارش بهرود. شدند خانه وارد و داد سرتکان خواسته خدا از مهدی

 بگو: گفت قبل از تر مهربان رادید، تردیدش که مهدی. بود فایده بی اما بکند شروع مناسبی ی کلمه با کرد

 شده؟ چی پسر،

 .بود مهربانی ی اسطوره مهدی،. انداخت پدرش به را اش جدی نگاه بهرود

 هستین؟ پشتم کجا تا ـ

 .هستم کنارت ام زنده وقتی تا معلومه، سوالیه؟ چه این ـ

 .کرد تکرار قبل، از تر مصر اما بهرود

 !کی؟ تا کجا؟ تا ـ

 .شد درهم مهدی اخم

 پرسی؟ می چی ی واسه ـ

 .کرد مزه را حرفش

 مونید؟ می پشتم شما بازم... باشه مخالف مادر اگه بدونم، خوام می ـ

 .کرد فوت بیرون را عمیقش نفسش و کشید هایش ریش به دستی. فهمید را حرفش ته تا مهدی

 آره؟. تیامه موضوع ـ

 .داد جواب ای رفته تحلیل صدای با و کشید درهم ابرو بهرود

 .آره ـ



 ماه دو با که نیست بازی بچه پسرش احساس که بود فهمیده اول همان از. زد رویش به محوی لبخند مهدی

 . برود بین از شهر، به تبعید

 .هستم کنارت بخوای که هرجا تا من شو، وارد درستش راه از: گفت آرام و کشید سمتش را خود

 روی افتاده بختک مثل اومده کجا از دونم نمی حتی که لعنتی ی کینه این وقتی درستی راه چه ـ

 زندگیمون؟

 .بمونه ناراضی نذار کنی، راضی رو مادرت یعنی درست راه ـ

 .داد تکان هوا در دست کالفه بهرود

 !کرده حبس خونه توی رو من نبینم، رو تیام اینکه واسه. شه نمی راضی مامان دیدین؛ که خودتون ـ

 !بیرون نرو میگه که ام ساله ده پسر انگار! شه نمی باورم: گفت و خندید عصبی سپس

 .مادره جان، بهرود مادره ـ

 .برخاست جا از صبر بی اما بهرود

 تصمیمی بینه می وقتی بابا، اما. نشدم این منکر که من درست، خواد می رو من خوبِ . درست هست مادر ـ

 کنه؟ می مخالفت هم باز چرا قطعیه گرفتم که

 .نکن قضاوت رو مادرت پیش پیش. ندارید خبر هیچی از ها بچه شما ـ

 از که چیه کینه این بدونیم ماهم تا بگید. برگشت منم نظر شاید بگید بهمون؟ گید نمی چرا پس خب ـ

 تیمور سمت نباید موندیم، می دور هم از باید بچگی از که. بوده ها بچه ما سر روی ترسش ی سایه بچگی

 از باید چرا چرا؟ آخه. شه می ناراحت مامان چون بگیرم تحویل رو تیام نباید. بود شده غدغن چون رفتم می

 چیه؟ اون دونیم نمی حتی که بترسیم چیزی

 .انداخت در به نگاهی خانه، ی پنجره از مهدی. کنند سکوت هردو تا شد باعث در صدای

. نگو چیزی بهش فعال هست؛ ناراحت کافی ی اندازه به ها روز این. بهرود نزن حرفی مادرت جلوی فعال ـ

 هم با و کنم می کمکت من. بده مهلت پس. تیام و تو برای هم اون سخته، عاشقی. پسر بذار جیگر رو دندون

 .کنیم می درستش

 .نشست بهرود صورت روی اجباری لبخند. بود کننده دلگرم هایش حرف



 .شماست به امیدم. چشم ـ

 پیش صبر با و آروم باید. باشه راحت ازت خیالش بذار. ببوس رو مادرت دست و کن باز رو در برو هم حاال ـ

 .کنه نمی درست رو چیزی تو کردن لج. پسرد بری

 .رفت مادرش استقبال به و گفت چشمی پس نداشت جواب مهدی حق حرف. فشرد برهم لب بهرود

*** 

 پایین و باال بهرود حوالی فکرش. نداشت مادرش های تعریف به توجهی هیچ که بود افکارش در غرق آنقدر

 چطور بهرود که ببیند خواست می. ندارند دوست را نشینی جا یک که شیطان های بچه پسر مثل. پرید می

 .کند می درست را چیز همه خودش، ی گفته طبق

 ..توام با تیام ـ

 .بخشید مادرش به را گنگش نگاه

 چی؟ ـ

 بود؟ عادی رفتارش نزد؟ بهت حرفی عفت، از بگیری رو ها ظرف رفتی که روز اون میگم ـ

 .کند حفظ را خود کرد سعی اما باخت رنگ

 چرا؟ نه، ـ

 در. گفت می هایی چیز یه امروز اما. خبره چه کنه می فکر داره؛ ادعا همیشه اون البته. بود جوری یه امروز ـ

 .خندیدن می و زدن می حرف اعظم گوش

 .آمد اتاق از پدرش صدای گفتند؟ می او از یعنی. ریخت پایین هری دلش

 چیه؟ مگه. بخندن  زن، خب ـ

 دراد، جونش تا بخنده انقدر اصال! نخندن نمیگم که من. کردن می نگاه رو من هی حرفاشون وسط بابا، ـ

 .واال

 .برخاست جا از بزند حرفی آنکه بی تیام

 .ناهار بیا تیام؟ میری کجا ـ



 .مامان خورم نمی ـ

 .افتادی قیافه و ریخت از خورم؟ نمی چی یعنی ـ

 .کرد اشاره هیکلش به و برگشت مادرش سمت همیشگی بحث از کالفه

 مامان؟ شم می الغر نخوردن غذا وعده یه با بنظرت ـ

 .شی نمی الغر نخوری غذا هم سال یه تو: گفت خنده با محمد

 .سابید هم روی دندان

 .کشمت می محمد؛ کشمت می ـ

 .کشید پرهیجانی جیغ ها آن دیدن با هیرو

 االن تو سنای هم! دیگه؟ هم به پرید می ها وحشی مثل چرا. کردین الل شما رو بچه این! رفت سرم بسه ـ

 .بگیر جیگر به دندون باش، سنگین یکم دختر، زاییدن هم بچه دوتا

 .دراورد را زبانش وتیام کرد چپ را هایش چشم محمد

 . زمین سر برم باید دیگه ساعت یک خانوم؟ خوریم نمی ناهار ـ

 .برخاست جا از بلندی علی یا با و گذاشت زانو روی دست برنجی

 . ناهار بیاید چرا، ـ

 .رفتند آشپزخانه به و گرفت بغل را هیرو کند؛ مخالفتی آنکه بی اینبار تیام

*** 

 .شنید می را مادرش صدای. زد هق اشک بی و کشید سرش روی را پتو. بود بریده را امانش لعنتی درد

 .االن شی می خوب نیست، چیزی. بخور رو جوشونده این بیا ـ

 لرز. شود نمی خالص آن شر از عمر آخر تا که کرد می حس داشت؟ هم تمامی مگر درد این شد؟ می خوب

 طرفی از. داشت عجیبی تناقض حالش. کشید خیسش پیشانی روی دست. بود گرفته را بدنش عجیبی

 .ریخت می عرق شر شر هم طرفی از و بود سردش



 .کشید موهایش به دستی و نشست کنارش.کرد نگاهش ناراحت برنجی

 آره؟ جشن، بیای تونی نمی وضع این با ـ

 دوست فقط! جشن به رفتن برسد چه نداشت هم را زدن حرف هیچ توان. کرد نگاهش بدهد جوابی آنکه بی

 .نخورد تکان جایش از و بگیرد پناه پتو زیر داشت

 .بوسید را اش پیشانی و شد خم برنجی

. کنی استراحت که برم می خودم با هم رو هیرو. زمین سر رفتن محمد و بابا. بخواب دخترم، نداره عیب ـ

 .گردم می بر زود

 .کشید سرش روی را پتو و بست چشم دهد پاسخی آنکه بی

*** 

 برنجی. شد همزمان برنجی با شان رسیدن. کرد حمل کبری ی خانه تا را ها ظرف و کلمن بهرود کمک با

 .زد زوری لبخند

 سالمتین؟ خوبین؟ سالم، ـ

 خوبین؟ شما باشی، سالمت. سالم ـ

 .ممنون ـ

 .نبود همراهش تیام. چرخاند را نگاهش بهرود

 نیوردی؟ رو تیام ـ

 !بگیرد طال را پایش تا سر داشت دوست که بود موقع به و خوب آنقدر مادرش سوال

 زینب؟ نیومده؟ چی؟ طال کنه، استراحت موند. احواله مریض یکم ـ

 بود؟ مریض تیام. کرد خداحافظی مادرش از کند، توجهی زن دو بحث ادامه به آنکه بی و کشید درهم ابرو

 نمی طاقت دلش دیدنش، بدون. کشید اش چانه به دستی. نداشت مشکلی دیدند، را یکدیگر که باری آخرین

 . است آمده چه کوچکش گنجشک سر دید می باید. آورد



 به و  شد رد کنارش از مردی. داشت فاصله شان خانه تا قدم چند همش. انداخت اطراف به نگاهی تردید پر

 .بزند آب به گدار بی توانست نمی. شود خلوت ماند می منتظر باید. کردند سالم هم

 مردد. خلوت همیشه معمول طبق کوچه و بود ظهر نزدیک. زد قدم اطراف همان او و گذشت ای دقیقه چند

 می کرد؟ می باز را در حسین حاج اگر چه؟ بود خانه کسی اگر. شد پشیمان اما بزند در تا کرد دراز دست

 !ببیند؟ را تیام آمده آمده؟ چه برای گفت

 دردسر تیام برای خواست نمی درک، به خودش. بود بزرگی ریسک. برداشت عقب قدمی و کشید پس دست

 جا همان اما شود برگشت به راضی دلش بلکه برداشت عقب به دیگری قدم و فشرد برهم لب. کند درست

 را او ها حاال حاال نتواند این از بعد شاید این؟ از بهتر موقعیت چه؟ باشد مانده خانه تنها تیام خود اگر. ایستاد

 . افتاد می جانش به و شد می خوره تیام، حال بودن بد فکر آنوقت و ببیند

 فوقِ . کرد پرت سمتی به را پایش جلوی ریز سنگ محکم، ای ضربه با و کرد فوت بیرون را نفسش کالفه

 آسمان. رساند می او به پدرش از پیغامی و کرد می هم سر ای بهانه بود؛ خانه در حسین حاج اگر هم فوقش

 .زد در و فشرد هم بر لب داد، قورت را دهانش آب کرد، راضی را خود فکر همین با. آمد نمی زمین به که

 چرخاند را سرش. ببرند کلید خودشان با بود گفته بار هزار حال به تا. بست چشم شنید که را در صدای تیام

 رفت؟ می حیاط تا چطور وضع این با. کرد نگاه را پنجره و

. انداخت سرش روی را روسری. برخاست جا از زحمت به. کشید خط اعصابش روی در ی دوباره صدای

 به خمیده قامتی با و گذاشت شکمش روی دست. برود راه درست توانست نمی هنوز اما بود شده کم دردش

 .اومدم: گفت جانی بی صدای با. رفت در سمت

 ...کلید گفتم بار هزار: گفت زنان غر و کرد باز را در

 آورد؟ می در بازی شق کله همه این چرا کرد؟ می چیکار آنجا او. ماسید دهانش در حرف بهرود دیدن با

 نیست؟ کسی داخل؟ بیام تونم می: گفت آرام و انداخت اطراف به نگاهی بهرود

 .رفت کنار در جلوی از و انداخت زیر سر تیام

. نشست پله روی بود شده خم دلش روی که درحالی تیام. بست را در و شد حیاط وارد بلند گامی با بهرود

 .زد لب بود مانده تنش در که کمی جان با و دوخت بهرود به را اش خسته نگاه

 ...ببینه کسی اگه اینجا؟ میای چرا  ـ



 .نشست زانو روی مقابلش و رفت جلو او، های غر به توجه بی اما بهرود

 .مریضی گفت خاله ـ

 .انداخت زیر سر. گرفت رنگ سفیدش های گونه

 .میشم خوب نیست، چیزی ـ

 .نمیگه اینو که روت و رنگ نیست؟ چیزی مطمئنی ـ

 .خوبم که، گفتم ـ

 .تیام ببین رو من ـ

 موهای. بودند شده سفید و خورده ترک هایش لب و تر پریده رنگ دیگری وقت هر از صورتش. کرد بلند سر

 .بودند گرفته را اش شانه دور و بودند زده بیرون روسری از سرکش اش نارنجی

 .زد روحی بی لبخند دید، می را هایش چشم در نشسته نگرانی خوبی به که تیام

 .شم می خوب بخدا، نیست چیزیم ـ

 نرفتی؟ دکتر چرا ـ

 .برخاست جا از نگاهش از فرار برای ندارد؟ بیمارستان و دکتر به ربطی دردش که گفت می زبانی چه با

 واست؟ بیارم خوری می که چای ـ

 .نشاندش جا سر و گرفت را دستش. شد مانع اما بهرود

 .زنم می حرف باهات دارم ـ

 ... حاال اما کرد می حفط را ها حرمت همیشه بهرود. دوخت هایشان دست به را نگاهش

 به دستی و برخاست جا از شد او خجالت متوجه که بهرود. کشید را دستش آرام و انداخت زیر سر گزید، لب

 .کشید صورتش

 .دکتر بری باید نیست خوب حالت اگه اما ،.خوام می معذرت ـ

 .زد لبخند مهربانیش به و کرد نگاهش. زد گره هم در را دستانش



 .میرم نشدم، خوب اگه! بابا باشه ـ

 حسرت. دوخت هایش دست به را نگاهش. زد زانو و رفت جلو دوباره. کرد نگاهش حرف بی ای لحظه چند

 جنس شده، که هم ثانیه یک برای شد می کاش. بود کرده حمل خود با ها سال را ها دست این گرفتن

 .کند لمس را نرمش و لطیف

: گفت آرام صدایی اما محکم لحنی با و دوخت هایش چشم به را نگاهش. سایید هم روی را هایش دندان

 مواظب میگم وقتی. نمیاد حساب به تعارف یه حرف، این. کنم نمی شوخی باش، خودت مواظب میگم وقتی

 ...یعنی. ندارد بر خودت از چشم یعنی باش، خودت

 .بکشد جان به را حرفش ی ادامه بخواهد که انگار. زد می دو دو ایش قهوه نگاه در تیام های چشم

 ...یعنی ـ

 .کرد تر لب و داد قورت را دهانش آب بهرود

 .بدم انجام رو اینکار تو جای من... که وقتی تا باشی خودت مواظب باید امانتی؛ خودت دست یعنی ـ

 آرام! بود؟ نشنیده که اشتباه. شد گوش دل و جان با صدایش کردن تن برای تیام که زد را حرفش آرام آنقدر

 این. زد مهربانی لبخند بهرود. بود خورده گره اش سینه در نفس اما بگوید چیزی تا کرد باز دهان و زد پلک

 .خندید هم بهرود شد باز خنده به که هایش لب. بود زیبا و ناب برایش تیام های شدن گیج و ماندن بهت در

 چیه؟ ـ

 .داد تکان سر

 .اومدی که ممنون هیچی، ـ

 .رم می دیگه من: گفت کرد می نگاهش که همانطور و برد فرو جیب در دست. شد بلند جا از

 و باشد او خواست می دلش. نداشت دوست بهرود برای هم را، رفتن بماند؟ شد نمی. برخاست جا از هم تیام

 .رساند می لبش جانبه گاه بی و گاه که هایی زمزمه و شان بین تنهایی از دریایی و بهرود

 .داد جواب حال این با

 .برو ـ

 .باش خودت مواظب: گفت لب زیر و برداشت عقب به قدمی چند بهرود



 می اش حواله بهرود که مثبت انرژی همه این میان بود کجا درد دل. کشید جلو را اش روسری و خندید

 !کرد؟

 .چشم ـ

 .شد خارج خانه از درنگ بی سپس گفت؛ بال بی بهرود

*** 

 خمار های چشم با و غلتید جایش در. شود هوشیار تا کشید طول ای لحظه. کرد باز چشم مادرش صدای با

 .زد دید کشید؛ می سرک داخل به نازک ی پرده از که کمی نور با که را اتاق فضای

 باالی و برداشت بالشت کنار از را مویش کش. کشید اش ژولیده موهای میان دستی و نشست جایش سر 

 .کرد شان جمع سر

 مادرش، صدای شنیدن با که بود نشده خارج اتاق از هنوز. رفت اتاق در سمت به و زد تا را خوابش رخت

 .چسباند در به را گوشش و ایستاد

 .شده تیام خاطرخواه پسرش گفت. زد حرف باهام جشن توی دیروز اینجا، میاد کبری امروز ـ

 شان صدای بلکه فشرد در به را گوشش و کشید درهم ابرو. است شنیده اشتباه هایش گوش شاید کرد حس

 .بشنود تر راحت را

. راضین ازش روستا کل.هست که هم روزه و نماز اهل. هستش ای کاری و خوب پسر حسین؟ چیه تو نظر ـ

 خیالمون اینطوری. داره دوست خودش دختر مثل رو تیام هم کبری خود. شناسیم می که هم رو خانوادش

 هوم؟. راحته ازش

 پرسی؟ می نظر من از چرا دیگه گذاشتی رو قرار که تو ـ

 عصری که بگو بهش. بهتره بشنوه تو زبون از رو این پدرشی، بالخره کنم؟ می مشورت باهات دارم بده ـ

 .دیدنش برای میان

 ؟!میاد خاستگار واسش داره بگم بهش من زن؛ هستی مادرش تو ـ

 .حسین خونه می من از بیشتر تورو حرف ـ



 ی سرگیجه. داشت خاستگار راستی راستی. بود شنیده درست پس. دوخت بسته در به را ترسانش نگاه

. بودند دوخته و بریده خودشان برای. بچسباند اتاق در به سر و بنشیند شد باعث آمد، سراغش به که ناگهانی

 کشیدند؟ می نقشه پنهانی اینطور که نداشت اهمیت او نظر یعنی بود؟ هرت شهر مگر

 در تواند نمی او جز کسی که گفت می باید. است فهمیده که داد می نشان باید. برخاست جا از زحمت به

 بی کرد می کوتاهی اگر که ای آینده. بود میان در اش آینده بحث نیست؛ که بازی. بگیرد تصمیم باره این

 .شد می نوشته بهرود

 تمام ضررش به را شرایط فقط دادن نشان ضعف اینطور. یابد باز را خودش کرد سعی و کشید نفس عمیق

 .گذاشت تمام نا را حرفش دیدنش با برنجی شد، خارج که اتاق از. کرد می

 .بخیر صبح ـ

 .انداخت پدرش و او به را مشکوکش نگاه

 .بخیر صبح ـ

 و شیرین دختر دانه یک خاطر چقدر دانست می خدا فقط. کرد نگاه امیدش ی میوه به ذوق با حسین

 .خواست می را اش داشتنی دوست

 دِخی؟ خوبی ـ

 .داد تحویلش اجباری لبخند

 زمین؟ سر نرفتی جون، بابا آره ـ

 .زدم می حرف مادرت با باید. باشه حواسش من نبود در فرستادم رو محمد میرم، االن چرا ـ

 به آنکه بی. دید حسین به را مادرش ی اشاره. بود خواب هنوز هیرو. انداخت مادرش و پدر اتاق به نگاهی

 .نشست کنارشان بیاورد خودش روی

 شده؟ چیزی ـ

 .زد لبخند برنجی

 .دخترم نه ـ

 .کشید تیام ی گونه به دستی



 .باهات داره حرف کلوم دو بابات فقط ـ

 خورید؟ می چای ـ

 .خوردم من بریز بابات برای دستت قربون ـ

 شده میزان نا قلبش تپش هم باز اما شنید خواهد چه دانست می اینکه با. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از

 . برد باال را صدایش ریخت، می چای که حالی در. آورد می کم زدن وسط وجایی زد می و زد می. بود

 شده؟ چی باباجون، خب ـ

 .جان تیام خودت برای شدی خانومی ـ

 .نیفتد لرزانش های دست از بلکه گرفت محکم را سینی

 !ریز تیام بوی و رنگ خوش چای یه هم این بفرمایید، ـ

 .گرفت را دستش برنجی

 .تیام اینجا بشین ـ

 روی را اش کرده عرق و سرد های دست. بود پدرش های لب میخ منتظر نگاهش. نشست کنارش مطیع

 .کشید پیرهنش

 .دیگه بگید شدم لب به جون بابا؟ شده چی ـ

 .کرده خاستگاری ما از پسرش برای رو تو خانوم کبری: گفت و شد نزدیک تیام به کمی. خندید آرام حسین

 بود؛ گرفته نظر زیر را دخترش دقت با که برنجی. رفت پایش و دست از حس و شد خالی وجودش در چیزی

 .پرسید

 .شد چی تیام؟ خوبی ـ

 امین! باشند موافق هم باید البته بودند؟ موافق وصلت این با یعنی. انداخت مادرش و پدر به گنگی نگاه

 . کرد می ازدواج این به مجبور را او داشت، دختری هم خودش اگر شاید اصال. نداشت بدی شرایط

 .نداشت ها فکر این برای وقتی. کشید خشکش لب بر زبان

 گفتین؟ چی بهشون شما ـ



 تعجب رفت نمی رخش از رنگ اگر اصال. بود طبیعی کامال دخترش ترس. زد لبخند اش نگرانی به حسین

 .کرد می

 .نمیدم نخواد که کسی به رو دخترم من. شرطه واسم تو نظر شناسی؛ می که رو من دخترم، نترس ـ

 سبزه پدر. کرد نگاه را او تار ی هاله پشت از. بزند لبخند کرد سعی حال این با جوشید چشمانش در اشک

 که کسی. بودند کرده پنهان خود در سفیدی های رگه که پشت کم موهای و سفید های ریش آن با را اش

 . بود کرده خود بودن محکم ی زده خجالت را کوه ها سال این در

 می حرف رویی چه با اصال. بگوید باید چه حسین اعتماد حس این جواب در دانست نمی. لرزید اش چانه

 !است؟ دیگری کس پیش دلش گفت می زد؟

 اخم برنجی. کرد نگاه اش گوشه جگر به مات حسین. داد ریزش ی اجازه هایش اشک به و انداخت زیر سر

 روستا آن در. بودند شده سردرگم تیام واکنش این از هردو. بکند کاری تا کرد اشاره همسرش به آلود

 مثل تیام چرا که فهمیدند نمی و بود طبیعی عمری سال، و سن این در هم آن دختری، برای آمدن خاستگار

 . کند می گریه بهار ابر

 .گرفت را دستش حسین

 .نزدیم حرفی که ما باباجان ـ

 .بابا ببخشید: گفت کنان فین فین تیام

 می معذرت پیکرش و در بی و افسارگسیخته دل بابته صرفا. نبود ها آن حرف اما اش خواهی معذرت دلیل

 .خواست

 .بوسید را موهایش داشت؟ دختر چندتا دنیا در مگر. کشید آغوشش در و نیاورد تاب حسین دل

 دیم؟ نمی اجازه خودمون بگم خوای می نیان؟ بگم خوای می. دخترم نیست چیزی ـ

 .کرد ریه وارد را حمایتش خوش عطر و زد چنگ را پدرش لباس

 .نداره گریه که این ـ

 .افزود برنجی به رو سپس

 .بده شوهرش خواد نمی حسین زوده بگو. نیست آماده فعال بگو بهشون ـ



 ...بودم تیام همسن من نیست؛ زود هم همچین البته: گفت و کرد شان نگاه دودل اما برنجی

 .گذاشت نیمه را حرفش حسین

 ...!برنجی ـ

 . کشید درهم ابرو برنجی

 روستا؟ این توی هست کی امین از بهتر خب، نگرانشم گم؟ می خودم واسه مگه ـ

 باشه اینبار برنجی و رفت او به ای غره چشم حسین. بود خاموش هایش لب اما زد داد را بهرود نام دلش در

 .پرسید تیام روبه و نشاند هایش لب بر مهربانی لبخند حسین. گفت تردید پر ی

 شد؟ راحت خیالت ـ

 .بوسید را پدرش دست خوشحال تیام

 .بابا ممنون ـ

 .نکن گریه بیخود چیزهای این سر دیگه توهم. واست کنم پدری وظیفمه. تیام هستم پدرت من ـ

 را پدرش رای و زده حرفی دوباره برنجی ترسید می. نبود جایز ماندنش بیشتر. زد لبخند خجالت با تیام

. نشست آن ی لبه و کرد باز را پنجره زدف کنار را پرده. برد پناه اتاقش به و گفت ای اجازه با پس برگرداند

. داشت پدرش دل بزرگی از را آن که بود آمده آرامشی جایش و رفته بین از پیشش ی لحظه التهاب تمام

 می یدک را داغی آفتاب که آسمان به را نگاهش. بلعید را یوسف حسن های گل عطر و کشید عمیقی نفس

 داشت؟ خبر ماجرا این از بهرود. دوخت کشید

*** 

 و مادرش توضیحات به بیشتری دقت با و کشید هم در ابرو.  است شنیده اشتباه هایش گوش که کرد فکر

 .داد گوش طال تاب و آب پر صدای

 .بودی آشپزخونه توی تو که موقع اون ـ

 کرد؟ خاستگاری همه جلوی رفت یعنی! جدی؟ ـ

 و اومدیم اصال. رسومیه و رسم به بند پا و اصلت با زن کبری کنه، نمی که اینکارو مگه؟ ای بچه بابا نه ـ

 .داره خوبی پسر کبری،. بخواد هم دلش. دونم می بعید هرچند. نه گفت دختره



 گوش از آتش صورت به اش گرفتگی گر تمام لحظه هر که داد می احتمال. شد داغ و کشید تیر سرش

 .دوخت چای به و گرفت را نگاهش. بزند بیرون هایش

 دیگه؟ افتادیم عروسی پس. خوب چه ـ

 رو تیام. نه یا کنه قبول حسین آقا دونم نمی دیگه. زد برق که زنه این چشمای طال، ولی واال دونم نمی ـ

 .بده شوهرش ها سادگی این به دونم می بعید. آخه داره دوست خیلی

 و سوزاند را اش مری و زبان داغ چای. نوشید نفس یک را آن داغ محتویات و فشرد دستش در را چای لیوان

 .ماند ثابت رویش متعجب عفت نگاه. رفت پایین

 بود؟ داغ چقدر دونی می سوزی می. پسر آروم اهلل، بسم ـ

 .نشد چیزی: گفت کند، بلند سر آنکه بی

 .پرسید بود، کرده درک را بدش حال که طال

 داداشی؟ خوبی ـ

 .زد فریاد عفت. برخاست جا از دهد پاسخ آنکه بی اما بهرود

 بابا؟ کمک زمین سر بری نبود قرار مگه بهرود؟ میری کجا ـ

 .پوشید را هایش کفش

 .همونجا میرم دارم ـ

 .بخورید اونجا بدم هم رو ناهارتون بیا ـ

 . داد جواب رفت، می پایین ها پله از که همانطور و داد تکان هوا در دستی حوصله بی

 .خوریم می چیزی یه میایم دیره، ـ

 نمی بر سرش از دست فردا خود تا عفت زد، نمی بیرون خانه از حاال همین اگر. نماند دیگری حرف منتظر و

 .داشت

. گرفت می آتش دلش هایش، قراری بی دیدن با چرا؟ دروغ. کرد نگاه بهرود رفتن مسیر به ناراحت طال

 .کشید سردی و بلند  آه. دارد سینه در دردی چه فهمید می خوب خیلی. نبود که احمق



 .داداشم کشه می زجر داره، گناه بخدا کنی؟ می اذیتش چرا مامان؟ میگی بهرود جلوی چرا ـ

 .کرد حمل آشپزخانه تا را خود تپل هیکل زحمت به و برداشت را چای سینی عفت

 هستم، مادرش من. منه پسر باش؛ تو داداش اینکه از قبل. من واسه نشو آش از تر داغ کاسه. خوبه خوبه ـ

 سرش از رو ها پلو خیال این که زدم رو ها حرف این روش جلوی عمد به هم االن اتفاقا. خوام نمی که بدشو

 ی واسه کشن می منت که روستا این توی دختر همه این تیام؟ به چسبیده دستی دو چیه. کنه بیرون

 من؟ واسه شده زنیکه اون دختر خاطرخواه حاال. بهرود

 .کرد دعوت آرامش به هم را او و باشد خونسرد مادرش منطقی بی همه این برابر در کرد سعی اما طال

 با مشکلت تنها دونی می خودت من، مادر اینکه دوم. نیست خوب قلبت واسه نخور حرص انقدر اینکه اول ـ

 .اخالقه خوش و کدبانو خیلی هم داره، رو و بر هم... ماشاا. ای دیگه چیز نه مادرشه تیام،

 چی؟ که حاال خب ـ

 .بشی مانعش تونی نمی و داره دوست رو تیام شما، بهرود که بگم خوام می فقط هیچی، ـ

 .برگشت هال به و گذاشت کابینت سکوی روی را چای سینی عفت

 .زنه نمی حرف من حرف رو بهرود ـ

 .زد لبخندی و انداخت باال شانه طال

 برای راحت، خیالت. نداره قرار و آروم نرسه خواد می که چیزی به وقتی تا بهرود دونم، می من که جایی تا ـ

 .نمیاد کوتاه ها سادگی این به تیام،

 .شد خارج خانه از زد، می غر که حالی در و کرد نازک چشم پشت عفت

 !شدن بهرود و تیام مدافع من ی واسه همه حاال ـ

 .فهمم نمی رو االنش سکوت دلیل فقط: گفت آهسته و کرد اخم. بود دیگری فکر در اما طال

*** 

 و کرد می سالمش کسی گداری گه. نبود اطراف به حواسش. داشت می بر قدم کالفه و بود انداخته زیر سر

 رها نفس حرص پر.بود گرفته درد اش پیشانی ابروهایش، بین غلیظ اخمِ  از. داد می جواب لب زیر تنها او

 .غرید لب زیر و انداخت سمتی را پایش جلوی سنگ و کرد



 .شانس این به تف ـ

 بود گرفته تصمیم. ریخت می بهم را چیز همه که میفتاد اتفاقی گرفت می جدیدی تصمیم که وقتی درست

 یک خواست می. بلرزاند را دخترک دل یواشکی های محبت با داشت دوست. بگذراند تیام با را بیشتری وقت

 چرا؟ دروغ. بود کرده اش پاچه دست بدموقع، خاستگاری این حاال، اما. خواهدش می که بفهماند او به جوری

 .لرزید می دلش کند تصاحب را تیام دیگری اینکه به فکر از

 کرد فکر ای لحظه برای. شد گرد هایش چشم تیام دیدن با. انداخت رویش به رو به نگاه و آورد باال سر

 و ایستاده رویش به رو فاصله با که بود خودش. کشید صورتش به دستی و زد پلک چندبار. بیند می اشتباه

 .کرد می نگاهش

 می دل به چقدر اش خسته نگاه که آخ. پاشید رویش به ای خسته لبخند هم تیام. کرد سالم و زد لب آرام

 .بگیرد آغوش در را تمنایش از پر و لطیف وجود داشت دوست. نشست

 با اما. بداند اتفاق این ی درباره را بهرود نظر بود کنجکاو که حاال مخصوصا. نداشت او از کمی دست هم تیام

 .کرد کج کوچه به راه اش عمه دیدن برای و کشید عمیقی نفس حال این

 .دارد بر نازنینش وجود از چشم نداشت دوست. افتاد راه دنبالش و نیاورد طاقت اما بهرود دل

 را درهمش افکار کمی فقط بهرود، دیدن. بود شده غرق افکارش در و انداخته زیر سر اطراف به توجه بی تیام

 زیر به سر و معذب که بود امین. کرد نگاه سرش پشت به متعجب و ایستاد شنید که باصدایی. بود کرده آرام

 .بود مانده خیره زمین به و ایستاده او از فاصله با

 .خانوم تیام سالم ـ

 کند توجه امین به آنکه بی تیام. کرد شان نگاه مشکوک شد؛ می رد ازآنجا که زنی. زد زل او به گرد چشم با

 .غرید امین روبه شد، رد که او و کرد سالم زن به

 .شه می بد بینه می یکی چیه؟ کارا این ـ

 .زدم می حرف باهاتون باید ـ

 کرده پیدا آلرژی او به اما حاال داشت؛ دوست برادر یک عنوان به را او قبال اگر. انداخت زیر سر و کرد اخم

 .انگار بود

 .کند جمع را افکارش توانست نمی که بود معذب آنقدر. کرد نگاه تیام به مضطرب امین



 ...درخواستمون ی درباره گفت مادرم ـ

 .انداخت تیام ی گرفته گر صورت ی حواله دیگری نگاه

 .کردین مخالفت که گفت ـ

 .کند هایش ریه وارد هوا بلکه کرد آزاد کمی را اش روسری ی گره و برد دست. داشت زیادی گرمای احساس

 بدونم؟ رو مخالفتتون دلیل تونم می ـ

 .میدم شرحش واست خودم بیا ـ

 روی دست. کرد نگاه بودند شده یقه به دست که دو آن به زده بهت و آورد سرباال بهرود، صدای شنیدن با

 .بگیرد را بود آمده باال اش حنجره تا که بلندی جیغ جلوی بلکه گذاشت دهان

 .کند آزاد را اش یقه بلکه گرفت را بهرود های دست امین

 چیه؟ کارا این بهرود؟ کنی می همچین چرا ـ

 .کوبید دیوار به را او محکم بهرود

 دونی؟ نمی تو و دارن خبر روستا این کل شرف؟ بی دونی نمی تو یعنی دونی؟ نمی کنم؟ می همچین چرا ـ

 !بودی من بازی هم که تو

 .نالید اندازد، بی دو  آن وسط را خود کرد کی سعی که حالی در تیام

 .کن ولش. بهرود بسه ـ

 .حسابی مرد کن ولم بدونم؟ باید رو چی ـ

 ها؟ چی؟ که گرفتی رو مردم ناموسِ  جلو کوچه وسط ـ

 .زد فریاد و رفت در کوره از هم امین

 پیاز؟ ته یا پیازی سر آخه؟ چه تو به سننن؟ رو تو. کردم خوب گرفتم، که گرفتم ـ

 .برود شان سه هر آبروی و برسد سر کسی لحظه هر ترسید می. کرد نگاه خلوت ی کوچه به زده وحشت تیام

 .غرید هایش دندان بین از و کرد نزدیک گوشش به را سرش بهرود



 همه منه، مال منه، حق کردی خاستگاری ازش تو که دختری فهمی؟ می. داداش ماجرام این وسط من ـ

 !منه ناموس گرفتی جلوشو کوچه تو که کسی. منه چیز

 .زد فریاد و داد تکانش قدرت تمام با

 فهمی؟ می ـ

 پسر دو این بین را او کسی اگر. برداشت عقب به قدمی آمد، می شان سمت به که سایه چند دیدن با تیام

 شده گالویز هم با که دو آن به توجه بی. افتاد می راه به ویال وا و رفت می برادرش و پدر و ابروی دید می

 .کرد تند پا اش عمه ی خانه سمت به و چرخید بودند،

 دورشان رهگذر چند که نکشید طولی. بودند درگیر باهم همچنان و نشده تیام رفتن متوجه اما امین و بهرود

 .کنند جدا هم از را ها آن کردند سعی و گرفته را

 .بفرستید صلوات ـ

 سرچیه؟ دعوا شده؟ چتون ـ

 .هم از کنه جدا رو جوون دوتا این کنه بزرگی یکی: گفت زنی

 !گرفتید؟ همو ی پاچه چرا شده چتون بودین، دیگه هم بازی هم که شما ـ

 .گرفت را بهرود کمر مردی

 چیه؟ حرکات این بودی؛ آرومی پسر که تو. پسرم بفرست لعنت شیطون به ـ

. بود آمده بند نفسش. کرد نگاه شد می متفرق که ایی دسته به زد؛ می را خانه در که حالی در ترسیده تیام

 می را او پدرش! شوند؟ یقه به دست تو برای خلوت ای کوچه وسط هم آن نفر دو! بیشتر؟ این از آبرویی بی

 . کرد می خاکش زنده زنده حتما برنجی کرد؛ نمی را کار این او اگر و کشت

 این که وقتی حال به وای! درک به ها این تمام. کرد پاک بود ریخته هایش گونه روی که اشکی و گزید لب

 !برسد تیمور گوش به خبر

 .زد در تر محکم دوباره و داد قورت را دهانش آب سختی به

 به زنی که دید می اشک، ی هاله پشت از. بود شده خلوت تقریبا کوچه حاال و شده جدا هم از پسر دو

 .بود خانوم اقدس. شد دقیق و کرد پاک را هایش اشک. رفت می سمتش



 .جان تیام سالم ـ

 .نشاند هایش لب روی زورکی لبخند

 هستین؟ خوب خانوم، اقدس سالم ـ

 بود؟ چی سر دعوا دونی می تو. دخترم ممنون ـ

 با. شناخت می را جنسش خدا فقط که بود هایی زن دست آن از خانوم اقدس. دانست می را سوال این دلیل

 .نباخت را خود موضوع این به آگاهی

 .گرفت باال صداشوون دیدم یهو. قمر عمه ی خونه رفتم می داشتم من. خاله واال نه ـ

 .داد جواب سرد لحنی با و داد تحویلش مشکوکی نگاه اما اقدس

 .برسون سالم! باشه ـ

 از. بود مانده خیره او به و ایستاده کوچه وسط همانجا که کرد نگاه را بهرود و سرچرخاند تیام رفت، که او

 اما کند آرامش کرد می سعی و رفت می جلو بود، دیگری هروقت شاید. زد می فریاد خستگی سرتاپایش

 .رسید نمی نظر به عقالنی حرکت افتاد راه به که یی کبری محشر این بعد حاال

 .گرفت بهرود از نگاه شد باز که در

 .داخل بیا. کردم باز رو در دیر همین برای دختر بودم نماز سر جان، تیام سالم ـ

 .برم قربونت عمه سالم ـ

 عمیقی نفس. کرد نگاه زد، می چوب را او سیاه زاغ و ایستاده کوچه ته همینطور که بهرود به آخر بار برای و

 .شد خانه وارد و داد تکان دست برایش نشود، متوجه عمه که طوری کشید،

*** 

 .کرد پر را خانه فضای نشست گوشش در که محکمی سیلی صدای

 حاال. باهاتم دنیا آخر تا من بذار جلو پا درست تو گفتم بهت بار هزار. برو پیش سنجیده گفتم بهت بار هزار ـ

 حرفام؟ جواب بود این



 زنگ گوشش در عفت ی ناله و گریه صدای. دوخت ای فیروزه فرش به نگاه و انداخت زیر سر حرف بی بهرود

 .زد می

 .کن راحتم بکش منو خدا ای ـ

 .داد می ماساژ را هایش شانه و نشسته کنارش طال

 .آروم توروخدا مامان ـ

 خیز سمتش قبل از تر عصبانی و کرد نگاه را بهرود کرده باد گردن رگ و سرخ های چشم با ای لحظه مهدی

 .گرفت را جلویش که برداشت

 .اینجوری شه نمی درست چیزی نزنش، توروقرآن. نزنش بابا ـ

 .بود شده تمام صبرش انگار حاال اما شود عصبانی آمد می پیش کم مهدی

 رفته مودبانه و رسمی خیلی کرده؟ شرع خالف چی؟ که گرفتی رو پسر اون جلوی نفهم، ی پسره آخه ـ

 ریزیا آبرو این دیگه. جلو بریم واست ما بگو خوای می رو تیام خیلی اگه توام خب فهمی؟ می خاستگاری

 .بخندن ات خانواده رو من ریش به روستا این کل کردی کاری یه چیه؟

 چشمام جلوی تیام که شهر فرستادینم شد؟ چی آخرش مگه؟ نگفتم بهتون پیش ماه چند: گفت آرام بهرود

 .نباشه

 .زد جیغ عفت

 .بذاره اتفاقی شما بین بذارم محاله. کن بیرون سرت از رو دختر اون فکر بهرود،. فرستمت می دوباره ـ

 .زد چنگ را اش سینه سپس

 .نبینم رو روزا این بکش. بکش منو خدا ـ

 سیلی از شده سرخ ی گونه برای گرفت پر دلش. انداخت بود انداخته زیر سر که برادرش به نگاهی زینب

 .اش

 میشه؟ شه، نمی درست چیزی که اینجوری مامان ـ

 نیشگونی و رفت بهرود سمت و برخاست جا از داشتند؛ کردنش آرام در سعی که طال و او به توجه بی عفت

 .گرفت بازویش از



 به بهرود. نداره هم حسابی و درست ی خانواده یه حتی که دختری بخاطر بدی دق منو خوای می تو ـ

 این؟ بشه تهش که کردیم جمع آبرو سال همه این ما. بیا خودت

 .انداخت چنگ را صورتش

 این به آدم همه اون جلو بعد و نزده ما به آمیز محبت حرف یه یبار سالشه سه و بیست پسر این. خدا ای ـ

 .ناموسم میگه دختره

 .زد فریاد مهدی

 بی و وقت که شد می سرت ناموس حرمت اگه تو. کردی نمی اینکارو که چیه ناموس دونستی می اگه تو ـ

  کنی؟ می چیکار که فهمم نمی گم، نمی چیزی چون کردی فکر. نمیومدی در دختره جلو از وقت

 .غرید و فرستاد شیطان بر لعنتی بهرود

 !بابا ـ

 .کشید صورتش به دستی مهدی

 .بهرود نفهمن اش خانواده که کن دعا برو فقط ـ

 حرف این من وقتی خدا به بابا. بوده چی سر ما دعوای دونه نمی کسی من؟ پدر بفهمن خوان می کجا از ـ

 نمی هم شما زدم نمی حرفی خودم اگه و نفهمیده کسی علی والی به. نبود پیشمون کسی زدم رو

 .فهمیدین

 .شکست می را سکوت مادرش ی ناله صدای

 .داد ادامه و انداخت سرزیر کرد، استفاده آمده پیش سکوت از

 عقب شما مخالفت با من که بدونید خواستم. کنم می چیکار دارم بدونید که اینه برای گفتم بهتون اگرم ـ

 .کشم نمی

 .کرد عفت به رو سپس

 .کن بیرون سرت از رو بگیرم زن من اینکه فکر پس. باشه مخالفی؟ مامان، ـ

 .برد هجوم سمتش عفت



 ..سر خیره ی پسره ـ

 کمی بلکه کشید نفس عمیق بود، نرسیده جایی به ها بحث این از که مهدی. گرفتند را جلویش طال و زینب

 .کند جمع را افکارش

 .بیرون برو بهرود ـ

 نگاه بود، مانده خیره قالی به و نشسته ای گوشه که مهدی به که ناباور و شدند ساکت همه حرف این با

 .کردند

 .داد ادامه ها، آن تعجب به توجه بی اما مهدی

 تا بده وقت مادرت و من به یکم. کنم چیکار ریختی سرم به که خاکی این با ببینم بذار. بهرود بیرون برو ـ

 .رو قضیه این کنیم چهارتا دودوتا

 .انداخت بهرود به ای پاچه دست نگاه طال

 بابا؟ کنی می بیرونش چرا خب ـ

 .شه آروم یکم تا بیرون بره رو؟ مادرت حال بینی نمی ـ

 باالخره که بود این مهم. رفت می پس شدند، می آرام همه او رفتن با اگر. نکرد صبر این از بیشتر بهرود

 .بود زده را اخرش و اول حرف

 .انداخت گردنش دست برود، آنکه از قبل و دوید حیاط به طال

 آروم. همینطور هم بابا. عصبانیه االن مامان. نباش ناراحت میشه تموم روزها این. داداشم بشم قربونت ـ

 .میره یادشون هم موضوع این و میشن

 به که وقتی از. کاشت مهربانش خواهر موهای میان ای بوسه و زد تلخی لبخند بهرود. بوسید را اش گونه و

 همیشه بازهم داشتند که کمی سنی اختالف وجود با. بود ایستاده پشتش شرایطی هر در طال آورد می یاد

 به تپد می سینه در قلبی جایی یعنی باشی، داشته که خواهر. بود هم طبیعی خب که داشت را هوایش

 .توست های ناراحتی گیر بهانه مدام که دریا وسعت

 .شد خارج خانه از و کرد خداحافظی. نداد لفتش از بیشتر

*** 



 خودشان ی خانه به قمر با که بود عصر های نزدیک. زد می حرف قمر با که شنید می را مادرش صدای

 البته که رفت می پیششان گاهی گه و کرد می زندگی روستا در تنها و بود نکرده ازدواج اش عمه. آمدند

 .بود برادری نه و داشت خواهری نه که مادرش برای بود هم خوبی همدم

 باید بافی قالی برای. نداشت بافتن دماغ و دل. کرد نگاه اش قالی دار به جان بی و رفت بغل را زانوهایش

 . بافتن شوق از پر دستانی و آرامش از پر باشی داشته قلبی

 .زد می زنگ گوشش در مدام بهرود صدای. کرد پنهان بالشت در را سرش و کشید دراز

 رو جلوش کوچه تو که کسی. منه چیز همه منه، مال منه، حق کردی خاستگاری ازش تو که دختری ـ

 .منه ناموس گرفتی

 ای کوره میان کرد می حس و گرفته گر تنش تمام. کرد باز هم از را هایش لب لبخند و رفت مالش دلش

 و باال صبح خود تا ذوق از تا توانست می که بود شده زیاد آنقدر اش انرژی یکباره به. است افتاده سوزان

 . بپرد پایین

 و بود گرمش هنوز زیاد هیجان از. کند آزاد آن فشار زیر را گلویش بلکه کشید پیرهنش ی یقه به دستی

 . ریخت می عرق شرشر

 وقت خیلی. افتاد قالی دار پشت پنهان ی پنجره به نگاهش کرد می باز را خود دست با که حین همان در

 .کرد باز را پنجره خوشحال و کشید کنار را دار زحمت به و زد باال آستین. بود مانده مصرف بی که بود

 .داد نمی را شدنش باز احتمال هم درصد یک حتی. ریخت فرو دلش لحظه یک برای پنجره، شدن باز با

 .بهرود ـ

 خیره او به زده بهت که کرد نگاهش و آورد باال را سرش نشست، گوشش در که تیام ی زده بهت صدای

 .بود مانده

 زده توهم بیداری در یا است رویا یک بهرود بودن ببیند خواست می. زد اش گونه به آرامی ی ضربه تیام

 !است شده

 .خندید تلخ اما بهرود

 . بینی نمی خواب ـ



 به اتاقش ی پنجره شکر را خدا. کرد نگاه را اطراف و برد بیرون پنجره از را سرش او حرف به توجه بی تیام

 شود مطمئن تا کرد نگاه اتاق در به. نبود آن در آمدی و رفت هیچ که جایی. داشت راه جنگل و خانه پشت

 بهرود؟ اینجا اومدی چرا: گفت آرامی صدای با او روبه سپس. آید نمی کسی که

 ی پنجره پشت ها سال این تمام در که دانست نمی تیام. کرد نگاهش فقط دهد جواب آنکه بی اما بهرود

 . بود او کار ایستادن اتاقش

 ...بهرود ـ

 از. کند لمس را اش مردانه ریش ته و ببرد جلو دست داشت دوست. زد می فریاد را خستگی هایش چشم

 سر که را او که همانطور و زد چانه زیر دست نشست، زانویش دو روی. گرفت گر و کشید خجالت فکرش

 بگی؟ چیزی خوای نمی: گفت کرد می نگاه تیام، دیدن برای بود کرده بلند

. کند صبر توانست نمی این از بیش! خواست می که خواستن از. داد تکان سری تایید ی نشانه به بهرود

 .زد می را هایش حرف باید امشب همین

 .پیشم بیا ـ

 .نداد واکنشی هیچ دستور که انگار شد قفل حرف این شنیدن با عقلش. ماند مات تیام

 .لراند قبل از بیشتر را دلش بهرود، پرتحکم صدای

 .تیام پیشم بیا ـ

 بی. اندازد بی زمین این از بیش را رویش آمد نمی دلش. کرد نگاه خواهشش از پر های چشم به ای لحظه

 . بست محکم را اش روسری و برخاست جا از فکر

 که تیام دیدن با برنجی. بودند قلیان کشیدن و تخمه شکستن مشغول مادرش و قمر عمه رفت، که هال به

 .پرسید و کشید درهم ابرو رفت، می در سمت به

 کردی؟ کاله و شال کجا ـ

 . داد جواب کند، نگاه مادرش به آنکه بی و پوشید می را هایش کفش که همانطور. نایستاد اما تیام

 .زود میام داره، کار باهام زهرا ـ

 .میاد بدش بابات خونه، نیای دیر ـ



 .زود میام باشه ـ

 نداد دست از را فرصت. نبود کوچه در کسی و بودند رفته مسجد به نماز برای همه. شد خارج خانه از و گفت

 .دوید کشید می را انتظارش بهرود که جایی خانه، پشت به و

 نفس و گذاشت اش سینه روی دست تیام،. ایستادند هم روی روبه و برداشت بلندی قدم دیدنش، با بهرود

 .پرسید زنان

 شده؟ چی ـ

 !بکش نفس: گفت و زد محوی لبخند بهرود

 .دوییدم اینجارو تا ببینه، کسی ترسیدم ـ

 .کرد دراز تیام سمت و کشید بیرون شلوارش جیب از دست. شد محو اما بهرود لبخند

 شی؟ می همراهم ـ

 برایش شدن، بهرود همراه داشت؟ پرسیدن سوال. کرد نگاه بود، شده دراز مقابلش که دستی به ناباور تیام

 .کند تعبیر را رویایش که بهتر این از چه و بود خیال

 بهرود سرد دست در را لرزانش دست سپس و داد تکان تایید ی نشانه به را سرش زد، ای زده خجالت لبخند

 .فشرد آرام را نرمش و تپل دست و زد رویش به مهربانی لبخند هم بهرود. گذاشت

 و کرد بغل را هایش دست. بودند شده دور روستا از. رفت می تاریکی به رو هوا و بود غروب حال در خورشید

 .بود نیامده شان خانه پشت مکان، این به حال به تا که بود جالب. نگریست را اطرافش

 صدای تا رقصیدن، می نسیم، وزش با که کشیده فلک به سر درختان از. داشت تازگی برایش چیز همه

 .بود جاری پرقدرت که رودی

: گفت آرام و زد لبخندی تیام. ایستادند خورد، می تکان نرم که مجنونی بید زیردرخت درست رود، کنار

 !قشنگه چیز همه چقدر

 مقابلش که را او و آورد پایین زد، می دید را آسمان و بود باال که را سرش حس، که را بهرود نگاه سنگینی

 .کرد نگاه بود، ایستاده

 اینجاییم؟ چرا بگی خوای نمی ـ



 .بزنم حرف باهات خواستم می ـ

 .گشود لب و گرفت بازی به پایش جلوی را کوچکی سنگ. اندازد بی زیر سر تا بود بهرود نوبت اینبار

 که چیزی ی درباره. بزنیم حرف باهم و باشی اینجا تو بخوام تا داد، هم دست به دست چیز همه امروز ـ

 .بگم بهت بود سختم این از قبل تا شاید

 .بهرود های حرف برای شد گوش جانش تمام و زد گره درهم را هایش دست. گرفت شدت تیام قلب تپش

 هیچوقت. تیام شدم خسته: گفت داد، می تکان سر که حالی در و فرستاد بیرون را اش کالفه نفس بهرود 

 . شدم خسته ها بحث این از دعواها، این از اما کنم اعتراف بهش که نمیکردم هم رو فکرش

 .نداشت بهرود از کمی دست هم او. فهمید می را حرفش خوبی به تیام

 ... و باشم من... مغول قوم این از دور باشم، داشته کوچیک ی خونه یه دارم دوست ـ

 .انداخت تیام به نافذی نگاه و اورد باال را سرش

 .تنهایی و تو و باشم من ـ

 به زیبا لباسی مثل به را های حرف ی کلمه به کلمه تا بود مانده خیره او های لب به منتظر و گیج تیام، نگاه

 . بکشد تن

 .زد لب و رفت جلو دیگری قدم بهرود

 ...سکوت و تو و باشم من ـ

 .کرد می حس را او های نفس هرم سادگی به که بود کم آنقدر شان بین ی فاصله

 .کرد زمزمه گوشش کنار و کرد خم سر

 .دارم دوستت ـ

. بود افتاده کار از هم مغزش حتی. زد می پا و دست خال در که انگار. بس و بود همین باشد اگر تیرخالصی

 .بودند صورتش مقابل درست که دوخت بهرود ای قهوه چشمان در چشم حرکت بی

 بخاطر من هست؟ حواست... تیام شنوی می. شهر برم کردن مجبورم که وقتی همون از داشتم، دوستت ـ

 ...بودم شهر رو ماه چند این تو داشتن دوست



 تیام و کرد می تکرار را ای کلمه دو ی جمله این مدام و است کرده هنگ که بود فهمیده هم بهرود انگار

 نفس نه زد می قلبش نه. بود ایستاده حرکت بی و مات ای کرده فرو قلبش اعماق در تیری که کسی مثل

 را بهرود های حرف تمام ای تشنه مثل هایش گوش فقط. داد می واکنشی دستور حتی، مغزش نه کشید می

 .شنید می

 .داد ادامه و کشید عمیقی نفس دید، را ماتش نگاه و سکوت که بهرود

 که هم جایی تا و تیام واقعیه بهت من حس. گفتم بهت همین برای و بودم شده خسته کردنش پنهان از ـ

 درسته؟. داری رو احساس همین توهم دونم می من

 گرفته را پاسخش شدن، وسفید سرخ این از که بهرود. انداخت زیر سر بگوید، چیزی آنکه بی و خجات با تیام

 خوام می فقط من. ناپیداست پایانش که دعوایی آغاز یعنی ما داشتن دوست: گفت و زد محوی لبخند بود،

 خوام نمی. باشم مطمئن ازت و باشی کنارم سخت روزهای این توی کشمکش، این توی مسیر، این توی

 !باشه میاد واست که خاستگارهایی درگیر مدام ذهنم

 لب آمدن کش جلوی بلکه گزید لب. گرفت اش خنده تیام که کرد، بیان حرصی چنان با را آخرش ی جمله

 بدهد جوابی باید دانست می. کرد می بازی پایش زیر چمن با داشت و بود زیر هنوز سرش. بگیرد را هایش

 !بگوید باید چه دانست نمی دقیقا که بود گیج و شوکه آنقدر حقیقتا اما

 .کرد زمزمه و برد جیب در دست بهرود

 .تیام ـ

 برم؟ شه می: گفت آرام و بست چشم. کرد عوض رنگ اش لعنتی دل او، گفتن تیام با

 ناراحتی متوجه که تیام. کرد نگاهش دلخور و نداشت دوست را هایش حرف برابر در سکوت این اما بهرود

 .زنیم می حرف بعدا. لطفا بهرود، برم باید االن: گفت شمرده و آرام شد، اش

 کی؟ یعنی بعدا ـ

 .برداشت عقب قدمی چند کرد، می نگاهش که همانطور تیام

 .شدم آماده که هروقت ـ

 . دوید خانه سمت به باشد؛ بهرود سمت از جوابی منتظر آنکه بی و



 .برخاست برنجی فریاد شد؛ که خانه وارد

 !اومدنه؟ وقت االن ـ

 به تا انداخت زیر سر بزند حرفی آنکه بی. نداشت بحث و جر ی حوصله که بود شده مشغول آنقدر اما او فکر

 .برود اتاق

 رفتی؟ کی دونی می تیام، توام با ـ

 .برگشت مادرش سمت و فشرد برهم چشم. ایستاد راه میان

 مگه؟ شده چی اومدم، که حاال خب ـ

 .رفت اتاقش به و گفت ببخشیدی کشیده، درهم ابرو هم تیام. آید بی کوتاه تا کرد اشاره برنجی به قمر

 .برنجی نده گیر بهشون انقدر ـ

 .گذاشت جلویش را میوه ظرف برنجی

 چیزی کمه سنشون تا االن اگه. میگم چی من بفهمی تا باشی داشته بچه خودت باید. قمر میشن سر خود ـ

 .بزنم حرفی نباید هرگز دیگه نگم،

 .داد تکان سر قمر

 .واال بگم چی ـ

 طفلک. گذاشت بینوایش قلب روی دست. آمد می در زحمت به نفسش. داد تکیه آن به و بست را اتاق در

 .برگرداند را هایش رگ در ی زده یخ خون تا کوبید می دیوار و در به را خودش

 کنار هنوز را بهرود صدای. داد قورت سختی به را دهانش آب و چسباند در به را سرش نشست، همانجا

 و خورد می گره اش سینه در نفس پیش، ای لحظه تصور با حتی. بست چشم و گزید لب. شنید می گوشش

 ملتهبش اندازه این تا بهرود، از ها حرف این شنیدن کرد، نمی فکر هیچوقت. انگار آمد می زلزله دلش در

 .کند

 نفس و برد بیرون سر. گشود را اتاقش ی پنجره دو هر و برخاست جا از. خواست می تازه هوای کمی دلش

 را داشتنش دوست عاشقانه آنطور که کسی واقعا. دهد جال را هایش ریه کمی تازه هوای بلکه کشید عمیقی

 بود؟ بهرود خود کرد، می زمزمه گوشش در



 را اش خنده قهقه تا گذاشت دهان روی دست. آمد بند نفسش دوباره و شد باز غلیظ ای خنده به هایش لب

 .کند خاموش

 بهرود محبت با دلش. نبود خودش دست اصال و خندید می ها دیوانه مثل. نشست زمین روی پنجره، زیر

 صوتی تارهای تمام تا زد می فریاد آنقدر دل، ته از شد، می اگر اصال. کرد می تابی بی اینطور و شده گرم

 .داشت شده تلنبار انرژی هزارسال ی اندازه. شوند نابود اش

 های چشم و بود سرخ و ملتهب هنوز هایش گونه. ایستاد اتاقش ی آیینه مقابل اینبار و برخاست جا از

 وقتی! دادند نمی آزارش پوستش، روی های لکه همیشه برخالف اینبار. بودند شده تر براق همیشه از سبزش

 داشتند؟ اهمیتی چه آزار مردم های لکه این دیگر داشت دوست بود که همینطور را او بهرود

 می را روز این خواب خیالش در که ها شب چه. بست چشم آرامش پر و چسباند سرد آیینه به را اش پیشانی

 .دید

 مدت او که دانست نمی و خواست می را اش همراهی بهرود. کرد جمع شکم در زانو و نشست زمین روی

 اینطور حاال نمود می نیافتنی دست قبل از بیش هربار که چیزی. بیند می را همراهی این خواب هاست

 !نخواهد؟ چرا او خواسته، بهرود خود که حاال. کرد می ردش اگر بود حماقت کمی و داد می جوالن جلویش

*** 

 کند عوض را هایش لباس آنکه بی. رفت اتاقش سمت به احتیاط با. بودند خوابیده همه و بود تاریک خانه

 .گذاشت بالشت روی سر و کشید دراز زمین روی

 آرنج. بود کرده خفه فکر با را خود روزها این. کند استراحت کمی فکری هیچ بی کرد سعی و بست چشم

 .بگیرند آرام کمی تاریکی در تا گذاشت اش خسته های چشم روی

 فاش ترس بی توانست می بعد به این از. کرد می سبکی احساس بود زده تیام به را دلش حرف که حاال

 .کند محبت دلش، راز شدن

 .کرد نگاه طال ی سایه به و شد خیز نیم جایش در در، صدای شنیدن با

 بهرود؟ بیداری ـ

 .بود ناراحت و گرفته خواهرش صدای

 شده؟ چی ـ



 .زنیم می حرف بعدا بخواب، داداش بشم قربونت: گفت مهربان طال

 .نشست جایش سر

 شده؟ چی طال، نرو ـ

 .خوبیه وقت خوابن بابا و مامان که حاال. بزنیم حرف یکم خواستم هیچی ـ

 .کرد بغل را بالشتش

 .بشین بیا خب، خیلی ـ

 .کشید برادرش ی ریخته بهم موهای به دستی و نشست کنارش طال

 شدی؟ آروم ـ

 .بودم آروم ـ

 .جان بهرود ـ

 .جانم ـ

 داری؟ دوست رو تیام واقعا تو ـ

 عصبی! کنند؟ باورش که کند ثابت را داشتنش دوست چطور دیگر! نداشت؟ تمامی تکراری های سوال این

 .کشید دراز و انداخت زمین را بالشتش

 .کشم نمی دست ازش.. پره ها حرف این از گوشم. برو کنی نصیحت اومدی اگه ـ

 .نیومدم اینجا حرف این گفتن برای ـ

 .رو موضوع این فهمید نمی چرا دونم نمی واقعا چی؟ پس ـ

 .اینجام همین برای اصال. بخدا فهمم می ـ

 .کرد نگاهش سکوت در بهرود

 فرصت بهت خواست ازش. زد حرف باهاش بابا ما، از بیشتر البته. زدیم حرف مامان با خیلی نبودی؛ که تو ــ

 .کنی نمی اشتباه دیگه که گفت. بده



 .زد صدایی پر پوزخند بهرود

 اشتباهی؟ چه. طال مطمئنم گرفتم که تصمیمی از من! اشتباه؟ ـ

 .نیست این منظور ـ

 .دونید می رو درست انتخاب خودتون فقط کنید می فکر که اینه شما مشکل ـ

 کنی؟ بیدارشون خوای می آروم، چته؟ هیس ـ

 روحم؟ سوهان بشی اومدی ـ

 و عشق تمام آن جای و بود بداخالق ها آن با بهرود که گفت می راست مادرش. کرد نگاهش دلخور طال

 .زد بهرود صورت به آرامی ی ضربه. کرد می تیام خرج را محبتش

 بزنی؟ حرف ما با اینجوری گرفتی یاد حاال تا کی از. بزرگترتم خواهر ـ

 .نیامد کوتاه اما بهرود

 .ندادین ام خواسته به اهمیتی هیچ که وقتی از ـ

 کور چشمات. زد حرف باهات نمیشه اصال: گفت شد، می بلند جا از که همانطور و داد تکان سر متاسف طال

 .شده

 .داد ادامه رفت، می اتاق در سمت به که همانطور سپس

 .کنه فاش رو ساله چند راز این باالخره شاید. بزن حرف مامان با فردا بگم بهت خواستم ـ

 محکم را سرش. داد بیرون را نفسش و بست چشم بهرود. شد خارج اتاق از باشد پاسخی منتظر آنکه بی و

 !کرد می پا آهنی کفش باید بود، هایش بدبختی آغاز تازه ها ناز و قهر این. کوبید بالشت روی

*** 

 را طال صدای. کشید بزرگی ی خمیازه و مالید را اش خسته های پلک. بود شده صبح کرد باز که چشم

 .شنید

 شدی؟ بیدار بهرود ـ



 کوچیک اتاق همان در روز پایان تا داد می ترجیح. نداد جواب پس نداشت، را شان کدام هیچ ی حوصله

 .تیام گوش در هایش زمزمه فکر با. کند سر دیشب فکر با و بماند

 می پایش را جهان ی عاشقانه های زمزمه تمام عمر پایان تا شد می اگر که آخ. نشست لبش روی لبخند

 .ریخت

 .بست چشم در، ناگهانی شدن باز با

 .داره کارت هم مامان. بخور صبحانه بیا. بیداری که دیدم خواب؛ به نزن رو خودت ـ

 سرکوفت باز بود قرار البد. نشست جایش سر و کرد باز چشم رفت، که او. بود ناراحت و سرد هنوز طال لحن

 .بشنود

 .چرخد می رویش که دید می را عفت چشمی زیر نگاه. رفت هال به و برخاست جا از بد حالی با

 نگاهش مهربان و گرفت سمتش گردویی و پنیر ی لقمه عفت. نشست سفره کنار و گفت بخیر صبح لب زیر 

 .کرد

 .بخور ـ

 تک بهرود باشد، که هرچه آمد؟ می بر دستش از چه خب اما بود ناراحت رفتارش دست از هنوز که درست

 .عزیز بسیار و بود پسرش

 که انداخت طال به مشکوکی نگاه. ریخت مادرش های چشم در را نگاهش متعجب و آورد باال سر بهرود

 .کرد تشکر لب زیر گرفتو را لقمه. کرد می نگاهشان پرلبخند

 .بیوفتی چاه توی خوام نمی. خودته بخاطر زنم می حرفی اگه من ،(نفسم) هِناسَم پسرم،: گفت آرام عفت

 .داد می گوش بگوید، چیزی آنکه بی اما بهرود

 شی، بیچاره خوام نمی همین برای. ترسونه می رو من دونم، می خانواده این ی گذشته از من که چیزایی ـ

 .بشی کنن می که کارهایی درگیر هیچوقت خوام نمی

 .پرسید و کرد نگاه را مادرش درهم صورتی با اینبار

 زنید؟ می حرف چی از ـ

 .برخاست جا از طال. انداخت طال به داری معنی نگاه عفت



 .کنم تمیز رو حیاط میرم ـ

 رو خودتون هم و بگید. مامان دونید می چی بگید توروخدا: گفت مادرش به رو دوباره بهرود او، رفتن با

 .مارو هم و کنید خالص

 از بزند حرفی آنکه بی. بود شده موم و مهر لعنتی قسم آن ی وسیله به دهانش که حیف. کشید آهی عفت

 .شد بلند جا

 بیارم؟ واست خوری می خامه ـ

 .لطفا مامان ـ

 به وصلت این که بفهماند او به باید چطور دانست نمی. کرد نگاه را پسرش گرفته، نم های چشم با عفت

 .کرد پاک را هایش چشم آستین ی گوشه با. نیست شان کدام هیچ صالح

 بیارم؟ منطق و دلیل واست باید حتما بهرود؟ نداری اعتماد مادرت به تو ـ

 .دارم اعتماد باشه منطق سر از که حرفی به من ـ

 جا از داد، تکالن سری کالفه بهرود. رفت آشپزخانه به بدهد جوابی آنکه بی و کرد نگاهش دلخور عفت

 . رفت آشپزخانه به عفت دنبال و برخاست

 ..ببین منو مامان، ـ

 بهرود. بود خسته عجیب اش چروکیده صورت. کرد نگاهش و برداشت ها پیاز کندن پوست از دست عفت

 .بوسید را سرش و کشید آغوشش در مهربان

 .جان مامان ندارم رو کسی بابا و شما جز من ـ

 .کرد تماشا را پسرش جدی صورت و اورد باال را هایش چشم عفت

 .باشه شما رضایت به دم می انجام رو کاری اگه خوام می ـ

 .کشید بیرون آغوشش از را خود و کرد جمع صورت عفت

 .نیستم راضی من ـ

 .کرد رها تاریکی در داشت، که را آخری تیر حرف این به توجه بی اما بهرود



 .خوامش می که گفتم بهش ـ

 .کرد نگاهش درآمده های چشم با و شوکه عفت،

 کردی؟ چیکار ـ

 که کردم رو کاری منم. نگفتید اما هاتون، دلیل شنیدن برای کردن اصرار چقدر که دونید می هم خودتون ـ

 .درسته

 ..وای ای ـ

 .گرفت را بازویش بهرود بیوفتد، آنکه از قبل

 .مامان ـ

 .کشید بیرون او دست از را بازویش زحمت به

 !وقیح سرِ خود ی پسره.نزن دست من به ـ

 اصال. بود مادرش جانب از تنبیهی و حرف هر منتظر. فشرد هم روی را هایش پلک و انداخت زیر سر بهرود

 . مالید تنش به را چیز همه پی زد، می تیام به را ها حرف آن که موقع همان

 .کرد نگاه بود، ایستاده او به پشت که عفت به. گذشت سکوت در ای لحظه

 .مامان ـ

 .برنمیام پست از دیگه. شدی خودسر شستم، ازت دست من. بهرود بکن داری دوست که هرکاری ـ

 .انداخت اش رفته وا ی چهره به خشمگینی نگاه و برگشت سپس

 .نشی پشیمون هرگز امیدوارم ـ

 یک یا دعاست، یک دانست نمی که حرفی و ماند بهرود. کرد ترک را آشپزخانه بماند حرفی منتظر آنکه بی و

 !مادرش جانب از تهدید

*** 

 چکار باید دانست نمی هم خودش که بود کالفه بهرود ندیدن از آنقدر. کرد می خالی قالی دار سر را حرصش

 ! انگار نه انگار و بود شده خشک اتاق ی پنجره به چشمش روز چند این. شود آرام دلش سرگردانی تا کند



 صدا بی که هیرو به نگاهی. داد ماساژ را هایش چشم و گذاشت کنارش را قیچی. دید می تار خستگی فرط از

 .انداخت کرد، می بازی هایش بازی اسباب با

 .نداری ای دغدغه هیچ که خوشبحالت ـ

 های دست. نشست رویش به رو و برخاست جا از. لرزید معصومش و سبز نگاه برای دلش. کرد نگاهش هیرو

 .چالند خود آغوش در را او و بوسید را تپلش

 کنی؟ صدا منو اسم خوای می کی پس. من برم قربونت ـ

 .زد تشر و کرد اخم تیام. شد اتاق وارد بزند در آنکه بی محمد. بوسید را سفیدش و سرخ و نرم لپ

 .بزنی در نیست بد ـ

 .نشست آن جلوی صندلی روی و رفت قالی دار سمت به او، های غر غر به توجه بی اما محمد

 .رفته سر ام حوصله ـ

 .کن بازی دوستات با بیرون برو چه؟ من به ـ

 .تنهاست بابا زمین؛ سر برم باید گه می. ذاره نمی مامان ـ

 .کشید محمد دست از را قیچی و شد بلند تیام

 کرده؟ بزرگ چی واسه پسر پس. زیاده که هم زمین کارای. شه می اذیت تنهاست، بابا میگه؛ راست ـ

 .کوبید زمین پا محمد

 .کنم کار خوام نمی من ـ

 .غرید و کشید درهم ابرو تیام

 !نکردم راستت و چپ تا اتاقم از بیرون برو شو بلند. محمد بیشتره تو از دخترم که منی غیرت ـ

 .کرد سپر سینه و شد بلند محمد

 ...تونی نمی ـ

 .بود تر بلند تیام از اما داشت، سال چهارده اینکه با



 .چسبید را اش یقه تیام

 .محمد آقا نیست هیکل به بزرگی ـ

 .تری هیکلی ازم تو که باشه هیکل به ـ

 .گرفت سمتش را قیچی وعصبی سایید هم روی دندان تیام. زد نمایی دندان لبخند و

 بیارم؟ در چشماتو یا بیرون میری ـ

 .رفت هیرو سمت نما دندان لبخند همان با برد، می لذت خوردنش حرص از که محمد

 .شدی کش چاقو ـ

 .قیچیه و نیست چاقو ـ

 !شدی کِش قیچی ـ

 .نکن کفری رو من کن، کمک بابا به برو. مونده کارام از کلی. بخدا ندارم حوصلتو محمد ـ

 مردا ما جای اگه! زدنید؟ می غر همه این دین می انجام که هم خونه کارِ  یه کنید؟ می چیکار دخترا شما ـ

 کردین؟ می چیکار بودین

 شدی؟ مرد شما حاال تا کی از ـ

 .داد باال ابرو افتخار پر محمد

 .کردم کار زمین سر وقتی از ـ

. محمد ندارم حوصلتو بخدا: گفت آویزان های لب با و نشست صندلی روی او، جوابی حاضر این از کالفه تیام

 کنی؟ می اذیت منو انقدر چرا

 .گرفت را تیام دست و زد زانو مقابلش و رفت جلو خندان محمد

 .نشی ناراحت ازم. باهات کنم می شوخی بخدا. آبجی عشقه زدنتو شین سین ـ

 .بوسید را سرش و شد خم. گرفت جان لبخندش برادرش، مهربانی با

 .تنهاست بابا، کمک برو ـ



 .برخاست جا از

 .برم می هم رو هیرو. چشم ـ

 .بگو مامان به ـ

 داشت دوست. بود داده فروش قول پدر. کرد می تمام را قالی کار زودتر باید. چرخید سرجایش و گفت را این

 .شد می هم خانه خرج کمک آنطور. شود فروخته زودتر دستش هنر

 .رفت تیام اتاق به رفتند آنکه از بعد. زد دید را هیرو و محمد پنجره از برنجی

 تیام؟ ـ

 بله؟ ـ

 .گرفت را دامنش پف و نشست زمین روی

 .دارم حرف باهات. ببینم برگرد ـ

 آرام و گرفت دندان به لب است؟ دیده را بهرود مخفیانه روز آن که فهمیده یعنی. فروریخت دلش در چیزی

 .زد صدا را خدا نام

 .باشه نفهمیده که نذرت صلوات تا صد.. خدایا ـ

 .برگشت مادرش سمت و زد گره هم در را سردش های دست داد، قورت را دهانش آب سختی به

 شده؟ چی ـ

 شد؟ دعوا راه بین قمر، عمه ی خونه رفتی که روز اون ـ

 حالی پریشان شد می مگر اما کند حفظ را اش خونسردی کرد سعی. کرد حس خوب خیلی را رنگش پرش

 بماند؟ دور برنجی مثل مادری های چشم از اش

 چرا؟. آره ـ

 امین؟ و بهرود ـ

 نالید دل در و داد قورت سختی به را دهانش آب



 .کن کمک خدایا ـ

 .داد تکان سر

 .آره ـ

 شد؟ دعواشون وقتی بودی اونجا تو ـ

 .کند پنهان را لرزشان تا فشرد بهم محکم را هایش دست

 .عمه سراغ رفتم می داشتم. دیگه بود راهم سر آره، ـ

 را هایش دست و پرید می رنگش گفت می که دروغ شناخت، می را دخترش. کرد نگاهش متفکر برنجی

 .پیچاند می بهم مدام

 شده؟ دعواشون چی سر دونی نمی ـ

 .شنیدم صداشونو یهو بودم کوچه توی من! بدونم؟ باید کجا از. نه ـ

 .تیام ـ

 .کرد نگاهش فقط

 میگه؟ چی اقدس پس ـ

 میگه؟ چی. دونم می چه من ـ

 .بودی بینشون تو شده دعواشون که لحظه اون میگه ـ

 موزمار زن آن دانست نمی و است گرفته فاصله دو آن از کسی، رسیدن سر از قبل که آمد یادش. خورد جا

 .نباخت را خود حال این با. دیده را او چطور

 .کنم جداشون کردم سعی. خب آره ـ

 شد؟ دعواشون چی سر ـ

 .بپرس خودشون از برو پرسی؟ می من از چرا. مامان دونم نمی: گفت کالفه

 .فشرد برهم لب و کرد فوت بیرون را نفسش برنجی



 گفت؟ چی خانوم کبری دونی می ـ

 باهات خواسته می امین گفته: گفت آرام و خزید جلوتر کمی برنجی. خواست می مرگ دلش چقدر که آخ

 این دونید می که شما گفت می. داشت حقم خب که بود شده ناراحت خیلیم. شده اینجوری که بزنه حرف

 بدونن؟ رو خودشون تکلیف مردم تا کنید نمی اش علنی چرا خوان می همو دوتا

 حرفی چنین خانوم کبری نداشت امکان. شنید می اشتباه هایش گوش شاید. کرد نگاه را مادرش حرف، بی

 .باشد زده

 تیام؟ ببری مارو آبروی خوای می ـ

 .زده رو ها حرف این خانوم کبری که نکردم کاری من. مامان میگی چی دونم نمی بخدا ـ

 میگه؟ اینجوری داره چرا نکردی کاری اگه ـ

 .بود افتاده گیر وضعیتی بد در. آزرد را گلویش بغض

 بهرود بزنه حرف خواست تا. شد ظاهر جلوم امین یهو عمه، پیش رفتم می داشتم که روز اون. دونم نمی ـ

 .زده رو ها حرف این خانوم کبری که بوده چی سر دعواشون دونم نمی اصال من. سراغش اومد

 .نزنه گولش کسی وقت یه باش دخترت مواظب گفته هم خانوم اقدس. نگفته ینفر ـ

 .داد قورت را دهانش آب زحمت به تیام

 .بزنه گولم کسی که نیستم بچه مامان، بخدا میگن دروغ ـ

 .ای بچه خیلی هنوز اتفاقا ـ

 کردین؟ باور رو حرفاشون شما یعنی ـ

 این از بیش خواست نمی. زد می آتش را جانش او، های اشک. ایستاد تیام سر باالی و برخاست جا از برنجی

 .دهد آزارش

 ولی ـ. بست شه نمی که هم رو مردم دهن در. بکنی رو نباید که کاری وقت یه نگرانتم. دخترم نگرانتم من ـ

 کنید؟ می همچین چرا. نکردم کاری من

 .کر اش حواله مشکوکی نگاه برنجی



 .تیام ـ

 .نگریست را مادرش منتظر و کرد پاک را هایش اشک

 .بگو بابا به اومد؛ سمتت بهرود اگه ـ

 .نداشتند خبر و بود کرده عالقه ابراز رسما بهرود! بیاید؟ سمتش. داد قورت را دهانش آب

 راحت خیالشون که گفتم. نیست چیزی چنین که گفتم بهشون من: گفت برنجی. داد تکان سر فقط اما او

 وصلتی اونا و ما ی خانواده بین هرگز که دونن می خبرن؛ با ما ی ساله چند دعوای از خودشون اصال. باشه

 .گیره نمی صورت

 به مستقیم غیر را تلخ حقیقت این که انگار. بود پنهان منظوری مادرش های حرف پشت. لرزید اش چانه

 .کوبید می صورتش

 و انداخت زیر سر  نخواند، هایش ازچشم را بدش حال برنجی آنکه برای. نشست سبزش های چشم در اشک

 .ببخشید: گفت

 می اون دیگه. بگو بابات به اومد، سمتت بهرود زمانی اگه توهم. باشه یادت که گفتم فقط من. نکن گریه ـ

 .بهرود و دونه

 شده خبر با بهرود به تیام ی عالقه از هم عفت حتما پس بودند؟ شده بهرود ی عالقه متوجه هم ها آن یعنی

 .داد سرتکان فقط. بود

. ببره ناهار اینکه واسه میاد یک ساعت محمد. باش زود. نپختی هم دیروز که کن درست نون برو هم حاال ـ

 .بفرستیم واسشون که کن درست نون

 .شد خارج اتاق از و کرد اش حواله دیگری نگاه برنجی. کرد اکتفا سر دادن تکان به

 درد از پر مادرش های حرف. نبود خودش دست. زد هق صدا بی و گذاشت صورتش روی دست او، رفتن با

 زخم به پاشیدن نمک و طرف یک بود آورده رویش به را بهرود اینکه. گرفتند نشانه را قلبش که آنقدر. بود

 مادرش حاال اما است هفتگانه عجایب جز بهرود به او رسیدن دانست می خودش. دیگر طرف یک اش

 !حاال همین از مخالفتش اعالم از یعنی این و بود کرده بازگو برایش را این مستقیم

 سرش در که حاال. کرد می کجی دهن لعنتی ی فاصله این هم باز دید؛ می خود نزدیک را بهرود او که حاال

 .دنیا های رنگی تمام روی کشید خط خاکستری ابر بازهم پروراند؛ می رنگی فکرهای



 رفتی؟ تیام ـ

 را او اعتماد حداقل باید. بود کرده شک حسابی هم جا همین تا برنجی. کند معطل این از بیش توانست نمی

 .برخاست جا از و کرد پاک را هایش اشک. خرید می

 .رفتم آره، ـ

*** 

 پنجره به چشم ایستاده درختی زیر فاصله با. کرد می کجی دهن رویش به هوا تاریکی و نبود روستا در کسی

 .نبیند اورا کسی تا گرفت می پناه درخت پشت شنید؛ می پایی صدای اگر بین این در و بود دوخته اتاقش ی

 می درخت آن زیر پنجره، شدن باز امید به روزها این. کشید عمیقی نفس و برد فرو شلوارش جیب در دست

 مانده هوا در پا او و گذشت می ای هفته چند. نبود خبری ولی. دوخت می چشم خانه به ها ساعت و ایستاد

 .دیگر طرف هم تیام ندیدن و طرف یه مادرش سنگینی سر. بود

 وز موهای که دید می پنجره پشت درست را اش سایه. زد جوانه دلش در کوچک امیدی برق، شدن روشن با

 را تیام موهای خودش که روزی به کردن فکر. نشست لبش روی محوی لبخند. زند می شانه را بلندش و

 .کرد می گرم را تنش تمام کندف شنه

 چشم پنجره، پاییدن برای وجودش تمام و نشست پا دو روی درخت، زیر همانجا، و کشید صورتش به دستی

 می محو خود آغوش در را نازنینش و لطیف وجود دیدش می تنها جایی، اگر که بود تنگ دل آنقدر. شد

 .کرد

 کرد باز را پنجره که بعد ای لحظه. شد دقیق اش سایه به و برخاست جا از سریع پنجره، سمت آمدنش با

 !کند سکته خوشحالی از بود نزدیک

 .بلعید را وجودش چشم، با حریصانه و برداشت جلو قدمی چند

 سراغ به دیگر که شد می روزی چند مادرش، های حرف از بعد. کرد نگاه را اطراف و برد بیرون را سرش تیام

 .بود نرفته آن پشت محیط و پنجره

. دید را کسی ی سایه دورتر، کمی درختی تک زیر شب، تاریکی در چشمانش ببندد را پنجره آنکه از قبل

 فریاد داشت دوست. کنند نمی اشتباه هایش چشم شود مطمئن بلکه شد خارج پنجره از کمر تا بود؟ بهرود

 .بود افتاده نفس نفس به که بود شده زده هیجان دیدنش از آنقدر. کند صدا را اسمش و بزند



 که آخ. آمد جلوتر و داد جرات خود به هم بهرود. نشست زانو روی همانجا، و گذاشت دهانش روی دست

 .زد صدایش آرام و زد لبخند. بود. بود سبزش برکه در نشسته برق دلتنگ چقدر

 انگار. کند نگاه را هایش لب حرکت تا شد چشم وجودش تمام. دید می خورد می تکان که را هایش لب

 .تپید می وار دیوانه که گذاشت قلبش روی دست. کرد می زمزمه را اسمش

 خنده هم بهرود های لب به اش خنده. زد نمی فریاد را جانم اگر بود بزرگی ظلم و زد می صدایش بهرود

 .کرد هدیه

 .ببیند را لطیفش ی چهره توانست می خوبی به حاال. رفت جلوتر قدمی چند و زد دید را اطرافش بهرود

 .زد فریاد اتاق در سمت و گرفت رو شنید که را برنجی صدای تیام

 .میام االن ـ

 .زد لب و زد لبخند. بود بهاری موسیقی مثل بهرود برای صدایش

 .برو ـ

 .اومدی که مرسی: گفت وآرام کرد کج سر. پاشید رویش به مهربانی لبخند هم تیام

 .میام همیشه ـ

 .بپرد جا از شد باعث برنجی صدای

 .شد سرد غذا ـ

 .خندید هم بهرود. داد تکان دست بهرود برای و برخاست جا از عجله با

 .خداحافظ ـ

 از خستگی که سوخته آفتاب مردی کنار تابستانی، داغ هوای آن در اتاق، از بیرون دلش اما بست را پنجره

 .ماند جا بارید؛ می ریش و سر

 .حسین زدم دستی یه بهش: گفت حسین به آرام برنجی

 .کرد پاک را خیسش صورت حوله با حسین

 .دارم کامل اعتماد تیام به من زدی؟ بهش رو ها حرف اون چرا. برنجی کن اذیت رو دختر این کم ـ



 گذره می دلش تو چی دونم می.خونم می نگاهشو ته تا. شناسم می رو دخترم من. بترسه یکم بود الزم ـ

 . بترسه بود الزم گم می که همینه برای

 .داد تکان سری سپس

 .شد بدنام وسط این هم کبری طفلک ـ

 بزنه؟ کبری به حرفی یه نره ـ

 راحته خیالم حاال. کردم می کارو این باید نبوده چیزی شم مطمئن اینکه واسه ولی. کنه نمی کارو این نه ـ

 .بدم اقدس به محکم جواب یه تونم می و

 .ماند نیمه حرفشان تیام آمدن با

 .تیام شام بیا ـ

 .زد فریاد اتاق به رو و

 ..شام بیاید هیرو، محمد، ـ

*** 

 که راستی به.  کشید عمیقی نفس. انداخت می بیرون به نگاهی گاهی و بود گذاشته باز را پنجره صبح از

 هر که گسی طعم از آخ و دهد می وفشار گذارد می گلویت بیخ را تیزش ی لبه! ماند می خنجر مثل انتظار

 .ماند می جا به برایت لحظه

 سکوت در خانه. نداشت هم را موهایش بافتن ی حوصله. برد فرو بالشت میان را سرش و  زد غلت درجایش

 نبود با خانه چقدر و بود روزشان هر عادت. خوابیدند می ظهرها همیشه هیرو و برنجی. بود رفته فرو عجیبی

 . شد می کننده کسل مادرش صدای و سر

 جلوی و برداشت زمین روی از را بنفشش روسری. پرید جا از فنر مثل خورد پنجره به که سنگی صدای با

 انداخت می لنگ داغ تابستان آن گرمای که اش همیشگی و گرم لبخند همان با بود خودش. رفت پنجره

 . مقابلش

 بیرون؟ بیای تونی می: گفت آرام و انداخت اطرافش به نگاهی بهرود

 !دنیا ته برابر در نبود چیزی که خانه از بیرون! رفت می دنیا ته تا خواست، می او اگر که بود تنگ دل آنقدر



 ها حاال حاال که دانست می. شود بیدار مادرش مبادا رفت می راه پنجه روی. شد خارج اتاق از و داد تکان سر

 از سرعت به و کرد استفاده فرصت از. بود خوابیده آرام هیرود کنار. انداخت نگاهی اتاق به. شود نمی بیدار

 خلوت کوچه تا کرد نگاه در ی گوشه از. شنید پایی صدای شود، خارج حیاط از آنکه از قبل. شد خارج خانه

 ...دید می کسی اگر. شود

 برای حتی بهرود با بودن دید، می هم کسی اگر حتی.ندهد راه ذهنش به منفی افکار کرد سعی. لرزید دلش

 .دوید ساختمان پشت به و شد خارج خانه از کوچه، خلوتی محض به. ارزید می آن به دقیقه، چند

 پر. بیفتد راه دنبالش که کرد اشاره او به سر حرکت با تیام دیدن با. بود ایستاده درخت تک زیر بهرود

 ....باشد دیده کسی اگر. انداخت خانه به نگاهی استرس

 هر احتمال این و بودند شده دور روستا از حاال. کند دور خود از را فکرها این تا داد تکان سر و بست چشم

 .شد می کمتر لحظه

 .برگشت تیام سمت پا ی پاشنه روی و ایستاد بهرود

 پریده؟ رنگت چرا ـ

 .داد را پاسخش صادقانه

 .بهرود ترسم می ـ

 .بود ایستاده رویش به رو درست حاال. شد نزدیکش قدمی چند

 چی؟ از ـ

 .انداخت اطرافش به نگاهی محتاط و گرفت بغل را هایش دست تیام

 ...ببینه کسی اگه ـ

 .نبینه کسی که کنیم دعا بیا: گفت آرام و برد فرو جیب در دست داد، باال ابرو تای بهرود

 مانند که کردند می تزریق وجودش به آرامشی ها، چشم این. دوخت مهربانش ای قهوه های چشم در نگاه

 .زد لبخند. نداشت

 خوبی؟ ـ

 خوبی؟ چی؟ تو ـ



 .داد سرتکان تیام

 .اوهوم ـ

 .کرد زمزمه آرام کشید عمیقی نفس

 .شکر ـ

 .شد تر غلیظ اش خنده

 ؟ داشتی کارم ـ

 .پرسید جانبی به حق لحن با و داد باال ابرو بهرود

 بودم؟ نتیجه منتظر کنی نمی فکر ـ

 .زد دیگری راه به را خودش اما تیام

 بشنوی؟ چیزی بود قرار مگه ای؟ نتیجه چه ـ

 .خندید نرم بود، فهمیده را قصدش که هم بهرود. داد تحویلش نمایی دندان لبخند و

 .بکنی فکراتو خواستم می چون موندم منتظر مدت این ـ

 .کرد اخم قبل از تر جدی اینبار تیام

 ای؟ باره چه در ـ

 .داد جواب جدی و فشرد برهم پلک اما بهرود. کند اذیتش داشت دوست نبود؛ خودش دست

 .برگردی باید نیست، شوخی وقت تیام ـ

 .بود زده ذوقش در بدطور. انداخت بهرود به چپی چپ نگاه و کرد جمع را لبخندش او

 را او که و بود بهرود به نگاهش. نشست آن روی و رفت سنگی تخته سمت کند، اعتراضی آنکه بی حال این با

 .بشین بیا: گفت آرام و گذاشت سنگ روی خودش، از تر طرف آن کمی را دستش. کرد می دنبال

 را انفجار ی آستانه در آتشفشانِ کوه حس درون، از اما بود کرده مخفی را اضطرابش. نداشت قرار اما بهرود

 .داشت



 روز، چند این. کن خالصم و بگو. تیام بزن حرف باهام: گفت قبل از تر تاب بی و داد تکان سر نه ی نشانه به

 . کن راحتم و بگو تو بوده؛ قرن یه قد واسم

 .کرد می عوض رنگ او های قراری بی دیدن با دلش. زد لبخند اش تابی بی به تیام

 برایش او دست اگر بود جرم. دوید سرکشش نارنجی دنبال بهرود نگاه و برد فرو روسری داخل را موهایش

 را کشتنش قصد تیام. کند دور موضوع این از را ذهنش کرد سعی و کشید عمیقی نفس کند؟ را کار این

 ! انگار داشت

 دونه می اصال شه؟ می چی خاله: گفت بود، افتاده زیر خجالت از که سری با و انداخت او به نگاهی نیم تیام

 ... که

 .کرد قطع را حرفش

 .دونن می همه... فاطمه بابا، زینب، طال،. دونه می رو چیز همه االن آره ـ

 ندارن؟ مخالفتی ـ

 .رفتم پیش خوب خیلی هم لحظه همین تا. شن می راضی باالخره ـ

 چی؟ من ی خانواده ـ

 .کرد نگاهش دهد، پاسخ آنکه بی بهرود

 .کرد اعالم رو مخالفتش غیرمستقیم روز اون... یعنی. نیست راضی مامان ـ

 را دنیا ماجرا، این شدن برای او اما بود رسانده استخوانش به را کارد ها مخالفت این. شد درهم بهرود صورت 

 .نبود چیزی که خانواده دو کردن راضی. کرد می رو و زیر

 باالی آفتاب گرمی به. بود گرم عجیب هایش دست. کرد نگاهش و بلند سر تیام. گرفت را کوچکش دست

 .حتی سرشان

 قبول رو من آره، بگو تو. کنم می درستش: گفت پراطمینان و کرد وارد نرمش دست بر کوچکی فشار بهرود

 .میام سر با رو بینمون ی فاصله تمام بخواه، تو اصال. واست گیرم می رو همه رضایت کن،

 .نداشت را زدنش پس توان دیگر حاال خواست، نمی هم این از قبل تا اگر حتی. کرد می نگاهش مات تیام

 .نیلوفر گل لطافت و داشتند یاس عطر.زد رویشان نرمی ی بوسه و برد باال را تیام های دست بهرود



 تو اگه فقط کنم، می درست رو چیز همه خورم می قسم: گفت آرام و گذاشت چشم روی را هایش دست

 . بخوای

 شی مثل را دستانش که دوخت بهرودی به اشک ی هاله پس از را اش نگاه و شده حبس اش سینه در نفس

 .کرد می عبادت مقدس ای

 شکر را خدا وجودش بند بند و بود انفجار به رو بهرود مهربانی همه این از قلبش. غلتید اش گونه روی اشک

 کردن بیچاره برای همین! بهتر؟ این از حسی چه و دارد بهرودش قلب ی گوشه جایی آنکه برای کرد می

 .بود کافی قلبش

 چند گاهی از هر و بودند چسبیده بهم اش کوتاه های مژه. کرد نگاه را خیسش حریر و کرد بلند سر بهرود

 .چکید می هایش چشم از اشک قطره

 .تیام ـ

 .بوسید را هایش دست

 نکنی؟ گریه هیچوقت که بکنم باید چکار ـ

 وای و ریخت می پایش به مهربانی عجیب هایش چشم ای قهوه. کرد نگاهش دهد، پاسخی آنکه بی اما تیام

 .بود کرده اش بیچاره مهربانی همین که

 .داد حرکت زحمت به را اش شده سنگین زبان و داد قورت را دهانش آب بهرود

 .نکن گریه فقط میرم باشه،! برم؟ خوای می ـ

 .کرد جاری هایش چشم در بود التماس هرچه. گرفت را هایش دست محکم تیام برخاست، که جا از

 .نرو ـ

 .نبود موفق اما بگیرد را اش چانه لرزش جلوی کرد سعی

 .نرو هیچوقت دیگه ـ

 دهد، پاسخی آنکه بی و پاشید رویش به رنگی پر لبخند. انداختند راه بازی آتش دلش در تیام، حرف این با

 .کشید نفس وجودش اعماق تا را یاسش عطر و بوسید را هایش دست هزارم بار برای

*** 



 اش همراهی خانه تا بهرود. بست را در و رفت اتاقش به آرام. بود خواب هنوز برنجی برگشت، که خانه به

 .بود ایستاده اتاقش ی پنجره زیر هنوز و کرده

 .پاشید صورتش به پررنگی لبخند

 .اومدی که ممنون ـ

 .گفت جدی و کرد جیب در دست بهرود

 .کردی قبولم که ممنون ـ

 .داد تحویلش ملیحی لبخند. گرفت رنگ صورتش

 .موندم می پیشت دیگه یکم دونستم، می اگه خوابه، هنوز مامان ـ

 .داد تکان سر نه ی نشانه به بهرود

 .بیاد پیش مشکلی خوام نمی. داخل برو االنم خطرناکه، ـ

 .زد نق و برچید لب. نگاهش داغِ  شکالتِ از کند نمی دل

 .برم خوام نمی ـ

 .زد پررنگی لبخند بهرود

 .بردارم چشم چشمات، از لحظه یک برای حتی خوام نمی برم؟ دارم دوست من کردی فکر ـ

 .انداخت باال ابرو شیطنت، با تیام

 هوم؟. نریم بیا پس خب ـ

 .زد لبخند اوهم شد، بلند که بهرود ی خنده صدای

 .تنهاست دست بابا جان، تیام زمین سر برم باید ـ

 اگر دانست می. کرد می ستایش را خصلتش این همیشه. رفت اش دوستی خانواده ی صدقه قربان دل در

 .بود اش خانواده مواظب او بازهم برود، زمین به آسمان یا آسمان به زمین

 .برو باشه ـ



 . نره یادت قرارمون ـ

 .کرد مرورش دیگر بار ذوق با و داد تکان سر

 .همیشگی جای همون خوابه، مامان که ها موقع همین زوج، های روز ـ

 .بیا خودت بیا خودت. ببینه کسی ترسم می سراغت، نمیام دیگه. آره ـ

 .چشم ـ

 نداری؟ کاری.برم ـ

 .سالمت به نه، ـ

 .باش خودت مواظب ـ

 .نکن خسته خیلی رو خودت ـ

 .زد لبخند بهرود

 ..بگی شما هرچی ـ

 .بری پیشم از نباید که اونجوری: گفت غنچه های لب با و خندید ریز. رفت باال قلبش ضربان

 همینجا؟ بزنم چادر خوای می ـ

 .فکریه اینم ـ

 .داد جواب و گرفت خود به متفکری ی چهره بهرود

 .زدم چادر دیگه جای یه من اما ـ

 کجا؟ ـ

 .قلبت توی ـ

 دهانش روی دست! خوشی از کوبید می خود سر بر دستی دو دیگر. بود گذشته کردن آب قند از دلش کار

 .نرود بیرون اش خنده صدای بلکه گذاشت

 .خداحافظ ـ



 ای نقطه به اینکه تا رفت قربانش دل در آنقدر و کرد نگاهش آنقدر. کرد نگاه را رفتنش و نشست زمین روی

 .بود چسبیده هایش لب به هنوز لبخند. نشست قالی دار روی به رو و بست را پنجره. شد محو بعد و تبدیل

 از.زد می پرسه بودند، داده قول هم به که زوجی روزهای حوالی فکرش اما کشید، کاره نیمه قالی روی دست

 .آمد می دیدارشان روز زودتر کاش بود گرفته را اش یقه دلتنگی حاال،

*** 

 و پوشید می مختلف های لباس. ریخت می برنامه لحظه این برای قبل شب از. کرد نگاه آیینه در را خود

 این. نبود خودش دست خب. بود کرده تمرین هم را هایش حرف حتی. کرد می امتحان رنگی رنگ روسری

 .بود دلش کار هیجان همه

 بود برده زمین به خود با را هیرو محمد،. بود خوابیده کرد، می فکر که همانطور. کشید سرک مادرش اتاق به

 .زد بیرون خانه از چیز همه بودن مهیا از خوشحال. بود رفته شهر به که هم پدرش و

 مگر و شست می رخت دلش در کسی انگار. بود نگران لرزید؛ می او اما بود گرم هوا. دویید همیشگی جای تا

 ؟!داشت تمامی ها رخت این

 روهایی  بود گفته. بود نیامده هنوز بهرود. پیچید هم به را هایش دست و نشست همیشگی سنگ تخته روی

 طعم خوش هایی، میوه عجب و داشتند میوه باغ. برسد دیر است ممکن کند، می کار زمین سر پدرش با که

 .آبدار و

 بهرود دیدن با که دوخت صدا سمت به را اش ترسیده نگاه. پرید جا از سرش پشت خش خش شنیدن با

 .کشید راحتی نفس

 بود؟ نکرده دقت رفتنش راه به حال به تا چرا و داشت می بر دیگری از پس یکی را محکمش های قدم

 می را پایش جلوی که رنگی ای قهوه های چشم و مشکی موهای در شد محو. خندید می لذت با قلبش

 .پرستید می هم را خسته ی کرده عرق ی چهره همین حتی اما زد می فریاد اش چهره در خستگی. پایید

 وقته خیلی: گفت رسید، که مقابلش. کرد تند پا سمتش به و خندید بهرود. کرد سالم فاصله همان از

 رسیدی؟

 خوبی؟ تو. شه می ای دقیقه چند نه ـ

 .داد نوازش را صورتش مهربان نگاهی با بهرود



 چطوری؟ تو خوبم، ـ

 .خوب خوبِ خوبم، منم ـ

 .انگار بود مهم برایش حالش، بودن خوب. کرد شکر آرام که شنید را صدایش تیام

 .کرد اشاره دستش درون چوب به بهرود

 چیه؟ برای این ـ

 .گرفت سمتش را آن و خندید تیام

 .کنم دفاع خودم از مثال خواستم. ترسیدم شنیدم، که پاتو صدای ـ

 سینه به سینه و شد کشیده چوب دنبال هم تیام. کشید خود سمت را آن و گذاشت چوب روی دست بهرود

 .بود نشده نزدیک او به همه این حال به تا. دوخت ایش قهوه نگاه در چشم و کرد بلند سر. درآمد بهرود ی

 .کرد زمزمه آرام و برد تر پایین را سرش بهرود

 کنی؟ می دفاع خودت از اینطوری ـ

 بستگی: گفت آرام خودش مثل و زد پلک نباخت، را خود. کرد می نوازش را صورتش بهرود گرم های نفس

 .کنم دفاع خودم از کی جلوی بخوام داره

 کنار سنگ تخته به. انداخت زمین روی و کرد رها را چوب و خندید ریز سپس کرد، نگاهش ای لحظه بهرود

 .بشینیم بیا: گفت و کرد اشاره رود

 های مژه. کرد نگاهش و چرخاند سر بهرود. نشستند یکدیگر کنار و افتاد راه دنبالش بزند حرفی آنکه بی تیام

 برایش را زیبایی رخ نیم کوچکش و نازک های لب همراه به داشت؛ ظریفی قوز که کشیده بینی آن و کوتاه

 .بکشد محکم را لپش داشت دوست چقدر که آخ. بودند شده انار رنگ هم هایش، گونه. بود ساخته

 .کرد نگاهش شده گرد های چشم با و چرخاند سر کرد؛ حس که را نگاهش سنگینی تیام

 چیه؟ ـ

 بود؟! نبود؟ بد که کردنش اذیت کمی. کرد هایش لب مهمان کوچکی لبخند بهرود

 .داشتی بهتری ی قیافه بچگیات، که کنم می فکر این به دارم ـ



 .زد سینه به دست. ساخت ابروهایش بین رنگی پر اخم و برچید لب

 اونوقت؟ چی یعنی این. شنوم می جدید حرفای خب خب ـ

 و داد باال ابرو خنده میان بهرود. کرد می نگاهش اخم پر همچنان تیام. شد شلیک آسمان به بهرود ی خنده

 .دیدم که هستی دختری زیباترین هم هنوز حال این با یعنی: گفت

 .بود عسل های کندو تمام از تر شیرین حرفش. خندید لذت پر و گرفت رو. شد باز هم از ابروهایش ی گره

 حس بهرود، های دست زبری. کرد نگاه را دستشان و شد چشم وجودش تمام گرفت، را دستش که بهرود

 .دستش های پینه بر بزند بوسه دارد جان تا داشت دوست. بود کرده جاری قلبش در را خوبی

 بار مثل درست داشتند؛ یاس عطر. کشید نفس عمیق برد باال را تیام دست. بود خودش عالم در هم بهرود

 .قبل

 غرق عطرش توی داره دوست آدم. یاس گل از پر حوض توی افتادی اینکه مثل! میدن یاس بوی دستات ـ

 .شه

 گرفته بازی به را اش بیچاره قلب قدرت تمام با بهرود وقتی! نداشت؟ تعجبی که مرد می لحظه همان اگر

 .بود عجیب مرد نمی اگر بود،

 .دوخت رخش نیم به را نگاهش

 بهرود؟ ـ

 هوم؟ ـ

 بپرسم؟ چیزی یه: گفت سوالش، از مردد تیام

 .بپرس ـ

 برگشتی؟ شهر از دیر انقدر چرا ـ

 چه را او. ترسید می باشد، داشته شهر در ای کرده نشان خودش برای بهرود اینکه از هنوز دلش چرا؟ دروغ

 .کند سادگی بود بلد فقط او شهری؟ خط هفت دخترهای با رقابت به

 . داد اخم به را خود جای لبش، روی لبخند سوال این با



 .شدم مجبور ولی. نداشتم دوست رفتنو ـ

 مجبور؟ چرا ـ

 .خانواده با شدم درگیر ـ

 نمی درست و  بود نگرفته را سوالش جواب هنوز. یکی این جز داشت را چیزی هر انتظار.پرید باال ابروهایش

 چی؟ برای: گفت پرتردید وجود این با نه یا است درستی کار این از بیشتر پرسیدن دانست

 .دوخت تیام به عمیق را ایش قهوه نگاه بهرود

 .تو برای ـ

 ریخت دلش در چیزی کند؛ می خالی را پایت زیر یکهو که شن مثل. شد اش خیره نگاه و کالم صداقت مات

 .کرد خالی را بیچاره و

 .پرسید کنان من من و کشید خشکش های لب بر زبان

 !من؟... مـ ـ

 زیر سر و بست چشم تیام. کند لمس را اش نارنجی سرکش موهای از ای دسته تا برد جلو دست بهرود

 . انداخت

 چشم موهایش روی هایی دست لمس منتظر اما تیام. کشید عقب پشیمان و شد خشک راه وسط دستش

 .بود بسته

 .بلعید را نگاهش گنگ و کرد باز پلک. آید بی بیرون هایش دست لمس رویای از شد باعث بهرود صدای

 بری، دستم از ذارم نمی هیچوقت که بدون اینو تیام،. داری ارزش واسم کنی فکر که چیزی از بیشتر خیلی ـ

 .هیچوقت

 داشت سعی. کرد می نگاهش مات اما تیام. بوسید مقدس چیزی مثل را ها آن و کرد وارد دستش به فشاری

 و باال بهرود حرف هر با قلبش که دید می فقط شد؟ می مگر اما کند، معنی کوچکش ذهن در را کلماتش

 .کوبد می دیوار و در به را خود و پرد می پایین

 محبت همه این جلوی آمد می بند زبانش. زد لبخند و کرد رها زحمت به را اش سینه در خورده گره نفس

 دوست از شد می شرمش گاهی که کرد می خرجش مهربانی انقدر بهرود،. شد می ریخته پایش به که بهرود



 اصل شاید و احساسش به کرد می شک گاهی که زد می حرف صادقانه آنقدر بهرود. مقدس مرد این داشتن

 داند؟ می چه کسی و کرده لمس بهرود که باشد چیزی عشق

 زودگذر حس یه دارم، بهت که حسی کنه قبول خواست نمی قیمتی هیچ به. شد دعوام مامان با روز، اون ـ

 برو گفت. برو گفت بهم همین برای. بره بین از و کنم فراموشش ندیدنت ماه یک با که نیست حسی. نیست

 .بگی تو که هرچی خواستی، رو تیام بازهم ماه چند از بعد اگه

 .خندید سپس

 .وای ای ولی! شم می در به راه از شهری دخترای دیدن و رفتن با من که بود مطمئن انگار ـ

 .کرد می نگاهش معصوم که داد تیام براق و سبز ی تیله دو به را نگاهش

 با همه وقتی. بگم دروغ بهت ندارم دوست اصال. نخوام اینکه نه. نشد نتونستم،. وای ای تیام، وای ای ـ

 می. خریدم جون به رو رفتن حرف بی همین برای و ترسیدم گذره، زود احساسم که گفتن می اطمینان

 و شم بیدار خواب از شی می وابسته تو که بعد و جلو بیام خواستم نمی. بیوفته سرم از هست اگه خواستم

 .کنم امتحان رو خودم ازت، بودن دور با تا رفتم. شده عوض احساسم که ببینم

 .گذاشت بهرود دست روی را دیگرش آزاد دست و زد مهربانی لبخند تیام

 .شدی قبول و ـ

 .خندید هم بهرود

 .باشم داشته خودم برای رو وجودت ذره ذره که میشم قبول وقتی ـ

 مامان کاش. بهرود بشه درست چیز همه کاش: گفت آرزو از پر لحنی با سپس و کرد نگاه را او ای لحظه

 .شه راضی

 .کنم می درست واست رو چیز همه من نکن؛ فکر هیچی به تو. میدم قول مردونه. شه می ـ

 دو دل به خدا، روزی شاید دانست؟ می چه کسی. داد تکان سری و فشرد برهم لب کشید، عمیقی نفس تیام

 ...است عاشق های دل با خدا که.بگذارد هم کنار را شان نیمه و کند رحمی عاشق

*** 

 .آمد آشپزخانه از عفت صدای. کرد سالم بلند



 (.فرزندم سالم)  رولَم سِالم ـ

 .داد تکیه در به و رفت آشپزخانه به. نیست آنجا مادرش جز کسی که برد پی خانه سکوت از

 مامان؟ کجاست طال ـ

 !بودند تیز و تند عجیب پیازها. کرد پاک را اشکش عفت

 .زینب خونه رفته ـ

 تمام وجود با باشد، که هرچه. بود کرده اذیتش خیلی اواخر این. ماند خیره او به همانطور و گفت آهانی

 .بود مادر هایش، مخالفت

 .زد گرمی لبخند عفت. بوسید را سرش و زد زانو کنارش رفت، جلو

 .نکن لوس خودتو ـ

 .بوسید را سفیدش موهای و کشید آغوش در را تپلش هیکل دوباره بهرود

 .کنم می اذیتت خیلی ـ

 .کوبید پهلویش به آرنج با و زد لذتی پر لبخند عفت

 نه؟ یا بدم انجام کارمو ذاری می ـ

 دل دانست می. مادر دل عزیز و بود پسر تک. کرد نگاه مادرش به لذت با. کشید عقب و خندید آرام بهرود

 .کشیدنش آغوش در برای نیست عفت دل در

 .زد غر و گرفت آب زیر را ها زمینی سیب. برخاست جا از عفت

 .کن گوش حرفمون به کارها، این جای ـ

 .زد لبخند بهرود

 .کنم می کارو این من چاه، توی بنداز رو خودت برو بگو شما ـ

 .داد ادامه دید، که را متعجبش نگاه بهرود

 .مامان نیست من کار تیام، از گذشتن اما ـ



 را پدرش سالم صدای. شد مشغول کارش به دهد پاسخی آنکه بی و کرد اش حواله آلودی غضب نگاه عفت

 .رفت هال به و برخاست جا از شنید که

 .بابا سالم ـ

 مادرش. دوخت آشپزخانه به را نگاهش هم بهرود. کرد اشاره اتاق به و انداخت بهرود به سنگینی نگاه مهدی

 .رفت اتاق به و برد فرو شلوارش جیب در دست. بود ها زمینی سیب کردن سرخ مشغول جا همه از خبر بی

 .بشین بیا: گفت او روبه و نشست ای گوشه سپس. بست را اتاق در مهدی

 از حتما. کند آغاز را سخن پدرش، تا بود منتظر. انداخت زیر سر و نشست کنارش رفت، جلو آرام بهرود

 .داشت سوال احوالش و اوضاع

 خان؟ بهرود خبر چه ـ

 .زد لبخند بهرود

 .شمام پیش شب تا صبح از که من. بابا نیست خبری سالمتی، ـ

 .داد باال ابرو مهدی

 .نیستی زمین سر که گم می رو وقتایی  من اما آره ـ

 برایش نکند چطور؟ بود؟ فهمیده. کرد نگاه پدرش به باز دهان با و مات. اش لحظه آن حال یعنی رفتن وا

 باشد؟ گذاشته مراقب

 ممکن چطور پس کرد؛ نمی کارها این از که پدرش. فشرد برهم پلک و داد بیرون را اش خورده گره نفس

 بود؟

 .نشست پایش روی مهدی دست

 خبر؟ چه حاال خب؟ ـ

 به کمک بعد. بپرسید مامان از باید که اونو: گفت آرام کند؛ نگاه پدرش به آنکه بی. یابد باز را خود کرد سعی

 .کارها توی کنم می کمکش خونه میام شما،

 گفت؟ می دروغ راحت انقدر که حتما بود کرده فرض خر اورا. انداخت پسرش به اندرسفیهی عاق نگاه مهدی



 .کرد زمزمه آرام

 !کنه؟ می کمکتون هم دخترحسین ـ

 ولی. آرود نمی رویش به را خطاهایش هرگز مهدی. زد گره هم در را اش زده یخ های دست و گزید لب

 .بود خراب زیادی اوضاع حتما... حاال

 .زنید می حرف چی از فهمم نمی ـ

 .برد باال را صدایش مهدی

 .خونم می چشمات از میگی که رو هایی دروغ پدر، یه عنوان به من که فهمی نمی. نخیر ـ

 دانست، می را چیز همه پدرش وقتی. کند مداوا  را دهانش گس طعم ای ذره بلکه داد قورت را دهانش آب

 .بود فایده بی کردن توجیه

 .شنوه می مامان. تر آروم یکم بابا ـ

 .غرید ها دندان بین از و کشید درهم ابرو او، اعتراض به توجه بی مهدی

 ببینه؟ هم با رو شما روستا این توی هرکسی ممکنه دونی می ـ

 بفهمه، کسی بهرود،. نکن بازی دختر اون آبروی با جهنم، به من درک، به خودت: گفت دید که را سکوتش

 ...نمیره سمتش هیچکس دیگه اونجوری. واسش شه می ننگ ی لکه یه

 .دوخت پدر به جدی را نگاهش و آورد باال سر بهرود

 .بیوفته دردسر توی که کنم نمی کاری ـ

 .دردسره وسط االن دختر اون! کنی؟ نمی کاری ـ

 .بابا نیست کنید می فکر شما که اینطور ـ

 .غرید اش چسبیده بهم های دندان میان از بیخود، توجیه همه ان از گالفه مهدی

 تو پسر. نیست راهش این که بخدا. نیست راهش این بهرود،. نیست راهش این گفتم بهت بار هزار هم قبال ـ

 میاره؟ سرت بالیی چه دونی می میشه؟ چی برسه تیمور گوش به اگه دونی می فهمی؟ نمی چرا

 .هستم بشه که هرچی آخرش تا یعنی تیام، گفتم وقتی. نیست مهم برام ـ



 دست از را عقلش پاک که انگار. فهمید نمی را هیچکس حرف بهرود. کرد نگاهش حرف ب لحظه مهدی

 .داد ماساژ را هایش چشم و کشید دست اش خسته صورت به کالفه. برخاست ازجا خمیده قامتی با. بود داده

 .پسر نبودی نفهم زبون انقدر که تو ـ

 مگر اما کرد می درک را پدرش های نگرانی. نداشت زدن برای حرفی چرا؟ دروغ. انداخت زیر سر بهرود

 بیرون چنگش از را او کسی و کند رها خود حال به را تیام ثانیه یک حتی ترسید می بود؟ خودش دست

 .بکشد

 به و فهمید تیمور وقتی. فهمی نمی داغی، االن: گفت قبل از تر جدی و انداخت او به عمیقی نگاه مهدی

 .میوفتی من امروز های حرف یاد افتاد، جونت

 و داد نگرانی از که دوخت پدر رنگ ای قهوه های چشم در را اش مصمم نگاه. شد بلند جا از هم بهرود

 .بودند انداخته راه به بیدادی

 .دارم کنارم شمارو وقتی نداره اهمیتی بفهمن، فهمن؟ می مردم. نیست مهم ـ

 اش شانه روی دست. ایستاد پسرش روی روبه و برداشت قدمی. کرد نگاهش اخم پر و فشرد برهم لب مهدی

 .باشی نداشته روهم ما روز اون ترسم می: گفت آرام و زد

 .شد خارج اتاق از و گذاشت بهت در را بهرود. گرفت را بیشتر حرف مهلت و

*** 

 ذهن ناموزون های طرح این با خواست می که انگار. کشید می زمین روی ناخوانا های طرح چوبی تکه با

 .کند خالی بیگانه افکار هجوم از را خودش

 یک هایش حرف شاید که داشت امید ای احمقانه طرز به او و بود کرده خالی را پشتش رسما پدرش دیروز،

 .باشد شوخی

 می که نبود دروغ. دوخت سرش باالی آبی آسمان به نگاه. کرد بغل را هایش زانو و نشست زمین روی خسته

 .کرد می بودن تهی احساس عجیب داشت، کم را اش زندگی کوه که حاال. آدم برای است کوه پدر گفتند

 پر لبخند. کند می نگاه را آسمان و نشسته زمین روی که دیدش و چرخاند چشم فاصله همان از تیام

 چشم روی که دست. شد نزدیک بهرود به آرام و شد بلند پا ی پنجه روی. نشست لبش روی شیطتنی

 .خورد واضحی تکان بهرود گذاشت؛ هایش



 چشم روی نرم های دست روی دست. بود نشده تیام آمدن متوجه اصال که بود شده غرق افکارش در آنقدر

 .زد لبخند و گذاشت هایش

 .تویی که زنه می داد دستات یاس بوی ـ

 .ایستاد جلویش و برداشت دست. خندید غش غش تیام

 ..ها بودی فکر غرق ـ

 .بوسید و گرفت را هایش دست. رفت می راه ابرها روی انگار تیام، زدن لبخند با. کرد نگاهش لذت با بهرود

 .نبودن دستات آخه ـ

 .انگار داشتند زخم. کرد نگاه را زبرش های دست. خندید ریز تیام

 .شدن زخمی دستات ـ

 .زد لب قبل از تر آرام. بود نگرفته نگاه هایش چشم از اما بهرود

 .نداره اهمیتی کوچیکترین دستام شدن زخم هستی تو وقتی ـ

 .داد باال ابرو تیام

 .هست که من واسه ولی نیست؛ مهم خودت واسه درسته ـ

 و کشید انگشتش کنار زخم روی را دستمال بهرود. گذاشت دستش کف و کشید بیرون جیبش از دستمالی

 خوبی؟: گفت آرام

 .زد آب در و گرفت دستش از را چوب. نشست کنارش تیام

 خبرا؟ چه خوبی؟ تو. خوب خوبه. اوهوم ـ

 سردی  آه فکرها این با. بود کرده خالی را پشتش که پدری از و مادرش های حرف از. داشت زیاد که خبر

 .کشید

 .هیچی ـ

 .کرد نگاهش زیرک تیام



 کشیدی؟ آه چرا ـ

 .نیست مهمی چیز ـ

 .کرد گرد چشم و برد جلو سر داد؛ باال ابرو. زد می فریاد ناراحتی بهرود ی چره و حال از. نکرد باور اما او

 .نمیده نشون اینو ت چهره نیست؟ مهمی چیز مطمئنی ـ

 شکالت این کرد می آب را تیام دل که آخ و کشید می فریاد را عشقش که ها نگاه همان از. کرد نگاهش

 .داغ

 مونی؟ می کنارم کجا تا ـ

 .کرد تر لب سوالش، از زده حیرت

 چیه؟ منظورت ـ

 .تیام مونه نمی خوب چیز همه همیشه ـ

 حتما که زد فریاد سرش در حسی یکباره اما چرا دانست نمی. افتاد تیام دل جان به عجیب ای شوره دل

 .است شده دار خبر ها آن پنهانی های دیدار از کسی

 .بود خوب چیز همه که پیش روز دو تا آخه؟ شده چی ـ

 .فهمیده بابا ـ

 نداشت تاب. گرفت را نگاهش بهرود. زد زل بهرود به ناباور و گذاشت دهانش روی دست. کشید بلندی هین

 .آخر بدهد دستش کار ترسید می. را سبزش چمن دو کند نگاه

. باشد فهمیده را چیز همه اش مهدی عمو که شد نمی باورش اصال. رفت عقب قدمی چند و برخاست جا از

 شود؟ رو روبه او با چطور بعد به این از حاال. کشید می خجالت خودش از

 نزد؟ حرفی گفت؟ بهت چی شه؟ می چی حاال ـ

 می بر دختر این دست از ترسیدن جز کاری چه. کنار به اش ناراحتی اصال. کند ناراحتش آمد نمی دلش

 . آمد

 .نبیند را هایش چشم در دروغ رنگ تیام بلکه دوخت معلوم نا جایی به را نگاهش



 .هست جریان در بدونم که گفت بهم فقط. نیفتاد که خاصی اتفاق ـ

 .داد قورت سختی به را دهانش آب

 نه؟ مگه بهرود، میگه بابا به ـ

 .کرد نگاهش جدی اینبار

 .بیوفته واست اتفاقی ذارم نمی ـ

 نق و گذاشت صورتش روی دست کوبید، زمین پا ها بچه مثل. نبود بدهکار ها حرف این به گوشش اما تیام

 .زد

 .کشن می رو من. میگه بابا به بهرود وای ـ

 به رو. کرد می مطرح را موضوع این نباید هم اول از. برخاست جا از و کرد فوت بیرون را نفسش کالفه بهرود

 .زد صدایش محکم و گرفت را هایش شانه ایستاد، رویش

 .ببین رو من تیام ـ

 .کرد نگاهش پرالتماس تیام

 میاد تیمور. سراغمون میاد اون نه؟ مگه گه؛ می تیمور به بفهمه بابا بهرود، کنم؟ چیکار چی؟ بفهمه بابا اگه ـ

 ...سراغمون

 .داد تکانش آرام بهرود

 .گوش من به لحظه یه تیام ـ

 .  کند توجه او های حرف به که بود ان از تر زده وحشت اما او

 .کنم نمی شوخی بخدا،. کشه می و هردومون بفهمه تیمور ـ

 های چشم در را اش جدی نگاه و گرفت قاب هایش دست میان را صورتش. نداشت را هایش قراری بی تاب

 .ریخت تیام

 .تیام ـ



 می اش دیوانه خانواده، فهمیدن فکر. نبود خودش دست. کرد نگاهش لرزان ای چانه با و حرف بی اینبار تیام

 .کرد

 باش، مطمئن. تیام ذارم نمی. شه تموم خودم مردن قیمت به اگه حتی. بیوفته واست اتفاقی دم نمی اجازه ـ

 باشه؟. هستم کنارت من بیفته که اتفاقی هر

. زد پلک فقط. کرد کوتاه را زبانش کردند، می نگاهش جدی که اش ایی قهوه چشم دو و بهرود صدای تحکم

 .باشد شده مسخ که انگار. آمد نمی بر دستش از هم این جز کاری

. بست چشم لذت پر و کرد رها را نفسش تیام. کرد نوازشش آرام و کشید نرمش ی گونه روی انگشت بهرود

 .صورتش پوست روی بهرود زبر های دست حس با کرد می ذوق و خندید می کودکانه دلش

 باید که زد می فریاد دیگر بخشی و بچالندش خود آغوش در داشت دوست بهرود، وجود عمق در چیزی

 آرام و داد قورت را دهانش آب و بست چشم. داد بیرون حرص پر را عمیقش نفس. کند حفظ را اش فاصله

 کاشته دلش در را چیزها خیلی حسرت که تیامی.. تیام دربرابر هم آن! بود سخت کشیدن عقب.کشید عقب

 . بود

 زیر موذی موجودی مثل خجالت،. انداخت زیر سر و زد گره هم در دست تیام. برد فرو جیب در دست

 نظر زیر را او خیره که کرد نگاه بهرود به چشمی زیر. کرد خون رنگ هم را هایش گونه و رفت پوستش

 .بود گرفته

 کلبه یه. اونجا بریم باید بعد به این از که کردم، پیدا جدید جای یه اینکه و تیام شه کمتر آمد و رفت بهتره ـ

. بینه نمی باهم مارو کسی. بهتره باشه، بسته اطرافمون فضای اینکه. اینجا از دورتر یکم است خرابه چوبی ی

 .بعد ی دفعه برای دمش می نشونت برم می االن

 .کرد نجوا آرام و دوخت زمین به را نگاهش. کرد آویزان را هایش لب تیام

 .باشه ـ

 خوام نمی من: گفت آرام. کرد بلند را سرش و برد اش چانه زیر دست. ایستاد نزدیکش بلندی؛ قدم با بهرود

 .توام فکر به فقط من و خطرناکه چون مجبوریم اما. دورباشم ازت هم ثانیه یه حتی

 در هم آن قرارها، این ریسک. بود درست هایش حرف. زد پلک آرام و پاشید بهرود صورت به ساختگی لبخند

 به قیامت حتما. گزید لب فکر این با... فهمیدند می اش خانواده اگر و بود باال بسیار روستایی، ی بسته فضای

 ...شد می پا



*** 

 .پیچید گوشش در برنجی صدای

 .ظهره لنگه دیگه شو بیدار تیام ـ

 درد سر و. بود داده دستش کار دیشب، خوابی دیر. کرد باز زحمت به را اش چسبیده هم به های پلک

 . داشت شدیدی

 .زد غر شد؛ کشید رویش از که پتو

 .نکن محمد ـ

 .کرد نگاهش جانب به حق محمد

 .کنم بیدارت گفت مامان ـ

 .گشت پتویش دنبال دست با بسته، چشم با همانطور

 .کنه می درد سرش بگو ـ

 .شنید را برنجی صدای

 .دیگه همینه واسه بخواب، زود ها شب میگم بهت اگه ـ

 .کند نگاه را او کرده، پف های پلک میان از کرد سعی و زد چنگ را موهایش برنجی، های غر از کالفه

 .تیام میاد داره تیمور ـ

 .کشید بزرگی ی خمیازه

 میاد؟ کِی ـ

 .کنیم جمع رو خونه باید پاشو. امشب ـ

 .خاراند را بازویش روی ی پشه نیش جای

 مونه؟ می ـ

 .بمونن روزی چند احتماال آره، ـ



 .زد فریاد و کرد ترک را اتاق برنجی

 تیام؟ شدی بلند ـ

 عبارتی به یا محدودیت در زدن قدم یعنی تیمور آمدن. شد درهم اش چهره و پریده سرش از کلی به خواب

 طول چقدر شان ماندن یعنی. شود کم گلویش خشکی بله داد قورت را دهانش آب. بهرود ندیدن یعنی دیگر

 کشید؟ می

 .توام با تیام ـ

 .زد فریاد کالفه اینبار

 .میام االن. شدم بیدار آره بابا، آره ـ

 خطی خط عجیب را اعصابش دیگر، طرف مادرش فریاد و طرف یک تیمور آمدن فکر. برخاست جا از عصبانی

 .کرد می

 .داد می خبر بهرود به باید. سایید هم روی دندان زد، می تا را پتو که همانطور

*** 

 در دل هم امروز. برسد دیدنش ی لحظه به تا شمرد می را ها ثانیه بود، افتاده عقب قرارهایشان وقتی از

 .زبرش های دست لمس و سوخته آفتاب پوست دیدن برای نبود دلش

 بعد و کرد چک را خانه قبل روزهای عادت به. کرد مرتب اش شده بافته موهای روی را قرمزش گل روسری

 نظر مورد ی کلبه دیدن به رهود با که روز آن. رفت زمین زیر سکت به شد؛ جمع خاطر اوضاع از آنکه از

 .کند فراهم داخلش برای وسیله چند که افتاد فکر این به بودند، رفته

 از بگیرد، را مچش کسی آنکه از قبل و برداشت را مادرش کوچک های پیکنیک از یکی و حصیری زیرانداز

 . دویید بهرود سمت به و زد بیرون خانه

 به متعلق زیبا چوبی ی خانه این دانست نمی. کرد نگاه آن ی گرفته خاک فضای به. رسید زودتر همیشه از

 .است شده رها خود حال به اینطور که کیست

 و کتری خودشان برای بعد ی دفعه. گذاشت کلبه ی گوشه را پیکنیک و کرد پهن زمین روی را زیرانداز

 .اورد می چای



 ی خانه اینطور بهرود با روزی اینکه فکر. چرخاند کلبه در را نگاهش دوباره و زد ملیحی لبخند فکرش با

 !کرد می مرگش ذوق باشند، داشته زیبایی و نقلی

 خوش. سالم: گفت ذوق با و برخاست جا از. شد کلبه وارد لبش روی لبخند با که دید را بهرود شد، باز که در

 !اومدی

 .افتاد حصیری رنگی رنگ زیرانداز به و خرود سر او روی از بهرود نگاه

 !خانوم تیام کرده چه ـ

 !بعدا کنیم درست چای که اوردم هم پیکنیک تازه: گفت و خندید ریز تیام

 .داد ادامه و کشید کنار را خود سپس

 .بشین بیا ـ

 .نشست کنارش بهرود

 عزیزم؟ خوبی ـ

 .داد جواب و زد محجوبی لبخند. انداخت گل را هایش گونه گفت؛ که عزیزمی خوبِ حس

 چطوری؟ تو خوبم، ـ

 .عالیم کنارمی، که حاال ـ

 بهشت این وچقدر بود بهرود کنار جا، همان تیام بهشت. بود حف حرفش که راستی به. خندید ریز تیام

 .داشت دوست را کوچک

 بهت؟ نگفت چیزی دیگه عمو بهرود؟ خبر چه ـ

 .هیچی نه، ـ

 اما بود حساس سالم جواب دادن روی همیشه پدرش. دهد نمی هم سالمش جواب حتی دیگر که نگفت

 .داد نمی هم را جوابش حتی حاال

 .زد لبخند است خوب اوضاع اینکه باور با تیام 

 .نمیشی اذیت که خوبه چقدر ـ



 می زنده و مرد می گرفت، می نادیده را او پدرش که روزی هر. نبیند را لبش روی تلخِ پوزخندِ تا گرفت رو

 .بود شده دیوانه حاال تا نبود تیام دیدن اگر شاید اصال. شد

 نکند. گرفت دندان به را لبش. بود شده قبل از تر حرف کم بهرود روز، آن از بعد. کرد نگاهش مشکوک تیام

 شانه ها، سختی این میان نکند! بود؟ شده پشیمان انتخابش از شاید اصال باشد؟ او به مربوط حرفی کم این

 بزند؟ را چیز همه قید و کرده خم

 .زد صدا و داد قورت سختی به را دهانش آب. زد یخ تنش تمام یکباره به ها فکر یان با

 .بهرود ـ

 .بود شده قفل زمین از قسمتی روی هایش چشم. کرد نمی نگاهش اما بهرود

 نگاهش حاال بود؛ شده قفل او روی هایش چشم که همیشه برعکس چرا. زد گره درهم را سردش های دست

 کرد؟ نمی

 .زد صدایش دوباره نگاهش، دنبال به

 ...بهرود که، میگم ـ

 بله؟ ـ

 داشت؟ غم همه این صدایش چرا

 چشم در داشت التماس هرچه گذاشت، بازویش روی را دستش. نشست گلویش کنج و کرد بغل زانو بغض،

 .ریخت هایش

 کنی؟ نمی نگاهم چرا ـ

 بار، اولین برای. کرد نگاه را اش نشسته عزا به چشمان و چرخاند سر. بهرود تن بر انداخت لرز لرزانش، صدای

 سبزی. بودند شده تر تیره و پوشیده عزا رخت اشک، پر هایش، چشم انگار. دید می رنگی این را هایش چشم

 .کشید می آتش به را دلش که تیره و کدر

 سردی؟ انقدر چرا: گفت آرام. او داغ تن با بود تضاد در سرمایش. گرفت را اش زده یخ دست



. فهمید می را بودن نازک دل معنی تازه که انگار. نبود خودش دست حساسیت همه این. لرزید تیام ی چانه

 بین از صدای و شد می پاره فشاری کمترین با که کاهی کاغذ. بود شده کاغذ ی ورقه یک نازکی به دلش

 .کرد می کر را عالم گوش رفتنش

 کنی؟ نمی نگاهم چرا: گفت بهرود سوال به توجه بی

 .تیام درگیره کمی ذهنم ـ

 چی؟ درگیره ـ

 .پاشید بیرون ذهنش از صادقانه را داد می آزارش که فکری و

 آره؟ انتخابت از پشیمونی ـ

 .نداشت دوست هم را حرف این شوخی حتی. کرد اخم بهرود

 حرفیه؟ چه این ـ

 کنی؟ نمی نگاهم چرا پس ـ

 .تیام بریزم بهم هم رو تو اعصاب خوام نمی ـ

 شده؟ چی بگو. بینم می اینجوری رو تو که ریزه می بهم وقتی من اعصاب ـ

 !گرفت را نگاهش بازهم. رفت تیام نفس و انداخت زیر سر بهرود

 .همیشگی اتفاقات همون ـ

 .گذاشت صورتش روی و کشید بهرود دست از را دستش تیام

 نمیشه؟ تموم چرا ـ

 .مونه نمی اینطوری اوضاع. شه می بالخره ـ

. نیستن کن ول من، ی خانواده نه و تو ی خانواده نه. بهرود اولشه تازه این. نداره تمومی هیچی شه، نمی ـ

 .دونی می هم خودت رو این



 و بشناسد را او درست بتواند تا داشت راه خیلی هنوز تیام. ریخت می بهم را اعصابش بدتر ها، حرف این

 و بست چشم! خواهدش؟ می چطور پس ندارد او از را الزم شناخت وقتی که رسید ذهنش به ای لحظه برای

 .کند متمرکز چیز یک روی را ذهنش لعنتیِ  افکار کرد سعی

 .زد صدایش جدی و داد بیرون نفس بست، چشم

 .تیام ـ

. نباشه تو های قراری بی اگه شه می آسون من برای ها سختی این تمام: گفت سبزش های چشم در خیره

 باشی؛ کنارم محکم، تو اگه اما. آره! کنم درست رو چیز همه شبِ یک تونم نمی که من بدی وقت بهم باید

 اضافه من ی دغدغه به هات، قراری بی با اینکه نه. باش کنارم محکم پس. شه می درست چیز همه بالخره

 .کن

 خب. ندارد را هایش زدن نق ی حوصله که کرد اعالم رسما. گرفت را ناراحتش نگاه و شد درهم ابروهایش

 نه مگر شد؟ می او رازهای محرم بهرود اینکه نه مگر گفت؟ می کی به گفت نمی او به را اش نگرانی اگر

 زد؟ می را هایش حرف تمام باید اینکه

 ملتهب وجود و کشید نفس عمیق. گذاشت هایش لب روی و گرفت را دستش او، ناراحتی از خبر با بهرود

 .بست چشم و گذاشت اش پیشانی روی را دستش. کرد آرام آن یاس عطر با را اش

 .شم نمی آروم نرسم؛ ها دست این به وقتی تا که بودم گفته بهت ـ

 بیاد؟ تیمور اگه حتی: گفت آرام و کرد تر لب. آتش روی بود آبی مثل حرف این

 .کند تمام را حرفش تا ماند منتظر بهرود

 .بمونه که میاد رسه، می امشب ـ

 .کشید عمیقی نفس

 .ببینیم رو هم تونیم نمی مدتی پس ـ

 ..میام من نیست، مهم واسم: گفت تیام

 .گذاشت نیمه را حرفش



. تو برای خطر یعنی ما بیشتر ی رابطه. کردیم خطر فهمیده پدرم که هم جا همین تا. شه نمی تیام، نه ـ

 .شی اذیت خوام نمی کنم، ریسک خوام نمی

 .شم می اذیت ندیدنت با من ـ

 شه؟ می چی بفهمه تیمور اگه دونی می. کشیدنت زجر با منم ـ

 .کرد زمزمه آرام و زد پلک تیام

 .میشه قیامت ـ

 .نشاند انگشتش روی نرمی ی بوسه بهرود

 به تورو اما بسوزم آتیشش توی شب و روز حاضرم. ببینی آسیب تو قیامت، این آتیش توی خوام نمی ـ

 خب؟. ببرم بهشتش جاهای بهترین

 .داد تکان سر و زد مهربانی لبخند تیام

 .کنیم احتیاط بهتره پس ـ

 جلویش شد می که هرطور بود، این از غیر اگر و گفت را حقیقت همیشه مثل بهرود. نبود این جز ای چاره

 .کند ریسک آن روی که نبود چیزی تیمور فهمیدن اما. ایستاد می

 .کرد زمزمه بهرود

 آروم اوضاع تا نبینمت مدت یه دم می ترجیح. کنارِهم در هم اون بدیم؛ انجام که داریم کارها خیلی فعال ما ـ

 .بکشم قرمز خط یه روت همیشه برای بشم مجبور  خوام نمی. شه

 .شد سبزش ی برکه در خیره

 چی شی می متوجه. هردومون برای زجر یه میشه اونطوری. بکنم اینکارو تونم نمی بخوام، اگرم حتی که ـ

 میگم؟

 زمین به خسته را نگاهش. داشت را حال همین هم خودش. فهمید می را هایش حرف.داد تکان سر تیام

 .خواست می را بهرود آغوش دلش چقدر خستگی، این میان که آخ. انداخت

 با چراعجیب دروغ و زد می را خودش ساز! فهمید؟ می اش، نفهم زبان دل مگر اما کشید خجالت فکرش از

 .بود موافق ساز این



 .فشرد را دستش بهرود

 خونه؟ بری خوای می ـ

 .کرد نگاهش غمگین تیام

 .متنفرم رفتن از که بودم گفته بهت قبال. خوام نمی نه، ـ

 .بری باید االن ولی... شم جدا ازت ای لحظه حتی ندارم دوست که بودم گفته بهت منم ـ

 شه؟ می تموم روز یه بایدها، این ـ

 .کرد نوازش نرم را اش گونه و برد جلو دست بهرود

 تیمور که هست امکانش. شه می دیر تیام، پاشو هم حاال. کنم می درست رو چی همه بدی؛ زمان بهم اگه ـ

 .باشی خونه میاد که وقتی باید. برسه زودتر

 پینه و برجسته های رگ آن با هایش، دست. دوخت بود، خورده گره درهم که هایشان دست به را نگاهش

 .نمود می جهان های دست زیباترین بود، بسته که هایی

 قهوه ریز های لکه این چقدر. چرخید صورتش های لکه روی بهرود نگاه. پاشید صورتش به رنگی پر لبخند

 اش بدن های رگ در اش پیشانی بوسیدن عجیب میل. بود کرده زیباتر را مانندش برف سفیدِ  پوست ای

 .شد می خودش مال زودتر تیام کاش. خزید

 .کند کم التهابش از کمی بلکه داد قورت را دهانش آب

 بریم؟ ـ

 .کرد دعوت اش تیره و کوتاه های مژه رقص به را بهرود دیگر بار و گذاشت هم روی را هایش پلک

*** 

 آرام از تا مانده منتظر خانه پشت همیشه مثل بهرود، که دانست می. کشید عمیقی نفس شد که خانه وارد

 از خبری. کرد نگاه را داخل پنجره از. رفت باال ها پله از و کشید سر از روسری. شود مطمئن اوضاع بودن

 .کرد باز را در و فشرد را در ی دستگیره آرام. نبود مادرش

 و کشید بلندی هین کرد، می نگاهش خشمگین و بود ایستاده در پشت سینه به دست که مادرش، دیدن با

 .گذاشت دهانش روی دست



 .ببلعد را او تا بود منتظر هرلحظه که انگار. کرد می نگاهش باشد، شده خیره طعمه به که عقابی مثل برنجی

 .گذاشت قلبش روی دست و یافت باز را اش رفته نفس تیام

 .وایساد قلبم ـ

 .گرفت را بازویش و چرخید اما برنجی. برود اتاق به هرحرفی از قبل تا کرد کج راه

 شدم؟ تو معطلِ ساعت یه بینی کجا؟نمی ـ

 برنجی. داد ماساژ را انگشتانش جای و کشید بیرون مادرش دست از را دردناکش بازوی. شد درهم صورتش

 .زد کمر به دست

 داشتن؟ تشریف کجا رو ساعت یه این خانوم ـ

 .باخت می را خود نباید. زد گره درهم را اش زده یخ های دست. لرزید می خود به بید مثلِ  قلبش

 .بودم بیرون زهرا با ـ

 .دویید اتاقش سمت به تیام برد، هجوم سمتش به که برنجی

 ها؟ احمقم؟ من کردی فکر. خودت جون آره ـ

 .زد جیغ و گرفت پناه اتاق در پشت

 کردم؟ چیکار مگه مامان؟ کنی می همچین چرا ـ

 بغل را زانوهایش. نشست زمین روی و رفت اتاقش کنج سمت تیام. کرد باز را آن و آورد فشار در به برنجی

 .گرفت هایش دست بین را سرش و کرد

 که هم برگشتنت. بیرون میری ما چشم از دور و قایمکی! کنی می چیکار داری دونی می بهتر خودت ـ

 ..اینجوری

 .شد بلند تیام جیغ که گرفت بازویش از نیشگونی

 .بدم نشونت زهرایی یه آره؟ بودی زهرا پیش ـ

 .زد فریاد



 .بدم نشونت زهرایی یه ـ

 .کرد آبیاری را اش گونه سفیدِ دشتِ اشک،. ترکید بغضش

 فهمی؟ نمی چرا بودم؛ زهرا پیش میگم ـ

 .غرید هایش دندان بین از. شد برافروخته خشم از برنجی صورت

 فهمم؟ نمی من ـ

 .زد فریاد و گذاشت زانویش روی سر تیام

 .شه راحت خیالت تا بوده کجا تیام بگو برو. بپرس ازش برو بیا ـ

 .زد سرش به ای ضربه و گرفت بازویش از دیگری نیشگون برنج

 بودی؟ اون پیش که کنم می باور کردی فکر کردم؛ بزرگت تورو من. ورپریده پرسم می که معلومه ـ

 .آمد نمی باال و کرده گیر گلویش در حرف. بود گرفته سر روی را خانه اش، گریه هق هق

 پشت ذکرش و فکر تمام که تیامی. کرد می تیام ی حواله بیراه و بد لب زیر و زد می قدم اتاق در برنجی

 شنید؟ می را صدایشان یعنی. بود بهرود نزد اتاق، ی پنجره

. نداد تغییر را رفتارش اما آورد رحم به را دلش تنش، لرزش. کرد اش حواله دیگری خشمگین نگاه برنجی

 چه؟ باشد بوده بهرود نزد واقعا اگر. جوشید می سرکه و سیر مثل دلش

 .زد صورتش به سیلی و برد هجوم تیام سمت. گرفت آتش دوباره فکر این با

 .نکن بازی ما آبروی با تیام؛ میگم بهت چندمِ  بار برای ببین ـ

 .زد زار دل ته از و گرفت مشت در را موهایش تیام

 کردم؟ چیکار مگه ـ

 می پیش بحثی تا. زدند می حرف آن از همه که بود خانوادگی محبت چطور این نه؟ او دل اما بود، مهم آبرو

 .شد می اش بیچاره دل بر مقدم آبرو آمد،

 کبودت و سیاه خواهرم، روح به گذاشتی، بیرون در این از پاتو ببینم تیام. بیرون بری نداری حق امروز از ـ

 .کنم می



 یعنی خورد می قسم را خواهرش روح بغض با اینطور وقتی برنجی،. کرد نگاهش باز دهان با و رفت وا تیام

 که آمد می یادش حتی. دارد ارزش چقدر که فهمید می ندیدنش، وجود با تیام، که خواهری. است تمام کار

 .زد می صدا را او نام مدام مرگ، از قبل پدربزرگش

 برای. کرد می نگاهش دلگیر که دوخت مادرش به نگاه. کشید بیرون شده تلمبار خاطرات بار زیر از را فکرش

 .باشند گذاشته اش شانه روی را کوه بار که انگار. کشید خجالت خود از لحظه یک

 .نکردیم کاری هیچ هنوز رسه می تیمور کن، کمک بیا ـ

 به همیشه. زد گره باریکش کمر دور را هایش دست. کرد بغل پشت از را او شود خارج اتاق از آنکه از قبل

 .بود نبرده ارث به هم را این او. کرد می حسادت مادرش الغری

 . زد هق و چسباند کمرش به را سرش

 .مامان ببخشید ـ

 را او بالیی اگر. تیام در شد می خالصه برایش دنیا تمام. نشست دخترش لرزان دست روی برنج های دست

 .مرد می گرفت، می

 .کن کمک بیا دیگه، کن ول ـ

 .گذاشت جا بنفشش دار گل پیرهن روی را هایش اشک. کرد حلقه دورش تر محکم را هایش دست

 .میدم قول بخدا. شه بد واستون که کنم نمی کاری ـ

 .بود کرده خیس را صورتش اشک. کرد باز دورش از را هایش دست

 .کشید خود صورت به دست کند نگاهش آنکه بی

 .کمک بیا ـ

 احمقانه چه و گریست دل ته از و گذاشت بازویش روی سر. افتاد زمین روی جا همان تیام. شد خارج اتاق از

 .زد می را بهرود آغوش حرص هم شرایط آن در که بود

*** 

 او با پنجره، همین پشتِ از خانه، به رسیدن از بعد همیشه تیام. شد خشک بسته ی پنجره به چشمش

 ...خبری بی این حاال و کرد می خداحافظی



 .داد می بد گواه دلش. کرد فرو شلوارش جیب در را اش شده مشت دست و کشید درهم ابرو

***  

 .محمد ال و محمد علی صل الهم ـ

 .بوسید را آساره پیشانی حسین. چرخاند تیمور سر باالی را اسپند ظرف

 دخترم؟ خوبی ـ

 .خندید آساره

 عمو؟ خوبین شما ـ

 کوچکش برادر و خندید بلند تیمور. زدند می هم ی کله و سر در ویرا دیدن برای معمول طبق هیرو و محمد

 .کشید آغوش در را

 .کنه بغل رو خودت باید یکی ـ

 .بوسید را نرمش موهای لذت با و برد ویرا سمت را اسپند ظرف برنجی

 (من ی دوردانه عزیز)نازارِم بوئَه فدات برنجی ـ

 .زد لبخند مادربزگش به لذت با خود، لحاف و پتو میان ویرا

 پی تا بود کافی نگاه همان. کرد می نگاهشان و بود ایستاده خانه ی گوشه ساکت که کرد نگاه تیام به تیمور

 .برد جلو دست و ایستاد رویش به رو. ببرد اش آشفته حال به

 .کنی سالم سفیدم موی حرمت به نیای وقت یه. بوسی دست برای رسیدیم خدمت ـ

 نصیب بی او بازهم و حسین و برنج مثل. بود بلند زیادی تیمور. گرفت باال سر و برداشت دیوار از تکیه تیام

 !نداشت او داشتند؛ ها آن که را هرچه اصال! قد نعمت از ماند

 .نداشت آسایش تیمور های بازی رئیس دست از. فشرد هم روی دندان

 .سالم ـ

 .کشید خواهرش نارنجی موهای به دستی مهربانی با تیمور



 خوبی؟ ـ

 .داد تحویلش اجباری لبخند

 .آره ـ

 .رفت سمتش سرخوش آساره

 خوبی؟. خانوم تیام سالم ـ

 .زد می زنگ گوشش در صدایش که انگار. بهرود پیش کشید پر ذهنش خانوم، همین با

 .خانوم تیام ـ

 را ویرا کند، نهان را دلش شیرین حال آنکه برای. کرد پیدا بیشتری جان لبخندش. گرفت رنگ هایش گونه

 اومدین؟ دیر انقدر چرا: گفت و گرفت آساره دست از

 .گرفتاری از امان ولی کردم؛ می اصرار بهش خیلی من بخدا. کرد نمی وقت تیمور بود، زیاد شهر کارای ـ

 حس. تنش خالص عطر از برد می لذت چقدر که آخ. بلعید را تنش عطر و کرد نزدیک ویرا گردن به را سرش

 .زد چادر هایش رگ در ویرا، لمس شیرین

*** 

. نشست و گذاشت زمین روی را میوه ظرف آساره. کرد می تماشا تلویزیون و بود داده تکیه پشتی به تیمور

 که تیام به رو و کرد صاف سینه. خواند می هایش چشم از را مادرش حرف تیمور. کرد اشاره تیمور به برنجی

 .میشه بیدار شلوغه، اینجا. اتاق تو ببر رو ویرا تیام،: گفت کرد؛ می نگاه را ویرا صدا بی و بود نشسته ای گوشه

 .انداخت رمغش بی دختر به گنگی نگاه و کرد رها را اش نیمه چُرت حسین،

 گفت، می چیزی تیمور وقتی. برد اتاق به خود با همراه را ویرا و برخاست جا از بزند حرفی آنکه بی تیام

 می مخالف او با ندرت به هم، حسین حتی. کند مخالفت و بیاورد حرفی حرفش، روی توانست نمی کسی

 .شد

 سیاهی جز اما. باشد آن پشت بهرود بلکه کرد باز را آن و رفت پنجره سمت. گذاشت اتاق ی گوشه را ویرا

 . است تیمور بخاطر نبودنش که دانست می. ندید چیزی



 و مادرش پچ پچ شود، خارج اتاق از آنکه از قبل. کرد خاموش را چراغ. بست را پنجره و کشید سردی آه

 . راشنید تیمور

 زنده تیمور. انداخت چنگ اش گونه به دهد؟ گزارش تیمور به را امروزش نبود برنجی، نکند. بست یخ تنش

 .ذاشت نمی اش

 .شنید را صدایشان زحمت به و چسباند در به را گوشش

 خبر؟ چه پسرش اون و مهدی حاج بار و کار از ـ

. میاد ازش خوشم. داد رونق حسابی اومد، بهرود که مدتی. نبود اینطور البته. گرفته واسشون حسابی مغازه ـ

 .خوبیه و کاری پسر

 .کرد می حساب عزیزدلش روی تیمور پس. شد گرم دلش

 .مادرش از خبر چه چی؟ شما ـ

 .آمد آساره صدای

 قبل؟ مثل هم هنوز ـ

 .شنید می را پدرش غرهای

 .بخوابم میرم من! کنید؟ می رو رفیقم غیبت من، جلوی ـ

 .غرید بدخلقی با برنجی

 نامردی چه رفته یادش! اوردن سرمون به بالیی چه ندیده. آش از تر داغ کاسه شده این.تیمور کن ولش ـ

 .شده ذلیل عفت همین کرد حقم در هایی

 .نیست خوب مامان نگو اینطور: گفت محکم تیمور

 .کند لمس را مادرش بغض توانست می درهم پشت از

 چیکار نیست یادت. بود شده کامل عقلت دیگه؛ بودی شده بزرگ موقع اون. کردین فراموش همتون شما ـ

 ...جوش آب کتری اون نیست یادت باهام؟ کرد می

 .شد دادنش ادامه مانع تیمور صدای. کند خفه کشید که را بلندی هین بلکه نشست دهانش روی تیام دست



 .مامان ـ

 .زد تشر تیمور به آساره

 .کنه خالی خودشو بذار ـ

 .فشرد برهم لب تیمور

 .کنه پیدا کش مدت همه این باید احمقانه، چیز یه چرا فهمم نمی اصال من ـ

 دروغ همه این. نیستم راضی کسی بد به هیچوقت من دونی می خودت تو منم؟ مگه. مادر میده کش اون ـ

 ...گفت حتی گفتم؟ چی من نافمون، به بست

 .شد درهم صورتش شنید، که را مادرش هق هق صدای

 .کشتیم خودمون رو بیامرزم خدا خواهر گفت حتی ـ

 .بود تر سخت برایش کواه کندن از شنید، می که چیزی باور. دوخت بسته در به را ناباورش نگاه

 بکشه؟ رو خودش دختر پدر یه که کنه می باور اینو کی آساره، بگو تو آخه ـ

 .فشرد سینه روی را سرش و برداشت خیز مادرش سمت. فرستاد شیطان بر لعنتی تیمور

 کنه؟ می باور رو حرفی چنین کی خودت قول به میدی؟ عذاب خودتو انقدر چرا ،(زندگیم)ایی زِنه ـ

 یه من تا باز و زده من بدبخت بابای به خواسته تهمتی هر. گفته خواسته دلش هرچی بوده؟ همین فقط ـ

 .میشه مدعی بابات زنم می حرفی

 بلکه گذاشت هایش گوش روی دست. شنید می دور خیلی راه از که بود ای زمزمه مثل گوشش در صدایشان

 بود؟ نوشته مادرش ی خانواده پای به را دروغی همچین عفت،. شود قطع صدا

! بود؟ بیدار واقعا یا دید می خواب. کشید هایش چشم به دستی. کرد آزاد زحمت به را اش شده حبس نفس

 شد؟ می مگر... قدیمی ای کینه بخاطر صرفا... باشد زده حرفی چنین عفتش خاله اینکه

 گفتند می روستا مردم ی بقیه که آنطور و شد مریض اش خاله. کرد مرور را خاطرات. گذاشت زانو روی سر

 کرده هم سر وحشتناکی دروغ چنین منطقی چه روی عفت، اوصاف این با. بود رفته دنیا از او تولد از قبل

 انقدر توانست می کرد، می زندگی ها بچه نفس با که قلب خوش و مهربان پیرمرد آن پدربزرگش، مگر بود؟

 بزند؟ کاری چنین به دست که باشد صفت هیوال



 .داد می دست از را هایشان حرف باقی نباید. دوید در سمت به و برخاست جا از

 یه اینا. نیست درست که ها حرف این اما سخته خیلی دونم می. نکن اذیت خودتو انقدر توروخدا عمو زن ـ

 .کنید نمی زندگی مردم برای که شما. عالمه خودش خدا. میگن چیزی

 می تابی بی اینطوری تو: گفت اش ای قهوه خیس های چشم در خیره و گرفت قاب را مادرش صورت تیمور

 .میدما دستشون کاری یه اینجام که روز چند این. سرم به زنه می کنی،

 .شد بلند اتاق از حسین فریاد

 رو بحث این دنبال میگم؛ بهت بازهم. نگیر رو دنبالش شنوی می که رو چیزی یه زن، گفتم بهت صدبار ـ

 .نداره خوشی عاقبت که بخدا نگیر

 رفته؟ یادم چیز همه گرمه ها بچه به سرم کردی فکر تو هست؟ من عاقبت از بدتر چیزی داره؟ بد عاقبت ـ

 کردم؟ فراموش رو ها کردن نگاه چپ چپ همه اون رفته؟ یادم اوردن ام خانواده سر که بالیی

 .شنوه می تیام آروم؛ مامان ـ

 گوشی در های پچ پچ بخاطر که بدونه. من ی خانواده با روستا این اهالی کردن چه که بدونه. بدونه بذار ـ

. دزدیم گفت. کرد گویی بد به شروع عفت که وقتی تا بود خوب ما زندگی. مرد و کرد دق بابام که بود اونا

 .خدا ای... دزدیم گفتن و نخورد حروم مال. کرد زندگی آبرو با من بابای

 .حتما بود هوا باد هایی حرف چنین. نداشت حقیقت. داد تکیه در به و نشست زمین روی

 می قسم نامش روی همه که زنی بهرود، مادر. دراورد جوشش به را اش شده خشک تازه اشک مادر، هق هق

 !نداشتند خبر روستا مردم و بود دیو خوردند،

 ...بیداد و داد این با حاال نرسه، تیام گوش به حرفی تا کندین جون سال همه این ـ

 .بکشد نفس درست توانست نمی.بست را گلویش راه بزرگی کالف

 .شنید را پدرش صدای

 اینکه نه. نزنن حرف و شن ساکت مردم که کنیم رفتار طوری باید ما میگم. میگم رو همین هم من ـ

 .باشیم چرندیات این رو دنبال هم خودمون

 او؟ جز دانستند می همه که بود چه بود؟ مانده مخفی او از چی



 تونم نمی اصال من ای و.میشه پا به شر میشه؛ بد همه واسه بفهمه تیام. میگه راست تیمور عمو زن ـ

 .کنه هضم رو چیزی چنین تونه می چطور تصورکنم

 ...است خبر چه خانه این در دانست نمی اصال. دوخت در به را ماتش نگاه

 .نفهمه دخترم حسین خدا؛ ای ـ

 فهمید؟ می نباید را چه

 . نبودی طاقت کم و ضعیف انقدر که تو.زن کن جمع رو خودت.نمیفمه چیزی کنی حفظ خودتو تو ـ

 نظر زیر را سفید سقف از ای نقطه و داد تکیه در به. شد خشک دهانش در زبان فهمید؟ می نباید را چه

 همه شاید و نداشت اطالعی هیچ که بود کسی تنها او و داشت وجود اش خانواده در راز، همه این. گرفت

 .شد می ختم او به چیز

 بود بس امشب برای! طفلکی. باشد امان در پوچ صداهای هجوم از بلکه گرفت هایش دست بین را سرش

 .فهمید می را چیز همه فردا بود؛ کافی امشب برای. مسموم های حرف این شنیدن

 می ازعفت ش خود اصال. فهمید می را چیز همه فردا. گذاشت بالشت روی سر و کشید خود روی را پتو

 .پرسید

 !فهمید می را چیز همه فردا... کرد تکرار هزارم بار برای و فشرد برهم پلک

*** 

 باز صدای. کشید سرش روی را پتو و فشرد برهم پلک. داد می آزار را گوشش دور جایی از ویرا، ی گریه

 .شنید را در شدن

 .کنی می بیدار رو عمه آروم، بشم، قربونت ـ

 خوب را حالش تاریکی این. بلعید را پتو زیر تاریکی و کرد باز چشم. گرفت فرا را اتاق سکوت بعد ای لحظه

 خم و ماند می پتو همان زیر عمر پایان تا توانست می اگر اصال. ببیند را خورشید نور نداشت دوست. کرد می

 .آورد نمی ابرو به

 بهرود، دانست می. رسید می گوش به حیاط از خواند می آواز خودش برای دغدغه بی که خروس صدای

 .کند می کار عصر تا و رود می زمین به خروس، آواز صدای شدن بلند با هرصبح،



 و برد می ناهار برایش او که روزی داشت لذتی چه. بردند می ناهار برایش طال یا عفت ظهرهم، های نزدیکی

 !دلچسبی ناهار چه

 .شنید را مادرش صدای

 .ببر هم رو چای فالسک این پسرم؛ بیا ـ

 تا بخوابد داد می ترجیح. کند محروم اطراف های صدا شنیدن از را خود تا گذاشت سرش روی را بالشت

 .است دیده شب سر سرتا که باشد هایی کابوس خواب، این اگر حتی. شود رو روبه خانواده با اینکه

*** 

 .بخوابه بدین اجازه عمو زن ـ

 .شه می عادت بد. ظهره بابا نه ـ

 از را اش شانه کالفه. زد می ذوقش در کرد می تکرار را نامش که برنجی صدای. خورد می تکان اش شانه

 .کشید باال چانه تا را پتو و کرد خارج دستش

 .کن ولم ـ

 .انداخت چنگ را اش گونه برنجی

 تیام؟ داغی انقدر چرا ـ

 رحمانه بی نور. کرد جدا هم از را هایش پلک زحمت به تیام. گذاشت اش کرده عرق پیشانی روی دست

 .زد را سبزش های چشم مردمک

 .کشید سر روی پتو و بست چشم دوباره

 .بخوابم خوام می مامان؛ کن ولم ـ

 .گرفت دست در را تیام دست و کشید رویش از را پتو نگران برنجی

 ..آساره آساره،... سوزی می تب تو داری کن؟ ولم چیو چی ـ

 شده؟ چی ـ

 کنم؟ می اشتباه من یا داغه ببین بذار دست بیا ـ



 اش گونه روی دست. داد می تنش داغی از خبر اش گرفته گل های گونه. نشست تیام کنار نگران آساره

 .گذاشت

 شهر؟ ببریمش بگم تیمور به خواید می ـ

 .گرفت را تیام بازوی برنجی

 .دخترم پاشو تیام؛ شو بلند ـ

 .بکاهد گلویش تلخی از بلکه داد؛ قورت را دهانش آب. شد درهم هایش اخم

 .انداخت چنگ صورتش به اش نشسته خون به های چشم دیدن با برنجی. نشست سرجایش جان بی

 .چشماش نگاه آساره. بکشه منو خدا ای ـ

 .چیست برای آشوب و داد و جیغ همه این دانست نمی. کرد نگاهش خسته تیام

 .گزید لب آساره

 شدی؟ چی تیام ـ

 آنقدر. کرد می داغ کوره مثل را او و سوخت می وجودش در چیزی. دانست نمی هم خودش! بود؟ شده چه

 .بود زده بیرون آتش هایش چشم از که داغ

 ...محمد محمد، ـ

 مامان؟ بله ـ

 .دویید آشپزخانه سمت به برنجی

 .بدو بیان؛ بگو تیمور و بابا به برو ـ

 .برد اتاق سمت به و کرد ولرم آب از پر تشتی

 .شد سرمون به خاکی چه خدا ای ـ

 .کرد نوازش را موهایش و گرفت آغوش در را داغش سر. نشست قالی دارِ صندلیِ روی آساره کمک با تیام

 .دختر بود خوب حالت که دیشب ـ



 تنش تمام موریانه مثل فکری حاال تا دیشب از اند؟ آورده او برسر چه دانستند می ها آن بود؟ خوب حالش

 گذاشته جا به برایش درنده کابوس مشتی و گرفته او از را شب راحت خواب که فکری. بود کرده پاره تکه را

 کاری مخفی این. رسید نمی ذهنش به دیگری چیز اش لعنتی خود جز اما بود فراری آن از که فکری. بود

 ...نکند او، نفهمیدن برای احتیاط این ها،

 .کشید آغوشش در و نشست کنارش آساره. لرزید پاهایش روی سرد آب حس با

 .میاد پایین تبت االن. نیست چیزی ـ

 کنارش بهرود آساره، جای اگر خورد می بر بزرگ دنیای این کجای به. زد چنگ را لباسش و بست چشم

 اتفاقات این تمام اگر خورد می بر دنیا این کجای به بود؟ بهرود و خودش ی خانه در خانه، این جای اگر بود؟

 باشد؟ خواب یک

 .کرد نوازش را موهایش نرم آساره

 .تیام ـ

 داشت دوست. جواب بی های سوال از بود شده پر ذهنش. توانست نمی اما کند باز را هایش چشم کرد سعی

 نمی سراغش موذی فکرهای از یک هیچ تاریکی میان. بزند پا و دست مطلق تاریکی میان در روز یک و ابد تا

 !کند؟ خفه ظلمات میان را خود که این از بهتر چه اصال و آمد

 هوم؟ ـ

 داری؟ درد گلو شدی؟ اینطوری چرا بهتری؟ ـ

 قصد که بود شده منفجر وجودش در آتشفشانی. سوخت می تنش فقط و نداشت گلودرد. داد تکان سر

 !بود آورده باال زیادی فکر از هم او انگار. نداشت خاموشی

 .کرد باز هم از را اش شده خشک های لب

 ...من ـ

 چیزی گفتن در سعی و خورد می تکان جان بی که دید می را هایش یلب.کرد نگاه را دخترش نگران برنجی

 .دارد

 .بگو تیام؟ چیه دخترم؟ چیه ـ



 .بردند هجوم اتاق به زده وحشت حسین و تیمور و شد باز در حین همین در

 .گرفت را تیام داغ دست و نشست برنجی کنار حسین

 شده؟ چش ـ

 .انداخت خش را گلویش بغض

 ...صبح از. دونم نمی ـ

 .بارید و نداد مجال اشک

 .گذاشت خواهرش پیشانی روی دست تیمور

 شنوی؟ می صدامو... آجی تیام، ـ

 به شباهتی هیچ چرا. دوخت هایش چشم به را رمقش بی نگاه! آجی؟. درآمد اکو به گوشش در تیمور صدای

 .انداخت بودند زده زانو مقابلش که خانواده اعضای باقی به را نگاهش نداشت؟ برادرش

 ...که نکند نداشت؟ اش خانواده اعضای باقی به شباهتی کوچکترین چرا! هیچ تیمور اصال

 دکتر؟ شهر ببریمش بابا ـ

 .نه یا داره دکتر امروز دونم نمی اما هست؛ اینجا درمانگاه ـ

 .کرد تنش زحمت به و برد تیام برای کشید؛ بیرون کمد از را روسری و مانتو آساره

 .کشید آغوش در آهسته را او و انداخت تیام پای زیر دست تیمور

 بیار دستمال و خنک آب مامان چی؟ بره باال تبش نکرده خدایی. آخه نیست خوب حالش. شهر برمش می ـ

 .صورتش به بکشی ماشین توی که

 .داد سر ای ناله گریان و برخاست جا از برنجی

 .خدا... میره دست از داره دخترم کن؛ کمک خودت خدا ای ـ

 .ریم می برنجی و تیمور و من. همینجا بمونید دوتا شما: گفت محمد و آساره به رو حسین

 .بابا بدین خبر بهمون ـ



 همه این بازهم نبود، تیمور خواهر واقعا اگر. چسباند تیمور ی سینه به را سرش جا همه از فارغ اما تیام

 !شد؟ می نگرانش

 .کرد زمزمه آرام تیمور

 .شی می خوب زود. شهر بریمت می االن ـ

 چه دیشب از قلق، بد ی موریانه این که کرد می درک او شاید. داد می را سوالش پاسخ خانه این در او شاید

 .است آورده سرش بر

 دستش مچ روی تیام ضعیف دست. خواباند صندلی روی آرام را تیام و کرد باز را رنگ آبی نیسانِ  در تیمور

 .نشست

 .داداش ـ

 ناراحتی با این از غیر که بود خواهرش زمین، به آسمان و رفت می آسمان به زمین. کرد نگاهش نگران تیمور

 .گرفت نمی آتش وجودش دخترک

 .کرد نوازش بود چسبیده خیسش پیشانی به که را اش نارنجی موهای و برد دست

 ناراحته؟ جات بله؟ ـ

 اگر. گرفت جان سرش در تر پررنگ اینبار قبل فکر. دوخت تیمور نگران های چشم در را جانش بی نگاه

 شود؟ می. شود نمی نگران اینطور که نباشد اش واقعی برادر

 توام؟ واقعیه خواهر من ـ

 های حرف نکند بود؟ فهمیده. کرد نگاهش مات باشند؛ کرده خالی سرش روی یخ آب سطل یک که آنگار

  باشد؟ شنیده را شان دیشب

 .غرید حوصله بی و کشید هم در ابرو

 .منی خواهر که معلومه! حرفیه؟ چه این ـ

 ! بود مانده نتیجه بی سوالش. ساید می برهم دندان و کرده اخم چطور که کرد نگاهش ای لحظه تیام

 .زد فریاد خانه به رو اینبار و کشید را دستش تیمور. کرد ای ناله و بست چشم حال بی



 .دیگه باشید زود ـ

*** 

 می نگاه را تیمور زده بهت وجودش تمام. است افتاده تیمور آغوش در جان بی چطور که دید می را تیامش

 .گذاشت می ماشین در را تیام که کرد

 می نیش را دلش ماری. نیست راه به رو اوضاع که دانست می پنجره، جلوی به تیام نیامدن و دیروز همان از

 می دیوانه کرد، نمی کاری اگر. رفت جلو لرزان های قدم با و کرد مشت دست. داد می را اتفاقی نهیب و زد

 .شد

 .کرد سالم دیدنش با تیمور. گرفت را نفسش و آمد کش قرن چند ی اندازه به کوتاه، راه آن

 به رو و گرفته او از چشم سختی به. کوبید هم در را تنش تیام، جان بی جسم. کشاند ماشین داخل به نگاه

 .پرسید تیمور

 نده؟ بد خدا! شده؟ چی ـ

 .شهر بریمش می داریم احواله؛ ناخوش یکم ـ

 آنکه بی و انداخت او به خشمگینی نگاه اما برنجی. کرد سالم شدند؛ خارج خانه از که برنجی و حسین

 .نشست ماشین درون بدهد را پاسخش

 .داد دست و رفت جلو اما حسین

 ی روانه را ها بغض ترین سخت دختر این جان بی جسم که آخ! تیام آخ. کشاند تیام روی را نگاهش دیگر بار

 .کرد اش مرده مادر گلوی

 بیام؟ همراهتون خواید می خواید؟ می کمک برمیاد؟ ازم کاری ـ

 نشستند؛ می پایش روی و بودند شده مشت هایش دست. لرزید می عجیب صدایش و بود گرفته آتش تنش

 بود؟ این از غیر مگر. تمام و فهمیدند می نهایت داشت؟ اهمیتی اما

. داد اش شده کوفته هم در تن به تکانی و کرد باز چشم باشد، گرفته جان که انگار بهرود صدای شنیدن با

 .گرفت را دستش برنجی

 تیام؟ خوای می چیزی ـ



 می حرف تیمور با نگران که بود بهرود! بود نزده که توهم دیگر؟ بود خودش. چرخاند سر بدهد پاسخ آنکه بی

 .کشید می سرک ماشین درون و زد

 .فرستاد پایین و داد عبور گلویش در نشسته بغض میان از را گلویش آب سختی به

 شد می بهتر حالش کمی شاید آنطور. داشت کنارش را بهرود  فقط ها، آن تمام جای کاش

 نگاه پسِ. کرد می نگاه را تیام پراخم همانطور. بود نرفته اما بهرود. شدند ماشین سوار دو هر حسین و تیمور

 بی تن بزند، را چیز همه قید داشت دوست. بود نشده تلمبار که ها حرف چه اش، نشسته خون به سبز

 بیماری که کرد می عشقش در غرقِ آنقدر آنطور. کند فرار کوچکشان پناهگاه به و بکشد آغوش در را جانش

 .شود فراموشش

 .باشد همراهشان توانست می کاش. برد خود با را او دل و رفت ماشین که بود افکار همین میان

*** 

. بود رفته خواب به دخترکش که شد می ساعتی چند. کرد نگاهش لذت با و کشید باال اش چانه زیر تا را پتو

 .طوالنی تب آن از بعد عمیق، خوابی

 حالش برنجی خیس نگاه. شد اتاق وارد و زد در تیمور. کشید کوچکش های انگشت بر آرام را خیس ی حوله

 .کرد دگرگون را

 .کنی می گریه داری که باز ـ

 .دوخت چشم تیام معصوم ی چهره به و نشست کنارش

 .شده ضعیف بدنش ایمنی سیستم نیست؛ چیزی گفت دکتر. دیدی که خودت ـ

 .نمیارم در سر اون های حرف از که من ـ

 خانه عجیب سکوت و رسید می گوش به بیرون از جیرجیرکی صدای. گرفت خود به متفکری ی چهره تیمور

 .شکست می درهم را

 .فهمیده چیزایی یه تیام کنم می فکر: گفت آرام و کشید تیام پریشان موهای به دستی

 .انداخت تیمور به را نگرانش نگاه و کرد سربلند. لرزید دلش برنجی

 !فهمیده؟ چی ـ



 نزدین؟ بهش حرفی شما ـ

 مثال؟ بگم بهش چی ـ

 .پرسید ازم بیاید شما اینکه از قبل ماشین، توی امروز ـ

 .انداخت چنگ را صورتش و داد بدنش به تابی برنجی

 .داد ای ـ

 .نکن پشیمونم حرف این گفتن از. لطفا باش آروم مامان ـ

 .پرسید آهسته و داد قورت را دهانش آب برنجی

 فهمیده؟ کجا از ـ

 که اینه از ترسم. مامان نیست بچه تیام ولی. کنه می اشتباه که گفتم و کردم اخم بهش من. دونم نمی ـ

 .ریزه می بهم که دونی می... بشنوه ما جز کسی از رو حقیقت روزی

 .شد کدر هایش چشم

 ...عفتِ اون کار حتما ـ

 .بگید تیام به رو موضوع این دیگران از قبل شما که اینه مهم. نیست مهم کیه کار اینکه. کن بس مامان ـ

 .داد تکان سر سماجت با برنجی

 .باشه گفتن به الزم که نیست چیزی ـ

 شه؟ مخفی قراره کی تا ـ

 .بود خوابیده جا همه از خبر بی که کرد نگاه دخترش به ناراحت برنجی

. شه متولد خودت وجود از بچه اون حتما نیست الزم بودن، مادر برای تیمور،. کردم بزرگش دخترمه؛ تیام ـ

 چی؟ که بگم بهش حاال. شد بزرگ دختر این تا خوردم دل خونِ . بدم تیام به تا زدم خودم ی لقمه از من

 شه؟ می کم من بودنِ مادر از چیزی بشه؟ قراره چی من گفتن با اصال

 هیچ؛ که او و دهد نمی انجام را کاری نخواهد خودش تا دانست می. داد تکان سری برایش متاسف تیمور

 .امد نمی بر هم حسین از کاری



 خانواده، این بزرگ پسر عنوان به بود الزم! دانند خسروان خویش، مملکت صالح: گفت آرام و برخاست جا از

 !خودتونه با باقیش. میده رخ چی آینده در که بدم نشون

 . رفت دیگری اتاق به آساره نزد و شد خارج اتاق از. نداشت دیگری حرف

 .کرد می نگاه را ویرا سکوت در و بود بیدار هنوز آساره

 گرما احساس هم نخی زیرپیرهنِ  آن با. کرد باز را پیرهنش های دکمه و درآورد پا از را هایش جوراب

 برای دلش. کرد نگاه را همسرش رخ نیم و چرخید سمتش آساره. گذاشت سر زیر دست و کشید دراز. داشت

. بالید می خود به داشتنش از چقدر که دانست می خدا تنها. کشید پر تیمور فکر در غرق و جدی ی چهره

 .کرد نوازش را موهایش و برد دست

 زدی؟ حرف عمو زن با ـ

 .زد لب کند نگاهش آنکه بی

 .ندارم اتفاقات این به خوبی حس هیچ. آساره ترسم می آینده از ـ

 .گذاشت آن روی را سرش و زد محوی لبخند آساره. شود همسرش بالشت تا کرد باز را بازویش

 .نگرانشم حساسیه؛ دختر. ترسیدم تیام حال دیدن با امروز هم من ـ

 زندگی ی  ستاره راستی به آساره،. چرخاند آساره مهتابی صورت روی را نگاهش و چرخید پهلو روی تیمور

 .داد می جال را دلش و تابید می شب و روز که بود اش

 .گفتم چیزو همه بهش خودم شاید ـ

 .شه می رو به رو حقیقت با روز یه باالخره. کاره بهترین همین هم من بنظر ـ

 .کرد زمزمه لب زیر و بست چشم.کشید رویشان را پتو

 .کنیم می واسش فکری یه فردا بخواب؛ ـ

 .کرد می آرام را شان ضعیف اعصاب کمی و هایشان دل برای بود ای معجزه انگار هم، فردا این

*** 



 رفته وقتی از. زد می پرسه او نزد فکرش تمام. زد می قدم اتاقش در عصبی. نداشت را ماندن جا یک قرار

 تر فایده بی هم فایده بی از. هیچ اما آورد، دست به خبری بلکه بود ایستاده اتاق ی پنجره پشت بارها بودند،

 !بود

 بدتر هم ئلش. پیچید می خود به مدام دارد، اعتیاد چیزی به که کسی مثل. بود زده یخ هایش رگ در خون

 .کرد می طلب تیام جانب از خبری و کوبید می زمین بر پا او؛ از

 به دستی. بود گذشته شب ده از. چرخید ساعت روی نگاهش. کشید کوتاهش و پشت پر موهای میان دست

 اگر کرد نمی فکر هرگز. گرفت می را نفسش عجیب، حس این. گفت استغفرالهی لب زیر و کشید صورتش

 بالیی چنین ساده خبری بی یک کرد نمی فکر هرگز. شود خود بی خود از حد این تا بیفتد اتفاقی تیام برای

 .بود همه زبانزد صبرش که اویی. بیاورد او سر

 او حضور منتظر حاال، هم تیام شاید. شد می خبری شاید کرد می چک را اتاقش ی پنجره دیگر بار یک باید

 .بافد می را پرپشتش و نارنجی گیسوان لطافت با که ببیند را اش سایه دوباره شاید. باشد

 .رفت دنبالش طال. شد خارج خانه از مادرش فریاد به توجه بی

 .وایسا داداش بهرود، ـ

 دست بود؛ ایستاده مقابلش که همانطور طال. برگشت خواهرش سمت بود؟ آورده گیر وقت. ایستاد کالفه

 .کرد بغل را خود و کشید آغوش در را هایش

 .ای ریخته بهم صبح از بهرود؟ شده چیزی ـ

 .دوخت تاریک آسمان در جایی به نگاه

 .نشده چیزی نه، ـ

 .بگو بهم هست ای مساله اگه ـ

 .دوخت طال به را تیزش نگاه

 بگی؟ همه به بری توام که ـ

 هم او! باشد؟ دومش بار که بود کرده را کار این کی طال. شد پشیمان زد که حرفی از اما لحظه یک برای

 .کرد نگاهش دلخور



 .رازه محرم خواهر هستم؛ خواهرت سرم خیر! نکنه درد دستت ـ

 با طال. داد ماساژ را اش خسته های چشم و کشید عمیقی نفس. نداشت را دلخورش مشکیِ نگاه تحمل

 .هست چیزیت یه بخدا: گفت دوباره و گزید لب اش، آشفتگی دیدن

 کرده ثابت بارها طال بود؛ نخورده خیس آلوی برایش حرف که فاطمه و زینب برعکس. کرد نگاهش دل دو

 در قطعا گفت می را این جز اگر و بود رازهایش تمام محرم بچگی از او اصال! دارد را او اعتماد لیاقت که بود

 .شد می انصافی بی حقش

 .است شان مراقب پنجره از که دید می را مادرش. انداخت خانه به نگاهی طال

 .آورد پایین را صدایش شد؛ می که آنجا تا و دوخت برادرش به را اش زیرک نگاه

 آره؟ تیامه؛ با رابطه در ـ

 تازگی هم خودش برای شدید دلواپسی و حس این چرا؟ دروغ. نداشت زدن حرف نای. داد تکان سر فقط

 .داشت

 شده؟ چی تیام ـ

 .داد جا شلوارش جیب در را اش شده مشت های دست و دوخت زمین به نگاه

 .طال خبرم بی ازش دونم نمی. شهر بردنش بود؛ بد حالش ـ

 .نالید و آورد باال را نگاهش

 .میشم دیوونه دارم! کنم؟ چیکار ـ

 .انداخت چنگ را صورتش طال

 !کنی؟ می گریه بهرود، ـ

 فقط کرد، نمی گریه. کند خالی را اشکش از شده گرم های چشم بلکه برد باال سر و کشید دست صورتش به

 داشت دوست که هرکاری و داشت را خودش اختیار! دیگر بود چشم. ریخت می اشک اراده بی هایش چشم

 .کرد می

 .کنه می دیوونم داره خبری بی طال؟ کنم چیکار بگو بهم ـ



 .کرد نوازشش آرام و گذاشت بازویش روی دست طال

 هوم؟ بپرسم؟ رو حالش برم خوای می. نباش نگران بشم پاکت دل قربون ـ

 .شد روشن هایش چشم در امید برق

 تونی؟ می ـ

 .زد مهربانی لبخند برادرش، ذوق از خوشحال طال

 فقط. ببینتت کسی خوام نمی باشه؟ بمون عقب اما بیا، باهام هم خودت. میرم االن همین که؛ نداره کاری ـ

 .تنهایی ترسم می تاریکه هوا چون بیا

 .بوسید را اش ای قهوه دار موج موهای و گرفت آغوش در را طال کشید، راحتی نفسش

 .برازندته اسم این که الحق ـ

 .کوبید اش سینه به آرام و خندید ریز طال

 .بیارم رو چادرم برم وایسا! نکن لوس رو خودت ـ

 . شنید را عفت کنجکاو صدای شد، که خانه وارد طال. ماند منتظرش وهمانجا گفت ای باشه بهرود

 پرسیدی؟ ازش ـ

 .االن میام مامان، نیست چیزی: گفت کند، نگاهش آنگه بی و برداشت را چادرش

*** 

 . میکنم چیکار ببینم میرم. نیا جلوتر وایسا جا همین تو ـ

 .زد می در که دوخت طال به را نگاهش هم جا همان از. ایستاد بزند حرفی آنکه بی و مطیع بهرود

 در. گذشت می هایش چشم جلوی از بار هزاران مرگ، ی فرشته انگار که بود آور عذاب برایش آنقدر انتظار

 چه؟ باشد مانده بیمارستان در را امشب اگر. لرزید می تنش و کرد می سرما احساس عجیب تابستان، گرمای

 ...باشد شده بستری اگر

 .کرد زارش حالِ ی حواله یی لعنتی لب زیر زدو پایش جلوی سنگ به محکمی ی ضربه



 حسین، عمو مهربان ی چهره دیدن و آن شدن باز با و بود ایستاده در مقابل بهرود حال از خبر بی طال

 .زد ملیحی لبخند

 .عمو سالم ـ

 ؟...اش خانه مقابل شب وقت این تنها دختری. انداخت اطراف به نگاهی بود؛ خورده جا دیدنش از که حسین

 طال روی را نگاهش و زد محوی لبخند داد، باال ابرو بود ایستاده تاریکی در که بهرود ی سایه دیدن با

 .چرخاند

 خوبن؟ خانواده خوبی؟ عموجان سالم ـ

 برنجی؟ خاله هستین؟ خوب شما. ممنون ـ

 .ازت نیست خبری معرفت بی بگو بهش کنه؟ می چیکار مهدی. خوبن همه دخترم، آره ـ

 .خندید ریز طال

 .رسونن می سالم ـ

 داشتی؟ کاری شب، وقت این دخترم ـ

 .کشاند حیاط داخل به نگاه و کشید جلو را چادرش

 برمیاد؟ ما از کمکی بهتره؟ ببینم بپرسم اومدم. شده بد جان تیام حال که شنیدیم بهرود از راستش ـ

 .کرد خم سر احترام ی نشانه به و گذاشت اش سینه روی دست حسین

 .گذشت خیر به خداروشکر نباشید نگران. خوابه هم االن و بهتره خداروشکر آره. دخترم نکنه درد دستت ـ

 .شد باران نور طال های چشم

 .هستیم خدمت در. بگید حتما براومد، ما دست از و خواستید کمکی اگه. خداروشکر ـ

 .هست همراهت که هم بهرود. عموجان داخل بیا. حتما حتما ـ

 ! نباشد چشم جلوی که بود گفته بار هزار! شد سفید و سرخ حرف، این شنیدن با طال

... انشاا. خوبه حالش که خداروشکر. شیم نمی مزاحم نکنه؛ درد دستتون نه: گفت و کشید جلو را چادرش

 .باشه سالمت همیشه



 .برسون مهدی به سالم ـ 

 .بخیر شب رسونم، می رو بزرگیتون ـ

 .دویید بهرود سمت به بود، شده باز خنده به خوشحالی از که هایی لب با

 .خوبه خوبِ  حالشون خانوم تیام که بده مژدگونی ـ

 خونه؟ اوردنش مطمئنی؟ ـ

 .کرد تعارف هم خیلی اتفاقا اره، ـ

 به را هایش شانه روی سنگین بار که انگار. کرد هایش دست زندانی را صورتش و رها را اش شده حبس نفس

 .برداشتند یکباره

 .طال نکنه درد دستت: گفت مهربانی با و دوخت طال به را اش خسته نگاه

 شد؟ راحت خیالت ـ

 .داد تکان سر فقط

 !دراوردیم رو مامان داد حسابی که بریم بیا. خب خیلی ـ

 . بود کرده بهتر را حالش است، خوب تیام حال دانست می که همین. افتاد راه به کنارش حرف بی بهرود

 .شنید سرش پشت را عفت صدای. رفت اتاقش به بزند حرفی آنکه بی

 یهو؟ رفتین کجا ـ

 رو حالش فرستاد رو من. نبود خونه کسی خواهرش جز بود، خورده بهم حالش بهرود دوستای از یکی ـ

 .بپرسم

 .انداخت طال به مشکوکی نگاه عفت

 دوستش؟ کدوم ـ

 .انداخت باال شانه فقط

 .گه می بهت بخواد اگه ـ



 !طال ـ

 .زد غر او جان به و آورد پایین را صدایش

 چیکار که دونه می هرکسی از بهتر خودش کن باور. دیگه نباش گیر بهش انقدر. شده بزرگ بهرود مامان، ـ

 .کنه می

 .دوخت طال به را ناکش غضب نگاه و سایید هم روی دندان عفت

 .میگم خودش برای میگم که هرچی من! واال خوبه ـ

 دندان. زد گاز و برداشت سبد توی از بزرگی سیب بزند، حرفی آنکه بی بیخیالو و انداخت باال شانه دوباره طال

 .بردند یغما به را سیب شیرینِ خوش طع هایش،

*** 

 چه حتی، نداشت هم زدن حرف ی حوصله. کرد می نگاه کاره نیمه قالی به رمق بی و نشسته دار پشت

 .قالی با زدن کله و سر به برسد

 .جان تیام ـ

 لب و کشیده بینی آن با مشکی درشت های چشم و سفید صورت. کرد نگاه را آساره به و چرخید جایش سر

 .بود ساخته برایش بانمکی ی چهره باریک های

 نداری؟ کاری. عزیزم ریم می داریم ما ـ

 .گرفت دستش از بود، خوابیده جا همه از خبر بی که را ویرا جان، بی لبخندی با تیام

 زود؟ انقدر چرا ـ

 .نشد بیدار اما لرزید هایش پلک. کرد نوازش و کشید ویرا نرم ی گونه روی انگشت

 بچه این با نسبتی چه واقعا. شد محو سرش در صدایی فریاد با داشت، شدن تر پررنگ قصد که لبخندی

 داشت؟

 .فشرد هم روی را هایش پلک و کشید هم در ابرو

 تیام؟ خوبی ـ



 .داد تکان سر کند نگاهش آنکه بی

 .خوبم آره، ـ

: گفت آساره به رو کند بازش آنکه از قبل و رفت پنجره سمت به برخاست؛ جا از. گذاشت آغوشش در را ویرا

 رید؟ می زود انقدر چرا

 .کرد محکم ویرا دور را پتو

 که من وگرنه باشم باید حتما خودم میگه هم تیمور. رسیده جدید بار میگه زده زنگ تیمور، شاگرد این ـ

 .بمونم داشتم دوست خیلی

 می ندیدنش از وقت چند. رفت وا درخت، زیر پنجره پشت اما، بهرود دیدن با. کرد باز را پنجره و گفت آهانی

 گذشت؟

 .آمد جلو و گرفت درخت از تکیه تیام؛ دیدن با هم بهرود

 .داد تکیه آن به و بست را پنجره فوری. آمد خود به ویرا صدای با اما تیام

 چی؟ ـ

 .دوخت اش افتاده گل های گونه و او به را کنجکاوش نگاه آساره

 بفرستم؟ واست اونجا از خوای نمی چیزی نداری؟ کاری میگم ـ

. ممنون نه: گفت مهربان و بوسید را اش گونه. رفت جلو شود خالص اتاق در حضورش از زودتر آنکه برای

 .باشه خطر بی سفرتون

 .بوسیدش هم آساره

 .تیام باش خودت مواظب ـ

 .باشید هم ویرا مواظب. همینطور هم شما ـ

 و کشید عمیقی نفس. کرد سر را اش ای فیروزه روسری و برد هجووم کمد سمت به شد؛ خارج که اتاق از

 .زد می دید را پنجره و بود ایستاده جا همان هنوز بهرود. کرد باز را پنجره دوباره

 .داشت باریکش های لب روی را مهربان معروف لبخند همان



 ...سالم ـ

 .زد لب بدهد را سالمش جواب آنکه بی بود، دیدارش ی تشنه که بهرود

 تونی؟ می. ببینمت خوام می ـ

 .تواند می که یعنی داد تکان سر. بود بدرقه درگیر که شنید می را مادرش صدای. انداخت اتاق در به نگاهی

 .زد پلک آرام بهرود

 .همیشگی جای همون. بینمت می ـ

 خودش و انداخت اتاق ی گوشه کند، سرش از را روسری. بست را پنجره سراسیمه شنید که را تیمور صدای

 .رساند در به را

 .کرد باز را آن تیمور که رسید در مقابل تازه

 .تیام ـ

 !بود دهانش قدمی یک در قلبش. گرفت کمرش پشت را هایش دست

 بله؟ ـ

 .نشد وقت اما کنم؛ صحبت باهات داشتم دوست خیلی ـ

 .شنید می جویده جویده هم را هایش حرف حتی. داد نمی کردن فکر مجال اما بهرود دیدن هیجان

 !بعد بار. نداره عیب ـ

 .ترسوندیمون حسابی. باش خودت مواظب ـ

 . کرد شان بدرقه و رفت هال به. پاشید رویش به ای کوله و کج لبخند

 برخالف حتی هم هیرو. مادرش نه زد، می حرف او نه. شد حاکم برخانه عجیبی سکوت شان رفتن از بعد

 .کرد می بازی اش چوبی اسب با و بود نشسته ای گوشه ساکت همیشه،

 .رفت سمتش به نعنا شربت لیوانی با برنجی

 .چسبه می گرما این توی بخور اینو بیا، ـ



 و زد محوی لبخند. بود کرده درست نعنا شربت بهرود، برای اول روزهای. ماند ثابت سبزش رنگ بر نگاهش

 .کرد زمزمه لب زیر بود؛ گرفته ای تازه جان لبخندش از که برنج. گرفت را لیوان

 (زندگیم فدات چشمام... )ایم زنه سیقت وِ چَشام ـ

 صورتی. کرد می عوض رنگ دلش و زد می پرسه روز آن حوالی فکرش. نبود هوا و حال این در اصال اما تیام

 می همیشه بهرود که هایش دست عطر همرنگ! بینشان حس همرنگ یاسی؛ هم گاهی.شد می بنفش و

 !گفت

 را اش ذهن که بود این اش سعی تمام و بست چشم. داد تکیه پشتی به سر و کرد مزه خنک ازشربت کمی

 می را بهرود وقتی داشت دوست... حاال حداقل. نداشت کنکاش ی حوصله. کند خالی مزاحم فکرهای تمام از

 .نباشد رفتارش و چهره در ای خستگی هیچ بیند،

*** 

 دیگر اما نبود خواب مادرش. کرد تن را بود ای فیروزه و طالیی های گل از ترکیبی که رنگی یاسی پیرهن

 .داشت قاطعی پاسخ هایش، حرف برای و بود کرده آماده را خودش اصال. نبود مهم برایش

 موهای. کرد نگاه در کنار قدی ی آیینه در را خود. شنید می آشپزخانه در را ها ظرف خوردن بهم صدای

 .بود کرده ایجاد سرش طالیی روسری با جالبی هارمونی رنگش، نارنجی

 .بزنم دوری یه اطراف این میرم دارم ـ

 .ببیند بهتر را تیام تا کرد ریز را هایش چشم. ایستاد در چهارچوب در برنجی

 کجا؟ ـ

 .کرد نگاه مادرش تصویر به آیینه در

 .زهرا پیش برم شایدم بزنم؛ قدم یکم اطراف این میرم ـ

 !بود شده بدنام هم بیچاره زهرای

 .نبود رفتنش به راضی اصال. گزید لب برنجی

 .تیام نری بیرون خونه از که بود این قرارمون ـ



 را دلش تیزی چنگک. انداخت باشد، مادرش واقعا داشت شک که زنی به تفاوتی بی نگاه و چرخید سرجایش

 سال این تمام اینکه فکر. سوزاند می را دلش بدطور نباشد مادرش برنجی، اینکه. مکید را خونش و زد چنگ

 .آورد می جوش به را خونش بدطور باشد شده فرض احمق یک ها

 اما کند؛ برمال را اش درونی تشویش ، اش چهره نداد اجازه حداقل. کند حفظ را اش خونسردی کرد سعی

 آمد می یادش که زمانی از حداقل اما باشد، نیاورده دنیا به را او برنجی است ممکن که درست شد؟ می مگر

 .داشت آشنایی حاالتش تمام با و بود شده بزرگ او دست زیر

 موندن برای دلیلی کنید می پنهون ازم رو چیز همه وقتی. داشت بستگی خودتون به حرفمون برقراری ـ

 .باشه یادتون این دادین؛ یادم خودتون رو کاری پنهان. بینم نمی قرار این روی

 هم حاشا دیوار و شود می نصیبش انکار پشت انکار بماند، اگر دانست می. نماند حرفی منتظر دیگر و گفت

 صدای و ندانست جایز را ماندن پس. کردند می استفاده بلندی این از خوبی به همه و بود بلند عجیب که

 .نشد خانه از خروجش از مانع هم برنجی اعتراض

*** 

 دید، نمی خودش های چشم با و نایستاده رویش به رو اینطور وقتی تا چرا؟ دروغ.برخاست جا از دیدنش با

 !بود جهان ی هدیه بهترین مقابلش، سبز چشم دختر حاال،. کرد می قراری بی دلش

 .پاشید رویش به مهربانی لبخند تیام

 کنی؟ می نگاهم اینجوری چرا ـ

 خوبی؟ ـ

 .زد پلک آرام

 .خوبم که بینی می ـ

 ایش قهوه های چشم در و کرد بلند سر تیام. داد می صدا پایشان زیر ی کلبه چوبی کف. شد نزدیکش بهرود

 .زد می بال بال هایش چشم در نگرانی،. ماند خیره

 .کرد زمزمه قدرشناسانه. شد نمی دور هایش لب از هم ثانیه یک لبخند اما بود بدجنسی کمی شاید

 شدی؟ نگرانم ـ



 .خندید ناراحت و عصبی بهرود

 آخ... بالیی هر.. فکری هر.. چیزی هر.. دادم احتمالی هر... بود جونت بی جسم دیدم که چیزی تنها! نگران؟ ـ

 ..آخ.. تیام

 .کرد نجوا و بست چشم

 من؟ با کردی چیکار ـ

 تیام صورت به را زیادی خون قلبش، امان بی تپش. گذاشت اش سینه روی و گرفت را دستش کرد؛ باز چشم

 نگاه. کند می جان شاید حتی یا کرد؛ می گریه لرزید؛ می کوچکش، دست زیر درست بهرود، قلب. فرستاد

 .دوخت نگاهش داغ شکالت در را اش زده بهت

 بتپه؟ کی واسه قلبم نباشی اگه تیام،... توعه بخاطر همه ها، تابی بی این زنه؟ می چطور بینی می ـ

 در ای بچه پسر مثل هیجان. کند لمس را وجودش ذره ذره داشت دوست چقدر که آخ است، سهل که قلب

 نگاه در شدن حل جز کاری مگر اصال. کرد می نگاه را بهرود خیره تنها او و دوید می بدنش های سلول

 آمد؟ می بر دستش از او، خواستنی

 یاسی خوش حس. گذاشت آرنجش روی را لرزانش های دست. شد اسیر بهرود قدرتمند دستان در صورتش

 !آمد می در یاسی رنگ به بدنش تمام اگر کرد نمی تعجب. دوید بدنش های رگ تمام به رنگ

 پس. کنه می پیدا معنایی چه زندگیم دونم نمی نباشی، اگه و توعه وجود زندگی، توی من امید تمام ـ

 زندگیم، به. باش خودت مواظب کنم می خواهش گم، می بهت دارم هزارم بار برای تیام کنم، می خواهش

 .نده پاشیدن هم برای ای بهونه

 چشم زد، می که پلک. زد پلک و داد تکان سر آرام ریخت؛ می پایش به که احساسی همه این از متحیر تیام

 .بلعید می را عطرش حریصانه بهرود و کردند می پخش فضا در را سبز چای خوش عطر سبزش، های

 .کرد زمزمه و فشرد هم روی را هایش لب

 .خوبه ـ

 بلکه گذاشت قلبش روی دست. فشرد برهم پلک و کرد رها را اش خورده گه نفس تیام گرفت، که فاصله

 .گرداند باز بیچاره آن به را ضربان



 بهرود نجواهای منگ و گیج هم هنوز اما تیام. کرد اشاره کنارش به و نشست حصیری زیرانداز روی بهرود

 .نشست کنارش بگوید؛ چیزی آنکه بی. بود

 رفت؟ تیمور ـ

 .داد تنش به قوسی و کش و کشید زانوهایش روی دست. بود فراری هایش چشم در نگاه از

 .صبح امروز آره، ـ

 .افزود ذوق با و

 .کرد تعریف ازت هم کلی ـ

 .خندید و کوبید بهم دست ها بچه مثل

 .کاری اهل که گفت ـ

 .خندید هم بهرود

 .نکنه درد دستش ـ

 .بهرود ـ

 بله؟ ـ

 بگه؟ بهت رو اختالفات این دلیل خاله که شده حاال تا ـ

 .نکرده ای اشاره هیچوقت نه؛ ـ

 .کرد نگاهش زیرک. رسید مشامش به بوهایی اما بهرود. گفت آهانی لب زیر

 شده؟ چیزی ـ

 .داد باال شانه

 مثال؟ چی! نه ـ

 .کن نگاه منو ـ

 .دوخت بهرود به را نگاهش



 شده؟ چی ـ

 .زد اجباری لبخند

 .میگم بهت که باش مطمئن بیوفته اتفاقی اگه. بابا هیچی ـ

 !بود شده بزرگ خودش دست زیر ناسالمتی! زد؟ می گول را او. کرد اش حواله سفیهی اندر عاقل نگاه بهرود

 هجوم باید هم باز ماند می اگر. نکرده باور را حرفش بهرود دانست می! بود فرار وقت. برخاست جا از اما تیام

 .کرد می تحمل را جواب بی های سوال

 شدی؟ آروم حاال. خوبه حالم ببینی که اومدم. بهرود برم باید ـ

 .گفت نمی چیزی اما بود مشکوک هنوز نگاهش. شد بلند جا از هم بهرود

 .شم نمی آروم نه، نشی من مالِ  که وقتی تا ـ

 .روزاست این شدن تموم آرزوم تنها ـ

 دست خبری بی در که زمانی برگردد؛ قبل وقت چند به داشت دوست. بود دلش حرف. آزرد را گلویش بغض

 می تازه های خبر خواندن صرف را خود وقت از نیمی مردم جهان جای همه در که بود جالب. زد می پا و

 چیز همه از بودن خبر بی... است دروغ ها این تمام. کشید می آه اش خبری بی عالم برای اینطور او و کردند

 .دهد می هدیه زندگی به را آرامش که است راهی بهترین همیشه

 می تمومش: گفت محکم و کرد نگاه هایش چشم در. داد قرار تیام صورت مقابل را صورتش و کرد خم سر

 .شینم نمی آروم من روز، اون تا میشه، درست چیز همه. کنیم

 .دهد فرو را بغضش بلکه کشید؛ عمیق نفس و گذاشت هایش گونه روی دست. داد تکان سر

 .خداحافظ. میرم خودم نیا؛ همراهم ـ

 بقیه از تر پرقدرت فکری هایش، دغدغه تمام میان. زد بیرون کلبه از بلند های قدم با و نماند پاسخ منتظر

 خواست؟ می را او هم باز است، دیگری کس دختر که فهمید می اگر بهرود،. رفت می راه سرش در

 .داد سر صدا بی هقی هق و کرد خیس را صورتش اشک

*** 



 این دیدن با. بود نیامده بیرون اتاقش از هم ناهار برای حتی. انداخت اتاق ی بسته در به نگرانی نگاه برنجی

 دیدن با حاال اما بود نکرده باور است، فهمیده تیام که گفت تیمور وقتی دیروز،. گرفت می آتش دلش رفتارها

 ...تیام هوای و حال

 کم نسیمِ گداری گه. کرد می استراحت و کشیده دراز باز ی پنجره زیر حسین. رفت اتاق سمت و گزید لب

 حسین؟: گفت آرامی صدای با و بست را در. کرد می جا جابه را توری ی پرده جانی

 .بود پیدا هم هزارفرسخی از صورتش در نگرانیِ  که کرد نگاه همسرش به و کرد باز را اش خسته های چشم

 خانوم؟ بله ـ

 .زد لب و انداخت در به دیگری نگاه. نشست کنارش

 .ره می دستم از داره تیام ـ

 شده؟ چی مگه ـ

 هم ظهر. انگار نه انگار زدم صداش هرچی. نخورد ناهار که هم امروز. نکردم باور اما گفت بهم دیروز تیمور ـ

 .داد رو جوابم بد خیلی نرو، بیرون گفتم بهش وقتی

 .زد تکیه دیوار به و نشست سرجایش حسین

 گفت؟ بهت چی ـ

 .دادین یادم خودتون کاریو پنهان گفت ـ

 .نشاند حسین زانوی روی دست

 فهمیده؟ یعنی ـ

 .کرد نگاه رنگ ای فیروزه قالی به متفکر حسین

 .شه نمی زده ها روز اون از حرفی دیگه که وقته خیلی. باشه فهمیده دونم می بعید ـ

 ..عفته کارِِِ کار، حسین،... عفت ـ

 .رفت غره چشم و کرد درهم را صورتش حسین

 .رسیدیم اینجا به که انداختی راه عفت عفت خونه این توی انقدر ـ



 کنی؟ می دفاع زن این از انقدر چرا تو ـ

 شما، ی خانواده. نیست کسی نفع به گذشته، های زخم شدن باز برنجی،. کنم می دفاع زندگیمون از من ـ

 .شه مرور گذشته های حرف تمام دوباره که نیست درست و متهمه

 .آورد می رویش به را چیز همه حسین که بود بار اولین این. کرد نگاهش دلخور برنجی

 کنی؟ می باور رو حرفاشون توام ـ

 گفتم؟ اینو کی من حرفیه؟ چه این ـ

 متهمه؟ من ی خانواده میگی حاال حسین، بودی پدرم محرم تو! االن همین ـ

 حرف و او اصال برنجی کرد می حس گاهی. برخاست جا از و گفت اکبری... ا او های غر از کالفه حسین

 . فهمد نمی را هایش

 تو حاال. خودت جز نیست کسی مقصر بفهمه، تیام اگه میگم، فقط من. دوختی و بریدی خودت واسه باز ـ

 .کن شک اون و این به و بزن رو زندگیت قید بشین، اینجا

 چشم مغموم و خسته. شد می خارج ناراحت و گرفته ای چهره با که اتاق از که کرد نگاهش حرف بی برنج

 .بود ندیده را آرامش رنگ هم ثانیه یک حتی امروز به تا گذشته از. بست

. زدند می سنگش مردم که شیطانی به بود شده تبدیل. اوست از اشتباهات تمام که کسی که بود شده تبدیل

 سوال زیر رحمانه بی آنطور گناهش بی پدر وقتی خورد می  غصه چقدر و زدند می سیلی هایشان حرف با

 .رفت می

 کوتاه قصد مردم، این نبود، روستا بزرگ مصطفی، حاج قسم اگر هم جا همین تا. گفت می راست حسین

 . رساندند می استخوانش به کارد و زدند می زبان زخم. نداشتند آمدن

 .کند نشینش خانه و بفرستد مدرسه به غیرحضوری را تیام  که بود شده مجبور ها حرف همین بخاطر اصال

 شدن باز قصد که انگار پایش پوست. دید می خوبی به را سوختگی رد هنوز،. کرد نگاه اش تیره پای به

 .بود دنیا در چیز ترین آور عذاب نحس ی خاطره آن یاداوری و اش هرروزه دیدن و بود شده جمع. نداشت



 این دیگر سال همه این از بعد! نه... باشد داشته آن جای که نه. گرفت دردش بازهم و کشید آن روی دست

 چپ از که عذابی. شد می عذاب باعث اش خورده زخم روح بلکه.. داشت درد که نبود پایش سوختگی رد

 !بود بدتر هم عفت توسط پایش روی جوش آب کتری شدن

 اشک از خیس که سبزش و درشت های چشم آن با تیام وقتی. بودند کرده اذیت مدرسه در را تیام روز، آن

 مدرسه در او با کسی که گفت و ریخت هایش چشم در نگاه معصوم آنطور وقتی بازگشت، خانه به بود، شده

. آمد جوش به هایش رگ در خون برود، مدرسه به ندارد دوست دیگر که گفت بغض با وقتی کند، نمی بازی

 .رفت عفت ی خانه به خبر بی که شد چطور نفهمید هم خودش

 .افتاد راه به واویالیی چه دعوایی، چه. فشرد برهم پلک اش دوباره یاداوری با

 .کردند می بیداد و داد مدام و افتاده هم جان به که کردند می نگاه را دو آن ترسیده زینب و طال

 خاموش را کتری زیر و رفت آشپزخانه به هایش فریاد به توجه بی اما عفت. بود افتاده راه عفت دنبال برنجی

 .انداختند می راه را خود کار آن با و گذاشتند می خانه کنج کوچکی پیکنیک! نبود گاز که ها وقت آن. کرد

 گناهی چه بچه اون برداری؟ من ی سرخانواده از دست خوای نمی چرا. توئه دست از کشم می هرچی ـ

 کنی؟ می اینطوری باهاش چرا ها؟ داره؟

 مثل وقتی. کرد می کیف برنجی خوردن حرص از چرا؟ دروغ. کرد نگاهش خونسرد و شنید می حرف عفت

 .آمد می حال جگرش شد، می آتش روی اسپند

 .شد خیره هایش چشم در و زد کمر به دست

 می نجس هم رو بقیه... هستن ما های بچه که باشه جایی خوام نمی. نحسه وجودش حرومه؛ ، بچه اون ـ

 .کنه

 .کند توهین گناهش بی و معصوم دخترک به نداشت حق کسی. آورد هجوم برنجی گلوی به وحشیانه بغض

 میگی؟ چی فهمی می هیچ ـ

 .رفت عقب تعادل بی برنجی و کوبید اش سینه تخت عفت

 اومده؟ کجا از بچه این که دونیم نمی ما کردی فکر کی؟ تا کاری مخفی ـ

 .کرد باز هایش گونه روی را خود راه اشک



 ... خواهرمه ی بچه اون ـ

 ها؟ کجاست؟ خواهرت پس ولی خواهرته بچه که دارم قبول کردین؟ نیستش سربه که همونی! خواهر؟ ـ

 دختر به چپ نگاه و کند صحبت اینطور او ی خانواده ی درباره نداشت حق کسی. جهید صورتش به خون

 را بدنامی این ناخواسته که کسی. بود خواهرش ها این تمام مقصر. نداشت گناهی که او. بیاندازد اش بیچاره

 به سینه را آن مردم که بود کثیف دروغی شان تمام! نبود حقشان که بدنامی. بود گذاشته جا به برایشان

 !نبود رسید می بنظر که آنطور چیز هیچ. بودند چرخانده سینه

 را او عفت و آمد می جیغ صدای دانست می فقط. کرد حمله عفت به قصدی چه به دانست نمی هم خودش

 .داد هل جوش حال در کتری سمت به

 حاج روستا؛ در خبر این پیچیدن از بعد. دوخت زمین از نامعلوم ای نقطه به را خیسش نگاه و کرد باز پلک

 در ها حرف اما بود، خاموشی چه اگر و داد می مرگ بوی که سکوتی به. داد قسم سکوت به را همه مصطفی،

 ..وای... شکست می سکوت این که روزی به وای و داشت خود

*** 

 برابر در و کرده حبس اتاق در را خود وقت چند این. بود نشسته پنجره کنار بهرود؛ دیدن امید به صبح از

 .کرد می مقاومت چیز همه

 حاضر کرد؟ نمی پیدا شباهتی هیچ خودشان بین چرا. ماند خیره پدرش به و گرفت پنجره از نگاه در باصدای

 خانواده این و کجا تیام اما. کند بیرون سرش از را بیهوده افکار این تا باشد هم مثل پوستشان رنگ حتی بود

 !کجا؟

 .پاشید او روی به سخاوت با را مهربانش لبخند و نشست رویش به رو حسین

 .خانوم تیام نیستی قبل مثل دیگه ـ

 نمی حسین با کند، رفتار رحمانه بی برنجی با که هم هرچقدر. انداخت هایش چشم به ای زده خجالت نگاه

 دست از که روزها چه. بود نگذاشته کم برایش هیچوقت که چرا بود این از بیشتر الیق مرد این. توانست

 .شد می پناهش حسین و کرد می فرار و گریه برنجی

 .کسلم یکم ـ

 چرا؟ دخترم؛ نده بد خدا ـ



 بد که خدا باباحاجی؛ قول به: گفت اش سینه ته از سردی آه با و دوخت سقف از جایی به را نگاهش تیام

 .نمیده

 باشه؟ بگو بهم داشتی مشکلی هروقت. منی دل عزیز تو تیام ـ

 .داد می آزارش و بود کرده فرو گلویش در را خود تیز های دندان زالو، مثل بغض

 .کرد نوازشش مهربان و گرفت را دستش حسین

 باشه؟ هستم؛ همیشه من. موندی تنها زندگی این توی که کنی فکر وقت یه خوام نمی ـ

 پیشانی و برد جلو سر حسین بود؟ آمده باال اش خرخره تا بغض وقتی گفت می چه. داد تکان سر حرف، بی

 .نداشت حمایت خوش عطر جز عطری بوسه، این اما نباشد دخترش شاید. بوسید را اش

 .نبود دروغی حسین، های محبت. نشست هایش لب روی خوش لبخندی روز چند از بعد

*** 

 آیینه به نگاهی و کرد سر روسری بالفاصله پس بود منتظرش قبل از. پرید جا از شیشه به سنگی خوردن با

 .انداخت کوچک ی

 هم شاید. رسید می ها خروس و مرغ به برنجی. بود مطلق سکوت در خانه. کرد چک را بیرون در ی گوشه از

 ..دانست نمی درست. پخت می نان

 .بود ایستاده پنجره پشت اش همیشگی لبخند با که دید را بهرود کرد؛ باز که را پنجره

 .کرد نگاهش ذوق با و نشست زانو دو روی تیام

 اومدی؟ باالخره سالم؛ ـ

 می پاهام نخوام، هم خودم اگه حتی... گذره نمی زندگی دیدنت بی: گفت آهسته و زد محوی لبخند بهرود

 ..انگار کنه می پخش دستاتو یاس عطر خونتون... هست عطرت که جایی کشونتم

 .باشه دنیا این توی ما جز کسی ندارم دوست... ببینمت بیام خواستم که وقت هر شد می کاش ـ

 ته ترس هنوز اما بود شده مخفی بقیه دید از داشت امکان که جایی تا. انداخت اطرافش به نگاهی بهرود

 .ترسید می هرکاری از است، گذاشته بپا برایش مهدی بود فهمیده آنکه از بعد. رفت می رژه دلش



 .همیشگی جای بیام تونم نمی امروز که بگم بهت اومدم... بمونم خیلی تونم نمی تیام؛ برم باید ـ

 .بود خوش دیدنش و امروز قرار به دلش. شد آویزان هایش لب

 .تیام ـ

 .کند پنهان را اش ناراحتی توانست نمی که داشت ذوق امروز برای آنقدر. نزد حرفی اما کرد نگاهش

 .کنم کمکش باید تنهاست؛ دست بابا ـ

 .نزدم حرفی که من باشه ـ

 !میگه بهم حالتو و زنه می حرف باهام چشمات! دختر بگی چیزی نیست الزم ـ

 ببینمت؟ کی پس ـ

 نداری؟ کاری. برم باید فعال. کنم می خبرت ـ

 .داد تکان سر

 .همراهت به خدا.برو نه ـ

 .باش خودت مواظب ـ

 .گذاشت اش افتاده گل های گونه روی دست و خندید ریز تیام. کرد نگاهش چپ چپ و

 خداحافظ دیگه؛ برو ـ

 .برد خود با هم را دلش و رفت... ببیند را شدنش محو تا ماند پنجره کنار

*** 

 می آزارش خانه سکوت. نداشت را خانه در ماندن ی حوصله اصال اما بیند؛ نمی را بهرود امروز که دانست می

 .نماند خانه در اما زند؛ آب در پا برود، رودخانه کنار به تنهایی داد می ترجیح. داد

 باالی درخت های برگ روی را نگاهش. داد می تکان را آب دستش چوب با و نشست سنگی تخته روی

 از بردن لذت برای انگار. نبود بخش لذت برایش هم ها گنجشک ی زمزمه صدای حتی اینبار. چرخاند سرش

 .بود شده معتاد بهرود بودن به دنیا، های قشنگی تمام



 پشت به. شد می منفجر حتما قلبش نشست، می آنجا همانطور اگر. تکاند را هایش لباس و برخاست جا از

. آمد نمی اطراف آن از هم کسی پای صدای حتی. دید نمی را روستا که بود شده دور آنقدر. کرد نگاه سرش

 .داشت تازگی برایش و نیامده خانه از دور انقدر تنهایی به حاال تا. بزند قدم کمی داشت دوست

. آمد نمی هم گنجشک صدای حتی آنجا. رفت دیگرش سمت به و گذشت رود وسط های سنگ روی از

 .بود ساخته مرموزش عجیب و کرد می بازی لِی لِی کشیده، فلک به سر درختان میان در سکوت

. انداخت اطرافش به نگاهی و کند تازه نفسی بلکه ایستاد. رود می راه هدف بی که گذشته چقدر دانست نمی

 و رنگ سبز های سبزه این. کرد می کشف آن در ای تازه چیز روز هر که بود زیبا آنقدر روستایش طبعیت

 .بودند کرده خلق را گیری نفس ی منظره کردند، می نگاه پایشان زیر زمین به فخر با که تنومند درختان

 تر دقیق و کشید درهم ابرو. دید را چادری سیاه دورتر. گرفت را نور هجوم جلوی و کرد سایبان را دستش

 ...بود شده برپا تنهایی به چادری سیاه! کرد نمی اشتباه. کرد نگاه

 .کرد می لمس هایش دست زیر را اش کهنگی توانست می هم فاصله همان از. کرد ریز چشم

 نور. کرد طی احتیاط با را راه تمام. داد می آب به گوشی و سر اگر شد نمی بد و بود آمده که اینجا تا

 پخته گرما از حاال تا قطعا باشد؛ چادر در کسی اگر کرد فکر خودش با. تابید می چادر بر مستقیم خورشید

 !است

 سیاه چطور دیگر این. شد هم در ابروهایش. کنند حمل چادر آن با که اسبی نه دید، گوسفندی و گاو نه

 باید کرد؟ می چه آنجا او اصال. گرفت را جراتش و دل تمام برانگیز شک خلوت این چرا؟ دروغ بود؟ چادری

 .بود مشکوک چادر این چیز همه... گشت می بر

 چادر درون از که ای ناله صدای بردارد؛ قدم از قدم آنکه از قبل اما کرد رفتن عزم و چرخید خود سرجای

 .کرد خشکش جا سر شد، بلند

 .کرد تیز گوش اش دوباره شنیدن برای که بود ضعیف انقدر صدا. بست یخ تنش تمام یکباره به

 !خواند می را او چادر درون کسی... گذاشت قلبش روی دست صدا؛ ی دوباره شدن بلند با

 کرده جادویش که انگار. بزند بیرون و بشکافد را اش سینه خواهد می گویی که زد می تند آنقدر قلبش

 .ایستاد چادر کنار و رفت جلو... نبود خودش دست هم پاهایش حرکت حتی دیگر. باشند



 اشتباه شاید. کشید عقب لحظه یک برای. گرفت را اطراف ی یقه سکوت دیگر بار و بود شده قطع صدا

. شود دور آن از تواند می که جا آن تا داد فرمان مغزش. نداشت چادر این به خوبی حس هیچ. باشد شنیده

 .رفت می آنجا از زودتر باید.. برگشت معطلی بی پس

 .زد می صدا را او چادر، این درون کسی... بود نشده دیوانه. پرید جا از چادر؛ درون از دوباره فریاد با اما

 .گرفت بست می را چادر که را ای پارچه ی گوشه و برد جلو را اش شده مشت دست

 سراسیمه شنید، که فریادی و پای صدای با بزند، کنار را پارچه آنکه از قبل اما زد صدا لب زیر را خدا نام

 .کشید عقب

 دختر؟ کنی می چیکار... هوی ـ

 کرد؟ می چه ترسناک و مرموز چادر آن نزدیک جا آن واقعا. لرزید خود به هیکل قوی جوان مرد دیدن با

 .کرد تند گام سمتش به مرد. گذاشت عقب دیگری قدم. انداخت اطرافش به گنگی نگاه و کرد رها را پارچه

 گاهی از هر و دوید می توانست می که سرعتی آخرین با. گذاشت فرار به پا و چرخید کند معطل آنکه بی

 منطقه آن از تواند می که آنجا تا خواست می. ترسید می اما نبود دنبالش کسی. کرد می نگاه را سرش پشت

 بود منفی انرژی از پر جا آن اصال. گذاشت نمی ترسناک محیط آن به پا هرگز دیگر و رفت می باید. شود دور

 ..انگار

 سینه در همچنان قلبش. چسباند در به را خود. رفت اتاق به برنجی های فریاد به توجه بی رسید که خانه به

 مغز. کرد می داغ را آن و فرستاد می سرش به بود، هایش رگ در خون چه هر دادو نمی امان کوبید، می

 .خون از حجم این ناگهانی هجوم از زد می نبض قدرت تمام با اش بیچاره

 پایین و باال که گذاشت اش سینه روی را دستش. نشست آن مقابل صندلی روی و رفت قالی دار سمت به

 .رفت می

 صدایی. کرد نمی رهایش و زد می صدایش هم حاال همین انگار حتی. بود گوشش در هنوز ناله صدای

 تمام انگار حال این با و نبود جا آن حال به تا که جایی. برد می عجیب فضایی به را او که انگیز وسوسه

 .بود زده پا و دست آن در اش زندگی روزهای

 .گرفت دستانش میان را سرش و گذاشت زانویش روی آرنج

 خوبی؟ تیام ـ



. رفت جلو نگران برنجی. کرد نگاه برنجی به پناه بی گنجشکی بچه مثل. بود ترسیده کمی فقط بود، خوب

 .کشید دخترش موهای به دست

 پریده؟ رنگ چرا تو؟ شده چت مادر؟ چیه ـ

 . داد نمی هم را برنجی های کلمه کوچکترین جواب حتی پیش ساعت چند تا که  بود رفته یادش پاک

 ...بیرون اون هست چادر یه ـ

 کرد اشاره باشد، شده حک دیوار روی آن عکس که انگار و دوخت رویش روبه دیوار به را نگاهش

 ندیدینش؟ شما. نیست اونجا هم هیشکی... غریبه عجیب چادر یه. دیدمش خودم ـ

 .است چادرها سیاه جز حتما... نداره ترس که این خب! نه ـ

 و برخاست جا از. کند اشتباه بود محال و نبود کار در چادری سیاه. زد پس را برنجی های دست اما تیام

 .ایستاد اتاق وسط

 ...ولی ببینم رو داخلش برم خواستم... مطمئنم من. نیست نه، ـ

 .توپید او به اش فکری بی از عصبانی برنج

 کنی؟ چیکار ـ

 .کرد نگاه برنجی به چشمی زیر و افتاده زیر سری با. خورد سختی تکان

 بگردی؟ مردمو چادرای رفتی پاشدی تنها و تک ـ

 .نبود اونجا کسی ـ

 چی؟ میومد سرت بالیی اگه. خب میگم همین واسه ـ

 .زد می صدا منو که یکی.... بود چادر اون توی یکی! کنی می اشتباه داری اما... اما  ـ

 چی؟: گفت رفته تحلیل صدای با و شد خالی بادش. رفت وا واقعا اینبار برنج

 سخن خود با که رسید می بنظر هایش زمزمه با و رفت می راه اتاق در او، نگران و گیج نگاه به توجه بی تیام

 .گوید می



 من،. کشید می درد که انگار.... خواست می کمک که انگار... کنم نمی اشتباه که مطمئنم... زد می صدا منو ـ

... تکراری حد از بیش. تکراری صدای یه... بود جوری یه صداش. شنیدم رو صداش فقط ندیدمش؛ اما من،

 !آخه؟ شنیدم صدایی همچین کجا و کی من! نیست اینطور واقعا اما شنیدم بارها انگار که چیزی

 .نالید و دوخت برنجی به را اش درمانده نگاه

 .صداش با شد می سیخ تنم موهای ـ

 مدام  عفت که ای کینه قدیمی، ی کینه آن بابت اگر. ترسید می دخترش برای. بود رفته برنجی رخ از رنگ

 چه؟ بیاورد دخترکش سر بالیی کسی پاشید، می نمک آن زخم به

 تالفی دنبال به هنوز سال همه این از بعد توانست می ها آن از یکی و داشت زیاد دشمن مرحومش پدر

 .باشد

 .گرفت محکم را تیام دست و رفت جلو

 نرفتی؟ که داخل ـ

. نشاند زمین روی را تیام و کشید ای آسوده نفس برنجی. داد تکان سر فقط و کرد نگاهش گنگ تیام

 مهربانش و قلب خوش دخترک به چطور دانست نمی. کرد پاک را اش پیشانی عرق و نوازش را موهایش

 .کند اعتماد کسی به نباید و دارند زیاد دشمن که بفهماند

 اتفاق این با انگار که وجودش در زخمی. برنجی های چشم در بود شده خیره هم تیام. کرد نگاهش درمانده

 زبانش اختیار آنکه بی و شد درهم ابروهایش. کشید تیر و گرفت جان دوباره بود، شده فراموش لحظاتی برای

 .زد لب باشد، داشته را

 نیستی؟ من مادر تو ـ

 و کرد می فرار آن از همین برای. ترسید می روز این رسیدن از. کرد رسوخ استخوانش مغز تا دردناک تیری

 جای به بازهم و دوییده ای دایره مسیری در را مدت تمام اینکه مثل. بود گرفته قرار مقابلش درست حاال

 .برگشت اولش

 شناسیدش؟ می بوده؟ کی واقعیم مادر بگی شه می ـ

 .بود کرده آب از پر را چشمش اشک،. زد پلک آرام برنجی



 .بوسید را اش پیشانی و گرفت قاب را صورتش. پاشید تیام روی به مهربانی لبخند

 رو این چیز هیچ. دخترمی تک... منی ی فرشته تو باشه؟ تونه می من جز کی. تیام هستم مادرت من ـ

 .کنه نمی عوض

 .داد ادامه بیشتری جدیت با و ماند خیره هایش چشم در

 .نیست تو مادر من جز هیچکس باشه، یادت همیشه این ـ

 آتشش رویش به خاکستر از کوهی انگار. خواباند را التهابش کمی فقط کمی، اما دروغ هرچند حرف، این

 چیزی که دانست می طرفی از. بود نشده خاموش هنوزهم حال این با اما کشید نمی شعله دیگر. شد پاشیده

 واقعا یا که زنی. بود او جانب از حرف همین منتظر روزها این تمام دیگر طرف از و لنگد می وسط این

 ... یا و بود مادرش

*** 

 توانست نمی که را خودش. دیگر طرف هم تیام ندیدن و طرف یک زمین کارهای. داد تکیه پشتی به خسته

 می کار آهنی؛ آدم یا ربات یک مثل درست. داشت برابر چند نیروی دید، می را او که روزی اما بزند گول

 .گفت نمی آخ و کرد

 .پرسید و کرد نگاه آن به گذاشت، مقابلش که را چای سینی طال

 هست؟ بابا واسه ـ

 .ریزم می واسش بزنه، صورتش و دست به آبی یه. آره ـ

 .گذاشت زمین روی و آورد را ها سبزی بزرگ نایلون عفت

 .مغازه واسه کنیم آمادشون باید. طال کن کمک ـ

 میان بود عجیبی سِر. دید مقابلش را تیام چشمان و بست چشم. داد تکیه پشتی به را سرش دوباره بهرود

 های چشم تکِ  سبزی تاریکی، جایِ که انگار گذاشت، می برهم پلک تا. تیام روشنِ سبز دو و او بستن چشم

 .زد محوی لبخند اراده بی هایش، خنده یاد با. دید می را او

. نداشت هم تعجبی که فهمید می راخوب محوش لبخند معنی. انداخت پسرش به زیرکی نگاه عفت

 !دیگر بود مادری ناسالمتی



 کنی؟ می فکر چی به ـ

 .انداخت او به گنگی نگاه. داد نجات تیام گیسوی موج میان زدن پا و دست از را او عفت صدای

 .کنم می فکر دارم ـ

 می پایین و باال چشمانش تار ای قهوه برای دلش. دوخت برادرش ی خسته های چشم به را نگاهش طال

 .شد

 چی؟ به ـ

 خانواده با آنقدر باید باالخره. بود خوبی فرصت هایش خواسته گفتن برای. انداخت مادرش به نگاهی بهرود

 به: گفت آرام و کشید مقابلش چای لیوان ی لبه بر انگشت. برسد دلخواهش ی نتیجه به تا زد می حرف

 خودم؟ زن با هم اون باشم؛ خودم ی خونه تو روز یه شه می اینکه

 .دوخت او به را تیزش نگاه و کرد بلند سر حرف این شنیدن با عفت

 !کیه؟ خوشبخت زن این حاال خب ـ

 .کرد زمزمه بود چسبیده اش سینه به که ای چانه و افتاده زیر سر با همانطور بهرود

 .باشه تیام تونه می ـ 

 .بهرود نکن شروع باز ـ

 خیس صورت و زده باال های آستین با پدرش و شد باز خانه در. فشرد هم بر پلک و سایید برهم دندان بهرود

 .است گرفته وضو که بود معلوم. آمد خانه به

 !اومد حیاط تا فریادت صدای نکنه؟ شروع رو چی ـ

 .کرد جدا را ها آن ته و فشرد دستش در را بیچاره های تُره ار ای دسته عصبی عفت

 .بگیرید زن واسم میگه دوباره؛ کرده هندوستان یاد فیلش ـ

 همانجا از و رفت اتاق به کند نگاهش آنکه بی دارد سر زیر را کسی چه بهرود دانست می خوب که مهدی

 سر زیر رو کی حاال! هست هم شرع خود اتفاقا. نیست شرع خالف که گرفتن زن این؟ از بهتر چی: گفت

 باباجان؟ داری



 !دونی؟ نمی تو یعنی ـ

 .کرد پهن را مخملش رنگ جانمازیشمی عفت، خوردن حرص به توجه بی و خونسرد. آمد هال به مهدی

 .بشنوم خودش زبون از خوام می اما دونم می ـ

 !مهدی ـ

 گفتم قبال من، مادرِ : گفت مادرش به رو و کرد صاف سینه بود؛ گرفته روحیه پدر نرمش از آشکارا که بهرود

 .نباش باشم تیام جز ای دیگه دختر دنبال من اینکه منتظر... گم می هم االن

 شد می چه. آمد لبش بر تلخی لبخند. زد می چرخ برادرش جسارت پی حواسش تمام اما بود زیر سرش طال

 می صلح، انتخاب جای به اگر شد می چه داشت؟ را مخالفت دادن نشان دلِ  بهرود، مثل هم تیام برادر اگر

 ..بود دلش کنج در نشسته حسرت همیشه که چیزی... او داشتن برای جنگید می جنگید؟

 .خودته تصمیم دارم؟ چیکارت اصال، بمون زن بی عمر آخر تا! نه دادم؛ رو جوابم بهت منم ـ

 از باید و رسید نمی نتیجه به هیچوقت اینطوری نداشت؛ فایده. شد بلند همیشگی های حرف از کالفه بهرود

 .شد می وارد دیگری در

 کنید؟ می پنهان چرا چیه؟ دلیلتون نگفتید من به هیچوقت چرا ـ

 .گذاشت جانماز روی را درشتش دانه تسبیح مهدی

 .بیا کوتاه جان بابا بهرود،. شما دست از اکبر اهلل ـ

 بیجا های مخالفت این دلیل بدونم نباید من بیام؟ کوتاه باید میشه که گفتن حرف چرا بیام؟ کوتاه چرا ـ

 چیه؟

 .غرید لب زیر و زد پوزخندی عفت

 .البته نیست بیجا هم همچین! بیجا ـ

 .برگشت مادرش سمت و گرفت مهدی از نگاه

 ندارید؟ باور رو من شدن بزرگ چرا بابا. بدونم هم من بگید. شده چی که بگید پس خب! نیست؟ ـ



 از را تپش هیکل و گذاشت زانو روی دست. انداخت زیرانداز روی را دستش سبزی ی دسته عصبی عفت

 .برداشت زمین روی

 وامیسی؟ من روی تو دختر اون بخاطر ـ

 .بوسید را عفت دست و شد خم بهرود. کرد نگاهش غیض و اخم با و ایستاد او مقابل و

 دین؟ نمی حق بهم. بدونم رو مخالفت همه این دلیل خوام می فقط. وانسادم شما روی تو من بشم؛ قربونت ـ

 از شدن، وابسته بهم دوتا این که بچگی همون از. زن بگو: گفت ناراحتی با و داد تکان سری متاسف مهدی

 .شی می راحت خودت حداقل بگو چیه؟ چاره حاال اما ترسیدیم امروز

 قسم شان همه مگر اصال بگذارد؟ قسمش روی پا گفت می. انداخت همسرش به را شکش از پر نگاه عفت

 روزگار دست انگار حاال و بود انداخته راه به خون زمانی که رازی نکردن فاش به سکوت؟ به بودند نخورده

 .کند شروع را چیز همه دیگر بار داشت قصد

 .نزنی حرفی دختره به وقت یه. بهرود کنی می چالش جا همین ـ

 ام؟ بچه مگه. مامان نمیگم ـ

 آنقدر ها روز آن. کند شروع کجا و کی از دانست نمی. بهرود نگاه در شد خیره و کشید عمیقی نفس عفت

 .رسید خواهد روز این که دانست می هرحال به اما نبود درست شان گفتن دوباره که بودند زشت و سیاه

 حرکت بی قلبش. کشید طول قرن یک گذشتن ی اندازه به بهرود برای زدنش، حرف کوتاه ی فاصله همین

 .بود شده خشک دهانش و ایستاده

 کلمه تا کرد می نگاه عفت های لب به منتظرش چشمان. گرفت دندان به را لبش پوست و کشید درهم ابرو

 . بکشد تن به را هایش

 .کشته منو پدر برنجی، پدر ـ

 می را چه هر احتمال خیالش در امروز از قبل. حتی نداشت هم را زدن پلک توان. کرد نگاه مادرش به شوکه

 .کرد کر را خانه گوش سکوت نبود، هم کوتاه که لحظه چند برای. این جز داد

 این از تر قبل او. شد می پررنگ ذهنش در روز آن خاطرات. گرفت بغل را زانوهایش و داد تکیه دیوار به طال

 دید می. بود شده تمام اش عالقه و کرد بازگو را مساله این تیمور که روز همان. بود فهمیده را چیز همه ها



 زندگی بازی. بست چشم پردرد. است فراری او از و زند می حرف مخالفت از کند، می من من تیمور، که

 می مرد، همان خواهرِ  برای مردانه بهرود، حاال و نجنگید داشتنش برای تیمور،. بود حساب بی و عجیب

 .جنگد

 قول به که تیموری بود؟ شان کدام مرد واقعا که شد می تکرار ذهنش در سوال این بار هزاران ، هرروز حاال

 .کرد می ایستادگی تیام پای صادقانه که بهرودی یا و داد ترجیح چیز همه بر را! جمع صالحِ خود

 را دلش این و بود شده خیره هایش چشم در نرمشی هیچ بی. کشید بیرون بهت از را بهرود عفت، صدای

 انگار. بود نمانده دلش در نوری هیچ دیگر حاال داشت؛ امید ای ذره شدنش راضی به این از قبل اگر. لرزاند

 .بود بسته را قلبش های روزنه تمام کوتاه حرف همین با عفت

 .کشته رو من پدر کردی، سپر سینه واسش تو که دختری بزرگ پدر!شده؟ چی فهمیدی حاال ـ

 عفت. کند می کنترل را خود سختی به که دانست می. زد چنگ را موهایش مادر، گلوی بغض حس با

 را پدرش همه که زمانی. عزیز زیادی پدر نزد و بود فرزند تک. داشت دلش ی گوشه در را پدر داغ همیشه

 سال این تمام عفت و نامید می خود پشت را عفت مدام او دانستند می پناه و پشت بی نداشتن، پسر بخاطر

 ...بود پسر اگر شاید و کند کاری پدرش برای است نتوانسته که داشت را این داغ ها

 .زد پس را هایش چشم اشک و کشید نفس عمیق عفت

 .بگیرم ازشون رو پدرم خون که کنم، تکیه بهش که نداشتم پشتی زمان، اون ـ

 می و هستی تو پشتم که االن: گفت و کشید بهرود کوتاه و مشکی موهای بین دست برداشت، کوتاهی قدم

 .وصلت این به میدم رضایت من. نیست حرفی باشه،! کنی؟ شادم دشمن خوای می کنم، تکیه بهت خوام

 .داد ادامه او سردبه نگاهی با و زد کمر به دست

 .ندارم تو اسم به پسری بعد به این از من و کردی شادم دشمن. بهرود باشه یادت ولی ـ

 !مامان ـ

 اش سجاده مهر به و گفت می ذکر بزند حرفی آنکه بی مهدی. خواند می را او معترض که بود طال صدای

 .بود مانده خیره

 را سربازی حال. بود مانده خیره رنگ الکی بافت دست قالی از ای نقطه به و ایستاده خانه وسط هم بهرود

 تمام انگار اصال! له و ناراحت و خسته همانقدر. بود شنیده را عزیزش فوت خبر مرزی، صفر در که داشت



 روی جا یک را آن و گرفته را زمینش مردم غم تمام خدا، انگار. بودند ریخته سرش را عالم های مصیبت

 این توانست نمی کرد می سعی هرچه. کشید تیر اش سینه ناراحتی شدت از. بود گذاشته بهرود دوش

 .رفت نمی فرو مخش در اصال چیزی چنین. کند هضم را موضوع

 .بهرود ـ

 .رفت خانه در سمت به و کرد اش حواله معوجی و کج لبخند تنها. کرد نگاه خواهرش مهربان های چشم به

 .ماند می تنها خود با و کرد می فکر کمی باید

*** 

 فراموش را او وجود انگار که بهرودی. بود کرده سپری اتاقش ی پنجره پشت بهرود، منتظر را روزی چند

 .آمد می پنجره پشت دیدنش برای نه و رفت می قرارهایشان سر نه وقت چند این. بود کرده

 سرش از دست بود، شده بلند چادر سیاه آن از که صدایی. بود نگذاشته جنگل به پا تنهایی به دیگر هم تیام

 و بدهد دست از را پاهایش اختیار قبل، بار مثل ترسید می. برگردد آنجا به دوباره ترسید می و داشت نمی بر

 .ترسید می هم خودش ی ازسایه حتی روز آن از بعد اصال. برگردد مشکوک چادر آن پیش به باز

 موفق هم آن از فرار در حتی و انداخت می اکو به هایش گوش در را صدا مدام ناخودآگاهش ضمیر در چیزی

 .نبود

 نبودش. شد می بهرود گاه تکیه همیشه که انداخت همیشگی درخت به نگاه و گذاشت چانه زیر دست کالفه

 و زد می دید را بهرود نبودن زندگی تمام چشم انگار اصال. کرد می کجی دهن رویش به بدطور روزها این

 .آورد می در او به زبان

 به دستش حتی. ریخت می دیگری از پس یکی هایش گلبرگ و شده پژمرده و زرد تشنه، گلی مثل دلش

 به زدن زل و لعنتی ی پنجره پشت نشستن اش، زندگی بخش لذت ی نقطه تنها. رفت نمی هم کاری هیچ

 خود اصال. زد می فریاد هایش رگ در ثانیه به ثانیه را بهرود نبودن زجر که لذتی. بود معروف درخت تک

 چه که آخ! کشید می زجر لذت با و کرد می نگاه درخت تک زیر درست را او خالی جای. بود گرفته آزاری

 ... عجیبی حال

 .کشید بیرون فکر از را او برنجی صدای

 کنی؟ نمی درست نون تیام ـ



 .بست را پنجره امید نا روز هر مثل و گرفت بیرون از نگاه

 . شم می کار به دست االن ـ

 .بفرستم هم خانوم کبری واسه خوام می آخه. زودتر یکم ـ

 اینطور. شد خارج اتاق از و کرد مرتب را اش روسری. نیست کن ول برنجی نشود، کار به دست تا دانست می

 .داشت می بر ها خودآزاری این از دست و شد می سرگرم هم کمی شاید

*** 

 به اما نداشت را سنگینش های نگاه توان اصال. داد می قورتش درسته خجالت دید می که را خانوم کبری

 .رسید می نظر به ذهن از دور کمی شدن پنهان این شان کوچک روستای در چه؟  آخرش برنجی قول

 سو آن و سو این به را نگاهش. زد در و ایستاد خانه جلوی. داد می تکانش و بود گرفته دست در را زنبیل

 هم به ابروهایش. گرفت دلش روزها این در هزارم بار برای. بود فایده بی اما ببیند را بهرود بلکه چرخاند

 .شد درست صورتش روی بزرگی اخم و دادند دست

 .بود داشته نگه آسمان و زمین بین معلق درست را او. فهمید نمی را نبودنش دلیل

 به نیست حاضر دیگر خودش بخواهد، هم بهرود اگر. گرفت را تصمیمش. داد بیرون پرحرص را نفسش

 .است لجباز چقدر که داد می نشانش اصال. برود کوچکشان پناهگاه

*** 

 خودش افکار غرق بهرود. بودند گرفته سکوت ی روزه هردو. عفت نه و بود زده حرفی او نه بعد، به شب آن از

 .نفرین را ماجرا این بانی و باعث و کرد می گریه گاهی هم عفت و بود

 گرفت، می یی قطعی تصمیم آنکه محض به. عفت ی گریه صدای شنیدن با خورد می زخم دلش چرا؟ دروغ

 هر. رفت می آسمان به و شد می دود تصمیماتش ی همه... تمام و شنید می را عفت درد پر های ناله صدای

 می هایش گیری نتیجه تمام روی قرمز خط عفت لرزان صدای کرد، می را تیام سمت دویدن عزم که بار

 .کشید

 با نداشت دوست. بود کرده محروم تیام دیدن از را خود روز چند این. چرخید پهلو به و کشید عمیقی نفس

 را سبزش چشم دختر دل آمد می دلش چطور آخر. کند سردی او با بود ممکن. ببیند را او آشفته ذهنِ این

 .بشکند



 رگ تمام که انگار. کرد النه دلش در خوش حسی بد؛ حال آن میان. بست چشم تیام، ی خنده یادآوری با

 .لرزیدند می بدنش های

 ریشه فرصت که بود افتاده دلش جان به کی از بال این. برد فرو موهایش میان دست و نشست سرجایش

 بود؟ یافته را پودش و تار در دواندن

. گرفت می جان وجودش در بیشتر درخت، این های ریشه کرد، می دوری تیام خیال و فکر از بیشتر چه هر

 این کرد می سعی بیشتر هرچه. کرد می خود اسیر قبل از بدتر را او و پیچید می دلش پای و دست دور

 بود؟ ساخته دستش از کاری مگر و کرد می نشینی عقب قبل از تر خسته کند، باز خود دور از را ها ریشه

 جسورتر نسیم و داشت مطبوعی دمای هوا. بود پایان به رو ماه شهریور. ایستاد پنجره کنار و برخاست جا از

 برافراشته سری با پاییز و خواند می کُری اتمام به رو تابستان برای انگار. کشید می سرک جا همه قبل از

 .زد می فریاد را خود سلطنت آغاز

 رویش به امیدبخش، هرشب که ها همان. بود کرده را هایشان ستاره هوای دلش. دوخت چشم آسمان به

 .خوشحالی سوی به بود دری او برای شرایط آن در و زدند می لبخند

 ماه نه و آمد می ای ستاره خندیدن صدای نه. بود گرفته خود چنگال در را آسمان سیاه ابری تکه اما امشب

 مطلق سیاهی. ای ستاره نه و بود مشخص ماهی نه امشب،. کرد می زمزمه را هایش عاشقانه آسمان گوش در

 کرد؟ می پیدا را راه چطور سیاهی این در او و بود

 لبخند با همیشه مثل. دوخت شد، می اتاق وارد که مهدی به را نگاهش و چرخاند سر شد، بلند که در صدای

 .بود گرفته یاد پدر از را دائمی لبخند این هم بهرود خود. بود همین همیشه مهدی. داشت لب به

 .باهات دارم حرف کلمه دو اینجا بشین بیا ـ

 .کرد نگاهش منتظر و داد تکیه پشتی به. نشست پدرش کنار و گفت لبی زیر چشم

 گرفتی؟ تصمیمی چه ـ

 بی. بود نشنیده جانبش از حرفی باره این در حال به تا بود گفته قرارهایشان مورد در مهدی که روز آن از

 .زد می خجالت بی و رک را حرفش باید! سرش خیر بود شده مرد. شد خیره هایش چشم در خجالت،

 بود؟ درست همه مادر های حرف ـ

 میگه؟ دروغ مادرت بگی خوای می یعنی ـ



 .داد سرتکان

 نیست؟ درش شکی هیچ که بدونم خوام می فقط. نزدم حرفی همچین من ـ

 را فوتبالش توپ که انگار. بود کرده کز زده ماتم ای پسربچه اش، جدی نقاب زیر. کرد نگاهش عمیق مهدی

 !مرد می باید که شناخت نمی را پسرش اگر اصال. باشند گرفته

 .کرد می درک بود، نشکسته قیمتی هیچ به روز چند این که سنگینی سکوت از را اش سردرگمی

 وجود قاتله اون اینکه بر مبنی هم مدرکی هیچ البته و نگرفت گردن به رو کار این انجام هرگز خان حامد ـ

 کدوم با خودش قول به خب اما حتی کنه شکایت خواست می. کرد می اصرار خیلی اما مادرت. نداشت

 می راه ریزی خون و خون روستا اون تا روستا این از. بود دیوونگی حاکم جو با و زمان اون عالوه به پشتوانه؟

 کی. ای طایفه های جنگ. شد می درست جنگ و شدن می بسیج مردم. یکی اون و بود خان یه این. افتاد

 .شه آواره اون و شن برنده اونا اینکه از ترسید... ترسید هم مادرت خواست؟ می رو این

 چی؟ شما ـ

 دست رو قیچی و ریش. نداشتم حرفی گرفت می که هرتصمیمی. بودم مادرت کنار حال همه در من ـ

 .دادم خودش

 .دوخت اتاق کنج و گرفت پدر از نگاه

 کنه؟ اشتباه مامان ممکنه یعنی ـ

. میشه دردسر خودت برای. نرو نه یا بوده اشتباه اینکه کردن ثابت دنبال. بهرود گذشته خیلی زمان اون از ـ

 دستکاری رو قدیمی گندآب این بخوای تو که نیست این برای زنم می حرف درموردش باهات دارم االن اگه

 !کنی

 اما باشه داده رخ قتلی ممکنه که بوده این فهمیدم که چیزی تنها. نکردین قانع رو من هم هنوز شما اما ـ

 .بوده چی قتل این دلیل نگفتین هنوز

 .کند می کنکاش را بدنش های سلول ذره ذره کرد حس بهرود که عمیق آنقدر. کرد نگاهش عمیق مهدی

 .سکوت به خوردیم قسم ما ـ

 .برد باال را صدایش. باشد داشته را تکراری های حرف این تحمل که بود آن از تر کالفه



 .مردم همون ی نوه هم من شده؟ چی بدونم ندارم حق من چرا؟ ـ

 .گذاشت پرش دست روی دست و فشرد برهم لب مهدی

 خوای؟ می رو تیام هم باز اتفاقات این تمام با اینکه اونم. بدونم رو چیز یک خوام می فقط من ـ

 که درصورتی بخوریم رو جریان این چوب باید چرا فهمم نمی و اون نه من نه. نداره گناهی که تیام اما ـ

 چیه؟ ما گناه بابا،. اومدن وجود به ها حرف این چرا دونیم نمی حتی

 خوایم؟ می رو دیگه هم اینکه: گفت جویده جویده و پرشرم و انداخت زیر سر

 به را او کالمش، در نهفته شرم این. داشت خودش به زیادی شباهت بهرود. زد لبخند بخواهد آنکه بی مهدی

 نداشت پدری. بود تنها و سرمایه بی پسری او. کرد خاستگاری رضاخان از را عفت که وقتی. برد قبل ها سال

 خیلی و گذاشته جلو پا پول بخاطر کرد فکر ابتدا خان رضا همین برای. بود پیر مادر یک اش دارایی تنها و

 .داد بهرود به را اش توجه و زد پس را افکارش. کرد موافقت شان ازدواج با سخت

 شیم؟ قصاص باید تیام و من باشه، افتاده اتفاق این واقعا اگه حتی ـ

 پدرش برای مصرانه که عفت! کند؟ چه عفت با او و بود منطقی بهرود های حرف. کشید عمیقی نفس مهدی

 .گشت می قاتلی دنبال

 رو؟ پیشِ  های سختی وجود با شرایط؟ این وجود با حتی خوای؟ می رو تیام یعنی این ـ

 .شد زمین ی خیره دوباره بهرود

 .رو مادر رضایت دیگه بخشی و خواد می رو تیام وجودم از بخشی یعنی این ـ

 .نگرفتی تصمیمی هنوز پس ـ

 .زد اش شانه روی خونسرد اما مهدی. کند هدایتش او بلکه بود گفته را حقیقت. داد تکان سر

 .نمونی دل به حسرت عمر، آخر تا که اونطور. بگیر تصمیم درست ـ

 خالی جای به ناباور و گیج مدت تمام بهرود. شد خارج اتاق از و برخاست جا از بزند دیگری حرف آنکه بی و

 داد بیرون را نفسش کالفه. بودند گذاشته تنهایش شرایط این در همه و خواست می کمک او. ماند خیره اش

 هرچه که تهی و سر بی افکار و ماند او دوباره و گرفت نشانه را سقف نگاهش. چسباند پشتی به را سرش و

 .ماند می نتیجه بی قبل از بیشتر کرد می فکر ها آن به بیشتر



 .بزرگ و رفته رو و رنگ زنگوله یک مثل درست. زد می زنگ سرش در که بزرگ سوالی همینطور و

 بود؟ چه قتل این دلیل

*** 

 و رفت می سردی به رو هوا. کرد می عریان را ها آن و کشید می درختان به را خود دستان قدرت با پاییز

 .آمد نمی بند ای ثانیه آسمان غرش ابتدا همین از که باشد پربارانی فصل بود قرار البد

 .نشست سردش ی گونه روی گرم اشک. نشد بود آمده باال دهانش تا که بغضی حریف

 تا کرد باز را پنجره. خوردند می زمین به شدن، رها از خوشحال باران های قطره. بود دوخته حیاط به نگاه

 می زندگی سر در ای توده با که داشت را کسی حس. بود گرفته اندازه بی دلش. شود اتاق وارد خنک هوای

 جان تا و کند پنهان بالشت در را صورتش داشت دوست. شود می قبل از تر بزرگ لحظه هر توده این و کند

 .بکشد جیغ دارد تن در

. جوشید می دلش در لحظه هر مذاب مواد. بود کرده خشک هایش رگ در را خون بهرود های نبودن این

 تنهایی و بود او. خواست می چیزی دلش نه و رفت می کاری انجام به دستش نه. نبود خودش دست اصال

 .اتاق ی کننده خفه

 جای رفت می سمتش که هربار. بود نکرده باز را آن هم ثانیه حتی دیگر. کرد نگاه اتاق ی بسته ی پنجره به

 . آورد نمی تاب دلش و کرد می کجی دهن بهرود خالی

 خدا. بود شده قفل پنجره روی نگاهش. گرفت بغل را زانوهایش. داد تکیه پشتی به و نشست زمین روی

 .بود دراورده مو زبانش که بود خواسته او از را بهرود بودن آنقدر روز چند این. انگار شنید نمی را صدایش

 دست. گذاشت آن روی سر و آورد جلو را بالشت. کرد پاک را هایش اشک و کشید اش گونه روی دست

 .شد نمی بیدار هرگز دیگر و خوابید می بود؛ اگر خودش

*** 

*** 

 روحش و تن تمام سبک، خواب و آشفته های رویا. زد می پا و دست گنگ حسی میان بیداری، و خواب بین

 .بود کرده کرخت را



 .بست چشم دوباره و کشید بزرگی خمیازه. رسید می گوشش به صدا خوش سازی مثل باران قطرات صدای

 که توهم. دوخت چشم پنجره به و گرفت بغل را بالشت. پرید هراسان اتاقش ی پنجره بر سنگی ی ضربه با

 بود؟ نزده

 دور و پرید جا از زده ذوق خورد، پنجره به که دیگری سنگ صدای با. حتی شدند گوش هم هایش چشم

 از و بیاورد در را وقت چند این تالفی که زد می داد سرش در صدایی! کند چیکار دانست نمی. چرخید خود

 بود زده چانه زیر دست اند، داده او به شکالت قول که ای بچه دختر مثل... اش بیچاره دل آخ... دلش طرفی

 .ببیند آن پشت را بهرود شکالتی نگاه بخواهد اینکه مثل. کرد می نگاه را پنجره دل و جان با و

 با محمد. آمد می آشپزخانه از وسایل خوردن بهم صدای. دوید اتاقش در سمت به و کشید نفس عمیق

 انداخته راه به داد و جیغ و کرد می بازی هایش بازی اسباب با ذوق با هیرو و خواند می درس بلند صدای

 .بود

 دلیل توانست می حداقل خبری بی وقت چند از بعد. داد نمی دست از را دیدار این. داد قورت را دهانش آب

 .بود حقش کمترین این. بپرسد را نبودنش

 عجله آنقدر همیشه برخالف. کرد سر و کشید بیرون بود؛ کرده پنهان پشتی پشت که را اش روسری عجله با

 .نیانداخت آینه در خودش تصویر به هم نگاهی نیم حتی که داشت

 .شنید را بهرود صدای. کرد تنگ چشم و لرزید. آورد هجوم داخل به سرد باد کرد، باز که را پنجره

 .خانوم تیام احوال ـ

 اتفاقی هیچ که انگار کند می رفتار طوری و آمده روز چند از بعد. کرد نگاه را بهرود دلخور و نشست زانو روی

 .است نیوفتاده

 .زد لبخند بهرود. کرد نگاهش حرص از شده جمع های لب با

 بیرون؟ بیای تونی می فردا ـ

 .داد بیرون نفس حرص پر نبود؟ پررو زیادی. گرفت گاز را لبش

 .بیام که خوام نمی اما تونم، می ـ

 . کشیدند می فریاد را دلخوری هایش چشم. کرد می درک خوب خیلی را اش ناراحتی بهرود



 در که چیزی تنها. نبود مهم اما زد می سیلی رویش و سر به باران. برد فرو شلوار جیب در را هایش دست

 و کشید می نفس را هایش چشم طراوت پر سبزی تازه روز چند از بعد. بود تیام داشت، اهمیت شرایط آن

 دهد؟ دست از را ناب ی لحظه این آسمان غرش بخاطر حاال

 .دونم می ناراحتی؛ ازم ـ

 داشته حریص خریداری که نازی. خواست می کردن ناز کمی دلش. دزدید را نگاهش بزند حرفی آنکه بی

 .بود او خود هم اش ناراحتی دلیل اصال بهرود؟ از بهتر کسی چه حاال، و باشد

 فرو دلش در چیز همه. دهد رخ آن در عظیم ای زلزله که انگار. رفت ضعف دلش. زد مهربانی لبخند بهرود

 .شد می تمام گران برایش تیام های کردن ناز این. شد آوار و ریخت

 .بدم توضیح واست تا بده فرصت بهم فقط. نبودم دور ازت دلیل بی رو روز چند این که دونی می ـ

 لب. ریخت می اش پشیانی روی و خورد می سر موهایش از باران آب. انداخت بهرود روی را سبزش نگاه

 است؟ کبیره گناه بخواهد را خیسش موهای لمس دلش اگر. گزید

 میل بی و دزدید را نگاهش دوباره. بدزدد هایش مژه نوک از را باران قطرات و ببرد جلو دست داشت دوست

 .داد جواب

 .میام نبود بارون اگه ـ

 .کرد زمزمه بهرود

 .میشم چترت خودم باشه هم بارون. بیا تو ـ

 .رفت باال یکباره بدنش کم دمای و گرفت گر هایش گونه. دویید تنش به خون تازه انگار. لرزید قلبش

 نهایی هدف را نامعلوم جایی سرسختی با او اما دوید می صورتش روی مدام هایش چشم. اما نکرد نگاهش

 .داد می قرار هایش چشم

 .لرزاند را تنش برق و رعد صدای

 .میخوری سرما برو ـ

 .میای که بگو ـ

 نیام؟ تونم می مگه: گفت حرص با و سایید برهم دندان



 .زد محوی لبخند. بود کافی برایش همین

 .بینمت می فردا ـ

 .دیگه برو ـ

 .کرد زمزمه و رفت عقب قدم چند بهرود

 .بخوری سرما خوام نمی.داخل برو ـ

 .نشست تیام لب بر کمرنگی و محو لبخند

 باشه ـ

 که بود کسی همان او انگار نه انگار.بود شده سیراب اش تشنه روح.شود دور دیدش از تا کرد دنبالش چشم با

 .بود افتاده خانه ی گوشه حال بی روز چند این

 .شد می اماده فردا برای باید. خندید ریز و گذاشت اش گرفته گر های گونه روی دست

*** 

 از! برنجی طفلک و گرفت اجازه برنجی از هایقبل دفعه برعکس اینبار. بارید نمی بارانی اما بود ابری هوا

 دور خیلی: گفت آشکاری نگرانی با و ماند خیره دخترش های چشم در نگران. ترسید می کردن مخالفت

 میشه تاریک زود که هم هوا و بگیره بارون ممکنه. نشو

 .داد جا آن زیر زحمت به را دارش موج موهای و بست محکم سرش دور را روسری نگاهش از فراری تیام

 .میام زود باشه ـ

 از همه دانست می. نبود روستا در کسی بارانی هوای بخاطر. زد بیرون خانه از بماند جواب منتظر آنکه بی و

 سمت به عزیزش دیدن برای ها، دیوانه مثل او و کردند می فرار آن از همه. ترسند می رودخانه طغیان

 .دوید می رودخانه

. شنید می را آسمان غرش صدای. رفت می جلو احتیاط با و کرد بغل را بازوهایش. بود تاریک جنگل فضای

 .کرد می فرار هراسان و ترسیده آسمان فریادهای از هم او که انگار. کرد می باز را خود راه کشان نعره رود



 و بود نرسیده هنوز بهرود. گرفت بغل را بازوهایش و نشست بود، آورده خود با روز آن که حصیری تکه روی

 این بلکه خواند شعر خودش برای لب زیر و داد تکان را پایش عصبی. لرزید می خود به سرما و ترس از او

 .بردارد سرش از دست رعد با امیخته ترسناک سکوت

 که محکمی لحن و گرم صدای. نشست اش شانه روی بهرود دست. پرید جا از اش شانه روی کت افتادن با

 .کرد دور وجودش از را پیش ای لحظه بد حس داشت

 .منم آروم، ـ

 ..اومدی کی نفهمیدم اصال! صدا بی چه ـ

 .کرد نگاهش قدردان. کشید و گرفت را کت های لبه. کرد رو و زیر را دلش ، خورد گوشش به که داغی نفسِ

 .بود سردم ممنون ـ

 نپوشیدی؟ لباس اندازه به چرا ـ

 .داشت همراه به سرزنش نگاهش عمق

 .باشه سرد انقدر کردم نمی فکر ـ

 .گزید لب و کرد نازکش پیرهن به نگاه

 .اینطوری خوری می سرما چی؟ خودت ـ

 .مهمی تو! درک به من ـ

 .کشید درهم ابرو

 .حرفیه چه این ـ

 .تیام ـ

 .داد جواب لرزان و داد دست از را صدایش اختیار. کرد تر بیچاره قبل از را دلش بیانش، زیبای لحنِ

 بـله؟ ـ

 چه مانده، ای قهوه چشم دو این حرارت تا. کرد گرم را او تن های سلول آخرین تا نگاهش، شکالتِ  گرمای

 دارد؟ کت به نیازی



 بینی پشت، کم و کوتاه رنگ ای قهوه های مژه ها، چشم این. شد دقیق صورتش اعضای تک تک در بهرود

 جهان تمام انگار ها همان با که آخ و بود بزرگی این به دنیای در اش دارایی تمام کوچک، های لب و کشیده

 .داشت مشت در را

 .فرستاد هایش ریه به عمیقی نفس

 .بودم دیدنت تاب بی چقدر دونی نمی ـ

 سفت را اش یقه داشت دوست. کرد نگاهش پرتمنا. شد ترکیب آسمان غرش با رسایش، و گرم صدای

 .بگو هم باز بزند فریاد و بچسبد

 و گرم صدای همان با بهرود آنکه برای زد می له له. بود ها واژه همین دنبال مدت این تمام اش درمانده روح

! است؟ مرد مجنون ها، قصه تمام در چرا اصال. برساند جنون مرز تا را او و کند زمزمه برایش بیانش اطمینان

 !شود؟ نمی مجنون لیلی، مگر

 .زد لب و داد بیرون زحمت به را اش آمده بند نفس

 بودی؟ کجا روز چند این ـ

 .شنید شد می ساییده هم روی که را هایش دندان صدای کرد؟ می اشتباه یا شد کدر هایش چشم

 .کنم فکر روز چند این به نیست قرار ـ

 .غرید کند اعتراض آنکه از قبل

 .خوام نمی آرامش جز چیزی ازت من تیام، ـ

 .کشید نفس حریصانه را عطرشان و بوسید گرفت، را لرزانش های دست سپس

 .کردم اومدن به راضی رو خودم سختی به که نزن حرف روز چند این از. نزن حرف ـ

 طلب هم هایش چشم. کرد نوازششان آرام بلندش، های مژه با و گذاشت هایش چشم روی را هایش دست

 !کردند می یاس عطر

 ..که خوام می رو همین فقط. باشم اینجا نباید که کنم فکر این به خوام نمی ـ

 نه؟ شنید می اشتباه. برخاست جا از و کشید دست ها گرفته برق مثل تیام



 .نالید سختی به. کرد باز راه گلویش به بدی بغض

 بیای؟ خواستی نمی ـ

 .فشرد هم بر را هایش پلک بهرود

 .بودنه تو کنار در آرزوم تمام ـ

 .نیست ـ

 فریاد سرش اینطور که دختری. کرد نگاهش زده بهت بهرود. درآورد را کالغ چند داد کشید، که فریادی

 بود؟ تیام بود کشیده

 .زد می زنگ گوشش در هنوز بهرود صدای. داد تکان سر ناباور. برداشت عقب به قدمی تیام

 باشی؟ اینجا نباید ـ

 .بدم توضیح باید: گفت زد، می موج حرکاتش در که زیادی آرامش با و برخاست جا از بهرود

 .بود کالفه و عصبی اما او

 !بدی توضیح خوای می حاال تا دیروز از توضیح؟ ـ

 . رفت تر عقب و زد پسش خشونت با اما تیام. گرفت را دستش و برداشت جلو به قدمی بهرود

 .خواست می که بود چیزی آخرین او به نزدیکی شرایط، این در

 .بود آغازی ی کلمه چند همان گوشش در صدای تنها و بود شده کر اما تیام. زد صدایش متعجب بهرود

 !باشد؟ آنجا نباید گفت می حاال و کرده دیدار تقاضای بهرود خود اصال! بود؟ خواسته او مگر

 .برد باال تسلیم ی نشانه به را هایش دست بهرود

 .گذشته بهم چی روز چند این دونی نمی ـ

 .زد پوزخند دردش، پر لحن به توجه بی تیام

 !ببینی منو نخوای که بوده خوب اونقدری ـ

 .زد تشر و سایید برهم دندان بهرود. بود رفته تند زیادی



 ...تیام ـ

 کنترل را هایش اشک کرد سعی و کشید عمیق نفس. خورد فرو هم را بغضش بلکه داد قورت را دهانش آب

 .کند

 .مرد تیام... نیا دنبالم دیگه ـ

 . کند آرامش نتوانست هم بهرود مات و رفته وا ی چهره حتی

 .لغزید اش گونه روی بر خروشان، ای رودخانه جریان مثل اشک. شکست بغضش و نیاورد طاقت

 را بهرود دل و نشد موفق اما بگیرد را اش چانه لرزش جلوی بلکه فشرد برهم لب و کشید عمیقی نفس

 .سوزاند

 !مرد تیام ـ

 خجالتش از حسابی امروز خان بهرود. دوید کند، نگاه را سرش پشت آنکه بی و نداد را بیشتر حرف ی اجازه

 !بود درآمده

*** 

 می لو را دلش حال اشکش، از خیس های چشم دانست می که تیام. گزید لب سرخش های چشم دیدن با

 . رفت اتاق به معطلی بی و کرد سالم لب زیر دهند،

 همان از! نبود بیخود آشوبش. زد چنگ را دامنش مضطرب و کرد نگاه اتاق ی بسته در به حرف بی برنجی

 در را عظیم استرسِ این و بلعیده را دلش خوش حال ولع با ترسناک هیوالیی شد، خارج خانه از که لحظه

 .آمد می زودتر حسین کاش. بود گذاشته جا به وجودش

*** 

 بی دل جان به چاقو با و نشسته قلبش کنج کسی. بود کرده طی را کوچکش اتاق دور چند دانست نمی

 .شد می ریش ریش اینطور که حتما بود افتاده صاحبش

 دهانش سمت به را سردش دستان شد؟ می مگر اما کند؛ حفظ را اش خونسردی عمیق نفسی با کرد سعی

 .کرد می اش روانی بود، درونش در که التهابی و بود سرد جنازه یک تن مثل بدنش. کرد ها و برد



. لرزید می شدت به اش چانه را؟ تنش در نشسته قطب یا کند باور را وجودش خروش و پرخشم آتشفشان

 .کند جلوگیری خوردنشان بهم از بلکه فشرد هم روی را هایش دندان

 .خورد می زنگ گوشش در هنوز بهرود صدای

 .باشم اینجا نباید که کنم فکر این به خوام نمی ـ

 را آرامش رنگ صورتی حس او کنار حتما! نیست که زور. خواست نمی را بودن او کنار که بود گفته خودش

 .نداشت

 .کردم اومدن به راضی رو خودم سختی به ـ

 برای بخواهی را کسی اگر. ندارد دم و شاخ که نداشتن دوست! دیگر نداشت دوست اورا یعنی حرف این

 .نداشت دوستش یعنی حرف این و دهی می جان بودن کنارش لحظه لحظه

 زمین که انگار. مکید می را وجودش ی شیره ذره ذره و بود کرده فرو گلویش در را خود بزرگ خرطوم بغض

 همدم تنها. کشید آغوش در را اش بیچاره بالشت. آمد فرود زانوهایش روی باشند، کشیده پایش زیر از را

 ...اش تاریکی به مایل خاکستری روزهای رفیق تنها... هایش تنهایی

 سیلی صورتش بر را حقیقت و کوبید می طبل قدرت با سرش در کسی. زد هق دل ته از و برد فرو آن در سر

 .زد می

 ..شد تمام

 .کوبید بیچاره بالشت به محکمی مشت و زد هق

 ...شد تمام

 کم. کردند می خیس را آن و خوردند می سر بالشت روی درنگ بی هایش اشک. آمد بند اش سینه در نفس

 .شد تمام چیز همه امروز... نبود چیزی

*** 

 و داده قرار خود هدف را پایش سرتا باران. رساند خانه به را اش جنازه قدرتی چه با دانست نمی هم خودش

 .بود کرده سیرابش آب از سخاوتمندانه

 .شنید را مادرش صدای



 .شدی خیس پا سرتا. خودت دور بپیچ حوله یه ـ

 .نداشت رو به رنگ برادرش. کرد نگاهش زیرک طال

 .رفت اتاقش سمت به حواس بی بهرود

 .بهرود ـ

 .کوبید بهم را اتاق در و نداد نشان واکنشی هم عفت معترض صدای به نسبت

 .برم می من کجاست؟ اش حوله ـ

 آن در هنوز وجودش از چیزی. گرفت نظر زیر را سقف و داد تکیه دیوار به را سرش. انداخت اتاق کنج را خود

 ادامه خود کار به خالی تو طبلی همچون قلبش شد می باعث که چیزی. بود مانده جا ساکت و سرد ی کلبه

 .دهد

 .کند باز چشم شد باعث طال نگران صدای. بست چشم و گذاشت اش سینه روی دست

 خوبی؟ بهرود؛ سرم تو خاک ـ

 .گذارد نمی راحتش بفهمد عفت اگر که دانست می هم او انگار. کرد می نجوا

 آنکه بی اما، بهرود. کرد خشک را موهایش مهربان و انداخت سرش روی را حوله. زد زانو کنارش طال

 .بود مانده خیره رو به رو به دهد نشان واکنشی

 .گرفت دست در را برادرش سرد دست و گزید لب. لرزید بهرود که کشید گردنش به را حوله طال

 خوبی؟ شده؟ چی ـ

 .بود دادن پس جواب از بهتر دروغ شرایط آن در. است خوب یعنی داد تکان سر کند، نگاهش آنکه بی

 تیامه؟ درمورد: گفت آرام سپس و انداخت در به نگاهی. گذاشت برادرش صورت روی دست طال

 .زد فریاد و بست چشم کالفه. کرد رسوخ استخوانش مغز تا درد و شد منفجر قلبش، لعنتی خالیِ تو طبل

 .طال بیرون برو ـ

 .کشید درهم ابرو طال



 گفتم؟ چی مگه! وا ـ

 .کوبید رویش روبه دیوار به و کرد مچاله را حوله. باشد رفتارش مواظب که بود آن از تر کالفه اما بهرود

 .بذار تنهام فقط ـ

 .شد خارج اتاق از دیگری حرف بی و برخاست جا از برادرش، رفتار از ناراحت طال

. بکشد بیرون سینه از را آن توانست می کاش. کرد مچاله مشت در را پیراهنش و گذاشت قلبش روی دست

 .کرد نمی صبر هم لحظه یک حتی شد، می اگر

 ثانیه به ثانیه. کرد می جاری وجودش در بود، شده گم باد هیاهوی میان که را تیام جیغ صدای تپش، هر با

 بود؟ درک قابل کسی برای کشید می که عذابی ی

 حرف از کالم یک جماعت این هم شد می سبز مو زبانش روی بر اگر حتی بخدا. شد نمی متوجه هیچکس

 .بود کرده کر را عالم گوش فهمشان ادعای که آخ و فهمند نمی را هایش

 مگر. کرد اش فکری بی نثار فحشی لب زیر و فشرد را هایش شقیقه. کرد زندانی هایش دست میان را سرش

 آمد؟ می بر نفر یک از حماقت همه این

 او عقلش. خواست نمی را تیام رفتن! نداشت تعارف که خودش با. کرد گره درهم را ابروهایش و بست چشم

 قدرت با عقلش. کرد می طلب را دارش موج نارنجی در شده پنهان نان عطر کودکانه دلش و زد می پس را

 تک تک کرد می شرابی ذوق با ای بچه مثل مصرانه دلش و پاشید می را سیاه رنگ رویاهایش تمام روی به

 .را آرزوهایش

. گذاشت شکم روی را دیگرش دست و کشید هایش چشم روی آرنج. گذاشت زمین روی سر و کشید دراز

 باشد داده جا خود دل در را امید لحظه هر که تاریکی... روشنایی جنس از تاریکی. خواست می تاریکی دلش

 کشند؟ می دوش به را ناامیدی ننگ جهان های سیاه تمام که گوید می کسی چه و

 ترکیب که تاریکی. داد می زندگی عطر و رنگ را اش هرلحظه که عظیم نوری با خواست می تاریکی دلش

 .بویش و عطر خوش یاسی و پرطراوت سبزی از باشد

 جدیدا، که داشتنی دوست نارنجیِ از مملو کشید می را سیاهی رنگ بوم، روی بر شد، می نقاش او اگر

 !بود شده دنیا رنگ زیباترین



 دل در را بزرگتری درد و کرد می حس گلویش در را بزرگ ای توده. داد قورت را دهانش آب سختی به

 !بزرگ ی توده همان

 شد می اگر و کشیدند می جیغ تنش های رگ تمام امروز. گرفت می را تصمیمش امروز، از غیر به روزی

 .کرد می قطع همیشه برای را صدایشان تیغ با لحظه همان

 موقع بی که دهانی بر وای و برنجاند را تیامش دل که ای احمقانه حرف نه و بماند جیغی صدای نه که آنقدر

 ...وای... شود باز

*** 

 خانواده ی همه که بود شده غرق خودش در آنقدر مدت این. بود رفته زمین به همراهش برنجی اصرار به

 .بودند شده نگران

 سیل مقابل توانست می کسی مگر و کشید می خود همراه را او اتفاقات عظیم سیل. نبود هم خودش دست

 !بایستد؟

 روستا در. کند می کار حسین دوشادوشِ  چطور که کرد می نگاه مادرش به خیره و نشسته  زیرانداز روی

 و طعم خوش هایی میوه شد می زحمتشان حاصل و کردند می کار کنارهم زن و مرد. بود همینطور همیشه

 .شد می آب دهان در که نرم و مغزدار گردوهای یا و آبدار

 روی را سبد کمکش و برخاست جا از تیام. رفت تیام سمت و گذاشت سرش روی را سیب از پر سبد برنجی

 .داد تنش به قوسی و کش برنج. گذاشت زمین

 .طعمن خوش... مادر بخور ها سیب این از ـ

 .کرد زمزمه آرام و داد سرتکان

 .ندارم میل ـ

 می شام نه. بود شده الغر حسابی روز چند این در دخترکش. کرد نگاهش نگران و زد کمر به دست برنجی

 .ناهار نه و خورد

 او وجود اعماق تا حالش، این که آخ و گفت نمی چیزی کلمه چند جز کردند می باز را صحبت سر هم هرچه

 .سوزاند می را



 .کرد نوازش بودند زده بیرون روسری از که را تیام موهای و رفت جلو

 .بخور چیزی یه.دختر نداری رو به رنگ ـ

 دست. شکست می اش لعنتی بغض گفت، می چیزی کسی تا. بود همینطور اواخر این. آزرد را گلویش بغض

 با را وجودش در بسته دلمه چرک تا بود تلنگر منتظر. بود شده نارنجی نازک زیادی دلش. نبود هم خودش

 .بریزد بیرون اشک

 .زد لبخند سختی به و گرفت را گرمش های دست. دزدید مادرش چشمان از را نگاهش

 خواید؟ نمی کمک. ندارم میل االن... خب خورم می بخوام اگه ـ

 .داد سوق حسین سمت به را نگاهش سپس و کرد نگاهش غمگین ای لحظه برنجی

 .نیست کاری تمومه دیگه نه ـ

 .شنید می را هیرو و محمد هیجان پر ی خنده صدای

 .زد فریاد پدرش کارگرهای از یکی

 هستین؟ آماده... ها میوه زدن بار برای شما سمت میان دارن. اومدن پسرش و مهدی حاج حسین، حاج ـ

 .بیاد بگو: گفت زنان نفس و گرفت را اش پیشانی عرق سفیدی دستمال با حسین

 .شد خشک گلوم بخورم آب چیکه یه. بیار واسم رو آب بطری اون تیام ـ

 های چرخ صدای هایش گوش و کرد می نگاه را خاکی ی جاده وجودش تمام. نبود عالم این در اما تیام

 دلش اگر بود احمق و پرید می پایین و باال زده ذوق خبر این شنیدن با قلبش. کشید می گوش به را نیسان

 .خواست می را دیدنش بازهم

 .بگیرد خاکی جاده از نگاه شد باعث مادرش صدای

 .توئه با بابا تیام ـ

 .برخاست جا از عجله با

 .نشنیدم ببخشید ـ

 .داد می تشخیص خوبی به را پاچگی دست حرکاتش از. کرد نگاه را دخترش دقیق حسین



 زیر سر و چرخید سرجایش شنید، که را حسین صدای. کشید سر نفس یک و گرفت دستش از را آب لیوان

 .انداخت

 .عزیز حسین حاج سالم ـ

 .داد تیام به را لیوان حسین

 .آشنا امسال دوست، پارسال. جان مهدی سالم ـ

 .کرد سالم رویی خوش با هم برنجی. دادند دست بهم مرد دو. زد مهربانی لبخند مهدی

 .انداخت تیام سمت عمیقی نگاه مهدی

 دخترم؟ خوبی ـ

 تقسیم قسمت دو به وجودش. بست چشم شنید که را بهرود صدای. کرد تشکر آورد باال سر آنکه بی تیام

 .خواست نمی را دیدنش دیگر طرف از و! دیدنش بابته بود گرفته عروسی دلش طرفی از. بود شده

 قراری، بی روز چند از بعد دیدنش با حاال و نداشت را دیدنش انتظار. انداخت تیام به گذرایی نگاه بهرود

 .بود جهان مرد ترین خوشحال

 .انداخت سبد در انارهای به نگاهی مهدی

 .رسیدی بهشون حسابی معلومه روشون و رنگ از. محصولی چه... ماشاا ـ

 .مهدی به را دیگرش نصف و داد بهرود به را نصفش و کرد قاچ را آن چاقو با. برداشت را انارها از یکی حسین

 نگاهی یه زدن بار از قبل داری وقت... مهدی زدن آفت ها درخت از سری یه. تنتون به بشه گوشت بخورید ـ

 بندازیم؟ اونا به

 .حتما آره ـ

 .انداخت چنگ را صورتش نگران برنجی آمد که هیرو فریاد صدای

 کردی؟ چیکار باز محمد. بده مرگم خدا ـ

 انگشتانش گرفتن بازی به با را اش نگرانی. بماند تنها بهرود با تا بود کافی برنجی رفتن. دوید صدا سمت به و

 .بود سکوت شد نصیبش که چیزی تنها اما کشید می را بهرود جانب از حرفی انتظار. کرد می کنترل



 مهر سکوت این اصال چه؟ که ماند می. کرد رفتن عزم و کشید درهم ابرو شرایط این از کالفه و ناراحت

 .روزش آن های حرف بر بود تاییدی

 .تیام ـ

 خود به صدایش شنیدن با هنوز شد می باعث چیزی چه بیچارگی جز! دیگر بود بیچاره. ایستاد و لرزید دلش

 .بگیرد را دادنش پاسخ جلوی بلکه فشرد هم روی را هایش لب. بپیچد

 را این و ماند می نباید. شنید می خوبی به را گوشش کنار های نفس صدای. بود ایستاده سرش پشت درست

 بکند؟ دل تاب بی های نفس این شنیدن از شد می مگر اما دانست می خوب

 کنی؟ نمی هم نگاه حتی دیگه ـ

 .دوخت هایش چشم در را اش برافروخته نگاه و سرچرخاند

 اینجا؟ اومدی چرا ـ

 باشم؟ اینجا نداری دوست ـ

 بهرود آرام صدای. لرزید خود به و کرد بغل را هایش دست. شود جمع خود در شد باعث وزید که سردی باد

 .کرد رو و زیر را قلبش

 .شی گرم بدم رو کتم شد می کاش ـ

 تا بود جمالت همین دنبال در به در اش تشنه روح. شد سرخ باغ انارهای مثل هایش گونه و گرفت گر تنش

 می. شود فاش دلش راز و کند نگاهش ترسید می. زد می پس را آن توانش آخرین با عقلش و شود سیراب

 .ببیند را چشمانش له له بهرود و کند نگاهش ترسید

 دلش. کرد جمع را جراتش. داد قورت زحمت به را دهانش آب و شد جمع خود در بیشتر ، انداخت زیر سر

 آنطور و گرفت می را جراتش چشمانش، در شدن خیره. نکرد نگاهش. زد می را حرف این باید ولی آمد نمی

 ...نباید که گفت می چیزی

 .غرید لب زیر و کرد تر لب

 ولی نیست مهم واست که تو. من ی واسه بشه بدنامی و بشنوه کسی خوام نمی... میگی چی باش مواظب ـ

 .بشکنه بابا دل دلیل بی خوام نمی. مهمه خیلی من واسه چیزا این



 بدهد پاسخی مهلت آنکه بی و انداخت بهرود ی نشسته آتش در های چشم ی حواله خشمگینی نگاه آخر در

 .شد دور جا آن از

 جز کسی رفتار این مقصر. کرد فرو شلوارش جیب در را هایش دست و سایید هم بر دندان عصبی بهرود

 و سوخت می باید. نیست تدبیر را کرده خود معروف، قول به. بود حقش آمد می سرش هرچه. نبود خودش

 .ساخت می

 مزخرف، روزهای این. کرد پرتاب سمتی به بود پایش جلو که را ریزی سنگ و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 .نداشتند تمامی قصد انگار

*** 

 پنهان چیز هم تیام حال شدن خوب. هرگز را خود اما بزند گول را دیگران تواند می هرطریقی به ادمی

 .نبود شدنی

 تا که کوکی عروسکی مثل درست. بود شده کوک کیفش بهرود، دیدن با. بزند گول را خود توانست نمی

 .افتد می ای گوشه جان بی و حال بی آن از بعد و کند می کار چرخانی می را اهرمش

 نباید که گفت می فقط بار هر حسین و داد می اشاره حسین به اش ناگهانی حال تغییر از کنجکاو برنجی

 خوشحال اش ناگهانی شدن سرحال این از باید دانست نمی. نبود خوددار او مثل اما برنجی. بگیرد سخت

 .کند رفتار چطور تیام با باید دانست نمی اصال اواخر، این. نگران یا باشد

 قرن از کم که روز، چند از بعد. بود نشسته اش قالی دار پشت خانواده جان در نشسته نگرانی از خبر بی تیام

 .کرد می ترکیب هم با را رنگ رنگ های نخ ذوق با و بود برده قالی دار به دست نداشت،

 را اش بینی های پرز دستی دو انگار. بود مشامش در هنوز بود کرده دست پیش ساعت چند که تازه نان بوی

 .رفت نمی بیرون و چسبیده

 با بهرود، دیدن از قبل تا که بود دار خنده. حتی داد نمی آزارش هم آغل درون بیمار گاو صدای امروز،

 گنجشک زیبای چه چه صدای دل و جان با هایش گوش حاال اما کرد می گریه هم ها گنجشک آواز صدای

 .سپرد می خود اعماق به هارا

 بلند برنجی و  محمد دعوای صدای معمول طبق. کند دور خود از را خستگی بلکه داد تنش به قوسی و کش

 . بودند افتاده هم جان به تکالیف انجام سر دوباره دو این و آمد مهر. بود شده



 تیام بودند داده ترجیح که آنقدر. بود شان خانه در مساله ترین مهم تحصیل و درس اما نداشت سواد مادرش

 . شود نشین خانه آنکه جای به کند تحصیل غیرحضوری

 کمرنگ، آنقدر اما شدند می رد هایش چشم جلوی از میان در یکی اش کودکی دوران خاطرات. بست چشم

 .نرفته مدرسه دیگر دلیل چه به دقیقا آمد نمی یادش که دور آنقدر و

 بهرود اصرار دیدن ها مگو بگو آن از بعد. کرد باز چشم مشتاق شیشه به ای ریزه سنگ برخورد صدای با

 .بود بخش لذت برایش

 .بود گرفته باال برنجی و محمد صدای

 بدبختت بابای اون. کنی نمی کاری هیچ ام خونه تو اما بخونم درس خوام می میگی. نمیری که زمین سر ـ

 .کن رحم اون به حداقل نیستی هیچکس فکر به. داره گناه

 دروغ رفت؟ می پنجره پشت همیشه مثل باید. ماند خیره پنجره به و گرفت رو سنگ، ی دوباره صدای با

 زودی این به نداشت دوست هم طرفی از. شد می تمام دنیا ندیدنش با که انگار. کرد می تابی بی دلش چرا؟

 را نازش بهرود و کند خانومی کند، ناز کند، قهر که دارد را این حق کرد می فکر. بدهد نشان خوش روی

 .بکشد

 .کرد سر را اش روسری و بست را اتاق در. برخاست جا از

 هایش چشم به تفاوتی بی رنگ کرد سعی اما کرد می حس را صورتش شدن سرخ. کرد می تابی بی قلبش

 .ببخشد

 صورتش روی ساختگی اخم کرد سعی و کشید درهم را ابروهایش. زد صدا را خدا اسم و کشید عمیقی نفس

 .بسازد

 .شد آوار دلش روی قلبش همیشگی، جای در بهرود دیدن با کرد که باز را پنجره

 اگر حتی بسازد؛ لبخند باید بود گرفته یاد پدرش از. زد اما بود سخت. زد لبخند دیدنش با هم بهرود

 .حاال مثل درست... خستگی کردن پنهان برای بود راهی برایش لبخند اصال. باشد مصنوعی

 ناراحتی؟ ازم ـ

 ببازد را خود نباید که دانست می را این. شد پنبه بود بافته رشته هرچه. کرد می نگاهش ها احمق مثل تیام

 شد؟ می مگر اما



 .شد تموم و بود موضوعی باشم؟ ناراحت چرا نه ـ

 را حرفش و بزند زل بهرود های چشم در که را این هنر. نبود هنرمند او. دوخت دیگری سمت به را نگاهش

 .همینطور هم را کشیدن نفس و بهرود به کردن نگاه هنر. نداشت بزند زبانش آمدن بند بدون

 .میده لو رو چیز همه چشمات اما نه، خودت. نزن گول منو تیام ـ

 ..فهمیدی اشتباه رو چیز همه اول از پس: گفت کند نگاهش آنکه بی

 بدونی؟ رو حرفام دلیل خوای می ـ

 بید درخت زیر همیشگی، ساعت همون: گفت دید، خود روی را مشتاقش نگاه بهرود! داشت؟ پرسیدن

 .منتظرتم... دیدیم رو دیگه هم بار اولین که مجنونی

 و شود می رو به رو مخالفتش با بماند اگر دانست می. رفت و کرد گرد عقب باشد، جواب منتظر آنکه بی و

 .نداشت را ها چیز این وقت

*** 

 خانه در را رفتنش بیرون روز، چند از بعد. داشت می بر قدم احتیاط با و کشیده آغوش در را هایش دست

 دخترش. پذیرفت حرفی هیچ بی که شد خوشحال آنقدر قبل های دفعه برخالف برنجی و کرد می اعالم

 تر؟ مهم این از چه و بود آمده سرحال

 نشسته رودخانه کنار درست سنگی تخته روی مجنون، بید درخت تک زیر بلند، درختان میان. دید را بهرود

 .بود

 همان در را عمرش های لحظه تمام و ماند می همانجا ابد تا شد می اگر. کرد نگاهش و ایستاد سرجایش

 .کرد می زندگی ها ثانیه

 سنگ تخته روی بهرود،. کند ثبت بارها و بارها را منظره آن و باشد داشته خود همراه دوربینی داشت دوست

 .بود دوخته آسمان به را نگاهش سکوت در و بود نشسته

 بود زیباتر؟حاضر این از چه و کرد می جا به جا را بید درخت سبز گیسوان و وزید می که هم مالیمی باد

 حاضر. است ای لحظه چنین و جا همین درست او، برای حداقل داده وعده خداوند که بهشتی بخورد قسم

 اش زندگی به را بهرود. کند تماشا را بهشت او با که ساخته این برای را بهرود خدا اصال که بخورد قسم بود



 مست آن بوییدن با حتی که شرابی! دارد را بهشتی ناب شراب طعم آن، ی لحظه هر که بفهمد تا فرستاده

 .شد می

 .برخاست جا از جلویش بهرود رسید، او به وقتی. کرد تند پا سمتش به بهرود برگشتن با

 .سالم ـ

 .شد جمع خود در و نشست سنگ تخته همان روی دهد، نگاهش آنکه بی

 .سالم ـ

. باشد خورشید قدمی یک ی فاصله در که انگار. بود فایده بی اما بیاورد تاب ملتهبش نگاه زیر کرد سعی

 را پوستش شاید اصال. است شده خون رنگ هم حتما دانست می که شد می وارد صورتش به حرارت آنقدر

 !است انداخته بیرون را هایش رگ و سوزانده

 حرفاتو کردن نگاه جای به نیست بهتر... اینجام من. زنی می حرف گفتی: گفت کندن جان با و کرد باز لب

 .نداریم زیادی فرصت بزنی؟

 .زدند می حرف چشم در چشم باید. زد زانو رویش به رو اینبار و برخاست بهرود

 ...درسته. آره ـ

 .شود تمام برزخ این و بیاید حرف به زودتر هرچه کرد می آرزو. کرد نگاهش منتظر هم تیام

 .درگیرم خانواده با ـ

 .نیست ای تازه چیز اینکه ـ

 لحظه همان تا ظهر از. بگوید دروغ و بماند خیره هایش چشم در توانست نمی. گرفت را نگاهش اما بهرود

 ساله شانزده دختر یک به! اوست؟ بزرگ پدر قاتل پدربزگش، گفت می گفت؟ می چه تیام به. بود کرده فکر

 است؟ درست حرفی چنین گفتن آرزو و امید همه این با

 .کرد نمی نگاه را سرش پشت و رفت می فهمید؛ می تیام اگر طرفی از

 تا که را جمالتی. کرد فرو شلوارش جیب در دست و ایستاد رودخانه به رو. برخاست جا از کالفه و طاقت بی

 .اورد زبان به طوطی، مثل بود کرده تکرار خود با لحظه آن

 .شه نمی مستقیم صراطی هیچ به دونی می و مادرمه فقط همه از منظور البته... مخالفن همه که دونی می ـ



 با گفت می که دورغی وجدان عذاب. بود دوخته چشم او به منتظر که انداخت تیام به نگاهی و چرخاند سر

 .دوخت نامعلوم ای نقطه به را نگاهش و سرچرخاند دوباره. نشست جانش در قدرت

 خواد می و نمیشه من حریف که دونه می جورایی یه. کردم دعوا مادر با تو پیش بیام اینکه از قبل روز، اون ـ

 خواستم نمی... ریختم بهم اونطوری همین برای. وایسم روش تو تونم نمی تیام، مادره. بکنه رو تالشش تمام

 ...باشه بینمون خاصی ارتباط شدنش راضی از قبل تا

 .کرد زمزمه و گزید لب

 .نتونستم اما ـ

 .داشت جمالتش هضم در سعی که کرد نگاه تیام به و چرخید سپس

 بده زمان تیام؟ باشه. بدی زمان بهم خوام می... مجبورم خب اما. معتادم دیدنت به... بیارم دووم تونم نمی ـ

 .بردارم راه سر از رو مشکالت این تا

 حاال و کرده تن را هایش حرف ی کلمه به کلمه.ماند خیره بهرود چشمان در و آورد باال را نگاهش تیام

 .بود زشت و بدقواره عجیب که تکه چهل لباسی. داشت تن به تکه چهل لباسی

 بکنی؟ اینکارو نتونی اگه و ـ

 در آن جای که چیزی. بزند فریاد را اطمینانش همیشه مثل صدایش کرد سعی. کشید نفس عمیق بهرود

 .بود خالی عمیقا وجودش

 .همین باش؛ کنارم فقط. خوام نمی زیادی چیز... میام بر چیز همه پس از تو، با. گفتم بهت هم قبال ـ

 را هایش حرف غلط و درست چشمانش از داشت سعی. شد اش ای قهوه های چشم در خیره ای لحظه تیام 

 .بود بچه زیادی کار این برای شاید. توانست نمی اما بخواند

 چه که کرد می فکر دقیق و رفت می. رفت می باید بود شنیده را هایش حرف که حاال. کشید عمیقی نفس

 .برخاست جا از همین برای. بریزد سرش بر خاکی

 مونده؟ هم ای دیگه حرف ـ

 .است ناراضی حسابی تیام واکنش از که بود معلوم. شد درهم بهرود ابروهای

 بود؟ همین زدم که هایی حرف تمام جواب ـ



 ...روز اون تا. بربیای مشکالتت پس از بتونی که میدم وقتی رو حرفات جواب ـ

 تمام نامرئی دستی اما بگیرد را شان شدن خارج جلوی تا انداخت می چنگ گلویش درون کلمات به دلش

 .آورد باال را کلمات

 .خداحافظ ـ

 سرخود بر کرد، می شیون دلش! اصال شد لنگ. شد سست پایش و شنید را بهرود صدای. نماند جواب منتظر

 .کند می را موهایش و زد می

 نگه محکم بدنش کنار و کرد مشت را منجمدش دستان. زد می نبض مغزش و پیچیده دهانش در بدی طعم

 ...بماند باز رفتن از ای لحظه مبادا داشت،

*** 

 نمی بند جا یک مادرش هایی وقت چنین و آید می امشب تیمور دانست می. بود آرام عجیب خانه فضای

 بسته دستمالی با را سرش و نشسته دیوار کنج زمین روی که دید می ای شیشه در پشت از حاال اما. شد

 بود؟ کجا هیرو... هیرو و بود داده تکیه دیوار به کنارش هم محمد. است

 .کرد باز را در هراسان

 مامان؟ کجاست هیرو شده؟ چی ـ

 تکیه محمد. بود شناور خون ی کاسه دو در چشمانش سیاهی. لرزید دلش و ماند ثابت تیام روی برنجی نگاه

 .رفت جلو و گرفت دیوار از

 بودی؟ کجا حاال تا ـ

 .نشد حریفش ولی داد هولش کناری و گرفت را بازویش. کشید هم در ابرو

 داری؟ چیکار تو چه؟ تو به ـ

 .خشکاند هایش رگ در را خون محمد صدای که رفت اتاقش سمت به و

 ...رود کنار بهرود، با دیدمت خودم... نگو دروغ ـ

 اش ترسیده نگاه. داد تکیه آن به و زد چنگ دیوار به. کشیدند پایش زیر از را زمین کوتاه ی لحظه یک برای

 .کرد می نگاهش زخمی شیر مثل که انداخت مادرش به را



 .کشید سرش از را دستمال بود، گرفته را جوابش او رخسار رنگ از که برنجی

 .تیام کشمت می ـ

 ...بیچاره تیام... تیام آخ

*** 

 .کرد می درد و کشید می تیر بدنش بند بند. ریخت می اشک صدا بی و بود نشسته اتاق کنج

 می بلند برنجی نفرین و ناله صدای گاهی فقط و بود آرام عجیب خانه حاال پیش، چندی هیاهوی برخالف

 .شد

 کردی فکر آدمه؟ خانواده اون کردی فکر آخه. کردی آبرومون بی که نگذره ازت خدا... تیام نگذره ازت خدا ـ

 اون به جای کشوندت نمی همه چشم از دور که خواستت می اگه د خواد؟ می رو تو واقعا بهرود همین

 .خلوتی

 کاش و بود سکوت ای جرعه بود آن طالب که چیزی تنها شرایط آن در. بود انداخته راه به شیون دلش

 .فهمید می را این برنجی

 می. آمد بند نفسش. برید را امانش درد. کرد پاک را هایش اشک و آورد باال زحمت به را دردناکش دست

 بود کرده گناهی چه مگر. ببیند را خود کبود ی چهره نداشت طاقت دلش. کند نگاه آینه در را خود ترسید

 بود؟ جرم عاشقی مگر! خورد کتک اینطور که

 گرفت می رو شده ذلیل عفت اون ی کینه پی اگه چی؟ میورد سرت بالیی اگه. کرده رحم بچگیت به خدا ـ 

 ریختیم؟ می سرمون به خاکی چه ما ها؟ چی؟ میورد سرت بالیی و

 بهرود ی درباره ها حرف این. نداشت قبول. انداخت می خراش را روحش تیز نوک خنجری مثل هایش حرف

 ...او رحم دل و مهربان بهرود. نبود درست

 اگر. خواست می را بهرود تابانه بی دلش. کردند خیس را اش گونه اشک درشت های گلوله و لرزید اش چانه

 لبخند دلش. شود می درست چیز همه بگوید اطمینانش پر و گرم صدای با. کند دفاع او از توانست می بود

 .خواست می را مهرش از پر

 .بیاد وایسا... بگم تیمور به باید. نمیشم تو حریف من نداره فایده ـ



 به هم را تیمور باید نبود؟ کافی هایش کتک. افتاد هق هق به و شد گشاد ترس از هایش چشم. لرزید تنش

 خواست؟ می اش نداشته جان از  چه اصال انداخت؟ می جانش

 گوش را سرش. گذاشت نمی اش زنده تیمور. کند خفه را اش گریه صدای بلکه گذاشت دهانش روی دست

 !کرد می چالش خانه حیاط در و برید می گوش تا

 کتک تمام اصال. کرد می اش بیچاره تیمور. رفت نمی پایین گلویش از خوش آب یک دیگر فهمید می او اگر

 .دیگر طرف یک تیمور و طرف یک بود خورده برنجی از که هایی

 می را جانش شب همان شاید اصال. کرد می خواست می که هرکاری و بود بزرگتر برادر. نبود کنترل قابل او

 .فهمید نمی هم کسی. گرفت

 خود مرگ به لحظه آن در. کرد می صدا را عزراییل دلش. شد خیره سقف به و داد تکیه دیوار به را سرش

 .ماند می ها خیلی دل به داغش آنطور. بود راضی

 بود کرده دور خود از اینطور را او اینکه از بهرود آنطور. شد می پشیمان زده کتکش اینکه از برنجی، آنطور

 .خورد می غصه

 زد نمی تیمور به حرفی برنج اگر حتی. کرد خفیفی ی ناله و گزید را لبش. کشید دراز زمین روی زحمت به

 نشود؟ متوجه و ببیند وضعیت این با را او شود می مگر. فهمید می خودش

 تیمور رسیدن از قبل تا کاش. آمد می فرود زمین به و لغزید می چشمش ی گوشه از کنترلی هیچ بی اشک

 .مرد می

*** 

 نفسش. چسباند دیوار به را خود و پرید جا از زده وحشت. پیچاند هم در را گوشش ی پرده تیمور فریاد

 .آمد نمی بیرون

 کرده؟ چیکار سر خیره دختر ـ

 .دارد کردنش آرام در سعی که شنید می را آساره صدای

 .آروم... میره اونورتر خونه تا ده تا صدات تیمور ـ

 داره؟ اهمیتی چه دیگه رفته که ما آبروی. درک به بره ـ



 .کرد می تر داغ را آتش که زد زنگ گوشش در برنجی صدای

 روستا این مردم دهن نقل هم همینجوری ما. تیمور شم نمی حریفش دیگه و گفتم بهش هزاربار بخدا ـ

 قوز باال قوز شده دخترم این... شناسن می آبرویی بی با مارو. هستیم

 کجاست؟ االن کجاست؟ ـ

 را خود. باشد ایستاده زمین ی نقطه سردترین در لباس، بی اینکه مثل. لرزید می تنش. شد باز شدت با در

 .چسباند دیوار به

 کاری چه. شد بغضش ترکیدن باعث داشت، دست در که کمربندی و بود نشسته خون به تیمور های چشم

 داشت؟ هم ای فایده کرد؟ می التماس آمد؟ می بر دستش از

 .شده گذاشتن قرار اهل خانوم پیداست که اینطور... روشن ما چشم ـ

 ی پنجره سمت را نگاهش. نداشت زدن برای حرفی باشند؛ بریده را زبانش اینکه مثل. بود شده الل

 و کرد می کاری شاید آنطور. شنید می را صدایشان و آمد می کاش. آمد می بهرود کاش. چرخاند همیشگی

 .یافت می پناهگاهی همه، این میان او

 تمام. داد جا دستانش میان را سرش و نشست زمین روی ترس از. برداشت خیز سمتش و زد فریاد تیمور

 بند نفسش. چرخید نمی زبانش اما کند التماس داشت دوست. کشید جیغ کمربند ی ضربه زیر وجودش

 !مرد؟ نمی چرا پس. بود ایستاده خود جای سر ضربانی هیچ بی قلبش و امده

 .شد نجاتش ی فرشته آساره صدای

 . داره گناه... توروخدا تیمور نزنش ـ

 .برداشت خیز تیام سمت و داد هل کناری را زنش اما او

 .کشید آغوش در را سرش و انداخت تیام روی را خود. نرفت رو از آساره

 جان نزنش... زده گولش اون آخه؟ چیه تیام تقصیر. بخدا کنه می سکته داره. ترسیده... بزنیش ذارم نمی ـ

 .نزنش ویرا

 . زد چنگ را موهایش و انداخت ای گوشه را کمربند زد، خشمگینی فریاد ویرا، نام شنیدن با تیمور

 .نترسد فریادهایشان از بلکه بود برده دیگری اتاق به را ویرا برنجی



 .غرید و کرد دراز سمتش تهدید انگشت. بود شده مچاله آساره آغوش در حرکت بی که انداخت تیام به نگاه

 .کنی می بیرون سرت از رو بهرود فکر ـ

 .زد بیرون خانه از و برداشت را کمربندش. نماند پاسخ منتظر و

 کبودی و زخم به تاسف پر و گزید را لبش. گرفت دستانش بین را صورتش. کرد نوازش را تیام موهای آساره

 .شد درهم تیام های اخم که کشید آن روی انگشت. بود شده پاره کمی لبش ی گوشه. کرد نگاه هایش

 داره؟ درد ـ

 .کرد نگاه اتاق در به و گرفت رو بزند حرفی آنکه بی

 رفت؟ کجا تیمور ـ

 .کند آرامش کمی کرد سعی و کرد نوازش را موهایش. کشید آغوش در را سرش آساره

 .دونم نمی ـ

 .کرد نگاهش التماس پر و گرفت محکم را دستش. شد نمی آرام اما تیام

 .بهرود سراغ نره ـ

 .گزید لب ناراحت آساره

 !بگم؟ چی ـ

 بی همه این بین. زد چنگ را لباسش و کرد جمع آغوشش در را خود تیام. چسباند اش سینه به را تیام سر و

 .شد هایش زخم مرحم عجیب آساره محبت مهری،

 .طفلکی باش خودت فکر به تو ـ

 .آزرد را گلویش بغض

 .آساره نفهمه بابا ـ

 .هیچی... نگو هیچی فعال ـ

 کند؟ نگاه پیرمرد های چشم در رویی چه با دیگر اصال. مرد می فهمید می حسین اگر



*** 

 خانه به هنوز مهدی. بودند ایستاده پنجره پشت دو هر طال و عفت. کوبید می را حیاط در امان بی کسی

 .زد می شور عجیب عفت دل و بود برنگشته

 .کنم می باز من. زشته پنجره پشت بینتتون می یکی. کنار برید شما ـ

 .ماند پنجره پشت همانجا طال اما رفت آشپزخانه به حرف بی عفت

 کیه؟ ـ

 .کشید را اش یقه تیمور کرد؛ باز که را در

 .ببینم اینجا بیا ـ

 خون در چشمان. کرد می نگاه تیمور به زده بهت. نداشت کاری هیچ انجام توانایی که بود شده شوکه آنقدر

 .کند آزاد را آن کرد سعی و گذاشت اش یقه روی دست. بودند بدی خبر گواه اش نشسته

 داداش؟ شده چی ـ

 .پراند سرش از برق خوابید، صورتش بر که محکمی سیلی

 کنی؟ می بازی من ناموس آبروی با تو و داداشتم من داداشتم؟ من داداش؟ ـ

 به قبل از تر گیج و شد کرخت تنش... یعنی این و بود فهمیده را چیز همه تیمور... بود فهمیده. لرزید دلش

 .کند حفظ را تعادلش بلکه برداشت عقب به قدم چند. کوبید صورتش به دیگری مشت که کرد نگاه او

 بود؟ وضعی چه در تیام

 .کوبید دیوار به اورا و زد اش شانه به محکمی ی ضربه رفت، جلو دید، که را او حواسی بی تیمور

 کردین؟ آبرومونو قصد حاال که نبود بس مادرت زبون زخم عمر یه ـ

 می چه برابرش در او و بود حق حرف تیمور سخن هر کند؟ دفاع خود از توانست می اصال گفت؟ می چه

 کرد؟

 توضیح واست بریم بیا... زشته بینه می یکی.داداش داخل بریم بیا: گفت آرام و انداخت اطراف به نگاهی

 .میدم



 .زد فریاد و داد هولش در سمت به خشمگین تیمور

 مردتیکه؟ میدی توضیح چیو ـ

 زمین بر که برادرش تن دیدن با طال. شد پرت حیاط داخل به و کند کنترل را خودش نتوانست. بود باز در

 .کوبید صورتش به افتاد؛

 .حسین یا ـ

 بود، دستش که کمربندی. رفت می سمتش به زده بیرون های رگ و سرخه صورت با که دید را تیمور

 .زد جیغ و انداخت چنگ را صورتش. گرفت را جانش

 .خدا یا... بیا مامان حسین یا ـ

 .بود کرده را برادرش جان قصد تیمور. کرد سر و برداشت پشتی روی از را چادرش

 .آمد هال به هراسان عفت

 طال؟ شده چی ـ

. رفت پایش از جان. کوبد می صورتش و سر بر و نشسته پسرش ی سینه روی که دید را تیمور پنجره از

 .کوبید سرش بر محکم و افتاد زمین روی

 ... .پسرم... عباس حضرت یا ـ

 به... نبود چیزی کم. کرد می حالل را خونش امروز. بشود اطراف متوجه که بود آن از تر عصبانی اما تیمور

 جایی به را او احمق و ساده خواهر. بود کشیده قرار سر را او! درست راه از نه هم آن. داشت چشم او خواهر

 .بود برده خلوت

 خالی را داغش تا داد می اجازه باید. بود حقش. شد هایش مشت تسلیم کند، دفاعی خود از آنکه بی بهرود

 ...حاال تا شاید هرچند. تیام زدن کتک با نه کند آرام او با را خود گذاشت می باید. کند

 .کرد ناله و بست چشم درد پر. شد پخش زبانش روی خون ی مزه کوبید، دهانش در که مشتی با

 .زد فریاد و دوید جلو. شد ریش برایش طال دل

 .کن ولش... کشتیش. تیمور کن ولش... کن ولش ـ



 ی سینه به سینه و زد چرخی تیمور. کشید داشت جان در که قدرتی تمام با و گرفت را آستینش ی گوشه

 .دردناک قدر همان و تیز قدر همان... قلبش در بود تیری همچون طال دیدن. آمد در طال

 .غرید و شد خیره چشمانش در بیخیال اما طال

 اوردی؟ گیر ضعیف ها؟ داری؟ داداشم با چیکار ـ

 می خودش هرچند. گذشت می زیادی زمان بود، دیده را او که باری آخرین از. چرخاند صورتش در چشم

 !شان گذشته بخاطر... اش گذشته بخاطر. نشوند رو روبه باهم که خواست

 .سایید هم روی دندان و زد پس بود، آورده هجوم ذهنش به که را بدموقعی افکار

 کرده؟ چیکار من خواهر با تو داداش دونی می هیچ! ضعیف؟ ـ

 .آمد سرش به فکرها بدترین و پرید رخش از رنگ

 .کرد جلب خود به را تیمور نظر عفت صدای

 .مادر بهرود،... بهرود. کردی چیکار پسرم با ببین... نبینی خیر الهیی. بشکنه دستت الهی ـ

 سعی. بود مانده ثابت تیمور روی هنوز طال نگاه. بنشیند سرجایش تا کرد کمکش و نشست بهرود کنار عفت

 !بود؟ کرده چیکار بهرود. برسد درستی ی نتیجه به و بگذارد هم کنار را هایش حرف داشت

 .قرارداد خود لطف مورد را اش خطی خط اعصاب عفت ی ناله و آه

 .بردارید سرمون از دست خواید؟ می ما جون از چی. کنید ولم. پسرم از هم این.. بدبختم بابای از اون ـ

 زخمی صورت بر چادر اما عفت. برداشت خیز بهرود سمت دوباره عفت، های پرت و چرت از کالفه تیمور

 .کشید بهرود

 .زنی نمی دست بهش ـ

 می رو تیام من گفت می راهش از جلو میومد بود مرد خیلی اگه پسرت. زده گول منو خواهر شما پسر ـ

 .بیابون و کوه تو بکشوندش مخفیانه اینکه نه خوام

 !بود آن ی اسطوره خود که زد می حرف چیزی از تیمور. شد درهم هایش حرف شنیدن با طال ابروهای

 !نداشت؟ عیب خودشان برای کار این چطور و بود داده انجام را آن بارها خود که گرفت می ایراد چیزی از



 سمت به را او داشت، سینه در که خشمی با و گرفت را بازویش و رفت جلو داد، بیرون را حرصش پر نفس

 .چرخاندش خود

 !بود بعید طال از حرکات این. کرد نگاه دستش به متعجب تیمور

 .غرید و دوخت تیمور گیج چشمان در را غیضش پر نگاه. بود ها حرف این از تر عصبی اما طال

 !من داداش برای تنها نه... عیبه همه برای عیبه اگه چیزا، این ـ

 روی دندان. است کرده لمس خوبی به را حرفش که شد متوجه صورتش، روی تیمور چشمان زدن دو دو از

 .کرد سپر سینه و سایید

 روی از باید اول بزنیف دست بهش دوباره بخوای اگه... کنی کش غریب اینطوری رو داداشم ذارم نمی من ـ

 .شی رد من ی جنازه

 .کرد کامل را حرفش و زد پوزخند سپس

 آقا پیچه نمی نسخه بقیه واسه و کنه می عمل اون به خودش همه از اول داره، رو چیزی ادعای که کسی ـ

 !تیمور

 عمیق زخم روی تمام رحمی بی با طال. بست لب تیمور که کرد، تاکید گفت که آقایی روی محکم آنقدر

 .بود پاشیده نمک شان،

 .بگیرد او از چشم شد باعث و داد نجاتش مهدی صدای

 خبره؟ چه اینجا ـ

 .چرخید بهرود روی مهدی نگاه

 .جان بابا بهرود، خدا، یا! بهرود ـ

 نگران که برگشت مهدی سمت طال، ی رحمانه بی و تیز های حرف به توجه بی تیمور. دویید بهرود سمت

 .کرد می پاک را صورتش خون و بود گرفته دست در را بهرود سر

 . ببره رفیقتو دختر آبروی پسرت، بدی اجازه که نیست رسمش... عمو نیست رسمش این ـ

 شده خبر با تیام و بهرود های مالقات از باالخره. زند می حرف چه از دانست می. کرد نگاهش تنها مهدی

 .بود کرده کوتاه را زبانش حسابی بهرود. بودند



. لرزید می پناه بی گنجشکی بچه مثل و بود انداخته زیر سر که طالیی. کرد طال ی حواله دیگری نگاه تیمور

 .رفت بیرون خانه از و شد رد کنارش از بگوید چیزی آنکه بی

 جرات زمان، آن تیمور اگر. کرد نگاه برادرش ی چهره به غمگین. همان طال زدن زانو و همان شدنش خارج

 .بیاندازد روز این به را برادرش که توانست نمی حاال نداشت، خود از را جسارتی چنین دادن نشان

 بهرود ی خسته چشمان. بوسید را اش پیشانی. گرفت آغوش در را بهرودش سر و کشید زمین روی را خود

 به را بهرود و شده آماده تا بودند برخواسته دو هر عفت و مهدی. دید طال از گنگی تصویر و شد باز نیمه

 .برسانند درمانگاه

 .نالید و بست چشم بهرود

 ...تیام ـ

 و چسباند برادرش پیشانی به را اش پیشانی طال. نداشت تمامی و بود شده جاری اش بینی از خون باریک رد

 .نالید

 ...شه می درست چیز همه. بهرود نیست چیزی ـ

 ...نداشت ایمان بود زده که حرفی به هم خودش. لرزید اما دلش ته

*** 

 از که حاال. نداشت تمامی مهدی و عفت های فریاد. بود گذاشته آن روی آرنج و کرده جمع شکم در پا یک

 را قبرش کنایه و نیش با بلکه گرم سالح با نه هم آن. داشتند را کشتنش قصد بودند، شده مطمئن سالمتش

 .داشتند کردنش چال به عجیبی اصرار و کنده

 آن تمام قساوت با و بودند کرده فرو گوشش ی پرده در را خود تیز های دندان رحمانه بی اطراف، های فریاد

 .شد بلند عفت فریاد. انداخت ای گوشه را دستش یخ ی کیسه. دریدند می را

 .صورتت ورم روی بذار هارو یخ اون ـ

 درد که فشرد صورتش ورم روی و برداشت را یخ حرص پر! را؟ اش نگرانی یا کند باور را هایش کنایه گوشه

 .داد نوازش را هایش رگ تمام قوی، برق جریان مثل



 گذاشت آن روی آرنج کرد، جمع شکم در پا. داد تکیه دیوار به. نشست زمین روی رفتن راه از خسته مهدی

 .داد تکیه دستش به را سرش و

. کنم باز دهن نتونم اما ببینم خوردنتو کتک کردی کاری... کردی کوتاه زبونمو. بهرود بردی منو آبروی ـ

 شکر رو خدا. هات کاری ندانم چوب هم این. کنی می اشتباه بودم گفته. نیست راهش این بودم گفته بهت

 .بود طال که کن خداروشکر. اومد کوتاه تیمور که کن

 خود تاریک دنیای در بسته چشم با و بود چسبانده دیوار به سر جا همه از خبر بی که افتاد طال به همه نگاه

 .زد می پرسه

 چه و زد نمی درست قلبش که ترسناک آنقدر. بود ترسناک و آور وهم که رنگی هر از خالی تاریک دنیای

 !سیاهی از پر خالی حجم این برابر در پیروزی برای آمد می بر دستش از کاری

 .غرید کرد می حمل خود همراه خانه امتداد در را اش تپل هیکل که همانطور عفت

 مگه بچه، آخه ولی. نداره عیبی هیچ باشه، نکردی نشینی عقب اون بخاطر! درک به بیامرزت خدا پدربزرگ ـ

 بخونی؟ گوشش توی چی که چی؟ که اونجا کشوندی رو مردم دختر دادی؟ قورت رو حیا تو

 .کوبید خود ران روی

 .کردی سرافکنده منو... بهرود کردی بیچاره منو تو امروز از و بود دراز من زبون دیروز تا ـ

 .زد فریاد مهدی

 ندارید؟ پسر بدبختا گفت می دید می رو ما ای همسایه هر. دستم عصای بشه که شدم دار پسر ـ

 .کرد اشاره بهرود به

 .کنم نگاه حسین چشمای تو تونم نمی دیگه. بردی منو آبروی... پسر از هم این ـ

 وکمر شده امید نا او از پدرش،. نیست که کم. شود مهار سنگینش بغض بلکه داد قورت را دهانش آب

 .بود شکسته را مادرش

 ایستاده خشمگین مردی ی سینه به سینه او بخاطر پیش ساعت چند همین مهربانش، خواهر. نیست که کم

 داشت؟ توان چقدر مگر. بود شده بدنام طاقت، کم و لطیف روح آن با سبزش چشم تیامِ. نیست که کم. بود

 .نزند دم و ببیند توانست می کی تا



 را خودش بد حال. شد خطر زنگ برایش بهرود غمگین های چشم. انداخت برادرش به ای خسته نگاه طال

 خالی را اش لعنتی بغض همیشگی، بالشت روی خود، گرم پتوی زیر شب، آخر تا کرد چال قلبش کنج جایی

 .برخاست جا از و کشید نفس عمیق. کند

 .کرد دراز را دستش و رفت کرد می بازی قالی نقشِ  با و بود انداخته زیر را سرش که بهرود سمت

 .بهرود پاشو ـ

 .آمد عفت خشمگین صدای

 زنیم؟ می حرف داریم شنوی نمی ـ

 خلقی کج با. شد می کشیده اعصابش روی خطی صدایی هر با و شده محرک تنش تمام انگار. بود کالفه

 .داد پاسخ

 .نخورید حرص انقدر تا کنم می دورش چشماتون جلوی از ـ

 .زد کمر به دست عفت

 .کنیم تحمل رو خانوم کجی دهن باید ما کرده، خراب اون! بده شانس خدا. خوبه خوبه ـ

 .داد تکان بهرود سمت را دستش طال

 .دیگه شو بلند دارم؟ دم و شاخ مگه کنی؟ می نگاه چیو ـ

 .انداخت چنگ صورتش به نگران عفت شد بلند که اش ناله. برخاست و گرفت را دستش درنگ بی بهرود

 .تیمور بشکنه دستت ای. زنن می منو پسر کنن، کنترل خودشونو دختر نیستن بلد ـ

 .کرد زمزمه مادرش و پدر به رو آرام طال. رفت اتاق به بماند دیگری حرف منتظر آنکه بی بهرود

 .شه نمی درست چیزی چون ندین حرص خودتونو انقدر. شده که کاریه ـ

 .رفت اتاق به و نداد دیگری حرف مهلت

*** 



 خانه تمام که شب های نیمه تا. شد خشک اتاق سقف به چشمش. بود نگذاشته هم روی پلک صبح، تا شب

 حداقل که کرد می شکر را خدا. خبری از دریغ و کشید را پدرش انتظار بود رفته فرو خاموشی و درسکوت

 .نداشت را او با شدن رو به رو توان. است نشده دیدنش به حاضر دیشب

 نفس عمیق. شنید می مسجد از را اذان صدای. کرد نگاه روشن نیمه آسمان به پنجره از. زد غلت جایش در

 توان گلویش نه و کرد می یاری را ریختن اشک چشمانش نه که بود کرده گریه آنقدر دیشب از. کشید

 .داشت را جدید بغضِ  تحملِ

 صدای این میهمان گوشش دو بلکه کرد بلند بالشت روی از را سرش شنید، که را پدرش اکبر اهلل صدای

 آغوشی. خواست می را پدرش امن آغوش تنها دلش داشت، که خرابی حال با و شرایط آن در. شوند آسمانی

. نبود دروغ گفتند می پدر وصف در که شعر همه این. کند پاک ذهنش از را دیشب خاطرات تمام که

 .بود تر پرقدرت مسکنی هر از آغوشش

 روی دست. آمد بند نفسش. بندد می قامت دیگر ی لحظه چند تا دانست می. کرد می زمزمه را اذان پدرش

 درحال اتاق در او دانست می مهربانش پدر یعنی. کند باز را آن دور شده گره طناب بلکه گذاشت گلویش

 پوشیده؟ سیاه مهرش پر صدای شنیدن برای دلش دانست می آغوشش؟ از ای جرعه برای است کندن جان

 که در صدای. کند رها تنیدند می آن دور پیچک مثل که افکاری چنگ از را ذهنش کرد سعی. بست چشم

 .لرزید تنش آمد

 فریاد را نبودنش خواب گذاشت می قالی روی نرم که هایش قدم صدای. گرفت بر در را اتاق کل پدرش عطر

 جان با که بود پیش ثانیه چند همین! بود حلقش در قلبش هیجان، از. کرد حس کنارش را حضورش. زد می

 ..نزدیک انقدر حضورش حاال و خواست می را پدرش دل و

 به راضی هرگز اما بود کرده اشتباه. آمد باال گلویش تا بغض. کشید دخترش کبود صورت روی دست حسین

 خونی ارتباط هیچ درست، نبود او دختر. کرد نوازش را دخترکش نارنجی موهای. نبود گیری سخت همه این

 .زد می پر نازنینش وجود برای عجیب دلش اما نداشتند بایکدیگر

 کدر دلش ماجرا، این افتادن اتفاق حاال اما. آورد محبت و مهر برکت، خود با شد اش زندگی وارد که تیام

 .بیفتند روز این به خواست نمی بازهم اما کرد می تنبیهش باید. بود شده

 برق و برخاست جا از آرام. کند بیدارش ترسید می. لرزید هایش پلک. بوسید را اش پیشانی نرم و شد خم

 شدن بلند و همان در شدن بسته. شد خارج اتاق از و انداخت دخترکش به دیگری نگاه. کرد خاموش را اتاق

 .همان تیام صدای بی هق هق



*** 

. کشید جیغ درد شدت از سرش. نداشت را هایش چشم کردن باز قدرت. بودند چسبیده بهم هایش مژه

 کار در ای حنجره اول از اصال انگار. آمد نمی بیرون حنجره از صدایش. کرد ناله و گذاشت آن روی دست

 !نبود

 بدنش به کمی کمرش تروق ترق صدای. داد اش کوفته تن به قوسی و کش. نشست سرجایش زحمت به

 .داد جان

 خانه این در هنوزهم پس. زد لبخند محو پدر، های نوازش و دیشب یادآوری با. برخاست جا از دیوار کمک با

 .بود گذاشته جا به پایی رد پدرش قلب در هنوز و داشت جایی

 از توانست نمی که ابد تا. نکرد توجهی اما شد می کشیده پایش زیر از زمین. رفت در سمت به زحمت به

 و حال. نداشت را خود دیدن دل. شد رد آیینه جلوی از کند نگاه را خود آنکه بی. شود مخفی خانواده چشم

 .کرد می وحشت بدتر و دید می را خود. نبود دیدنی که روزش

 .زد مهربانی لبخند تیام دیدن با. کرد می بازی ویرا و هیرو با آساره. رفت هال به

 .بخیر صبح سالم ـ

 آشپزخانه از دست به سبد که برنجی دیدن با. بود ارزشی با غنیمتی آساره لبخند دیدن جنگ میدان این در

 .کرد زمزمه و انداخت زیر سر آمد می بیرون

 .سالم ـ

 .کرد اش حواله الودی غضب نگاه برنجی

 .سالم ـ

 دلش تیام کبود صورت دیدن با. کرد براندازش پایین تا باال از برنجی. رفت در سمت به نگاهش از فرار برای

 .دزدید را نگاهش و کشید نفس عمیق. شد ریش

 .کن آماده خودتو: گفت برود حیاط به تیام آنکه از قبل

 خود که دوخت آساره به نگاه. لرزاند را دلش برنجی، حالت بی و جدی ی چهره. کرد نگاه را مادرش و ایستاد

 .کرد نمی نگاهش و زده دیگر راه به را



 .خانوم کبری پیش میرم امروز ـ

 هال در سمت به او به توجه بی برنج. کرد نگاه را مادرش دوباره و داد قورت را دهانش آب زحمت به. لرزید

 بهش: گفت کند نگاه را تیام آنکه بی خروجش از قبل و کرد باز را در. گذاشت سر روی را دستش سبد. رفت

 برای ذارم می هم رو خاستگاری قرار. موافقیم االنم. خاستگاریش پیشنهاد روی کردیم فکر امروز تا میگم

 .شه بهتر روزت و حال که دیگه وقت چند

 ؟...امین و او. زن این گفت می چه. کرد نگاه مادرش به زده بهت

 جمع هایش پلک پشت تا اشک. کرد نگاه آساره به و چرخید. بست سرش پشت را در و رفت حیاط به برنجی

 .لرزید می صدایش. شد

 کنه؟ می شوخی آره؟ دیگه کنه می شوخی آساره، ـ

 .کرد اش حواله ای شرمنده نگاه آساره

 ..کنم منصرفشون کردم سعی خیلی ـ

 ..وای ـ

 !دنیا این دور به بود شده ای گردونه او و چرخید می دنیا. گذاشت سرش روی دست

 ..وای ای ـ

 اخرین گوشش در آساره جیغ. بود زیاد رسید، مرگ قدمی یک به دیروز که اویی برای غافلگیری همه این

 ...ساخته خود سیاه دنیای در ور غوطه او و شد سیاه دنیا. شد تمام و شنید که بود چیزی


