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 »!دیآمد خوش«

 يبناشدکه تعدادانگشت شمار يمدرسه ا یاز طرف جهاد سازندگ بایارسرسبزوزیوبس تیکم جمع يروستا کیدر

البته برادران محترم جهاد، آب وبرق وتلفن . دانش آموز اعم از دختر وپسردرآن شروع به درس خواندن کردند

 يبسته ها بیترت نیو به ا دیآنجا رس هب زین رانسلیهمراه اول و ا ياپراتورها نیروستا راهم رساندند و رقابت ب

شد محروم به حساب  یآن روستا را نم گرید يشد و خالصه از نظر تکنولوژ نیتأم نیمشترک يبرا زین ینترنتیا

دور و دراز روستا کم آمد، هنوز رفت وآمد به آن جا  يآسفالت جاده ها يجهاد برا يچون بودجه  یآورد، ول

 .دشوار بود يادیتاحدود ز

 ایگو یباشد؛ ول ادیز بایند تقرشد یم دایپ سیتدر يکه برا ینیخوب روستا باعث شد تا تعداد داوطلب يوهوا آب

 اریبس يآورد و با گفتن جمله  یماه دوام نم کیتر از  شیب یمعلم چیدر آن جا وجود داشت که ه یمشکل

 .گشت یبه شهرخود بازم» غلط کردم« يتکرار

برد  یانتظار به سرم ستیوقت بود درل یلیافتاد که خ یمهربان اریفال به نام خانم جوان و بس يقرعه  باالخره

بکر ودست نخورده  يروستا کی ریدلپذ يتواند آدم را از تنفس درهوا یم یلیکرد که چه دل یواصال درك نم

جاده هرقدر هم آزاردهنده باشد، مهم  االبهره مند شده بازدارد؟ ح زین یهمه امکانات رفاه نیوسرسبز که از ا

 !ست یعال اریمقصد است که بس

 يا روزهیو ف ییمویل بیبا ترک یخوش رنگ يکه روسر یبود، اودرحال یادماندنیبه  اریورودخانم معلم بس روزاول

شد و ناگهان خود را  ادهیبوس پ ینیاز م د،یکش یرا باخود م يچرخ دار یبه سرداشت و ساك مسافرت یو نارنج

به  نیو نازن یداشتن اردوستیو بس دندیخشدر یکه مثل قرص ماه م دید یلبخند به لب يدخترها وپسرها انیدرم

 اریوارد شده است بس دیکه معلم جد نیسال داشتند و از ا ازدهی –حدود ده  شیآن ها کماب. دندیرس ینظر م

 .خوش حال بودند

 رمردیپ يمعلم از خود روستا بودند به عالوه  يآقا کیخانم و کی ر،یمد يآقا کیمدرسه که متشکل از  اءیاول

مواجه شود  یحد با استقبال گرم نیکرد تاا یاو باور نم. ورودش بودندو خانمش، با دسته گل منتظر  داریسرا

 یقبل يمعلم ها يحساب بازگشت لشکرشکست خورده  نیباا. دید یدرخواب هم نم یرا حت ییبرخوردها نیوچن

 !نبود هیعنوان در ذهنش قابل توج چیبه ه

ست  یعیبه تن داشتند که طب یقشنگ یساده ول يبود وبچه ها لباس ها ندیروخوشایروستا به شدت دلپذ يهوا

 .مدرسه بپوشد يلباس فرم برا یکس یتیکم جمع يجا نیشود انتظار داشت درچن ینم
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 زیعشوه وناز ن یداشت، اندک یم میکه به بچه هاتقد ییشد ودرلبخندها تیمدرسه هدا يمعلم به سو خانم

تابناگوش  ششیکه ن یاربانمکیه پسربسمدرسه چشمش افتاد ب يحال ناگهان درکناردرورود نیدرا! مشهود بود

!! نسبتا قدبلند را شمرد جوانپسر نو نیا دیسپ يشد دندان ها یدرواقع م. زد یبرق م بیبازبود و چشمانش عج

 ....گران تمام خواهد شد اریبس شیلبخند برا نیکه ا نیبه اولبخند زد، غافل از ا دیخانم معلم با ترد

اسکان خانم معلم درنظر گرفته شده بود و او به محض ورودش به  يبود که برا یمدرسه اطاقک اطیح ي گوشه

 ییحمام ودستشو کی. خوب و چشم نواز دارد اریبس یدمانیو چ استیجا مه نیدرا زیاطاق متوجه شد که همه چ

 يو تلفن و پرده ها یرنگ ونیزینفره و تخت خواب و تلو کی يشده  نتیکاب يآشپزخانه  کیوکوچک،  زیتم

 دیگنج یخانم معلم درپوست خود نم. شده بود هیدر اتاق تعب زین بایدستباف وز يا چهیشده و قال يسرمه دوز

بکشد که  ادیخواست فر یدلش م یول اورد،یدرن يباز دیدبدیکرد وقارخود را حفظ کند وند یم یکه سع نیوباا

 !توانست داشته باشد یزنمیدر تهران ن یرا حت یباشکوه یزندگ نیچن

مدرسه قدم گذاشت و  اطیگذاشت، دوباره به ح تشیسوئ يکه مستقر شد و چمدانش را گوشه  نیبعد از ا او

 دیدانست با یاو نم. داده اند بیجشن کوچک ترت کی شیمدرسه برا اءیمتوجه شد که دانش آموزان و اول

ح اکتفا کرد تا به عنوان یمل يفقط به لبخندها یهمه لطف چگونه ابراز کند ول نیاش را به خاطر ا یخوشحال

 !جنبه قضاوت نشود یخانم ب کی

و خانم معلم تمام مدت  دیرس انیپسربچه ها به پا یو رقص محل ینیریوش يباچا ییرایوپذ ییخوشامدگو مراسم

 ...بود دهیگشت که کناردرمدرسه د یم يچشمش دنبال آن پسرخوش مزه ا اریاخت یب

*** 

  »سیروزتدر نیاول«

 يآماده  ریوصف ناپذ یاقیرفته بود،با شور و اشت رونیاز تنم ب یراه طوالن کی یکه خستگ سمیروز تدر نیاول در

زدم و به سمت ساختمان  ربغلیو کالسورم را ز دمیساده ام را پوش يروپوش و مقنعه . رفتن به سرکالس شدم

مدرسه از سه  نیجالب بود که ا میبرا. محل اقامتم بود به راه افتادم اطیح يکه درآن سو یطبقه وکوچک کی

کالس را  نیکالس دوازده نفره، پنجم و ششم هم دوم کیشده، کالس اول تا چهارم در  لیکالس مجزا تشک

جداگانه  یکالس زیشدند ن یحساب م کیدوره  رستانیعضو داشت، هفتم و هشتم که دب زدهیداد وس یم لیتشک

 .تداشتند که حدودا شانزده دانش آموز داش
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شدند،  یمردم باسوادتر روستا انتخاب م نیمخصوص خودشان را داشتند که از ب يمعلم ها ییس ابتداکال دو

 يآقا کیبودند، البته معلم پنجم و ششم هم  يمعلم کارکشته تر ازمندیمقطع اول ن رستانیدب يبچه ها یول

حرفه  یفن پلمیاست و فوق د ریدم يپسرخاله  دمیزود فهم یلیروستا بود که خ نیاز هم يا لکردهینسبتا تحص

 .داشت یمشکل اساس یاضیر سیباالتر را نداشت و مخصوصا در تدر يها هیپا ياداره  ییاو توانا یدارد، ول يا

 ینشان م نیا. دیرس یکالس اختالف سن به سه تا چهارسال هم م کیدر یوسال بچه ها جالب بود و گاه سن

خاص  یمقطع زمان کیدرس خواندن را در  طیدست کم شرا ای ستندیداد که بچه ها چندان هم درسخوان ن

 لیبروند وترك تحص ختب ياحتمال وجود داشت که وسط سال چندتا از دخترها به خانه  نیا یحت. نداشته اند

طفل معصوم ها متأسفم که  نیا يواقعا برا. (شد کرد یتعداد دانش آموزان هم نم يرو یحساب چیکنند، پس ه

از تمدن و تجدد نبرده است  ییبو چیروستا ه نیا یعنیزود ازدواج کنند،  نقدریمجبورند ا انوسیمثل عهد دق

 !)ظاهرا

که دردفترمدرسه حضورداشتند به دست آوردم  یکالس از زبان کسان نیاز شروع اول شیاطالعات را پ نیا تمام

 . حساب کار دستم آمد يو تاحدود

که  یو برگشتم و به کس ستادمیا. شانه ام را لمس کرد یبروم، دستکه از دفترخارج شوم تا سرکالس  نیاز ا قبل

 :خانم جوان و نسبتا چاق کیبود؛  ییمعلم ابتدا. ستمینگر دیبه من بگو يزیقصدداشت چ

 رتیغافلگ ایخودشون بخوان بهت خوشامد بگن  ي وهیخواستم بهت بگم ممکنه بچه ها با ش یم زم،یعز "ـ

 ".یکن شوکه نش یسع. کنن

 :دمیخند

 "!کردن رمیشون غافلگ یبا مهربون یکاف يشوکه بشم؟ اون فرشته ها به اندازه  دیچرا با "ـ

 "...الیخوش خ "ـ

 "؟یچ "ـ

 ".یموفق باش! یچیه "ـ

 يبرا ینتوانستم منظور اورا بفهمم؛ ول. شد یفروافتاده اش نگاه کردم که آهسته از من دور م يشانه ها به

 !ت داشتموق یکاف يبه اندازه  دنشیفهم

 یو با نگاه ستادهیکنار در دفتر ا ر،یبار چشمم افتاد به مد نیبرنداشته بودم که ا گریاز قدم د یقدم هنوز

مشابه آنچه که خانم شمس  ياخطار زیاو ن ایگو ابم،ینگاهش را در امیکرد، نتوانستم پ یموشکافانه براندازم م
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 نیا! استفاده از کلمات را داشته باشد صدکه فعال ق دیرس یبه نظر نم یداشت ول تیبه من داد در ن يآباد

بود  هیبه سرباز صفر شب شترینامرتب و صورت خسته ب يها شیو ر یاستخوان کریمردجوان با آن قدمتوسط و پ

 .مدرسه کی ریتا مد

 .رفتم که احاطه ام کرده بود به سمت کالس ییها یتوجه به تمام دلواپس یپرسشوارم را از او برگرفتم و ب نگاه

 :ندارد، متوقفم کرد يداد تامرز بلوغ فاصله ا یکه نشان م يدورگه ا يپسرانه  يدرکالس ناگهان صدا دم

 "!خانم معلم نیلطفا چشم هاتون روببند "ـ

 کیحق بچه هاست که بخواهند معلم محبوب خود را با  نیبرلبم نشست و فکر کردم ا نیریش يلبخند

 يدورگه  يهمان صدا. لذا چشمانم را بستم و درکالس را بازکردم. کنند ریمنحصربه فرد غافلگ ییخوشامدگو

 :کرد یپسرانه نطق کوتاه

 "!خانم معلم یواسه سالمت "ـ

 دم؛یکش نهیوارونه نفسم را به درون س يادیروبه رو شدم و با فر یوحشتناک يتا چشمم را بازکردم با صحنه  و

آن ! شده و درحال جان دادن خونش کف کالس پهن شده بود دهیخروس درست وسط کالس سربر کی

 یباز م شیو با ن فتهرا به دهان گر يچاقو يکه دسته  یلبخند زده بود درحال میبه رو روزیپسرخوشمزه که د

 نیاز ا یبچه ها حساب یول! آوردم یچاره دوخت که داشتم باال م یرا به من ب طانشیچشمان درشت و ش د،یخند

 ! ستندینگر یم طانیقدرشناسانه به پسرش ییسرور شده وحاال داشتند با نگاه هاغرق  تیموفق

 :معصوم نما ندهم يوروجک ها نیکردم برخودم مسلط باشم تا آتو دست ا یو جاندار سع قینفس عم کی با

 یول!) یییییا( دیازم دور کن) عقم را کنترل کردم(چشم ونظرو .... دیداشت یکه سع نیبچه ها، ممنونم از ا "ـ

تا به درسمون  دیبساط رو از کف کالس جمع کن نیا).... کلمه ام را اصالح کردم...(کثا نیکنم ا یخواهش م

 ".میبرس

سمت راست کالس نشسته  هیال یجلو نشسته بود برگشت و به آن پسر شرور که منته زیاز دخترها که م یکی

با حرکت چشمانش به او  دیرس یشکوه به نظر مبا يفرمانده  کیمثل  نهیکرد و او که دست به س یبود نگاه

از پسرها با چشم و ابرو  یکیپشت بندش هم به ! اش را جمع کند يزیبساط خون و خونر.... اجازه داد که کث

گذاشت تا  زمیم يرا درونش رو ینسبتا بزرگ از دفتر آورد و قربان ینیس کیاشاره کرد که برود کمکش، او هم 

به جهان  دهیپسر اگر زمان شاه د نیحاضر بودم قسم بخورم ا. کند زیخون ها را تمدخترك راحت تر بتواند 

بعد  یقیدقا. گوش به فرمانش هستند يطور نیبوده که بچه ها ا يزیچ ،يخانزاده ا ،یخان کیگشوده بود حتما 
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است چه کار  زکارمیم يکه رو یخروس نیکردم که حاال قرار است با ا یفکر م نیجا آمد و به ا یحالم کم

 کنند؟ 

  "م؟یچه کار کن.... خروس نیحاال؛ قراره با ا "ـ

  "!دیاریب فیروستا نوش جان کنند، شما هم تشر ازمندانین مید یم میذار یآبگوشت خروسباش بار م "ـ

 : را باال انداختم میابرو کیآنگاه ... داد یپسرك شرور چشم دوختم که با آرامش خاطر جوابم را م به

  "!همه لطف نیاز ا یمرس "ـ

 ادیحال ز نیست؟ با ا ییروستا يجامعه  نیا ازمندانین هیشب میبه خودم فشار آوردم که بفهمم کجا یکل و

 :کردم دایپ يگرید يریپسرك بدقلق درگ نیمسئله نماند چرا که بالفاصله به لطف ا نیا ریذهنم درگ

برنش،  یم انیم شینامرئ يرسه، صاحابا یروستا نم نیا يتو یخروس اصال به کس نیکردم بابا، ا یشوخ"ـ

 ".شه یقضا بال هم ازت دور م يجور نیا

 یمانیحال اصال احساس پش نیبا ا دم،یفهم یآن اخطارها را م یمعن گریحاال د. گرد کردم ریرا با تح چشمانم

منحصر به  حیتفر نیرم چنندا میام روبه رو شده ام و تصم یدر زندگ میتنوع عظ کیمطمئنا من با «کردم،  ینم

 »!...دارم واقعا؟ را یهمه خوشبخت نیطاقت ا ایدانم آ یفقط نم! را از دست بدهم يفرد

 :را همچنان در لحنم حفظ کنم گفتم یداشتم مهربان یکه سع یدرحال يجد یلیخ

 ".رهیگرما بو نگ يتا تو دیببر نجایخروس رو از ا نیلطفا ا ارخب،یبس"-

 :قصد نداشتند با من مدارا کنند کال

 "!کنن یم ظیباشه وگرنه صاحاباش غ نجایهم دیبا. رسه ینگران نباش، به بو گرفتن نم"-

دارد؟  یچه اشکال! نشوم گرید يبحث مغلوبه  کیمنطق پررو وارد  یپسرك ب نیاصال با ا گریدادم د حیترج

 !!ش قائلمارز ینامرئ(!) احساسات آن صاحابان  يکنم برا یوانمود م

 یزهمش را تحمل م يچندش آور و بو ي دهیهرحال تالش کردم همان طور که حضور آن خروس سربر به

 :مراسم معارفه را شروع کنم یساختگ یکنم، با آرامش

 نیکه ب يمعلم وشاگرد يخواد گذشته از رابطه  یدلم م. »خجسته نبیز«هستم؛ » خجسته«بچه ها من  "ـ

 "...شه یتر م نیریدرس هم ش يکالس ها يجور نیا. میماست، باهم دوست باش

 :پاره شد طانیش يآشنا يکالمم با همان صدا رشته

 "!!داره يعجب دل خجسته ا "ـ
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 ....هه هه هه هه

کردند به اندازه  یکه وانمود م ییبچه ها يخنده  يمزه  یهرهر ب نیطرف، ا کیادبانه  یب يآن جمله  حاال

 !رفت یم ناژیعصاب پاتا يمؤدبند، بدجور رو یکاف ي

 کی سمیدوست نداشتم روز اول تدر. اکتفا کردم يکردم بر اعصابم مسلط باشم و فقط به چشم غرّه ا یسع

فقط به  دیمعلمم و با رسرمیسرخرمن باشم، خ يام که لولو امدهین نجایضمنا؛ من ا! ریشاگرد را بفرستم دفتر مد

است که  یراه نیخشونت آخر طمئنام!! تیترب یبه شدت ب يبچه ها نیا تیو ترب میام فکر کنم، تعل فهیوظ

جانوران دوپا وجود دارد که  نیرام کردن ا يبرا زیانتخاب کند، هزاران راه صلح آم دیمعلم عاقل و دلسوز با کی

 !خودم رو خواهم کرد و دهان اهل فن را بازخواهم گذاشت ي وهیمن تک تک آن ها را به ش

 :دفترکالس کردم يا از روبه خواندن نام بچه ه شروع

 "....بالنده نیشاه "ـ

 :اظهارنظر کرد طانیش يآن بچه  نم؛یرا بلند کردم تا دانش آموزمربوطه را بب سرم

  "!!عقاب بالش روکند هیشکار،  يقبال بال داشت؛ تو "ـ

 ....!هه هه هه

 ...!چیه گریود دهیفا یب يچشم غره  کیفقط  بازهم

 "...اصغر باغبان "ـ

 :بازهم اظهار نظرکرد یچه کس میبگو ستین الزم

 "...معروف به اصغرپاقال "ـ

 !....هه هه هه

بچه چند سالش  نیجلّ الخالق، مگر ا!... کردم؛ صورتش پر از مو بود یراباال انداختم وبه اصغر نگاه میابرو کی

هم بگذارند دربرابر  يورا ر شانیها شیر لمیهوا پشم وپاقال دارد؟ پدروپدربزرگ و کل مردان فام نیاست که ا

 !!شوند یبچه کوسه حساب م نیا

به  يکردم همان طور جد یمن از پسش برآمدم و سع ینبود، ول یکار چندان راحت اریاخت یب يخنده  کنترل

 :کارم ادامه دهم

 "...ك..... کو "ـ
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اشتباه محض  کی اسم نینگاه کردم و دو سه بار چشمانم را تنگ و گشاد کردم؛ به نظرم ا يتر شیب بادقت

 :بود

 "!!؟یکوهان؟ کوهان پشت کوه.... ؟یچ "ـ

 :عرضه داشت میپهنش را به سو يخوشمزه تر خنده  شهیدفعه از هم نیخوشمزه ا پسرك

 "!!میچاکر "ـ

 :چشمانم را تنگ کردم ودوباره کامال گرد؛ آن گاه باتعجب گفتم چندبار

 "اسمت کوهانه؟ "ـ

 "!بله خانم "ـ

 :کرد یترم م یاش عصب يخونسرد

 "؟یچ یعنی "ـ

 :یحیتوض رقابلیجور خاص و غ کیاش را از دست داد؛ منتها  يخونسرد زین او

 "؟یچ یعنیها؟؟ خوبه من بپرسم خجسته  یکن یم نیتوه يدار گهید "ـ

 :اش یجا خوردم از حاضر جواب یحساب

 "ا؟یبگم خدا یچ.... یاسم نیآخه همچ یکس.... خب آخه؛ "ـ

 :ادامه دادم عیسر یلیخ یعصب یگاه باحالت آن

 "؟یباش شیداشته که تو دوم یاسم نیتاحاال همچ یآخه ک "ـ

 :دیق یب کامال

 "!شه یم دایهم بعدها پ شیدوم! میشیخب ما اول "ـ

 !....هه هه هه هه

را به  میچشمانم را برهم فشردم ولپ ها يلحظه ا ينبود، برا یلحظه واقعا کار آسان نیخنده ام در ا فروخوردن

 !....موقع بود یب يمقاومت دربرابر خنده  يمن برا یتنها واکنش دفاع نیا دم،یداخل دهانم مک

 "!ستین نیا میکه توش هست ییروستا نیدونم اسم ا یکه م ییتاجا ؟یخب؛ حاال چرا پشت کوه یلیخ "ـ

درواقع مردم، همچنان  یداده ول يشناسنامه ا رنامییتغ ریاخ يسه دهه  یط نجایا د،یچرا اتفاقا؛ شما خبر ندار "ـ

 ".شناسن یم شیباستان لیروستا رو به همون نام اص نیا

 !دیناز یم نجایا ي قهیچه قدر هم به اسم عت دم،یدرهم کش چهره
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 ".سرجات نیخب، بش یلیخ! یکوهان پشت کوه "ـ

 "!آقاااااا میمانشست "ـ

 !....هه هه هه هه

جز تحملش  يچاره ا یام کرد، ول یعصب یدرمورد برنج بود که البته حساب یونیزیتلو غیتبل کیاز  یقسمت نیا

 ...نداشتم

 "....یغالم گداعل "ـ

 !ییکایآمر دیو سف اهیس يسوخته بود، درست مثل دورگه ها اهیکامال س پسرك

 :دمیپرس یفتگیاش خوشم آمد و با ش افهیق از

 "؟یهست یجنوب "ـ

 :کوهان جواب داد لشیاو وک يجا به

 "!!روزش انداخت نیچتر داغ آفتاب به ا ریز ییبود، منتها گدا دیگچ سف نیع يروز هینه بابا  "ـ

 !...هه هه هه

 "!مسخره "ـ

 :ام را صاف کردم نهیمثال س یساختگ يبا سرفه ا. اصال دست خودم نبود دیباورکن د،یحرف از دهانم پر نیا

 "...قیال عقوبی"ـ

 :کند، فرصت داشته باشد یخواهد خوشمزگ یکردم تا اگر کوهان م یمکث! اسم سخت بود نیقدر تلفظ ا چه

 "!قیال عقوبیبتونه چهاربار پشت هم بگه  یهرک "ـ

 یکاررا م نیهم قایدارم دق یچه حساب يرو دمیشروع به تکرار کردند و من هم اصال نفهم یمعطل یها ب بچه

 !کنم

 "!!!قیایلقوب  قیلقوب ال قیال عقوبی "ـ

 :ام شدم يآمدم و دست به دامن واکنش مرسوم حرفه ابه خود  ناگهان

 "ن؟یختیکه نظم کالس روبه هم ر یچ یعنی!!! ساکت "ـ

 :شد یشاک کوهان

  "!!!*اَ دسل ؛یقبول ن ؟یزن یجر م يدار یحاال که باخت "ـ

 :تر باشم يجد یکم دیها رو داده ام و با نیبه ا يادیحس کردم ز! ها کامال با او موافق بودند بچه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ١١ 

 "...یمقام میابراه.... يبعد!... گفتم ساکت "ـ

 

طرف مقابل استفاده  یمعموال موقع جرزن! از اول ندیخواستند بگو یم یوقت یمیقد يبچه ها جیاصطالح را*

 .شد یم

 !...نداشت يمورد یکی نیبه کوهان کردم؛ شکر خدا انگار ا ینگاه کوتاه یرچشمیرا باال انداختم و ز میابرو کی

 "....یاعلی لیاسماع "ـ

 "!دوتا پدروپسرن نیا "ـ

 !...هه هه هه

ظاهرا پسرها تمام شده . انداختم یدخترها نگاه ستیفرودادم و به ل ینفسم را به سخت! بگو چرا ساکت شد پس

 ...بودند

 "....تکاور ایثر..... یفاطمه باغ "ـ

 :کردم یاشتباه م ینداشته باشد، ول يکردم راجع به دخترها نظر فکر

 "....آره یتک م ادیز "ـ

 :هینگذاشتم و رفتم سراغ بق محلش

 "....!!!خوش اندام قشنگ بایز "ـ

 !....هه هه هه

دختر قدکوتاه  کی یانداختم، طفلک بایبه کوهان و بعد به ز ینگاه. دندیکوهان اظهارنظر نکرده همه خند هنوز

 !!بودو پراز جوش  رهیو پوست ت یچاق با دماغ عقاب

خودم را بافرهنگ نشان  یلیکردم خ یمن سع یول رد،یگ یخنده اش م يتضاد نیاز چن یواقعا هرکس هرچند

چاره را درنظر نگرفته بودند نگاه کردم و  یدخترب نیکه احساسات ا ییبه بچه ها زیانتقادآم یدهم ولذا با نگاه

 »!دانستم یداشتم و نم يبه به؛ چه جذبه ا«... ساکت شدند کدفعهیهمه 

 ".....يسگ بند زیشورانگ "ـ

 یب يخنده  نیکردم ا یبالفاصله سع یول رمیرا بگ میلب ها يرارادیواکنش غ ينتوانستم جلو گریبار د نیا

کنند وکوهان کامال  یبراندازم م زیانتقادآم یهمه دارند با نگاه دمیموقع را فروخورم؛ اما تابه بچه ها نگاه کردم د
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خش  يکه قدر ییرا باصدا يانداختم و نام بعد نییپافورا سرم را  »ن؟یزن یبابا حاال چرا مخب «!! بود نیخشمگ

 :دار شده بود، خواندم

 "....یقوطان هیرق "ـ

 :را داد دهیاسمش را بپرسم، کوهان جواب سؤال نپرس یبه دخترك کردم تا معن ینگاه

 يهم از بس تو نیکنن، واسه هم یشده استفاده م يبسته بند ییها جد اندر جد از محصوالت غذا نیا"ـ

 "!!یغذا خوردن معروف شدن به قوطان یقوط

 "!!ساکت گهیکوهان بسه د "ـ

 !قدر هم حساب برد چه

 "...هاجر موحد "ـ

 "!لهیاسماع يهمون ننه  نیا "ـ

 !...هه هه هه

سرخ شد و ) و رجوع کرده بودکوهان را از وسط کالس رفع  ییاز شروع کالس هنرنما شیکه پ(چاره  یب هاجر

 هیتک نهیزد ودست به س يکوهان هم فاتحانه لبخند د،یجلو کش یاش را کم یگل گل يو روسر دیلبش را گز

 یدانش آموزان کم بود؛ ول دادچه قدر تع. به کوهان رفتم و دفتر کالس را بستم يچشم غرّه ا. واریداد به د

 !ست يادیهم ظاهرا ز نیهم

  "....به نام خدا. میکن یدرس رو شروع م م،یرو شناخت گهیکه همد خب؛ حاال یلیخ "ـ

**** 

 »يزینظم وبرنامه ر «

آغاز شد و من خرامان و بااعتماد به نفس وارد کالس شدم و  شانیها مکتیسوم با قرارگرفتن بچه ها در ن زنگ

نقاب معصومانه  نیالوقوع را پشت ا بیقر يبه صورت بچه ها انداختم که فتنه ا ینگاه. رفتم زمیم يبه سو

 !!نمود یکردند، کوهان از همه مظلوم تر م یم یمخف

 ...خون خروس ذبح شده در آن بود يایشدم که حاال فقط بقا زمیم يرو یخال ینیس متوجه

 "کجاست؟ یپس قربون"ـ

 :کوهان بازهم

 ".صاحاباش اومدن بردنش"ـ
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به صورت دندان نما تا بناگوش بازشد  ششین یوقت رم؛یبگ قایحرفش را دق یاستفهام نگاهش کردم تا معن با

 !!واقعا که! ؟ینامرئ يگذارد؛ صاحب ها یالبته مطمئن بودم که دارد سربه سرم م! گرفتم

 یعنیاند،  دهیترس یکم دیرس ینشسته و به نظر م نهیبود که دست به س ییبچه ها ي افهیهمه خنده دارتر ق از

 !مثل کوهان را باور کند؟ يجانور ياحمق باشد که حرفها دیچه قدر آدم با

 :ام را صاف کردم نهیس

که نظم  یمهمه و هرکس یزندگ يتو یلینظم خ. خوام راجع به نظم صحبت کنم یساعت م نیبچه ها ا "ـ

 درس و يخوب و منسجم برا يزیبرنامه ر هیشما  يکنم همه  یم شنهادیپ. کارهاش ناموفقه ينداشته باشه، تو

و  بایز يروستا نیا يشما تو. دیرو بکن يبهره بردار نیتون بهتر یتا از ساعات زندگ دیتون داشته باش یزندگ

که تمام وقتشون رو پشت  دیستین يشهر يو مثل بچه ها دیانجام دادن دار يبرا يادیز يسرسبز مسلما کارها

 "....کنن یتلف م انهیرا

 "ه؟یچ ارانهیخانم؛  دیببخش "ـ

 :باشد دهیرا پرس یسؤال درس نیکالس اول يبچه  نیباعث افتخار بود که شرورتر میبرا

چون هرچند  نیستیکه البته خوش حالم شما باهاش آشنا ن هیا لهیوس هی انهیکوهان؛ را نیبب... انهینه، را ارانهی "ـ

 هیو  ونیزیداره مثل تلو يصفحه ا. هاشه دهیتر از فا شیب یلیبچه ها خ يضررش برا یهم داره، ول ییها دهیفا

 "....و دیصفحه کل

 :حرفم را قطع کرد کوهان

 "!الزم نداره حیهمه توض نیا! گهید وتریخب از اول بگو کامپ "ـ

 ...گرد شد یعیکنم چشمانم به طرز ضا فکر

 :رو به کوهان گفت نیشاه

 "!!ست ارانهیهمون  نیکه شما دار یستمیس "ـ

 "به گوش ات خورده تا حاال؟ ویفا ومیپنت! باو مینیزر نزن ب "ـ

 :دفاع کرد تشیثیبا تمام توان از ح نیشاه

 "!دهیذره به خودش رس هیهمون فوره که ! اصال وجود نداره ویفا ومیپنت ؟یش یحرفا م نیتو چرا اسگل ا"ـ

 آورد؟ یحاال مگر کم م کوهان
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 ستمیاون س یرم چهار انداخت يکرد الیبدبخت خ گه؟ید کسهیس ومیحساب مال تو پنت نیبا ا یعنیاالن "ـ

 "داغونت شد خدا؟

 :از کوهان برخاست يطرف کالس به طرفدار نیهم از ا بایز

 "!!!شه یاستارت م يهم ارتقا داده همه ش وسط کار ر کشیکارت گراف "ـ

 "!ستین شیگرمه حال یول ارهیکم م وی یپ یچون س گهیخب معلومه د "ـ

 :دادزد لیاسماع

 ".مون رو به راهش کنه یبده کلبعل ادیبه، زورش مدکمه پاورش هم خرا "ـ

 :کرد یقاط نیشاه

 "!که فنش رو زد سوزوند واسه هفت پشتم بسه یدفعه قبل "ـ

 :بلند نطقشان را خفه ساخت يبا صدا کوهان

کشه؛  یتو نودوهشتم نم ینفت ارانهیاون !! االغ يروش نصب کرد ستایو یسوخت که ورداشت نیفنش واسه ا "ـ

 "!؟یفهم یاالن خسته ست م

 :زدم ادیطاقت از کفم رفت و فر ناگهان

 "!لطفا..... د؛یخفه ش "ـ

هم  يگریمطمئنم هرکس د یکنم، ول یکالس دارم رفتار م یب نقدریواقعا شرمنده ام که ا.... ساکت شدند همه

 !باشد نیتوانست متمدن تر از ا یمن بود نم يجا

 "نه؟ ای نیکن یهم م يحاال کشاورز. نییخر دجال آشنا نیمن بهتر با اکه از  نمیب یخب؛ م یلیخ "ـ

 "ن؟یگ یرو م ينرم افزار کشاورز "ـ

 ".گم یرو م يخود کشاورز! یجناب پشت کوه رینه خ "ـ

 "!2018فایف يها هیتو ما هیزیچ هیآهان؛ من فکر کردم  "ـ

 :ختیو اکراه در لحنم به هم آم ریتح

 "!هم اومده؟ 2018 فایمگه ف نمیبب "ـ

آپشن هم بهش اضافه کردن  هی! بروبچ نصب کردن میداد میقفلش رو شکست شیشاپیما پ یفعال که نه، ول "ـ

 "نسخه بفرستن؟ هیبگم براتون  نیخوا یداور؛ م دنیهمون خر ای buy referee: تحت عنوان

 :به خود آمدم کدفعهی ینه؛ ول ای دارد يسازگار ستممیبا س ایکردن شدم که آ نیاراده مشغول سبک و سنگ یب
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 ".سرجات نیالزم نکرده، بش "ـ

 "!آقا میما نشست "ـ

 !هه هه هه

 "!....مرض "ـ

 يریادبانه از دهنم جلوگ یکلمات ب نیا ختنیر رونیدست خودم نبود که از ب گریوقت ها د یجان مادرم بعض به

 ! کنند یم يها با شعور آدم گلف باز نیا یول ستمیشعور ن یمن آنقدرها هم ب دیکنم، باورکن

 :دیچیاز اظهار نظر بچه ها درکالس پ یواضح ي همهمه

 "!....اعصاب نداره ها؟"ـ

 "!نه؛ نداره"ـ

 :داشتم آرام نشان دهم خاموش کردم یکه سع یبچه ها را با لحن ي همهمه

 دیبا م،یرو داشته باش يبهره بردار نیاز روزهامون بهتر میاگه بخواه میسراصل مطلب؛ گفت میخب بر یلیخ"ـ

 ،يدرس، استراحت، باز: میریرو درنظر بگ زیهمه چ يزیبرنامه ر نیا يو البته تو میکن قیدق يزیبرنامه ر

ازهمه مهم تر نماز و  ،یردرسیغ تو پژوهش و مطالعا قیتحق ن،یمنزل و کمک به والد رونیکاردرمنزل، کارب

 ".....م بشههرکدوم سروقتش انجا دیعبادت که با

 :شاگرد فعال و سختکوش کالس سؤالش را مطرح کرد بالفاصله

وسط کار شده وقت  ینیب یم هویحواسمون هم به کارمون باشه هم به ساعت؟  میتون یم يما چه جور "ـ

 "!گذره یطور هم زمانش داره م نیمطالعه و هم

 نیهم ته دلم نسبت به او خوشب ادیهمه توجه و دقت نظر، هرچند ز نیشدم از ا یداشتم ذوقمرگ م بایتقر

 :نبودم

مهم از ساعت استفاده  یلیخ يکارها يبرا نیتون یدرواقع شما م.... کوهان هیخوب یلیسؤال خ نیخب؛ ا "ـ

 ".هیتا خودش به شما اعالم کنه که موقع انجام چه کار نیکن

! ساعت ده که زنگ بزنه بگه موقع درسه يرو مشیبذار میونت یمثال ما م! زنگ داره هیساعت که فقط  "ـ

 ".شه خو یخراب م میهم بهش ور بر يادیز

 م؛یتقو کونیآ يورو لتونیموبا يها یپروگرام گوش يتو نیبر نیتون یاون ساعت که نه؛ مثال شما م "ـ

و تمام  دیاستفاده کن to do listشه از  یکه باز م ییها کونیآ نیو ب دیکن کیکل(!) منظورم همون کَلندره 
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د تا به موقع خودش خبردارتون یکن نییو ساعت و روز تع دیکن ادداشتیمهم خودتون رو اون جا  يبرنامه ها

 "....کنه

 :ناگهان کوهان برآشفت

 نیا يما تو! دیدار يکه بهتون گفتن خجسته، واقعا دل خجسته ا ستیخود ن یخانم؟ ب دیفکر کرد یشما چ "ـ

 میر یکه م میشناس یم* مبال هیما فقط  ه؟یچ یچ کونیموال و آ نیکه ا میدون یکوره دهات پشت کوه چه م

 "!!کنه یم دارمونبدنمون نصبه که فقط موقع فشار خبر يهامونم رو کونیحاجت و آ يتوش قضا

و  نیغمگ ییام کند، اما همه با نگاه ها یبانیگشت که پشت یبچه ها دنبال کس انیو چشمم م دیاز سرم پر برق

 !!یسوزان یکه دلمان را م یمعرفت یب یلیخ یعنیشده بودند که  رهیبه من خ يمظلوم جور

خب بچه ها من  یلیخ!.... اصال ولش کن یچیه.... وتریراجع به کامپ نیداشت شیشما چند لحظه پ یول "ـ

 "....الزمه یهر کس يخوبه و برا یلیو نظم خ يزیه رکه برنام دیقدر بدون نیشما فقط هم. خوام یمعذرت م

****** 

 :داد بپرسم یاراده قلقلک م یرا که ته ذهنم را ب یتا سؤال ریکه خورد فورا رفتم سراغ مد زنگ

 "اون خروسه کجاست االن؟ ؛یصادق يآقا دیببخش"ـ

 :بود جواب داد ریاش درگ يهندزفر میکه نگاهم کند همان طور که با س نیا بدون

 "کدوم خروس؟"ـ

 :ختیبه هم ر اعصابم

 "!گهیکردن د یکه بچه ها امروز برام قربون یخب همون"ـ

 :جواب داد لکسیراحت و ر یلیخ

 ".ستمین انیدرجر"ـ

کوفت  دهیرنگ و رو پر يچا کیمعلم ها تا به همراهشان  ي هیدادم و رفتم کنار بق رونیب یرا با کالفگ نفسم

 .کنم

 

 توالت ،یگفتند، دستشوئ یحاجت م يبه محل قضا میقد شیدر گو: مبال*

 یگوش م میرا مقابل خود گشوده و به حرف ها یاضیر يکالس که بچه ها کتاب ها قیدقا نیبعد در اول روز

 ....ختیساعت شماته دار آرامش کالس را به هم ر کیزنگ  بیمه يدادند، ناگهان صدا
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 :جا خوردم یحساب

 "بود؟ زنگ خورد؟ یچ نیا "ـ

 ...)دادند حیبچه ها توض(  "!زنگ ساعت کوهانه يصدا نینه خانم؛ ا "ـ

 !نه؛ بازهم کوهان يوا يا

 "؟یکن یم يکار دار یچ يبد حیشه توض یکوهان م "ـ

 "...بااجازه! مونه یخانم؛ ساعت خوراک یچیه "ـ

نفره درآورد و  کی يسفره  کیلدارش ـ گ يپارچه ا يبغچه  ياز تو قایـ نه؛ دق فشیک يرا گفت و از تو نیا

گذاشت  زیم يرا هم کنارشان رو يفالسک چا یو حت دیچ شیو خرما و گردو رو يو سبز ریباز کرد و نان و پن

 ...گذرا به همه کرد و مشغول شد یو تعارف

 :ام را حفظ کردم یبه زحمت آرامش تصنع یبود از شدت خشم نعره برکشم ول کینزد

 ".ستیخوردن ن يکالس جا! کوهان "ـ

دوباره لقمه اش را ....(کنم یمن از ساعت پنج صبح پاشدم دارم کار م)... دیلقمه اش را جو....(خانم یول "ـ

 "لحاظ بشه؟ دیبا یهمه چ يزیبرنامه ر يکه تو یمگه شما نگفت. قوامه دیحاال ساعت تجد).... دیجو

تر او را به حال خود  شیب ینظم یاز ب يریدادم جهت جلوگ حیو ترج دمیکش يو ناچار ياز سردردمند یآه

 ...بعد ناگهان ساعت کوهان دوباره زنگ زد قهیحدودا چهل و پنج دق. درس را بدهم ي هیبگذارم و بق

 :شد زیام لبر ییبایشک ي مانهیپ

 !او انگار نه انگار یول"!!!کوهان "ـ

 "....بااجازه. من ساعت خوابمه! ریبچه ها روزتون بخ "ـ

کامال . دیواقعا خواب هیثان کیسرش گذاشت و ظرف کمتر از  ریدرآورد و ز یبغچه اش کوسن کوچک يو از تو...

 نیکوهان بالفاصله آب دهانش را که ح. دمیکله اش کوب يشدم و به طرفش رفتم و کتاب را محکم تو یعصبان

قرمزش را به من دوخت و  نو چشما دیبه داخل دهانش هورت کش کرده بود، دایپ انیدستش جر يخواب رو

 :بعد از چندلحظه مکث اعتراض کرد

برسم؟ همه ش  میزیبرنامه ر ي هیبه بق يبا کدوم انرژ گهیحاال د ؟يچرا ساعت استراحتم رو خراب کرد "ـ

عه و بازهم درس؟ فقط کار و درس و مزر ،ينه استراحت، نه باز نه؟یا یبه نظر شما زندگ! درس درس درس
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ذهنتونه؛  يبرنامه تو هی فقط یکن ول يزیبرنامه ر دیگ یم! کالهیشما تمام حرف ها و رفتارهاتون پارادوکس

 "!کارودرس و کار و درس

 ! کرد یم يمعصومانه و خاموش بچه ها کامال داشت با کوهان همدرد يها نگاه

 یکاف يگرفته به اندازه  ادیدانستم از کجا  یکه نم یگنده تر از دهان يهضم آن کلمه  ،یچیها ه نیا حاال

حرف  نیاز ا ادتریکردم همچنان وانمود کنم که تحملم ز یسع یلیهمه خ نیگرفت، با ا یاز من م يانرژ

 :هاست

برنامه  هیکنم که  یمن خارج از ساعت کالس بهت کمک م. اشکال داره یکم هیتو  يزیکوهان؛ برنامه ر "ـ

 ".یخودت داشته باش يبرا یدرست و حساب يزیر

تا اذون بگن، بعدنماز حول  میبدوش ریفرسته ش یم میاما به بوآمون هم بگو که ساعت چهارون ست؛ین یحرف "ـ

و  میمزرعه شخم بزن میو هفت بر میباغچه رو هرس کن يعلف هرزا میبر دیبا قهیو حوش پنج و چهل دق

خونه  میبر کیو  میباش نداشته دنیو حق استراحت وخوردن و خواب میباش نجایمدرسه و تا دوازده ا میایهشت ب

 ".....و پنج میزکنیرو تم لهیبه چهار طو قهیچرا و ده دق میگوسفندها رو ببر دهیاز گرد راه نرس

 :را قطع کردم حرفش

 "؟يخور یناهار وشام م یپس ک! هیکاف گهیخب د یلیخ "ـ

ذارن در طول روز برم  یاسه که نم یاز اون مهم تر پ!... سرم تو دیببخش.... ناهار وشام بخوره تو سرت "ـ

وقت ها دو نصفه شب  یبعض م،یشم همه خوابن تا دوازده ون یسراغش، مجبورم از ساعت نه شب که مطمئن م

 "!....هم که بماند نهایو ا یتازه شبکات اجتماع! سرش نمیبش

 :دمیکش یپوف

  "....کنم یگفتم که؟ کمکت م. ینشد زندگ نیگوش کن کوهان، ا "ـ

کمکش  يزیبرنامه ر يکالس نگه داشتم تا برا يرفتند و من هم کوهان را تو اطیکه خورد، بچه ها به ح زنگ

 ...گذاشت زیم يکوهان بغچه اش را رو. کنم

 :استفهام براندازش کردم با

 "؟یکن یکار م یچ "ـ

 ".گهید میکن میاره تنظساعت هامونم دوب دیبا دیجد يزیخب واسه برنامه ر "ـ

 "!رو؟» هات«ساعت  "ـ
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 .... ختیر زیم يتاك کنان رو کیبغچه اش را باز کرد و حدود هفت هشت تا ساعت شماته دار ت کوهان

 :دیاز سرم پر برق

 "....همه ساعت؟ نیچه وضعشه؟ ا نیآخه کوهان؛ ا "ـ

 "!هامونه کونیها آ نیا "ـ

تالشم را . است هیجوك شب کیتر به  شیب ادبدهد،یبچه نظم و قانون  نیتواند به ا یفکر کند م یکه کس نیا

داشت که  یآورد و مرا وام یم ياوهربار بهانه ا یول سم،یکوهان بنو يبرا یدرست يزیکردم که بتوانم برنامه ر

 یم از کالس خارج شدم، باتمام وجود حس وباالخره خسته شدم و او را به حال خود رها کردم . نظر کنم دیتجد

هنر قبل از فارغ  يرشته  يمشت دانشجو کیقرار گرفته ام که  یونیزیطنز تلو يبرنامه  کیکردم وسط 

 !.....خود ارائه داده اند يبه عنوان پروژه  یلیالتحص

 »!ا؟یبود عا ریمد قایاالن دق نیا«

 گریو من خوش حال بودم که کوهان ظاهرا قانونمند شده و د فتادین یاتفاق خاص چیبعد در زنگ اول ه روز

جو کالس را به  گریزنگ ساعت بارد يساعت دوم بود که ناگهان صدا یول. زدیقصد ندارد کالس را به هم بر

 ...ختیهم ر

 "!!ـ منچستره یخوام، ساعت پخش فوتبال چلس یمعذرت م "ـ

بغچه اش درآورد  يآنالوگ بود از تو ونیزیتلو يکه داراگوشکوب مانند  ینیچ یگوش کیرا گفت و  نیا کوهان

پر از تخمه  ییرو يکج و کوله  يقابلمه  کیکانال شد و  يام مشغول جستجو رتزدهیو درمقابل چشمان ح

جمع  زشیدور م یآسودگو مشغول تماشا و تخمه شکستن شد و بچه ها هم با  زیم يبوداده هم گذاشت رو

 .... شدند

وقانون  رمتعهدیحد غ نیدانش آموزتاا کیشد که  یودرمانده به او چشم دوختم و باورم نم ریمدت متح تمام

 !شکن باشد

 :دمیادکشیطاقت از کف دادم وبا تمام قوا فر گریشد که د یچنان خشم برمن مستول ناگهان

 "!!انضباط یادب ب یرو روشن کنم پسر ب فتیدفتر تا تکل میبلندشو بر "ـ

 ای ریکرده بود د ینیب شیکه پ ریمد يآقا. دفتر به راه افتاد يمن به سو شیشاپیمعصومانه بلند شد و پ کوهان

 رلبیکشانم، ز یدفتر م ياورا به سو یقبل يمعلم ها ي وهیکه گوش کوهان را گرفته ام و به ش ندیزود مرا بب

 :کرد يباخودش غرولند
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 "!پس باالخره تو هم صبرت تموم شد "ـ

 :را باال بردم میصدا معترضانه

 "!دیروشن کن یکوهان پشت کوه نیمنو با ا فیلطفا تکل یصادق يآقا "ـ

 :دیغر یحوصلگ یباب ریمد

 "...تعهد بده ادیشماره تلفن خونه تون روبده تا بگم بابات ب "ـ

 :دمییخشم دندان به هم سا با

 "!هاش يخل باز نیم کرده با ا وونهیجونور از تعهد گذشته، د نیتعهد؟ کار ا "ـ

 :اعصابم بود يرو ریمد یتفاوت یب

 "!خب کوهان، شماره تلفن یلیخ... نیشما بگ یباشه، هرچ "ـ

 !؟یعنیموقع ثبت نام بچه ها شماره از آنها نگرفته ! آخرش است گرید نیا

 :پاسخ داد يو دلشوره ا ینگران چیه یب کوهان

 ".میما تلفن ندار "ـ

 :نداشت يهم اصال دلشوره ا ریمد

 ".تون رو بده هیشماره همسا "ـ

 :بلندگو يکرد و زد رو يریشماره گ ریمد. ورقه نوشت کی ياش را رو هیهمسا يشماره  کوهان

 "الو؟ "ـ

 ". رمیگ یتماس م یکوهان پشت کوه يسالم خانم، ازمدرسه  "ـ

 "مونه، به من چه؟ هیکوهان همسا "ـ

 "د؟یشه لطفا پدرش رو صدابزن یم "ـ

هم جنون  دیشا ایفکر کنم مش مشه گرفته،  ،یشون رو برده دامپزشک دهیسف اهیس شیپدرش اون م! نه "ـ

 "...يگاو

 "!دیخب مادرش رو صدا کن "ـ

هم  یهفتاد و سه هزارتومن ستالیگلدون کر هی!! شه، مادرش رفته جهازبرون دختر خوارشوهر خواهرش ینم "ـ

 "!دوماد درآد لیتا چش و چال فام دهیبراشون خر یبه عنوان چشم روشن

 "؟یبرادر بزرگ ترش چ "ـ
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بهش  ریداشتن که دوساعت تأخ طیصبح بل قهیوپنج دق ستیساعت سه وب ارت،یبانامزدش رفتن مشهد ز "ـ

  "!!پرواز کردن قهیخورد و سرساعت ده و چهل و سه دق

 ".مدرسه نیایسر ب هیخودتون لطفا  "ـ

 "!؟وا به من چه؟ مگه من فضولم "ـ

 میبه سو یقطع شده را اندک یگوش یحوصلگ یبا ب ریمد. خط قطع شد يارتباط از آن سو يمقدمه ا چیه یب و

 . شارژرش گذاشت يرا رو یباال انداخت وگوش يشانه ا يدیق یقطع شد؟ وبعد باب يدید دیکرد تا بگو لیمتما

 :ندازندیتا آن ها دستم ب ستمیتوانستم با ینم واقعا

 "!روشن شه فشیبچه تکل نیا دیحاال با نینداره، هم یبه من ربط "ـ

 :کرد کیشل د،یپرس یهمان اول م دیرا که با یروبه کوهان سؤال ریمد

 "؟يکرد یبار چه غلط نیا یشه بگ یم "ـ

 :حق به جانب گرفت يا افهیق کوهان

 "!منچستر غلطه؟- یچلس يمسابقه  يتماشا "ـ

 "؟....مدرسه يتو یخب نه، ول "ـ

 :باالتر برد یرا کم شیصدا ریمد ینیقب نشع دربرابر

 "!ساعات مدرسه پخش نکنن يکه مسابقه رو تو نیفکر بگ یشما به اون موجودات ب "ـ

 :عوض شد و ابروانش درهم فرو رفت يقدر ریمد يچهره  حالت

 "؟!مهیشب پخش مستق ازدهیکه من خبر دارم  یواقعا االن مسابقه ست؟ تاجائ نم،یبب "ـ

 یامروز دارم تکرارش رو م نم،یبب دمیبوقلمون هامون رو برده بودم چرا نرس ازدهیساعت  شبیآره خب، د "ـ

 ".نمیب

 :دمیبر يادیبا فر بایاحمقانه را تقر يگفت و گو نیا

 "بره چرا؟ یشب بوقلمون م ازدهیساعت  یآخه ک "ـ

 :دیغر کوهان

 "!!نداره چه حق اظهارنظر کردن داره؟نکرده و خبر از مشکالت مردم روستا  یروستا زندگ يکه تو یکس "ـ

و خشم دفتر را ترك کردم  تیاز عصبان یحیتوض رقابلیبا حجم غ. اش فرورفت یصندل يو تو دیکش یآه ریمد

 :به کوهان گفت یواشکی ریکه مد دمیدرست کنار در شن یول
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 "!!مینیجا باهم بب نیا اریرو ب ونتیزیکه کرد تلو رونتیب "ـ

 »یانشاء پشت کوه نیاول«

 :رنگ نوشتم یتخته با گچ صورت يموضوع انشاء را رو نیاول

 »ست؟یروستا چ نیمحصول ا نیتر باارزش«

 :دادم يمختصر حیتوض میانگشتانم به هم مثال بزدا دنیدستم را با مال يداشتم گچ رو یکه سع یدرحال آنگاه

 نیکه چرا محصول مورد نظرتون رو باارزش تر نیا حیباره و توض نیبچه ها، لطفا عالوه بر نوشتن انشاء در ا"ـ

در کنار هم با محصوالت خوب  یخوب اریکنم روز بس یمن فکر م د،یاریاز اون محصول رو ب يمقدار د،یدون یم

 ".میروستا داشته باش نیا

باره  نیدرا ينظر انایاح ایآ نمیبه کوهان انداختم تا بب یدزدک یها در سکوت کامل فقط گوش دادند، نگاه بچه

 .خورد همان کوهان شرور باشد یو ساکت نشسته بود و اصال به او نم نهیندارد؛ اما او دست به س

خودم  ي رانهیدب تیاز خالق. خود را به همراه محصوالت مورد نظر آورده بودند يآن روز بچه ها انشاء ها يفردا

 :سفره گسترده میرو شیپ يروز موفق کار کیکردم  یخرسند بودم و حس م اریبس

 ".جان، تو اول بخون هیخب رق "ـ

پراند، آنگاه شروع به خواندن  یهوش از سرآدم م زشیگذاشت که عطر دل انگ زمیم يرا رو بیعدد س کی هیرق

 ....کرد شیانشا

 »....باشد چراکه یروستا م نیمحصول ا نیبهتر بیس د،یآ یبه عمل م بیروستا س نینام خدا، در ا به«

 :کردم عقوبیتکان دادم و بعد هم رو به  شیبرا يسر تیبا رضا. دست زدند شیکه تمام شد همه برا شیانشا

 ".جان عقوبیتو بخون  "ـ

آورده بود و  یظرف سفال کیدرون  ییگندم طال یراخواند، او با خود مشت شیلکنت انشا يهم با قدر عقوبی

 !هم بدك نبود شیانشا

 ...زدند یحال یکف ب زیاو ن يها برا بچه

که  ییها وهیپر شده بود از محصوالت مورد نظر بچه ها، از حبوبات و غالت گرفته تا انواع م بایتقر زیم يرو

 .انداخت یرا آب م یدهان هرکس شانیتماشا
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ته  يزیچ کیمردم،  یم یواقعا داشتم از فضول یول اورم،یکوهان را ن نیبه خودم فشار آوردم که اسم ا یلیخ

حال  نیبا ا خت،یکننده جو کالس را به هم خواهد ر ریغافلگ يانشا کیگفت که کوهان با  یذهنم م يتها

 :نمود یم رممکنیغ یانشاء خاص نیمقاومت در برابر چن

 "!خب کوهان؛ نوبت توئه یلیخ "ـ

اراده ام به  یب ادیگذاشت، ناگهان فر زیم يپشکل خشک شده رو يآمد و مقدار زمیبا وقار به سمت م کوهان

 :هوا بلند شد

 "!ه؟یآت و آشغال ها چ نیا قایدق یشه بگ یکوهان؛ م "ـ

 :قدم جلوتر از من بود کی شهیپسر هم نیا ؛يوا يا

جواب پس  دیآشغال؟ با نیگ یروستا م نیثروت ا نیشما به باارزش تر! خانم یکن یم نیتوه يدار گهید "ـ

 "!!دیبد

 :دمیکش غیج بایرتق يسراسر استفهام انکار ینگاه با

 "!!؟یچ "ـ

 :پر بود یاش حساب چنته

نه سوخت واسه  م،یدار ينه محصول کشاورز اد،یروستا عمل ن يآشغال تو یگ یکه بهش م ینیاگه هم "ـ

 "...يباز لهیهامون، نه مصالح واسه ساخت و ساز، نه وس یکرس

 :دمیبود جمله اش را بر یاحتمال ییبایاز هر نوع شک یکه خال یلحن با

 "ه؟یچه زهرمار گهید يباز لهیوس "ـ

 :دستش بود اردمیپسرك چموش بس جواب

به  میکن یگوله برف پرت م يجا میکن یدرست م سیقد توپ تن ییگوله ها هیاوقات فراغتمون باهاش  "ـ

 "!!ده یاونقده حال م... هم

کردند و  یم دیید او را تأکه بچه ها همه داشتن نیاز همه وحشتناك تر ا. دندیباره خند کیکالس به  ي همه

بوده و کوهان حق مطلب را به جا  یمعن یب فیمشت اراج کیخودشان  يموضوع بودند که انشاها نیموافق ا

 !آورده است
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حال طبق همان  نیاست، باا یشاق اریکار بس يو نخند ياوریدوام ب يهمه مسخره باز نیا يجلو یکه بتوان نیا

 يریموقع مسخره جلوگ یب يخنده  نیتا از ا دمیرا به درون دهانم مک میکه قبال هم گفته ام، لپ ها یعادت

 :و خشن گفتم يجد یآنگاه با لحن.... کنم

 "!!همه ساکت "ـ

 :دمیپرس یساختگ یآرام تر شد با آرامش يکه قدر جو

 "؟ینوشت یچ یچ نمیحاال بخون بب "ـ

 :وسط کالس علَم شد يصاف کرد و مثل دکل فشارقو يا نهیس کوهان

است که به  يمحصول تا حد نیا يارزشگذار یروستاست، حت نیمحصول ا نیبه نام خدا، پشگل باارزش تر "ـ

دارد،  میمستق يمحصول رابطه  نیا دیروستا با تول نیا انیدهداران و کدخدا یسنج اقتیل زانیرسد م ینظر م

 "......کرده دشییتأ زین یجهان اررائه شده و سازمان آما رانیکه از طرف اداره کل آمار ا يآمار نیطبق آخر

 :حرفش را قطع کردم تیعصبان با

. يمونده بود که با آمار و ارقامت هم دست مون بنداز نیهم! سرجات نیبش.... برو بتمرگ؛! گهید هیکاف "ـ

 "!موفق عمل کردن نقدرینبودن که ا یپدر جنابعال یدهدار قبل انایاح

 !منظورم کوهان است دیفهم یم یحرکت دادم که هر گاگول يدستم را جور و

کالس راه رفتم و در  يتو يقدر. شد رهیبه من خ یهیرا باال انداخت و با نگاه عاقل اندرسف شیابرو کی کوهان

 .... هضم کنم يجور کیکرده  لیسکوت تقال کردم آن چه را که کوهان بر کالس تحم

 »!امیجونور برب نیپس ا راه نشونم بده که از هیفقط  ایخدا«

 »اصالت«

 ....روز بعد صبح

را  انیتا رفت و آمد روستائ ستادمیقدم زنان کنار درمدرسه ا. مانده بود یساعت باق میشروع کالس ها هنوز ن تا

و مشغول گفت وگو  ستادهیا يتر کنار دختر نییناگهان چشمم افتاد به کوهان که حدود پنجاه متر پا. تماشا کنم

را به اکراه  یکیبه پا کرده وشال بار یوشلوار ل اهتنگ وکوت يپوش که مانتو کینسبتا قدبلند و ش يبودند؛ دختر

 زین یظیغل شیگنده جمع کرده و آرا پسیکل کیرا با شیاز موها یسرش انداخته بود و پشت سرش انبوه يرو

 .صورتش داشت يرو
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آن ها تمام شد و  يبعد گفت و گو یلحظات. کردم ارتباطش را با کوهان بفهمم یگرفتمش و سع رنظریدقت ز با

 ییبا ادا و افاده باسنش را عقب داد و سرش را باال گرفت و به سو زیکوهان به سمت مدرسه آمد و آن دختر ن

 . رفت گرید

 :کردم ریدر مدرسه کوهان را غافلگ يجلو درست

 "بود کوهان؟ یک نیا "ـ

 ".انمعه؟ سالم خ "ـ

 "...سالم "ـ

سن  نیا يارتباط به شوره ها یکنم ب ینوك فرق سرش را خواراند که فکر م يجواب سؤالش ماندم، قدر منتظر

 !غرق لذت بود بیو سال هم نباشد چون صورتش عج

 ".خواهرمه"ـ

 :دیاز سرم پر برق

 "بودمش تاحاال؟ دهیچه طور من ند. خوره یبه خودت نم پشیجداً؟ ت "ـ

 :برداشت شیکندن شوره هااز  دست

 !)مسخره( ".اومده به ما سربزنه. ستیجا ن نیدانشجوئه، اصال ا!! خودمم تازه باهاش آشنا شدم "ـ

 "؟يحاالچه رشته ا! دانشجو؟ چه جالب "ـ

 ".MBA تیریارشد مد یکارشناس"ـ

 :شد یتر م شیلحظه به لحظه ب رتمیح

 "مانتاله؟ یسانت نقدریفقط چرا ا! لکردهیخواهر تحص نیبه ا نیآفر "ـ

 "گه؟ید هیمنظورت همون قرت "ـ

 "!آره.... خب "ـ

پوشش  يداره رو يریو سختگ دیتأک یلیخ یلیده و خ یم یخونه جو مذهب يتو دایکه پدرم شد نیواسه ا "ـ

 ".خانم ها

 :بدهد ياضافه تر حیکردم، منتظر ماندم که کوهان توض یحس م ضیرا کامال ضد و نق لیدل نیکه ا من

 "خب؟ "ـ

 "!نیش شد ا جهی؟ نت!گهیخب د "ـ
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 لشیو تحل هیطرف حساب شده ام که قدرت تجز یواقع زهوشیت کیگرفتم، ظاهرا با  یداشتم مطلب را م تازه

 !از سن وسالش است شتریب یلیخ

 :دمیتکان دادم و دوباره پرس يسر

 "ه؟یحاال اسمش چ"ـ

 "!!یکوهان پس کله پشت کوه"ـ

 ییعجب اسم بامسما ییخدا.... شد انداختم یکه دور م يبه دختر یگردشد و دوباره نگاه از تعجب چشمانم

نوك فرق سرش  يبلند دختر را آن باال درست رو يکه موها یپسیکل يزوم شد رو اریاخت یچشمم ب! داشت

 !جمع کرده بود

 :ام را فروخوردم خنده

 "!پسشهیکوهان پس کله؟ البد به خاطر کل نیکن یتو خونه صداش م یعنی "ـ

 "!!شهیاسم شناسنامه ا نیا م؛یکن ینه بابا؛ تو خونه که الگو صداش م "ـ

 ...فکر فرو رفتم به

 "!نیفرد خونواده تون قرار داد نیتر لکردهیخودتون رو تحص يبه شما که الگو نیآفر "ـ

 :کردنم عیضا میبهتر بگو ایکردنم داشت؛  ریغافلگ يبرا یراه شهیهم مثل

 "!عضو خانواده مونه نیسوادتر یب نیبابا با اون دل خجسته ت؟ ا یگ یم یچ "ـ

 :دمیدرهم کش ابرو

 "!چه طور؟"ـ

 :است يدادن داشت؛ هرچند مشخص نبود تا چه حد جد حیتوض يبرا یکاف ي حوصله

به  نیواسه ا! از دانشگاه هاروارد داره ییکودکان استثنا یروانشناس يمامانم فلسفه غرب خونده و بابام دکترا"ـ

!! دوزه یکنه و واسه همه مون لباس م یخونه، کاغذ الگوهاش رو ولو م ادیالگو که هروقت م میگ یخواهرم م

 "!کنه یحال م يجور نیکال با اوقات فراغتش ا

 :له شدکج و کو میچشم و ابرو یکه کوهان پنبه ام را بزند، فقط کم میبگو يزیچ دمیترس یم گرید

 "؟يشد يجور نین؟ پس چرا تو ا لکردهیحد تحص نیواقعا پدرومادرت تا ا "ـ

بچه عقب مونده  هیخوند بهتر از  یم ییکودکان استثنا یتو هم روانشناس يمگه من چمه؟ تازه اگه بابا "ـ

پا  هیکرده و؟ ننه مون هم که فلسفه غرب کال متحولش !!جون خجسته تمونیبه ترب دیبار! کرد یباهات رفتار نم
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گه از کجا  یبهم م یگاه نیهم هاز خودشون و واس اءیاش یهگل شده واسه خودش؛ معتقد شده به اساس نف

 "!دم؟ییکه خودم زا یباش یمعلوم تو همون

 :شد نیبدجور سردلم سنگ! حرف ها را هضم کنم نیتوانم ا یاصال نم! يوا

 "ن؟یکن یم یزندگ نیکوره دهات دار نیا يتو التیهمه تحص نیپس چرا باا"ـ

 :صرفا جهت اسگل کردن من است حاتشیبه خرج دادن در توض ییبایهمه شک نینداشتم ا شک

 نجایا ران؛یدستش گرفت و برگشت ا يو خدمتگزار یهاروارد تموم شد، پرچم وطن پرست يدرس بابام که تو "ـ

رو فروکردن تو حلقومش و  یدکتره باهاش رفتار کردن وچوب اون پرچم وطن پرست هیهم اون جور که حق 

راه براش موند تا برگرده دهات آبا و  هی نیرو گذاشتن کف دستش که فقط هم یلکردگیتحص يسزا نیهمچ

که خارج از کشور  یباباش بود، در زمان هیروستا رو که ارث نیا يها نیزم. آلونک دست وپا کنه هیش و  ياجداد

مصادره به مطلوب  ن،یاز مستضعف يریو دستگ یبه اسم کاهش اختالف طبقات ورنمایغ يسر هیبودن از طرف 

 یبابام هم وقت!! کنه اون ور آب یکاره و صادر م یتوش گندم اعال م يآقازاده ا هیشد و االن فکر کنم 

 نیزنن، رفت پشت هم یم یروانشناس مراجعه کنه برچسب روان هیاند که هرکس به  ينجوریا نجایا دمردمید

گاو و  يمزرعه واسه خودش جور کرد و درکنار پرواربند يکار آبرومندانه تو هیخونه ساخت و  یواشکی کوه

 ".....زاست مگوسفند و بز، ما رو ه

 :سبک شدن سردلم بودم ينبات برا يو قدر مویعرق نعناع، آبل شن،یعرق آو ازمندین

  "!!بود؛ حاال برو سرکالست يتکان دهنده ا یوگرافیب! آها "ـ

***** 

خوش آمده بود، باالخره راهش را گرفت و رفت سراغ کارش و من  یلیمغزم به مذاقش خ چیکه ساندو کوهان

و مزخرف  یقیرحقیغ شیحرف ها يگذارد و همه  یدارد سربه سرم م طانیپسرك ش نیشک نداشتم که ا

 ...نبود ینیب شیقابل پ يزیچ چیحال ه نیاست، باا

 ...بعد ساعت

 :کردم یفراوان ترجمه م ریشعر را با طول و تفس نیو داشتم ابود  اتیادب زنگ

 شیکو دورماند از اصل خو یهرکس

 .....شیروزگار وصل خو دیبازجو
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رفتم تا  یاز کنار دفتر مدرسه توجهم را جلب کرد و همانطور که دم در کالس م یبیعج يسروصدا ناگهان

آوردند تا آن ها هم سر از ماجرا  رونیپنجره ب يرا از تو شانیچه خبر است، تمام بچه ها هم کله ها نمیبب

 .درآورند

 يبزرگ دستش بود و روسر ریکف گ کیرا دور کمرش گره زده و  يکهنه ا یکه چادر گل گل یسال انیم زن

که  يگل انداخته و لهجه ا يفرق سرش گره زده بود، با لپ ها يچانه اش رد کرده و درست باال ریاش را از ز

 :و ناظم بود ریگفتن به مد يور يشباهت نداشت مشغول در یشهرستان چیبه ه

نشکسته ش  هیکوهان قانون شکسته؟ قانون چنده بگو  نیجا که بگ نیا نیآورد نیهمه راه منو کشوند نیا "ـ

 "!!ارمیمدرسه بخرم ب يرو برا

 يهرچند انصافا برا(مادربزرگش باشد  دیبا کوهان دارد ـ مثال شا یارتباط کیخانم  نیمعلوم بود که ا بایتقر

 !).دیرس یجوان به نظر م يادیمادربزرگ بودن ز

عربده  يناگهان صدا. برگشتند شانیبچه ها بالفاصله سرجاها. صاف کردم يا نهیکالس برگشتم و س داخل

 ي وهیبه ش ياش بود و تبر نهیسرو صورتش متصل به گردن و س يکه پشم ها کریمرد غول پ کی یکش

را از بچه  حواسمدفتر حمله ور شده و  يکشان از کنار درکالس به سو هیدر دست داشت، ق نینخست يانسان ها

 :کل مدرسه را برداشت بشیمه يصدا... بردند، پرت کرد یم ورشیکه دوباره به طرف پنجره  ییها

 "...؟یکن یم یها چه غلط یاجنب نیا يجا جلو نیتو ا!! فهیضع "ـ

دامنش  يرا جلو شیانداخت و دست ها نییناگهان سرش را پا دهیپدرشوهرد ییروستا يهامثل نوعروس  زنک

 ریحاال مردك طرف حساب مد. و از آن جا رفت دیهم گذاشت و مثل موش خز يبود ـ رو رچادرشیـ که ز

 :بود دهیرنگ و رو پر

 "؟يمگه خودت خوارمادر ندار ه؟یچ فهیضع نیشده؟ اعتراضت به ا یها چ "ـ

 :چه آن ها را احضار کرده بود يرفت که اصال برا ادشی ریمد

به خانم محترم شما داشته باشم؛ فقط .... دیببخش....  فهیبه ضع یبنده غلط بکنم اعتراض یجناب پشت کوه "ـ

 ".کرده یرو شاک دشیخواستم بگم کوهان معلم جد یم

 "!بگوخودم مجابش کنم ه؟یک! د؟یمعلم جد "ـ

بودم و دهانم کامال خشک شده بود انداخت و  ستادهیدم در کالس ا دهیپر يرنگ و روبه من که با  ینگاه ریمد

 :آب دهانش را به زحمت فرو داد
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 "!!فکر کنم مجاب شده "ـ

نداشتم، آن گاه رو  يتکان دادم و فورا وارد کالس شدم حال آن که تا مرز سکته فاصله ا يسر دییبه تأ عیسر

 ....کرد یرا داشت کوك م دنشیبه کوهان کردم که ساعت خواب

 "بودن؟ یک نایکوهان ا "ـ

 :هم نبود الشیخ نیع اصال

 ".ننه بوآمون "ـ

 :زدم ادیفر بایخشم تقر از

 "!لسوفه؟یروانشناس و ف هیکجاشون شب نایآخه ا "ـ

 :اکتاو باالتر برد کیرا  شیصدا کوهان

 "!!؟یفهم یبرگشتن به اصل خودشون، م "ـ

***** 

 »قرمز خط«

نسبتا  اطیبودم، از ح دهیرا به تنم مال زهایچ یلیخ یکه از اطاقم به قصد رفتن به کالس خارج شوم پ نیاز ا قبل

 يکردم هوا یکردند گذشتم و سع یم ییبلوط و گردو که دورتادورش خودنما يبا آن درخت ها بایبزرگ و ز

ساختمان مدرسه  يببرم، هنوز به در ورود کوهان باال ي رکنندهیغافلگ يکارها يتازه را ببلعم و تحملم را برا

 ! قضاوت زود بود يبه هرحال برا »ه؟یدفعه چ نیا ؛يوا يا« دم،یشن یبیعج ياهویبودم که ه دهینرس

 :ستیچ يبرا اهویه نیکالس رفتم و ناگهان متوجه شدم ا يبه سو يعجله ا چیه یب

 "....و دست و سرم نهیوقف دلدارمه س "ـ

 يدهد که بچه ها ینشان م نیخوب است، ا یلیخ رونیب دیایکالس ب ياز تو یخواننوحه  يکه صدا نیا خب

را تحمل  یوضع نیشد چن ینم یواقعا سرساعت کالس یدهند، ول یم تیاهم ینیروستا واقعا به مسائل د نیا

 ! کرد

 ياست؛ چه صدا ییمشغول نوحه سرا ییبلندگو چیه یدر کالس را باز کردم متوجه شدم که کوهان ب یوقت

 !هم داشت ییبایز

کردند،  یم شانیهمراه یزن نهیزدن و دخترها با س ریزدند و پسرها با زنج یسنج و طبل م عقوبیو  لیاسماع

 !...الیبار با خط قرمزها طرف بودم، واو نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٠ 

 :ستیمهم ن ادیز فتدیکه ب ینظم بکنم، حاال هر اتفاق يبرقرار يکردم تالشم را برا یسع

 "!دیکن تیلطفا نظم کالس رو رعا.... هاتون قبول باشه يعزادار ز؛یعز يبچه ها"ـ

که ورود به خط قرمزها  دندیفهم یندادند، آنها خوب م یتیمحترمانه ام اهم يخواسته  نیها اصال به ا بچه

 !ستیممکن ن

 :بلندتر گفتم یبار کم نیام را صاف کردم و ا نهیس

 "م؟یاستفاده کن شتریکه ما هم ب يکارو انجام بد نیا حیخواهش کنم زنگ تفر شهیکوهان جان؛ م "ـ

 :به سرعت گفت ینوحه خوان وسط

 "....شهینه نم "ـ

 ...به خواندنش ادامه داد و

 :شدم یعصب بایتقر

 "ه؟یمناسبتش چ دیبگ شهیم "ـ

سنج و طبل قطع شد و کوهان هم مجبور شد سکوت کند يو صدا ختیبه هم ر ینوحه خوان جو: 

 "اسبت الزم داره؟مگه من "ـ

ست؛  گهیمثال محرم دوهفته د م؟یمناسبت خاص خودش انجام بد يرو تو يهرکار ستیبهتر ن یخب نه؛ ول "ـ

 "....شما از حاال

 :را قطع کرد حرفم

 "؟یکن هیگر ینیش یقراره بابات فوت کنه نم گهیبه شما بگن دوهفته د "ـ

 حیتوض رقابلیکرد که غ یم يرویخاص پ یمنطق یب یرفتار کوهان واقعا از نوع یحساب جواب نداشت ول حرف

 ....بود

 لیرو شروع کن و ما هم باکمال م تیعزادار حیتفر يزنگ ها گهیکوهان جان، لطف کن دوهفته د "ـ

 ".انشااله نیاجرت هم با امام حس م،یکن یم تیهمراه

 "!نیرو از حاال نچ گهیدوهفته د يبرنامه  "ـ

 .مجدد بچه ها یشروع به خواندن کرد با همراه و

هم  گریدو کالس د يدفترنبود، معلم ها يتو ریاطالع دهم، مد ریرفتم تا به مد رونیاز کالس ب تیعصبان با

حس  ختنیمسئله اعتراض کنند، فقط جهت برانگ نیبودند و احساس کردم آمده اند به ا ستادهیراهرو ا يتو
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 تایو نها یورزش زاتیاتاق تجه ،به آبدارخانه ریکردن مد دایپ يبه تأسف تکان دادم و برا يشان سر يهمدرد

 :کردم يغرولند رلبینداشت، ز يا جهینت یکردم ول یسرکش اطیح

 »زده؟ بشیکجا غ نیا یحساس تیموقع نیهمچ هیمعلوم هست تو  چیه«

 يدم در کالس صحنه  یول م،یایبا بچه ها کنار ب يجور کیبرگشتم به سمت کالس تا خودم  يدیناام با

 فیخود را رسانده بودند، رد یکه معلوم نبود چه وقت گریدو کالس د يو معلم ها ریمد: دمید يا رمنتظرهیغ

همچنان کوهان را در  زیها ن بچهداشتند و  یگذاشته و حالت تباک یشانیپ يرا رو شانیو دست ها ستادهیا وارید

 ....کردند یم یهمراه یزن نهیس

واقعا دردسرساز است کنج  یافراط گونه در امور مذهب ياز رفتارها یبعض يریکردم انتقاد ناپذ یکه حس م من

 ...!به خود گرفتم یو به ناچار حالت تباک ستادمیا يکنار خانم شمس آباد وارید

هفته وضع به  کیتا  بایکالس را برگزار کنم، تقر کی یبرپا بود و من نتوانستم حت يآن روز مراسم عزادار تمام

سراغ  یزنگ خانه به صدا درآمد با ناراحت یروز هفته طاقتم طاق شد و وقت نیمنوال بود، باالخره آخر نیهم

 :رفتم ریمد

 "رم؟یرو بگ فتونیوقت شر قهیتونم چنددق یم ،یصادق يآقا دیببخش "ـ

 میکرد که ناگهان با صدا یکوچک برانداز م یبیج ي نهیآ کی يسروصورت اصالح شده اش را تو داشت

 :ردیشدنش را بگ عیاز ضا یناش يخنده  يکرد جلو یکشو انداخت و سع يرا تو نهیدستپاچه شد و آ

 "!دییکنم بفرما یخواهش م "ـ

 :احمقانه را فراموش کنم ریتا برخودم مسلط باشم و آن تصو دمیکش یقیعم نفس

 ".تحمل کنم، کوهان رسما همه مونو به مسخره گرفته تویوضع نیتونم ا ینم گهیمن د "ـ

 "ه؟یو مداح يمنظورت عزادار "ـ

 "!بله "ـ

 :تند شد کدفعهی

 "مسخره کردن؟ یگ یم يو عزادار یشما به مداح! خانم حرف دهنت رو بفهم "ـ

 :هم سخت نبود ادیز میبرا یواکنش نیچن ینیب شیپ واقعا

 "رون؟یمقدار از چارچوب زده ب هی ینیچن نیا يرفتارها دیکن یفکر نم ینبود، ول نیمنظورم ا "ـ

 "!رونیب یخودشون چارچوبن، شما مراقب باش از چارچوب نزن ینیچن نیمسائل ا "ـ
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 "!گه؟یمنظورتون همون خط قرمزه د "ـ

 ...آنکارد شده اش را خاراند شیمکث کرد و ر یکم

 "!ها هیما نیتو هم يزیچ هی "ـ

 :دادم رونیرا باصدا ب نفسم

بذاره صرفا  رپایمدرسه رو ز نیتونه قوان یکه دلش خواست م یهرزمان یهرکس دییفرما یشما م! ریجناب مد "ـ

 "نقد؟ رقابلیخط قرمزن و غ یچون مسائل مذهب

 "که؟ یفهم یم ؛ینه هرکس "ـ

 :وردبه خودش فشار آ یتر، کم شیب حیتوض يبرا! دیشد منظورش را فهم یواقعا نم نه

کوهان  تایمدرسه بخوام اجرا کنم، نها نیا يرو برا نیزم يرو نیقوان نیخانم خجسته؛ من اگه بهتر نیبب "ـ

 ".کنه یکه دلش بخواد م يهرکار

 :حرف ها از تحمل کوهان هم سخت تر بود نیا تحمل

 "د؟یبکن دیتون ینم يکار چیالف بچه ه هی نیدرمقابل ا یگ یشما م یعنی "ـ

 :عرضه اش یبرسر ب خاك

 "!يدرست حدس زد ییجورا هی "ـ

 :دمیکش غیج بایتقر

 "؟یصادق يآقا هیمنظورتون چ "ـ

 :دیحواله ام کرد که بگو يزیآورد و چشمک ر نییرا پا شیبه سمتم خم شد و صدا یکم

 "؟يدیباباشو د "ـ

 ...دمیکش یاز سر درماندگ یآه

 "!بله؛ معرف حضورم هستند "ـ

 نیبنابرا ره،یتونه جلوشو بگ یهم نم یکنه و کس یدلش بخواد م يهرکار) واژه اش را اصالح کرد....(هر غَلَ "ـ

 "!آماده شدن واسه مراسم کفن و دفن یعنیدرافتادن با پدرکوهان 

 :ظاهر شد دیترد يلحنم قدر در

 "؟یکه چ.... خب "ـ

 :توانستم جوابش را حدس بزنم یم
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 "!ان هم خط قرمزشهکوه نیا گه؛ید یچیه "ـ

 :شد یم یمن بود عصب يهم جا يگریهرکس د یلیخداوک

 "دلش بخواد بکنه؟ يشه؟ فقط چون قلدره هر کار یکه نم نیخب ا "ـ

 :حوصله یب کامال

 "؟يدار یشما راه حل "ـ

واقعا  ن،یایگردن کلفت برب کهیمرت نیاز پس ا نیتون یم نیاگه شما و مردم روستا دست به دست هم بد! بله "ـ

 "!نیترس یو از هارت و هورتش م نیکه قدرتش رو ندار نینگ

 هیترسن بلکه  یچون نه تنها ازش م ستنین يمتأسفانه مردم حاضر به همکار! گهید نهیمشکل هم "ـ

 "....ییجورا

 ...بود زیآم دینگران کننده و ترد یکم سکوتش

 "؟یچ ییجورا هی "ـ

 :را بزند ییکرد تا حرف نها نیسبک سنگ یکم

روستا هستن که به کوهان و باباش  يعده تو هی.... اما.... به چه علت قایدونم چرا و دق یمن اصال نم ن؛یبب "ـ

 ".سهیپدروپسر وا نیا يهایقانون شکن يجرأت نداره جلو یهم کس نیهم يبرا! عالقمندن يبدجور

 میمردم باشند برا يند مورد عالقه بخواه یسر و قانون شکن رهیآدم قلچماق و پسر خ نیکه چن نیا تصور

 :برخاستم میزدم و از جا يشخندیبود، فقط ر رممکنیغ

قانون  يفضا نیبه هرحال از ا! به نفعشونه ییجورا هیها  نیا يها یالبد دوستشون دارن چون قانون شکن "ـ

 "!کنن یم نهیبه يدارن استفاده  یشکن

نقطه ضعف مردم دارن و به  ییدر شناسا یبیهم هست، کوهان و پدرش قدرت عج گهید زیچ هیاز اون  ریغ "ـ

 "...کنن یازش سوء استفاده م یخوب

 يبرا شیبه راه افتادم، صدا یدر خروج يبمانم به سو يگریآن که منتظر حرف د ینازك کردم وب یچشم پشت

 :دیگوشم را خراش يلحظه ا

 "!خانم خجسته مراقب خط قرمزها باش "ـ

که بدهم  يدستور نیشوم اول يمملکت کاره ا نیاگر در ا. کردم و به سمت استراحت گاهم به راه افتادم یپوف

 !گردند نیریکنند سردرشهر تا درس عبرت سا زانیو کوهان و پدرش را از شست پا آو ریمد نیاست که ا نیا
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 :بود نیعنوان کنم ا دمیکه الزم د یمطلب نیبعد اول روز

 چون خط و خال و چشم و ابروست جهان«

 »کوستین شیخو يبه جا يزیهرچ که

***** 

آشکار بچه ها را در  یلیم یب یشد و من هم وقت لیاول محرم به طور کامل تعط يکالس ها در دهه  بایتقر

 زیکنم، لذا من ن نهیبه يام استفاده  ياجبار یدادم از مرخص حیترج دم،ینسبت به درس و مدرسه د امیا نیا

کردم و  یدهه مشارکت م نیبه ا طمربو يکارها گریپزان ها و د يها، نذر يدر عزادار ییهمراه زنان روستا

کنند من چرا  لیدرس را تعط يخواهند به هر بهانه ا ینباشم، اگر آن ها م یچینگران ه گریداشتم د یسع

 حرص بخورم؟

 یکه حاجت روا شوم روپوش و شال مشک نیا يپختند و من هم برا یشله زرد م بایز يتاسوعا خانه  روز

 اطیشدم، چشمم به ح یم ریسراز نییتپه به سمت پا ياز بلندا یآن ها رفتم، وقت يانداختم و به سمت خانه 

 کی يرفت، آنگاه برا یآمد و م یدوست داشت م یافتاد که درش کامال باز بود و هرکس بایز يبزرگ خانه 

مشغول هم زدن شله زرد بود،  يبلند اریبس یو با قاشق چوب ستادهیا گید يکه باال دمیلحظه هاجر را د

به او گفت  يزیچ رد،یداشت نوبت هم زدن را از او بگ یکه سع یشد و درحال کیحال کوهان به او نزد نیدرهم

 رقابلیکوهان هرقدر هم غ نیزدم و حس کردم ا يلبخند اریتاخ یردوبدل شد، ب انشانیم یو نگاه و لبخند جالب

 !ندینش یبه دل آدم م یبیتحمل باشد، به طرز عج

**** 

نشسته و مشغول گفت  بایز ياطاق نه چندان بزرگ خانه  يتو ییروستا يخانم ها ي هیبه همراه بق یوقت

مخصوص خودش وارد شد،  يخواهر کوهان با همان ادا و اصول و اشوه ها کدفعهی م،یبود یمعمول يوگوها

بزرگ  پسیکل دنیبا د. رنگ داده بود رییتغ یبه مشک شیشال و مانتو یعنیده، عوض کر پیت يکه قدر یدرحال

 نیا دنیاتفاقا کوهان پس کله با د د،یایکش ب میمزاحم باعث شد لب ها يخنده ا اریاخت ینامش ب يادآوریو 

که همه با اکراه  یجمع نیآل در ا دهیهم صحبت خوب و ا کیصورتم به اشتباه افتاد و فکر کرد  يلبخند رو

بلند الك  يبا آن ناخن ها دشیآمد و دست خوش تراش و سف میکرده است، لذا به سو دایکنند پ ینگاهش م

مکث و مسلط  یکند، آنگاه کنارم نشست و بعد از لحظات یکیزده را جلو آورد تا با من مصافحه و سالم و عل

 :گفت دیشدن بر اوضاع جد
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 ".دمیشن ادیزشما رو از کوهان  فیمن تعر "ـ

 :مزمن بودم يریمزاحم دچار خوددرگ يکنترل آن خنده  يبرا هنوز

 ".بله؛ من هم دورادور با شما آشنام "ـ

 :شد دهیدخترك به باال کش يهاشور شده  يابروها

 "ه؟یاسمم چ دیدون یواقعا؟ پس م"ـ

 "!بله؛ کوهان پس کله "ـ

 :مانتال نواخت یگوش دخترك سانت يتو یچک محکم یدست نامرئ کیبود که  نیمثل ا کدفعهی

 "!!تو روحت کوهان يا "ـ

 :باال دیمتر پر میمن هم ن يهاشور نشده  يبار ابروها نیا

 "!!!جان؟ "ـ

 :دیکش یپوف دخترك

 ".کنه یکار خودشو م یها؟ ول رهیگ یدونه لجم م یکرده، م یاسم معرف نیهمه جا منو به هم یروان "ـ

 "ه؟یچ قایخب؛ پس اسمت دق "ـ

 ".فَرانَک "ـ

 !شد جالب

 "....نقدریداداشت ا نیپس چرا ا! يدار یکیآها؛ اسم ش "ـ

 :کارم را راحت کرد ابم،یدر وصف کوهان ب یمناسب يکلمه  نتوانستم

 "بنده؟ یخال "ـ

 "!ییجورا هی... خب "ـ

 ".گهید زهیبر يجور هیزهر خودشو  دیبه هرحال اون هم با "ـ

 :منظورش را بفهمم نتوانستم

 "؟یچ یعنی "ـ

  "!بماند "ـ

پدرومادرشان هم دروغ گفته باشد، اما فرصت  التیتحص يدرباره  ستین دیحساب بع نیکردم پس با ا حس

 :حرفمان آمد انیم بایکنم چرا که مادر ز شیصحت وسقم آن تفت يمسئله را بازگو و درباره  نینکردم ا
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 ".کمک زهزه؟ دست تنهاست يایفرانک جان، م "ـ

دور و  يبا خانم ها یپشت سرش من هم کم. گفت و برخاست و رفت يکان داد و با اجازه ات يسر فرانک

بودم کنار فَرانک باشم،  لیخاص ما يلحظه  نیدر ا رون،یاطرافم خوش و بش کردم و بعد بلند شدم که بروم ب

 يخانم ها گریبه د سبتکه ن یکردم، حس یم تیمیو صم یزود داشتم با او احساس راحت یلیخ ییجورها کی

خودم  يها يهمشهر هیبود که شب یدختر تنها کس نیباشد که ا نیا لیدل نیمهم تر دیشا. روستا نداشتم نیا

 .کرد یدر او بود که جذبم م یهم اساسا کشش خاص دیجا نداشت، شا نیبه مردم ا یکرد و شباهت یرفتار م

جوان مشغول  يو دو تا از دخترها عقوبیکه مشغول کار بودند، کوهان و  یچشمم افتاد به گروه گید مقابل

با . ختندیر یشله زردها م يو خالل پسته رو نیو زهره هم داشتند دارچ بایظرف زدن بودند و فرانک و هاجر و ز

 !افتی يتازه ا يهم در ذهنم معنا» دست تنها« يحساب کلمه  نیا

 ینگاه یرچشمیز یمدرسه مشغول گفت و گو با جوانان همسن و سال خودش بود و گاه ریدورتر از ما مد یکم

 .انداخت یطرف م نیبه ا

آکنده از حس اعتماد به نفس جلو  ییکه با قدم ها دیبخش یم زهیانگ اریاخت یجماعت جوان به من ب نیا حضور

 :نشان دهم يکنم خود یپر از ناز سع يبروم و با لبخند

 "ن؟یخوا ینم یکمک يروین د،ینباشبچه ها خسته "ـ

 :رسد ینم يگریکه کوهان حضور داشته باشد مطمئنا جواب به کس د ییجا

  "!هم مثل درس دادنته نه؛ برو خوش باش نیاگه ا "ـ

را متحمل شد، از آن بدتر حالت  يفشار آشکار اریاخت یب يکنترل خنده ا يو جمع حاضر برا دیاز سرم پر برق

شدنم  عیداشتند از ضا یحساب ییو دوتا ستادهیو جذابش ا پیخوش ت يه کنار پسرخاله بود ک ریمد يچهره 

 .زدند یغنج م

 يبه من انداخته و به پهنا یطانیبرگشتم و خواستم بروم اما متوجه شدم کوهان پشت سرم نگاه ش يدلخور با

 یاز حس زیشان دررفته و نگاهشان لبر یخستگ يکار نیریش نیهم واقعا از ا هیهاجر و بق د،یصورتش خند

 !قدرشناسانه بود

 :کوهان آمد يدورتر نشده بودم که دوباره صدا یدو سه قدم هنوز

 ".زیبر لیتو هم پودرنارگ ایپر از فرصت هاست، ب یزندگ! نشو بابا دیحاال ناام "ـ
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 نیبود، به هرحال از ا زیوسوسه کننده ن د،یرس یبه نظر م زیآم نیبه همان اندازه که توه يدعوت به همکار نیا

پا و آن پا کردن باالخره برگشتم و کنار هاجر  نیا یبا اندک. توان توقع داشت مثل آدم رفتار کند یپسر نم

مردان  ينکنم جلو یسع گریماند که د ادمیهم  نیا. شله زردها شدم يرو ختنیر لینشستم و مشغول پودرنارگ

 !میایب يروستا و حومه افه شتر نیجوان ا

 »زهیپاقال«

در  یقانون شکن يکه برا یلیبا تمام پتانس يو دلچسب عزادار يمعنو يو صفر که تمام شد، حال و هوا محرم

 اریکه بس یجانکاه يداد، درواقع مردم روستا با وجود سرما یو خانه تکان دیع يرا به فضا شیخود داشت جا

 نیریش یرقابت گریکدیکرد، در شست و شو و رفت و روب با  یم یآنجا خودنمائدر  يتر از مناطق شهر شیب

پهن شده و منتظر آفتاب بود، هرچند که آفتاب  شیوارهاید يرو يا چهیقال ،يدید یرا م يداشتند و هرخانه ا

پر  يسوگوار امیکه به خاطر ا ییها افهیآن ق گر،ید ياز سو. شده بود ایمیواقعا ک یسرد و برف يروزها نیدر ا

اصالح شده و  یبه نحو دلچسب دیع امیشدن به ا کیحاال به خاطر نزد ور،چندش آ يشده بود از کرك و پشم ها

 یم يانرژ یحساب دنشانیبودند و آدم از د دیع يلباس ها ي هیمشغول رنگ و مش و ته ییروستا يخانم ها

 .گرفت

که رو به کوچه بود  يو پشت پنجره ا میست بشوصبحگاه جمعه د نیریبچه ها باعث شد از خواب ش يسروصدا

چشم چرخاندم تا  اریاخت یبودند، ب يو مشغول برف باز ختهیر رونیبچه ها ب یبود ول لیکه تعط نیبا ا ستم،یبا

پسرك  نیکه ا نمیرا بب یجمع آمد یخوشم نم ییجورها کی. از او نبود يکه خبر نیمثل ا نم،یکوهان را بب

پوشش  کیبرداشتم و با  زیام را ن یچرم يو دستکش ها دمیگرمم را پوش يبرخاستم و پالتو ست،یشرور درآن ن

! دمیپرست یحال و هوا را م نیکه چه قدر ا يدر برف فرو رفت، وا مهیتا ن میکامل وارد کوچه شدم، بوت ها

سکوت کردند، چرا  قهیدق کیبه احترامم  دمیو بوت خوشگلم را خر لتوپا یکه پارسال وقت یدوستانم خال يجا

 نیکردم ا یتر از آنچه که فکرش را م شیحاال ب! بود و نه از برف و باران يکه بعد از آن نه از سرما خبر

 .به دردم خورده دهایخر

من که حس . ستادندیکردم، برگشتند و سالمم دادند و مؤدبانه به خط ا یطور که به بچه ها نگاه م همان

 :تکان دادم و بزرگوارانه گفتم یدست شانیپر چسبانده بود براام بدجور آم يخودباحال پندار

 "!گل يبچه ها نیراحت باش "ـ
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را مورد  میقد قابلمه چهارنفره از نوك سر تا داخل پالتو یگلوله برف کیحرف  نیبعد از ا هیکمتر از ده ثان وظرف

 ....قرار داد شیلطف خو

نبوده، اما بچه ها؛ نه آن  يزیچ نیمطلقا چن »دیراحت باش«از که منظور  دندیفهم یرا م نیبچه ها کامال ا البته

 !دورتادورش بر صورت داشت يرشته کوه ها يبه پهنا يو لبخند ستادهیکه پشت سرم ا یکس

 "!شرف یب.... کوهانِ يا "ـ

 کیبردارم و به طرفش شل نیاز زم يخم شدم تا گوله ا اورمیکه کم ن نیا ياراده خنده ام گرفت، آنگاه برا یب و

ناآشنا داشت مقابل  يرا که چهره ا يکه از اصابت آن گوله در امان بماند پسر نیا يکنم، ناگهان کوهان برا

 !و او را سپر کرد دیخودش کش

احمقانه  يکوهان نوش جان کرده و حاال خنده  يرا که گوله برفم را به جا یبه جلو برداشتم تا کس یقدم چند

دهم، کوهان که متوجه  صیدر صورتش تشخ یاحتمال ییاز آشنا ییو ردپا نمیبب کیداشت از نزد بر دهان يا

 :شده بود بالفاصله گفت زینگاه استفهام آم نیا

 "د؟ینشناخت "ـ

 :دادم صیتشخ میرو شیرا در صورت پ ییآشنا يباال رفت و ته چهره  میابروها کدفعهی

 "!؟یستیاصغر خودمون ن!... تو؟ "ـ

 :کرد یاظهار نظر مضحک کوهان

  ".شده زهیخودشه، منتها بعد از محرم و صفر پاقال گه،یآره د "ـ

 .به وجد آمده بودند یبخندم، اصغر و کوهان هم حساب اریاخت یباعث شد ب »زهیپاقال« ي کلمه

 :خنده ام تمام شد رو به کوهان گفتم یوقت

 "زه؟یپاقال نیهست ا یحاال چ"ـ

 :گفت يجد یلیتکان داد و خ يسر کوهان

کارو  نیا ویو افترش غیو با ت دیجد ي وهیکه به ش میداره، از خودش شروع کن یکهن ي خچهیتار زهیپاقال "ـ

کردن؛ البته  یم ییکه تازه کشف شده بود پاقال زدا شیبا آت نشیکرده، اما پدربزرگش با قمه و اجداد نخست

 ".کردن یآب، زمستون ها با خاك خاموش م يتو دنیپر یم شیتابستون ها بعده آت

 :کرده ام نشیمثال تحس یالک یعنیتکان دادم که  يقرّاء سر یسخنران نیا از

 "هم موجوده؛ استاد؟ شیخیاسناد تار "ـ
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 :جواب مثبت تکان داد يبه نشانه  يسر

ور حقوق بشر سوخته ش کنار منش مین لیاز اجدادش که نتونستن به موقع خاموشش کنن، االن فس یکی "ـ

 ".شه یم يموزه لوور نگهدار يکوروش تو

 :بحث مسخره ادامه ندهم نیدادم به ا حیترج

 ".اومده که به جمع ما ملحق بشه ایمهمانه،  ایاومده، گفتم  دیاولش فکر کردم دانش آموز جد"ـ

 :منقلب شد کوهان

روستا؟ واقعا دل خجسته  نیبه ا ادیب یزندگ يبرا یکس يدرصد هم احتمال بد کی یممکنه حت یعنی! ؟یچ "ـ

کله پوك بشه  نیالبته اگه به ا. واردات مغز مطلقا نداره یروستا فرار مغزها داشته باشه ول نیممکنه ا! يدار يا

 "!گفت مغز

 .دیبه حماقت خند ختهیآم ییبایجور شک کیاصغر با  و

 :فکر کردم یکم

رو نداشته باشه، فقط امکاناتش محدوده  ییجا نیچن يتو یحسرت زندگ یاز اونه که کس باتریروستا ز نیا "ـ

به  نیو ا دیندار رستانیدب نجایمثال شما ا. جا نیمردم هم یتیکفا یگرده به ب یبرم شتریکنم ب یکه فکر م

 ".نه ای دیبه داشتنش حس کن لیداره که تما یخواست خودتون بستگ

 :با من مشارکت داشت یاسیس یاجتماع یفرهنگ یبحث علم نیدر ا یبه طرز باشکوه کوهان

 ".ادامه بده یجا بمونه به حمال نیهم ایبره خارج،  دیبا ای رستانیبرسه به سن دب یجا هرک نیبله، ا "ـ

 :محکومش کردم يجد ینگاه با

بعدش هم حاال چرا . یروستا اهانت نکن نیمردم ا فیکوهان خان حواس ات باشه به شغل شر ؛يآ يآ "ـ

 "داره؟ هیهاتون زاو يریگ میتصمحد  نیتا ا یعنیخارج؟ 

 "!منظورم خارج از روستاست خجسته دل "ـ

 :دیمزخرف خند ییاصغر با صدا و

 هه هه هه هه هه هه هه هه

 :ستمیاز او برگرفتم و دوباره به کوهان نگر دهیآنگاه د... مزه اش تمام شود یبه شدت ب يماندم تا خنده  منتظر

 "د؟یداشته باش رستانیدب دینخواه ای دیوجود داره که شما نتون یخب، حاال به نظر تو چه مشکل "ـ
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من و  نیب قیو عم يجد اریبحث بس کیحس کردند  یبودند وقت يمشغول باز شیپ یقیها که تا دقا بچه

 ...و دورمان حلقه زدند دندیکش يکوهان شکل گرفته آرام آرام دست از باز

 :گفت يجد یلینداشت خ يادیفرق ز مایا وسکه احساسش در آن لحظه با کارشناسان صد کوهان

رفتن داشته باشه، هفت هشت تا هم پسر که حوصله  رستانیدب يروستا ته تهش چهار تا دختر آماده برا نیا "ـ

 یکیدخترونه باشه و  یکیکه  میبد رستانیشه درخواست دو تا دب یم يداشته باشن، چه جور لیادامه تحص ي

 "پسرونه؟

کالس مختلط داد  کیشه درخواست  یبه خاطر تعداد کم بچه ها م ست؟ین یکه اصال مشکل نیخب ا "ـ

کالس مخصوص آموزش  کی هیکاف یعنیشه،  یمدرسه تون داره اجرا م يکه االن تو ینیدرست مثل هم

 ".رو خودم حاضرم تقبل کنم سشیکه تدر میمتوسطه هم بذار

 :جواب داد لیبار اسماع نیا

 "!میترسن منحرف ش یدن، م یط اجازه نممختل رستانیدب "ـ

 !هه هه هه هه هه هه

 :کرد لیحرفش را تکم زین کوهان

شده رو گرفته بود، دخترها کال  کیتفک يمجوز کالس ها رمونیمد ،ینیب یهم که م یدوتا مقطع نیتازه ا"-

 ریمد تیمختلط شده از درا یشکل نیاالن ا ینیب یبودن دوتا کالس، اگه م شتریکالس، پسرها هم چون ب هی

کالس ها رو مختلط کرد تا  دهمندن، بع ریرو چرب کرده تا گ نیاز مسئول یبعض لیدلسوز و باحالمونه که سب

 ".برخوردار باشن یسطح آموزش کیهمه از 

 !دهم يشود حاضرم به او رأ يجمهور استیر يدایخورم اگر کاند یواهللا داشت؛ قسم م يا یتیریمد نیچن

جواب  نیکردم بهتر ینگاه کردم، آنگاه سع دندیرس یدرد به نظر م یکه کامال ب ییشاد بچه ها يها چهره به

 :کنم دایممکن را پ

تا  یدبستان شیکه از پ يشهر يبا اون بچه ها سهیدرمقا نیبه نظر من شما که از دبستان کنارهم نشست "ـ

و تازه حس  دیکن یمحترمانه تر رفتار م یلینسبت به هم خ دنیدانشگاه رنگ جنس مخالف رو کنار خودشون ند

 ".شماها بشه نیب یتیروابط سالم و بدون نگاه جنس جادیتونه باعث ا یکنار هم بودن هاتون م نیکنم هم یم

 :آورد شیپ یسرش را اندک کوهان
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ها بگو  نیحرف ها رو به دهدار و بخشدار و استاندار و ا نیا یول میدون یما م يهمه  نویا! خجسته دل من "ـ

 "!میکنن ماها بز گَر یکه فکر م

 :مثل برق و باد از سرم گذشت يبه صورت اصغر انداختم و فکر ینگاه

 م،یروستا راه بنداز نیا يتو یدرست و حساب ونیزاسیپاقال هیو  میدست به دست هم بد دیفکر کنم با "ـ

 "ن؟یموافق

 :رو به کوهان کرد و گفت ایآنگاه ثر دند،یخند یها همه با سرخوش بچه

 "مون قشنگ شده؟ یآدم برف نیبب ایکوهان؛ ب "ـ

 :تکان داد و رو به من گفت يهم شاهانه سر کوهان

 "!واسه اوقات فراغت حرف ندارن شیخدائ! میهست تونیبعد يمنتظر طرح ها "ـ

 ریبزرگشان سراز یآدم برف يشده تنها گذاشت و به همراه بچه ها به سو رانیو یگرفته و احساس یمرا با حال و

 !ندازندیطور دستم ب نیدهند ا یبچه ها به خودشان اجازه م نیکه ا زمیمن چه قدر رقت انگ. شد

مطمئنم که  نقدریا یچه حساب يکردم بفهمم رو یسع دندیخند یکردند و م یم يطور که آن ها باز همان

 !کنم؟ نهیبه ياستفاده  یتیقادرم از هر موقع

 »!لترشکنیف«

بود،  زییپا زشییگفتند، پا یفصل ها دروغ نم نجایروستا بهتر حس کرد، ا نیباشکوه بهار را در ا دنیشد خرام یم

 دهیعمرم د يوچهار سال گذشته  ستیکه در ب یتر از تمام فصول يزمستانش زمستان و اکنون بهارش بهار

 .بودم

 دهیشان کوش زکردنیماه در تم کیاز  شیه بک ییو مردم با خانه ها دهیبه فضا پاش يزیها عطر دل انگ شکوفه

تماس  یبودم، من ط یمیو صم بایز يروستا نیازحاال دلتنگ ا. ماندند زشانیعز يبودند منتظر ورود مهمان ها

جا بود و دوست  نیدلم ا یبرگردم ول هرانحتما به ت دیع التیتعط يگذشته به مادرم قول داده بودم که برا يها

اگر  دمیشیبا خود اند یحت. تهران معاوضه کنم يغم گرفته  يرا با حال و هوا يزیدل انگ يهوا نینداشتم چن

 نیهم در ا یکردم که چند سال یم یرفتند حتما پدرومادرم را راض یکوچک ترم اکنون مدرسه نم يبرادرها

 . کنند یروستا زندگ

که به تمام روستا اشراف  یلند و باشکوهب يتپه  ياطاقم آماده گذاشته بودم و حاال رو يرا بسته و تو چمدانم

 میتازه و شاداب تازه سر از خاك برآورده و نس يسبزه ها ستم،ینگر یداشت نشسته و به مناظر اطراف م
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 یم يرنگم به باز یگل به يرا به همراه روسر میگذشت و موها ینوازش کنان از کنارسرم م یروحبخش

و باد فرصت نوازش آنها را  زندیبگر ياز حصار روسر یاندک میه موهاخلوت باشکو نیاجازه داده بودم در ا. گرفت

 ...کند دایپ

 :دیو مهربان به گوشم رس میمال ییحال و هوا بودم که صدا نیهم در

 "!جون نبیسالم ز "ـ

 :در نگاهم نشست يفرانک برق شاد دنیو از د برگشتم

 "؟ياومد یک ؟يچه طور! به به، سالم گلم "ـ

 :آورده بودم فشرد شیمصافحه پ يسبزه ها نشست و دست راستم را که برا يرو کنارم

 ".کالس هامون فعال تموم شد دم،یامروز صبح رس "ـ

 "؟يدار گهیچند ترم د "ـ

 ".نامه انیواسه پا میر یدارم، بعدش هم م گهیترم د هیکه بگذره،  نیا "ـ

 ".یموفق باش "ـ

 ".یمرس "ـ

 رونیشال نازکش ب ریبه طول کامل از ز بایبلند فرانک که تقر يموها: داشت يبهتر ي چهیباز مینس حاال

شان  یکه شراب ییبود؛ موها شیکه قرار نداشت موها ییتنها جا ياصال شالش رو میبهتر بگو ایبود،  ختهیر

 .دندیرس یو لخت به نظر م بایز اریکرده و بس

 :دمیپرس لیدل یفرانک انداختم و ب يبامزه  يبه چهره  یقیعم نگاه

 "کوهان چه طوره؟ "ـ

 :زد یدرباره اش حرف م بهیغر کی مثل

 "!که سوژه واسه زجر دادن داشته باشه حالش خوبه یتاوقت"ـ

 "نداره؟ ایحاال االن داره  "ـ

 !)شعور یب( "تهران؟ يبرگرد يخوا یم دمیگرفته س؛ شن یکم هیحالش  ینفهم یبفهم.....! يا"ـ

 :را فرو بلعم ارمیاخت یب يکردم خنده  یسع

 ".رم یخب آره، فردا صبح م "ـ

 "؟يگرد یبرنم گهید "ـ
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 :متعجب و دلخور شدم يقدر

 "؟یکن یم يفکر نیچرا همچ "ـ

 "!دونم چرا یها هنوز تموم نشده نم یقبل التیآخه تعط "ـ

 :جمله معاوضه کردم نیحال لبخند فروخورده ام را با ا نیبا ا! کامال مشخص است لشیالبته دل خب،

 "!ارمیمن کم نم "ـ

 :داد لمیهمراه با چشمک تحو يخوشش آمد و لبخند یلیخ

 "!نهیا "ـ

 :دیدوباره پرس آنگاه

 "خوش بگذرونن؟ التیتعط نجایا انیخانواده ت ب یبگ شهیحاال نم "ـ

در  ستیحال فکر کردم بد ن نیمن هم مشکالت خاص خودم را داشتم؛ با ا یبود، ول یدلچسب شنهادیپ چه

 :رمیاز لحن شان وام بگ يکوهان قدر يخانواده  يصحبت کردن با اعضا

 "!کنن؟ ییرایشما از ما پذ يالبد قراره خانواده  "ـ

 :جا خورده باشد یحت دیرس یبه نظر نم اصال

 "؟یکن ییرایازشون پذ یتون ینم تتیسوئ يتو یعنی "ـ

 ".میاریهم جا کم م دنیخواب يبرا. پنج تا میش یچهار نفرن که با خودم محداقل . تنگه یلینه گلم، جام خ "ـ

 :باال انداخت يا شانه

 ".گذشت بهشون یبگم؟ به هرحال خوش م یچ "ـ

 "!سرحال آوردنش دو سه برابر بشن يکوهان خان سوژه ها یمخصوصا وقت! اون که آره "ـ

 ...دیخند زیر

. چتمه يو و نستاگرامیو ا پیو اسکا بریبوك و وا سیهم اکانت ف نیبه هرحال با من در تماس باش، ا "ـ

 ".امیشماره واتساپ هم م نیضمنا، با هم

، اف (!)خوشگله یف یف ،یشصتادوهفت -اف«: خفنش انداختم یبه اسام ینگاه. درآورد و به دستم داد يبرگه ا و

 »(!!!)، فراخوفناك(!!)ریومپا

انگار نه انگار با ! خفن خوفناك انداختم ریومپا یشصتادوهفت نیبه ا ینگاه میفرو دادم و ن یدهانم را به سخت آب

 .رفته ناژیپات زیخانم معلم رقت انگ کیروح و روان  يرو یاسام نیا
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 ".دارم پیمن فقط اسکا! گلم....گ.. یمرس "ـ

 :باال رفت زیآم ریتحق یبه حالت شیابرو کی

 "!االیرو بشوت  یاف ب! و منم باور کردم یتو گفت "ـ

 :گفت یهمراه نداشتم، با آسودگ يزیاز فرانک خواستم چون خودم فعال چ ينبود، خودکارو کاغذ يا چاره

 ".بلو رو روشن کن "ـ

 !آشنا شوم، بلو را روشن کردم يجور کیهم  يکلمات اختصار نیمجبورم با ا ظاهرا

 :فرانک شد یوارد گوش زیمن ن يکاربر يبعد نام ها قهیدق چند

 » .خجسته نبی، ز(!)ها تن يز يز«

 یام واتساپ هم م یاصل يبود و با شماره  نستاگراممیو ا لیم یو ج پیمال اسکا یو دوم یمال اف ب یاول

 یچت ندارم و او هم باالخره ب يو و بریآمدم، دربرابر اصرار فرانک هم قسم حضرت عباس خوردم که اصال وا

 .شد الشیخ

 "!رمیگ یحتما باهات تماس م! جون يز يخب ز "ـ

 !فهیطا نیشوند ا یگرد شد، واقعا چه زود دخترخاله م چشمانم

 يگشتم تا برا یکه برم یچمدانم را تا کنار اتوبوس آوردم و برگشتم و درحال د،یفراق رس يلحظه  باالخره

که  یام را خالف جهت ياز کنار صورتم عبور کرد و روسر مینس فکنم،یب ینگاه بایز يبار به روستا نیآخر

تلخ  يتنگ کردم و لبخند یاندکبه من دست داد و چشمانم را  یکیبودم در هوا رقصاند، حس رمانت ستادهیا

 :متوقفم کرد ییناگهان صدا یبرلب نشاندم، آنگاه برگشتم تا سوار اتوبوس شوم ول

 "!!گولو يز يز "ـ

پسرانه  يدورگه  يصدا نیاما ا ست؛ین یکند حرف میصدا يطور نیدختر به خودش اجازه دهد ا کیکه  نیا

 !اعصابم بود يواقعا رو

 یدست دنمیو به محض د ستادهیگشاد ا يانداختم، کوهان با لبخند یآشنا نگاه يو به صاحب صدا برگشتم

 ...ایاش کنم،  یکم محل ایاخم کنم و برگردم بروم،  ایسرش داد بزنم،  دیدانستم االن با ینم. تکان داد

شود،  کیرا فرو خوردم و منتظر ماندم تا نزد ارمیاخت یا انجام ندادم، فقط لبخند بها ر نیکدام ا چیهرحال ه به

 ...و اصغر بودند عقوبیو  بایپشت سرش هاجر و ز

 :و دلتنگانه زیرفتار غم انگ يقدر يبزرگوارانه از خودم نشان دادم، به اضافه  یمعمول واکنش طبق
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 "کجان؟ هیبق! سالم بچه ها"ـ

 :کرده بود یمخف نشیدر آست یجواب دندان شکن کوهان

 يتابشون برا یب يچشما يحلقه زده تو يبا دسته گل و اشک ها نجایهمه ا یاالن تو توقع داشت یعنی "ـ

 "!؟یهست یماه رمضون الیسر هیوسط  يکرد الیخ ییبدرقه ت اومده باشن؟ نه خدا

تو؛  دیگو ینم -مخصوصا معلمش –آدم به بزرگترش دهم  ادشیگذشته بود که مثال بخواهم  نیکوهان از ا کار

 :از آن بدتر اظهار نظر بچه ها بود شکش،یپ یکی نیموارد اصالح شود ا ي هیحاالبگذار بق یول

 "شد نه؟ یم یلوس يچه صحنه ها "ـ

 "!بود يا شهیکل یلیآره، خ "ـ

 "!باشه يهند لمیعاشق ف ادیبهش نم "ـ

 "!!ادیبهش م شتریب یروس لمیآره، ف "ـ

 "....نکفیمخصوصا با کالش"ـ

 "!...محو شدن تو افق عدشمی"ـ

... 

 :کنند یها دهانم را آسفالت م یفسقل نیاگر االن ساکت بمانم ا دمید

به هرحال سالم منو به . نمتونیخواست قبل از رفتنم بب یدلم م یلینداشتم، فقط خ یتوقع نیمن چن ر؛ینه خ "ـ

 ".دیممنون که اومد د،یبرسون هیبق

 :را جمع کردند شانیدست و پا یکم زیو نسبتا خشنم آن ها ن يدرمقابل لحن جد و

 ".میکن یخواهش م "ـ

 ".دارید دیبه ام "ـ

 :نازك و قشنگش گفت يو به طرف اتوبوس رفتم، هاجر با صدا دمیکش یپوف

 "!!جون يز يز ریباهامون تماس بگ "ـ

 کیاتوبوس که راه افتاد . اراده ام را فروخورم یب يقادر نبودم خنده  گریبرنگشتم تا نگاهشان کنم چون د یحت

 یم میبه رو شهیآشکار از پشت ش یطنتیو با ش ستادهیبه بچه ها نگاه کردم که مثل فرشته ها ا گریبار د

 ل؟اسگ ایرسم  یبه نظر م یاجنّه بخندم مهربان و دوست داشتن نیا يدانستم االن اگر به رو ینم.... دندیخند

 ....!دمیهرحال خند به
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 ریتصو يلحظه ا یبود که حت نیا قتیحق یام بکاهد، ول یاز دلتنگ یتوانست اندک یدرتهران م زانمیعز دارید

داشتم، البته  ادیز یخانواده ام گفتن يبرا. شد یاش از ذهنم پاك نم یشرور دوست داشتن يآن روستا و بچه ها

بود که همه  يطور دمشینام یکه حاال پشت کوه م ییروستا بیو غر بیکردنم از خاطرات عج فیتعر ينحوه 

 :به من گفت یواشکیحق مطلب را ادا کرد و  »نیحس«بار برادر کوچک ترم  کیاما باالخره  دند،یخند یفقط م

 "!شدن ها؟ عیدلت لک زده واسه ضا ینفهم یانگار بفهم نبیز "ـ

 .نداشتم که بدهم یالبته من جواب و

قبول شده و االن اواسط ترم دومش بود با چنان  عیصنا یمهندس يهم که امسال دانشگاه رشته حسن  برادرم

 دیبد دیند نقدریبجه چرا ا نیا ییخدا اورم،یبود باال ب کیگفت که نزد یکالسش م ياز دخترها یآب و تاب

 رستانیدب انیمهد کودك تا پا از! است طفل معصوم دیبد دیخب معلوم است که ند! ا؟یخدا میگو یاست؟ چه م

شد اگر  یچه م میگو یم یرا بشناسد؟ گاه بیجنس غر نیخواهد ا یاز کجا م ده،یرنگ دختر را در کنارش ند

دختر و پسر را در  یمقطع کیالاقل تا  گرید یحجاب و اصول اخالق تیمثل پشت کوه با رعا رانیا يهمه جا

بچه ها تمام ذوق و  نیبه خدا ستم است ا! شود؟ يعاد شانینشاندند که جنس مخالف برا یکالس م کی

که مثل  یآن هم درحال! یتیو کم اهم يعاد اریبس زیچ نیچن کی يتجربه  يشوقشان دانشگاه رفتن باشد برا

به  شانیبرا یتیو نگاه جنس افتهیجنس مخالف  يرو یتوانستند شناخت کاف یها تا قبل از بلوغ م یپشت کوه

 .حداقل برسد

روز پشت لپ  کیگذشت،  امیا نیاز تکلف ا یناش يها یو خستگ دیمخصوص ع يدهایو بازد دیکه از د يقدر

در آنجا بودم او تهران  یام ارتباط برقرار کنم، واقعا متأسف بودم که تا وقت یتابم نشستم تا با دوست پشت کوه

 ! بود و حاال که من تهرانم او آنجاست

 .اش روشن بود ینبود اما چراغ اف ب لیموبا يکدام از شبکه ها چیزمان خاص مشغول ه نیدر ا ظاهرا

 :چت شدم وارد

 »!فرا خوفناك سالم«

 »!!گولو يز يماهت ز يسالم به رو بعععععع«

 »االن؟ ییکجا«

 »!!تورنتو گه،ید معلومه«

 »!اوف«
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 »!يتورنتو رو از دست داد دیکه ع یخل یلیخ«

 ».سال بعد شاالهیا«

 ».يدار يعجب دل خجسته ا ؟یینجایا ندهیتا سال آ يفکر کرد یعنی«

 »ن؟یکن یم رونمیب یبگ يخوا یم«

 »!يتورنتو هدر بد يوقتت رو واسه بچه ها دیکه نبا یرس یم جهینت نیکه نه، اما خودت کم کم به ا ما«

 ».کنم یمن آدمشون م! يکرد فکر«

 ».باش هیبعد به فکر آدم کردن بق! یخودت دم بکش سایوا حاال«

 »ها کوهان پس کله؟ یاعصاب رو«

 »؟يدیکجاشو د حاال«

را بهانه  يربع ادامه داشت، آنگاه فرانک عذرخواست و کار کیمان تا  یبا شوخ ختهیو آم مانهیصم يو گو گفت

 .کرد و چت را بست

 »k1«: ينام کاربر نیآمد با ا میبرا یدرخواست دوست کیساعت بعد  مین حدود

 :آمد شیاز سو یغامیبالفاصله پ رفتم،یاش را پذ یستو دو دمیبرچ يو لوچه ا لب

 »؟یشوت یم ویب! زمیعز يکه درخواستم رو قبول کرد یمرس«

است، به هرحال » خودبانمک انگار«و  تیترب یب اریبس يبچه امروز کیصحبت کردنش معلوم بود  ينحوه  از

 :چه بوده بیو غر بیعج يجمله  نیتا بفهمم منظور او از ا دیطول کش قهیپنج دق بایتقر

 ».تهران 24 نبیز«

. ندارم یقصد و هدف يمجاز يها یدوست نیو واقعا از ا میدختر جوان و تنها کیبه هرحال من هم ! ام شرمنده

 :دیرا شوت شیویب زیبعد او ن یلحظات

 ».فرانسه 30 وانیک«

 :کردم تعجب

 »؟یکن یم کاریچ فرانسه«

 ».خونم یم یمیوشیب یرفتم، مهندس لیادامه تحص واسه«

 ».یباش موفق«

 ».ممنون«
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را درك کنم،  »یشوت یم ویب«در فرانسه و  »یمیوشیب« التیتحص نیا نیب یفکر کردم نتوانستم ارتباط هرچه

 .دادم به صحبت ادامه دهم حیحال ترج نیبا ا

 :دیپرس

 ».ها نیو ا التیتحص ؟یکن یچه م تو«

 ».کنم یم سیفعال تدر یمحض خوندم، ول اتیاضیر من«

 ».یبه، چه عال به«

 ».ممنون«

 »مجرد؟ ای یمتأهل«

 » شما؟. مجردم«

 ».ازدواجم اگه خدا بخواد يهم مجردم، اما در آستانه  من«

 ».يپس نامزد. یبه، به سالمت به«

 ».قایدق نه«

 »؟يخواستگار«

 ».نه«

 »؟یخب پس چ ا«

 »!عاشقم«

 ».یبهش برس دوارمیام! یآخ«

عقب مونده  یشم ول وونهید رهیکشم از نگاهم بگ یدارم خودمو م.... ستیفهمه، تو باغ ن یاصال نم... بگم یچ«

 ».ستین شیحال یروان ي

 :و روح وروانم شد وریبرد و مانت یک یباعث آزردگ شیها حرف

 "؟یمؤدبانه تر راجع به عشقت حرف بزن یکم ستین بهتر«

 »مؤدب باش؟ یگ یم تو رمیم یمن دارم م! يدار يبابا عجب دل خجسته ا برو«

داشتم خشمم را کنترل  یکه سع یبعد درحال یلحظات» !گفت االن؟ یچ نیا« د،یبه سقف چسب میابروها کدفعهی

 :کردم پیرا گاز گرفتم و تا نمییکنم، لب پا

 »؟یخون یم یمیوشیب یو مهندس یسالته و از فرانسه هست یکه س یمطمئن«
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 »گم؟ یمن دروغ م یعنی«

 » !ست؟یتورنتو ن يتو ییجا هی یگ یکه م يفرانسه ا نیاصال ا نم،یبب!... دونم واال ینم«

 »!خخخخخخ«

نگرانش  يبا خانواده  ییدئویتماس و يکرد و به بهانه  یعذرخواه وانیجناب ک م،یبگو يگرید زیخواستم چ تا

 !چت را بست رانیدر ا

 »!مگه دستم بهت نرسه جونور«...خورد یخونم را م خون

*** 

با  دم،یکه پشت کوه ها بود گرد يدور افتاده ا يروستا یراه دیرس انیبه پا دیع التیکه تعط نیمحض ا به

رفتم به  کراستی ياستقبال کننده ا چیو بدون ه دمیغروب بود که رس! ستمین فشیکه قادر به توص یاقیاشت

 يا«:و با خودم گفتم دمیشک یهمنطقه بود، آ نیا يتپه  نیبلندتر يکه باال يخودم در مدرسه ا تیسوئ

 »!!یبیغر

و اصغر  عقوبیچشمم افتاد به کوهان که به همراه  اطیآن روز قبل از شروع کالس ها درست وسط ح يفردا

 :حرکت کردم تا به موقع به آن ها برسم يتر شیب يبا عجله  یمشغول رفتن به کالس بود، کم

 "به به؛ احوال جناب کوهان؟ "ـ

 :گرفتند یشیپ گریکدیزدند و در سالم کردن از  یلبخند پت و پهن دنمیبا د هرسه

 ".مبارك دتونیع! سالم خانم "ـ

 ".شما هم مبارك دیسالم، ع کیعل "ـ

وانمود  ستیمشغول پنهان کار دیرس یشدم، کوهان که به نظر م رهیچشمم را تنگ کردم و به کوهان خ آنگاه

 .گردد یم يزیآسمان دنبال چ يکرد تو

 :کردم یساختگ يا سرفه

 "جناب مهندس؟ انایاح ستیمتعلق به شما ن یاف ب يتو k1 ينام کاربر نیا نم،یبب "ـ

بهت زده به خودش گرفت که کامال  یآن حالت يتالش کرد بتواند خنده اش را کنترل کند، به جا یلیخ

 :بود یساختگ

از  ادینه اصال به من م م؟یما همه مثل خودت يتو فکر کرد!!! الیواو! ؟یاف ب ینه االن گفت! ؟یاف ب "ـ

 "استفاده کنم؟ لترشکنیف
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استفاده کند چون او  لترشکنیآمد از ف یاصال به او نم ییتنگ شده براندازش کردم، خدا يبا چشم ها یکم

 ! بود فونیسا يشده  تیآپد يخودش نسخه 

نداشته  شیو اجازه دهم کوهان به ر نجایا ستمیکه با نیدادم به سمت کالس حرکت کنم تا ا حیهرحال ترج به

 .ام بخندد

آمد  شیپ یتیاثنا موقع نیبا بچه ها مشغول درس دادن شدم، در هم یکالس بعد از خوش و بش و احوالپرس سر

 :دهم حیتوض یقانون شکن يدرباره  یتا کم

که  هیعیکامال طب نیا. اشتباهه نیما، وضع قوان يجامعه  يتو یقانون شکن لیدل نیمهم تر ز،یعز يبچه ها "ـ

عبور ومرور  يهم برا يا گهید ابونیباشه و خ یمحل یدسترس يتنها امکان موجود برا کیبار ابونیخ کی یوقت

 یشن دست به قانون شکن یمجبور م دمکنه مر کطرفهیرو  ابونیخ نیوضع بشه که ا یموجود نباشه، اگه قانون

به شبکه  یاالن دسترس. که منع شده وجود نداره يزیچ يبرا یمناسب نیگزیبزنن و خالف کنن، چرا که واقعا جا

واقعا  ینقض قانون، ول یعنی لترشکنیشن و استفاده از ف یم لتریرو داره، ف تیوضع نیهم هم یاجتماع يها

به  یدسترس يکه اصوال منع افراد برا نیشده وجود نداره، ضمن ا لتریکه ف يشبکه ا يبرا یمناسب نیگزیجا

انسان به : آمده ثیکه در احاد نیکما ا. بشه یلجاجت در سطح عموم جادیتونه باعث ا یامکان خاص م کی

 ".تره صیشه حر یکه از آن منع م يزیچ

 !و خشنود بودم یدست اندرکاران راض يباشکوه از خودم و همه  یسخنران نیا بابت

لپ تابم  يپا یمحل ینیریش يم و قدرتازه د يچا وانیل کیدر کردن، با  یخستگ يبرا یروز عصر وقت آن

 :آمد k1از طرف  یغامیرا روشن کردم، پ لترشکنمینشستم و ف

 یلیکنن که خ یوانمود م یکنن ول یم یکه همه قانون شکن نیا اد؟یتو خوشم م یچ یاز چ یدون یم«

 »!عاشقتم یعنی ؛یکن یم هیرو توج یقانون شکن يا ستهیتو به نحو شا یقانونمندن، ول

 :پنهان کردم و نوشتم تمیسوئ واریرا از در و د لبخندم

 »!فونیرسم جناب سا یم خدمتت«

 :آورد یشرف کم نم یب

 » کردم؟ یم کاریچ دیمن با اوقات فراغتم با يتو اگه نبود! خجسته دل خودم چاکر«

 شیخود به نما یغروب را در قاب چوب شیگرگ و م يسه بعد ریچشم به پنجره دوختم که تصو یدرماندگ با

 کردم؟ یپسر پررو چه کار م نیبا ا دیگذاشته بود، با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٥١ 

 »؟یستیتو مگه کوهان ن وان؟یحاال چرا ک نم،یبب«

 »کنم؟ یدماغ عمل کرده خودمو کوهان معرف يدخترا يکه جلو يندار توقع«

 »خواهرتم که کوهان پس کله نبود بچه؟ اسم«

 ».شیرینگ يکن جد یکلن سع. باالست يادیز شیکن، اون دوز مصرف ولش«

 ».غلطه، کال درسته کلن«

به  يد یکه تو سرکالس درس م ییزهایچ گهیباش، د تیآپد! گولو يز يز یش یهم آشنا م دیجد يامال با«

 ».خوره یم یبتن نهیدرد عهد پار

 . زمیخودم بر يبرا گرید يچا وانیل کیچت را بستم و رفتم تا  يبهانه ا ای یخداحافظ چیه یب

 :گذاشتم امیپ کیفرا خوفناك  يبرا آنگاه

 »ه؟یکوهان چ یواقع اسم«

 ».وانیک«

 »حاال چرا کوهان؟! مدرسه ست يتر از اسم ثبت نام شده ش تو یواقع شیاف ب ينام کاربر پس«

 نیا! »پدرمن کوهان دارد«: نوشته بود» کوهان« يبا کلمه  يامتحان جمله ساز ياول که بود، تو کالس«

کوهانش هم  تیوضع يدرباره  یاهل محل موقع احوالپرس گهیشد جوك سال، بعد از اون پدرم که دجمله 

ثبت نام  يتو گهید! ادیرو عوض کرد به کوهان تا حالش جا ب وانیشد و اسم ک يکفر یکردن حساب یسؤال م

 »!کرده کاریبمونه که با آبرو وشرافت پدرم چ ادشیتا  سنینو یکوهان م نیمدرسه ش هم هم

 .کوهان سردلم ماند يدرباره  گرید يزهایچ یلیحال مثل خ نیبود؛ با ا يتکان دهنده ا داستان

 »بچه؟ نیگه ا یم یباالست، چ تیدوز مصرف رمت،ینگ يگفت جد یم«

 »!!شیگرفت يجد نقدریکه هنوز ا يخجسته ا یلیخ«

 ».باش مؤدب«

 »!!!يخر یلیخوام؛ خ یم معذرت«

 :کردم پیتا تایماندم، نها رهیخ واریاف شد و به دخط ص کی هیشب میها لب

 »!بهتره نیانگار ا خب«

*** 

 »هولناك شب«
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آن  یبود، گاه زیترسناك ن يآسا و تگرگ ها لیس يآبستن باران ها شیها ییبایروستا با تمام ز نیدر ا بهار

و  دمیترس یسن و سالم م نیبا ا زیمن ن یرعد وبرق و صاعقه گوشخراش که حت يبود و صدا دیقدر بارش شد

 .شد یبرق هم قطع م واقعجور م نیبدان جهت که معموال ا کیکردم، تار یکز م کمیتار تیسوئ يگوشه 

کردم  یفکر م نیبه ا دیگرد یوحشت بر سرم آوار م یشدم و وقت یدلتنگ م ییهمه تنها نیبه خاطر ا یگاه

 یشگفت انیپرسد؟ حاال خانواده ام در جر یروستا حالم را نم نیدر ا یهمه تنها باشم؟ چرا کس نیا دیکه چرا با

دخترك تنها کنج تک  نیدانند ا یم کهروستا  نیاما مردم ا ست؛ین يگله ا ستندیروستا ن نیدر ا عتیطب يها

 چد؟یپ یاز وحشت به خود م بانهیاطاقش غر

کردم االن است که  یحس م یهگشت، گا یم شتریشد، وحشتم از رگبار ب یتر م کیکه رعد و برق نزد هربار

تجاوز کرده  یابرها از حد خانوادگ نیب يدعوا ایاطاقم را خرد کنند  يها شهیش یخی يپونگ ها نگیتوپ پ نیا

کوهستان قرار داشت بخورد  يبلندا درکه درست کنار خانه ام که  يرا نشانه روند، آنگاه تصور صاعقه ا نیو زم

در بهار هم روستا را رها  یگزنده حت ينبود و سرما يگاز خبر یاز لوله کش نجایا. افکند یتمام تنم را به لرزه م

رو به خاموشم را  يو چراغ ها اورمیب زمیه اینفت  يانبار يو از تو رونیبروم ب دمیترس یم یکرد، حاال حت ینم

 .کنم ایاح

 يو از رو دمیکش نیزم يرمقم را رو یآمده، تن لرزان و ب یامیبه من فهماند که پ یاعالن گوش يصدا

اطاق را به من  يآسمان بود که تنها لحظه ا ي کپارچهیرا برداشتم، هنوز تنها نور اطاقم برق  یگوش رمیزتحریم

 .گرفت یهرآنچه را داده بود پس م بیمه یغرش يداد و بعد با صدا ینشان م

 :به خطوط آن منطقه نداشت یشباهت چیکه ه يشماره ا شیناشناس با پ يبود در واتساپ از شماره ا یامیپ

 »؟یخوب«

 :دیرس یبه نظر م ینفر نگرانم باشد کاف کیکه  نیخط نگرانم است؛ هم يآن سو یمهم نبود که چه کس میبرا

 »نشناختم شماره ت رو دیببخش اد،یز نه«

 »!غرومبه یآخه آسمون بدجور داره ور م. نه ای يفقط خواستم بدونم زنده ا ست،یمهم ن «

 »ترسناکه، اما چرا حال من برات مهمه؟واقعا  آره«

 »!مهم نباشه؟ گهید یناراحت اگه«

 :نشاند یبرلبم م يو کم کم لبخند دیبخش یم لیکوتاه داشت وحشتم را تقل ياس ام اس ها نیا
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 ادشی یتیوضع نیهمچ يتو یکه حت هیدونستم ک یفقط کاش م. نفر به فکرمه واقعا ممنونم کیکه  نیهم«

 ».نرفته من هم هستم

 »گهید مینیا ما«

 »!کوهان یمرس«

که طرف مقابل خودش  نیچه ساده دالنه رفتار کرده ام، واقعا الزم نبود قبل از ا دمیارسال را زدم تازه فهم یوقت

 ....بزنم یحدس نیکند من چن یرا معرف

 »چرا فکرت رفت سمت کوهان؟ حاال«

تکلف  یراحت و ب یلیذاره و باهام خ یحساب کتاب سربه سرم م یکه ب هیچون تنها کس دیدونم، شا ینم«

  ».کنه یبرخورد م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 »!قدر قانع نشده بودم نیحاال به عمرم ا تا«

از دستم  یو گوش دمیکش یغیج دیرس یبه نظر م کینزد تینها یکه ب یرعد وبرق يکوبنده  يبا صدا ناگهان

ام گشتم و  یدنبال گوش نیزم يدستم بر رو دنیو با کش دمیخز نیزم يبعد بررو یلحظات.... پرت شد نیبه زم

 :کردم شیدایباالخره پ

 يکه نگرانم بود یمرس. کن یبگو اگه هم نه خودت رو معرف یکنم سربه سرم نذار، اگه کوهان یم خواهش«

 ».یرو اعصابم گهیاالن د یول

 »راحت ترم يجور نیبده ناشناس باهات حرف بزنم، ا اجازه«

 »نه؟ ای یو کوهانفقط بگ باشه،«

 »؟یکن یبگم نه، باور م اگه«

 »!رممکنهیغ بایکمه، تقر یلیکه کوهان راست بگه خ نیباور ا خب،«

 یکه ازش م یباشه در هرصورت باور جواب ياعتماد رقابلیاصرار نکن، چون اگه طرف مقابلت آدم غ پس«

 ».رممکنهیغ يشنو

 »!قدر قانع نشده بودم نیحاال به عمرم ا تا«
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 نیبود که بتوان به کوهان نسبتش داد، ضمن ا يزیو مؤدبانه تر از آن چ میمال اریشماره بس نیصاحب ا لحن

 یخواست خودش را معرف یاما واقعا چرا نم. خورد یمثل کوهان نم يبه بچه ا شیکه منطق پشت حرف ها

 کند؟

 یرو نم تیشارژ باتر نیا تر از شیشماره اس بده، چون برق قطعه ب نیاومد به هم شیبرات پ یمشکل اگه«

 »!فعال. رمیگ

 »!فعال ،يکه همه جوره هوامو دار یمرس«

بفرستم  شیام آن قدر پر بود که برا یگوش يشدم که پشت خط بود، دوست داشتم باتر یدلتنگ کس اریاخت یب

کند، حرف زدن با او آرامش بخش بود، الاقل  يتواند ساعت ها با من اس ام اس باز یو م ستین یفعال مشکل

کوهستان وحشتناك و  نیا دلخاموش و خلوت در  يکه من تک و تنها در مدرسه ا زیخوف انگ طیشرا نیدر ا

 . بردم یبه سر م بایز

 یگرفتم به هرعذاب میاما تصم دارها،یسرا شیاطاقم را ترك کنم و بروم پ يلحظه ا یجرأت نداشتم حت اگرچه

نداشت و باد کوهستان باران و تگرگ را به  یچندان ریچتر هم تأث یخودم را به اطاقشان برسانم، حت که هست

مشتم به صدا  دنیبودم، دررا با کوب ندر اطاقشا يآب شدم، حاال جلو سیخ هیو ظرف چند ثان دیسروکله ام پاش

 :درآوردم

 "!دیتوروخدا دروبازکن م،یاقدس خانم، مش رح د،یدروبازکن "ـ

 یراهم برق يخسته و درمانده به اطاقم بازگشتم و بدرقه  دم،یشن یکمتر جواب م دمیکوب یبه در م شتریب چههر

اطاقم انداختم و در را  يو خودم را تو دمیکش یغیج. اصابت کرده بود نیبه زم ایترسناك از آسمان بود که گو

بخواهد وارد  یکس طیشرا نیاگر درا ست؟ین نازشا يخبر چیکجا رفته اند که ه دارهایسرا نیا یعنیقفل کردم، 

احاطه شده بود  نیآهن ياز نرده ها یبا حفاظ نجایتوانم بکنم؟ اگرچه دورتادور ا یم یشود من چه غلط تمیسوئ

 .افتی ینم لیتقل زیحفاظ ها ن نیبا ا یوحشت من حت یول

شدنم را به شارژر وصل کردم و درحال خاموش  یموقع استراحت بود، گوش گریشب بود که برق آمد اما د مهین

الوقوع  بیقر یتپ تپ کنان خبر از خاموش ستیتو دم،یتختم دراز کش يچراغ ها را دوباره خاموش کردم و رو

که بود  ینبود، به هر زحمت يگرید زیسوخته چ میخاکستر ن یزنگ زده هم جز مشت یزمیه يبخار يداد، تو یم

 به اطاقکم بود رفتم،  دهیکه درست چسب يو ترسان و لرزان و با عجله به طرف انبار دمیام را پوش یباران
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مدرسه  يدرحال تماشا ایکه گو دمیرا د يمرد ي هیافتاد و سا میروبه رو يچشمم به تپه  یکیدر تار ناگهان

 يدرون انبار به يتر از آنچه که تا کنون داشتم تمام وجودم را دربرگرفت و از سرناچار قیعم یبود، وحشت

برگشتم و دررا قفل کردم، حاال  اقو دوباره به اط دمیرا به سرعت قاپ شیرو فیکوچک نفت و ق تیو پ دمیخز

 نیبا وجود ا یکه حت یتیمرا به خطر انداخته بود، امن تیامن يزیاز هر چ شیترسناك ب ي بهیحضور آن غر

 .دیرس یبه نظر م ریپذ بیآس تینها یب زین نیحفاظ آهن

با  دیآشپزخانه گذاشتم، با ينفت را همان جا گوشه  تیو پ ختمیر ستیلرزانم نفت را درون تو يدست ها با

که بخواهم  نیدادم تا ا یم حیرا ترج نینداشتم و ا يگرید يواقعا چاره  یساختم ول یگند نفت تا صبح م يبو

 .رونیدر ب نیدوباره بروم از ا

 رقابلیغ یرا که هنوز از وحشت میدست ها د،یبه اطاق بخش یدلچسب يکه جان گرفت گرما ستیتو ي شعله

 :دادم امیناشناس پ يدرحال شارژم بردم و به شماره  یبه سمت گوش دیلرز یم فیتوص

 »ترسم یمن م نجاست،یا یکی«

 :آمد یبعد جواب قهیدق کی حدود

 »ستن؟ین دارهایسرا مگه«

 ».جوابمو نداد یشکیدر زدم ه ینبود انگار، هرچ یکس چیه یرفتم در اطاقشون ول سرشب«

 "شن؟ یمواقع سخت گم و گور م يتو شهیها هم نیچرا ا. بهیعج«

 :تر شد قیو عم قیعم وحشتم

 »؟یچ یعنی«

 »؟ینیرو بب ارویاز پنجره اون  یتون یم نمیولش کن، بب فعال«

 ....انداختم رونیبه ب ینگاه

 »سادهیهنوز وا آره،«

 یرعد وبرق بشه و کس نجوریارتفاعه، امکان نداره ا يتو نجایصاعقه کارش تمومه، ا هیباشه با  زادیآدم اگه«

 ».ستین زادیکه آدم نیا ای رشدهیاز جونش س ایاومدن داشته باشه، پس  رونیجرأت ب

 ....خورد یبه هم م میآشکارا دندان ها گرینامرد وحشتزده ام کرد، حاال د کیاز احتمال حضور  شتریحرف ب نیا

 »هم وجود داره؟ زادیرآدمیغ نجایا یبگ يخوا یم«

 »؟يدیترس ه؟یچ«
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 »ست؟ین ترسناك«

 »!دنیمنطقه که همه جورشو د نیواسه مردم ا نه«

من واقعا . کنم یبرخورد م يزیچ نیباره که با همچ نیاول نیو ا ستمیمنطقه ن نیمن متعلق به ا یول متأسفم«

 »؟یگ یچرا اسمتو نم ره؟یبگ ذره دلم قرار هیصدات بزنم که  یچ.... دمیترس

 »باشم؟ یک يفرضم کن، دوست دار يدوست دار یصدام کن، هرچ يدوست دار یهرچ تو«

 يمثل پدرم که پشت و پناهم باشه تو يمرد هی ایهمسن و سال مادرم،  یخانم مهربون باش هیدارم  دوست«

 ».شه یو دل نگرونم نم ستین شمیپ یکس چیکه ه ییشب ها نیا

همون  ،يریاز لنگ درازش فاکتور بگ یتون یالبته م ؟یابوت منو بابالنگ دراز صدا کن يمثل جود يخوا یم«

 »چه طوره؟! يگم جود یمن هم بهت م. بابا خوبه

 :داد یکه چندان هم آزارم نم ییپشتش نهفته بود، معنا یهم معن يهرچند که قدر ،یجالب شنهادیپ چه

 »!يایا لنگ دراز جوون از آب درنکه مثل باب نیالبته به شرط ا موافقم،«

 ».نظر مطمئن باش نیبابا، از ا یراحت بهم بگ الیبا خ یاون قدر هست که بتون سنم«

 :ام شد یموضوع باعث دلگرم نیا

 »!بابا یاوک«

 :را حس کردم يبعد امیمهربان پشت جواب پ ولبخند

 »!يجود یاوک«

کرده باشد همان جا  یکه حرکت چندان نیمرد بدون ا ي هیو دوباره به پنجره نگاه کردم، سا دمیرا گز لبخندم

ضربه  نیچن ریگزد ز یککش هم نم یست که حت یچه جور آدم نیبود، ا ستادهیتگرگ هولناك کوهستان ا ریز

 ؟ییها

 هیشب يزیبلکه چ ست،یاجنه ن ایانسان  کیاصال متعلق به  هیسا نینکند اشتباه کرده ام و ا دمیشیخود اند با

و تمام دقتم  ستمیمشکوك نگر ي هیبه سا رهیرفتم، از پنجره خ شیپ یبه خود دادم و کم یجرأت مترسک است،

نمود، ناگهان صاعقه زد، درست همان  یکامال انسان م یکرد ول ینم یاو کردم، ظاهرا حرکت ییرا عطف شناسا

وحشت  یاو حت یآتش فرورفت، ول يبود در شعله ها یکیکه همان نزد یبود و درخت ستادهیکه آن مرد ا ییجا

 !.....باشد دهیترس یحت دیرس یبود و به نظر نم ستادهیحرکت ا یروشن آتش ب هیدر سا خت،یهم نکرد، نگر
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 یبه هم م میدندان ها..... چهارقل، هرچه سوره که حفظ بودم ،یالکرس ۀیو تند شروع کردم به خواندن آ تند

 .رفمط يدانستم با چه جور موجود یخورد و نم

 »اون جاست؟ هنوز«

 :کردم پیام را برداشتم و جواب را با انگشتان لرزانم تا یگوش بالفاصله

 ».ستادهیحرکت ا یاون همون جور ب یگرفت ول شیآت شیصاعقه زد درخت کنار ه،یچ نیدونم ا ینم«

 ».از مابهترونه يبه احتمال قو یول ،ینترس دوارمیام«

 »نه؟ ،یکن یم یشوخ يدار«

رفتار  يشتریب اطیبا احت یکم هیگفتم که  نویباعث وحشتت بشم؟ اما ا یطیشرا نیچن يتو دیدخترم، چرا با نه«

 ».یکن

 »کنم؟ کاریچ دیبا االن«

با خوندن قرآن  دیشه با کیکنن، پس اگه اون قصد داره بهت نزد یهم عبور م واریکه اجنه از درود یدون یم«

 ».يو راه ورودش رو ببند یباعث وحشتش بش گهیاوراد د ای

 !بخشد یبه من م یزند چه حس خوب یاز قرآن حرف م يطور نیا یوقت ا؛یخدا آه

 ».ترسم یواقعا م یخوندم، ول یحاال داشتم قرآن م نیهم«

 ».نگران نباش. کنم یجا برات دعا م نیهم از هم من«

 میکند و هوا یروستا به من فکر م نیانفر در  کیدلم واقعا آرام گرفت، چه قدر خوب است که  یدلگرم نیا از

 ....را دارد

خوش ! جهنم یانگار برگشت«: گفتم رلبینبود، ز يبر فراز تپه اثر ستادهیا ي بهیاز آن غر گریکه تمام شد د آتش

 »!یلعنت ياومد

 یسرشار از محبت چه کس يفکر که پشت آن اس ام اس ها نیشده بود، ا نیسنگ دیجد یشب دلم از حس تمام

 دواریدروغ چرا؟ ام«.... کرد یدارد حالم را دگرگون م بیغر يدخترك تنها نینسبت به ا یاست و چه احساس

و  ستیدختر ب هی ياهایرؤ يتو نتو اال ،یخانم مهربون مثل مادرم باش هی ایمرد بزرگسال مثل پدرم  هی ستمین

 یتو خواستن! دلم پر شده از هوات یلو یهست یدونم ک ینم.... يدیسوار بر اسب سف يچهار ساله، شاهزاده 

اون قدر ... يکرد میو آرامشت رو خرج نگران يدینبود تو حالم رو پرس ادمیجا به  نیا یشکیه یچون وقت یهست
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شه  یتونه باشه؟ م یم یک یعنی ا،یآه خدا! ترسم یاز اون موجودات ازمابهترون هم نم یحالم خوب شده که حت

 »...؟یبه روم بازکرده باش اهامویشهر رؤ يشب وحشتناك دروازه  نیا يتو

خسته از شب  ینبود، با تن يسهمناك خبر ياز آن غرش ها گرید یبود ول يآن روز که هنوز هوا ابر يفردا

به تپه  یبرسم برگشتم و نگاه اطیح ي انهیکالس به راه افتادم، قبل از آن که به م يبه سو ياجبار يداریب

 دهید یمشکوک زیروز چ ییروشنا رو ناشناخته را رصد کرده بودم، د بیجود عجمو کی شبیکه د ییانداختم، جا

 :مرا به خود آورد ییشد، صدا ینم

 "خانم؟ يگرد یم يزیسالم، دنبال چ"ـ

 :به کوهان انداختم یو نگاه برگشتم

 "چه طور مگه؟.... سالم، نه "ـ

 دهیتو هم د دیبوده، گفتم شا سادهیباال وا نیآدم خوشحال ا هیرعد و برق  يتو شبیگه د یآخه هاجر م"ـ

 ".شیباش

 :را فراگرفت میسراپا وحشت

 "؟یکن یکه نم یشوخ "ـ

 ".دنشیهم د میو ابراه نیکنم؟ تازه شاه یشوخ دیبا یواسه چ ،يز ينه جون ز "ـ

ا در آن ر میو ابراه نیکرد، توجه شاه یزبانش خارج م ریادبانه که بدون کمک دستش از ز یب یبعد با سوت و

دوان  بایتقر زیآن ها ن. دست از آن ها خواست خودشان را برسانند يبه خودش جلب کرد و با اشاره  اطیح يسو

 :سالم مؤدبانه گفتند کیشدند و بعد از  کیدوان نزد

 "شده؟ يزیچ "ـ

 :دمیپرس

 "ن؟یدید یرو اون تپه چ شبیشما د "ـ

 :با لکنت گفت میدوختند، آنگاه ابراه گریکدیو به  دندیمضطربشان را از من دزد يها نگاه

 "!بود.... صاعقه خورد بازم ...درخته ص یوقت.... بود..... اون باال یکی... هی "ـ

 "!شد بیغ هوی... بعدش "ـ
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اگر  یکرد، چرا که حت یدلم را خال يتو يگریزدیاز هرچ شیافزود ب میبه گزارش ابراه نیکه شاه يا جمله

 یقیمن و بابالنگ درازم را به طر یامکیپ ينفر مکالمه  کیکه  نیا ياظهارات آن ها را بشود گذاشت پا

 ...گفته نشده بود اه امکیدر پ ییآخر واقعا جا يجمله  نیو خواسته سربه سرم بگذارد، ا دهیفهم

 :به زحمت اعتراف کردم... است دهیبود که رنگ از رخم پر دهیداشت و فهم رنظریحاالتم را ز یبه خوب کوهان

 "....دمشیمن هم د"ـ

متعجب به نظر  یحت ایکوهان اصال وحشتزده  یچشمان گرد شده شان را به من دوختند ول نیو شاه میابراه

 :دیرس ینم

 "!جنه ست،ین یمهم زیبابا چ دینترس "ـ

 :کردم آرامشم را حفظ کنم یسع

 "!واقعا؟ ستین یزمهمیچ "ـ

 :مان داد لیتحو یمضحکبه شدت  اظهارنظر

گن  یمردم م اد،یبزن و بکوب م يکه هرشب صدا هیجائ هیمحل ما  يشدن، تو يآره بابا، واسه من که عاد "ـ

 "؟یعنیدارن  یالمصبا هرشب هرشب عروس نیجنّ هاست، فقط موندم ا یعروس

 ...ترسناك بود يحرف قدر نیا یکوهان اصال قابل اعتماد نبود ول هرچند

 "؟يدیبزن و بکوبشون رو شن يخودت صدا يتو با گوشا یعنی "ـ

از ! دارن یتوپ يها کهیت یلیخ!! دمیدو سه بار هم رفتم باهاشون رقص! يدار يعجب دل خجسته ا! دم؟یشن "ـ

بار هم عروس و  هیفقط راستشو بگم تا حاال  ،یکنن عروس یدعوتم م یرقص من خوششون اومده ه

 "!دمیدومادشون رو ند

. و به سمت کالس به راه افتادم دمیکش یاش گل کرده، پوف يبند یو خال يکه بازهم مسخره باز نداشتم شک

 :پشت سرم بلند گفت. کوهان را باور کنم اتیاز چرند يکلمه ا یاحمقم که حت یلیخ

 "؟یکن یگم، چرا باور نم یراست م يز يجون ز "ـ

 :رفتن دستم را در هوا تکان دادم درحال

 "!ادیخوششون ب یکیکنم که اجنّه از تو یچرا اتفاقا، باور م "ـ
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که با  دمیکه وارد کالس شدم هاجر را د نیبه محض ا. پشت سرم راه افتادند و به کالس وارد شدند زیها ن آن

کردند،  یو فاطمه هم کنارش نشسته و داشتند آهسته با او نجوا م زیچشمان سرخ و ملتهب نشسته بود وشورانگ

 :به هاجر انداختم يزیبچه ها برخاستند، نگاه استفهام آم ي هیورود من هرسه به همراه بقبا 

 "؟يکرد هیشده هاجر جان؟ چرا گر یچ "ـ

 "!خانم یچیه "ـ

 ".میدرموردش حرف بزن شمیپ يایبعد از کالس ب یتون یم یبچه ها بگ يجلو ياگه دوست ندار "ـ

 :دادن کردند حیکالس همزمان شروع به توض يهمه  بایتقر

 "...گن از ما بهترون بوده یم!! اون تپه وحشت کرده يباال دهید ویکی شبید "ـ

 يرا رو لمیوسا! حد محرم اسرار بچه ها هستم در حال ذوقمرگ شدن ام نیکه تاا نیباال رفت، از ا میابرو کی

 ...شجاع را درآوردم يآدم ها يگذاشتم و ادا زیم

 يو اراده  اریاجنّه هم تحت اخت یانسان اشرف مخلوقاته و حت! وجود نداره یونبچه ها، از ما بهتر دینیبب "ـ

که از  یها به خاطر ترس یمیدرواقع قد. به اشتباه به اجنّه داده شده» ازمابهترون« يواژه  نیانسان هستند و ا

 یو قابل ترحم فیکه واقعا دربرابر انسان موجودات ضع یبهشون دادن درحال یلقب نیموجودات داشتن چن نیا

ورود  يما دارند و نه ما اجازه  يایورود به دن يهست که نه اون ها اجازه  یحائل انیما و جنّ يایدن نیب! هستند

از  ییزنن و با کارها یخطرناك م يناآگاه و احمق دست به کارها يکه افراد ياون ها رو، جز در موارد يایبه دن

اشتباه بزرگ  نیا ریدن و البته تا آخر عمر درگ یورود م يت اجازه موجودا نیاظهار ارواح درواقع به ا لیقب

 ینگران يحال جا نیدارن، با ا یتا آخر عمرشون برنم يافراد نیدست از آزار چن گهیاون ها د یعنیخواهند بود، 

! میدر امن و امان میو جواز ورودشون رو نداده باش مینکرده باش یکار اشتباه چیکه ما ه یچون تا وقت ست،ین

که بر اثر وزش باد  يبوته ا ایمترسک  هیشب يزیچ دیتوهمه، شا کی شتریب دنید هیهم که هاجر و بق يزیچ

 »!طور هم ازمابهترون نیدر کار نبوده، هم یآدم یآدم شده ول کریپ هیشب

 :گفت یکه داشت خطاب به اصغر م دیاز کوهان به گوشم رس یناواضح يصدا

 "!شده واسه من یحاال چه بتمن دا؟یبار یش مداشت به خود"ـ

 یتکان میشود و شاخک ها میشدن گوش ها زیبود تا باعث ت یکاف دمیشن یاز آنچه که داشتم م يذره ا یحت

من  یول دندیخند یم زیزریمتوجه شده بودند حاال داشتند ر يکه صحبت کوهان را تا حد ییبخورد، بچه ها

 ...جانور را برسم نیگرفتم بعد از کالس حساب ا میشدم و تصم يکفر
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 :آنگاه خطاب به کوهان گفتم رون،یکه خورد صبر کردم تا همه بروند ب زنگ

 ".جناب مهندس، صبرکن کارت دارم "ـ

 .اول نشست مکتین يو از جمع دوستانش جدا شد و رو دیلب گز کوهان

 :حال گفتم نیگذاشتم و درع فمیرا دسته کردم و داخل ک میها برگه

 "؟يبد حیتوض یکم هی شبیشه راجع به د یم "ـ

 :به خودش گرفت يکامال جد يا افهیق

 "دارم اضافه کنم؟ یمن چ! گهیهمون بود د يدیاز بچه ها شن یهرچ ؟یچ یعنی "ـ

 "دم؟یکه من ترس یدونست یاز کجا م قایتو دق"ـ

 "!زدن یرو تپه حرف م ي هیراجع به اون سا میو ابراه نیشاه یوقت يدید یخودتو م ي افهیق دیبا "ـ

 :کردم يآنگاه به در کالس اشاره ا دم،یکش يآسوده ا آه

 "!تیترب یب ،يبر یتون یم گهیخب د یلیخ "ـ

انداختم،  یو خوش تراشش نگاه دهیکش کلیبزند از کالس خارج شد، از پشت به ه يلبخند یکه حت نیا بدون

 .اعصاب بود يدازه روداشت به همان ان یهرقدر ظاهر جذاب

بچه  ياز بزرگترها یحاال بعض ند،یبب يجد بیآس گرید يباعث شده بود سقف آبدارخانه و چند جا شبید تگرگ

بروم نگاه  تمیاز آن که به سمت سوئ شیبه حال اوضاع و احوال داغان مدرسه کنند، پ يها آمده بودند تا فکر

دو سه نفر از جمله کوهان شدم که به  توجهانداختم و بعد م شانیرفتند خانه ها یبه بچه ها که داشتند م ییگذرا

جا صحبت  نیا میترم يکه جمع شده بودند و درباره  يبرگشتم و به افراد زیدرحرکت بودند، من ن نیطرف والد

جاها  یبعض يدرباره  ستادیا یکه کنارش م یانداختم، کوهان به طرف پدرش رفت درحال یکردند نگاه یم

محترم سالم کردم،  نیبلند به والد يو با صدا ستادمیشان ا یکرد، به طرفشان رفتم و در چند قدم اظهار نظر

صورت آن  يرو يگشاد و آزاردهنده ا يخنده  کدفعهی یهمه برگشتند و جوابم را با ادب و متانت دادند ول

 یم شیبه نما شیها لیو سب شیانبوده ر يرا از ال کدستشیو  دیسپ يآمد که دندان ها دیپد نیانسان نخست

 ایمزخرف را جو يآن خنده  يمعنا میرمستقیکردم، غ یکه چپ چپ به پدر کوهان نگاه م یگذاشت، درحال

 » !از دانشگاه هاروارد توحلقم تیروانشانس يدکترا«: گفتم رلبیشدم و ز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٦٢ 

داشت به طرفم  که به دست يگفت وبعد با همان تبر گنده ا يزیو درگوش کوهان چ دیکش ششیبه ر یدست

تواند لهم کند، در  یاش هم م هیسا یاست که حت بیمردك گنده و مه نیحرکت کرد، احساس کردم آن قدر ا

 :کلفتش گفت يو با صدا ستادیبرابرم ا

 "!ابوت؟ يجود يچه طور "ـ

 :گفتم که بشنود يگرد شده به بابالنگ درازم نگاه کردم، آنگاه آهسته جور يفقط با چشم ها يدیلحظات مد تا

 "!!تو روحت "ـ

**** 

 »تپه يرو مرد«

 يگذاشته بود، تپه ها پر بود از بابونه و بنفشه و گل ها شیبه نما یبهشت واقع کیروستا  نیاز ا بهشتیارد

 . دارند یکه معموال کاربرد داروئ گرید یوحش

خواندم و با  یآواز م یتپه ها شدم، با سرخوش یتازه راه يبابونه ها دنیصبح زود به قصد چ لیروز تعط کی

 نانهیبدب یحال مدام با نگاه نیگذاشتم، درع یو درون سبد م دمیبوئ یو م دمیچ یشاعرانه گل ها را م یلطافت

 میتصم گریحاال د. شود دایکوهان است پ اکه مرتبط ب يزیهرچ يکه مبادا دوباره سروکله  دمییپا یاطراف را م

 !کنند یم یروستا واقعا آدم را روان نیمشکوك باشم، مردم ا زیداشتم به همه چ

بازهم از  امکیپ کیو صفحه را باز کردم،  دمیدست از کار کش يلحظه ا يبرا د،یلرز میمانتو بیدر ج یگوش

 :بود ياعتبار مکارتیس کینداشت و از  یبه قبل یربط چیبار شماره ه نیناشناس، ا يشماره ا

 »؟یخوب سالم،«

را داخل  یگوش تیمرتبط است، لذا با عصبان نشیبا کوهان و پدرنخست ينحو بارهم موضوع به نیبودم ا مطمئن

 :آمد امکیندهم، مجددا پ یدادم جواب حیبرگرداندم و ترج بمیج

 »؟ییکجا«

 :يوبعد

 »منتظرما؟ ؟يد یجواب نم چرا«

 :يبعد و

 ».بدجور تو نخته يانگار. یمقابل مدرسه ست، خواستم فقط بهت بگم مواظب باش يتپه  يرو یکی ن؛یبب«
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 يام فاصله  یکه با مکان فعل ستمیمدرسه نگر يروبه رو يسرم را بلند کردم و به تپه  خت،یفرور نهیدر س قلبم

 دهیکه درآن شب وحشتناك د ییدهم، درست همان جا صیتپه تشخ يرا رو يداشت، توانستم مرد يادینسبتا ز

برخودم مسلط باشم چرا که اکنون  شتمدا یحال سع نیبا اتمام وجودم را پرکرد،  فیتوص رقابلیغ یبودم، وحشت

 : خشم حرف اول دلم بود

 »داره غولتشن؟ یکه هست، به تو چه ربط هست«

 .)دارد قیهرکه هست آمارم را دق!! (بار در واتساپ نیآمد، ا یامکیبعد دوباره پ یلحظات

 »من غولتشنم؟ یدون یتو از کجا م! قدر خشن چه«

و ملس  نیریش یباور کردم که خانوادگ نیشم؟ بب دهیسوراخ دو بار گز هیاونقدر احمقم که از  يفکر کرد واقعا«

سن و سالش  نیبا ا دیهم بگ نیبه اون انسان نخست. دیدست از سر من بدبخت وردار دیلطف کن ن،یدار فیتشر

 ».نذاره بیپناه و غر یدختر ب هیخجالت بکشه و سربه سر 

 ».به هرحال من نگرانت بودم گفتم بهت اطالع بدم. یاشتباه گرفت گهید یکیمنو با  مطمئنم«

 »!برو به جهنم ،يکه نگران من شد يغلط کرد تو«

 »؟یش مونیهستم از طرز حرف زدنت پش یک یمتوجه بش یترس ینم«

 یحرف ها خودت رو معرف نیقبل از ا ياگه آدم بود. ستیباش، برام اصال مهم ن يخوا یکه م يگوسفند هر«

 ».يکرد یم

نکنم که دفعه بعد که  یدم خودمو معرف یم حیترج یبهم گفت راهیاز بس بدوب یقصدو داشتم، ول نیهم باورکن«

 ».نیتو زم يبر یاز خجالت آب نش میچشم تو چشم شد

 »یبرو بابا روان! باور کردم آره،«

 یندارد؟ آه انشیان و اطرافبه کوه یبار اشتباه کرده ام و موضوع ربط نینکند ا یبه فکر فرو رفتم، راست و

 يباال گرفتم تا به آن آدم مشکوك نگاه دوباره ا یبابونه شدم اما دوباره سرم را کم دنیو مشغول چ دمیکش

واقعا جرأت  یکنم و سر از کارش درآورم، ول ریبهتر بود شجاعت به خرج دهم و او را از پشت غافلگ ندازم،یب

 .را نداشتم يکار نیچن

 ....ختیر نیزم يرو میاز گل ها يافتاد و مقدار نیزم يو سبد رو دیام، دستم لرز یگوشاعالن  يصدا با

 :آوردم و خواندم رونیام را ب یگوش تیعصبان با

 »ش؟ینیب یهم م هنوز«
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 :نوشتم یو سردرگم جواب کالفه

 ».خوره یهنوز همون جا نشسته و تکون هم نم بله،«

 ».ستین نجایا یکس چیه یهمون تپه م، درست پشت سرش، ول يرو من«

 )ه؟یبتیچه مص گهید نیا! ایخدا يوا... (دهانم فشردم يخارج شد و دستم را رو میاز گلو يادیفر

 »نمت؟یب یپس چرا من نم ،یسرم نذار لعنت سربه«

بود و انگار رو  ستادهیاول ا ي هیرا رصد کرد که با فاصله پشت سر آن سا يگرید ي هیبعد چشمم سا یلحظات

نفس در . تکان داد میفاصله او را شناخت، آنگاه دست چپش را باال برد و برا نیشد از ا یداشت، نم میبه سو

 ....حرکت همان جا نشسته بود یاول ب ي هیام حبس شد، سا نهیس

 »گم؟ یکه راست م يمطمئن شد حاال«

اصال ! رکار گذاشتنمواسه س یمسخره راه انداخت یشوخ هیها؟ بگو فقط  ،ینیب یرو نم یکه کس یگ ینم يجد«

موفق  یول نیدار یدونم باهام چه مشکل ینم ن،یبد میروستا فرار نیکاسه ست که از ا هیهمه تون دستتون تو 

 ».رم یخراب شده م نیفرصت از ا نیاول يمن تو! نیشد

گم، تو واقعا  یم يمن دارم جد ستین یکس چیه نجایا ن،یبهت زده؟ بب یحرف نیهمچ یک ؟يشد وونهید«

 »از من؟ ریغ ینیب یرو م یکس يهنوز دار

 ».خوره یتکون هم نم. تخته سنگ هی ينشسته رو. جاست، درست جلوت همون«

واقعا  نم،ینب يزیچ نیاز ا شیپنهان کردم تا ب میدست ها انیگذاشتم و صورتم را م بمیج يرا تو یگوش و

که  ستمینگر ییباصفا یچوب يبه کلبه . وان بردنم را نداشتندت میبودم که پاها دهیمستأصل شده بودم، آنقدر ترس

 !ها یپشتکوه ينداشت، خانه  نجایبا ا یچندان يدر دل کوه ساخته شده و فاصله 

 :داشت ییآشنا يبو میروستا برا نیکه در ا یتنها کس يفرستادم برا یامکیپ

 »؟ییکجا فرانک«

 !باشد کمیرا الزم دارم نزد یهرکس ستیتهران باشد، قرار ن دیمطمئنا او االن با.... امدین یجواب

 :بازش کردم اقیکه از طرف فرانک است با اشت نیا الیکه آمد به خ جواب

 »کنم خانم بداخالق؟ کاریچ دیبا االن«

 :خشم تمام وجودم را گرفت! بود يناشناس اعتبار ياز همان شماره  دوباره

 ».برو جلو و بهش دست بزن یو نگرانم یگ یواقعا راست م اگه«
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 »نم؟یب ینم یچیه نجایا یدست بزنم وقت یچ به«

 ».نیروش نشسته باشه دست بزن، اصال برو روش بش دیبا ارویکه اون  یاون تخته سنگ به«

 »کنم؟ يکار نیچن يواقعا توقع دار دم؟یکه االن من هم ترس یدون یم«

 ».یگ یکنم که راست م یباور م يجور نیمن فقط ا یول ه،یانصاف یدونم ب یم«

 شیو بعد رو دیکش یکه او نشسته بود دست یشد، آنگاه به تخته سنگ یاول کیدوم جلو رفت و نزد ي هیسا

تخته  يرو یکس چیه گریبرخاست و از تخته سنگ فاصله گرفت، د یشد و بعد از لحظات یکی هینشست، دو سا

 !سنگ نبود

! ؟يگرید طیدرهرشرا نم،یصبرکن بب..... توانست باعث سکته ام شود، یم يگرید طیمنظره در هر شرا نیا دنید

 ....شدم نیقلبم گذاشتم و نقش زم يبله؛ ناگهان دستم را رو!... چش بود واقعا؟ طیشرا نیمگر االن ا

 »وارونه يجوهر حرکت«

به سبک عهد  يبه اکل دم،یناآشنا د ییچشم باز کردم خودم را درجا یوقت یهوش بودم ول یچه مدت ب دمینفهم

شکل  يلوز يزهایآو ،ینفت يشده و از گوشه و کنارش فانوس ها دهیچ یگ قهیبدسل تیدر نها ،یچوب نهیپار

دستخط کوهان  هیشب یطکه با خطو یبیو غر بیعج يبا دعاها یچرم يمخصوص چشم زخم، تابلوها يریحص

 ....نداشت یهم خوان دمانیچ نیکه اصال با ا يوتریتر دستگاه کامپ بینوشته شده بود و از همه عج

 يآن انسان ها يخانه  دیقطعا با نجایبودم افتادم، ا دهیکه از دور د يکلبه ا ادیخورد و  یذهنم تکان ناگهان

 !باشد نینخست

مادر کوهان  يشد، صدا یم دهیشن اطیح يکه از تو ییمرغ و خروس ها و اردك ها يصدا انیبعد در م یلحظات

 :لهجه نداشت يذره ا یبودم اش حت دهیمدرسه د يکه تو يبار نیبرخالف اول دم؛یرا شن

 "خسته نشده هنوز؟ یاز مردگ نیبرو بب "ـ

موجود  نیا ایچارچوب در قرار گرفت، خدا انیتا بناگوش باز درم یشیمخوف باز شد و کوهان با ن ییبا صدا در

 وجود دارد؟ يخنده دار زیخندد؟ واقعا االن چه چ یم یطیالخلقه چرا در هر شرا بیعج

 "!دورهم میدیخند یم يموند یهوش م یب شتریب یکم هی! گولو يز يکه ز يبه هوش اومد! بععععع "ـ

 :یلیمورد را نداشت خداوک کی نیلحظه طاقت ا نیا اعصابم

 "کنم؟ یم یچه غلط نجایمن ا! مزه یب "ـ

 ".يرفته بود یعاطف نیاون تپه ها ضعف روت ياز خودت بپرس که رو ؟یپرس یاز ما م "ـ
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 :ام انداختم ینیبه ب ینیچ

 "ه؟یا غهیچه ص گهید یعاطف نیضعف روت! ؟یچ "ـ

نه واقعا خجالت  ،يغش کرده بود کیکالس يبه سبک رمان ها تیوحش يدونم؟ کنار سبد گل ها یچه م "ـ

 "ستن؟یملت که مسخره ت ن! بده واقعا دیجد يسوژه  هی ؟یکن یرفتار م يا شهیکل نقدریا یکش ینم

 :مزخرف کوهان واکنش نشان دهم يحرف ها گذشته بود که مثال بخواهم به رفتارها نیاز ا کارم

 "؟يکرد دامیپ يتو چه جور نم،یبب "ـ

 دمیفکر کردم نفهم یخونه تون غش کرده، البته هرچ کیبهم اس داد که به داد خجسته برس نزد یکی "ـ

که سنش بهت  یخونه پسر جوون نیا ادیم ادمیکه  یچون تا جائ یاز ما غش و ضعف رفت یکیواسه کدوم 

 يخالصه من و اعضا. نهت خطور ک لهیبه مخ دیبخوره نداره و داداش بزرگمم که نامزد داره و اصال فکرشم نبا

 لمیف يباز نیمونده بود فردکم  نیراحت شد؟ هم التیحاال خ. تیسوپرمن زندگ میشد میخانواده م هم اومد

 ".گهید میهاتم ما درآر

 :دیخون در رگم خشک» خانواده ياعضا« يکلمه  دنیباشن

 "ست؟یکه ن نتیاون پدر غارنش... خانواده، ياز اعضا... منظورت نم،یبب.... ب "ـ

 دنیبعد به همراه پدرش برگشت، با د یقیو دقا رونیخنده، بعد هم از اطاق رفت ب ریبلند زد ز يبا صدا ناگهان

 یرا که به نظر م ينداشتم، تبر يمجدد فاصله ا یهوشیدر کلبه تا مرز ب يتنومند پشمالو در آستانه  کلیآن ه

کلبه شلخته وار  يهمراه دارد گوشه  شهیهم یچه حساب ياش باشد و معلوم نبود رو ینیاجداد دارو راثیم دیرس

 .دیگنده اش را به هم مال ياداد و دست ه هیتک واریبه د

 یب يبه خنده  میلب ها يگوشه  اریاخت یپاتر نقش بست و ب يهر لمیدرف دیهاگر ي افهیلحظه در ذهنم ق کی

 :و گفتم دمیفورا آن را جو یقلقلک آمد، ول یموقع

 "!سالم "ـ

 

در جوهره و ذاتشان درحال  اءیاست، او معتقد است که اش يرازیش يمالصدرا دهیا نیمبتکر ا: يحرکت جوهر*

 یو ذات یمثال حرکت درون يبرا. شود یم لیکامل تر تبد یو تکامل هستند و هرلحظه ذاتشان به ذات رییتغ

درحال رشد و  یدنیو ناد یدنید زاعم ا بیس یداخل يتمام اجزا د،یریشدن در نظر بگ بیرا از دانه تا س بیس
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 یلیخ بیس يدانه  ای دهیرس بیکال با س بیس کی يه مزه ک میکن یمالحظه م یو تکامل است و حت رییتغ

 .خود دارد يفرق دارد، شکل و ظاهرشان که جا

 "!سالم از ماست خانم معلم "ـ

 !بود يناجور يرفتار مؤدبانه به تنش وصله  نیا واقعا

 :به باسن کوهان و همزمان گفت دیکوب یکی یاردنگ با

 "!بزغاله اریب ییچا "ـ

 "!چشم بابا شترزاد "ـ

فحش  زیپدرش ن رون،یب دیباز پر شیکوهان با ن یبرداشت که حقش را کف دستش بگذارد ول زیطرفش خ به

 !داد که بماند لشیتحو يزشت مثبت هجده ا یلیخ

آمده بود شدم؛  رونیکه از زبان کوهان ب یاسم زیمشغول آنال. درکار نبود يناجور يوصله  گریحاال د خب

بار بود  نیاول نیزدند و ا یصدا م »رزادخانیش«پدرکوهان را به اسم  انیکه به خاطر داشتم تمام روستائ یتاجائ

 »!شترزاد؟« دم؛یشن یم يزیچ نیکه چن

 "!شترزاد؟ "ـ

 !کنم یم زیبلند آنال ينبود که دارم با صدا حواسم

 :کرد يغرولند رلبیشترزاد ز جناب

 ".دمیرس یم جن رو م*خ*ت نیباشم، وگرنه حساب ا وردهاینمونده که سرش ن ییبال گهید فیح "ـ

 ... جن دوباره دهانم خشک شد يکلمه  دنیشن با

 :را از وسط قاچ کرد نوایپرتقال ب کیبرداشت و با آن  يوارید ي نهیاز کنار شوم يساتور

 ".يریبخور جون بگ ایب "ـ

 :ماه بسته شود کیتا  میبود که اشتها یچندش آور کاف يآن دست ها يتماشا فقط

 ".ندارم لینه ممنون، م "ـ

 :اش کلبه را لرزاند عربده

 "مگه دست خودته؟ ،يندار لیم يغلط کرد "ـ

قاچ از دستش گرفتم و از  کیو بالفاصله  يکارخانه ا ماتیناگهان برگشتم به تنظ زیرعب انگ ادیفر نیا با

 ! هولش با پوست به دهان گذاشتم
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 .اعصابم بود يبدجور رو دشیسف يدندان ها د،یخند اریاخت یگنده ب مرد

 "؟یاز هوش رفت کیاومد که به اون حالت رمانت شیبرات پ یچه مشکل نمیکن بب فیخب، تعر"ـ

لحن فرنگ رفته و  نیا ایاش را  ینیخشن غارنش يمرد را باور کنم؟ آن رو نیا يکدام رو دیدانستم با ینم

 !را؟ کالسیها

 :دیروانکاوانه پرس یکردم، آنگاه دکتر پشت کوه فیتعر شیکه اتفاق افتاده بود برا هرچه

 "فرستاد؟ یبرات اس ام اس م یچه کس يمتوجه نشد "ـ

 یهاست هرچ یاز شما پشتکوه یکینکرد، چون من فکر کردم  یهست خودشو معرف یدونم؟ هرک یچه م "ـ

 "!!نثارش کردم دیرس یدهنم م

شترزاد ساتور به دست با چشمان ! زده ام يچه گند دمیه فهمکه جمله ام تمام شد تاز نیبعد از ا هیثان پنج

 .نداشتم مطلقا یبه عذرخواه میتصم یول دمیو لبم را گز دمیکش ینیشد، ناگهان ه رهیگردشده به من خ

 "!نطوریکه ا "ـ

 :دمیجسورانه تر پرس يو قدر دمیکش یاز سر آسودگ یآه. ها شد وهیم ي هیمشغول قاچ کردن بق بعد

 "ه؟یچ یموجود چ نیا یحدس بزن یتون یم نم،یبب "ـ

 :جواب داد یالیخ یب با

 "!اجنّه ي فهیمثل کوهان، از طا هیکی "ـ

صفات  ینقص تمام یست؟ به هرحال از نظر من کوهان وارث ب يجد ایکند  یم یدارد شوخ دمینفهم درست

 .پدر و اجدادش بود یکیژنت

 يبا لبخند. وارد شد يچا ینیس کیباالخره بعد از صدسال با  اورد،یبکارد وعمل ب يرفته بود چا ایکه گو کوهان

 :گفتم یتصنع

 "مادر کجا هستن؟ ؛یدستت دردنکنه، راست "ـ

 "!میهم من و بابا شترزاد به جاش در خدمت نیواسه هم نهیخواد بب یرو نم ختتیکال ر "ـ

 ...پرده بود یرك و ب يادیز نیا خب

 ".همه زحمت نیکنم بابت ا یش عذرخواهتونستم از یکاش الاقل م! شرمنده م "ـ

 :شان را رو کردند نینخست يپدروپسر باهم آن رو ناگهان

 "!اَه اَه اَه!! نمک یباو ب مینیب نیشیب "ـ
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 :کوهان رو به پدرش گفت بعد

 "کرده هنوز آدم نشده؟ یزندگ نجایهمه ا نیدونم چرا ا ینم ه،یا شهیرفتاراش کل یلیخ "ـ

 :را دو اکتاو باالتر بردم میصدا کدفعهی

جلوشون  یونیزیطنز تلو يطرف باشم که کارکترا بیغر بیمشت آدم عج هیکردم با  یفکرشم نم د،یببخش "ـ

 "!درام هستن

بماند و پدرمحترم  نینگذاشتند سردلشان سنگ ادیحال ز نیحرف را هضم کنند، با ا نیتا ا دیطول کش يقدر

 :گفت

با  میخانواده داشت يکه درحضور اعضا یبارون جانیکرده، اون شب پره بهت شک فهیضع يراستشو بخوا"ـ

داره به  نوایب يبچه شهر نیداد که ا یهشدار م یه م،یشکست یو تخمه م میکرد یم ياس ام اس باز یجنابعال

 ؛يسبد گل غش کرد هی باخونه مون  کیتا امروز که نزد میشه، ما محلش نکرد یبابالنگ درازش وابسته م

روبه افول رو با  یِزندگ نیسست ا يها هیراست گفتم و دختره اومده پا يدیحاال کک افتاده به تنبونش که د

 "کنه؟ رونیاحمقانه ش و يغمزه ها

 !میمانتو يرو دیپاش يبه دهانش گرفته بود به شکل آبشار يکه هرچه چا دیخند يجور کوهان

 :مخاطب قرار داده ام قایکدامشان را دق دمینفهم

 "!!کصصافطططط "ـ

 :که کوهان پشت سرم گفت دمیاز جابرخاستم که بروم، شن بعدهم

 "بره؟ میاالن بذار یعنی "ـ

 "!!دست بشوره؛ هاهاهاها هودهیعشق ب نیاز ا دوارمیآره، انگار حالش کامال خوب شده، فقط ام "ـ

 .و رفتم که بروم دمیدر ذهنم نسبت به هردو مرور کردم و در را به هم کوب حیصح يدوم را با امال »کثافت«

فرق سرش گره زده  يگردنش رد کرده و درست باال ریاش را از ز يکه روسر دمیرا د فهیقدم جلوتر ضع دوسه

 یپیتمشغول دانه دادن به مرغ ها بود،  يروشن و سرمه ا یو صورت رهیسبزت بیبا ترک یلباس گل منگل کیو با 

موجود  نینداشتم، کال ا راغباشد س افهیهم خوش ق يزن نسبتا جوان که قدر کی يمضحک تر برا نیاز ا

که  نجاستیبود، جالب ا ابینا لیسه يشد ولذا مثل ستاره  یکم با زنان روستا دمخور م یلیهضم خ رقابلیغ

 !کردند یم ادی »فهیضع«همواره از مادر کوهان به عنوان  زیزنان روستا ن

 :داشته باشد فیو تشکر کنم، حاال هرقدر هم که تفلون تشر یهرحال شرط ادب دانستم که الاقل عذرخواه به
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 ".خوام باعث زحمت شدم خانم یمعذرت م "ـ

 :از اعتماد به من انداخت و سنگدالنه گفت یخال ینگاه زنک

 "به سرنوشت من و اون طفل معصوم؟ يدیکه بار يدار یاالن چه حس "ـ

نوش جان کنم، هرچند هرچه فکر  يدرد نیجور جمالت را چگونه با کمتر نیکردم که ا یداشتم عادت م گرید

 :نمیبب ناسوریدر آن دا یتیتوانستم معصوم یکردم نم

 "تونم داشته باشم؟ یچه کار م تیبه سرنوشت شما و اون طفلک گوگول قایمن دق زمیعز"ـ

 :دلش پر بود یلیاو خ ظاهرا

 "!؟یاداهات شوهر منو تور بزن نیبا ا یتون یم يدبدبخت فکر کر "ـ

خوره که بخوام به فکر تور زدن نره  یمن کجام به شماها م فه؛یآخه ضع! ت قهیبرو بابا با اون شوهرعت! اوف "ـ

 "مثل شوهر تو باشم؟ یغول

 :کم پر نبود ییخانم روستا نیا يچنته  انگار

 يقاپ شوهر من دار دنیاما حاال واسه دزد ،يو افاده بود سیپرف يدخترشهر هی نجایا يکه اومد یروز اول "ـ

حرکت « يکه دار ستین تیت بنداز؛ بدبخت حال افهیو ق ختینگاه به ر هیواسه خودت،  یش یم یپا دهات هی

  "!یکن یم یرو وارونه ط »يجوهر

 :دیچسب یروانیبه ش میابروها

 "جانننننن؟؟؟ "ـ

مشغول جلب توجه مرغ و خروس ها  یبیو غر بیعج يوردن صداهامن با درآ یتوجه به بهت فلسف یب فهیضع

 .و آسمان معلق بودم نیزم نیخرجم نکرد که حاال ب ینگاه مین یحت گریشد و د

مبهوتم  ي افهیق دنیلحظه از در خارج شدند، با د نیداخل خانه نداشتند درهم يکار گریو پدرش که د کوهان

 :به هم انداخته و بعد کوهان گفت ینگاه

 "!دوباره فلسفه ش سوپاپ ترکونده فهیفکر کنم ضع "ـ

 :تکان داد و گفت يسر دییپدرش هم به تأ و

 "!شن یخوب م "ـ

چشم  فهینشستم و مات ومبهوت به ضع نیهمان جا کف زم. هردو به طرف آغل گوسفندان به راه افتادند و

 :جنباند یزبان م يبعد شیزدن ن يدوختم که داشت برا
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 "؟یدماغ عمل ت؛یکار و زندگ یپ يبر یپاش یتون یکه نم رهیدلت گ ه؟یها چ "ـ

 :گرفتم از شرافتم دفاع کنم میتکان دادم و بعد هم تصم يام، سر یشانیفرو رفت وسط پ زهیمثل ن حرفش

بشه که  دایپ یکس یکن یهاست؟ بعدش هم واقعا فکر م یعمل هیمن کجاش شب یاوال که دماغ کوفته قلقل "ـ

 "؟يانگور لیکنه به اون گور ریدلش گ

 :خودم جواب داد ي وهیشعور به ش یب

فقط  تیهم از دماغ عقاب نیداشته، واسه هم هیتغذ پلمیبوده و فوق د یاوال که احتمالش هست دکترت قالب "ـ

 هیمنه و  ياهایرؤ يده شاهزا يانگور لیگور یگ یکه تو بهش م یبعدش هم اون اره،یدرب یتونسته کوفته قلقل

 "!عشقش عالفم يکوچه پس کوچه ها يعمره که تو

 :اورمیبود همان جا باال ب کینزد

 "!یهمون عالف "ـ

 "!یستیتو ن نمیب یم "ـ

سال از خودم  یکه س یمن چند سالمه و چه قدر احتمال داره دلم واسه نره غول یدون یآخه تو اصال م "ـ

 "بزرگتره بلرزه؟

 :دلبندش مشغول شد، آنگاه گفت يمن به اکراه چشم چرخاند و به مرغ و خروس ها از

شن، پس  یسال بزرگتر از خودشون به باال م ستیمد شده همه عاشق ب دایآخه جد اده،یاحتمالش که ز"ـ

 "!واسم این يافه شتر يادیز

 :به جان مادرم زور دارد ،یمنطق درب و داغان نیدارد چن زور

که طرف  نهیمد شده واسه ا يجور نیا دایجد ینیب یاصال، اگه م ستین یبحث عشق و عاشقبله؛ اما  "ـ

داره که به  یچ یکنه که عاشقش شده، آخه شوهر تو چ یپولداره، دختر جوون هم به طمع پولش وانمود م

 "شش؟یطمعش بخوام خودمو ببندم به ر

 "!!شه یسرش نم یمزخرفات منطق نیکه ا یعشق افالطون "ـ

 :گرد شد رتیاز ح چشمانم

عشق  هیشب يزیبه چ یجنابعال ياهاینره غول رؤ يدرصد احتمال بده بشه درباره  هیدرصد؛  هی یحت یعنی "ـ

  "تو کله ته واقعا؟ یآخه تو چ! فکر کرد یافالطون

 : روانه ام کرد يزیاستفهام آم نگاه
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 "؟یگورتو گم کن ير ینم یعه خو پس برا چ "ـ

 :تکانش دادم یا به سمتش گرفتم و با درماندگاشاره ام ر انگشت

 ".ذارم یقدم اون ورتر نم هیجا  نیاز ا هیچ یوارونه چ يحرکت جوهر يند حیتا برام توض "ـ

 أسی کیبدهد مرا در  یتیاهم میآن که به دغدغه ها یتمام شده بود، ب شیبا مرغ و خروس ها فهیضع کار

شترزاد از  بیمه يموقع صدا نیبه راه افتاد، درهم زمیمنحصر به فرد تنها گذاشت و به طرف انبار ه یفلسف

 :آغل، کل پشتکوه را برداشت يتو

 "!!زن دیبزها رو بدوش؛ ممشون ترک نیا ایب! سایآتر "ـ

شد، فکر  یاز حلقومم خارج نم ییواقعا صدا یساخت ول یرا م سایآتر يشکل کلمه  دیترد یدهانم ب حرکات

از انبار درآمد و به سمت شوهر جذّابش، نره غول  فهیضع! دمیکش یآخرم را م يداشتم نفس ها گریکنم د

 »!!سا؟یآتر«.... در آغل رفت تا فرمانش را اطاعت کند شیاهایرؤ

 نیا! وارونه را خوب بفهمم يحرکت جوهر يتوانستم معنا یفلسفه هم م دیاسات حیبه توض ازیبدون ن گرید حاال

ست، اما  يشدن باشد حرکت کند البته حرکت جوهر بیاش که س یتا کمال نوع بیس يدانه  کیکه مثال 

 ينه؟ ا گر؛یاست د بیگفت احتماال همان دانه شدن س یداشت م لسوفیف ي فهیضع يسایکه آتر يزیچ نیا

 يروم رو یشد مدفعه که رگبار و صاعقه شروع  نیها، ا نیشوم از دست ا یدارم خل و چل م ایخدا يوا

و کوهان  دیو هاگر سایآتر نیکنم تا از دست ا یصاعقه را نوش جان م نیتر بیروستا و مه نیا يقله  نیبلندتر

 !و همه و همه خالص شوم

که  نیاز ا شیکلبه خارج شدم و به سمت مدرسه به راه افتادم، پ يودردناك از محدوده  نیسنگ ییقدم ها با

نبود، به نظر  يگرید ییروستا يخانه  چیه نجایبه کلبه و اطرافش انداختم، ا یکامال دور شوم برگشتم و نگاه

از  یرا داده بود هم قسمت هیهمسا يخانه اش شماره  يشماره  ياول که کوهان به جا يآن روزها دیرس یم

از  یکیمزخرف را هم  ين حرف هاشک نداشتم آ یخانواده باشد، حت نیا يهماهنگ شده  يها يبند یخال

 !داده بود ریمد لیها سرهم کرده وتحو یپشت کوه نیهم

 یفاصله هم م نیاز ا یانداختم، حت تمیمقابل سوئ يبه تپه  یرفتم نگاه یطور که به سمت مدرسه م همان

 یحت گرید. ستیچ قایکه معلوم نبود دق نمیاش بب یقبل يمشکوك مبهم را درست در جا ي هیتوانستم آن سا

 انوسیکه وسط اق داشتمرا  یبود، حکم انسان دهیبخش یطیمح يجور سازگار کیخود را به  يوحشتش هم جا

 !که غرق شود آبشش درآورده است نیا يرها شده وحاال به جا
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*** 

 :فرانک فرستادم يبرا يگرید امیپ یآوردم و با درماندگ رونیام را ب یگوش

 »دارم؟ ازیبه حضورت ناالن با تمام وجودم  یوقت ییکجا«

 :آمد یبعد جواب هیثان چند

 »شده گلم؟ يزیرم سلف، تازه کالسمون تموم شده، چ یدارم م من«

 ....بر لبم نشست يجوابش لبخند از

 »تورنتو؟ يایم یک«

 »؟ییتو االن کجا! امیفرصت م نیاول يشد تو یکه اوک طمیبل«

 »!بودم تیو مام يدد شیپ«

 »؟یگ یفرانک راست م جان«

 »دارم دختر؟ یشوخ مگه«

 ».فعال تحمل کن تا آخر هفته خودمو برسونم! کنم یدرکت م! یحضور گرم من ازمندیفهمم چرا ن یتازه م حاال«

کردم دچار  یرفته، احساس م يمرموز کدام گور ي هیسا نمیبرگرداندم، چشم چرخاندم تا بب بمیرا به ج یگوش

 يا هیاالن هم نسبت به آن سا! کند یمرا به خود وابسته م یو دهشتناک بیعج زینادرم که هرچ يماریب کی

حق با کوهان است که مدام  مه دیشا! کردم یحس م ریناپذ فیتوص یجور دلتنگ کیزده بود  بشیکه حاال غ

 »!يدار يعجب دل خجسته ا«: دیگو یم

کن به انسان شباهت مم نیداشت که من کمتر قتیحق نیا یاحساس مزخرف متأسف بودم، ول نیخاطر ا په

کردم و  یجهنم باشکوه توقف نم نیدر ا شتریب يلحظه ا یبود حت نیاز ا ریسالم را داشتم، چرا که اگر غ يها

 !گشتم یبه زادگاهم برم لپناهاَ ادیو با فر میپاها يگذاشتم جا یرا م میدست ها یقبل يمعلم ها ي هیمثل بق

توانستم لباس  ینم یحت یو فشار روح یرا درون قفل چرخاندم و وارد اطاقم شدم، از شدت خستگ دیکل یوقت

 یلحظات يکردم برا یولو شدم و سع شیبه طرف تختم رفتم و به شکم رو یزامب کیرا عوض کنم، مثل  میها

 ....چشمانم را ببندم و به خواب روم

*** 

 »جن زده ي مدرسه«
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قرص  کی نتیکاب يداشتم، به طرف آشپزخانه رفتم تا از تو يدیبرخاستم احساس سردرد شد میاز جا یوقت

درست  فهیبه عقب برداشتم، ضع یآشپزخانه است، وحشتزده قدم يتو یمتوجه شدم کس یمسکن بردارم ول

باعث وارد  بهرمترقیغ دارید نیو نگاه خصمانه اش را به چشمانم دوخته بود، ا ستادهیترسناك ا یبا اخم میروبرو

 یو از چه راه یقلبم فشردم و فکر کردم او چه وقت يبه روح و روانم شد، دستم را رو میشوك عظ کیشدن 

 يفکر به سمت در ورود نیرفته در را قفل کنم، با ا ادمی یآمده ام از شدت خستگ یوقت دیوارد خانه ام شده؟ شا

با همان  رونیکه آن ب فهیچشمم افتاد به ضع شهیو ناگهان از پشت ش مدر قفل بود، چندبار تکانش داد یرفتم ول

و از خواب  دمیکش یغیناگهان ج.... دمیآشپزخانه د يرا تو فهیدوباره برگشتم و ضع! بود ستادهیاخم ترسناك ا

 ...دمیپر

م، برخاستم و را از سر گذرانده باش یکابوس وحشتناک نیکردم چن یباور نم ستم،ینفس زنان به اطرافم نگر نفس

 بمیرا از ج یفشردم و گوش یشانیآمد، دستم را بر پ امکیپ کیت کیت يبه طرف آشپزخانه رفتم، صدا اطیبا احت

 :آوردم، از طرف فرانک بود رونیب

 »رم؟یباهات تماس بگ يامکانشو دار االن«

 » .خونه م آره،«

را کنار  یمبل نشستم و گوش يرو یحال یزنگ تلفن بلند شد، با ب يدرآورم و با آب فرو دهم صدا یقرص تا

 :خش دار شده بود يقدر میصورتم گذاشتم؛ صدا

 ".سالم فرانک جون "ـ

 "؟یحال یگولو، چته؟ ب يز يسالم ز "ـ

 ".از سرم گذشته امروز یچ ینباشم؟ اگه بدون يخوا یم "ـ

 "شده؟ يزیحاال چ. من سروکارت افتاده خودم تا تهشو خوندم یو مام يکه با دد نیهم "ـ

ها درآورده بودم را با آب  یپشتکوه يتپه تا امروز که سر از کلبه  يرو ي هیو سا یاتفاقات آن شب طوفان تمام

 :باالخره گفت. کرد ینثارم م ياز سر همدرد یواکنش یداد و گاه یکردم، فرانک با تأثر گوش م فیو تاب تعر

اونجا  امیتونم ب یشه، متأسفانه فعال هم نم ینم یبهت بگم، منتها تلفن دیهست که با ییزهایچ هی ن،یبب "ـ

 گهیدو هفته د یول. میکن یحذفت م يایهفته کالس ها رو ن نیگن اگه ا یدن و م یچون استادام بهم اجازه نم

 ".زنم یباهات مفصل حرف م موردشو برگردم، اون وقت در امیتونم سه روزه ب یداداش بزرگمه، م یعروس

 صبرکنم؟ دیهفته باچه که من دو  یعنی! يوا
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 ".بگو تورو خدا یشه تلفن یاگه م! شم یم وونهیتونم فرانک، من دارم د ینم "ـ

بزنم که  یتونم حرف یمطمئن شم وگرنه نم ییزهایچ هیاز  دیبعد هم من با. ستینه به جون تو امکانش ن "ـ

 ".بعدش توش دربمونم

 "تونه باشه؟ یم یچ یچ نیکه ا نیبه ا یکوچولو کن ياشاره  هی یتون یباشه، فقط م "ـ

 "؟یکن یاگه بگم خوف نم "ـ

 !خوف کردم یکنم حساب فکر

 "!هیچ دمیفکر کنم فهم "ـ

 "!پس مواظب باش گه،یخب د "ـ

 :دمینال یتاب یب با

 "تونم بکنم؟ یم یاگه از ما بهترون باشه من چه غلط نیا ؟يچه جور "ـ

 :بود شیدر صدا یبیعج یآسودگ

 ".سیدعا نو هی شیپ يبرات نداره، تو هم بهتره بر يفعال خطر یعنینشده  کیبهت نزد که تاحاال نیهم "ـ

 "ننش؟یب یهم م هیموجود فقط با من کار داشت چرا بق نیمنو؛ اگه ا نیبب "ـ

 "؟یبذار مطمئن شم بعد؛ اوک سایگم وا یواسه همونه که م "ـ

 :جواب آخر را دادم صالیو است یدرماندگ با

 "!یاوک "ـ

 تیکار یهستن که تا پا تو کفششون نکن يموجودات جور نیا ،یرفتار کن يکن عاد یسع ن؛یفقط بب "ـ

 ".ندارن

پام رفته تو کفششون که خودم خبر  یکنن؟ من ک یم یمن چه غلط يخونه  يروبه رو قایپس االن دق "ـ

 "ندارم؟

بگم و  زویچ هیفقط . باره کامل بشه نیدرا قاتمیکه تحق نیبدم مگه ا حیتونم توض ینم نیاز ا شتریب ن؛یبب"ـ

 "که؟ یفهم یشن، م یحساب م يها شهروند عاد نیپشتکوه ا يرو کال راحت کنم، تو التیخ

از دستم  یرفت و گوش یاهینداشتم، چشمم س يکامل فاصله ا يتا مرز سکته  بایراحت شد که تقر المیخ آنقدر

حال  نیکند، با ا یم یم کرد که فرانک دارد خداحافظمتوجه یگوش ياز تو يوز وز يافتاد، صدا میپاها يرو

 .قادر نبودم جوابش را بدهم یحت
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! شده بود دهیبه گند کش یبه طرز باشکوه لمیفشردم، روز تعط یرا با درماندگ میها قهیو شق دمیکش یآه

البته جواب تمام سؤال  ست؟یاسمش چ ست؟یچه جور جانور یکی نیا یراست» برادربزرگ تر فرانک؟ یعروس«

 !موجود است یچیکوهان به صورت وارونه و چپ اندرق شیها پ

آمد، من که خسته از کار روزانه مشغول استراحت و مطالعه بودم  تمیبه در سوئ يضربه ا يعصر صدا دم

م تا مهمان انداخته بود رونیکه از پنجره به ب ینگاه میسرم انداختم و بعد از ن يرا رو دمیبرخاستم و چادرسف

 .بود ستادهیا مقابلمظرف دربسته  کیناخوانده ام را بشناسم، قفل در را بازکردم، هاجر با 

 "!سالم خانم "ـ

 :ذوق زده شدم نمیب یرا م یآدم درست و حساب کیباالخره  یروز شوم نیکه در چن نیا از

 "ه؟یچ نیدستت دردنکنه، ا! زمیسالم عز "ـ

 "!تادهمامانم فرس ه،یآش رشته نذر "ـ

 یتعارف تکه پاره م کسرهیاو  یاو را به داخل دعوت کردم ول لیآش را از دستش گرفتم و باکمال م ي کاسه

 :آمد، باالخره دستش را گرفتم و گفتم یکرد و نم

 ".سررفته یلیمهمونم باش آخه حوصله م خ قهیچند دق یتون یمن واقعا تعارف ندارم، اگه م زم،یعز ایب"ـ

 یدخترك با آن چشمان عسل. بود بر لب نشاند و وارد اطاق شد باینقصش ز یصورت ب يکه به اندازه  يلبخند

آفتاب گل  یلیاز س يپوستش هم اگرچه قدر د،یرس یبه نظر م یناز و خواستن یلیرنگش خ یخرمائ يو موها

 .در امان مانده بود سیاز لک وپ یشده بود ول یگل

 "خوبن؟ نایخب چه خبر گلم؟ مامان ا "ـ

 ".بله ممنون "ـ

 ینیریش يو به همراه قدر ختمیخوش رنگ ر يخودم و مهمان کوچکم دوتا چا يآشپزخانه و برا يتو رفتم

 :آوردم يزدی

 ".باشه شمیپ یکیخوردن  ییدوست دارم موقع چا یلیخ! زمیهم واسه مهمون عز نیا "ـ

 :را برانداز کردم و بعد گفتم شیسرتاپا یبا سرخوش. زد و تشکر کرد يلبخند

 "چند سالته هاجر جان؟ "ـ

 ".چهارده يرم تو یسالم تموم شده، دارم م زدهیس "ـ
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اگه . عقب بمونه شیشهر يهمه وجنات و کماالت که از همسن و سال ها نیمثل تو با ا ياز دختر فیح "ـ

 ".يهم بر رستانیتونم کمکت کنم که دب یم يبخوا

 "!واریصدبار سرمو بکوبم به د يروز دیکه تا حاال شوهرم ندادن با نیهم! يارد يعجب دل خجسته ا "ـ

 ...ستین فیچون کال قابل توص میکه آن لحظه دچارش شدم حرف نزن یحال يدرباره  ادیاست ز بهتر

 "!بله "ـ

 کی نیگذاشته، الاقل در ا ریبچه ها تأث يخوب کارش را انجام داده و رو یلیکه کوهان خ دمیشیبا خود اند و

 !مورد

 :گذاشت گفت یرا تمام و کمال در دهانش م ینیریگل ش کیکه  یدرحال

 ".دهیگن ترش یسال م جدهیبرسه به ه یکیروستا  نیتو ا یول رستان،یبرم دب ادیمن بدم نم "ـ

به شمار  قتیحقاز موارد تلخ  یکیهم  نیبرد، ا یم ریوقت ها صداقت مثل شمش یکه بعض میریبپذ دیبا خب؛

 :دمیپرس يآمد، با دلخور یم

 "شم؟ یحساب م یچ نجایوچهارسالمه ا ستیبعد اون وقت من که مثال ب "ـ

 :به خود گرفت یمظلوم و مؤدب ي افهیافکند و ق نییپا يرا قدر سرش

 "!ردختریپ.... دیببخش"ـ

 :شدم يکفر

 "!هم بخور که دندونات خراب نشه يچا تینیریبا ش"ـ

 :دهانش آزاد شد دوباره گفت يتا حد یوقت د،ینوش يرا کنار لبش گذاشت و قدر شیچا فورا

 "!يندار يرادیو ا بیظاهرا که ع ؟يچرا تاحاال شوهر نکرد یراست "ـ

جور مظلومانه ذرت پرت  نیکالس هم مثل هاجر ا يبچه ها ي هیبق ایآ نمیکردم بب یم نیسبک سنگ داشتم

 کی يپا نمیبب دیگذاشتند، البته با یاحترام م بایکه اغلب آن ها به من تقر نیجز ا امدین ادمی يزیکنند؟ چ یم

حال حس کردم اگر  نیبا ا رند؟گذا یم شیاز خود به نما یتیچه جور شخص نندیکه بنش مانهیصم یهمصحبت

 :دمیدخترك رو بدهم رسما سوار گردنم خواهد شد، لذا چهره در هم کش نیبه ا يقدر

به  يواسه دختر یلینحوه حرف زدن خ نیواقعا ا یول! دارم به خودم مربوطه يرادیو ا بیمن اگه هم ع ن،یبب "ـ

 "؟ینکرده بترش يو خدا ردتینگ یباعث شه کس تیکه زبون دراز نیاز ا یترس یسن تو زشته، نم

 :انداخت و آهسته گفت نییرا قبال آسوده کرده بود، دوباره مثل بچه مظلوم ها سرش را پا الشیخ یکی ظاهرا
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 "!کنن یادب و متانت حال نم يهمه که با افه  "ـ

 :منظورش را گرفتم بایتقر

 "اهاته؟یرؤ ناسوریدا یگ یکه م ییها نیاز هم یکینکنه  "ـ

فکند و  نیبر زم دهیو مثل نوعروس ها د دیبه چشمانم انداخت و بالفاصله نگاهش را دزد ینگاه اطیاحت با

 » !لم؟یوک ایعا«کند که  یحاال عاقد دارد هنجره اش را پاره م نیانگار که هم! دیلبش را گز يگوشه 

آنگاه  د،یجنب یلبم کم يکوهان و هاجر ردوبدل شده بود و گوشه  نیب یافتادم که گاه ییلبخندها ادی اریاخت یب

خواست هاجر زودتر شرش را بکند و برود  یدلم م گریدادم ودرون مبل فرو رفتم، حاال د رونینفسم را با صدا ب

 :کارش یپ

 "مامانت نگرانت نشه؟ "ـ

 :کامال آسوده بود الشیخ

 التیات، بعدش هم کال مامانم عادت نداره نگران بشه، خ شیکه من بمونم پ ينه، بهش گفتم ممکنه بخوا "ـ

 "!راحت راحت

 :توانم لذت ببرم یکه م یتا جائ ياجبار تیوقعم نیدادم از ا حیحال ترج نیبا ا! نگران بودم نیاز هم اتفاقا

 "نه؟ ایهم بهت زده  یتاحاال حرف رهیخواد تورو بگ یکه م یاحمق نیا نم،یکن بب فیخب تعر "ـ

 :دیکرد؛ آنگاه خنجر زبانش را تا ته از غالف برکش کیبار یرا کم چشمانش

 ؟يانداز یم کهیبه من ت یواسه چ گهیواسه خودت جفت و جور کن د یکیخو ! ا؟یزن یبدفرم حسود م "ـ

 "ه؟یتم که خوبه پس دردت چ افهیشکرخدا ق

 :نداشتم يکامل فاصله ا صالینمانده بود، تا مرز است يهم در صورتش اثر ایحجب و ح ياز آن ته مانده  گرید

 ".انجام داده یخوب مخ زن یکیکوهان درمورد تو  ينه؛ انگار "ـ

داشت خود را کامال  یحال آن که سع افتیر نگاه و رفتارش بروز و ظهور سرخ شد و عالئم غنج زدن د آشکارا

 :تفاوت نشان دهد یب

 "....داره؟ من خودم کاریاون به من چ "ـ

 :کردم لشیجمله اش را گم کرد، خودم تکم ي هیبق و

 "گه؟ید یبگ یخواست یم نویآره؟ هم ،يداد لشیتحو یمخت رو دو دست "ـ

 :شد یمصلحت یبدخلق یشود، دست به دامن اندک یدستش دارد رو م دید یوقت
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 "!نشو لطفا میوارد مسائل خصوص گهید یباش، ول یمعلمم ن؛یبب "ـ

 :خودم ممنون بودم که ظاهرا زده ام صاف وسط خال از

 رادیو ا بیهفت هشت ساله شدم و ع یشوهر موندم و ترش یباره که من چرا ب نیاون وقت سؤال در ا "ـ

 "شه؟ یحساب نم گرانید ینکرده ورود به مسائل خصوص يها، خدا نیو آره و ا یاحتمال

 :گفت رلبیحالتش بانمک بود، ز یلیگنده شد، خ سیبه دو توپ تن لیدرشت خوشگلش تبد يها چشم

 "!قانع شدم "ـ

 :خوردم بزرگوارانه گفتم یکه لبخندم را فرو م یدرحال

 "ش؟یشناس یتو م ه؛یک یپشت کوه يعروس خانواده  نم،یبب م،یخب حاال بگذر "ـ

 :باال انداخت يبود شانه ا یچرخش گفت و گو راض نیکه قلبا از ا او

 ".ستیروستا ن نیآخه مال ا ؛یلینه خ "ـ

 "مجاوره؟ يپس مال روستاها "ـ

 ".نه"ـ

 "مجاور؟ يشهرها "ـ

 ".نه "ـ

 "دوردست؟ يشهرها "ـ

 "!نچ "ـ

 "؟یزن یحرف م یا خب چرا تلگراف "ـ

 "!هیخارج "ـ

هم داشته  یعروس خارج کی شانیها ينبود در کنار تمام خل باز دیخانواده بع نیخب از ا! دیاز سرم پر قبر

استثنا  یکی نیداشت که ا یهم خوان شانیها یژگیو گریخانواده با د نیا يها یژگیاز و یکیواقعا کدام ! باشند

 باشد؟

 "کا؟یآمر ایحاال مال کدوم کشوره؟ اروپا . خانواده نیو کم اشتهان ا قهیچه قدر هم باسل!! کالس یمرس "ـ

 ".افغانستان "ـ

را  يبعد ینیریتفاوت هاجر که داشت ش یدر چشمان ب رهیحالت شد و نگاهم خ یخط صاف ب کی میها لب

 .بهتر است از کجا داخل دهانش فرو کند ندیکرد بب یم یوارس
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 "!ینه خارج هییایپس به هر حال آر ،یاوک"-

 :هم کردچپ نگا چپ

 ".گذاشته ریروت تاث یلیخ یاجتماع يشبکه ها"-

 :جهت بحث را عوض کردم فورا

 "ه؟یدن قصه ش چ یدختر نم یرافغانیها به غ یگن افغان یکه م نیبعد اون وقت ا...! بله "ـ

 ".افغان یبگ دیواحد پولشونه، با یهو هو؛ افغان"ـ

را گرفت و دهانش را  مشیباالخره تصم زیدادم، اون ن یطور که من درحال فهم موضوع سرم را تکان م همان

 يقدر دنشیدر جو دیرس یکه به نظر م یرا به پهنا در حلقومش فروبرد و درحال ینیریبازکرد و ش یقد اسب آب

 :اش انداخت، منتظر جواب سؤالم بودم یشانیپ انیم ینیدچار مشکل شده چ

 

 "ه؟یقصه ش چ ینگفت"ـ

 :داد یرا با لذت فرو م شیرا ببلعد و حاال ته مانده ها ینیریموفق شده بود ش ظاهرا

 "؟يدیشترزاد رو د "ـ

 "بله؛ چه طور مگه؟ "ـ

 !موضوع فسفر سوزاندم و بعد کامال قانع شدم نیا رامونیپ یبه جواب دادن حس نکرد، من هم کم يازین گرید

 :بترکد يبعد ینیریبود از فشار ش کیانداختم که نزد یهاجر نگاه يورم کرده  يبه لپ ها دوباره

 "شه؟ یداره واقعا نگران م گهیمامانت د یکن یگم هاجر، فکر نم یم "ـ

 :اعتراض کرد ينسبتا بلند يصدا با

سن و  نیا يما تو یو عاطف یهمه بحران روح نیا د؟یریگ ینم يبار که گفتم نه؛ چرا نوجوون ها رو جد هی"ـ

 "!شد خانم خی تییچا! گهیشماست د يرفتارها نیسال مال هم

 تینها دیبا یمهمان نیکردم که از ا یبه هرحال داشتم فراموش م دم،ینوش يرا برداشتم و قدر میچا شتابزده

به  يکارش نقشه ا یدخترك سمج پررو دست از سرم بردارد و برود پ نیکه ا نیا يناگهان برا. لذت را ببرم

 :مرموزانه گفتم یو به حالت دیذهنم رس

 "؟ینیبب یتون یتپه رو م يرو بیعج ي هی، راسته که تو هم اون ساهاجر "ـ
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در  جانیاز آن که وحشتزده به نظر برسد ه شیحال ب نیگرد شد، با ا کیرمانت یطفل معصوم از وحشت چشمان

 :خورد ینگاه و رفتارش به چشم م

مثبت  يها لمیف نیا نیع! باحاله یلیخ نمشیب یآره؛ م!! خوب خوبش يبه جاها میدیباالخره رس! يواااا "ـ

 "!چارده س

 !و درستش کن ایب حاال

 "؟...هم هیبق ای ینیب یفقط تو م "ـ

 نجایا یزنه، انگار نه انگار کس یم بشیغ میش یکه م کشیجاست که نزد نیجالب ا یول نن،یب یهمه م "ـ

 یبشم، بعد م کشیگرفتم نزد میمتپه نشسته، تص يرو دمید هویپاشدم برم مزار روستا،  یمن صبح ن،یبب. بوده

 "شد؟ یچ هوی یدون

 ...دادم یهاجر گوش م يبه داستان پرداز رتیح با

تخته سنگه، همه جارو هم  يجلو رو يرفتم جلو یعنیابر تو آسمونه،  کهیت هیکه جلومه  يزیچ دمید هوی "ـ

 ".ازش نبود ياثر چیه ینگاه کردم ول

 ...فکر فرو رفتم به

 "تونه باشه؟ یم یچ یعنی "ـ

 "!که اومده دنبال شما نهیشده، مث ا داشیپ نیور ا نیبه ا یگه از اون شب طوفان یمامانم م "ـ

 :شد دهیبود که بر سرم کوب یحرف مثل پتک نیا

 "؟یشه منو نترسون یم ن؛یبب "ـ

 :تا بناگوش بازشد ششین

 "ترسن؟ یمگه معلم ها هم م "ـ

که  هیعیخوابم تک و تنهام، پس طب یم نجایشب هم که ا! نکرده؟ يخدا میکه ما هم آدم نیمث ا دا؛یببخش "ـ

 ".خوف ورم داره هیاز بق شتریب

 یبه خودت م يها؛ حاال چرا دار نیاز ما بهترون مزخرفه و وجود نداره و ا نیا یگفت یشما که سرکالس م "ـ

 "؟يبار

 "!!تیترب یب "ـ

 .دیبرچ يو لوچه ا لب
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توقع مارو از خودت  یالک دمیمن هم ترس یگفت یکلمه سرکالس م هیشه؟  یورو نمد نقدرینه آخه آدم که ا "ـ

بدم  شنهادیخواستم پ یتازه م. کنم یم يذهنم قهرمان ساز يمنو بگو که سه روزه دارم ازت تو! باال يبرد ینم

 "!شکار ارواح میباهم بر

 "!ارواح عمه ت "ـ

 ".نه کال ارواح "ـ

 ....کارش یبلکه هاجر هم خسته شود و برود پ زکارمیو برخاستم که بروم پشت م دمیکش یآه

 :دیکش یفیخف غیبه طرف پنجره رفت و ج جانیاو دست بردار نبود، با ه یول

 "!اونجا سادهیوا "ـ

که با وجود ابهامش  يا هیسا دم،یو شتابزده به طرف پنجره دو رمیرا بگ جانمیه يبار هم نتوانستم جلو نیا

قلب  يهردو دستمان را رو. خورد یهمان جا رو به مغرب نشسته و تکان نم دیرس یبه نظر م نیغمگ اریسب

 ...دیو هاجر کم کم رنگش پر میگذاشت مانیها

 :شدم نگرانش

 "؟یهاجر خوب "ـ

 "ه؟یاون چ! ترسم یم....ترسم یم....یول.... آره...آ "ـ

 :مثل برق و باد از سرم گذشت يفکر

که  هیدردتون چ شن،یحساب م يپشت کوه شهروند عاد يموجودات تو نیا نیکن یشماها که ادعا م نم،یبب"-

 "ن؟یترس یم نجوریا

 :ترسش را فراموش کرد يلحظه ا يبرا

 "ارزشون؟ یترس ینم شن،یحساب م يعاد وونیو پلنگ و گرگ هم ح ریش "-

 !قانع شدم يآور رتیطرز ح به

 يو رو دمیدر آغوشش کش یو وحشتزده خود را به دامنم چسباند، به گرمزوم شد  هیسا ينگاهش رو گرید بار

 :دمیکمرش دست مال

با من کار داره؟  یگ یبعدهم مگه نم. بهمون برسونه تاحاال رسونده بود یبیخواست آس ینترس گلم، اگه م "ـ

 ".باالخره ارمیخب من هم سر از کارش درم

 :ام برگرفت و نگاه خوشگلش را به چشمان مهربانم دوخت و آهسته گفت نهیسر از س اطیاحت با
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 "!یتو قهرمان من "ـ

که وحشت به دلش راه  نیبعد هم از او خواستم بدون ا. ام فشردم اش نهیو دوباره به س دمیخند یسرخوش با

 :بماند یخال ضهیرحال اجازه ندادم ع نیبماند، در ع شمیپ هیو تا محو شدن سا ندیبنش شیدهد دوباره سرجا

 "هاجر؟ یگ یازت بپرسم راستشو بهم م یسؤال هی "ـ

 "بله، چرا دروغ بگم؟"ـ

گشتن شهراشون؟ راستش من اولش  یکردن و برم یول م وینصفه کاره همه چ یواسه چ یقبل يمعلم ها "ـ

بوده، چون کوهان با  يمهم تر زیکنم چ یحاال حس م یفکر کردم به خاطر کوهانه، ول نجایکه اومده بودم ا

 ".کنه یآدمو جذب م.... ییجورا هیهاش باز هم  يخل باز يهمه 

و به  دیفهمد چه مرگش است، آنگاه لب گز یم يهر گوسفند گریشد که د دیهاجر آن قدر سرخ و سف طفلک

 :زحمت گفت

 "....فکر کنم به خاطر.... راستش "ـ

 :رعت معاوضه کردبه س يگرید ياش را با جمله  مهینصفه ن يجمله  و

 "؟یکن یمطمئن باشم از وحشت سکته نم "ـ

 ".بگو ینه؛ ول "ـ

 "!گم یباشه پس م "ـ

 !همه لطف نیذوقمرگ شدم از ا یعنی

مشکوك  یکم هیمدرسه هم  نیا داریسرا یحت.... گن جن زده ست یکه همه م هیجور هیمدرسه  نیا ن؛یبب "ـ

 "!ترسن یازش م... ها یزنه و بعض یم

 :ام حبس شد نهیدر س نفس

 "اون وقت؟ یچ یعنی....ي "ـ

 :به خود گرفت و ادامه داد یخوفناک ي افهیق هاجر

زده بوده،  بشونیو زنش غ داریبه کمک داشتن، سرا ازین نجایکه اومده بودن ا ییگن هروقت معلم ها یم "ـ

باشه که اونها قبل از غروب وارد  دهیاگه با جشم خودش د یبعد از غروب بره خونه شون حت یکیکال اگه  یعنی

 "!کنه ینم دایرو اونجا پ یاطاقشون شدن، اما کس
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که  نیا الیدرواقع من به خ» !مینوشت يادگاری یماروباش رو درخت ک«.... دیساب یاز ترس به هم م میها دندان

 یمکان دورافتاده و مخوف ساکن شوم و حت نیدارد حاضر شده بودم درا تیامن يقدر نجایا دارهایبا وجود سرا

اعتمادند مغز خر نخورده بودم که  رقابلیغ يخودشان افراد تمیدادم که نگهبانان امن یاحتمال م ياگر ذره ا

 !....نجا؟یا میایب

 ....ذبح کرده بودند میپا شیافتادم که اول سال پ یخروس ادیبه  اریاخت یدانم چرا ب ینم

 یم انیم شینامرئ يگفت که صاحابا یکوهان راست م.... نیکرد شیبار قربون نیه اولاون خروسه ک نم،یبب"ـ

 "برنش؟

 :فرو داد یدهانش را به سخت آب

 "؟یکن یاگه بگم آره، باور م"ـ

 ....نداشتم یلیباور نکردنش دل يباور کردم، درواقع برا لیدل یب یلیخ

 "!نیشجاع باش نیهمچ نمیب ینم ن؟ینداشت یموضوع وحشت نیپس چرا از ا"-

چشم و  يها یجا افتاده که قربون یبرامون از بچگ گهید نیا یول م؟یدیترس ینم یدون یاز کجا م.... خب"-

 "شه؟ینم يبرات عاد یباش دهیرو د يزیچ هی یخودت هم از بچگ. کنن بشیغ انیکه ب ییجا هی مینظرو بذار

 :دمیگذاشته بود پرس ریتأث زین میاافکنده و در لحن صد هیطور که وحشت بر تمام وجودم سا همان

 "!معلم ها بگو.... از "ـ

 :ماجراها شد فیوحشتزده مشغول تعر یهاجر درهم شد و با لحن ي چهره

آدم  يسر هیهمه ش مجبور شدن از خود روستا  خته،یساله که اوضاع معلم هاش به هم ر ستیب بایتقر نجایا"ـ

 یکله پا م دهیبه چند ماه نرس ارن،یهم که م گهید يبارشون نبود، از شهرها یچیسواد استخدام کنن که ه یب

 ياز تو یبیو غر بیعج يصداها فتگ یشد، م وونهیاومده بود، چندماه بعدش د نجایکه ا یمعلم نیاول! شن

به سرش اومده، من هم االن  یچ دینفهم یشکیه! الل شد کال هوی یشنوه، دوم یمدرسه م يها ییدستشو

 یزد، م بشیغ هویماه دوم  يدرست تو یسوم! آها)... ا؟یبود خدا یچ یسوم.... (یسوم. درباره ش ندارم ينظر

کرده  دایپ لشویموبا یتنش و گوش يلباس ها ناستیا وهانک يخونه  کیکه نزد ییگفتن پشت کوه روبه رو

ع بهش گفتن که راج يزیبه هرحال چ یبال سرش آورده ول یبودن همه ش درب و داغون، معلوم نشد ک

 "...کرد یباور نم یشکیه

 :دهانم را با صدا قورت دادم آب
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 "گفتن؟ یم.... یچ "ـ

 :شد رهیمقابلش خ زیم يرو ینامعلوم يپر از ابهام درهم فرو رفت و به نقطه  یبه حالت ابروانش

شده،  دایزده، فردا صبح هم لباس هاش پ بشیغ یفکر کن امروز صبح اومده سر کالس درس داده، غروب "ـ

گن دخترمون سه روزه  یشنون که خانواده ش م یخوان به خانواده ش اطالع بدن م یکه م ییاون وقت کسا

 "!!تهرانه و حالش هم خوب خوبه يخودمون تو شیپ

به خطر  میدرونش داشت آبرو اتیگذاشتم چون با لرزش محتو زیم يرا رو میچا وانیو ل دیاز چشمانم پر برق

 ....افتاد یم

 "هاجر؛ نه؟ یکن یم یوخش "ـ

 "بارم؟ یکنم؟ اون هم حاال که از ترس دارم به خودم م یشوخ دیبا ینه جون بابام، آخه واسه چ "ـ

کردم تا بر روح و روانم مسلط  یمکث! لرزد یدارد م يکه چه طور نمیرا باال نگه داشت تا بب شیدست ها و

 :آنگاه چشمانم را از هم گشودم و آهسته گفتم... شوم

 "اومد؟ یچ یسر چهارم "ـ

 "...شه یچه طور م نمیمشتاقم بب یلیمن که خ یعنی اد،یبه سرش م یچ مینیبب دیبا ست،یمعلوم ن "ـ

 :دمیاستفهام ابرو درهم کش با

 "؟یچ یعنی "ـ

 "!!گهید یخودت شیخو چهارم "ـ

 ! بودم دهیکش غیحرف ج نیبا ا بایتا بناگوش بازشده اش را حواله ام کرد که تقر شین و

 :بردم اش بردبارانه گفتم یم یکه به سمت در خروج یبعد دست هاجر را گرفتم و در حال يا لحظه

نگرانت  شتریب یکم هیلطفا  نیممنون به خاطر آش، به مادرمحترمت هم سالم برسون بهش بگو بعد از ا "ـ

 "!باشه

 :به خودش گرفت یمظلوم ي افهیق دخترك

 "!میکرد یم حیبا هم تفر میما که داشت ؟يچرا ناراحت شد "ـ

 :آورد یکفرم را باال م داشت

 "!به سالمت!! واقعا که! ح؟یتفر "ـ
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که دررا پشت سرش  نیاز در خارج شد، به محض ا یلیتما نیو بدون کوچکتر دیبرچ يلب ولوچه ا یطفلک

در کرد، وحشتش به  دنیوحشت زده شروع به کوب يادیو فر غیبا ج کدفعهیبکشم  یبستم و خواستم نفس راحت

نفس زنان به چشمانم  فسکرد و بالفاصله در را باز کردم که هاجر خودش را داخل انداخت و ن تیسرا زیمن ن

 ...زل زد

 "!يشده بچه؟ تو که جون به سرم کرد یچ "ـ

 :اشاره رفت رونیب يلرزانش را به سو انگشت

 "!اهیس.... سگ ....سگ!.... سگ هی....ي...ي "ـ

 :دیکش غیبعد خودش را درآغوشم انداخت و ج و

 "!توروخدا نگو که االن برم! وحشتناکه یلیخ "ـ

کردم و از پشت  تشیهدا يآرام به گوشه ا. ام فشرد نهیبه س شتریو ب شتریچنگ به لباسم زد و سرش را ب و

دخترك قصد جانم را کرده و با  نیداشتم که ا نیقینبود،  رونیآن ب یسگ چیانداختم، ه رونیبه ب ینگاه شهیش

 :بماند، اعتراض کردم شتریخواهد ب یم شیدروغ ها

 "ست؟ین یکه سگ نجایا ،یقرار نشد دروغ بگ "ـ

در را باز کرد و دو قدم آن  اطیانداخت، بعد هم با احت رونیبه ب ینگاه میگو یکه مطمئن شود راست م نیا يبرا

 ...خودش را داخل خانه انداخت بیمه یغیببندم دوباره با جاز آن که در را  شیطرف تر پ

 :نداشتم يمرز جنون فاصله ا تا

 "داره؟ یهاپ هاپش همه جا رو برم يجا باشه که صدا نیا یبابا چه مرگته خو؟ آخه اگه سگ يا "ـ

 ".کنه یکه اصال صدا نم هیچ یچ ستیمعلوم ن! گهید نید هم "ـ

 ...بروم و حاضر شوم که خودم دخترك را برسانم به خانه اش میکه به طرف مانتو نینداشتم جز ا يا چاره

سرم انداختم و دستش  يشالم را رو د،یرس یبه نظر نم یکرد و اصال راض یرا نگاه م دنمیمدت لباس پوش تمام

 :را گرفتم

 ".میبر فتیراه ب "ـ

 "؟یمطمئن "ـ

 ".یز وقتمو گرفتامرو یحرف نزن، به اندازه کاف ادیز فتیراه ب "ـ
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انداختم که سگ  یبه دور و اطراف م ینگاه یشد و درکنارم به راه افتاد، هر از گاه میچموش تسل دخترك

هردو دست . شد ینم دهید یاهیسگ س چیه يکرد یاما تا ده ها متر از هر طرف که نگاه م م،یرا بجو یاحتمال

 نیقبل از ا. خانه اش رساندم درو سالمت به  حیو باالخره دخترك را صح میشد ریدر دست هم از تپه ها سراز

 :که وارد خانه شود رو به من کرد و گفت

 ".به دادت برسه ستیام ن یشکیه ینفست گره شه؟ تنها هم که هست هوی يخانم من نگرانتم ها؟ نر"ـ

 :دمیدرهم کش ابرو

 "!برو به سالمت ،ینگرانم باش ستیالزم ن "ـ

 "....خانم"ـ

 ....و نگاهش کردم برگشتم

 ".فتادیهم براشون ن یاتفاق چیبرگشتن و ه دهیماه نکش هیها اومدن و به  یلیخ... گم یم"ـ

 :دمیدرهم کش چهره

 "چه طور؟"ـ

 :دیلبش را گز ي گوشه

مدرسه جن زده ست  نیا دنیفهم یو م دنیشن یم بیو غر بیعج يذره صداها هیکه  نیاونا به محض ا"ـ

 ياومد و همه  شیسال پ ستیکه ب یمعلم نیاز اول ریرفتن، غ یذاشتن رو کولشون و در م یدمشون رو م

 يسرتق باز یکم هیبگم؟  يچه جور.... یکم هیدردسرها ازش شروع شد، فقط دو تا معلم قبل از شما بودن که 

 ".ن اومدشد که اون همه بال سرشو نیا.... درآوردن و خواستن بمونن

 :دادم یته دلم حق را به او م داشتم

 "که برم؟ نهینظرت ا یعنی"ـ

 :نگاهم کرد دردمندانه

 ".ادیسرت نم ییبال گهیالاقل د ياگه بر.... یول ،يدوست ندارم بر"ـ

تکان دادم و  يسر يدر کمال شجاعت و بزرگوار تاینها یکه نگرانم است ته دلم خوشحال شدم، ول نیا از

به آن عادت کرده بودم  گریاواخر د نیرا که ا يریتند و نفسگ ییسرباال. برگشتم و به طرف مدرسه به راه افتادم

مدرسه  اطیگذاشتم و وارد ح سرکردم پشت  یم دایرا پ يکوهنورد حرفه ا کیو به خاطرش داشتم عضالت 

حرکت و  چیه یشدم که ب يکریغول پ اهیسگ س شوم متوجه تمیکه خواستم وارد سوئ نیشدم، اما به محض ا
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را  یسگ وحش یبودم اگر کس دهیتوانستم حرکت کنم، شن یبود، از وحشت نم ستادهیام ا یدر چندقدم ییصدا

 یرا از آدم م یواقعا توان هرنوع زل زدن وانیح نیزرد ا نچشما یحرکت به چشمانش زل بزند، ول یب دیبا دید

آرام آرام از من  زیسگ ن.... ناس و فلق خواندم يسوره  رلبینشستم و ز نیزم يسست شد و رو میگرفت، پاها

 . دیگرد دیبوته ها ناپد انیدور شد و م

مثل  رمیبگ میفرستادم و با عجله وارد اطاقم شدم، امکان ندارد تصم رونیب نهیحبس شده ام را با صدا از س نفس

 .....کارم یروم پ یکنم و م یگورم را گم م نجایصت از افر نیخراب شده بمانم، در اول نیدر ا یدو معلم قبل

*** 

 »و سگ هیسا«

پررنگ تر بود و  یتپه بودم که گاه يمرموز در باال ي هیهمچنان شاهد حضور آن سا ندهیدوروز آ یکی در

کردم و  یام حس م یصدا و خاموش در چند قدم یرا ب یاهیسگ س زیمواقع ن یشد، بعض یکامال محو م یگاه

 .رساند یبه من نم يآزار چیکه آن سگ ه دیرس یبه نظر م یول دمیچیپ یاز ترس به خود م

شد، هربار که  یم میبچه ها از جمله شترزاد داشت کامال ترم اءیمدرسه با کمک اول ي دهید بیآس يقسمت ها

افتادم و از  یسرش ممزخرفات خودش و هم ادی اریاخت یافتاد ب یاش م افهیو ق ختیبه ر اطیح يچشمم تو

 یآفتاب شیکمتر جلو االمکان یداشتم حت یآمد، لذا سع یلجم در م گرید يگرفت و از سو یخنده ام م کسوی

 دشیسف يتا بناگوش بازشده و دندان ها شیافتاد، از ن یکه او چشمش به من م ياز لحظه ا يوا یشوم، ول

خواستم سر  یم یبار هم وقت کیباالخره . رفت یمغزم فرو م يتو یتا نگاه مسخره اش که مثل مته برق ریبگ

 :و آمد به طرفم و مرا مخاطب قرار داد دیاز کار کش اشده اش ر یتا آرنج کاه گل يکالس بروم دست ها

با  نمیبب! درآد فهیکه چشم ضع یلباس خوشگل بپوش هیحواست باشه  ؛یپسرم دعوت یواسه عروس! يجود "ـ

 "!هاهاهاها ؛ینک یت چه م یعشق بیرق

 :میکه بفهمد بگو يجور رلبیقدر حرصم گرفته بود که فقط توانستم ز آن

 "!مرض"ـ

برگشت و مشغول کارش  زیبه حضورش دهم به طرف کالس به راه افتادم، او ن یتیکه اهم نیهم بدون ا بعد

 .شد
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دادم  یم ریروزها نه من به آنها گ نینگران منتظر بودند تا درس را شروع کنم، ا يبچه ها با چشم ها سرکالس

اش را  یناراحت نیاز ا شینتوانست ب عقوبیحال  نیبا ا. گذاشتند یو نه آن ها سربه سرم م دمیپرس یو درس م

 :پنهان کند و دلسوزانه گفت

 "د؟یا ختهیقدر به هم ر نیشده که ا يزیچ! خانم "ـ

 :اش واقعا ممنون بودم يهمدرد از

 ".دلتنگ خانواده م هستم يدرق هیجان،  عقوبینه  "ـ

 :ابدیادامه  نیاز ا شیب یجو مثبت عاطف نیاجازه نداد ا کوهان

 د،یبود، بچه ها خسته نباش میروستا خواه نیا ییمعلم راهنما نیشاهد فرار چهارم يکه به زود نیا یعنی نیا "ـ

 "!ادیب يبعد يخونه هاتون تا معلم ترسو دیببر فیتشر

 :به کوهان انداختم يمعترضانه ا نگاه

 "!باش کوهان خان الیخ نیبه هم "ـ

 :از جوابم سوء استفاده کرد بالفاصله

و از ما بخواه  يدیرك و راست برو سر اصل مطلب و بگو که ترس ؟یکن یرو بونه م یدلتنگ یپس چرا الک "ـ

 ".تا مشکلت حل شه میکمکت کن

 خواهد اجازه دهم مشکلم را حل کنند؟ یکوهان است که از من م نیا نم؟یب یخواب نم یعنی

 "!دارم ازیاعتراف کنم واقعا به کمک شما ن دیطوره با نیکوهان جان، حاال که ا یمرس "ـ

شد  یآخر حساب م مکتین یکه پشت واریبه د نهیتفاوت به خود گرفت و دست به س یخونسرد و ب يا چهره

 :داد هیتک

 "!ادیاز دستمون برنم یو کمک میکه شرمنده ا میاعتراف کن دیما هم با "ـ

اش انداختم و  افهیبه ق يو گله مند ردوستانهیمن نگاه غ یول. خود را بجوند يکردند خنده  یها سع بچه

 :قرار گرفت ریفکر کنم تحت تأث. مشغول ورق زدن کتاب شدم

 "شده؟ یبگو چ ادیکم و ز یفقط ب م،یکن یباشه کمک ات م یکن یحاال که اصرار م "ـ

 :ذوق زده نشده ام شنهادیپ نیدم وانمود کنم که اصال از اکر یسع

 "...دیاریصد و دوازده رو ب يو صفحه  دیکتاب هاتون رو باز کن ست،یفعال وقتش ن "ـ

 **** 
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هم به تنها دفتر موجود در مدرسه که متعلق  يرفتند و من و خانم شمس آباد اطیکه خورد و بچه ها به ح زنگ

 يکنم برا ینبود وفکر م) يخسرو يآقا یعنی(از جناب پسرخاله  يخبر م،یدرکن یتا خستگ میبود رفت ریبه مد

 ! میهم نشد ریمد ي لهکرده بود، خدا شانس بدهد، دخترخا لیتعط شهیزودتر از هم يانجام کار

ست، حس  يزیچ فیاند و هاجر مشغول تعر ستادهیدرخت ا کی کیکه کوهان و هاجر نزد دمیپشت پنجره د از

من  يروز جمعه اش درخانه  یبا خود گفتم البد دارد راجع به مهمان دانکردم،یصحنه پ نیا دنیاز د یبخو

 یفکر م گرید يو از سو ودمنگران ب کسویاز  ردیقرار بگ زیهمه چ انیکه کوهان درجر نیکند، از ا یصحبت م

از دستش  ياگر کار یکه کوهان حت دمیرس یم جهینت نیبه ا تایبهتر باشد، اگرچه نها يطور نیا دیکردم شا

 !ام خواهد شد یزندگ عیفجا يرو شیکند بلکه باعث سرعت پ ینه تنها کمکم نم دیایبرب

 :به خود آمدم ریمد يبا صدا ناگهان

 "!خانم خجسته دییبفرما "ـ

و دو سه عدد شکالت  یشدستیدرون پ يچا وانیل کیاز کوهان برگرفتم و نگاهش کردم،  دهیسرعت د به

 .خورم یم اشکالتی ینیریبا ش شهیرا هم میو چا دیآ یدانست از قند بدم م یآورده بود، او م میارش براکن

 :گفتم ياش شگفت زده شدم و با شرمسار یهمه فروتن نیا از

 "ر؟یمد يچرا شما آقا يوا يا "ـ

 :و گفت دیکش یرا از دستش گرفتم، آه یشدستیبالفاصله پ و

که کارشونو انجام بدن خودم مجبورم دست به کار بشم، به  ستنیوقت ن چیوخانمش ه میمش رح یوقت "ـ

 ".دیروستا هست نینباشه شما مهمون ا یهرحال هرچ

که نام کوچکش هم  يباز شمس آباد مهین يها شیبه ن یینگاه گذرا د،یمرموز تنم لرز داریسرا يادآوری با

 :گفتم یو خطاب به صادق دمیبود انداختم و چهره درهم کش یشمس

 "د؟یریسخته که منو هم بپذ یلیخ. روستام نیمن هم شهروند ا گهیگفته من مهمونم؟ حاال د یک ر؛ینخ "ـ

 :فورا گفت یشمس

 "؟یدهات هی یو بش يبودنت انصراف بد یاز تهران يدار میتصم یبگ يخوا یم یعنی "ـ

 .... افتادم» وارونه يحرکت جوهر« ادی اریاخت یب

 نجایبلکه فعال دارم ا دم،یکه از اصالت خودم دست کش ستین نیروستام ا نیشهروند اکه  نیمنظورم از ا "ـ

کنم،  یجا زندگ نیا شتریبخوام ب دیشم، بعدش هم شا یدارم پس مهمون حساب نم يکنم و خونه ا یم یزندگ
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 یلیجا خ نیمثل ا ياپاك و خوش منظره  عتیکنم بازگشت به آغوش طب یحس م یبه هرحال من هم گاه

 ".وارونه ش شهیهم يدود و دم تهران با اون هوا يتو یدلچسب تره تا زندگ

 :و گفت دیرا سر کش شیباشکوهم گوش داد، آنگاه چا یتأسف و تأثر به سخنران با

 "هنوز؟ يدیافتاده نبر نجایکه ا یاز اتفاقات "ـ

و خودش را مشغول مطالعه ما شرکت کند، ا يبحث زنانه  يانداختم که ظاهرا قصد نداشت تو ریبه مد ینگاه

 ...از آن را نخوانده است يجمله ا یداد که حاضر بودم قسم بخورم حت یکتاب قطور نشان م کی ي

 "کدوم اتفاقات؟ "ـ

 :گفت يمالحظه ا چیه یانکارم تعجب کرد و به من چشم دوخت، بعدهم ب از

 ي هیاز اون کوهان و باباش گرفته تا سا! ادیبه سرت داره م یکه ندونه چ رازیفقط مونده زن خواجه حافظ ش "ـ

 ".هیچ یروستا هنوز نتونستن بفهمن چ نیتپه که تمام کاشف يرو

 :شده ام دهیکردم کامال آبد یکه از طرف کوهان خورده بودم حس م بس

 "!روستا هستن نیا يکردم اجنه شهروندان عاد یمن تاحاال فکر م ن؟یدیچه طور نفهم "ـ

فاتحانه به خود  يا افهیز کتاب قطورش برگرفت و چشمان گردش را به من دوخت، قهم سر ا ریبار مد نیا

همان طور که ناباورانه به من چشم دوخته بود  یصادق يآقا دم،یرا سرکش میچا وانیگرفتم و درکمال آرامش ل

 :قفل سکوتش راشکست

 "؟یترس یتو واقعا نم یعنی "ـ

 :مگفت ییرا به هم گره دادم و با دورو ابروانم

اجنه تون  يها يهمشهر نیکنه، اگه ا یم یروستا داره زندگ نیا يهمه آدم تو نیبترسم؟ ا دیبا یواسه چ "ـ

 "!روستا نمونده بود نینفرم تو ا هیبهتون برسونن که تاحاال  یبیخواستن آس یم

 :داشت که مرا تا سرحد مرگ بترساند يدانم چه اصرار ینم

 "!!کنن ستینفرو سربه ن هیروستا اجنه باشن و بخوان تو  نیدرصد احتمال بده که کل مردم ا کی "ـ

از من  یمضحک تینها یب ي افهیکرد و فکر کنم ق ریدو لبم گ نیکه تازه به دهان گذاشته بودم ب یشکالت

نجمد شده بود به که وسط لب ها و مقابل دندانم م یحال من فقط با چشمان گرد شده و شکالت نیساخت، با ا

 !دهم يبتوانم نظر یکه حت نیشدم بدون ا رهیاو خ
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 دهیحالت داد و من که تازه فهم رییبه سمت درحال انفجار از خنده تغ یاز شگفتزدگ یصادق ي افهیق کدفعهی

 یخندان شمس ي افهیگذاشته ام نگاهم را به سرعت به سمت ق شیاز خودم به نما يبودم چه حالت مسخره ا

 انهیدلجو يصدا. رفتم رونیب دفتردادم باال و از  شینفس رو کیرا هم  يچرخاندم و شکالتم را فرو بردم و چا

 :زد خنده اش را پنهان کند پشت سرم بلند شد یکه زور م یصادق ي

 "!بابا يا! خانم خجسته میکرد یشوخ "ـ

بود  ریونش دو تا درخت کهنسال انجکه در يباغچه ا یسنگ يرفتم و بر لبه  اطیتوجه به او به طرف ح یب

داشت  کیاضافه شده بود و حاال هر زیاز بچه ها ن يگریکوهان و هاجر تعداد د يبه جمع دو نفره . نشستم

 ! تیخاص یخواسته باشد سربه سرم بگذارد؟ مردك ب یواقعا چند درصد احتمال دارد که صادق. گفت یم يزیچ

بمانم و  نجایهمه شان، به من چه که ا يکاره رها کنم و بروم، گور بابارا نصفه  زیرا جزم کردم که همه چ عزمم

 ستیمحترم سربه ن يرا تحمل کنم و آخرش هم توسط اجنه  بیو غر بیعج يروستا نیا یماورائ يدردسرها

آمده که  رمیگ يگرید زیچه چ نشد عیزبان و تمسخر و ضا شیمشت ن کیمردم جز  نیگردم؟ از ا وانهید ای

 يها یقشنگ يشرف دارد به همه  شتریتهران صدها بار ب يوارونه  ياصال هوا! همچنان مشتاق ماندن باشم؟

 ...نجایا

تنگ  شیدلم برا ستین یشوم نبود، چرا وقت ي هیاز آن سا يمدرسه انداختم، خبر يروبه رو يبه تپه  ینگاه

و  بیموجود عج نیگره خورده به حضور هم يقدر نجایبه ماندن در ا لمیکنم تما یحس م یشود؟ حت یم

 ....ییاستثنا

دهانش تا بناگوش کش آمده است، حرصم  يرو يصورتم زوم کرده و لبخند يکوهان رو دمیبرگشتم د یوقت

 نیشمرده و سنگ ییکنم، خودش با قدم ها یبچه خال نیرا سر ا ریاز مد میدرآمد و دوست داشتم تمام عقده ها

 :تبا وقاحت گف دندیهم آمدند، به من که رس هیت سرش هاجر و بقآمد، پش میبه سو

 "!زشته بابا، قهر نکن نجا؟یا يدفتر دعوات شده که اومد یبا اهال "ـ

 :کردم کیرا بار چشمانم

  "!ندارم، راتو بکش برو گهید ویکیتو  يکوهان حوصله  "ـ

 ینم یکه کس يگندو دار ياخالقا نیهم ؟یکن یم یسر من خال شویزده تو حالت دق دل گهید یکیبابا،  يا "ـ

 "!گهید یترش یم يجور دار نیهم ردتیگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٩٣ 

جواب  يو او هم جور» بزرگه ت گوش ته کهیت یحرف بزن گهیکلمه د هیاگه « یعنینگاهش کردم که  يجور

 »!مرخص شن، بعد مارستانیاز ب يکه لت و پار کرد ییبذار اونا« یعنینگاهم را داد که 

هاجر که . را از او چرخاندم میبرگرفتم و رو دهیهم کم آوردم با خشم از او د مانینگاه ها نیب در نبرد یحت یوقت

 :دستم گذاشت يآمد کنارم نشست و دستش را رو زانیآو يسوخته بود با لب و لوچه ا میانگار دلش برا

 ".است نیا عتشیاست، استقازه طب نیعقرب نه از ره ک شیناراحت نباش، ن! خانم "ـ

 :چه بوده بیو غر بیعج يتا بفهمم منظورش از آن کلمه  دیطول کش یکم

 ".اقتضا "ـ

 ".آها؛ اغتزا"ـ

 ".نه؛ با قاف و ضاد "ـ

 :چشمانش گرد شد کوهان

 "!ذهنش غلطه؟ يتو يامال يدیتو از کجا فهم "ـ

بودند نگاه کردم، آنگاه با  ستادهیکه پشت سر کوهان ا ییاز استفهام بچه ها زیلبر يبه نگاه ها یحوصلگ یب با

 »!وارونه؛ خخخخخخ يحرکت جوهر«شوم،  یم يجانوران کوهز نیا هیدارم شب یخودم فکر کردم با چه سرعت

 یحفظ م شیرا کنج لب ها نیو تحس رتیسراسر ح يکه لبخند یبا بچه ها ردوبدل کرد و درحال ینگاه کوهان

 :کرد گفت

رو  فهیکنه، اوه اوه؛ ضع یم یشتر قربون هیپات  ریامروز ز نیهم یداشت یشرفتیبابام اگه بدونه چه پ یعنی"ـ

 "!!بگو

و بعد هاجر که از خنده ام دلگرم شده بود سرش را  دمیخنده، من هم همراهشان خند ریبعد همه باهم زدند ز و

 بیعجابراز محبت  نیلوس کرد، با ا میبرا ينازناز يبچه گربه  کیفشرد و خودش را مثل  میبازو يرو

 :بیوغر

 "!یتیآپد یجور خاص هی ،يبزرگترها فرق دار يخانم عاشقتم، با همه  يوا"-

داد و به  رحالتییتغ يا رمترقبهیکردم که ناگهان کوهان به طرز غ یرا هضم م یوجب مین نیا شاتیفرما داشتم

 :در چشمانم گفت رهینشست و خ شیپاها يپنجه  يمقابلم رو یآرام

کدومشون  یخودت بفهم دیفقط با. اههیسگ س نیا ایتپه،  يرو ي هیاون سا ایاز اون دو تا نگهبانته،  یکی "ـ

 ".ير یم نیاز ب یرو بزن ینگهبانته وگرنه اگه طرف اشتباه
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 نیزد، بدون ا یرا م بیعج يآن حرف ها تیداشت با جد شهیبه دهانش چشم دوختم که برخالف هم ریتح با

دور شد، بچه ها که  يگریحرف و صحبت د چیه یشود از مقابلم برخاست و ب که حالت چهره اش عوض

شدند، اما  یم کندهپرا یکی یکیکردند و  یبودند کوهان به من چه گفته با تعجب به دورشدنش نگاه م دهینفهم

وحشتزده به  یبود با چشمان دهیکوهان را شن يبود که حرف ها یبچه ها تنها کس نیتمام ا انیهاجر که از م

 ....ست؟یبودم موضوع چ دهیهنوز نفهم یطوالن یتا لحظات زیشد و من ن رهیمن خ

کوهان را کامال باور کردم،  يحرف ها یحیتوض رقابلیبرآشفت و به طرز غ یهمان لحظه روح و روانم به کل از

 يشده ا فیتعر ي شهیر چیبزرگ شد که ه یدومجهول يمعادله  کی رینداشتم و ذهنم درگ يحال عاد گرید

 یقیچگونه و به چه طر: دوم ولبزنم؟ مجه - به قول کوهان - دیدو را با نیاز ا کیکدام : نداشت، مجهول اول

 ...بزنم؟ دیبا

ها چه  نیکه ا نیزد، ا یمعادله دامن م نیوجود داشت که فقط به ابهام ا انیم نیهم ا يگرید یجانب سؤاالت

هردو جن  ایجن  يگریفرشته است و د یکیفرق دارد؛ مثال  ایست  یکیجنس شان  ایهستند و آ یجور موجودات

آن ها را به جان  یو از چه راه یکس هچ ایمن شده اند؛  ریدو موجود درگ نیهستند؟ اصال چرا ا) مثال(روح  ای

جواب  یو خالصه هزاران سؤال ب ستیچ انیم نیدرا بشیعج یمن انداخته و نقش کوهان و اطالعات عموم

 .گرید

به سمت  میام نفوذ کرده است، نگاهم مستق یدرون يها هیال نیتر قیزده وسرما در عم خیکردم تنم  سح

با چشمان زرد  اهیقرار داشت، درست کنار درخت بلوط کهنسال سگ س اطیح یجنوب يرفت که در انتها تمیسوئ

 !نشسته و به من زل زده بود نیزم يترسناکش رو

شده و به  رهیآزار به افق خ یو ب نیکه چنان غمگ يا هیتر است؟ سا هیکدامشان به نگهبان شب ه؟یسا ای سگ

 و وفاست؟  یسگ که سمبل نگهبان ایرسد قصد آزارم را داشته باشد  ینظر نم

منتظر برداشته شدن موانع است تا ناگهان بر  دیکه شا يتر است؟ مرد هیکدامشان به خصم شب ه؟یسا ای سگ

 ماند؟ یم نیاطیبه ش زشیو خوف انگ اهیسگ که با آن ظاهر س ای زدیسرم فرو ر

کردم، اما  یاز پنجاه درصد تجاوز نم يذره ا یدهم کدامشان نگهبان است و کدام خصم حت صیکه تشخ نیا در

توانست  یماجرا م نیدر ا یاشتباه نیکه کوچکتر نیموجود بود و آن ا زین ینیقی ،يشک صددرصد نیدر کنار ا

قرار گرفته بودند که  ینیسهمگ وسخت  طیشرا نیهم درچن یقبل يمعلم ها دیشا. ام تمام شود یهست متیبه ق

 ....اند دهیبر ای ختهینتوانستند انتخاب کنند و گر
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ماجرا را به دستم  دیو تحکم شاه کل تیبرداشته و آن طور با جد یچرا کوهان ناگهان دست از لودگ دمیفهم ینم

 زیفرانک ن ستین دیبع یحت نش،یپدر نخست دیتوانست قرص باشد به حضور کوهان و شا یداده؟ اکنون دلم م

ترس و  ختنمیندارم بمانم، اگر گر میحال تصم نیقرار دهد، با ا ارمیدر اخت دارمانیبداند که به محض د ییزهایچ

 !تمیمسئول یندارد، من ترسو و ب یبیاست، ع یتیمسئول یب

***** 

 »ینیغارنش يها یشوخ«

 کسرهیو سگ را  هیو آسمان معلق بودم، سا نیزم انیم یجهنم یبعدش من در برزخ يآن روز و روزها سرتاسر

باره  نیدر ا يگرید زیچ بیعج يبعد از آن حرف ها گریکنم، کوهان هم د يتوانستم کار ینم یو حت دمید یم

 یگذاشت، حالم را م یم مداد، سربه سر یاش ادامه م یشگیهم يها يبه من نگفت و به همان مسخره باز

و سگ  هیبه موضوع سا ياشاره ا یحت گریاما د خت،یر یاعصابم را به هم م شیها یگرفت و با قانون شکن

 يبهانه ا دمیترس یبحث را با او مطرح کنم چرا که م نیقادر نبودم خودم ا یداد، حت یمرا عذاب م نینکرد و ا

 یرا بسازد و با اهال زیتمسخرآم يجوك ها و استاتوس ها اس ام اس ها، نیدتریبه دستش دهم تا ازمن جد

 !روستا به اشتراك بگذارد

و به او گفتم که به  یروز هم رفتم سراغ صادق کیام شدم و  هیمشغول جمع کردن اسباب و اثاث زیمن ن باالخره

وقت سال بچه ها را رها  نیجا خورده بود و به هزار زبان از من خواست که ا یباشند، او حساب دیفکر معلم جد

 لشیآخر ترم را قبل از رفتنم تحو یامتحان تکردم که سؤاال نیندادم و فقط تضم یتیمن اهم ینکنم و بروم، ول

به  يفکر کیوقت سال  نیخواست تا در ا يدوهفته ا یکی یاز من فرصت صالیدر کمال است زیاو ن. دهم یم

خسته ام کرده  شانیرفتارها کسوینداشتم، از  يچاره ا یها ول بچه نیا يسوخت برا یدلم م. کند نمیگزیحال جا

 .تا اجنّه کارم را تمام کنند نمیبنش انستمتو ینم گرید يبود و از سو

ام  یروز زندگ نیکردم بهتر یاحساس م یچه حساب يدانم رو یدوم بود که فرانک آمد و من نم يهفته  اواسط

 .آسوده بکشم یتوانم نفس یو درکنار فرانک م دهیدر روستا فرا رس

مرا نسبت به  یجور با استقبال گرمم مواجه شود و عالقه و وابستگ نیکرد ا یکه فکرش را هم نم فرانک

 یسیصرفا به جهت رودروا ایبود  يدانم جد یکه توقعش را داشت، حاال نم دید یم يزیاز آن چ شیخودش ب

ها  یپشت کوه نیدانم ب ید میخشنود شده است، اگرچه بع دارمیاز د یکاف يوانمود کرد به اندازه  زیکه او ن

 .تعارف و تکلف را بداند یوجود داشته باشد که معن یکس
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 :را به صدا درآورد و از همان پشت صدا زد تمیدوم بعد از آمدنش بود که دم عصر آمد مدرسه و در سوئ روز

 "؟يخوا یصابخونه، مهمون نم "ـ

کردم  یحال شده بودم با عجله به طرف در رفتم و همان طور که باز مخوش یحساب شیصدا دنیکه با شن من

 :گفتم

 "!خانم يچرا که نه؟ خوش اومد "ـ

مبل تک نفره  نیتر کیو او خرامان به طرف نزد میدیرا در آغوش کش گریکدیهم به محض گشودن در  بعد

 يبودم رفتم سمت کتر یمعمول يهمان طور که مشغول حال و احوال و خوش و بش ها زیمن ن. آمد و نشست

 يچا دنیاش نوش القهمورد ع حیکه تنها تفر يدختر ياز صبح تا شب حاضر و آماده بود برا شیکه چا يو قور

 .بود يزدی يها ینیریبه همراه ش

 :میپرشد شروع به صحبت کرد يبهار ي وهیم یو کم ینیریو ش يبا چا زین ضهیو عر میمقابل هم نشست یوقت

 "بر؟خب، چه خ "ـ

دست از سرت  گهیکه د ارید نیا يبا اجنه  يکرد کاریچ! شماست خانم معلم شیخبرها که پ ،یسالمت "ـ

 "دارن؟ یبرنم

موجودات  نینداشتم بلکه درحضور فرانک صحبت از ا) اجنّه(کلمه  نیاز ا یترس گریبود که نه تنها د جالب

 :داد یبه من دست م یآورد و احساس قهرمان یمرا به وجد م یحساب

ها قرار گرفتن  نیهم مورد تعرض ا یقبل يها دنبال من باشن، احتماال معلم ها نیکنم ا یمن فکر نم یول "ـ

 "!دونم، فرار کردن یچه م.... ایشدن و  ستیسربه ن ایکه 

 :مرا ترساند باحرفش

که  نیه ابره مگ یها بشه جون سالم به در نم نیا ریکه درگ یکدومشون نتونستن فرار کنن، کس چیه"ـ

 "!شکستشون بده

که از  یشد درحال دایکه جنازه ش پ یاون یشد، حت وونهیکه د یاون.... ایکه الل شد  یاون... ه؟یمنظورت چ "ـ

هم  ییها بیها رو فرار نکرده حساب کنم هرچند که آس نیتونم ا یمن نم.... خانواده ش بوده شیسه روز قبل پ

 "....یبه هرحال، ول دنید

 :را گرفت منظورم
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 نهیشدن درواقع جون سالم به در نبردن و فقط زنده ن، منظورت هم وونهید ایکه الل  ياون دو نفر ن؛یبب "ـ

 "گه؟ید

 ".....یخب آره؛ اما سوم "ـ

 "!هیبدل ينسخه  هیدختره ست  يخانواده  شیکه پ یاون! مرده یسوم "ـ

 ....تکان دادم يسر یشد و با درماندگ خیبه تنم س مو

 "اد؟یهمه بال سر ما ب نیا دیچرا؟ چرا با.... ترسم ین دارم مم "ـ

 ".شهیکم کم معلوم م "ـ

 :افتادم یحرف اصل ادی

 یمنطقه وارد م نیکه به ا یبلکه با هرکس ستنیها دنبال من ن نیا یعنینکردم،  يکه من کار ینیب یپس م "ـ

 "!يبا هر تازه وارد دیشه مشکل دارن، شا

 "!ادیمدرسه م نیبه ا ییکه به عنوان معلم راهنما یبشه گفت با هرکس دیشا "ـ

 :دمیخودم را جلو کش يچشمانم را گشاد کردم و قدر اقیدر راه است و با اشت يدیکردم اطالعات جد حس

 "چرا؟ یدون یتو م "ـ

در  ينقره ا فیظرانگشتر  کیرا که  کشیکه نگاهم کند انگشتان بار نیرا مزمزه کرد و بعد بدون ا شیچا یکم

بسته بود، دور  نیآذ انیدرم کیبلندش را  يناخن ها يبه رنگ سرمه ا یکرد و الک یم ییسبابه اش خودنما

 :گفت دیترد یو با اندک دیچیپ وانشیل

و  یبود که به خاطرنقاط ضعف فراوون جسم يمرد.... مشکل بزرگ داشت؛ هی نجایکه اومد ا یمعلم نیاول"ـ

تونست  یبود و رفتارهاشو نم یبود، اون به شدت عصب دهید يادیز يها بیکرد و آس یاحساس حقارت م یروح

 یخال ییسر بچه ها تونه یم شویروان يروستا عقده ها نیا يحس کرد تو یهم وقت نیکنترل کنه، واسه هم

تو هم که خودت . کردن يریدورافتاده بزرگ شدن، شروع کرد به سختگ يروستا هی نییکنه که با فرهنگ پا

از بچه  یکیکارش با  یوقت. کنن یخودشون مبارزه م ي وهیرن و به ش ینم رباریز ؟یشناس یجونورا رو م نیا

گوش اون  يمحکم تو ي دهیکش هیشد و بعد هم  ریدرگ شداد باال گرفت، باها یرو انجام نم فشیها که تکال

 يزیو بعدش با خونر زیم يسرش خورد درست لبه  پسربچه زد که طفل معصوم تعادلش رو از دست داد و

 "....سالش بود زدهیرفت، اون پسر فقط س ایاز دن يمغز
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حد  نیتواند تا ا یمعلم مگر م کی ایخدا... اش را بشنوم هیتنم را لرزاند که دوست نداشتم بق يبه قدر حرفش

 نیحال دوست داشتم بدانم عاقبت ا نیبا ا... حقارت رنج بکشد يرحم باشد؟ حاالهرقدر هم که از عقده  یب

 ماجرا چه شد؟

 :ام بداند ادامه داد یدرون ضیآن که خبر از احساسات ضدونق یب

به  یوحشتناک نینفر نه،یداغ بزرگ تمام وجودش پر شده بود از نفرت و ک نیمادر اون بچه که به خاطر ا.... "ـ

کرد، اون مرد با  ریشغلش رو درگ یون و حتا یزندگ يبراش بست که تمام محدوده  یاون مرد کرد و طلسم

اگه به  ینداشت حت يراه فرار چیو ه شدو آزار اجنه واقع  تیاون مورد اذ.... طلسم نمرد، بلکه زجرکش شد نیا

جا ختم نشد، چون  نیکار به هم یول. رونیرفت ب یم یشمس ياز منظومه  ایکرد  یسفر م ایکشور دن نیدورتر

 يبرا ست،یبشه در امان ن نجایکه وارد ا یاون آدم باز شده هرکس یشغل يو محدوده مدرسه  نیاجنه به ا يپا

 یلیکردن که بزنن به چاك و اتفاقا همه شون خ یم افتیهشدار در يه سریاولش  يبعد يهم معلم ها نیهم

 یول...... گرفتن بمونن میتصم یچه حساب يدونم رو یدادن به جز دونفر که نم یم حیزود فرارو به قرار ترج

چاره  یشده بود و اون ب ریفرار د يبرا گهید یخواست فرار کنه ول یدوم دن،ید بیمتأسفانه هردوشون آس

برسه نابودش  نجایکه پاش به ا نیبه محض ا ینداره ول يا گهیمشکل د نیرو از دست داد و فعال جز ا لمشتک

خانواده ش شد و االن خانواده ش  میرفت و بدلش تقد نیز با یشد ول ریو درگ ستادیتا آخرش ا یکنن، سوم یم

تو  ه،یاصل موضوع چ دنینفهم وزافته، هرچند که هن یبراشون م یبیعج يشدن چون داره اتفاقا دیدچار ترد

 "....اما ینیبب بیهم قرار بود آس

 :اش بودم هیبق دنیو وحشت منتظر شن اقیبه چشمانم کرد، با اشت ینگاه

 نیرفته، چون نتونست با ا ایو از دن ستیما ن نیب گهیکه طلسم رو بسته امروز د دهیراستش اون مادر داغد "ـ

ها و جن  سیدعانو یکس حت چیطلسم رو باطل کرد وه نیشه ا یهم نم نیو دق کرد، واسه هم ادیداغ کنار ب

نفر از  کیکه  نهیا میدون یاالن ما مکه  يزیکنن، تنها چ دایروستا هم نتونستن راهش رو پ نیمعروف ا يرهایگ

 ".کنه دایطلسم رو پ نیسلطان ا دیطلسم شده ها با

 "سلطان؟ "ـ

 نیفقط در ا. ها رو داره ینابود کردن قربان تیکه مأمور یکس ،یکه مسلط شده به قربان یآره، اون کس "ـ

نداره و  يکار چیسلطان و نابود کردنش، البته نابود کردنش ه ییبا شناسا یعنیشه،  یصورت طلسم باطل م
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 "!درحال حاضر خود تو یعنی ه،یکه مشکله و کار خود قربان شهییفقط شناسا

 

دوباره ساکم را باز کنم و انصرافم از  دیحساب با نیبا ا.... به هم خورد میو از رعشه اش دندان ها دیتنم لرز تمام

 ستیمجبور ن گرید! خواهم بمانم و ادامه دهم یچه قدر ذوق کند بفهمد م یصادق رم،یکار را پس بگ يادامه 

 ....گرید يبخت برگشته  کیبگردد دنبال 

 ".بزنمش کارم تمومه یمنتها اگه اشتباه..... نگهبان دارم هی..... گفت یکوهان م... کوهان "ـ

 :مکث گفت یشد و بعد از کم رهیکوتاه به چشمانم خ یلحظات يبرا ریتح با

 "!حرف بکشم رزبونشیاز ز دیبا! دونه یم ییزهایچ هیپس کوهان هم  "ـ

 "؟یدونست ینم نویتو ا... یعنی "ـ

ها نگهبان  یقبل یشما در راهه، ول نیب ینبرد واقع هیده که  ینشون م نیدرواقع ا! هیجد یلیخ یکی نینه، ا "ـ

 "چرا فقط واسه تو؟... گه از کجا اومده؟ چرا اومده؟ یکه کوهان م ینگهبان نیا یعنی.... بهیعج..... نداشتن

 .گشتم یمذبوحانه دنبال جواب م یذهنم با تالش يتو زیفرو رفت، من ن یقیبه فکر عم و

 "؟یکوهان حرف بکش رزبونیاز ز یکه بتون يد یچه قدر احتمال م "ـ

 ...دیکش یآه

مسخره ست، کوهان فقط  یشوخ هی هیشب رشتیبتونه اون جونورو وادار به حرف زدن کنه ب یکه کس نیا "ـ

 انشیدر جر یک... دونه یموضوع رو از کجا م نیدونم ا یفقط نم! زنه که خودش بخواد یحرف م یموقع

 "گذاشته؟

ناگهان ! کند؟ یرا پنهان م يزیزند و االن دارد چ یکردم نکند خودش هم فقط به دلخواه خودش حرف م فکر

 :به التماس افتادم

 يمبارزه  هی نیا دیشا! بهم بگو یدون ینگهبان م نیراجع به ا يزیاگه چ يدوست دار یون هرکفرانک، ج "ـ

و اون سلطان؛  ان،یقراره بعدا ب ایکه قبال بودن  یگناه یب ياز تمام معلم ها یندگیمن به نما نیباشه ب یینها

 "!وقت چیه ایحاال  ای. بردن ما شده نیکه مأمور از ب یمنطق یب یهمون وحش

 :باال انداخت ییتکان داد و ابرو يسر

و برام هم اصال  نمیب یموضوع نم نیاز ا یبیآس نیماجرا، من کوچکتر نینداره ا یربط چیهرچند که به من ه "ـ

 ینم یعنی! يدونه ا هیباور کن تو برام  يز يز.... اما اد،یمدرسه م نیا يبه سر معلم ها یکه چ ستیمهم ن
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. بهت برسه یبیآس نیخوام کمتر یمهم ن نیواسه هم ،يخودت کرد ي فتهیمنو ش یو چه وقت يدونم چه جور

بهم اعتماد . کنم یم تیکه قدرت داشته باشم ازت حما ییگم و تا جا یبدونم بهت م یپس مطمئن باش هرچ

 "!کن

 ...فشردم یرا به گرم فشیرا جلو بردم و دست لط دستم

نفر تا  هیوحشتناکت  ياون خونواده  يتو يچه جور بهیعج خودم هم برام! نبود که عاشقت شدم يخودیب "ـ

 ایدن هیکردم واسه م  دایکه تورو پ نینداشت هم یتیخاص چیه نجایاگه اومدنم به ا. حد تونسته جذبم کنه نیا

 "!یدوست من نیفرانک تو بهتر. ارزش داره

 .احساساتمان مشترك است یعنیبرهم زد که  يزد و چشمانش را جور میبه رو يپرمهر لبخند

 :با احساس گفت آنگاه

 "!زمیو لوس بود عز يا شهیکل یلیخ"-

 .میدیخند وهردو

 با خانواده اش فرق دارد؟ نقدریاو چرا ا یراست

آنقدر . میشد بهشتیارد یپاك و بهشت يفرانک مشغول قدم زدن در هوا شنهادیبه پ میرا خورد مانیچا یوقت

که قدم زنان  یاهیتپه و سگ س يمبهم رو ي هیآن سا يتماشا یبود که حتو روحبخش  بایمناظر اطراف ز

 ياز بحث جن وپر. اختس یم ریو نه ذهنم را درگ ختیر یبه جانم م یزد نه وحشت یپرسه م تمیاطراف سوئ

از خاطراتمان در تهران و  م،یزد یگذشته حرف م نیریراجع به اتفاقات ش میو حاال داشت میآمده بود رونیب

که چه طور  نیو ا(!) که عمدتا از جنس مخالف بودند میگفت یباحال مان م يها یدرس و همکالس يکالس ها

بود  مانیحرف ها یهم چاشن يبند یخال يالبته قدر! یقوط يتو میحالشان را بکن میدر مواقع مختلف توانسته ا

جا بود  نیجالب ا م،یباحال نشان ده یلیخودمان را خ میداشت مان بود و دوست تیسن وسال و جنس يکه اقتضا

 میو بفهم میها را استخراج کن يبند یخال نیپنهان شده در ا يظرافت ها میتوانست یم یما به خوب يکه هردو

 یو همچنان ادامه م میرفت یست، اما بازهم از رو نم یحرف طرف مقابل راست و دروغ به هم قاط يکجا

فکر  يخود یب یلیبود که خ مانیها یسمت دو تا از همکالس زیما ن يبندانه  یخال يحمله ها زینوك ت. میداد

او از ! خودمان بود ماریذهن ب ينبود و ساخته و پرداخته  يخبر قتایکه حق یجذبمان شده اند در حال میکرد یم

 يها که فقط تو ییل باالاز سا یکی يگفت که از ارشد همکالسش شده و من درباره  یبه نام پدرام م ییآقا

 .بود دیو نامش جاو میدو سه تا از دروس با هم کالس مشترك داشت
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 یم. منطقه نیا يمنظره  نیبکرتر م،یرفت یها م یپشتکوه يبه سمت کلبه  میداشت میکه متوجه باش نیا بدون

! تحمل است رقابلیرسد درونش وحشتناك و غ یکلبه با صفا و چشم نواز به نظر م نیا رونیدانستم هرچه ب

که  نیالبته نه ا! يریاساط یموشدان نیا يو کالس قرار است برود تو ژیهمه پرست نیطفلک فرانک که با ا

هم بزرگ و شاهانه  یلیخ ییروستا يخانه  کیداشته باشد، اتفاقا برعکس؛ به نسبت  یساختمان کلبه مشکل

 يلطمه  نندهیب ي هیسروسامان بود به روح یبو  قهیاش شلخته وار و بدسل یداخل دمانیاز بس چ یبود، ول

نتش  قه،یسل لیکه موقع دانلود فا دیفهم یشد به خوب یهم م فهیضع دنیاز طرز لباس پوش! (کرد یوارد م يجد

 .)قطع شده طفلک

 :دیپرس فرانک

 "؟يایداداشم که م یواسه عروس ؛یراست "ـ

 "!دعوتم کردن ژهیو یلیکه پدرمحترمتون خ نیآره حتما؛ مخصوصا ا "ـ

 :دمیپرس! پدرش خبر داشت يها طنتیخودش از ش د،یبلند خند يصدا با

 ".دوست دارم بدونم یلیخ ه؟یاسم داداش بزرگه ت چ یراست "ـ

 ".هانهیاسمش ک "ـ

 !گذاشته است یاسم کیهم  نیا ياش بودم؛ مسلما کوهان برا هیبق منتظر

 "کنه؟ یصداش م یخب؟ کوهان چ "ـ

 دیشناسمش، شا یگه، نم یکنه م یفکر م یکم هی ادینداره، هربار اسمش م یکوهان درباره ش نظرخاص "ـ

 "!!االن حضورذهن درباره ش ندارم یول دمیهم د

 :دمیدوباره پرس.... میدیخند وهردو

 "ه؟یعروستون افغان دمیشن "ـ

 :باال دیپر شیابروها

 ".افغان دارن يرو کلمه  یتعصب وحشتناک! یافغانه نه افغان یبگ دیها؟ با یافغان یاوه اوه؛ جلوش نگ "ـ

 :نازك کردم یچشم پشت

 ".تذکرو بهم داد نیهم قایشناختش که دق یپس هاجر هم خوب م! ادیب یاوف؛ قحط "ـ

 :زد يلبخند
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کنه،  یمارو خر م يآخرش کوهان کوچولو اره،یکلبه سردرم نیا يسوراخ سنبه ها ياون بال کشته از همه "-

 "!گفتم یک نیبب

احساسات  يرفت که به کل فراموش کردم درباره  ناژیروح و روانم پات يکوهان کوچولو چنان رو يواژه  نیا

 ! کنم يشتریهاجر تفحص ب

 "!!کوهان کوچولو ي ندهینه همسر آ هانهیمنظورم زن ک. از عروس تون بگو"-

 :را پشت لبخندش پنهان کرد طنتیتکان داد و ش يسر

 یول اد،یدهشتناك ما کنار ب يتونست با خانواده  یبه جاش بود نم يا گهیفکر کنم هرکس د ه،یدختر خوب "ـ

 نجایمثل ا ییافغان واقعا تحت فشارن و جا يخاطر که دخترها نیبه ا دیشا رفته،یرو پذ طیخوب شرا یلیاون خ

 "!براشون مثل بهشته

 :زدم يپوزخند

 "!»فهیضع«شترزاد عادت داره به خانم ها بگه  یآره، مخصوصا وقت "ـ

 :پدرش را درآورد يرا کلفت کرد و ادا شیو صدا دیخند

 "!!فهیضع "ـ

چند وقت خون دل خوردن را در  نیا یتا دق دل دمیبلند خند يبا صدا زیمن ن د،یچیقاه قاهش در کوهستان پ و

 .برکنم نهیآزاد از س يهوا نیا

 :حرف ها را بزنم نیا يروز کیکردم  یکه خودم هم باورنم کردم یبیاظهار نظر عج آنگاه

دونم  ینم.... ییجورا هی یعنیکنه شوخ طبع و بامزه ست،  یاز اون که وانمود م شتریکنم پدرت ب یحس م "ـ

 ".... یخاص يها یجور شوخ هی یکنم، ظاهرش زمخت و خشنه ول فشیتوص يچه جور

 :و کارم را راحت کرد دیرا بر حرفم

 "!هینیهاش به سبک غارنش یخب آره، شوخ "ـ

 :به وجد آمدم ییاستثنا يواژه  نیا از

 "!؟ینیغارنش! ؟یچ "ـ

مون نصفه شب  یکیکه  میسه تا دار نیحاال واسه ا یول م،یگه ما پنج تا بچه آورد یم شهیآره، مثال هم "ـ

واسه خنده  شمیدوم!! ردشبخو ریدنش ش یبهش بدن بخوره م ریکه ش نیا يکرده به جا هیشده گر داریب

 "!نداشتن یحوصله شوخ گهیکه د میزنده موند نیما هم واسه ا.... نییدن پا یاز رو قله قلش م یدورهم
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 :چشمان گرد شده نگاهش کردم با

 "گه واقعا؟ یهم م یمزخرفات نیهمچ هیبابات  یعنی "ـ

به  يبمونه وگرنه وا یکه در حد حرف باق میباش دواریام دیفقط با ،ینیغارنش یاصال بابام معروفه به شوخ "ـ

 "!پاس کنه یکه بخواد واحد عمل ياون روز

 یعشق بیخواست با رق یکرد و از من م یخطاب م يکه مرا جود نیزد، ا یافتادم که به من م ییحرف ها ادی

 !مردك روان شاد! فتمیام درب

چنان با گل و  یشان بود و گاه ینیزم بیس يمزرعه  يآشکار مشغول کار بر رو یکه با لذت دمشیدور د از

چه قدر ! ست يو در باغچه مشغول باز ختهیسه ساله از چنگ مادرش گر يبچه  کیرفت که انگار  یخاك ورم

رهاشده «:انتخاب کردم شیابر ینام سرخپوست کیذهنم  يتو اریاخت یب! کرد یموجود با گل و خاك حال م نیا

  »!عتیدر طب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

پدرش  یشدم، در چند قدم یم کیو کلبه اش نزد دیفرانک به هاگر يداشتم پا به پا یچه حساب يدانم رو ینم

 :گفت یلوس و خارجک یو با لحن ستادیا

 "!!يدد ؛یه"ـ

 :که سرش را بلند کند جوابش را داد نیهم بدون ا شترزاد

 "!!کره خر ؛يها"ـ

حس کردم متوجه حضورم  .زد يشخندیفرانک که به همه جورش عادت داشت فقط ن یگرد شد، ول چشمانم

به من انداخت  ینگاه یرچشمیز یسالمش دهم ول يچه جور نمیکردم که بب یم نینشده و داشتم سبک سنگ

 :نقصش گفت یب يدندان ها يلبش نشست و از ال يرو يو لبخند آزاردهنده ا

 ".منتظره که از پوستت پالون خر درست کنه فهیابوت؟ ضع يجود يشد ریاز جونت س"ـ

 :به فکر سالم دادن نبودم گرید

 ".امینترس، باهاش کنار م "ـ

 :به خود گرفت يفاتحانه ا ي افهیق
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 ،ياز جونت بپرداز يعشق خانمان سوز رو حاضر نیا يدونم بها یوگرنه تو که م اد؛یباهات کنار نم فهیضع"ـ

 "!هاهاهاهاها

دهد دستم را  یکه جواب نیبدون ا خنده اش گرفت و اریاخت یبه فرانک نگاه کردم که ب یبا درماندگ يجور

 ....و با خود به سمت اطاق برد دیکش

 ".رو به رو نکن، بذار برگردم خونه فهینه فرانک، توروخدا منو با اون ضع "ـ

 ".ستیفعال خونه ن فهیبابا، ضع ایب "ـ

 "کجاست االن؟ ؟يجد "ـ

 ".ست لهیطو يتو "ـ

 "!گهید ادیشعور؟ خب االن م یگرفته ب تیفرا شوخ "ـ

 "!يز يبه جون ز میخند یم یدورهم یعوضش کل اد؛یخب ب"ـ

 :دمییحرص دندان به هم سا با

 "!دیکن یحال م ینیغارنش یبا شوخ یکه خانوادگ نینه؛ مثل ا "ـ

 يو در کلبه را باز کرد، منظره  دیدستم را کش! داشت يژن شترزاد کی زیهرچه نباشد او ن. دیبلند خند يصدا با

 يالگو رو يشد، کاغذها انیچشمانم نما شیتحمل پ رقابلیغ ي ختهیبه هم ر يکف آن کلبه  یوحشتناک

ژانومه هم کج و کوله در  یاطیچرخ خ کیشده بود و  ختهیپارچه به هر سو ر يولو بود و تکه پاره ها نیزم

 :دمیاطاق قرار داشت، چهره درهم کش ي انهیم

 "!فراخوفناك يشلخته ا یلیخ! رو باش نجایاوه اوه، ا "ـ

 :و گفت دیخند

 "...طرف نیمراقب باش سوزن تو پات نره، از ا "ـ

 :داد حیتوض. مینسبتا امن عبور کن يتا از منطقه ا دیدستم را کش و

 ".یهم واسه خودم لباس بدوزم هم مامان آت دیبا ه،یعروس گهیسه روز د "ـ

 !ساستینامش آتر -خانم  نیمادرمحترم ا - فهیضع دیایب ادمیتا  دیطول کش یکم

 "وضع ندارن؟ نیبا ا یمشکل هیبق یعنی "ـ

 ".من حلش کنم ستیبه هرحال مشکل خودشونه پس الزم ن یمشکل که دارن، ول "ـ

 ".منطقت تو حلقم "ـ
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 "!میچاکر"ـ

 .انداختم یکه جهت دوخت و دوز آماده شده بودند نگاه ییپارچه ها به

 ".بشه یخوردن یلباس خوشگل فرادوخت هم بپوشه تا حساب هی هیست، کاف افهیخوش ق یلیمامانت خ "ـ

 :امدیبه وجد ن ادیز فمیتعر از

لباس  نیبهتر ده؟یچه فا یول ه،یهنوز مثل بارب مانیکه با چهل وپنج سال سن و سه تا زا نیآره، مخصوصا ا"ـ

 نیچ يسر هیدوزه با  یم سهیخره مثل ک یم یره سه متر پارچه گل گل یرو هم که بدوزم بازهم م ایدن يها

 "من که شانس ندارم؟. زیر یسوزن

 :ام گرفت خنده

 "نا؟یا نینجوریچرا ا "ـ

فلسفه دانشگاهمون  شیمقاله رو واسه هما نیبهتر. پرسم یم نویعمره دارم از خودم هم هیدونم؟  یچه م "ـ

 يلباس ها شگاهیه نمااومده که دوستام فکر کردن اومد یسرووضع هیکنن با  ریداده، دعوتش کردن ازش تقد

 "!تهیمال کدوم قوم دنیکدومشون هم نفهم چیتازه ه ،یمحل یسنت

 :دمیدرهم کش چهره

 "کوهان پس کله؟ هیمخف نیدورب "ـ

 "کنه؟ یم کاریداره چ لهیطو يتو یکن یتازه االن فکر م ؟يکار يکجا ،یمخف نیما شده دورب یکل زندگ "ـ

 "ده؟ یبه گاوها علف م "ـ

 "!نه "ـ

 "دوشه؟ یم ریش "ـ

 ".نه "ـ

 ".رسه یبه ذهنم نم يا گهید زیچ "ـ

 "!کنه یکار م یپژوهش یعلم يمقاله  هی يداره رو "ـ

 :شد یقد نعلبک چشمانم

 "چرا اونجا حاال؟ "ـ

 "!ماها شیکنه تا پ یم دایپ زهیانگ شتریگاو و گوساله ها ب نیگه ب یم "ـ

 "ده؟ یآنتن م يفایاون وقت اونجا وا "ـ
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تو  ختهیمقاله هاشو دانلود کرده ر یول نن،یبب بیشه گاو و گوسفندها آس یباعث م يفایگه امواج وا ینه، م"ـ

 ".نداره يفایبه وا يازیفعال ن له،یتبلت برده طو

 "ن؟ینیبب بیآس انایاح يفایکه شما خودتون با امواج وا ستین نیبعد نگران ا"-

 "!کرده باشهموضوع هم فکر  يجنبه  نیکنم اساسا به ا یفکر نم"-

 ....یلیلوزالمعده ام خارج بود خداوک تیمادرانه از ظرف قیاز محبت عم یحجم نیچن تحمل

به طرف . در رفتارش مشهود نبود یاز شوخ يگذارد اگرچه اثر یکردم دارد سربه سرم م یمدت حس م تمام

آورد و  رونیب يا روزهیو زرد و ف یچمن يو گل ها ینارنج ي نهیبا زم بایرزیحر يروسر کیساکش رفت و 

 :را به دستم داد يو روسر میبرگشت به سو

 ".قابلت رو نداره ا،یب "ـ

 :زده شدم ذوق

 "گلم؟ يدیچرا زحمت کش ؛یمرس يوا "ـ

تا  یکن یو تصور کردم جرواجرش م دمیکاغذکادوها رو د متیق یکه کادوش نکردم، راستش وقت دیببخش "ـ

 "که نداره؟ یبیحالم بد شد، ع ياریدرش ب

 !یتکلف یهمه صداقت و ب نیبودم از ا ممنون

 "...چه قدر قشنگه يوا! يکرد ينه، خوب کار "ـ

  ".چشمات قشنگه "ـ

نقش  يام را باز کردم و با لذت مشغول تماشا هیهد لیمن هم با کمال م. شیرا گفت و نشست سر الگوها نیا

 !کوهان پس کله حرف ندارد نیاست ا قهیبدسل فهیشدم، هرقدر ضع شیبایو نگار ز

 :خواند یمسخره م يآمد، کوهان بود که داشت آواز رونیاز ب یبیمه يصدا

 !!فهیمثل دلت خونه ضع دلم

 !فهیباتالق داغونه ضع چشام

  ست؛یدو تا ن یکیدرد من  فهیضع

 !ستیدرد من ازخجسته ها ن آخه

.... 

 :به فرانک کردم رو
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 "نجام؟یدونه من ا یجونور م نیا "ـ

 "بدونه؟ دینه؛ از کجا با "ـ

 "خونه؟ یداره م هیچ نایپس ا "ـ

 "!حالش خوبه یعنیراجع به تو چرت و پرت بخونه  یشه، کال وقت یشگیکار هم "ـ

 ".راحت شد المیآها؛ کال خ "ـ

برخاستم که . کرد یحالم را بد م شیها ياطاق و مرا ببندد به رگبار مسخره باز يتو دیایکه االن ب نیا فکر

 :مانعم شد یم ولبرو

 "؟يکم آورد یبهش بفهمون يخوا یکجا بابا؟ م "ـ

 "!دروغ چرا؟ آره کم آوردم"ـ

ام زدم و  يبه روسر ییتوجه به او برخاستم و مختصر تا یبلند نشده بودم که کوهان وارد شد، ب میاز جا هنوز

 :گفتم

 "!بابت کادو یمرس. من برم فراجون گه،یخب د "ـ

دستم انداخت  يتو يبه روسر ییمتعجب شده بود، نگاه گذرا دنمیکردم، کوهان که از د يبه روسر ياشاره ا و

 :و لبخند زنان گفت

 "بود؟ نیگولو؟ قدم ما سنگ يز يکجا ز "ـ

و  یگل يپرت شترزاد شد که با همان دست ها يلحظه ا ينگذاشتم و عزم رفتن کردم اما حواسم برا محلش

درهم شد و هرسه با گرفتن رد نگاهم متوجه شدند که  اریاخت یشد، چهره ام ب ینشسته اش داشت وارد اطاق م

که لبخندش را پنهان  یالدرح یاعصابم است، ناگهان کوهان به طرز کامال ساختگ يرو فیکث يدست ها نیا

 :کرد گفت یم

د شما رو اوال تیچون ترب يریخط ي فهیخانم محترم که وظ هی يجلو ه؟یچه کار نیباباشترزاد ا! عه؟ "ـ

 "!واقعا که ؟یو نشسته وارد بش یگل يبا دست ها دیعلم و دانش به عهده گرفته با يدرعرصه 

احساس را کرده بود که با  نیکه فرانک هم هم نیمثل ا د،یرس ینطق قراء به مشامم نم نیاز ا یخوب يبو

 :دینال رلبیز یدرماندگ

 "!نه؛ کوهااااان "ـ

 :و به طرفم آمد و گفت دیصورتش خند يبه پهنا شترزاد
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 "!!کردم؛ عا؛ عاه زشیتم یصبرکن زهیر هیخانم معلم،  يشرمنده  "ـ

 يبه روسر دیاش را مال یاست ناگهان دست گل شیدر پ يوبفهمم چه فاجعه ا میایاز آن که به خود ب شیپ و

 ....گرفته بودم هیکه از فرانک هد ییبایز

 !کرد یم ادهیمن پ ياش بود که رو یواحد عمل نیاول نیکنم ا فکر

***** 

 »قبر«

مدرسه و  نیا ییاست و من به عنوان معلم راهنما یعروس گریکه دو روز د نیحواسم پرت بود، فکر ا سرکالس

که  ییدست نخورده و موها يصورت و ابروها نیبا ا دیبا يرخودیو غ يخود يجشن جلو نیا ي(!)ژهیمهمان و

 یحت. خورد یداشت مغزم را م یحاضر شوم حساب دهیرا به خود ند یچیچهارسال است اصال رنگ ق بایتقر

 !کند یم یچه غلط قایکوهان دق یتخته دارد با تقلب رسان يپا هیکه رق دمینفهم

 :انداختم و گفتم هیرق يبه نوشته ها يسرسر ینگاه

 "...رو حل کن يتخته سؤال بعد يپا ایتو ب لیاسماع ن؛یخوبه بش "ـ

بخواهم  یبتوانم از شمس دیحساب کنم؛ شا شیرو شگریگشتم که بتوانم به عنوان آرا یذهنم دنبال کس يتو و

 !دیآ یموشکافانه و فضولش خوشم نم يکند هرچند اصال از نگاه ها یرا معرف یکس

 :کوهان به خود آمدم يبا صدا ناگهان

 "!!همه رو غلط غولوط نوشته هیرق سیاصن حواسش ن جهیکه گ نیپاکشون نکن بابا؛ ا "ـ

پاك شده  لیکه نصفشان توسط اسماع هیرق يبه کوهان و بعد به نوشته ها يزیخود آمدم و نگاه استفهام آم به

 ....بود انداختم

 "ه؟یکوهان؛ موضوع چ نمیبب "ـ

 :تر بود یمن عصبان از

 "!نوشته یچ یچ هیرق ینیبب یکن ینگاه نم یحت ه؟یبگم موضوع چ دیمن با "ـ

کرد، حق با کوهان بود و جواب ها همه  یداشت به کوهان نگاه م يزرد کرده بود وحاال با دلخور هیرق طفلک

 ...غلط

 :با جذبه را درآوردم يمعلم ها يکردم به کوهان و ادا رو

 "؟یگ یم یچ گهید يرسوند یبچه تقلب م نیبه ا یتو که خودت داشت "ـ
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 :گرد شد جانیاز شعف و ه چشمانش

 "؟ینگفت یچیو ه يمتوجه شد ینعی! ول بابا يا "ـ

 :دمیغر یحوصلگ یبا ب اورمیخودم ب يکه به رو نیا بدون

 "تو تقلب رسوندنت مرضدار بود؟ ایبود  نییپا شییرایگ نیا نم،یحاال بب"ـ

 "!چکدامیسه؛ ه ي نهیگز "ـ

 :معطلم نگذاشت ادیبودم، ز حشیتوض منتظر

 "خانم؟ يفرض کرد ینه؛ تو مارو چ! کجاست یحواس جنابعال نمیخواستم بب "ـ

 :گفتم يبا شرمسار یدلخور بودم ول یاگرچه از دستش حساب. بار حق کامال با او بود نیا

 "....دونم چرا حواسم پرت شد یخوام بچه ها، نم یمعذرت م "ـ

 :حرفم کامل نشده بود که کوهان گفت هنوز

کامال ذهنشون  یخانم ها وقت ،یروانشناس يمتدها نیآخر یمأخوذه از بررس جیدونم، طبق نتا یمن م یول "ـ

 شیکه درپ یبپوشن واسه مجلس یکه چ نیبه ا ایشون  یعشق بیبه رق ای: کنن یفکر م زیبه دو چ رهیدرگ

 "!!دارن

بودم  یعروس يمن واقعا نگران سرووضعم برا ال؛یخ یرا ب یعشق بیچشمان گرد شده نگاهش کردم، حاال رق با

 !خب

 "؟ياستخراج کرد یروانشناسانه رو از کدوم ژورنال علم يمتدها نیا دییشه بفرما یم "ـ

  "!!باباشترزاد ادداشتیدفترچه  "ـ

 !یلیهم عجب باهوش است خداوک دیهاگر نیا دند،یخند زیزریکالس ر ي همه

 :ادامه داد جانیه با

 "؟!دهیل کشداده، عکس تو رو اونقده باحا حیهاشو با رسم شکل توض يتئور يهمه  "ـ

که تا بناگوشش  يکنم، کوهان با لبخند يریموقعم جلوگ یب يتا از خنده  دمیرا به درون دهانم مک میها لپ

 :کش آمده بود گفت

 ونیزاسیپاقال ریچون فعال درگ ایکلبه، زودتر ن ایب يامروز عصر! بلده يشگرینگران نباش، کوهان پس کله آرا "ـ

خداروشکر  یتون یره وگرنه امروز اصال وقت نداشت بهت برسه، پس م ینم رباریهم که ز فهیضع! شترزاده

 ".یکن
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 :تازه بدم هم آمده چ؛یکه ه ستمیذوق زده ن شنهادیپ نیکردم وانمود کنم که اصال از ا یسع

چشم اون  يجلو یدم خواهر جنابعال یبه اون آلونک وحشتناك تون و اجازه م امیمن م يواقعا تو فکر کرد "ـ

 "ر وحشتناکت سرو وضعم رو درست کنه؟پدر و ماد

 :مطمئن بود کامال

 ".کنم یم يفکر نیهمچ قایآره، دق "ـ

 . داد هیتک واریبه د نهیدست به س و

رفع و  یقبل نیرا در حل تمر هیشدم که اشتباهات رق لیمشغول کمک به اسماع میبگو يگرید زیآن که چ یب

آورد و مشغول خوردن  رونیزنگ گوشخراش ساعت کوهان که بلند شد، بغچه اش را ب يکرد، صدا یرجوع م

عادت کرده  شیکارها نیکند، بچه ها هم به ا یدارد م یمهم نبود چه غلط میبرا گریوعده اش شد، د انیم

 :جمله گفتم کیحال فقط  نیبودند، با ا

 "خوردا کوهان خان؟ یم حیزنگ تفر گهیربع د هی "ـ

 :ر جواب داددهان پ با

سالممون  »حیتفر«روستا تنها  نیده، ما هم که تو ا یرفتن رو م ییدستشو هیفقط کفاف  »حیتفر«کل زنگ  "ـ

 "!رفتنه ییدستشو

 ! مرا به فکر فرو برد، خب حرف حساب جواب نداشت »حیتفر« يکلمه  يرو دشیتأک

 .افتیملچ و مولوچ کوهان ادامه  يبا صدا کالس

**** 

خودم ! دیهاگر يکلبه  يقوا راه افتادم به سو دیو تجد يمروزیبعد از استراحت ن یچه حساب يدانم رو ینم اصال

 ينبود که تو نیمهم تر از ا میبرا يزیفعال چ یکوهان آماده کرده بودم ول ياز سو یهر مزخرف دنیشن يرا برا

 يصورتم که برا يروستا رو نیا زنان زیمآ نیتحس يتصور نگاه ها! از همه باشکوه تر به نظر برسم یعروس

 .آورد یاصالح دخترانه را بچشد مرا به وجد م کیخواست طعم  یبار م نیاول

کردم  یحاال حس م یاست که مادرو پدرم دوست نداشتند تا قبل از ازدواج دست به صورتم ببرم ول نیا قتیحق

مان انجام شود، دست نخورده بودن  یخانوادگ یدر افکار سنت دنظریتجد يبا باال رفتن سنم الزم است قدر

 نیاز ا شتریواقعا ب یاست، ول وبهم خ یلیخ یو دو سه سالگ ستیب تاینها ای ستیدختر تا قبل از ب کیصورت 

اش در  ییبایز دیاصال دوست نداشته باشد شوهر کند، چرا با يدختر کی دیخب شا. رسد یآزاردهنده به نظر م
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و  دیمارا پسند انیم نیهم ا یکی دیشا ؟يدینه؛ اصال خدا را چه د ایباشد؟  یاحتمال ای یلیازدواج تحم کیگرو 

 يجا لمیچه؟ نکند من قلبا ما یعنیافکار مسخره  نیا... يوا يا! میامدیبه حساب ن ردختریروستا پ نیدر ا گرید

 یلیخ! خرم به خدا یلیمرزوبوم محکم کنم؟ خ نیاز جوانان ا یکی شیروستا با بستن خودم به ر نیرا در ا میپا

 ....خرم یلیخ یلیخ

 :ها متوقفم کرد یپشتکوه يکلبه  ياس ام اس در چند متر کیت کیت يصدا

مانتال که تورو هم  یدست اون دختره سانت يخودتو بسپر يدار میواقعا تصم ؟یخودتو گرفت میتصم یعنی«

 »خودش کنه؟ هیشب

 دارم؟ یمیداند چه تصم یاست که م یچه کس نیا ا؛یخدا! يناشناس اعتبار يشماره  همان

  »؟یثالثا فضول ست،یبه تو اصال مربوط ن اینداره، ثان یکه به تو اصال ربط اوال«

 یبدون يخوا یو م يمتعجب شد نمیخودمو آماده کرده بودم بب یمن کل! داشت یمعن هیبابا، همه ش که  يا«

 »!خانم باادب یدونم قراره چکار کن یهستم و از کجا م یک

 ایکنم، ثالثا رو هم بگم  یاصال آدم حسابت نم ایثان ،یهست يکدوم خر گهیتود ستیاوال که اصال برام مهم ن «

 »؟یخفه ش دیبا يدیخودت فهم

 »!خفه شم دیبا دمیخودم فهم نه؛«

 »!پس خفه یاوک«

 !دهانش يحالت به جا یخط صاف ب کیشکلک بود با  کی ریاس ام اس تصو نیآخر

 .برگرداندم میمانتو بیرا به ج یو گوش دمیخند

داشت و از  ینقص یصورت ب یلیست؟ خداوک یشدن چه شکل زهیآن با خودم فکر کردم شترزاد بعد از پاقال کی

تصور  د،یرا فهم ییبایز نیشد ا یشانه اش هم م يبلند و نامرتب تا رو يها و موها لیو سب شیپشت انبوه ر

چون فرانک باعث  یفیظر شگریاآر غیت ریاش را بدهد ز ینینخست يکه حاضر شده باشد پشم و پاقال ها نیا

اوف؛ چه ..... و کراوات رهیکت و شلوار ت دنیمردانه و پوش یحاضر بودم قسم بخورم با اصالح. شد یخنده ام م

دهم نگران باشد که قاپ شوهرش را بدزدم؛ چون به هرحال  یحق م فهیبه ضع گریآن وقت د! شود یقدر ماه م

 ي نهیدر زم یباحال یلیخ يکه تزها تیدکتر باشخص يآقا کی وانشود کامال اورا به عن یم یپیبا چنان ت

 !رفتیبانوان دارد پذ یروانشناس
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 يه رگبار مسخره بازدستپاچه نشم؛ واقعا طاقت ندارم دوباره منو ببنده ب دشیجد پیت دنیکمکم کن با د ایخدا«

 »!هاش

چهل  طانیدنبال پسرك ش ییجا نیچن کیدر  دیاالن نبا عتایانداختم، طب ینیزم بیس يبه مزرعه  ییگذرا نگاه

 !شده زهیبگردم که پاقال يوهفت، هشت ساله ا

 :و بلند گفتم دمیکه قرار گرفتم با چند ضربه به آن کوب يدر ورود يجلو

 "؟یفرانک جون، هست "ـ

 :آمد ییداخل صدا از

 "!تو گلم ایب "ـ

گرم تر از  یکردم و جواب یسالم گرم. بود فهیضع يکه مشغول برداشتن ابروها دمیرا باز کردم و فرانک را د در

 :کردم افتیفرانک در

 "؟يسالم عژقم، چه طور "ـ

 :دیفقط غر فهیضع

 "؟يبدزد اهامویرؤ يقاپ شاهزاده  ياومد هیچ "ـ

 :حبتش عادت داشتمبه لحن ص گرید بایتقر

 "!گاهیاومدم پاقال. ندارم يکار یجنابعال ياهایبا غولتشن رؤ "ـ

شباهت به لبخند  یب دمیخورد که فهم یدست فرانک تکان ریهم ز فهیضع يلب ها د،یبلند خند يبا صدا فرانک

 .ستین

 :به فرانک گفتم رو

 "نه؟ ای يهم به ما بد یسروسامون هی يوقت دار "ـ

 :دیچهره درهم کش فیخف يرا صاف کرد و از درد کمرش

 ".سراغت امیکه تموم شد م یآت یآره؛ صبرکن کار مام "ـ

 :کردم يهمدرد یاو کم با

 "نه؟ ،يخسته شد یحساب ،یبگردم اله "ـ

 "!خسته شدن ها نینداره، تا باشه از ا یاشکال "ـ

 :مامانش رفت يقربان صدقه  یهم کم بعد
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 "!کنه یلقمه ت م هیاوف، شترزاد ! یمامان يشد یامانبخورم، چه م جرتویج "ـ

 يپهنا يآفتابگردان و به اندازه  هیکه شب يگرد ي نهیآنگاه آ! کردم دایزد که حالت تهوع پ یچنان غنج زنک

تکان داد و بلند شد که برود،  يبه خودش انداخت و سر یصورت بود از دست دخترش گرفت و در آن نگاه کی

 :فرانک فورا اعتراض کرد

 "؟یپس رنگ ابرو چ "ـ

 ".الزم نکرده "ـ

 "!یبرات بذارم، الاقل بذار ابروهاتو رنگ کنم خوشمل تر ش یرنگ مو که نذاشت یمام "ـ

هم که رنگ و لعاب  یاون! کنه یحال نم یمصنوع يرنگ و لعاب ها نیکه بخواد منو بپسنده با ا یاون "ـ

 "ه؟یکنه، پس چه کار یرو بپسنده اصال با خودم حال نم یمصنوع

 :باال انداختم و گفتم يبه من انداخت، شانه ا یباال رفت و بعد نگاه يفرانک به حالت استفهام انکار يابرو کی

 "!گهیها رو هم داره د بتیمص نیا لسوفیداشتن مامان ف "ـ

 ...نمیبنش فهیضع يو از من خواست جا دیکش یآه

 "!خانم سایبا اجازه آتر "ـ

 !خشک شد، چه قدر هم خوشگل شده بود المصب میبا اخم نگاهم کرد که گلو يجور

 يسویخرمن گ کیرا شانه کند،  شینشست تا موها ياش را از دور سرش باز کرد و گوشه ا یگل گل يروسر

بشر که با آن  نیبه ا يرا داده ا ییبایهمه ز نیا ایخدا.... ختیکمرش ر يو تابان رو چانیدرخشان، پ ییخرما

که قدرش را  يداد یمن م مثل یاز آن را به کس ياگر ذره ا ختیر یبه هم م تیایدن يچه کند؟ واقعا کجا

 ؟!استفاده کند يهم بلد باشد چه جور يبداند و قدر

 يهم جا يگریکنم هرکس د یفکر نم یول م،یاصال فضول کار خدا هم شده ا! ما یو ناسپاس ياز ناشکر امان

 !کرد یاز ذهنش عبور م نیجز ا يزیمن بود در آن لحظه چ

شکل را دربرابر  يفنر يو نه چندان بلندم با آن فرها رهیت ياز سر برداشتم که موها يروسر يشرمسار با

برسد  جهینت نیمن با خودش به ا ي سهیکه در مقا نیهم ست،یجهت بد ن کیبگذارم، البته از  شیبه نما فهیضع

به من شک نکند و سوژه  نقدریست که دست از سرم بردارد و ا یدربرابرش ندارم کاف يبرگ برنده ا چیکه ه

 .ندهد دست بابالنگ دراز

 :دیدلم را تسال بخش یبا اظهار نظرش کم فرانک
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 "؟!ها خانم معلم یتو هم خوشگل "ـ

 ".گلم، نظر لطفته یمرس "ـ

 "ه؟یعیطب ای يگفتم، فر کرد ينه جد"ـ

 ".هیعیطب"ـ

 "!يگریج یلیپس خ"ـ

 :به من انداخت و بعد اظهار نظر کرد يفورا برگشت و نگاه موشکافانه ا فهیضع

 "!گناه؟ یب يمن و اون بچه  یجون زندگ شیبنداز یپرروش کن یتون یم نیرقصه، حاال بب ینزده م نیا "ـ

 :را تنگ کردم چشمانم

 "ناه کوهان که نبود؟گ یب يمنظورش از بچه  قایاالن دق نیا "ـ

 :گفت یآسودگ با

 "!نه؛ فکر نکنم، راحت باش "ـ

 :شد، آهسته گفتم شیمشغول ور رفتن با ناخن ها يگوشه ا کیفرانک برداشت و رفت  شیآرا فیاز ک یسوهان

 "آب نداشتا؟ "ـ

 :چشمانش را بست و گفت یآرام به

 ".مطلقا ستین يشناگر ماهر یچرا داره، ول "ـ

 "!؟...که نیا یول "ـ

 "درآوردم؟ دیسف يهمه مو نیا یواسه چ يفکر کرد! نیفرداشو بب سایوا "ـ

 نیام ا دهیتازه شن! داشت يام شد، عجب درد یشانیگفت و مشغول بند انداختن پ يمختصر کیتبر آنگاه

 :را دارد، فاتحه ام را خواندم تیاذ نیقسمت کمتر

 "خواما؟ یدخترونه م ن،یبب "ـ

 "!حواسم هست "ـ

 :دمیکش شیرا پ یکه کمتر متوجه درد شوم حرف نیا يبرا آنگاه

 "؟یکن زهیباباتو پاقال يموفق شد "ـ

 :تند نگاهم کرد، فرانک گفت یشد و کم زیت شیگوش ها فهیآمدن نام شترزاد بالفاصله ضع با

 "!گرفته شیموشک باز میدوئم، قا یشه؟ از صبح دارم دنبالش م یاون م فیحر یک "ـ
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 :و ادامه داد دیبامزه در ذهنش خند يخاطره  کی ریبا تصو آنگاه

به دست  یچیو منم ق دیخند یساتور گنده هم اون دستش، هاهاها م هیدستش گرفته بود و  نیکلنگ ا هی "ـ

 یاز دستم درم یبعد دوباره مثل ماه یشم، ول دواریبهش برسم و ام یکه گاه دیدوئ یهم م يجور هی! دنبالش

 "!!ساعت منو دنبال خودش دووندسه  یعنی! رفت

تا بناگوش بازشده و داشت با  ششیکه ن فهیچشمم افتاد به ضع میاز تماس بند با گونه ها یدرد ناش انیدرم

 !)اوغغغ!! (کرد یم يعشقباز غورشیشوهر  يخاطره 

 "شد؟ یباالخره چ "ـ

 "!کنم یساتور خودمو اصالح م نیگفت با هم گه،ید یچیه "ـ

 :گفتم ناباورانه

 "؟یعنیتونه  یم "ـ

 "!گرفت تو مشتش با ساتور قطعش کرد که مطمئن شم ششویدسته ر هیخب  "ـ

 "؟یحاال کلنگ واسه چ "ـ

 "!قبر بخوابه يخودش بره تو يبا پا دیدستم خوشگل تر شه با ریز یگفت هرک یواسه کندن قبر؛ م "ـ

 ! داشت نانیطفلک چه قدر هم به خودش اطم..... د؛یپر فهیضع ياز رو رنگ

 یتکان یگفتم و فقط گاه ینم یچیه اورمیکه کم ن نیا يبرا یچشمم جمع شده بود ول يشدت درد اشک تو از

 ....کرد یخوردم که کامال درکم م یم

 "واقعا کند؟..... حاال "ـ

مورد  دیبا نهیو سک یاون وقت من و تو و مامان آت. ادیآره؛ پشت خونه کنده منتظره تا عروسمون هم ب "ـ

 "!قبر بخوابه يتو دیآورد با يتر شیب يرأ یهرک م،یریقرار بگ ینظرسنج

 :شدم یکم نگران م کم

 "زه؟یر یخاك هم روش م ایفقط بخوابه  "ـ

 ".داره که خودش بخواد تا کجا ادامه بده نیبه ا یبستگ گهیاون د "ـ

 "چه جورشه؟ گهید نیآخه چرا؟ ا "ـ

بودن و  بایمثل مرگ در کنار ز يرفتار خانم ها در مواجهه با خطر يده درباره  یتز م هیبابا شترزاد داره  "ـ

 ".قصد داره تا تهش بره! کنن یکه خانم ها کدوم طرف رو انتخاب م نیا يمشاهده 
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 :گره شد نفسم

 ".درستم کن مهینصفه ن!! خوام االن خوشگل باشم ینم یکیتوروخدا من  "ـ

 "؟یمطمئن "ـ

 یوحشتناک يچه مسابقه  يقراره تو نهیبش ردستتیز یهرک یخب تو چرا نگفت.... کردم یآره بابا؛ چه غلط "ـ

 "!!بازنده ست هیکه برنده ش  يشرکت کنه؟ درواقع مسابقه ا

 "!یکنم برنده بش یهم به حال تو نداشت، چون به هرحال فکر نم يریخب گفتنش چندان تأث "ـ

 :دمیبدم آمد و چهره درهم کش یلیخ

 "مگه من چمه کوهان پس کله؟ "ـ

 :خورد یبه چشم نم یاز شوخ يدر رفتار و گفتارش رگه ا اصال

 "!!چهارم چون از تو خوشگل تره یش یم ادیکه ب نهیسک ،ینفر سوم یجا درمقابل من و مامان آت نیتا هم "ـ

افغان واقعا  ياز نژادها یهرچند بعض. رسد؟ یبه نظر م باتریدخترافغان از من ز کیداغانم که  نقدریا یعنی

 .... از همان هاست یکیهم  نهیسک انایدارند و اح يریچشمگ ییبایز

نم صورتم را  يبکشد و با دستمال کاغذ شینتوانست بند را رو گریبر پوستم نشست که د يعرق سرد چنان

 :گرفت یکم

 یبیعج يرم معموال انتخاب هانگران نباش، پد یول ،یهضمش کن یتلخ تر از اونه که بتون قتیمتأسفانه حق "ـ

 ".داره

 "مگه قراره پدرت انتخاب کنه؟ "ـ

شرکت کنندگان در  نیخواد ب یم یکرده واسه نظرسنج هیته یستیل هیرو به عهده داره،  یینها يپدرم داور "ـ

 "!رسونه، هاهاهاها یرو اعالم و برنده رو به اشد مجازات م جهینت یپخش کنه، بعد از عروس یعروس

خوشگل  دیآورد، آقا من اصال ق یتر کفرم را باال م شیدوسر بخندد ب ویکه فرانک هم بخواهد مثل آن د نیا

 !بودن را زدم

 "اد؟یسر برنده ب ییخبر دارن قراره چه بال ینظرسنج نیشرکت کنندگان در ا نم،یبب "ـ

 یکه تو برنده بش نیا شه و احتمال یوارد ماجرا م یشخص يها یها و دق دل نهیک يجور نیا گه،ینه د "ـ

 "!ره باال یم یلیخ یلیخ

 :سرم يرو ختیر خی آب
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 "داشته باشن؟ نهیکردم که ازم ک یآخه مگه من چه گناه "ـ

 نیفعال مردم ا يمشخص و محکمه پسند لیدل چیکه بدون ه نهیمهم ا ،يکرد یکه تو چه گناه ستیمهم ن "ـ

که به  نهیحالت ممکن ا نیتر نانهیخوشب اد،یازت خوششون نم ییجورا هیندارن،  یخوب ي ونهیروستا با تو اصال م

 یحساب اگه از من م نیبا ا ،یستین یتپوئن چندان مثب يدونم، چون دارا یم دیبشه که البته بع شونیتو حسود

 "!ینیبش یچهارم گاهیدر جا نانیتا با اطم ادیبه سر برنده ب یکه قراره چ یبهتره اصال اعالم نکن يشنو

 !ماجرا هستم نیا ياز نهادم برخاست، درهرحال من بازنده  آه

 "حاال از مسابقه انصراف بدم؟ نیشه هم ینم "ـ

 "!یبابام اهیس ستیل يحاال تو تو نیدرواقع هم م،یتا تهش بر دیدستم به صورتت خورده با گه،ینه د "ـ

 :ردیام بگ هیبود گر کینزد

 "گه؟یهاتونه د ینیغارنش یشوخهم از همون  نیفرانک؛ نه؟ ا یکن یم یشوخ "ـ

 :تلخ بر لب نشاند تینها یب يلبخند

ول کن  رهیرو نگ یینها ي جهیجون؛ پدرم تا نت يز يز یطوره، ول نیخواست بهت بگم هم یواقعا دلم م "ـ

حاال باهاش کنار اومدم  یشوکه شدم، ول ادیسرم ب ییقراره چه بال دمیفهم یراستش من هم وقت! ستیماجرا ن

 "!شه یبرنده م یچون مطمئنم مامان آت

 !حلقم يام آمد تو دمعدهیاس يدلم چنان غنج رفت که قدر يمحبت مادروفرزند نیا از

 :آوردم نییرا پا میصدا ،یعقب ياز اطاق ها یکیسروصدا بلند شد و رفت به  یب فهیضع

 نیچ یگل گل سهیک هیره  یخانم بدوزم م یواسه بارب لباس ها روهم که نیدونم چرا بهتر یبعد بگو نم "ـ

 "!نه روانشناس هیبابات روان نیبه خدا ا! گهیتزها داده د نیاز ا یجنابعال يالبد قبال هم بابا! پوشه یم یسوزن

 :و تأسف تکان داد دییبه تأ يسر

 نیمگه ا ن،یشم صدرنش یمکش مرگ من ها بزنه متأسفانه من م پیبخواد دوباره از اون ت یاگه مامان آت "ـ

 "!کنم شینحو ممکن آرا نیکه بتونم عروس خانم رو به بهتر

 "بره؟ رباریز یکن یفکر م "ـ

نصفه و  يجور با اضطراب بخوا نیبپوشه و تو هم ا شویهم لباس گل گل فهیو ضع ربارنرهیکنم اگه ز یفکر م "ـ

که حاضر  یچون تنها کس! رو به صورت کامل گرفته قشیتحق ي جهیبابام نت تاینها یخودتو درست کن مهین
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به نظر  بایکه ز يروز گه؟ید مچه کن! جونش دست از خوشگل کردن برداره منم متأسفانه متیبه ق یحت ستین

 "!!رمیقهرمان بم هیروز عمرمه پس چه بهتر که مثل  نینرسم آخر

 :شدم رهیبه او خ زیآم نیتحس ینگاه با

 "!!یفرانک؛ تو قهرمان من "ـ

 !را گفتم قتیمن واقعا حق یول ،یخر خودت یعنینگاهم کرد که  يجور

آمد، لباسش مثل زنان باردار بود،  رونیکه بتوان تصورش را کرد از اطاق ب یو لباس يروسر نیبا زشت تر فهیضع

 ینخ يبا هم نداشت، روسر یتناسب چیچرك که واقعا ه یو بنفش و نارنج یسبزلجن ياز رنگ ها یبیبا ترک

بود تا  چاندهیپ شیرگلویو از ز تهبه سر گذاش زین یو سبزچمن یصورت زیر يبا گل ها یرنگ يقهوه ا يکهنه 

با ! خرگوش نابالغ نبود کی يشباهت به گوش ها یزده بود که ب ينوك فرق سرش و همانجا گره شلخته وار

 !الکردار دیدرخش یها صورت اصالح شده اش همچنان مثل قرص ماه م نیتمام ا

فاصله شترزاد از  نیدانم در ا ینم رون،یمان داد و رفت ب لیتحو زیتروتم یما اخم ينگاه شگفتزده  درمقابل

 :دیچیاطراف خانه پ يدرصخره ها شیشده بود که صدا شیدایکجا پ

 گریج خوشگل خوشگال،! شه کهیت کهیبرات ت رزادتیش یکه اله ایب! نیخوشگل خودمو بب يسایآتر! بعععععععع"ـ

 "!!من يتو ملکه  یکوهستان نیپادشاه ا

 :آمد» ملکه«و شده بود  افتهیکه حاال ارتقاء مقام  فهیاز سمت ضع يمعنادار غیج يناگهان صدا و

 "!ینشو روان کیبه من نزد "ـ

مستانه اش قربان صدقه  يقهقهه  يشترزاد کل کوهستان را برداشت که همان طور البه ال يخنده  يصدا و

چاره  یدارد با روح و روان ما بانوان ب يچه جور نیگردنکلفت غارنش نیا نیبب! رفت یم شیبایز يملکه  ي

 کند؟ یم يباز

خواهرت  شیپ امیب يداد شنهادیپ نیپس واسه ا ؟یانداخت يچه مخمصه ا يمنو تو نیبب ؛یلعنت کوهان«

هرچند که برسه هم غلط .... هکاسه ست؛ آره؟ مگه دستم بهت نرس هیخوشگل کنم؟ دستت با اون غولتشن تو 

 يکه چه نقشه  ینگفت يکه بند اول رو بنداز نیچرا؟ واقعا چرا قبل از ا گهیفرانک تو د! تونم بکنم ینم يادیز

از  یلیحاال هم خ نیقدر اعتماد کردم؟ چرا هم نیخانواده ا نیمن چرا به دختر ا ایخدا ن؟یدیواسه م کش یشوم

 »!ادیمسابقه خوشم م نیکم کم داره از ا.... ییجورا هی ستم؟یدستش دلخور ن

*** 
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 »شترسواران هنگ«

اصالح دخترانه  نینداشتم، آن قدر با ا ییبه خودآرا یلیتما چیه یمجلس عروس کیبار بود که قبل از  نیاول

 یکم لطف يهرچند که فرانک قدر. باشم شیدو روز پ نبیکردم همان ز یصورتم دلخواه شده بود که باور نم

دارم و نه لب  ییندارم، نه چشمان آهو همن واقعا آن قدرها هم در وجاهت با آن ها فاصل یره ام کرده بود ولدربا

برجسته است که  یکم میرسد، گونه ها یو نقص به نظر م بیع یهم رفته ب يصورتم رو یول ،يقلوه ا يها

شوم، به  باتریتوانم تا سه چهار برابر ز یمطمئنا م شیآرا یپوشش داده و با کم یکوچکم را به خوب یقلقل ینیب

 .دارم ي»ریپذ شیصورت آرا«قول فرانک 

روشن و  یصورت ي نهیبا زم يبلند ریتنم کردم وشال حر ینیو سنگ کیش يبا سنگ دوز یو دامن مشک کت

شد  یکوهستان نم نیا يآمد، تو یلباسم م بیبه ترک یلیانداختم که خ يا روزهیو ف ییمویابروباد ل يطرح ها

من واقعا . شدم یعروس اسممر یراه کیلژدار و نسبتا ش یکفش مشک کیبا  نیکفش پاشنه بلند بپوشم بنابرا

 یعنیکمتر درحد کالسم نبود،  نیاز ا گرید یکرده بودم ول شیکمتر از آنچه که درنظر داشتم صورتم را آرا اریبس

نوك  یبا گره خرگوش ینخ يو روسر یمنگلبا لباس گل  فهیتواند مثل ضع یمن نم طیبا شرا يانصافا دختر

ممکن را انتخاب کنم و  شیآرا نیباتریفرانک هم نبودم که ز ثلهرچند که م! یعروس کی يتو دیایب يفرق سر

 دیحال درحال حاضر تنها ام نیباا! باشد انیدرم یمرگ و زندگ ياگر پا یندهم، حت تیکمترش رضا يبه ذره ا

اش هزار نقشه  یروز عروس يکه برا يطفلک دختر! شده باشد بایز یبه قدرکاف نهیسک دوارمیبود، ام نهیمن سک

 !قبر پشت خانه يرود تو یم شیاهایپدرشوهرش تمام رؤ يبا نقشه  یول دارددر سر 

از . بود ازدهیقبل از آماده شدن کامل عروس خانم که حدود ساعت  بایاز صبح زود شروع شده بود؛ تقر مراسم

مناظر بکر و  انیدرم یکوبیکه مشغول بزن و برقص و پا نمیکت کنندگان در مراسم را ببتوانستم شر یدور م

کوچک مثل هزاران  يخورد و پولک ها یزنان که دردست باد موج م نیکوهستان هستند و دامن پرچ يبایز

 یراستجشن بود،  نیچشم انداز ا نیباتریکرد ز یآفتاب کوهستان را منعکس م میدرخشش مال نیرنگ يستاره 

 روبه رو خواهم شد؟  ییاالن با چه جور آدم ها

که جهت شرکت درمراسم خود را به  نمیرا بب انیروستائ یدسته جمع ای يدو سه نفر يتوانستم گروه ها یم

 یمهمان نیا يایمه شانیلباس ها نیبود، همه با بهتر یباشکوه يصحنه . دندیکش یزحمت از تپه ها باال م

ها هم آن جور که ما  یعروس يوت یبه هرحال طرزفکر خودشان را دارند و حت انیشده بودند هرچند که روستائ
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 يجشن ها يبرا ییزنان ودختران روستا يشوند، درواقع دغدغه ها یظاهر نم میکن یم یها خودکش يشهر

 !ها از نصف هم کمتر است ينسبت به ما شهر ،یمثل عروس یبزرگ

توان  یم دند،یخند یگفتند و م یبلند م يراه با صدا يرفتند و تو یهمه با هم داشتند م بایتقرکالسم  دخترکان

 نقدریگذرد که ا یپوکش چه م يدانستم در آن کله  یو من م دیرس یگفت هاجر از همه شاداب تر به نظر م

مثبت هجده است و  يشان قدریها یکه شوخ دمیمن فهم یآن ها حواسشان به من نبود ول! خوشحال است

 !باشند يکنند که نفر بعد یم قیرا تشو گریکدیدارند 

کرد  یملک را مشخص م نیا يو محدوده  دهیها کش یپشت کوه يکه دورتادور خانه و مزرعه  يحصار کنار

 دندیرقص یم یبیو غر بیعج ي وهیبودند و به ش ستادهیا اطیکه وسط ح یبیو غر بیو به مهمانان عج ستادمیا

 يتخت ها يرو يا گوشهخاص داشتند،  یبتیدهانم آمد و ه يقلبم تو دنشانیکه با د یدوختم، گروهچشم 

 !عروس باشند يخانواده  دیبودند، احتماال با دنینشسته و مشغول چپق کش يا هیکرا یچوب

خورد  یشان با هر حرکت سرشان تکان م یپولک يبه تن داشتند و سربندها ریعشا يکه لباس ها يگرید گروه

! کنند یدارند باهم دعوا م يکرد یبودند که درنگاه اول فکر م يمانند غیبلند و ج يمشغول گفت و گو با صدا

زن ها با ! ییها رقصآن هم چه  د،یرقص یشد م یبلند م دیکش یزن و مرد نداشت و هرکس عشقش م

 !دارند سایملکه آتر فهیضعبا  ینسبت کیها هم  نیحتما ا. یفرض يرهایو مردها با چوب و شمش یجارودست

 لیفام نیبا ا یچه نسبت قایدانستم دق یخوردند که نم یاز باغ به چشم م يگوشه ا یآدم حساب یتعداد کم فقط

گذراندند، به هرحال من  یمهمان ها را از نظر م ییبایآرام با هم مشغول حرف زدن بودند و با شک یلیدارندو خ

 لهیکه به عنوان قب دمیکش یرا م واناتیاز برگ و پوست ح ییبا لباس ها نیانسان نخست يسر کی دنیانتظار د

خواست بروم و کنار خانم  یدلم م. نداشتم ينظر چیجماعت باکالس ه نیا يشوند و درباره  یشترزاد معرف ي

شد،  یمانع م يزیچ کی یول نمیکرد بنش یکه تعدادشان از انگشتان دست هم تجاوز نم یپوش کیش يها

 .يزیدانم چه چ ینم قایدق

 ي افهیبودم ق لیبه شدت ما نم،یاز آن که دلم بخواهد عروس و داماد را بب شیآشنا گشتم، ب کینگاهم دنبال  با

 ياز اعضا یکیتوان  یبهتر م نجایرفتم، معموال ا لهیآهسته به طرف طو! کنم ارتیشترزاد را ز ياصالح شده 

اند و پدرشان هم  ستادهیاز آب درآمد و متوجه شدم کوهان و فرانک ااتفاقا حدسم درست ! خانواده رامالقات کرد

 دمیکامال ناام نینکرده بود و ا يرییتغ چیشترزاد ه ند،یگو یبه هم م ییزهایچ کیداده و دارند  هیتک لهیبه درطو

 :گفتم يکه مخاطبم را فرانک قرار داده بودم به سرد یجلو رفتم و درحال. کرد یم
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 ".باشهسالم، مبارکا  "ـ

 :همزمان گفتند ییفرانک دوتا کالسیها ییپدروپسر تا بناگوش بازشد و درکنار سالم و خوشامدگو شین

 "!!خجسته يز يبععععععععععع ز "ـ

که من  يخطاب به کوهان جور رلبینازك کردم، شترزاد ز یبه پدروپسر انداختم و پشت چشم یچپ چپ نگاه

 :گفت دمیهم شن

 "!!پدرسوخته ادیهم م یشیچه قم "ـ

 :بود يمجاز يخنده  کیجواب کوهان  و

 "!خخخخخخخ "ـ

 :دوباره شترزاد اظهارنظر کرد و

 "مون باشه؛ نه؟ یامروز نظرسنج يفکر کنم برنده  "ـ

 "!اصال اصل جنسه المصب فه،یآره جون ضع "ـ

 :توجه به آنها خطاب به فرانک گفتم یب یکرد ول خیگفت وگو مو را به تنم س نیا

 "اگه سرت شلوغه من برم؟ "ـ

 "کنم واسه اصالح؟ یرو راض يتونم دد یم نمیباهات، فقط بب امیاالن م زمینه عز "ـ

 !نمیبب دهیاز فرانک مشتاق بودم او را پاقال شتریکنم خودم ب فکر

 :فورا دست به دامن من شد کوهان

 "د؟یکن یشه خواهش کنم لطفا شما بابا رو راض یمن؛ م یخانم خجسته، معلم گرام "ـ

نگاه اکراه  میرسد، ن یبه مشام نم یخوب يگذارد اصال بو یجور احترام م نیکوهان ا یکه وقت داستیپ ناگفته

 :به پدرمحترمشان انداختم و آهسته گفتم يزیآم

 "!!يدد شون،یبرازنده تره واسه ا ي»دد«همون  "ـ

 !و دد ملولم ویآخر از د گر؟یمنظورم روشن است د البته

 :صورت پدروپسر نشست و شترزاد فورا از فرصت سوء استفاده کرد يگشاد رو يلبخند

 "!!لنگ دراز رهیپذ یم لیاز بابالنگ درازش بخواد که اصالح کنه، با کمال م ياگه جود "ـ

بعد از اصالح بودم  شداریچون قلبا مشتاق د یبا آن ها شوم ول يدیجد يآمد وارد باز یاصال خوشم نم هرچند

 :گفتم
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 یاستراحت م يقدر هیبه هرحال ما هم اعصابمون ! دیوحشتناك خارج ش بتیه نیاز ا ادیخب البته، بدم نم "ـ

 ".خواد

 :شد رهیبه چشمانم خ اقیبااشت

 "من اصالح کنم؟ يواقعا؟ تو هم دوست دار "ـ

 شیمحو شود و موها شیها لیو سب شیانبوه ر نیبه او انداختم و حس کردم اگر ا يپدر يجا ینگاه مین "ـ

 :تکان دادم يسر دیآنگاه با ترد!! کوتاه تر، واقعا چه شود يقدر

 ".شه یبهتر م یلیخب آره، خ "ـ

 :و گفت دیدست گنده اش را که قد در قابلمه هشت نفره بود به هم کوب دو

 "....رم اصالح یمن االن م! حله "ـ

 :اصالحش را باال نگه داشت غیو شانه و ت یچیو ق دیکش یغیج اقیحرفش فرانک با اشت وسط

 "!يدد میآخجون بر "ـ

 :فرانک گذاشت ي نهیس يانگشت سبابه اش را رو فورا

زن  هیبرام کسر شأنه که  م؛یکنم که خودم و کوهان فقط باش یاصالح م یتو نه؛ به شرط! ياو ياو "ـ

 "!خوام مشمول تز خودم بشم ینم.... اصالحم کنه؛ ضمنا

 !وانهیکامال روشن بود مردك د منظورش

 :تکان داد يعقب رفت و سر يبا دلخور فرانک

 "؟یاوک ؛ياستفاده کن دد غیفقط خواهشا از ت ست،ین یباشه حرف "ـ

 :و عاشقانه گفت دیانبوه پدرش کش يها شیبه ر یدست و

 "!!پاقال يبا يبا "ـ

 يشد، پشت سرش هم کوهان لبخند لهیتکان داد و وارد طو يشترزاد هم سر. دیلپ خندان پدرش را کش و

 :زد و رفت دنبال دد، فرانک آهسته گفت مانیبناگوشش به رو يباشکوه و دندان نما به پهنا

 "....شم یدارم نگران م "ـ

 :دمیرا کش دستش

 "!شه، مطمئن باش یکه االن هست م ینیحتما بهتر از ا. میبر ایب ست،یمهم ن "ـ

 :و گفت دیبرچ يو لوچه ا لب
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 نینداره دوست دارم اول یاگه اشکال!.... ستیراحت ن المیاصال خ رن،یکنارهم قراربگ يکوهان و دد یوقت"ـ

 ".نمیب یرو بعد از اصالح م يباشم که دد یکس

آمد  رونیب غیو ت یچیبا شانه و قبعد ناگهان درانبار باز شد و اول کوهان  قهیده دق بایموافقت کردم و تقر زین من

 :ها به ما نگاه کرد و گفت یو با همان لبخند مخصوص پشتکوه

 "!طرف هی بایطرف، شترزاد ز هی یمهمون نیکل ا گهیحاال د دش،یبشناس گهیفکر نکنم د "ـ

از آن کم نشده بود  يذره ا یکه حت ییها شیاز ر یبا انبوه...... آمد.... میبود بایشترزاد ز دنیصبرانه منتظر د یب

 !!!دهیتراش يسر..... و

 »!!هاهاهاهاها«:را خراب کند لهیبود طو کیمزخرفش نزد يهم ارتعاش خنده  بعد

 !)تو روحت(

**** 

هستند که احتماال مربوط  ییخانم ها نشسته اند و با دقت مشغول خواندن برگه ها دمیوارد اطاق شدم د یوقت

من االن  ایدهانم؛ خدا يما زوم شد، قلبم آمد تو يچشم ها رو يانک همه بود، با ورود من و فر یبه نظرسنج

 زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیبا

 یچوب یصندل يرو(!!)  غیج ي کلمهیس یبه رنگ صورت يلباس تور کیافتاد به عروس خانم که با  چشمم

.... از نژاد هزاره يدختر! دختر نیکرد، آخ چه قدر ناز بود ا ینشسته و با بغض به جمع خانم ها نگاه م یخشن

کباب  شیدلم برا. بادها ياطوردر امپر ونینقش  گریبود، مخصوصا باز يکره ا يها شهیهنرپ هیاش شب افهیق

 يتجربه  نیچن یبا فشار روان دیعمر با کیمرد  یاگر نم یحت یعنی! آورد کارش تمام بود یم يشد که اگر رأ

او کامال دست از ! بود فهیضع ي افهیاز همه جالب تر ق. کرد یم یدگپدرشوهرش بود زن ي هیکه هد یهولناک

همان  یعنی! را کردم نشسته بود کنار عروسش فشیآن روز توص هک يا افهیخود شسته و با همان ق ییبایز

خودش را راحت کرده و مطمئن بود که  الیخب او خ! یمدل حاملگ یگل گل رهنیو پ يقهوه ا يکهنه  يروسر

خوب  یمن و فرانک و عروس خانم شکل گرفته بود که وقت نیب ینیآورد، حاال رقابت سخت و سنگ ینم يرأ

 !شد که خواهم باخت یراحت م المیآمدم خ یبا آن دو برم سهیو درمقام مقا ردهخودم را برانداز ک

 نهیزدن گز کیمسابقه زدند مشغول ت نیبخت ا رهیت نیداوطلب نیب یکه با نگاهشان چرخ نیها بعد از ا خانم

است  نهینام من کدام گز نمیمثل غاز گردن بکشم بب يکردم قدر یبرگه نوشته بود، سع يشدند که رو ییها
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بار هم هاجر با  کیکردند،  یرا پنهان م شانیشدند فورا برگه ها یام م يکه متوجه کنجکاو ییآن ها یول

 :بلند گفت يصدا

 "!دیخانم؛ تقلب نکن "ـ

زد  یلبخند م میبچه گربه به رو کی یگرد شده به دخترك پررو نگاه کردم که حاال داشت به ملوس یچشمان با

 !کرد یو چشمانش را شهال م

برگه ها را باال نگه داشته و  یقبل يزیبرنامه ر کیشرکت کرده بودند طبق  ینظرسنج نیکه در ا ییآن ها تمام

 !اش را تک رد نکردم دختره پررو یاضیر يگر نمره ا! به دست هاجر رساندند، دوست داشتم خفه اش کنم

کرد، فکر کنم  یبه صورت من نگاه م یوقت نمیبب فهیرا در صورت ضع یتوانستم بغض کوچک یم یهرازگاه

خودم اول فرانک بود و  يحال چون رأ نیبا ا! و جذاب شده ام کیقدر ش نیبود که من ا امدهیاصال خوشش ن

 !رنده شدن نبودمبعد عروس خانم اصال نگران ب

 !!دارید نیرفت خدمت داور کچل ا ینظرسنج يها برگه

 يکه خوشش آمده باشد لبخند نیبعد مثل ا یول دیکش یفیخف غیکچل شوهر دلبندش ج يکله  دنیبا د فهیضع

چشمانم از تعجب گرد شد و ! »یخوشم اومد حالت رفت تو قوط« یعنینگاهم کرد که  يبرلبش نشست و جور

 »!عه؟ به من چه اصن؟« یعنینگاهش کردم که  يجور

 :خانم ها خاموش شد يکوهان همهمه  يصدا با

 زانیآراء شما عز یبرگه ها جهت بررس د،یشرکت کرد ینظرسنج نیکه در ا نیممنون از ا ز،یعز يخانم ها "ـ

 يکار به مرحله  دوارمیما م،یکن یرو اعالم م جهیطرف نت یمنتقل شد، اونجا با چهار داور ب لهیطو ي نهیبه قرنط

 ".دوم نکشه

 »!!!برو بابا با اون دل خجسته ت« یعنینگاهش کردند که  يها جور خانم

کرد با هم از در  یرا حمل م یمربوط به نظرسنج زاتیازتجه یقسمت کیکه هر بایو ز ایو هاجر و ثر کوهان

مثل پشت  يخانواده ا يبرا لهیطو کیتا به حال فکر نکرده بودم  یراست. رفتند لهیطو يخارج شدند و به سو

 !است انصافا يها چه مکان پرکاربرد یکوه

 نیکه با ا نینگران ا کسویسال بود، از  کی يمن به بلند يگذشت و هرلحظه اش برا ریساعت نفسگ مین حدود

 اریته بسکه اول شوم؛ که الب نینگران ا گرید يو از سو اورمیداغان شرکت کننده مقام چهارم را ب يها افهیق
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آسوده بر لب داشت، عروس داشت  يمهمانان بود و لبخند يبا آرامش خاطر مشغول تماشا فهیضع. بود دیبع

 . کرد یبه ساعت نگاه م یوفرانک با دلواپس دیجو یآراسته اش را از شدت اضطراب م يناخن ها

 :کرد یم يرا کفر شترآدمیشد که ب یم دهیخانم ها شن نیاز ب یپچ پچ یگاه

 »!!قدرهم براشون مهمه انتخاب شن؛ داغونا چه«

مسابقه، هاجر برگشت که  يچشم ها به طرف مجر يناگهان در باز شد و همه  قهیو پنج دق یبعد از س خالصه

صحبت به هاجر بدهد، همه ساکت  يو منتظر بود تا جمع سکوت کند و او اجازه  ستادهیپشت سرش کوهان ا

 :شدند و هاجر شروع کرد

 "!دیببخش..... سواد یتوسط ب!) سواد یب» توسط«: کوهان اصالح کرد... (که توس، تس ینظرسنج نیطبق ا "ـ

 :از دستش گرفت و خودش شروع به خواندن کرد یبرگه را با کالفگ کوهان

به خاطر ظاهر  یمجلس گروه نیدر ا ده،یرس دییبه تأ یپشتکوه رزادیکه توسط ش ینظرسنج نیطبق ا "ـ

 یخانم تعلق م نیبه ا شانیکه رأ یدهند درحال يرأ شانیحاضر نشده اند به ا »سایآتر«بانو  يآراسته نشده 

را به او  شانیاند و رأ انستهند نیتحس ي ستهیاو را شا» فرانک«بانو  يباز یهم به خاطر قرت یگرفته، گروه

با ما فاصله دارد مورد  يدکه از نظر نژا نیعروس خانم هم به جهت لباس بدرنگ و ا »نهیسک«نداده اند، بانو 

سه  نیکه اصال درحد رقابت با ا نیبه خاطر ا زین »نبیز«قرار گرفته اند، بانو  ارید نینژادپرستان ا یکم لطف

 تایاست که نها نیا انگریحساب آراء مأخوذه ب نیبا ا!! است دهیاز آراء محروم گرد يادیبزرگوار نبوده از تعداد ز

با تعداد  »نبیز«و بانو  »سایآتر«از دور مسابقات حذف و بانو  يرأ 9با » فرانک«انو و ب يرأ 14با »نهیسک«بانو 

محترم  يدو بانو نیکنند و رقابت ب یم دایمشترکا بامقام اول به دور دوم راه پ يرأ 16هرکدام  یعنیآراء برابر 

 ".شود یآغاز م گرید قهیتا ده دق دیجد ینظرسنج! افتیادامه خواهد  »نبیز«و  »سایآتر«

 يمساو يرأ یخانم گل منگل نیکه در رقابت با ا نیحضار بلند شد و من از ا يو سوت و کف همه  غیج يصدا

 یکی یکیتر بود که داشت  ییحال فرانک تماشا وار،یسرم را بکوبم به د یبود از ناراحت کیآورده ام نزد

افتاده  یبه چه فالکت االح یول دریقهرمان بم کیخورد که قرار بود مثل  یکند و حرص م یرا م شیموها

 نیاول ا يمثال قرار بوده بانو! بهتر است، طفل معصوم میدرباره اش نگو يزیعروس خانم هم که چ!! است

 ! مجلس باشد

 .ستیدرکار ن یتقلب میهرچهار نفرمان رساندند که مطمئن شو تیبرگه ها را به رؤ آنگاه
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خاك برسرت که با « یعنینگاهم کرد که  يبرگشته بود جور روزیتن به تن با من پ يکه انگار از نبرد فهیضع

بعد  قهیده دق قایو دق یبعد هم بلند شد و رفت اطاق عقب» !!هم قد من يتازه شد زیو تروتم کیش ي افهیق نیا

تنگ و ترش و بلند  یلباس! شود ییهلوبه چه  لیتبد يا قهیشد ده دق یباورم نم! يوا رون؛یاز اطاق آمد ب

را  شیبایاندازه ز یب يگذاشته بود، موها شیو قد بلندش را تمام و کمال به نما کیبود که کمربار دهیپوش

با چشمان  يبر صورت نشانده بود و جور بایساده و ز یشیو آرا دیرس یکمرش م نییبود که تا پا ختهیدورش ر

 » !!از فالکت ریبم« یعنیسبز گوشه دارش نگاهم کرد که 

داده  يخانم محترم شد، هرچند که دو نفر به من رأ نیا بیبروبرگرد نص یکه کل آراء مأخوذه ب داستیپ ناگفته

زن چهل و چند ساله  کی ایخدا! درهم شود بایز يبانو يچهره  يلحظه ا يدو نفر باعث شد برا نیبودند که هم

 باشد؟ بایز نقدریتواند ا یمگر م

عروس خانم که اصال توقع  انیآمده بود درمقابل چشمان گر ینیریو پخش ش ریاهداء لوح تقد يکه برا داور

 شیبانو يبه سرتاپا ینگاه مینبود یراض جینتا نیفرانک و من که اصال از ا ينداشت سوم شود و حال گرفته 

 :انداخت و گفت

 "!ت آماده ست ملکه زهیکه جا ایب!!! شه کهیت کهیت رزادتیش "ـ

و  دیلحظه ماس کی شیها ییبایشد که انگار تمام ز رهیچنان بهت زده به شوهرش خ فهیضع کدفعهی و

 زهیجا يبرا دیگذشته و حاال با یرقابت عشق کیکه طفل معصوم فراموش کرده بود کار از  نیمثل ا! ختیفرور

 !شود ایسابقه مه یب يا

 ندازندیسر خانمش ب يشال برازنده رو کیبه کوهان امر کرد  رزادیش یول دن،یلرز دیشروع کرد مثل ب طفلک

 ي فهیوظ دیاز خانم ها که قاعدتا با يرا نکنند، بعد هم با اسکورت تعداد شیها ییبایز يهوس تماشا انیکه آقا

که تمام  ستیطفلک آنقدر گر. شد تیکلبه هدا یپشت اطیعروس را برعهده داشته باشند به سمت ح یساقدوش

 !پاك شد ششیآرا

 نیا يو به ادامه  میبود ستادهیتراس ا يخانم ها رو ي هیسوخت، به همراه بق یم شیم براکه حاال دل من

پر از گل  يرا با پارچه ا شیکه رو يقبر يباال فهیضع. میستینگر یچرند که دستپخت پدرداماد بود م يبرنامه 

او  ایگو یشدم ول یهوش م یقطعا ب مبود شیکه اگر من جا دیلرز یو چنان م ستادیسرخ پوشانده بودند ا يها

 :دینال رگوشمیشده بود، فرانک ز دهیآبد یبا شترزاد به قدر کاف یدر زندگ

 "!جونم ینه مامان آت يوا "ـ
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 :را سمت فرانک چرخاندم میام چنگ زدم و رو نهیبه درد آمد و به س دلم

 "....طاقت ندارم فرا گهیمن د "ـ

شاد برلب داشت و انگار دلش از  يافتاد به عروس که لبخندناگهان چشمم  د،یکمرم کش يدستش را رو آهسته

حق  يتا حد میالبته خوب که به ماجرا نگاه کن! خنک شده بود یکشد حساب یکه مادرشوهرش دارد عذاب م نیا

بدلباسش برنده شود،  انسالیم وهرنتوانسته بود دربرابر مادرش یوطراوت جوان شیهم داشت؛ او با آن همه آرا

 !افت داشت شیواقعا برا

 :کرد یو نطق قرائ ستادیاز گل سرخ ا دهیقبر پوش يباال شترزاد

 بایز ایکه خانم ها در مواجهه با مرگ  میبود نیشرکت کنندگان محترم، ما امروز شاهد ا ان،یخانم ها آقا "ـ

صادرکنم و  ایمنه که امروز تزم رو به تمام دن يبزرگ برا يروزیپ کی نیکنن، ا یبودن طرف دوم رو انتخاب م

که تا مرگ کمتر  ییخوام با اون بانو یم منحاال . نیکه با آراء صادقانه تون به من کمک کرد نیشما بود نیا

اگه بنا ! سایکنم، بانو آتر یشه صحبت یخاك مدفون م لیچند ب ریز باشیز کریاز چند قدم فاصله داره و االن پ

داشته  یو زنده موندن انتخاب اهاتیرؤ يعشقت، شاهزاده  نیگذاشته بشه که تو ب يمسابقه ا گهیبار د کیباشه 

 "؟یکن یم تخابکدومش رو ان ،یباش

 :جمع آمد يازهمهمه  سایآتر فیضع يصدا

 "!!یروان یتو رو؛ نکبت عوض "ـ

ناگهان شترزاد . بود ختهیچاره حق هم داشت؛ روح و روانش به هم ر یجمع بلند شد، خب ب يخنده  يصدا

 :گفت

 "!زمیعز ریت رو بگ هیپس هد "ـ

 ....کوچک يقبر کنار زد، قبر که نه؛ چاله ا يپر از گل را از رو يکه در دست داشت پارچه  یلیبا ب وبالفاصله

 شیصدا ست؟یکردند که موضوع چ یبه هم نگاه م رتیزانو زد، همه با ح نیزم يو رو دیکش یغیج سایآتر

 :دیچیجمع پ انیآشکارا در م

 "!يندار ریتو نظ! دورت بگردم یاله "ـ

درون  فهیضع فیظر يبعد هم دست ها» !دیریبگ لیتحو«:یعنیبه جمع انداخت که  ینگاه روزمندانهیپ شترزاد

 ریز نیزمرد يها نیرا که با نگ یرنگ ییطال زیر نهیرا برداشت و دستش را باال برد تا س يزیچاله فرو رفت و چ

 !دهددرهوا تکان  دیدرخش یم دینور خورش
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 مال من بود؟ بایز زیر نهیشدم االن آن س یاگر من هم برنده م یعنی ایخدا آه

جماعت جشن گرفتن  نیا د،یخند یبا فرانک ردوبدل کردم و او از ته دل داشت م يو شگفت زده ا ریمتح نگاه

 نیعروس و مادرشوهر در باشکوه تر انیم یتقابل باستان کیکه در  نهیحاال سک! ستین زادیشان هم مثل آدم

 دیکش یم دكیزن اول جمع باشد از مادرشوهرش باخته و حاال مقام سوم را  ستیبا یاش که م یروز زندگ

صحنه ها  نیچاره که مات و مبهوت ا یرا بکوبد فرق سر داماد ب شیبود از شدت حرص و غضب گل ها کینزد

 :که همه بشنوند گفت يفته جورعروسش بدجور تو هم ر دیکه د هانیک. شده بود

گرفته و در  ادیتمام و کمال  یپشت کوه رزادیر از پدرم ش يدل جمع باش که مه رسم همسردار! عشق مه "ـ

 "!!به کار خواد گرفتم یندگانیز ریراه خط

 نقدریچرا اانشاء خواند؟ حاال لهجه اش  ایاالن ابراز عالقه کرد  نیلحظه چشمانم را با استفهام تنگ کردم، ا کی

 افغان شده؟

 :و آرام حیمل ییعروس خانم بود، با صدا یآن مسخره تر ابراز شادمان از

 "!مه هم خانم مقبولت خواد بودم"ـ

کف مرتب زدند و مشغول بزن و  کی شانیبودند همه برا تیرومئو و ژول یکه شاهد ورژن پشتکوه یجمع و

 ! شدند يبرقص احمقانه ا

خودم شب شعر  يبرا يگوشه ا کیبزرگترها بروم  يدارم، با اجازه  چهیاحساس ضعف و دلپ.... بد است حالم

 !رمیبگ

وارد  فیرا که نشسته و کث ییدست ها دمیبرگزار شد و من با چشم خودم د یتکلف چیه یب یناهارعروس مراسم

 یم شیبه ن ریناپذ فیتوص ییکه با اشتها ییکردند و استخوان ها یم -بعضا مشترك  -غذا يظرف ها

 ينوشابه ا ای یغشد تا در آن دو یچند نفر دست به دست م نیب یکه گاه ییها وانیل نیهمچن دند،یکش

 ییدادم با ظرف غذا یداشتم از دست م یرا به کل میصحنه ها اشتها نیا يمن که با تماشا. شود لیم.... کوفت

 نیا نیب لمیما نقدرینوشابه با فاصله از جمع نشستم و به هنگ شترسواران چشم دوختم، چرا ا یوانیدر دست و ل

حد جذب کرده؟ آن قدر  نیخل و چل ها مرا تا ا نیا انیدرم يزیکنم؟ چه چ یزندگ بیو غر بیجماعت عج

تخته  کی يرو نشسته ام میبایدهم و با لباس شب ز ینم یتیاهم میشدن کفش ها یکرده ام که به خاک رییتغ

 !ها نیپرچ نیسنگ کنار ا
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به صفحه اش  یآوردم و نگاه رونشیبالفاصله ب د،یکه همراهم بود لرز یکوچک فیک يام تو یکردم گوش حس

صفحه را باز . کرده بودم وشیس» عالف«که با نام  یناشناس ياعتبار يبود از همان شماره  امکیانداختم، پ

 :کردم

 »!يقشنگ شد یلیخ«

دهد؟  یزده و حاال دارد درباره ام نظر م دید اقیطور با اشت نیمرا ا یبه اطراف انداختم، چه کس یتعجب نگاه با

 یآن که جواب یب نم،یاش گرم باشد بب یآدم مشکوك که مثال درحال حاضر سرش به گوش کی ینتوانستم حت

 . شدم میبرگرداندم و مشغول خوردن غذا فمیرا دوباره به ک یدهم گوش

که  نمیرا بب يگریخانم جوان د ایفرانک  انایشود، آهسته برگشتم تا اح یم کیدارد به من نزد یشدم کس توجهم

که از حضورش خرسند بودم  نیبا ا. شمیآمد پ یم شیبا من دمخور است، کوهان بود که داشت با ظرف غذا

شدن لباسش  فیکه نگران کث نیا ونبد. گرداندم و به خوردنم ادامه دادم ياز او رو یعکس العمل چیه یب یول

منتظر بودم  ش،یپا يرا گذاشت رو شیسبزه ها چهارزانو نشست و ظرف غذا يباشد درست بغل دست من رو

 کی يتواند برا یکه نم یمعلم شیرا رها کرده و آمده پ شیجمع متناسب با حال و هوا یچه حساب يرو نمیبب

 ؟!جالب باشد يبچه مدرسه ا

 :خورد گفت یرا م شیغذا يعجله ا چیه یشت و همان طور که بمنتظرم نگذا ادیز

 "ه؟یکلبه مون چ ناتینظرت راجع به تزئ "ـ

 ست؟ یینقص و استثنا یب دمانشیچ میتوقع ندارد که بگو انایاح اوردم،یسؤالش سردرن از

 ".بهیو غر بیشلخته و عج یلیخب، خ "ـ

 "ب؟یو غر بیچرا عج ال؛یخ یرو ب شیشلختگ "ـ

 ...ابمیب فمیتوص نیا يبرا يمحکمه پسند لیفکر کردم تا دل یکم

که به عنوان  ستنین نیا هیشب یخونه ندارن، حت یبا لوازم برق یتیسنخ چیه.... ینفت ياون فانوس ها.... خب "ـ

 "!و بدبو هستن فیکث.... یلیاستفاده شده باشن چون خ کیدکور نوستالژ هی

 :دیدوباره پرس دیرا که د مکثم

 "....گه؟ید "ـ

 ....هم ذهنم را به کار گرفتم باز

 "!!ینوشت کتهیانگار تو توشون د... که یبدرنگ يقهوه ا يچشم زخم؛ تابلوها يزهایآو "ـ
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خوب  یبه دهان گذاشت و وقت يگریزد و قاشق د یتابناگوش بازنشد، فقط لبخند کوچک شهیمثل هم ششین

 :سخن گشود و فرو داد در برابر انتظار کشنده ام لب به دیجو

 "اندازه؟ ینم یخاص زیچ ادیتورو  یکه گفت یینایا "ـ

 :شدم یم کیکم داشتم به جواب معما نزد کم

 "درسته؟ سه،یدعانو هیها مال  نیا "ـ

 :دیبرچ يو لوچه ا لب

 ".یبه هرحال درست گفت.... کنه ینم یفرق ن؛یا هیشب يزیهرچ ای.... ریجادوگر، جن گ س،یدعا نو "ـ

 ...نگران شدم يقدر

 "؟یکن يبا روح و روانم باز يدار میتصم ایسر اصل مطلب  ير یکوهان م "ـ

 ".....فهیضع "ـ

 ...از اضطراب خشک شد میگلو

جادوگر  هی! نهایپرنده و ا يچوب جادو و جارو ،يدیپاتر د يهر يکه تو ییالبته نه از اونا! جادوگره هی.... "ـ

 "!همسلط بهیکه به علوم غر یکس ،یواقع

 ....توانستم باور کنم ینم

 "!امکان نداره "ـ

 "!هان یکول هیمشت آدم خوشحال که شب هین،  فهیضع يها لیفام نایکه؟ ا ینیب یچرا؛ م "ـ

 ....با او بود، اما حق

 "آخه چرا؟ "ـ

 :زد یروح حرف م یسرد و ب یطرز نامأنوس به

منتها مامانم . بوده يریهاشون جن گ راثیاز م یکیبزرگ شده که  يخانواده ا يتو ی؟ از بچگ!چرا نداره "ـ

 ".بهیکرد به علوم غر دایارتقاء مقام پ يریشد، هم از جن گ لسوفیراهشو از همه جداکرد، هم درس خوند و ف

 ....افتی یام داشت کاهش م یکم وحشت و نگران کم

 :چشم دوخت و ادامه داد رمیو به چشمان متح برگشت
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اجرا کنه که تو  یطلسم هیخواست  فهیبرسونه باباشترزاد از مامان ضع یبینه بهت آسکه سلطان بتو نیقبل از ا"ـ

 یم يزیچ نیکرد حتما بابام از تو خوشش اومده که چن یرفت و فکر م ینم رباریز فهیاولش ضع ،یدر امان باش

 ".....يدیکه بارون اومد و تو ترس یاون شب یخواد، ول

 :دیشن یآرام کوهان را نم يجز صدا میاطراف را بشنوم و گوش ها ياهویتوانستم ه ینم یحت گرید

که طلسم  میدیفهم نجاستیا یکی یتو گفت یکرد طلسم رو اجرا کنه، وقت یم یداشت سع فهیاون شب ضع "ـ

 "!کار کرده

شدم؟  یحساب م بشیرق نیسرسخت تر شیپ یهستم که ساعت ییآن بانو ونیام را اکنون مد یمن زندگ یعنی

 ....سپاسگزار باشم که به فکرم بوده اند گوششیاز او و همسرباز دیبا

 :دیبه دلم تاب ينور ناگهان

 "!تپه يپس نگهبان خودشه؛ همون مرد رو "ـ

 هوی ندشونیتونست بب ینم یکس نیکه تا قبل از ا یموجودات یعنی.... نه؛ همزمان با اون مرد سگ هم اومد "ـ

که  میدون یقدر م نیفقط هم. کدومشون نگهبانه ستیمعلوم ن یعنی نیشدن و ا دنیقابل د فهیبا طلسم ضع

 ".هکارت تموم یشه و اگه به موقع سلطان رو نزن یم فینگهبان داره کم کم ضع

 :دهم رونیب میاز گلو ییتوانستم صدا یسخت به

 "کنم؟ کاریچ دیبا.... حاال من "ـ

 ...برداشت و بلند شد که برود شیپا يرا از رو بشقابش

 "....کوهان "ـ

 :دمیو نگاهم کرد، مردد و نگران پرس ستادیا

 "؟یکن یتو کمکم م "ـ

 :گفت یروح سخن م یسرد و ب همچنان

 ".شرمنده اد،یاز دستم برنم يکار "ـ

 :دیچرخ میو به سو ستادیاز من دور شد اما ناگهان ا یقدم و

 "!کشتش هیکه معلم اول هیپدر همون بچه ا... داریسرا "ـ

 ....و رفت وبرگشت
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گفت  یفرانک م ست؟یاگر او پدر بچه است، پس آن زن ک خت،یآخر روح و روانم به هم ر يجمله  دنیشن با

 اند؟ دهیچیمرموز و پ نقدریالبد مجددا ازدواج کرده؛ اما چرا ا! مادر آن بچه مرده است

من پشت  يدر چند متر اهیرخ داده بود فکر کردم، سگ س میمدت برا نیکه در ا یعیفکر فرو رفتم و به وقا به

تفاوت بود،  یب ختندیر یم شیکه بچه ها برا ییکرد و نسبت به تمام استخوان ها یم میو تماشا ستادهیا نیپرچ

 یکند که حت یم یسگ از من نگهبان نیا حتمانبود، حس کردم  نجایاو ا یول نمیبب زیرا ن هیچشم چرخاندم تا سا

است که نگهبان از من غافل شود  یمترصد فرصت دیبعد با خود گفتم شا يلحظه ا یم دوروبرم است وله نجایا

 .....مرا بدرد یو او در چشم برهم زدن

***** 

 »مرحله آخر غول«

را عوض کردم به  میبود، عصر که به خانه برگشتم و لباس ها دیشاه کل کی شهیکوهان مثل هم يها صحبت

عالف  نیکه ا نیوارد مذاکره شوم و دوم ا داریفرصت با سرا نیکه در اول نیاول ا: کردم یفکر م زیدو چ

 دهد؟ یکه راه به راه به من اس م ستیخوشحال ک

و مناسب تنم کردم راه  یدست لباس معمول کیکه  نیبالفاصله دست به کار شدم و بعد از ا تمین ياجرا يبرا

 یپرسه م تمیسوئ یو سگ حوال دیرس یپررنگ تر به نظر م شهیه از همتپ يرو هیسا دار،یافتادم سمت اطاق سرا

 .زد

 دهیفا یکه ب دمیجواب نداد و من فهم یکس رون،یکردم هرطور شده بکشانمشان ب یبلند درزدم و سع يصدا با

نامه را  شیکه برا یکس ایسواد دارد  ایدانستم آ یدر انداختم داخل، هرچند نم ينوشتم و از ال ينامه ا. است

 !...بخواند؟

 بیمثل من آس یگناه یکه افراد ب ستین نیا يبرا یخوب لیدل ماریو ب يمعلم عقده ا کی يخطا سالم،«

 » .که همسر مرحومت به پا کرده بسوزم یشیاز خدا بترس و نذار به آت یکن يکار یتون یاگه م! ننیبب

 .ادمفشرد به سمت اطاقم به راه افت یرا م میکه بغض گلو یدرحال

سرم انداختم و از پشت پنجره نگاه  يرا رو دمیکوتاه به در اطاقم خورد، چادرسف يغروب بود که چند تقه  یحوال

 ....بود میکردم، مش رح

 :مقدمه گفت یسالم دادم، جواب سالمم را داد و ب نیو غمگ دهیتک رمردیلرزان گشودم وبه پ يبا دست ها دررا
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ها رو سر راهش  یلیکه انداخته رها شده و خ يریگرده، حاال اون زن مرده و ت یبرنم گهیکه رها شد د يریت "ـ

 ".جلوتر بره ستیخدا قرار ن دیکرده و به ام ریدرخت محکم گ هی يبه تنه  رشیانگارحاال ت یول.... نابود کرده

 :برلبم نشست يلبخند

 "؟یکن یپس تو کمکم م "ـ

 :به شدت مختصر و کوتاه و مبهم داد یجواب

 "!نیبه حست اعتماد کن، فقط هم "ـ

 ....اطاق خودش راه افتاد يبماند به سو يگریکه منتظر سؤال و جواب د نیبدون ا و

 :سرش بلند گفتم پشت

 "؟یاگه حسم اشتباه کنه چ "ـ

به درونم  يلحظه ا يفقط برا د،یایتر از آن است که اما و اگر درونش ب يحرفش جد دمینداد و من فهم یجواب

 نیهم.... ترسم یسگ م نیاز ا یداشته ام ول یو خوب میحس مال هیدم، من همواره نسبت به آن سامراجعه کر

 نه؟ گر؛یست د یکاف

 :فرانک فرستادم يبرا یامکیپ

 »بزنمش؟ ينگهبانه و سگ سلطان؛ حاال چه جور هیکردم، سا داشیپ«

 :آمد یبعد جواب قهیدق چند

 ».ستیکار تو ن گهید شیباق«

 :فکر کردم و دوباره فرستادم یکم

 »نگهبان فرستاده؟ فهیضع یدونست یم تو«

 ».دونستم یاز تو نم شتریباورکن ب. دمیاز زبون کوهان شن شبیمن هم د نه،«

 »کنم؟ کاریچ دیبا حاال«

 ».قبول کنه دوارمیصحبت کنم، فقط ام یبا مامان آت دیبا«

 ».برام بکن یتون یکه م يپس هرکار ،یحل مشکلم ي لهیکنم تو وس یفقط به خداست و فکر م دمیام«

 »!داره یلیراحت باشه، خدا هواتو خ التیخ«

حالم .... مبل يقطاب و باقلوا آمدم لم دادم رو يو با قدر ختمیداغ پررنگ ر يچا کیو دمیکش يآسوده ا نفس

 .خوب بود
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***** 

 :او تشکر کردم آورده بود مدرسه، از ینخودچ ینیریجعبه ش کیآن روز کوهان  يفردا

 "ه؟یمناسبتش چ یشه بگ یکوهان، فقط م یمرس "ـ

 ".میکن یپخش م ینیریش یو مبارک منتیبه م یروز بعد از عروس میما رسم دار "ـ

 :تکان دادم نیبه تحس يسر

 ".یچه رسم خوب! نیبه به؛ آفر "ـ

 :دیروح پرس یو ب سرد

 "االن اجازه ست پخش کنم؟ "ـ

 :باال انداختم ییابرو

 "!بله؛ حتما "ـ

 "تونم پخش کنم؟ یطبق رسومات خودمون م "ـ

 :غرق شعف شدم ردیگ یاز من اجازه م يهرکار يکرده و برا رییتغ نقدریکه ا نیا از

 ".بچه ها پخش کن نیرو ب ینیریطبق رسومات خودتون ش زم؛یبله عز "ـ

 یتصورش را هم نم یرا باز کرد، حت و در جعبه ستادیبرداشت و وسط کالس رو به بچه ها ا زیم يرا از رو جعبه

 ....را صادر کرده ام يکردم که جواز چه فاجعه ا

اجرا  دیدیکه د يصحنه ا نیچشمه از جالب تر هی دیمراسم بود يهم تو روزیشما که د يهمه  دیامروز با "ـ

بهتر اجرا کنه  یهرک. که براتون جالب بوده یاز کس يا گهید زیهرچ ای ،يآواز ،یرقص خاص هیمثال  د،یکن

 ".رهیگ یم يشتریب ینیریش

 م،یگذشت و از درس واماند يکه اوال تمام وقت کالس به خنده و رقص و مسخره باز میالزم نباشد بگو دیشا

ها که  یشد به صفحه گذاشتن پشت سر بعض لیها گذشت و تبد نیو ا یرقص و آواز محل يکار از اجرا ایثان

جوانان  حیحرکاتشان باعث تفر زا یکه بعض ییها رزنیو پ رمردهاید، مثال پجلب توجه کرده بودن یلیخ روزید

 .....شده بود و

بچه  یول ستین یجور تمسخر افراد اصال کار قشنگ نیبه آن ها بفهمانم که ا میمال یکردم با زبان یسع اگرچه

بر نفوذ و قدرت کوهان،  هیبا تک بایمراسم به دهانشان مزه کرده بود که تقر نیرفتند و آنقدر ا ینم رباریها ز
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به طور کامل به  ینخودچ يها ینیریش باناگفته نماند که کالس هم . کردند یخواست م یدلشان م یهرغلط

 ! شد دهیگند کش

*** 

سه نفره مشغول قدم زدن بودند،  -دو يبچه ها بودم که در گروه ها يدفتر مشغول تماشا يپشت پنجره  از

و  یشمس. گوشش بود يتو يزد و هندزفر یتراس و آهسته قدم م يفته بود رور يهم جهت هواخور ریمد

صفحه  روزید یحاضر در جشن عروس يآمده بود، داشتند پشت سر خانم ها دنشید يکه برا سهیخواهرش نف

 یم دیو تمج فیتعر -فهیمثال ضع–ها  یاز بعض یو گاه دندیخند یها م یبعض شیبه ر یگذاشتند و گاه یم

 :دیرو به من کرد و پرس یبعد شمس یلحظات. کردند

 "؟یمون یم نجایهم ا گهیجون سال د نبیز "ـ

 ...شدم رهیبه او خ یاز هرنوع احساس یخال ینگاه با

 یراه بندازم، ول نجایهم ا یرستانیکالس دب هیقصد داشتم  یگفتم آره، حت یم يدیپرس یم نویقبال اگه ا "ـ

 ".کنم بمونم یفکر نم گهیحاال د

 :گفت ریبا تح سهینف

 "؟يخب چرا حاال منصرف شد ؟يراه بنداز یرستانیکالس دب نجایا یخواست یواقعا م "ـ

 :زدم يپوزخند

که فقط بستنم  هیبق! جون سهینف ییاستقبال کرده تو ينجوریکه از طرح من ا یروستا تنها کس نیظاهرا تو ا "ـ

 ".يبه رگبار مسخره باز

 :گفت یشمس.... دندیلب برچ یتیبه هم نگاه کردند و بعد با نارضا هردو

 ".يموند یکاش تو م یبمونه، ول نجاینخواسته بودم ا یتا به حال از کس "ـ

 :اش کرد یهم همراه سهینف فورا

 "!يرو راه بنداز رستانیدب میکن یآره؛ کمکت م"ـ

 :دمیکش یآه

سن و سال  نیهم يکنن، پسراشونم تو یکه به پونزده سال برسن شوهر م نیروستا قبل از ا نیا يدخترا "ـ

ندارن، من  لیبه ادامه تحص یلیبچه ها م نیکدوم از ا چیرن مزرعه و تمام وقت مشغول کارن، درواقع ه یم

 "بمونم و اسگل شم؟ دیچرا با
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 :اش را صاف کرد نهیس یساختگ یبه صورت سهینف

 "!حرف بزنه يکوچه بازار نقدریکه ا ستین رمرمحتیدب کیجون؛ درشأن  نبیز "ـ

مربوط است،  يمجاز ياز آن که به کوچه و بازار مربوط باشد به شبکه ها شینحوه حرف زدن ب نیکنم ا فکر

 !آورده اند ریها هم مرا گ نیبابا، ا يا

 .....شدم» اما«آوردم و مشغول غذا دادن به  رونیام را ب یگوش یحوصلگ یب با

**** 

شروع  يپاك کرده بودند و کالس برا ینخودچ يها ینیریرا از ش زهایکامال م زیو فاطمه و شورانگ بایو ز هاجر

آورد  یخودش نم يکوهان رفتم که اصال به رو يبه سو ياز دخترها تشکر کردم و چشم غره ا. درس آماده بود

 !کرده یچه غلط شیزنگ پ

 :تخته موضوع انشاء را نوشتم يپا

 »د؟یداشته باش یچه شغل دیو دوست دار دیدار یدفچه ه یدرزندگ«

 :موضوع شدم نیا حیمشغول توض و

شه، ممکنه  یحساب و کتاب م ینداشته باشه سردرگمه، کارهاش ب یهدف یزندگ يبچه ها، اگه آدم تو "ـ

شه  یمده و باعث  یده، معنا م یآدم جهت م یبشه، اما هدف به زندگ دیزود جا بزنه و از شکست ها ناام یلیخ

 ".....میو بلندش میبگ یاعلیبازهم  میخورد نیاگه ده بار هم زم یحت

دوست داشتم به بچه ها  یدهم؟ گاه حیاز چند جمله توض شتریحوصله نداشتم ب یروزها حت نیدانم چرا ا ینم

 نجایخب؛ من ا یام شوم ول یشخص يو خودم هم مشغول کارها دیخواهد بکن یدلتان م يهرکار میبگو

 يهرکار ي زهیبچه ها انگ نیهم حق داشتم، ا يبه هرحال قدر. کنم يکار نیداشتم و درست نبود چن تیمسئول

 !رندیگ یرا از آدم م

که اسم  نیکنم، بدون ا یپخش م نتونیب یبرگه نظرسنج يسر هیضمنا . دیاریانشاهاتونو واسه فردا ب "ـ

 ".لطفا جواب ها صادقانه باشه د،یبزن کیمورد نظرتون ت ي نهیمربع گز يتو دیبا دیسیخودتون رو بنو

 :اظهار نظر کرد کوهان

 "!بهت ساخته روزید یکه نظرسنج نیمثل ا ا؟یراه افتاد "ـ

نشستم و  زمیباشم پشت م شیبرا یجواب یکه در پ نیچپ چپ نگاهش کردم و بدون ا. دندیخند زیبچه ها ر و

 ا؟یکردن من بردارد خدا عیاز ضا خواهد دست یکوهان م نیا یک. ام فشردم قهیشق يدستم را رو
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 :من هاجر جواب داد يجا به

 "!!برن تو افق محو شن دیو فرانک که با نهیسک ؟یمگه بده مقام دوم "ـ

 :کوهان به دفاع از خواهر شکست خورده اش پرداخت. دندیخند زیر هیبق دوباره

 "!هیندارن چون قرت دنشویمردم چشم د یکوهان پس کله از همه شون خوشگل تر شده بود ول "ـ

 :گفت ایثر

بود  یپنجم ي نهیاگه گز! خانم خجسته یکدوم از اون چهارنفرو نداشتن، حت چیه دنیچشم د نجایمردم ا "ـ

 ".دادن یم يحتما بهش رأ

 :گفت کوهان

شده،  نهیروستا نهاد نیتو ا نهیآقا تنفر و ک. نداشتن دنشویپنجم هم بود بازهم چشم د ي نهیمطمئن باش گز "ـ

 "!واقعا لهیمعض نیهمه باهم خوبن، خب ا یرو نداره ول گهیکس د دنیچشم د یشکیه نجایا

 :گفتم یآمد به تلخ یبحث اصال خوشم نم نیکه از ا من

 يروستاتون، آقا يخانم ها نینوع برخورد ب نیعلت ا یارائه کنن واسه بررس يتز هی دیبه پدرمحترمتون بگ "ـ

 "؟!دارند ییطوال دی نهیزم نیدکتر که ماشااله تو ا

 :موافقت تکان داد يبه نشانه  يسر

 "!گم یباشه بهش م "ـ

 !هه هه هه هه هه

انداختم، همه ساکت شدند و منتظر ماندند درس را شروع  يبود نگاه معترضانه ا دهیخند لیدل یکالس که ب به

 :به کوهان انداختم یکنم، نگاه

 "ساعتت خرابه؟ "ـ

 "نه چه طور مگه؟ "ـ

 "زنه؟ یپس چرا زنگ نم "ـ

 :نثارم کرد یپت و پهن لبخند

 "ا؟یدوست دار "ـ

 :گفت يمالحظه ا چیه یآوردم، ب رونیب فمیک يرا از تو ینظرسنج يو برگه ها دمیکش یآه

 "!خرجمون کن زهیذره انگ هی م،یمملکت نیسازان ا ندهیآقا ما آ ؟يامروز بدجور کالفه ا هیچ "ـ
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 :حال گفتم نیتوجه به او مشغول پخش کردن برگه ها شدم و درع بدون

 لیبه ادامه تحص یلیاگه حس کنم شما م. نمیرو بب ینظرسنج جیکنم که نتا یخرجتون م زهیانگ یموقع "ـ

 ".زحمت بدم ادیبه خودم ز ستیواقعا الزم ن نیندار

 :خسته نشده بود زگردیم نیهنوز از ا کوهان

 ".دارن ییبه معلم راهنما ازیهستن که ن ییدوتا کالس ابتدا رونیاون ب م،یدرس بخون میما هم که نخواه "ـ

 :شدم یذوقمرگ م دیاست با گرید يکه نگران کالس ها نیا از

 ".هم داره؛ اگه بخوان به بچه ها درس بدن لکردهیتحص يروستا آدم ها نیهم "ـ

 :اکتاو باالتر برد کیرا  شیصدا

 "؟یفهم یبه زور گرفتن، م پلمشونمید! ستیبارشون ن یچیه ییاون دو تا معلم ابتدا "ـ

را  میدرنگاهش صدا رهیگذاشتم چشمانم را گرد کردم و خ یکه برگه را مقابلش م یبودم، درحال دهیرس زشیم به

 :هم سطحش باال بردم

 "!؟یفهم یخسته م؛ م "ـ

 .تا بناگوش بازشد ششیخوشش آمد و دوباره ن یلیخ

*** 

 يآن قدر خسته بودم که حوصله . اطاقم به راه افتادم يرا آخرساعت جمع کردم و به سو ینجنظرس يها برگه

 ...غروب کیتا نزد دمیرا نداشتم و بعد از خوردن ناهار خواب يگریکار د چیه

 یکیگذاشتم و  رمیتحر زیم يآمد، برگه ها را رو یمدرسه م کینزد ییبچه ها از جا يو خنده  يباز يصدا

 .ریبله، خ: بود يا نهیرا ثبت کردم، سؤاالت دو گز جیکه مقابلم بود نتا يبرگه ا يخواندم و رو یکی

 د؟یبود یامسال راض ياز کالس ها ایآ  .1

 د؟یبرسان انیرا به پا رستانیتا دب یمقطع فعل دیلیما ایآ  .2

 د؟یبرو رستانیبه دب دیلیما ایآ  .3

 د؟یبه دانشگاه برو رستانیبعد از دب دیلیما ایآ  .4

  د؟یباش لکردهیتحص يفرزندانتان پدرومادر يبرا دیلیما ایآ  .5

 به نظر شما ازدواج با درس خواندن منافات دارد؟  .6

  د؟یده یم حیترج لیازدواج را به ادامه تحص ایآ  .7
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 ....کردم یم ینیب شیبود، درست خالف آنچه که پ زیشگفت انگ ینظرسنج ي جهینت

تا پنج جواب مثبت و به دو سؤال  کیاغلب به سؤاالت  یفرق داشت ول هیاز برگه ها نظراتشان با بقدو تا  تنها

: با دستخط وحشتناك کوهان نوشته شده بود رشیبود که ز يجالب تر ازهمه برگه ا. داده بودند یآخر جواب منف

 تیاز اکثر زیکوهان ن يبرگه ! ودکرده ب ینقاش يبریشکلک بدجنس وا کیو » !گولو يز يخوامت ز یم«

 . ندیبه لبم بنش يکرده بود که باعث شد لبخند يرویپ

 کیت يناگهان صدا. کردم دایکار پ يادامه  يمضاعف برا یاقیو اشت دیدر جانم دم يروح دوباره ا جهینت نیا

 :عالف بود ندازم،یام که کنار برگه ها افتاده بود ب یبه گوش یاس ام اس باعث شد نگاه کیت

 ».کم داره يزیچ هیبدون تو  نجایکنم نرو، ا یم شخواه«

 .است یخط متعلق به چه کس نیدانستم ا یبه من داد هرچند که نم یحس خوب زیدرخواست مهرآم نیا

به  بیترت نیامروز صبحم داشته باشند و به ا میممکن است خبر از تصم یچه کسان اورمیکردم به خاطر ب یسع

مدرسه است، مثال ممکن است از  نیتر شوم، به هرحال هرچه هست مربوط به هم کیفرد نزد نیا ییشناسا

 دیشا یمربوط است، حت کوهانکنم به  یفکر م شتریباشند، ب ییابتدا يمعلم ها ایبچه ها  يخانواده  ياعضا

 .کرد ینیب شیشود او را پ یخود کوهان باشد، هرچند که نم

 :کردم پیتا یجواب

دونم چرا  یحاال هم نم د،یبار با پدرت سربه سرم گذاشت هی ؟یتجربه کن يخوا یبار مرو چند مزهیب یشوخ هی«

 ».ها رو تمومش کن لطفا يباز نیا گهیکوهان د! يبازهم ناشناس سرکارم بذار ياصرار دار

هم که  يا گهیهرکس د ایباباش  ستم،یمن کوهان ن یول! درخشد یست، نام کوهان م يسخن ازسرکار هرجا«

 ».که بذارمت سرکار ستین نیقصدم هم ا. ستمین یکن یتو فکر م

 »ست؟یکه اسمش سرکارگذاشتن ن یکن یم یچه غلط يدار قایو االن دق یهست یک پس«

 ».یکش یتوروم خجالت م یها حساب نیتوه نیا يجرأت ندارم بگم، چون مطمئنم به خاطر همه  باورکن«

به  بهیدخترغر هیکه با  یکس. کردم نیبهت توهکمتر از حقت  یلیکشم چون خ ینباش خجالت نم نگران«

 ».ستین یشه اصال آدم محترم یم لیباهاش فام نجوریکنه و ا یشکل ناشناس ارتباط برقرار م

 ».یهات جرأتم رو گرفت نیمن هم قصد نداشتم ناشناس باشم، خودت با توه یباتوئه ول حق«
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نه که سه . خواستم بگم بهمان یهستم، م یسالم، فالن: یبگ امکتیپ نیاول يتو يجناب؛ تو موظف بود نیبب«

 »!کنم یقصد داشتم معرف یتازه بگ یتا اس بفرست

 دیحاال االن با. خواستم کشدار باشه ینم یکردم ول طنتیش یکم هی دیخوام، شا یحق با توئه معذرت م بازهم«

 »کنم؟ کاریچ

 ».خداحافظ. یهست یک خوام بدونم یاس نده، نم گهیفقط د ،یکن يکار ستین الزم«

 ».خداحافظ. فقط بمون. شم یمزاحمت نم گهیمن د يخوا یم نطوریحاال که تو ا. چشم«

مثل من  يشود که از بازنده ا یم داینفر پ کیحد مشتاق ماندنم است؟ واقعا  نیروستا تا ا نیدر ا یکس چه

 د؟یایخوشش ب

 ....حرکت آنجا نشسته بود یآرام و ب هیمقابل انداختم، سا يبه تپه  یپشت پنجره نگاه از

 :را برداشتم، مامانم بود یزنگ تلفن بلند شد، گوش يصدا

 ".سالم مامان جونم "ـ

 "؟يسالم دخترگلم؛ چه طور "ـ

 "؟....و حسن نیبابا، داداشام حس د؟یشما چه طور.... خوبم "ـ

 "؟يایم یک. میدلتنگت یول زمیهمه خوبن عز "ـ

 ....بود دایانداختم که از پشت پنجره پ اهیبه سگ س ینگاه

 "!.....امیغول مرحله آخرو رد کنم، م سایوا "ـ

**** 

 :کوهان گفت میکه وارد کالس شو نیآن روز قبل از ا يفردا

هم راجع به  ییزهایچ هیالبته . خونه مون ایب شینیبب يره تهران، اگه دوست دار یفردا کوهان پس کله م"ـ

 ".امروز یباش دیطلسمه، خالصه با

کچل  دیهاگر يبه خاطرش تا کلبه  دیشد که امروز با یتکان دادم و تشکر کردم اما ذهنم مشغول طلسم يسر

 !رفتم یم

 :صورتم زدم و گفتم يبه پهنا ينشستند لبخند شانیهمه سرجا یوقت

 یالبته توقع که داشتم ول یعنی! دیحد روشنفکر باش نیبچه ها، ممنونم از برگه ها، واقعا توقع نداشتم شما تا ا "ـ

 "....کردم یفکرشو نم
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 :جمع و جور کنم که کوهان گفت يزده ام چه جور یرا که موقع سخنران يبودم گند مانده

 ویهمه چ مونیشمع و چراغ کوره راه زندگ يشد ییهویتو  میما خنگ وعقب مونده بود م،یدیبله بابا فهم "ـ

 "!که باعث تعجبت شده يزیشد اون چ ینظرسنج ي جهیو امروز نت يبهمون فهموند

 :بچه ها بلند شد يزمزمه  يصدا

 "!يا شهیاه چه قدر کل "ـ

 "!یماه رمضون يها الیسر نیا نیآره بابا، ع "ـ

را درهم  مینداشت، بعدهم اخم ها یفعل طیبا اوضاع و شرا یتناسب چیکردم که ه يبلند یساختگ ي سرفه

 :و گفتم دمیکش

 لیدرس و تحص يدغدغه  یروستا کس نیا يکه تو نیخواستم بگم با ا یم! هان خاننبود کو نیمنظورم ا "ـ

 ".....مشتاق علم و دانشه نقدرینسل نوجوانتون ا نمیب یخوشحالم که م ینداره ول

بچه ها انداختم که انگار حالت تهوع را پشت  یناراض يبه صورت ها یکاره گذاشتم و نگاه مهیرا ن حرفم

 :کردند، عاجزانه گفتم ینگاهشان پنهان م

 "بود، آره؟ يا شهیکل نمیا "ـ

 :کردم و گفتم یمکث! فهماندند که بله شانیدادن سرها باتکان

شه و فکر کنم  یکه گوشام مخمل نیپر کرد يخوشحالم که پرسشنامه رو جور ال؛یخ یرو ب نایخب اصال ا "ـ

 "!!درسته یلیکارم خ

 !کف مرتب زدند کیشد و کل کالس به افتخارم  کوهان شروع مکتیکف زدن از ن يصدا ناگهان

 "....ادیب یقحط! اوف "ـ

 !کردند یها با صداقتشان داشتند خفه ام م نینشستم، واقعا ا زمیم پشت

 "ن؟یانشاهاتونو نوشت.... گهید هیخب، کاف یلیخ"ـ

 ...شوم چشانیپاپ دینبا ادیز دمیمعصومانه به من چشم دوختند که فهم ینگاه با

 ".رهیبگ یقیبخونه نمره تشو ادینوشته ب یهرک ست،یمهم ن "ـ

 :اعتراض کرد کوهان

 يدیبار«و » بخورعسلم یتکون هی«و » نفسم کالیبار«و» غش کردم برات عژقم«نمره؟ نه واقعا  یاالن گفت "ـ

 "!هم شد نمره؟» گلم
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 .خب البته حق با او بود ابم،یمعنا را در نیتا بتوانم عمق ا دیطول کش یکم

 .بخواند دیایدستش را برد باال، از او خواستم ب میابراه

من هروقت . میکمک کن مارانیو به ب میو دکتر شو میاست که درس بخوان نیا ینام خدا، هدف ما در زندگ به«

. خورم یگذارند حسرت م یکه مردم به او احترام م نیاز ا یلیافتد و خ یقلبم به تپش م نمیب یدکتر م کی

دارند قهرمان  یکه مشکالت خطرناک یمارانیب يدوست دارم مردم به من هم احترام بگذارند و من با مداوا

ادامه خواهم داد و خوشبختانه چون  نجایپس من تالشم را خواهم کرد و درسم را خارج از ا. آن ها باشم یزندگ

مناطق محروم بوده و در  ي هیسهم يور دارادر کنک(!) را کرده ام ییابتدا التیمحروم تحص يمن در منطقه 

جان بکنند و آخرش در  یها مجبورند کل یکه تهران یمثل تهران قبول خواهم شد درحال یبزرگ يشهرها

کنم که در مناطق محروم درس  یپس من خدا را شکر م!! خنده دار قبول شوند يمناطق محروم رشته ها

 ».من يبود انشا نیا! دیا بزناز حاال مرا دکتر صد دیتوان یم. خوانده ام

 !انایگرفت اح یبه او تعلق م» نفسم کالیبار« کیبود؛  یقشنگ مزخرفات

 :دمیو غر دمیدرهم کش چهره

  "!دکتر يآقا نیبش!! خوب بود یلیخ) اصالحش کردم.... (کنکور تو حلقـ هیسهم يدرباره  تیاطالعات عموم "ـ

 :هاجر يبعد داوطلب

چه  م،یبگو یخواهم از هدفم در زندگ یحاال که قلم در دست گرفته ام م! ندهیشگربخشاینام خداوند بخشا به«

 ».....که مادر شود؟ نیبانو باالتر است از ا کی يبرا یهدف

 !!هه هه هه هه هه

کوهان بود که با  ي افهیاش را نخواند، از همه جالب تر ق هیداد بق حیشد که ترج دیچنان سرخ و سف طفلک

 :ابروانش را باال انداخت و گفت دیانصرافش را د یکرد و وقت یمنگاهش  نیتحس

 "!جالبه یلیبخونه، خ نینه بذار "ـ

 :من ادامه داد يبا اجازه  تایبچه ها انداخت و نها ي هیبه کوهان و بعد به بق ینگاه یرچشمیز هاجر

که  ربتهیهستند از ز يکه به بار آمده اند و در جامعه مشغول خدمتگزار ستهیخوب و شا يهمه انسان ها نیا....«

 یب یتعال!) سواد یب ؛یتعال: کوهان کمکش کرد...(تع.... تغ... رشد و ته ياند؟ بلکه در دامان مادر امدهیعمل ن

 یمن م ست،ین ياز امر مادر رتریخط يا فهیوظ چیه میاکنون که دانست! اند افتهی یتعال! »دیببخش«... سواد

 »!خواهم مادر شوم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

 :مزه یب نیطن نینواخته شد همراه با هم شیکف مرتب برا کیکوهان  يدریبا ل و

 !هه هه هه هه هه

که مسخره اش کنند؟ من هم تمام اهداف  دیخب طفلک حرف دلش را زده، نبا! بچه ها نیجنبه اند ا یقدر ب چه

غش کردم برات « کی - قایکه نه دق -گنده  ستیب کی!! هدف است؛ واال کی نیام تحت الشعاع هم یزندگ

 !رد کردم که برود با آن حال کند شیگنده برا» عژقم

 :بود زیشورانگ يبعد داوطلب

ندارد قرار است  یندارم چرا که اصال به من ربط یهدف چیمن ه یدارد ول یهدف ینام خدا، هرکس در زندگ به«

 يکه چه کاره باشم، بعد هم با اجازه  رندیگ یم میتصم میم برابعدها چه بشوم و چه کار کنم؟ فعال پدرومادر

خوش حالم چرا که  یلیشوم؟ من خ هخواهد گرفت که من چه کار کنم و چه کار میتصم يگریبزرگترها کس د

رسم  یم یاست که وقت نیمن ا يفکر کنم و فعال تنها دلشوره  يزیبه چ ستین يازیندارم و ن ياصال دغدغه ا

امروز اصال  ندیهستم که به من بگو ينگران روز اریو من بس يبود یکه امروز دختر خوب ندیخانه به من بگو

و گالب آوردنم شود و  دنیبمانم تا موقع گل چ یجور دختر خوب نیمکنم ه یمن تالش م! ينبود یدختر خوب

 ».من يبود انشا نیا! باشم یکه مراقب باشد من زن خوب يگریکس د شیبزرگترها بروم پ يبا اجازه 

به کوهان انداختم که برخالف  ینگاه د،یانشا تلخ تر از آن بود که بشود به جمالت کودکانه اش خند نیا

 يبچه ها هم جور ي هیبود، بق دهیخاص به او بخش ياش بود و جذبه ا یشانیپ انیم زیاخم تروتم کی شهیهم

کوهان  تایاش دهند، نها يخواهند دلدار یمجلس ختم است و م کی يکردند که انگار صاحب عزا ینگاهش م

 :گفت

 "!ریکال برو بم "ـ

 يچه نمره ا ندیمنتظر نماند بب زینداشتم که بزنم، او ن یمن حرف ن،ییبغض کرد و سرش را انداخت پا زیشورانگ

 ..... زیبندم، طفلک رقت انگ یم سشیبه گ

 ...نیشاه: يبعد داوطلب

!) میدیمتفاوت هم شن يبه نام خدا کیو  مینمرد! به به(برنگذرد  شهیبرتر اند نیو خرد کزا نام خداوند جان به«

 رهیماست کمرك، ش«ام  دهیچراکه از بس شن(!) شاغل شوم یبقال فیبه شغل شر ندهیخواهم در آ یمن م

 کیرا قد  رهیرا به ماست بزنم، ش نپدر من توقع دارد من فقط کمر نا یعنی! خسته شده ام» بوئک ریموئک، پن

 دهیا یآن زندگ نیا یبدان آلوده گردانم، ول ردیکه نان بو بگ يرا هم به اندازه ا ریمو به نان نشان دهم و پن
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 یها را راه م يکه مشتر نیو عالوه بر ا نمیام بنش یخواهم خودم در بقال یمن م! ستیکه من بخواهم ن(!) یآل

نان را قاشق  یعنی» !!رمالونکیغلطونک، پن رهیماست قاشقک، ش«:دیگو یقانون من م م،راز عزا درآو یاندازم دل

 دهیرا چنان بمال به آن که پدرت درخواب هم ند ریخواهد بغلطان و پن یتا دلت م رهیماست کن، آن را در ش

 »!من، والسالم يبود انشا نیا! باشد

گنده به او تعلق » گلم يدیبار« کی ،ينگر ندهیمه آه نیاصال مشعوف شدم از ا! ته تهش است گرید نیا! واو

 ! ستیشکم صابمرده اش ن زیهمه چ ردیبگ ادیگرفت تا 

 .نداشت ياصال درباره اش نظر کوهان

 :بود ایثر ينفربعد

 »....من دوست دارم «

 :کردم يادآوریو  دمیرا بر حرفش

 "!به نام خدا "ـ

 :کردم، لجوجانه به خواندنش ادامه داد یکه آن لحظه درکش نم یلیچپ نگاهم کرد و به دل چپ

 یخوب اریبس يمن صدا د،ینخواهم رس میکه من هرگز به آرزو دهیچه فا یمن دوست دارم خواننده بشوم ول"ـ

که پدرم اگر  دهیچه فا یکنم ول یبار بشنوم حفظ م کیهستم و تمام آهنگ ها را  یقیدارم و عالقمند موس

به  دیگو یکه م یکس! دهد یمحل را آبگوشت م کیبرد و  یامروز سرم را م نیدارم هم ییزوبفهمد چه آر

به هدفم فکر کنم، من مجبورم  ستمیدارد چرا که من اصال قادر ن يواقعا دل خجسته ا دیفکر کن تانیهدف ها

به آن ندارم، پس انشا  يعالقه ا چیکه خودم ه یدانند درحال یمناسب م میبرا گرانیفکر کنم که د يزیبه چ

زن گناه است  کی يبرا ندیگو یم. ندارد يگرید ي دهیشود فا ابمکه باعث رنج و عذ نیباره جز ا نینوشتن در ا

 انیکه آقا یشود درحال یما گناه حساب م يبرا زیهمه چ نمیب یکنم م یمن هرچه فکر م یکه خواننده شود ول

حاال من فقط ! شود یندارند و تازه خوبشان هم م یمشکل چیما گناه است ه يکه برا ییزهایآن چ يبا همه 

 ینم ایو اگر بچه ام دختر بود به دن یروم سونوگراف یم اورم،یکه اگرقرار شد بچه ب نیو آن ا ارمهدف د کی

ا را فقط مردها ساخته وما زن ه يرا برا ایدن نیکنم خدا ا یآورم چرا که فکر م یم ایآورمش و فقط پسر به دن

حاال مطمئنم که  نیو هم میندارحق اعتراض هم  یما حت. میبه وجود آورده که به مردها خدمت کن نیا يبرا

 »!وحشتناك خواهد گرفت ينمره  کی میانشا
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سخت است  یلینسبت به نگاهش نداشتم، واقعا خ یبود و من حس خوب قیعم يا نهیپر از بغض و ک صورتش

رود که مثال دارد  ینم نیا رباریهرگز ز ایبه هرحال مطمئن بودم ثر. داد حیتوضاز مسائل را  یکه نشود بعض

که بخواهم نظر او را عوض  دارد يا دهیاصال ولش کن، چه فا.... ایکند  یخداوند اشتباه م نشیآفر يدرباره 

ادامه  یبه زندگ قشیعم يها نهیهمچنان با ک یول دمیفهم دیگو یدهد و م یکنم؟ فوقش االن سرتکان م

 ....کشد یاو واقعا دارد رنج م. خواهد داد

 !بودم یمعان نیتر قیبا عم اتیجفنگ نیباشکوه تر دنیکوهان بود، چشمانم گرد شد و منتظر شن يبعد داوطلب

که  نجاستیمشکل ا یکنند ول یهدف را دنبال م نیالبته همه هم م،یاست که آدم شو نینام خدا، هدف ما ا به«

باحال  ای شهیهنرپ نیداند که خوشگل تر یم نیآدم شدن را به ا یکیچه؟  یعنی قایشدن دق داند آدم ینم یکس

داند  یم نیهم آدم شدن را به ا یکیغنج بزنند،  شیباشد و مردم برا ایدن ستیفوتبال نیگران تر ایخواننده  نیتر

 نیهم آدم شدن را به ا یکیغش وضعف کنند،  نشیخانه و ماش يفرد مملکتش باشد و مردم برا نیکه پولدارتر

هم هرچه  یکیدوال شوند،  نهیشود و همه به احترامش تا س يزیچ ،یاستاد دانشگاه ،یداند که دکتر مهندس یم

است  نیهم تصورش برا یکیکند آدم شده،  یباشد فکر م شتریب يمجاز يدر فضا شیها و کامنت ها کیال

را آدم حساب  گرانیها هم اصال د یبعض! خودش يشود برا یم یدرست فرو کند آدم يرا جا ششیکه اگر ن

 لحا شتریزمانه با گاو و گوسفندها ب نیمن در ا. ستندیکه خودشان آدم ن ستندین انیدر جر قتایحق یکنند ول ینم

 » !خداحافظ شما له،یآدم ها را بزنم و بروم طو دیکنم تا با آدم ها، پس بهتر است ق یم

 :م و مردد و نگران گفتمبه دهان کوهان چشم دوخت ریتح با

 یلیخ.... یشده بود ول انیو ظرافت ب ییبایتلخ جامعه بود که با زبون طنز به ز اتیواقع يسر هی نیخب ا "ـ

 یاگه ما سع یول ستین زایچ نیمثال آدم شدن به ا ،یسیروشن تر بنو یکم هی یتونست یم! بود کوهان اهیس

 یکه خدا م میکن یزندگ يجور میبرپس بهتره  م،یآدم شد یعنیخواد  یکه خدا م میکن یزندگ ياون جور میکن

 "!خواد

 »!برو به اما جونت غذا بده بدبخت! یفضل کن يخواد ادعا ینم یکیتو « یعنینگاهم کرد که  يجور

فرو  نیآب شدم و در زم شتریدهانش را که به کار گرفت ب! افکندم، حق بانگاهش بود نیبرزم دهید یشرمندگ از

 :رفتم

 "گه؟یکس د ایمن  ای یدون یخوادو تو م یکه خدا م ياون جور ؟یگفت یچ يدیاالن تو خودت فهم "ـ

 :افتمی تیاز محکوم زیگر يبرا یراه فورا
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 ".خواد گذاشته یکه م ییزهایچ انیمارو درجر امبرانشیپ ي لهیخب خدا به وس "ـ

 :چنته اش پرتر از من بود هنوز

اون ! جور برداشت کرده هی یکه هر ک چوندنیپ يخدا رو با رند يحرفا نیخدا همچ يبنده ها یخدا بله، ول "ـ

 "!گهید دنیهم کالم خدا رو فهم نایا یلینه خداوک هان؟یک یتو عروس يدیها رو د یداعش

 :کرد ایبه ثر يراباال برد و اشاره ا شیدوباره صدا میبگو يزیچ تاخواستم

 یهرک! خواسته یدونه خدا واقعا چ ینم یشکیچرا؟ چون ه یدون یشه، م یاون داره از عقده منفجر م "ـ

 ".کرد لیتحم هیبود برداشت خودش رو به بق شتریزورش ب

 :کردم برخودم مسلط باشم یقدرشناسانه نگاهش کرد، سع ایثر

 "ه؟یبرداشت خودت چ ؟يدار کاریچ گرانیتو به برداشت د "ـ

 یچ یو بگ یو اون کن نیپا تو کفش ا یکه ه نیا يآقاجون، جا! به حرف من يدیحاال تازه رس.... آها "ـ

اون زبون بسته ها که سرشون تو کار  نیدم برم ب یم حیمن هم ترج! غلط، سرت به کار خودت باشه یدرسته چ

هم نخواسته مثال شتر باشه،  هوقت نخواسته اسب باشه، گوسفند چیگاوه ه! هم ندارن ییادعا چیخودشونه و ه

 "که نداره؟ یاشکال ،يا گهید زیباشم که هستم نه چ ینیهم رمیبگ ادیخوام از اون گاو و گوسفندها  یمن هم م

 :حرفش درست بود یلیخداوک نه

 یتو نشون م يرو رو رشیداره تأث لکردهیکه داشتن پدرومادرتحص نیگم، مثل ا یم کیخب من بهت تبر "ـ

 ".نرفتار کن يرعادیحاال هرقدر هم که پدرومادرت غ. ده

 :به من انداخت یهیعاقل اندرسف نگاه

 "!همون گاو وگوسفندها پاس کنه شیبره دو واحد پ دیسنجه با یم ییمالك ها نیرو با همچ هیکه بق یکس "ـ

همه هوش و دانش اصال  نیواقعا چرااو با ا ه،یرگریدوست داشتم بزنم ز. شیرا گفت و رفت نشست سرجا نیا

 یلیبا آدم بودن خ دیآدم؛ خب شا میگو یکند؟ م یدارد؟ چرا مرا آدم حساب نم یحرمت معلمش را نگه نم

 . دهیآن را فهم شیبچه با تمام صداقت و صفا نیفاصله دارم و ا

 : خش دار شد یاندک میصدا

 نهیشرط اول آدم بودن ا یواقعا ممنونم، ول دیکوب یصورت آدم م يتو یلیتلخ رو مثل س اتیکه واقع نیاز ا "ـ

 ".نیفقط هم. یحترام معلمت رو حفظ کنکه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

 ایکوهان که گو رم،یبغض فاصله بگ نیاز ا یبه سروصورتم بزنم و کم یآب رونیهم بلند شدم که بروم ب بعد

 :دیمتأثر شده بود پرس یکم

 "حا؟یربع مونده تا زنگ تفر هی "ـ

 :گفتم لجوجانه

 "؟يدار یمشکل مه،یساعت هواخور "ـ

 :زد یرا گرفت و لبخند پت و پهن منظورم

 "!ول ينه راحت باش؛ ا "ـ

**** 

برنامه  يکوتاه با فرانک هماهنگ کردم که بروم به خانه شان، جور یصحبت تلفن کیبود که بعد از  عصر

نسبتا بزرگ خانه  یچوب وانیا يرو یهمگ. هوا نخورم یکیکه قبل از اذان مغرب بتوانم برگردم و به تار ختمیر

طور  نیدوست نداشتم ا وکردم  یاحساس خجالت م ستند،ینگر یشدنم م کیشسته بودند و به نزدشان ن

 !دمیلنگ یراه رفتن م يشدم به جا یمرکز توجه واقع م یانگار وقت ییجورها کیموشکافانه براندازم کنند، 

 يفشردند، فرانک هم با قدر یم گررایکدی يمثل دو غازعاشق کنار هم نشسته و دست ها نهیو سک هانیک

نشسته وبا بزغاله  یدرخت ي دهیبر يتنه  يکوهان رو! بد است یلیفاصله از آن دو نشسته و معلوم بود حالش خ

بود و شترزاد  میبه سمت من مشغول تماشا یچرخش میزده و با ن هیبه نرده تک فهیکرد، ضع یم يکوچک باز يا

 .ه بودداد هیکلنگ گنده تک کیبه  اطیهم وسط ح

 انیاندك م ينمودم، با دعوت فرانک رفتم کنارش و با فاصله ا افتیدر يجورواجور يکردم و جواب ها یسالم

 !ام دهیکرد که انگار پدرش را به آتش کش یبا اخم نگاهم م يجور فهینشستم، ضع فهیاو و ضع

 :گفت شترزاد

 "....هست یمشکل هیطلسم رو آماده کرده، اما  فهیضع "ـ

 :دیبلند نعره کش يبزند با صدا یحرف یاز آن که کس شیپ آنگاه

 "!کنم یم مشیتقس يکلنگ به پنج قسمت مساو نیهم يضربه  هیبا  ادیوسط حرفم ب یهرک "ـ

همه خشونت واقعا الزم بود  نیدانستم ا ینگفت، حال آن که من نم يزیکس چ چیهمه حساب بردند و ه واقعا

 اول نطق همه را کور کرده؟ نیکه هم دیخواهد بگو یمگر چه م ا؟یآ

 ....میگوش سپرد شیو وحشت به حرف ها درسکوت
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 "مفهومه؟ ،یخونواده ازدواج کن نیا ياز اعضا یکیکنه که تو با  یکار م یطلسم فقط موقع نیا "ـ

را گرداند، فرانک  شیاز من برگرفت و رو دهیفورا د فهیردوبدل کردم، ضع فهیبا فرانک و ضع يدرمانده ا نگاه

کرد حرفش را فرو دهد و دم  یم یپدرش سع ای نهیبه سمت سک ینگاه میبا ن یو گاه دیجو یهم لبش را م

 .کرد یم يلبخند آزاردهنده بر صورتش نشست که آدم را کفر کینزند، فقط کوهان 

ازدواج با من مناسب  يکدامشان برا چیخانواده که ه نیست؟ مردان ا يچه مسخره باز گرید نیا ایآخر خدا

اش  یپانزده ساله است، برادرش هم که تازه دو سه روز از عروس ایچهارده  يپسربچه  کیکوهان  ستند؟ین

 !کمکم کن ایآه خدا..... گذشته، شترزاد هم که

 :دوباره گفت دینگاه دردمندم را د یوقت شترزاد

 یم حیکدومو ترج یانتخاب کن ویکیا سه نفر م نیاگه قرار باشه ب ،يا گهیکس د چیفقط تو جواب بده نه ه "ـ

 "؟يد

 :از جمع برگرفتم و گفتم دهید يشرمسار با

 "!م کنه کهیت کهیسلطان ت.... دم یم حیترج "ـ

 ....رفتن کردم وعزم

 ".مواظب خودت باش. خوشحال شدم دنتیخداحافظ فرانک جون، از د "ـ

کردم وبرخاستم که بروم،  زانیآو نیزم يکه نرده نداشت رو وانیا يرا از قسمت جلو میپا یبدون روبوس و

 :کرد و گفت يشترزاد خنده ا

 "!هاهاهاهاها ست،ین يزیچ نیکردم همچ یشوخ! میقرار گرفت ریتحت تأث ن،یآفر "ـ

 » !يمزه ا یب ییییییییییلیخ« یعنیکردند که  ینگاهش م يجور همه

 :به فرانک گفتم رو

 "!ستیبابا رو، به خدا اصال حالش خوب ن دیروانپزشک ببر هی شیپ "ـ

را داشته باشم به طرف راه  شانیطلسم و جادو يحوصله  یکه حت نیبدون ا یچپ چپ و ناراض یبا نگاه و

 :را مقابلم گرفت يا دهیچیبه هم پ يبرخاست و باعجله به طرفم آمد و پارچه  فهیرفتم، ضع یخروج

به صورتت بمال،  یمقدارآب وگالب و زعفرون، آب رو کم هی يبذارش تو ه،یمس ي بهیکت هی نیتو ا ا،یب "ـ

بهش  ینتون یکن یسلطانه و فکر م هیسلطان، اگه اون سا يرو زیشم بر هیاطاقت، بق يبپاش چهارگوشه  یکم

اما اگه سگ سلطان باشه  زیکه نشسته بود بر ییبرو سمتش و همون جا شیدیبار که د نیاول ،یبش کینزد
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تحمل  ینیب یرو که م يصحنه ا یچشماتو ببند چون ممکنه نتون یپاش یکه م یآسون تره، فقط موقع ختنشیر

 ".رو حتما حتما بنداز آب روون يفلز ي بهیکارت که تموم شد کت. یکن

 :و گفتم دمیاش را بوس یشانیدانستم چگونه از او تشکر کنم، آنگاه پ ینم

 يکه مراقبم بود نیاز ا. کنم یکارو م نیباشم اما به هرحال اداده  صیتشخ یمن سلطان رو اشتباه دیشا "ـ

 هیشم  یها باهام نکنه چون منم مجبور م ینیغارنش یشوخ نیازا گهیتم بگو د وونهیشوهر د نیممنون، به ا

 "!ادیبدم که فکر نکنم خوشش ب لشیتحو یپشت وانت يسر

 :برلبش نشست ياراده ا یب لبخند

 "!يتو برد یخواست امتحانت کنه ول ینبود، م یدفعه شوخ نیا"ـ

 :دیکه نشسته بود غر ییاز همان جا کوهان

بذار بره به کارش برسه خودت هم برو مقاله ! يا شهیکل يها الوگید نیحالم به هم خورد از ا گهیاه بسه د "ـ

 "!کن اه پیتو تا

 :گرفت و گفت یمضحک ي افهیهم ق بعد

 "!یعالم يآخرعالفا يریچه بم یزنده بمونقهرمان رفتار کن، چه  هیمثل  ؛يز يز "ـ

 :از آن که بروم خطاب به او گفتم شیپ. مشغول نوازش بزغاله اش شد و

 "!راحت شم جونور یکیاز دست تو  رمیبم دوارمیام "ـ

 :از آن بود که ساکت بماند پرروتر

 "!یو بجنگ یبمون يکرد یحال م نیهمچ ؟يتو که اهل کم آوردن نبود هیها چ "ـ

 :را تنگ کردم چشمانم

 "!ستیدو بر صفر؛ انصاف ن میش یم ،يریجنگم، چون با خودت درگ ینم یکیبا تو "ـ

 :به رگبار بست زیآمد که بدرقه ام کند، کوهان او را ن میبه سو فرانک

 "بره تموم شه؟ تراژیدردناك و ت یخداحافظ هیآخر،  يصحنه  يالبد تو هم اومد "ـ

 گریخانه ام به راه افتادم، د يبه سو یحرف و صحبت چیک ردوبدل کردم و بدون هبا فران يحوصله ا یب نگاه

 .و همه فقط رفتنم را تماشا کردند امدیدنبالم ن یکس

 :دمیکوهان را از باال شن يصدا کدفعهیشدم  یم ریاز تپه سراز یوقت

 "!....صبرکن "ـ
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و برگشتم، دوان دوان خودش را به من رساند و در دو  ستادمیحس کرده بودم ا شیکه درصدا یاز لرزش متعجب

نه؟ ناگهان اشک  ایتوانم باور کنم  یرا م نمیب یکه از کوهان م يریدانستم تصو ینم ستاد،یام ا یسه قدم

 :گفت یشد و به تلخ ریسراز شیبایز يازچشمان قهوه ا

 نجایتر شه از ا فیکه نگهبان ضع نیز ارو بده به من، قبل ا یلعنت نیا ؟یچ یداده باش صیاگه اشتباه تشخ "ـ

 "!برو

 ...نتوانستم یکردم نگهش دارم ول یسع د،یاز دستم کش یپارچه را در چشم به هم زدن و

 "؟یکن یم ستیپ یکپ شهیکوهان چته؟ حاال تو واسه م کل "ـ

 :دوباره اصرار کرد ختیر یرا پشتش برد و همان طور که اشک م پارچه

 "؟یفهم یکارت تمومه م شیاگه اشتباه بزن ،یکن سکیذارم ر یمن نم "ـ

 :محبتش قرار گرفتم ریتأث تحت

 "!بذار غول مرحله آخرو رد کنم... کنه کوهان یبهم گفت به حسم اعتماد کنم، حسم اشتباه نم میمش رح "ـ

 :دیچیدر دل کوه پ نشیخشمگ يصدا

 یحت ست،ین زادیزنش آدم.... زنه یشده، داره گولت م ریاون تسخ! غلط کرده با اون زن اجنه ش میمش رح "ـ

 "....رهیگ یاون تا نابودت نکنه آروم نم!... ستیاسمش هم اقدس ن

 .مطمئن بودم بایمن تقر یگرفت، ول وحشتم

جا  نیکابوس هم نیبذار ا. شم یزود نابود م ای ریباالخره د.... شه، اگه بمونم یم ریدرگ ياگه برم معلم بعد "ـ

 ".رو بده بهم بهیاون کت. تموم شه

 :قدم فاصله گرفت کیرا تکان داد و از من  سرش

 ".ینیبب بیآس» تو«خوام  یفقط نم اد،یم یها چ يکه سر بعد ستیبرام مهم ن "ـ

 :قرارش دهم ریکردم تحت تأث یسع

باشم، مثل  گهید يها که نگران آدم نیا نه؛یمن از آدم شدن ا فیخوان آدم بشن؟ تعر یهمه م یمگه نگفت "ـ

 ".انیکه بعد از من م يچاره ا یب يمعلم ها

 ....توقعش را داشتم د؛یدرهم کش چهره

 ".هم برنگرد گهیبرو د.... برو نجایچرند نگو، از ا گهیبسه د "ـ

 :را فشرد میگلو بغض
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 ".....دل بستم یروان يها وونهیبه شما د.... تونم برم، من احمق اسگل ینم "ـ

 :فاصله گرفت شتریو ب شتریداشت از من ب یکه قدم به عقب برم یرا درهوا تکان داد و درحال بهیکت

 ".خوام یکنم، فقط فرصت م یم داشیهرجور شده پ"ـ

ماندم مات و مبهوت . کلبه شان رفت يگونه اش را پاك کرد و برگشت و به سو يرو يبا ساعدش اشک ها و

زودگذر  يایو رؤ الیخ کیو گفت و گوها در  ریتصاو نیکه تمام ا دیرس یواقعا کوهان بود؟ به نظر م نیا ایکه آ

 ....شناور بوده باشد 

را به  شیکردم مجددا اشک ها یبرلبم نشست، سع يرا دارد لبخند میروستا هوا نیپسر ا نیکه شرورتر نیا از

تابناگوش کش آمده اش  يرا با لبخندها زیغم انگ يدادم آن اشک ها حیترج.... نتوانستم یول اورمیخاطر ب

 !...معاوضه کنم

****** 

 »*يشهود اتیتجرب«

 ینم گریو د ختهیبه جانم ر یبیآن حرف ها را زده بود ترس عج داریهمسر سرا يکه کوهان درباره  یازوقت

قابل اعتماد  رمردیپ کیساکن شده بودم که  نجایا دیام نیمدرسه را تحمل کنم، من به ا نیسنگ يتوانستم فضا

 نیدو نفر خطرناك تر نیهم حاال عمال یحضور دارند و درمواقع خطر مراقبم هستند ول نجایسرش او هم

 یرا م رمردیهروقت پ گریحاال د. را به طور کامل متزلزل ساخته اند تمیآمدند که امن یدشمنان من به حساب م

 زخورمیچ دمیترس یگرفتم و م یهم از دستش نم يچا یشدم، حت یآرامش دچار اضطراب م يبه جا دمید

کنند؟ شده بودم مصداق ضرب المثل  یبا من دشمن رددا یلیکردم چه دل یکنند، هرچند که اصال درك نم

 »!يبه شوشتر زدند گردن مسگر يخطاکرد در بلخ آهنگر«معروف 

 يدر منگنه  ییجورها کی گریکه د نیداشت، آن هم ا میهم برا يگرید امدیآن روز کوهان پ يحرف ها اما

 یتحمل احتمال رقابلیغ يرا دارم که درمقابل رفتارها نیا يرو ایدانستم آ یمانده بودم ونم یباق ایو ح شرم

 یمحبت نیبه من کوچکتر یکی گرهستم و ا ایمأخوذ به ح یلینه؟ آخر من خ اینشان دهم  یاش واکنش ندهیآ

سکه اش  يبودم کوهان همان طور که آن رو دواریحال ام نیبا ا! شوم یم يدیشد یستیکند واقعا دچار رودربا

با من دوستانه  نینظر کرده و بعد از ا دیمنطقش تجد یب يگرفته باشد در رفتارها میرا هم نشانم داده، تصم

 . رفتار کند
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ام بودم، صبح  یشب مشغول چت با دوستان تهران يها مهیکرده بودم و تا ن طنتیش ياز شب ها که قدر یکی

از شروع  قهیده دق بایتقر دم،یو به سمت کالس دو دمیرا سرکش ریش وانیل کید شدم و با عجله از خواب بلن رید

 .دمیرس یم ریبار بود که د نیاول نیکالس گذشته بود و ا یرسم

 يو آماده  ستادهیکه دم دفتر ا ریکالسم باعث شد دربرابر مد يبچه ها يبه راهرو سروصدا دیکه رس میپا

مفصل بدوم سمت کالس، بچه ها با کوهان  یسالم و عذرخواه کیخجالت بکشم و با  یاعتراض بود کل

بود که خواننده  دهرا کلفت کر شیصدا نیکردند، همچ یم یهمراه »کیمستربومباست«داشتند در خواندن شعر 

 يه هم در عرص يا قهیدورافتاده عجب سل يروستا نیبچه ها در ا نیاوف؛ ا! دیرس ینم شیهم به پا یاصل ي

 ! دارند یقیموس

 :دمیبرچهره ام توپ ظیغل یرا با شدت باز کردم و با اخم در

 "ست؟ لهیطو نجایچه خبره؟ ا "ـ

 :جواب داد يشده بود با خونسرد یکاره ماندن کنسرتش شاک مهیکه از ن کوهان

 "!!راهرو دست چپ يانتها ن،یاشتباه اومد ر؛یخ "ـ

 یطرف عصبان کیکه از  رمیخودم را بگ يسخت توانستم جلو یلیخ! داد یرا م ریآدرس دفترمد قایشعور دق یب

که در صدد  نیامر کامال ناموفق بودم و بدون ا نیدر ا شهیالبته مثل هم! ردیخنده ام نگ گرینشوم و از طرف د

آرام  نشستم و بچه ها هم ساکت و زمیم پشتآدم  يرفتم مثل بچه  میایبچه که آدم بشو نبود برب نیمقابله با ا

 یشعر خارج کیهمه باهم  يها چه طور نیموضوع شده بود که ا نیا ریذهنم درگ. مستقر شدند شانیسرجاها

 يدر صورت ها رهیکه برخودم مسلط شدم رو به بچه ها کردم و خ یدقت حفظ کرده اند؟ کم نیرا با ا

 :مظلومشان گفتم

ده که شما  ینشون م نیا زه،یغرب واقعا شگفت انگ یقیآثار ماندگار موس دیاستعداد شما در حفظ و تقل "ـ

 یماشااله هزار ماشااله همه چ یعنی نیا د،یدار یقیموس يدر به خاطرسپردن نت ها یخوب اریبس يحافظه 

 "!دارند فیبرابر اصل هم که تشر یها کپ یکه بعض نیمخصوصا ا! گهید دیتموم

 :کرده بود اظهار نظر کرد افتیدر یبه خوب زیرا ن زمیآم هینگاه کنا میکه متوجه منظورم شده و حاال ن کوهان

 ".باشم) یموهامب( یمامب هیکنم کامال شب ینظر لطف شماست، واقعا فکر نم نیالبته ا"ـ

 :رمیبرد زبانم را بگ یمصحح ک ينتوانستم جلو یچه حساب يدانم رو ینم

 "!یشاگ "ـ
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 :خوشحال کوهان از همه بلندتر بود يبه هم نگاه کردند و صدا رتیبچه ها با ح ي همه

 "!کاره ست بابا نیا! ول يا "ـ

 !محک زدن من به کار برده و من هم که چه قدر ساده يرا برا یمشخص بود که اسم مامب کامال

گفتن دارد  يبرا یعرصه حرف نینشان داده بود در ا شیکه قبال هم با انشا ایچپ نگاهش کردم، ثر چپ

 :ك کرد و ملوسانه گفترا ناز شیبالفاصله صدا

 "اد؟یخانم؛ شما از کدوم خواننده خوش تون م "ـ

ملتمس بچه ها قلبم  يحال چنان نگاه ها نینه؟ با ا ایحد به آن ها رو دهم  نیاست تا ا حیصح ایدانستم آ ینم

 :قرار داد که مثل اسگل ها گفتم ریرا تحت تأث

 "!سلنا گومز "ـ

بچه ها مغزم را سوراخ کرد، بعد هم بالفاصله شروع کردند به اظهار نظر کردن درباره  ي دهیوووووو کش يصدا

 :ام قهیسل ي

 »!داغونه«

 »!هم دلت بخواد یلیخ«

 »!!با اون شوهر کردنش رهیبم بره«

 »!داره؟ صداش که قشنگه یربط چه«

بنده  نیا ي قهیمدتا به خاطر سلپسرها ع یپسندند ول یام را م قهیدخترها سل شتریاثنا متوجه شدم که ب نیدرهم

 !از او ندارند یخدا در امر مقدس ازدواج دل خوش

 :را باال بردم میصدا

بسه، درس رو  گهید یول د،یختیکه تاحاالهم اصال به هم نر نیالبته نه ا د،یزیکالس رو به هم نر! گهید هیکاف"ـ

 ".میکن یشروع م

 

کسب علم  یعنی یعلم حصول). شهود(حصول و حضور: است ریامکان پذ قیاز دو طر اءیعلم ما به اش: شهود*

 ياما علم حضور. میآموز یشود که ما م یم یعلوم یمعلومات که شامل تمام قینسبت به مجهوالت از طر

غم، درد،  ،يمثال شاد م،یهست زهایچ یبه بعض یعلم نیچن يبه اکتساب ندارد و ما در نفس خود دارا يازین

است،  ياز همان علم حضور يباالتر يشهود مرتبه . همراه ما هستند میکه آموخته باش نیبدون ا نهایا.... ترس
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 يگرید یعامل خارج چیبه ه ازیوجود داشتن خود ن يکند و برا یرا شهود م شتنیکه انسان وجود خو نیمثل ا

 .ندارد

عهده دار  ییابتدامثل معلم  دیمن چه قدر بدبختم که با! بود یسیساعت زبان انگل نیاست که درس ا جالب

 .باشم ییدروس آن هم در مقطع راهنما يتمام شاخه ها سیتدر

 :بچه ها انداختم یناراض يبه چهره ها ینگاه

 "ن؟یهاتون رو حل کرد نیتمر "ـ

 :شنوم گفت یکرد نم یکه فکر م يجور بایو رو به ز دیچهره درهم کش هاجر

 "هم هست واقعا؟ یسیمسخره تر از انگل "ـ

  :دیبه ذهنم رس يفکر بالفاصله

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 قایدق یسیخب زبان انگل د؟یخوند یرو م یاون شعر غرب يتمام جمله ها یقشنگ نیبه ا دیشما که االن داشت "ـ

 نیهم! دیآشنا بش گهید يبا فرهنگ ها و گفتمان ها دیشه که شما بتون یآموزش داده م نیبه خاطر هم

 ".گه یم یمورد عالقه تون داره چ يخواننده  دیشه که بفهم یبراتون دلچسب تر م یهم موقع یقیموس

 :زود برآورده کرد یلیکند و اتفاقا او انتظارم را خ یبودم که االن کوهان اظهار نظر م مطمئن

 "!مسخره يها نیتا با نوشتن تمر رمیادبگی یسیانگل یقیدم با موس یم حیترج "ـ

 گفت؟ یاز حرف دل همسن و ساالنش را م ریغ يزیاصال کوهان مگر چ. بودند دهیهم کامال با او هم عق هیبق

 :درخورحالشان بدهم یصاف کردم و از خدا کمک خواستم تا بتوانم جواب يا نهیس

لذتبخش  اریکه مورد عالقه و پسند ماست بس يا وهیزبان به ش يریادگیکامال درسته که  نیبچه ها، ا دینیبب"ـ

از کلمات رو  یلیداشت تونستم خ سیرنویبچه بودم با کارتون تارزان که ز یکه وقت ادمهیکارآمدتره، من  یو حت

 ییشن، مثال ما اگه ابتدا یحساب م هیپا زبان، يریادگی يبرا یکلمات يسر کیکه  میاما فراموش نکن رم،یادبگی

ه مون که به مورد عالق يداستان ها ایها  لمیاز شعرها، ف میتون یواقعا نم میرو نشناس يکلمات محاوره ا نیتر

و شما با گوش دادن و تکرار  میکار کن هیپا يرو نجایا نیپس اجازه بد. میاریهستن سردرب یسیزبان انگل

 ".دیکن تیزبانتون رو تقو تونمورد عالقه  یقیموس
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 "!میبراتون سرود اجرا کن نیخسته کننده بذار يها نیتمر نیا يپس به جا "ـ

 !ستین يفکر کردم، بدفکر یکم

 "....خوام یکتاب رو ازتون نم يها نیباشه کوهان، من تمر "ـ

 :دندیبر نیطن نیرا با ا حرفم

 !هورااااااا

 :را باال بردم و ادامه دادم میصدا

 یم د،یقسمت از اون رو برام اجرا کن هیو  دیمورد عالقه تون انتخاب کن يشعر از خواننده  هی دیاما شما با "ـ

 يبعدش هم رو. دیتا دچار اشتباه نش دیکن ادداشتیترانه رو هم  یمتن اصل رنتنتیا يبا سرچ کردن تو دیتون

 "د؟یموافق م،یکن یاشعار مورد عالقه تون کار م یمعن

  ست؟یچ يهمه موافقت برا نیا ندیهم آمده بود دم در کالس تا بب ریمد یموافق بودند، حت بدجور

به نظر  یشاک یلیخ ریمد. دم در کالس برپا شدند ریمد دنیاحترامش از جا برخاستم، بچه ها هم به محض د به

 :دیرس یم

 "خوشحاله؟ يادیامروز کالس ز دیکن یچه خبره خانم خجسته؟ فکر نم "ـ

اش جمع کند، او هم انصافا  يآبا و اجداد ي وهیبساط را به ش نیبه کوهان انداختم تا ا يا انهیمددجو نگاه

 :کمکم کرد

 "د؟یشما فقط دانش آموزان افسرده دوست دار ؟میکه ما خوشحال دیناراحت "ـ

 یبودم از پدرش به شدت حساب م دهیواقعا دوست نداشت کوهان طرف حسابش باشد چون فهم یصادق يآقا

 !برد

رو سرتون اون هم  دیمدرسه رو گرفت! داره ییجا يزیفقط هرچ م؟یشما ناراحت یگفته که ما از خوشحال یک "ـ

 ".دارن اجیکالس ها به آرامش احت يکه همه  یساعت

 :کوهان خودش را انداخت وسط بازهم

از  دیکرد فیاز بس که براشون خط کش و چارچوب تعر گه؛ید نهیها هم يمشکل تمام شاگردمدرسه ا "ـ

مدرسه ها با چه  نیا يعمرمون رو تو يسال ها نیما بهتر دیفکر کرد چیه! مدرسه ست متنفر شدن یهرچ

 یو عصب رخاشگرو بچه ها پ هیسن بد ینوجوان دیگ یبعد م م؟یکن یم يسپر ينترل نشده اک یروح يفشارها
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 يرینه پدر من، همه ش به خاطر سختگ! شن یزنه تو مغزشون خل و چل م یهستن و بخار هورمون هاشون م

 "!محترم مدرسه ست اءیشما اول

 امدهیاصال خوشش ن ردیمورد خطاب قرار گ» پدر«که به عنوان  نیجوان بود و از ا یلیکه انصافا خ یصادق يآقا

 :و گفت دیبود چهره درهم کش

 "پدر تو جونور باشم؟ ادیپدر؟ نه اصال بهم م یگ یخوره که بهم م یمن سنم بهت م "ـ

 :هم فورا بل گرفت کوهان

 "!!حاال آقاپسر دیببخش "ـ

 یداد هرجور دلش م یشود؟ به او اجازه م ریهان درگحاضر نبود اصال با کو یصادق نیدانم چرا ا ینم واقعا

! ام هستم؛ واالّ يریمراقب شأن دب یلیکنم انگار خودم خ یم هیجور گال کیحاال . خواهد با او حرف بزند

 يرا در جمالت کوهان مورد واکاو» پدر«از  ریغ يزیبه خودش داد تا چ یصاف کرد و فرصت يا نهیس یصادق

 :قرار دهد

 "؟!يآورد یدم درنم نقدریکه تو ا میکرده بود يریاگه سختگ "ـ

 :رحم بود یب یلیخ کوهان

 "؟یترس یکه م نهیشل گرفتنات مال ا یوقت نگ هی "ـ

 !بگومگو غرق شعف بودند نیآن ها کامال از ا یبچه ها را داشتم، ول یو توقع همراه دمیمحکم کش نیه کی

 :گفت یساختگ یتشده با شجاع عیمن بدجور ضا يکه حس کرد جلو یصادق

 "!نشده فیمن تعر يکشنرید يترس تو ياصال کلمه !... ترس؟ من؟ ؟یچ "ـ

 :رو به من گفت ینداد، فکر کردم کم آورده، صادق یجواب کوهان

کالس  يهمه سروصدا از تو نیدوست ندارم ا گهید د،یخانم خجسته، شما مسئول حفظ نظم کالس هست"ـ

 "....اگه یعنی! بشنوم

 ي لهیوس کیکه (اش را  یپرت کوهان شد که گوش کدفعهیحرف خود را نصفه کاره گذاشت چون حواسش  و

 ریمتح دگانیرا فشار داد و درمقابل د يآورد و شماره ا رونیب بشیج ياز تو) در مدرسه بود رمجازیکامال غ

 :مشغول گفت و گو شد یصادق

 !....الو سالم بابا شترزاد "ـ

...... 
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 !دارن مجاب شن ازیمقدار ن هی یصادق يظاهرا جناب آقا یندارم ول یمن مشکل نه

 ..... 

 "!یبله، گوش بله

 :گرفت و گفت یرا به سمت صادق یگوش و

 "!بابا با شما کاردارن "ـ

را گرفت،  یجلو آمد و آب دهانش را باصدا قورت داد و گوش دیبود با ترد دهیپر شیکه آشکارا رنگ از رو یصادق

 کلمهیس یگرفته تا صورت یزد به هزار رنگ مختلف درآمد، از زرد خردل یتمام مدت که داشت با شترزاد حرف م

 !نبود یصحبت چیطرف کال ه نیا یشود ول یم یمشخص نبود که آن طرف چه صحبت! يو خاکستر یاسیو 

 :فقط گفت تاینها

 "!....بله چشم "ـ

 :کرد و گفت یوهان با پدرش خداحافظک. را به کوهان برگرداند یگوش و

» !يشهود يتجربه «گن  یم وهیش نیبه ا! کرده دایپ دیکامال جد فیتعر هی تیکشنرید يحاال ترس تو "ـ

 "!ده یجواب م شهیهم يشهود ياز ذهنت پاك بشه چون تجربه  یمعن نیامکان نداره ا

 دیبگو يزیکه چ نیو خشم بود به من دوخت و بدون ا یتیو نارضا ياز شرمسار ینگاهش را که معجون یصادق

 :بعد از رفتنش رو به کوهان گفتم. رونیاز کالس رفت ب

 "!یمرد رو بشکن هیغرور  دینبا یدون یم يخوبه خودت مرد ؟یچرا غرورش رو شکست! گناه داشت خب "ـ

 :کامال پربود شهیاش مثل هم چنته

کنن که دو  یناظم و معلم غرور ما نوجوونا رو له م رویره که مدعم هی! دفعه هم رمضون هیشعبون،  شهیهم "ـ

 یداره وقت یچه حال مینشون داد يشهود ي وهیبه ش دیبار هم ما زورمون چرب هیبدن،  ادمونیتا کلمه درس 

 ".شه یغرور آدم له م

پژمرده و غرور  يتا درس را شروع کنم، واقعا قادر نبودم چهره  ستادمیتخته ا يپا میبگو يگرید زیآن که چ یب

واقعا من  یکنم ول یکوهان از او عذرخواه يرا تحمل کنم، دوست داشتم بروم و بابت خطا ریمد يشکسته 

 !کوهان نیهم قایگرفته ام؛ دق لیمدرسه را با کوهان تحو نیمقصر نبودم، من ا

تخته  يکه از کتاب رو يمن با هرکلمه ا د،یرس یکه واقعا بود به نظر متر از آنچه  نیریش اریروز درس بس آن

کردند،  یم یآوردم و بچه ها با هم همخوان یبچه ها م يمورد عالقه  يترانه  کیاز  ينوشتم جمله ا یم
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خواند، من  یم یبا خوشحال هیبق کنارداشت در تیحد هم رضا نیبود، او که تا هم ییواقعا تماشا ایثر يچهره 

 یهروقت از دخترها م نیبنابرا د،یفهم یم یرا به خوب نیکند و خودش هم ا یاجازه نداشتم بگذارم او تک خوان

اشتباهات آن ها را  بیترت نیداشت و به ا یرا باالتر از همه نگه م شیرا بخوانند او صدا يخواستم باهم شعر

 یکه کوهان هم گاه نیمخصوصا ا د،یبه بچه ها چسب یلینحوه درس خواندن خ نیا. داد یهم پوشش م

 يصدا قتایشد، او حق یبچه ها م يباعث خنده  یبم و گوشخراش يکرد و با صدا یاش گل م یخوشمزگ

مانده بودم بچه ها واقعا از . جلوه دهد تیاهم یآن را ب یداد با لودگ یم حیترج یداشت ول ییبایششدانگ و ز

 اورند؟یهرچند کوچک ب ينمونه  کیتوانند  یبا هرکلمه محفظ کرده اند که  یخارج يترانه  مهه نیکجا ا

کارتون  يبار از ترانه  کیخواندند، مثال  یم یتیبودند ب دهیشن یخارج يکه در کارتون ها ياز اشعار یحت یگاه

 :میایبه وجد ب یآوردند که باعث شد حساب» remember«يکلمه  يبرا ينمونه ا ایآناستاز

Dancing bird, painted wings, things I almost remember! 

 )آورم یم ادیبه  یاست که من گاه ییزهایچ ن،یرنگ يپرندگان رقصان، بالها(

 !همه مشغول زمزمه کردنش بودند یتا لحظات و

 یاهبدهم و خودم هم متعجب بودم که گ ادی یسیبهتر توانستم به بچه ها انگل یلیخ يطور نیمن ا دیباورکن

اما  میشناس یروش ها را م نیکنم اکثر ما ا یفکر م. دهد یبچه ها چه قدر خوب جواب م يشنهادیپ يروش ها

 ....نیفقط هم میندار یجرأت تابوشکن

 :دیاز کوهان پرس دیبه صدا درآ حیبود زنگ تفر کینزد یآخر کالس وقت هاجر

 "ه؟یهم روش شهود میکه ما باهاش درس خوند یروش نیاالن ا "ـ

را درون بغچه  شیدهد، کوهان همان طور که داشت کتاب و دفترها یم یکوهان چه جواب نمیماندم بب منتظر

 :گفت ختیر یاش م

 "!گم یپرسم بهت م یم فهیاز ضع "ـ

**** 

گوشش بود آهنگ  يکه هدفون تو یدرحال ندازدیبه من ب ینگاه یکه حت نیرفتم، بدون ا ریبه دفتر مد یوقت

بابا زهرچشم  نیخوب از ا یلیشترزاد خ! دیرس یبه نظر م زیچاره چه قدر رقت انگ یب. اش را عوض کرد یگوش

 ! گرفته

 :دمیپرس ستین يخبر یاز شمس دمید ینشستم، وقت سهینف کیها نزد یاز صندل یکی يکردم و رو سالم
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 "کجاست؟ یپس شمس "ـ

از  يالگو کیرا طبق  شیصدا سهینف یکم بود ول یتوسط صادق مانیشدن گفت وگو دهیکه احتمال شن نیا با

 :آورد نییپا ایشرم و ح يشده برا فیتعر شیپ

  ".مانیزا یرفته مرخص "ـ

 "مگه باردار بود؟ "ـ

 "رفت؟ یمگه مثل اردك راه م يدیند گه؛یآره د "ـ

 ...خنده ام گرفت فیتوص نیا از

 ".آخه اصال شکمش قلمبه نبود. هیکردم به خاطر چاق یمن فکر م "ـ

 ".دکتر بهش استراحت مطلق داده یالبته ماه هفتمشه ول. شتریپهلوهاش بود ب يآره، تو "ـ

 "پس تورو جاش آوردن؟ "ـ

 ".سهیبه جاش وا دیمادرمرده با يخسرو يوگرنه آقا گه،یآره د "ـ

 :مادرمرده نگاهم را دور دفتر چرخاندم يخسرو يوجو درجست

 "ست؟االن کجا "ـ

 "!رفته دست به آب "ـ

 :پا و آن پا کرد که حرف دلش را بزند نیا یکم بعدهم

 "؟يکالسمو درس بد يبچه ها یاضیر یتون یجون؛ م نبیگم ز یم"ـ

 :دمیدرهم کش چهره

 "؟یواسه چ"ـ

 :کشد یسوادم نم دینشد بگو شیرو

 یدرس بدم، تا وقت یاضیبچه ها ر نیبه ا دیبا يدونم چه جور ینم یعنی ستم،یمسلط ن یلیمن خ.... راستش"ـ

 ".ستم یمراقب کالست وام امیبه جاش من هم م ،يبچه هامو درس بد یاضیر یتون یبرگرده م یکه شمس

 :دیجد يخودم را راحت کنم از دردسرها الیحاال خ نیکردم بهتر است از هم فکر

باهاشون کار  یکنم بتون ینم تونم معطل بذارمشون، فکر هم ینم ادیبچه هام عقبه ز ينه گلم، درس ها"ـ

 ".کمکت کنه يبخوا يخسرو يبهتره از آقا. یکن

  ".کنه یآخه اونم گرفتاره، قبول نم"ـ
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 :دمیکش یآه

پس بهتره از  اد،یجام م گهید یکیرم و  یکه تموم شه م یلیتازه سال تحص. دارم يکالسم زور هی نیمن هم"ـ

 ".نیباش یدرست و حساب نیگزیجا هیحاال به فکر 

 :دیدرهم کش چهره

 "؟يبر يخوا یتو واقعا م یعنی "ـ

 "؟يموند یم يمن بود يتو جا "ـ

 ...فکر کرد یکم

 "....یلینه خداوک "ـ

! دهند لیمجبورند ادامه تحص يزیسوخت، با چه وضع رقّت انگ یروستا م نیا يبچه ها يحال دلم برا نیا با

 ؟!دهند یم حیکه ازدواج و کار درمزرعه را به درس خواندن ترج ستین خودیخب ب

که  یما سالم کرد درحال يبه هردو یبا فروتن شهیبرگشت، مثل هم شیبه سو مانینگاه هردو يآمدن خسرو با

بعدهم  م،یو تشکر کرد میشرمنده شد یباخودش آورده بود، اول مقابل ما نگه داشت و ماهم کل يچا ینیس کی

 .و مشغول صحبت شدند یمانده رفت نشست کنار صادق یباق يابا دوتا چ

 ....دیشد آرام آرام نوش یداغ نبود و م ادیراتست کردم، ز میچا

نگاهم کرد،  دیو با ترد دیرود، با استفهام نگاهش کردم، لب گز یبا خودش دارد کلنجار م سهیشدم نف متوجه

 ...کند یرا پنهان م يزیکامالمشخص بود که دارد چ

 "س؟یشده نف يزیچ "ـ

 :معطلم نکرد ادیز

 "؟یمون یم نجایا ،یکه ازدواج کن ادیب شیمورد برات پ هیاگه  "ـ

بالفاصله ... نجا؟یشد، من؟ خواستگار؟ ا ندیخوشا یحرف هم جا خوردم و هم قلبم ماالمال از حس نیا دنیشن از

گرفته باشد  میممکن است او تصم یعنی! کرده بودم وشیکه به اسم عالف س دیچرخ یذهنم سمت آن ناشناس

 یرنج ب نیاز ا شتریروستا نگه دارد تا بچه ها ب نیمرا در ا يجور کیدارد  یسع سهیهم نف دیبگذارد؟ شا شیپا پ

 !نکشند يریدب

 "چراکه نه؟.... ازش ادیداره، اگه خوشم ب یخب بستگ "ـ

 :حال باالخره رفت سر اصل مطلب نیمردد شد، با ا یکم
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خواست  یگفت برادرشوهرش چهل سالشه، زنش سه ساله مرده دوتا هم بچه داره، ازمن م یمامانِ فاطمه م "ـ

 "!يبرات خواستگار ادیمزه دهنتو بفهمم ب

 :دمیکوب زیم يرا محکم رو میچا وانیشدم که ل یقدر عصبان آن

 "!غلط کرده با تو "ـ

 ....دمیو حساب نشده ام خجالت کش یرفتار عصب از يلحظه ا يبه طرف ما جمع شد و من برا انیآقا توجه

 :کرد یهمه خشم را نم نیا ینیب شیپ سهیچاره نف یب

 "گفتم که بهت برخورد؟ یمگه چ "ـ

هم کامال متوجه موضوع  انیدهم و فکر کنم آقا حیآرام توض يتوانستم با صدا ینم یناراحت بودم که حت آنقدر

 :صحبت مان شدند

 یاونقدر نسبت بهم کم لطفن که فکر م نجایشم، بعد مردم ا یدختربچه حساب م هیتهران هنوز  يمن تو "ـ

 "من مگه من چند سالمه؟ يخدا يوا... کنن

را تجربه کرده اصال قابل درك نبود که  مانشیزا نیاول یکه خودش در پانزده سالگ یزن پشت کوه کی يبرا

 !ستم؟ین شیب يا دهیترش يبانو کی رمیتوانم بپذ یمن چرا نم

 :خواست درستش کند مثال

پسر  نجایچون اصال ا! تیخواستگار ادیپسرجوون نم هی گهید نجایقبول کن که سنت رفته باال، ا زم،یخب عز "ـ

و شش هفت سالش باشه و  ستیب یکی ستیاصال ممکن ن! که سنش به تو بخوره وجود نداره يازدواج نکرده ا

 "!سن نیزن نگرفته باشه تا ا

 یلیکه بدجور خاله زنک شده بودند و شش دانگ حواسشان را به ما داده بودند انداختم، واقعا خ انیبه آقا ینگاه

 :دمیبه نظرم جوان بودند هردو، آرام پرس

 "دو تا زن و بچه دارن؟ نیا یبگ يخوا یمثال م "ـ

 :به آن ها انداخت و گفت یینگاه گذرا مین

 ست،یسنش باال ن ادیپسرخاله شم ز.... چاره تصادف کرد مرد یبار نامزد کرده، ب هیقبال  یصادق ینه خب، ول "ـ

اگه بخوان  یها حت نیکنه، ا ینم یفرق زمیسالش باشه، اما عز شیو پنج ش ستیاز ب شتریکنم ب یفکر نم

 "!سال به باال ستیب هیهجده سالش باشه نه  تایکه نها يدختر هیرن دنبال  یازدواج هم کنن م

 ....التیرفت تعط یو روانم داشت م روح
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 ".کنن یمطمئنا همه مثل تو فکر نم ،يریبگ میتصم یکس يجا ستیتو الزم ن "ـ

 :کرد یم يرو ادهیاعصابم پ يهمچنان رو زین سهینف

! رنیبراشون بم دیپسرها با يهلوئن و همه  یلیکنن خ یهمه مثل تو هستن، فکر م يشهر يدخترها ن،یبب "ـ

 یجور م نیشه که هم یم نیخودشونو گم کنن، ا شتریشه ب یذاره جلو باعث م یخواستگار که پاشو م هیهر 

و هزارتا  يکه ترگل ورگل بود وقعبهت بگم، اون م نویا یول!! ره باال یسنشون م..... ترشـ یمونن و مثل تو م

 يتاقچه باال بذار ياالن هم اگه بخوا ،یزن یبه بخت خودت پشت پا م يکه دار يمتوجه نبود یخواهون داشت

 یسن و سال تو، چون باور نم نیا يخانم هاست تو یعیواکنش طب نیالبته ا! شه اوضاعت یهم بدتر م نیاز ا

 ادیخواد ب یمرد دست دوم م هیپسربچه ها هستن، اگه بفهمن  رکنن سنشون باال رفته باشه، هنوز منتظ

ها رو هم  نیحسرت هم گهیه چهار پنج سال دحواست باشه ک یول رن،یگ یموضع م يجور نیا شونیخواستگار

که فقط خدا از  یدرحال ادیکه اصال از ازدواج خوش ات نم یوانمود کن یش یآخرش هم مجبور م! يخور یم

و همه دارن با مرغ  يتک و تنها موند يدیکه د نیها؟ همچ يایهم به خودت م يروز هی تهالب! دلت خبر داره

! دل غافل يا یگ یرن، م یم يخواستگار ایکنن  یپرن و واسه بچه هاشون جهاز جور م یعشقشون م يها

 یاون وقت م. یکه روش حساب باز کن ستین یاصال بخت گهید! شیدرپ ابانیکاروان رفت و تو در خواب و ب

اومد  یسواد دست دوم م یب ختیر یپول ب یکارگر ب هیشد،  یسالت م ستیکاش دوباره ب يا یگ

 ".يداد یو تو جواب مثبت م تیارخواستگ

که  یصادق يآقا. رونیرا نخوردم و بلند شدم و از دفتر رفتم ب میکرد که چا تمیاذ یطوالن یسخنران نیقدر ا آن

 :زد میو صدا ستادیبلند شد و کنار در ا ستیدانست دردم چ ینم قایدق یمن شده بود ول یمتوجه ناراحت

 "د؟ینخورد تونویخانم خجسته، چرا چا "ـ

 –آن دفتر  يکه تو نیدادم به ا یم حیکوهان را ترج طیشرا نیدر ا. اطیح يدهم رفتم تو یکه جواب نیا بدون

دو تا مرد  نیپرسشگر ا يگوش دهم و نگاه ها سهینف اتیو به چرند نمیبنش(!)  لهیطو -که چه عرض کنم؟

ماندن در  يکند برا قمیناخت که تشوش ینم يمرده راه قشنگتر لیذل ي سهینف نیا یعنی. را تحمل کنم کاریب

من چه ! زنند یصورت آدم م يتو یلیجور س نیدارند و ا ازیهمه به حضورم ن نیخراب شده؟ خوب است ا نیا

 !سوزانم یجماعت دل م نیا يقدر بدبختم که برا

 !مردم نیاز ا یفرهنگ اند بعض یب یلیکه خ یراست
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کردم  یم الیکردم، خ یداشتم رد نم یسالگ ستیچهارده تا ب نیسن نیآن همه خواستگار خوب را که ب کاش

حرف ها بودم که بتوانم مخ  نیاز ا اتریواقعا باح یول ندازمیبه تور ب يبهتر يها سیتوانم ک یبروم دانشگاه م

 يوبدل کرده بودم ساخته و پرداخته  دباره ر نیکه با فرانک در ا ییتمام چرت و پرت ها! را بزنم مثال یکی

پسرسالم و  کیرا نداشتم که با  نیا يرو یمن حت. داشته باشد تیکه واقع نیبوده و بس، نه ا مارمیب ذهن

 !کنم چه برسد به کل کل کیعل

حاال اگر اصال ! زن مرده و بچه دار قانع باشم ییروستا کیبه ازدواج با  دیافتاده ام که حاال با يبه چه روز نیبب

 یبه ازدواج ندارم ول یلیم چیبتوانم وانمود کنم که ه دیالبته؛ شا نم؟یرا بب یچه کس دینخواهم ازدواج کنم با

 کیبه  ازین یموضوع به هرحال هرکس نیو زودگذر ا يرتوانم گول بزنم؟ فارغ از ابعاد ظاه یخودم را که نم

 .ستین یهمدم، هم صحبت، همراه و همدل دارد، شک

از زنگ  یبچه ها شدم که حساب يدادم و مشغول تماشا هیتک سر راهم وارید نیتر کیشدم و به نزد اطیح وارد

کالس دور هم  يکل بچه ها بایتقر. کردند یم يکرده و حاال داشتند خاطره اش را با هم بازساز فیک یسیانگل

آورد  یاز بچه ها را درم یبعض يد و ادایخند یحلقه زده بودند و مرکز توجه شان هم کوهان بود که از ته دل م

بچه ها چه  نیبر لبم نشست، ا يلبخند. رفتار کرده بودند عیضا يکه هنگام خواندن شعر مورد عالقه شان قدر

طفل  نیا يدهند که درس ها را برا یبه خودشان زحمت نم يچرا بزرگ ترها قدر! شوند یقدر راحت شاد م

 يها وهیاز ش زین یفارس اتیمثل ادب یدروس يرا دارم که برا نیا یادگکنند؟ من حاال آم نیریمعصوم ها ش

 یلیتوانم از مشاعره با سرودها، ترانه ها و خ یکنم، مثال م نیریش یو کالس را حساب رمیام بهره بگ یابداع

 ،هستم یباحال نیکند و معلم به ا یقدر خوب کار م نیخوب است که ذهنم ا یلیخ رم،یبهره بگ گرید يزهایچ

 نیریبچه ها ش يدرس را برا نیا يحاال چه جور ؛يوا يا....! یاضیر م؟یدار یساعت بعد چه درس ؛یراست! نه؟

 !کنم؟ يساز

**** 

کنند،  هیته میبرا يزیتوقع ندارم بچه ها زحمت بکشند و چ) مثال یالک(هفته روز معلم بود، هرچند که من  اواخر

 دندید یزدند و تا مرا م یم مورد حرف نیسرشان بود که مدام با هم در ا يتو ییفکرها کیآن ها  ایگو یول

 !دادند یم لمیچت تحو يشکلک ها هیبه هم قفل شده شب يبا دندان ها يلبخند

ارزش دارد و از  ایدن کی میبرا دیکه درس بخوان نیهم میو سرکالس بگو میایاستغنا ب يدوبار خواستم افه  یکی

درنظر خواهد گرفت و  میجواب دندان شکن برا کیبعد فکر کردم مطمئنا کوهان  یچرت و پرت ها، ول نیا
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 یدلشان م يگفتم بگذار هرکار یم دمشدم و با خو یمنصرف م نیام، بنابرا یزندگ يبه کل افه ها دیخواهد بار

 انیکنم که اصال درجر یباحالشان انجام دهند و من هم وانمود م یلیخ یلیمعلم محبوب و خ يخواهد برا

 !ستمین

آن طور با پسرخاله اش کل زنگ  یصادق يآقا یکردم، وقت یبرخورد م نیهم سرسنگ سهیفاصله با نف نیدرا

گرفتند  یجلوشان م طنتیرا با ش شانیها یهم گوش یشدند و گاه یم یمشغول حرف زدن و وقت گذران حیتفر

 یتا جائ میکرد یم ییتنهاکامال احساس  سهیمن و نف!!) ها تیترب یب(کردند  یمشکوك ردوبدل م يو خنده ها

از  مینکند و برا یغلط نیهمچ گریاز من معذرت خواست و قول داد د یحوصلگ یبا ب سهیبار نف کیکه 

 !ردینگ کهیت قهیعت يخواستگارها

درست کنم و  کیپن ک يکنند، من هم قدر یم رمیخود غافلگ يایخود فکر کردم حاال که فردا بچه ها با هدا با

ها را  کیپن ک یکی یکیهمان طور که . که چه قدر دوستشان دارم و به فکرشان هستم نندیببرم سرکالس تا بب

ام را  یگوش يبه دست صفحه  ریگ فکردم اس ام اس آمد، ک یداشتم و دوباره پهن م یبرم تابهیماه ياز تو

 ییجورها کی. از او نبود ياس ندهد خبر گریکه گفتم د ياز همان روز بایتقر! بازکردم، از طرف عالف بود

 !خوشحال شدم

 ».کردم و دوباره برات اس فرستادم یکه عهدشکن یناراحت نش دوارمیام! روزت مبارك خانم معلم سالم،«

 !یکم کیاست  یادب یجواب ندهم ب دمید

 »!دفعه آخرت باشه ینداره ول یبار اشکال نیا. ممنون سالم،«

 !صاف بود یشکلک فرستاد که دهانش خط کی بازهم

 ...يبعد کیبم نشست و رفتم سراغ پن کبرل يلبخند

 ***** 

 اند؟ دهیمن کش زیسورپرا يبرا يبچه ها چه نقشه ا نمیبعد سرحال و قبراق رفتم مدرسه تا بب روز

 :کف زدند میکوهان برا يدریها به محض ورودم با ل بچه

 "!به افتخار خانم معلم گل مون"ـ

آنگاه چشمم . دست زدم و از آن ها تشکر کردم شانیبرا زیمن ن! ها نینازن نیکه چه قدر خجالتم دادند ا يوا

آن شکلک ترول شده ام که اشک  هیلحظه حس کردم شب کیشده بود،  دهیچ زمیم يکه رو ییایافتاد به هدا

 »!خدا مچکرم يوا«!.... چشمش حلقه زده يتو
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 :دمیهم کش يرانازك کردم و قدر میصدا

 "که؟ نیخجالتم داد یشماااااااااااااا؟ حساب نیکرد کاریچ يوااااااااااااا "ـ

 :دیاز کل کالس به گوشم رس یندگیکوهان به نما يصدا

 "!روزتون مبارك. قابل شما رو نداره "ـ

بزرگ  يجعبه  کیکادوها کوچک بودند، اما  شتریب ا،یتکان دادم و رفتم سراغ هدا شیبرا يسر قدرشناسانه

بزرگ است  يحواسم به آن جعبه  دندیبچه ها که د. کرد یبد جور جلب توجه م شیکادو شده با چند سوراخ رو

 :دادند حیتوض

 "!کوهانه ي هیهد "ـ

 يحس کردم و صدا یدورش را بازکنم تکان يشده  دهیچیاز کوهان کردم و تا خواستم کاغذ پ يا ژهیو تشکر

 ....دمیو عقب کش دمیترس یکم د،یمرغ و خروس از درونش به گوشم رس

 "گه؟ید هیچ نیا"ـ

و جعبه را باز کرد، مرغ و  ستادیبلند شد و آمد مقابلم ا شیازجا. شدم رهیبا استفهام به صورت کوهان خ و

 یبه هم بسته شده بودشروع کردند به بال بال زدن، من که اصال نم يپارچه ا يبا بند شانیکه پا یخروس

 :به آن ها دست بزنم عقب عقب رفتم و گفتم یتوانستم حت

 "!کنم کارشیچ دیدونم با یواقعا نم یواقعا باارزشه، ول نیا ن،یدیممنون که زحمت کش "ـ

 :جواب داد يبا خونسرد کوهان

 یکه اوقات فراغتش م ییها یبرات با کوزه سفال یبه ممدل نشیخوره بد یاشکال نداره، اگه به دردت نم "ـ

 ".سازه عوض کنه

 :دمیدرهم کش چهره

 "!؟یممدل ؟یچ"ـ

 :دادند حیتوض شیها پس و پ بچه

 "!گه یم رویمد "ـ

 !ایادب است خدا یبچه چه قدر ب نیبود، ا یمحمدعل ریآوردم نام مد یکه به خاطر م یجائ تا

 :آرام اعتراض کردم یلحن با

 .)ریتقدس نامش بود نه شخص مد يرو شترینظرم ب("...یبگ يجور نیرو ا شونیاسم ا ستیدرست ن"ـ
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 :اعصابم يرفت رو فورا

 "!بده لیخواد ادامه تحص یاون اصال قصد ازدواج نداره، م ،يایب تیحما يخواد افه  ینم "ـ

 :شدم یعصبان یحساب

 "کوهان؟ هیمنظورت چ "ـ

 ستیخود ن یچشم و گوش بسته؟ ب نقدریآخه آدم هم ا گه،ید يریگ یکه منظورم رو نم نهیدرد من هم هم "ـ

 "!يایب شیمردم قم يواسه پسرا يبده چه جور ادتینبود  یکی ،يدیجور ترش نیهم يکه موند

 :سرش يشده بودم که حاضر بودم جعبه را با مرغ و خروس درونش بکوبم تو یقدر عصبان آن

 "!بچه پررو ؛يالزم نکرده واسه م تز بد نیبرو بش "ـ

 :گفت ندیبنش شیرفت سرجا یباال انداخت و همان طور که م يا شانه

 ینفر خوب جواب م هیواسه تو  یممدل يها یخالصه کوزه سفال! نخواه يخوا یگم، نم یبه خاطر خودت م "ـ

 ".یباهاشون عوض کن یتون یم وونویدو تا ح نیا! ده

د، کن یم ياوقات فراغتش سفالگر ریدانستم که مد یرا هم م نیا ست،یجانور چ نیدانستم منظور ا یم هرچند

دوتا مرغ را  نیا دیربط واقع شده بودم، االن من با یکامال ب یدوگانگ کیحالم بد شد چون در  یخالصه حساب

 ....رم؟یبدهم کوزه بگ

 ".ممنون؛ من کوزه الزم ندارم"ـ

 "!اصال اعتماد نکن یصنعت يها شهیش نیبه ا اد،یکوزه بهتر عمل م يتو یترش ،يالزم که دار "ـ

 :بازکند نیاز ا شیدادم نگذارم منظورش را ب حیچپ نگاهش کردم و ترج چپ

 "!دیخونه م آبگوشت خروسباش بخور دییایکنم ب یدم مش قربون سرببره همه تونو دعوت م یم نارویا"ـ

 :دیکه کالس لرز دیداد کش يبلند يبا چنان صدا کدفعهی

 "؟یفهم یدارن م رشدنیتکث لیدوتا پتانس نیا! مروت؟ یب یکارو نکن نیوقت ا هینه؛ "ـ

 :داد حیتوض شتریب.... و سکوت کردم تا بتوانم حرفش را هضم کنم دمیکش ابرودرهم

خاك  يعاشق هم شدن وکارا هیگلشن و گلخن هم هستن، مدت قیباهم بزرگ شدن، رف یاز بچگ نایا ن،یبب "ـ

ذره چشم و گوش تورو  هیم ه ارن،یذارن و جوجه م یشه واسه ت؟ هم تخم م یکنن، مگه بدم یم يبرسر

 "!ینترش نیاز ا شتریکنن که ب یوام

 :داد بزنم اریاخت یبچه ها باعث شد ب يخنده  زیزریر يصدا
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  "!!خفه "ـ

 :دیچیکالس پ يتو يا همهمه

 "!...ا؟یاعصاب ندار "ـ

 ....و چشمانم را برهم فشردم تا بتوانم بر اعصابم مسلط باشم دمیکش یقیعم نفس

دارند که کوهان روز معلم را  يریها چه تقص یطفلک نیانداختم، خب ا ایهدا ي هیبه بق یبرگشتم و نگاه آنگاه

ها را درونش گذاشته بودم  کیکه ظرف پن ک يا سهیک يرا تو ایهدا ي هیکند؟ بق یدارد به من زهرمار م

 :را دادم دست هاجر کیو ظرف پن ک ختمیر

 ".بچه ها نیرو پخش کن ب نایا ا،یب "ـ

هاجر پخش شان کرد و مشغول خوردن شدند، ملچ مولوچ کوهان حواس همه  ینخورده تشکر کردند، وقت همه

 :نتوانستم یکردم کوفتش نکنم ول یرا پرت کرد، سع

 ".کن تیکوهان، آداب خوردن رو رعا "ـ

نه پن  هیواریکاغذ د یکه تو پخت ینیشن، آخه ا کیدم که بچه ها تحر یفقط دارم جو م فهیبه جون ضع "ـ

 "!کیک

 :به او انداختم يگرد شد و نگاه معترضانه ا چشمانم

 "!واقعا که "ـ

 مگر دست بردار بود؟ حاال

 "!یده اساس یها بهش بده، جواب م کیپن ک نیاز ا یکن هیرو تنب یکس یهروقت خواست یلینه خداوک "ـ

حس کردم بچه ها  یبردم؟ آنگاه وقت یم شیاز پ يکردم چه کار یبه او نکردم، مثال اگر توجه م یتوجه گرید

 :کنند، گفتم یسوء استفاده م یوقت کش يدارند برا ییفرصت طال نیاز ا

 يدوتا زبون بسته رو آزاد کن تو نیتو هم زحمت بکش ا عقوبی ز،یم يرو دیرو بذار یفارس يکتاب ها "ـ

 ".مدرسه اطیح

 . برد رونیبالفاصله بلند شد و جعبه را از کالس ب عقوبی

 ییوقت ها ترانه ها یکنم، هرچند بعض يکه درنظر داشتم جذاب ساز يا وهیرا به همان ش یکردم فارس یسع

به  یول دیرس یکالس نامناسب به نظر م يبردند واقعا برا یکه بچه ها جهت شرکت در مشاعره به کار م

 .بودند یهرحال کالس برگزار شد و همه خشنود و راض
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 :بدهم، گفتم فیامال آماده است که تکلحس کردم کالس ک یوقت آخرسر

و درباره ش  دیبه دلخواه انتخاب کن یفارس يموضوع برا هیهرکدوم تون  ندهیآ يبچه ها، واسه جلسه  "ـ

به . بزرگ سندگانیشعرا و نو ي نامهیزندگ ای د،یاستفاده کن دیتون یم یکهن فارس ياز افسانه ها ن،یکن قیتحق

 ".رهیگ یتعلق م زهیجا قیتحق نیبهتر

 .بازشد گریکدیبچه ها هم رو به  شیکه آمد ن زهیجا اسم

*** 

آوردم و مقابلم  رونیب سهیک يبچه ها را از تو يایهدا ریوصف ناپذ یاقیکه ناهارم را بخورم با اشت نیاز ا قبل

 .روستا شدم نیا يخودم و بچه ها انیعشق و محبت م يثمره  يو با لذت مشغول تماشا دمیچ زیم يرو

 » از طرف هاجر«: یاول

 نیدر ا فهیضع دیرس یکه به نظر م يجور ،یقگیبدسل تیبود در نها يروسر کیزدم و بازش کردم،  يلبخند

 .به هرحال دهیدستش درد نکند، زحمت کش! انتخاب دست داشته باشد

 .بود میو ابراه لیو اسماع نیاز طرف شاه یجفت دستکش چرم کی یدوم

 !) زمیعز یمرس! (سلنا گومز ياز تمام آهنگ ها يد يو يد کیبود،  ایاز طرف ثر یسوم

 یم نیول؛ به ا يا! گیشانزده گ يفلش ممور کیبود،  هیو رق زیو شورانگ عقوبیاز طرف اصغر و  یچهارم

 !یحساب يکادو ندیگو

 .یمجلس یقواره چادررنگ کیبودند،  دهیزحمت کش بایرا هم فاطمه و ز یپنجم

 »!ها مچکرم بچه«

گذاشتم و پشت پنجره  شانیسرجاها بیرا با نظم و ترت میایهمه توجه و محبت، هدا نیرسند از او خ خوشحال

حق دارند  انیچاره روستائ یب! بودند تیترب یب یلیکوهان را تماشا کنم، خ یمرغ و خروس اهدائ يتا باز ستادمیا

 ؟!گریاست د يودشه يجور تجربه  کیهم  نیبخت؛ ا يروند خانه  یپانزده سال م ریز

 **** 

 »فاتحانه شکست«

ها را جمع  قیاولش قصد داشتم تحق ند،یایاز خجالتم درب شانیها قیقرار بود بچه ها با تحق يبعد ي جلسه

سرکالس بخوانند و  میشان را انتخاب کنم و بگو نیکه سرحوصله مطالعه کردم بهتر نیکنم و بعد از ا يآور

را بخواند،  قشیتحق دیایب وهانکردند که ک یمکرر درخواست مبچه ها  یاش را هم همان جا بدهم، ول زهیجا
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سراغ دارد که  گرانیکردن د ریغافلگ يبرا یمناسب يدانستند کوهان همواره راه ها یخوب م یلیوروجک ها خ

 .شد یبچه ها را شامل م حیتفر نیبهتر

 :را بخواند قشیو تحق ستدیوسط کالس مقابل بچه ها با دیایشدم از کوهان بخواهم ب ناچار

 ! »ییرستم و سهراب با توجه به شعر جوجه طال يصحت و سقم افسانه  یبررس: قیتحق عنوان«

 :را بشنوم قیتحق نیا يخودم هم مشتاق شدم ادامه  یکار چشمانم چهارتا شد، ول يابتدا همان

لذادر  م،یطر سپرده او به خا دهیرا بارها و بارها شن ییشعر جوجه طال یما در خردسال يبه نام خدا، همه  «

که مظهر  مایبس که صداوس نیخردساالن هم* کیفولکلور اتیشعر در ادب نیا يو واال میعظ گاهیوصف جا

با  شنیمیان کی یعنین موضوع، یرا اختصاص داده به هم يبرنامه ا زیباشد ن یما م يو هنر یاقتدار فرهنگ

گرفته است، اما متن شعر را  يجا نیشعر وز نیا شیاز هنرمندان ساخته شده و در ابتدا يریزحمت گروه کث

 :میکن یاش مرور م يرسانه ا يو بازنگر شیرایهمراه با و

 ییجوجه طال جوجه

 ییسرخ و حنا نوکت

 (!!)تنگ بود میجا گفتا

 از سنگ بود وارشید

 پنجره نه در داشت نه

 کس زمن خبر داشت نه

 تکان کیخود دادم  به

 رستم قهرمان مثل

 خود را شکستم تخم

 !جستم رونیب ییکهوی

باشد، اگرچه  یم نیو تحس ریتقد ي ستهیانجام داده است که شا يرستم چه کار قهرمانانه ا میکن یم مالحظه

دچار سانسور  ایرفته  غمایبه  خیو خم تار چیدر پ زیرفتار ن نیا امیو پ ستیروشن ن یعمل هنوز برکس نیا تیماه

 ییچه بال ستیما که اکنون معلوم ن یوفرهنگ یمل يها راثیاز م یلیخ شده است، درست مثل فیو تحر

 اتیعمل نیکه اگر رستم دست به چن نیشود و آن ا یرابطه مطرح م نیدر ا یحال سؤال نیبا ا! سرشان آمده
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باشد،  یم رسؤالیرستم و سهراب کال ز يشده است؟ پس افسانه  جادیزده، سهراب چگونه ا یمیعظ يانتحار

 »....چراکه

 :حرفش را قطع کردم تیعصبان با

 "جونور؟ يمارومسخره کرد! يالزم نکرده ادامه بد! سرجات نیبرو بش "ـ

نگاهم  يشان زهرمار شده بود با دلخور فیبچه ها که ک ش،یرفت نشست سرجا دیبگو يگرید زیآن که چ یب

سروصدا مشغول کار  یبچه ها هم ب! نزدم کس حرف چیها را جمع کردم وتا آخر کالس با ه قیتحق. کردند

 يسکه ا يهم آن رو هو بفهمند خجست ندیایبه خودشان ب یتوانست باعث شود کم یقهر من م نیخود شدند، ا

 !دهد یدارد که خدانکند نشان کس

 یم شانیدفترها يرو ییزهایکه در سکوت من دارند چ دمیفهم یبه بچه ها کنم به خوب یکه نگاه نیا بدون

 ینداده بودم ول فیآورد، من تکل یدلم را به درد م زشانیرقت انگ يسوخت، چهره ها یم شانیدلم برا سند،ینو

چشمشان به  کیبه هرحال  دانم ینم(کردند  یحل م نیتمر اینوشتند  یداشتند مشق م یتیآن ها با چه جد

ها  مکتین نیم تا با قدم زدن بو برخاست اوردمیباالخره طاقت ن). چشم هم به دفتر مقابلشان کیکتاب بود و 

پر از  ییبود بر فرق سرم، کاغذها خیمثل آب  دمیآنچه که د ندازم،یبچه ها ب يهم به نوشته ها ینگاه مین

! نقش بسته بودند دیسف يکاغذها يمرغ و خروس و جوجه که رو يرس کیدوز، و  ،ينقطه باز يچهارخانه ها

 !!) تخم بزرگ را شکسته است کیبود که  دهیاصغر هم رستم را با عضالت قلمبه کش(

 

 انهیعام: کیفولکلر* 

نشسته بود، با خشم نگاهش کردم،  شیشد کوهان همان طور سرجا یکه خورد و کالس از بچه ها خال زنگ

 :کرد ادیرا هم ز شیتازه رو ؛یچیحساب نبرد که ه

 "!یجون ممدل ؛يز يز گهیقهر نکن د"ـ

 :را باال بردم میصدا

 "بچه پررو؟ يد یدارم که جونشو قسمم م کاریمن با اون آدم چ "ـ

 :لبش کش آمد يرو يلبخند
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بهت برخورد، واکنش  یکه گفتم ممدل نیهم از ا روزید ،یقهر بمون یتون ینم گهیکه د يناراحت شد! یآخ "ـ

من خوب  ي هیهد يمعلومه که روش شهود ره،یگ یقرار م يانکار يها یفرافکن يعاشقانه ت تودسته  يها

 "!جواب داده

 :استفاده کنم بیتخر يکردم از روش خودش برا یسع

 "!یداغون یعنیتو افتضاح بوده،  يپدر و مادرت رو التیتحص يبردار ندیبرآ "ـ

 :آورد ینم کم

 نیبا هم قرار دارند، بنابرا نهیرید* تقابل کیدر  یالبته برهمگان واضح و مبرهن است که فلسفه و روانشناس "ـ

 یمتیحضور تو هم به عنوان ق! ستین ریدو امکان پذ نیا نیکه جمع ب دهیعق نیست بر ا یر من خط بطالنحضو

در  شهی، ر*»اءیاش یاساس نف« یسففل يکنه که قاعده  یثابت م یبررس نیا یشگاهیآزما ينمونه  نیتر

  "!روانشناسانه داره* »یفرافکن«

 نیا يپاس کنم تا سر از حرف ها فهیضع شیدوواحد پ یکیکه مجبورم  دمیرس یباور م نیکم کم به ا داشتم

مشت اصطالح را بدون درنظر گرفتن شعور  کیمطمئن بودم که خودش هم فقط  بایتقر اورم،یجانور درب

به خود  زیتمسخرآم یندارد، لذا لحن نهیزم نیدرا یکند و خودش واقعا اطالع یم انیوار ب یمخاطب طوط

 :گرفتم

 "د؟یدو به هم بد نیو ارتباط ا اءیاش یو اساس نف یفرافکن يدرباره  یحیتوض شه لطفا یاستاد م "ـ

با  مایاش جابه جا نمود؛ آنگاه مثل کارشناسان صداوس ینیرا درمقابل ب یفرض نکیع کیصاف کرد و  يا نهیس

 :حق به جانب گفت يا افهیق

 یاز جانب من تلق يالپردازیخ کی نویو ا یکن یرو انکار م یمثال شما عشق به ممدل د؛ینیبب! کنم یخواهش م"ـ

که عشق  نهیچون تصورت بر ا یکن یاالن شما عشق رو انکار م نیهمچن! ها هیما نیتو هم يزیچ هی! یکن یم

قابل حله،  يشهود يتجربه  ي صهمشکالت در عر نیالبته تمام ا! يدار یکه شما به ممدل ستین یهمون حس

 يناگهان با اون حرکت انتحار یذهنش نداشت ول يکشنریدر د ییاز ترس معنا یهمون طور که ممدل یعنی

آورد، من حاضرم کمکت  یدرخواه يشهود يعشق رو به تجربه  يحاال تو هم به زود! من، ترس رو شهود کرد

  "!کنم

 :تنگ کردم زیدآمیتهد یبودم، چشمانم را به شکل دهینفهم شیاز حرف ها یچیه بایکه تقر من

 "!رونیب يکالس بر نیاز ا يکه اجازه بدم عمود اریب لیدل هین فقط کوها "ـ
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 :کرد شخندمیر

 "ها؟ ياریکم م عیضا! کفنشون خشک شه يشون کرد یکه افق ییحاال بذار اونا "ـ

 :دادم رونیرا با صدا ب نفسم

 "؟يدار یاگه بگم کم آوردم دست از سرکچلم برم "ـ

 "!شه یاون وقت تازه کارم باهات شروع م "ـ

 :زمیبه سرم بر دیبا یدانستم چه خاک ینم

 "؟يخوا یاز جونم م یچ قایدق یشه بگ یم "ـ

 "!حقمو "ـ

 "!بگو بذارم کف دستت؟ هیحقت چ "ـ

 :کش آمد لبخندش

 "!قیتحق نیبهتر ي زهیجا "ـ

 :باال جست میابروها

 "گه؟ید قهیتحق نیمنظورت رو مخ تر "ـ

 "ه؟یچ تینظر اکثر دینیبب دیشماست، با یاون نظر شخص "ـ

مثل برق و باد از سرم  يحال فکر نیبا ا! جانم تمام شود متیتوانست به ق یفکر کردم، کل کل با او م یکم

 :داشت یجنگ متیگذشت که حکم غن

 "!یکن افتیبچه ها در يجلو دیدم، فقط با یرو بهت م قیتحق نیبهتر ي زهیخب، من جا یلیخ "ـ

 :شد یبه نگران ختهیآم یاش کم یخوشحال

 "هست مگه؟ یچ "ـ

 !به من دست داد يروزیبار درمقابلش حس پ نیاول يبرا

 "!خدمتتون ارمیفردا م "ـ

*** 

 

 يمعروف خود درباره  ي هیبزرگ عصر رنسانس، نظر لسوفیف» رنه دکارت« یوقت: یتقابل فلسفه و روانشناس*

را  يمتعدد اتیمشکل نظر نیحل ا يبعد از او برا يمطرح کرد، فالسفه ) جسم، نفس، خداوند(جواهر سه گانه
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از فلسفه بود که تنها به جوهر  يشاخه ا یاما روانشناس. گذاشتند انیرا بن دیجد یارائه دادند و مکاتب فلسف

 یم شیروح پ ایکه در رابطه با نفس  یحل مشکالت يرا حذف کرد و برا گریپرداخت و دو جوهر د یجسمان

 یتلق دهیفا یآن را ب ایبتواند وجود روح و نفس را انکار کرده  یکرد تا به راحت شنهادیرا پ یتن-آمد، مباحث روان

تقابل آشکار با  کیخود داشت، در  يو نفس را در صدر برنامه  یشناس یستکند، لذا فلسفه که بحث از ه

 یاسالم یروانشناس به اسم يدیجد يهرچند روانشناسان مسلمان تالش کردند تا شاخه . قرار گرفت یروانشناس

 همواجه شد ینیطرح با شکست سنگ نیعمال ا یدهند، ول يرا ابداع کرده و مسائل مربوط به نفس را در آن جا

از فلسفه به  يا رشاخهیجدا کرده و به عنوان ز یغرب یمجبور است راه خود را از روانشناس یاسالم یو روانشناس

 . کار خود ادامه دهد

توهم بداند،  کی اء،یشخص شناخت خودش را از اش یعنیکانت دارد،  سمیآل دهیدر ا شهیر: اءیاش یاساس نف*

که درخت  نیشود به ا یذهن من است؟ لذا معتقد م يباشد که تو یازکجا معلوم درخت همان درخت دیمثال بگو

 ) فلسفه! (ستیدرخت ن

که  بیترت نیاست، به ا يفرار است که انسان از آنها یدرمواجهه با مسائل یتن-واکنش روان کی: یفرافکن*

 )یروانشناس.(دهد ینسبت م گرانیخودش انکار کرده و آن را به د يموضوع مورد نظر را درباره 

خجسته بر  طیشرا قیدهد، با تطب یانجام م یفلسفه و روانشناس نیب یکه کوهان دارد جمع دییفرما یم مالحظه

 لسوف؛یهم ندارد، پدرش روانشناس است و مادرش ف يریتقص. اءیاش یو اساس نف یمباحث مربوط به فرافکن

 !طفلک هنگ کرده

 :همان اول ساعت، لبخند برلب رو به بچه ها گفتم روزبعد

 "!کنم میرو تقد قیتحق نیبهتر ي زهیخوام جا یبچه ها، همون طور که قولش رو داده بودم امروز م "ـ

 :با چشمان گشاد شده رد نگاهم را دنبال کردند همه

 "!زمیعز نجایا دییبفرما! یهان پشتکوهکو "ـ

 مثل بز نگاهش کنند؟ ایکف مرتب بزنند  شیبرا دیبا ایها مانده بودند مردد که آ بچه

 "!زانیکف مرتب عز هی "ـ

برسر  روزمید نیخشمگ ادیبا فر قیتشو نیدانستند تناسب ا یشروع به کف زدن کردند حال آن که نم همه

 ست؟یکوهان چ

 :کردم يادآوریکرده بودم مقابلش گرفتم و  چشیرا که کادوپ آنچه
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 "!پس بازش کن ،یکن افتشیبچه ها در يبود که جلو نیقرارمون ا "ـ

 :را باال انداخت شیابرو کیبودم رخ نمود، کوهان  دهیچ کیکه درآن پن ک یکادو را باز کرد، ظرف کاغذ

 "!یزحمت بکش نقدریواقعا الزم نبود ا "ـ

 :از گلو تا معده ام کردم يدستم اشاره ا یکیا گرفتم و با انگشت آن خواست برود که دستش ر و

 "!؟یکامل، اوک افتیدر... افت؛یدر "ـ

شانه اش خم کرد، بعد هم در ظرف را باز کرد و  يرو يلحظه ا يچشم برا يسرش را به نشانه  مظلومانه

 !کرده بود یرفمع هیها را مناسب تنب کینرفته بود که پن ک ادمیهنوز  د،یچهره درهم کش

 :درآورد ستنیگر يبلند ادا يرا که به دهان گذاشت با صدا یاول

 "!!عععععععععععه د؛یتوروخدا ببخش!! کم آوردم"ـ

واقعا  رم،یخنده ام را بگ يتوانستم جلو ینم زیمن ن گریطرف کالس از خنده منفجر شده و از طرف د کی از

صدا  نیبود، از ا ییتماشا یلیخ یلیعر زدنش خ يدهان و صدا يدرسته در ورود کیکوهان با آن پن ک ي افهیق

داخل و توسط کوهان مجددا  دیایبود چون جرأتش را نداشت ب ستادهیهم پشت درکالس گوش ا یصادق يآقا

 ست؟یعربده مال چ يصدا نیا ندیبب رونیکرد که خودش آمده بود ب فیتعر میبرا سهیرا بعدا نف نیشود، ا عیضا

 نیها را نوش جان کند و من هم دلم کامال از ا کیچاره کوهان مجبور شد عر زنان پن ک یکه ب نیا خالصه

درکل کالس  ختند،یر یبچه ها از شدت خنده داشتند اشک م! گرفت یموضوع خنک شده و داشت جال م

ها  ین طفلکند چو میبچه ها تقس نیاش را ب هیپنجم به بعد بق کیخالصه اجازه دادم از پن ک! بود یبانشاط

 !آب افتاده بود يدهانشان بدجور

 :زد میبه رو یو چشمک ستادیدرکالس ا يکه خورد کوهان آخر از همه جلو زنگ

 "!ول يا ه؛یدستپختت عال یول ،یبدمزه ش کن يزور زده بود"ـ

***** 

لبخند  کی هم با سهیافتاده، نف یدادم که زنگ گذشته چه اتفاق یم حیتوض سهینف يآهسته برا يبا صدا داشتم

داد با دقت مشغول گوش کردن به  یتکانش م يکه به طرز خنده دار يثابت بادهان باز و چشمان گرد و سر

طور که همراه پسرخاله اش  اناش بلند کرد و هم یگوش يسرش را از تو یصادق يآقا کدفعهیبود،  میحرف ها

 :گفت ستندینگر یبه ما م
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 ییمعلم راهنما نیسال ها شما شلوغ تر نیا يهمه  يکنم که تو یخانم خجسته؛ اما اعتراف م ایناراحت نش "ـ

با شما چکار  دیاالن من با» !دیغضنفرو بچسب ال؛یخ یمارادونا رو ب«حکم اون داستان  يشد! يمدرسه بود نیا

 "!کنم؛ خودت راهکار بده

که به زور خنده اش  يطور خسرو نیو هم یه صادقب ینگاه ينصفه کاره مانده بود با دلخور میکه حرف ها من

 :گفتم ییخورد انداختم و با پررو یرا فروم

 "؟یکن یخال يخوا یشو سرمن م یدق دل يایبه من چه؟ از پس کوهان برنم "ـ

با  ینگاه مین یجا خورده بودند، صادق یهم البته حساب يو خسرو یکرد، صادق رتیام ح یاز گستاخ سهینف

 :پسرخاله اش ردوبدل کرد و بعد رو به من گفت

شما االن مسئول اون کالس و . رهیعواقبشم بپذ دیاگه کرد با ایکنه،  یقبول نم تیمسئول ایبه هرحال آدم  "ـ

 "؟يا هیقض نیمنکر ا ،یشخص کوهان هست

 :کند واقعا حرصم گرفت یم يریگ جهیرحمانه نت یب نقدریکه ا نیا از

راحت هرجا که به نفعت  یلیخ! تاحاال دمیند يرگریمن از شما مد یول ،يمدرسه ا نیل کل اشما هم مسئو "ـ

به من هم بگه با  ادیتونه از پس کوهان برب یم یاگه کس گه،یخب من هم آدمم د. ینیگز یم تینباشه کنج عاف

 "!میجواب گرفت دیشا میکن یکیهم دست به 

 :را باال انداخت شیابرو کی

 "؟یستیکوهان با يجلو گهیافراد د یبانیبا پشت يحاضر یبگ يخوا یم "ـ

 ...نبودم يزیچ نیفکر کردم، نه واقعا خواهان چن یکم

 يبچه  هیره؟ اون  یکه کوهان از مدرسه اخراج شه؟ بعدش کجا م نیا ؟یصادق يشه آقا یم یتهش چ "ـ

 ایآدم دن نیتونه خطرناك تر یبشه موارد جامعه  یعلم تیفوق العاده بااستعداد و بانفوذه اگه بخواد بدون ترب

بهش آموزش داد، فقط  رومدرسه نگه داشت و خوب و بد  يشه با محبت تو یبچه رو م نیهم یول! باشه

 ".برد شیاز پ يشه با دعوا و خشونت کار یداره و نم یراه يزیهرچ

 :دیمکث کرد، آنگاه پرس یکم

 "!ظاهرا؟ يکرد دایشما راهش رو پ "ـ

 :ام را نزد او آشکار کنم یدرون اتیاست که منو حیدانستم تا چه حد صح ینم
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جا به کوهان و باباش عالقه دارن، حاال  نیمردم ا یبه دالئل نامعلوم یگفت یکه اومده بودم م لیاوا ادمهی "ـ

کن منو ن یسع گهیپس د! نامعلوم من به کوهان وخانواده ش عالقمندم لیخوام اعتراف کنم که به همون دل یم

 "!حساب نکن یکیرو من  يسربراه کردنش دار يبرا ياگه هم واقعا فکر ،يدربرابرش قرار بد

را بدون  میبود که چا نیکه کردم ا يتنها کار یسه جفت چشم بودم ول ي رهیمرکز نگاه خ يدیلحظات مد تا

 !نیریش يمزه  کیچسبد تا  یم شتریب يچا یوقت ها تلخ یتا ته سر بکشم، بعض ینیریش

**** 

 *»قاطع برهان«

 یدل بسته ام به کس! خلم یلیکه خ یکردم، راست یم يعالف را بازنگر ياس ام اس ها يکاریاز سر ب داشتم

 کیکند؟  یهمه جادو م نیا يکوچک چه جور يجعبه  نیا یراست! ام دهیرا تا به حال نشن شیصدا یکه حت

هم  نیا! مجذوب کند و فتهیتواند آدم را ش یعاشقانه م ینیتر از صدها همنش شیوقت ها ب یبعض امکیپ

 ! ما جوانان واقعا يست برا یمعضل

 ییتنها نیکردم بابت ا یم نیخودم را لعن و نفر دیبا یدوختم، من تا ک میرو به رو واریو چشم به د دمیکش یآه

 نیارم بعد از اند يدیام چیترساند چرا که ه یترساند؟ م یحاال دارد مرا م یخواهانش بودم ول يروز کیکه 

کند، هرچه هست  یعالقه خرجم م یابچه حس يرو ستیعالف هم معلوم ن نیا. رمیقرار بگ یمورد توجه کس

 ....نظرداد هانیک یظاهرم روز عروس يدرباره  یدارد، حت رنظریشناسد و ز یکامال مرا م

و گفتن  یساعت سالم و احوالپرس میمادرم بود، پس از ن د،یکش رونیب االتیزنگ تلفن مرا از عالم خ يصدا

 :باالخره گفت يتکرار يحرف ها

 ".اومده شیپ يکار فور هیتهران،  يبرگرد يچند روز هیجور کن  "ـ

 :از نهادم برخاست آه

 تیمسئول نجایمن ا ستن،یتونم وسط کار ول کنم برم؟ مردم که مسخره م ن یمامان چند بار بگم نم يوا "ـ

 ".کنم یدو روز ط یکیطاقتفرسا رو فقط واسه  یطوالن ریمس نیتازه برام هم سخته که ا. دارم

 ".بندازم عقب ادیتونم برنامه رو ز یمن نم! ادیخواد برات ب یخواستگار م هیبگم؟  يچه جور.... آخه "ـ

 ....گرید يسو خوشحال شدم و از سو کی از

 "؟یکن یازش، کدوم برنامه رو جلو و عقب م ادیمن اصال خوشم ن دیخب شا ؟یو دوخت يدیواسه خودت بر"ـ

 :خشن شد شیلحن صدا یکم
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شده،  رید یحاالشم به اندازه کاف نیهم ؟یونیدختر شاه پر يباز دوباره اسم خواستگار اومد فکر کرد هیچ "ـ

 "!ستین تیحال

 یول! بودند ختهیحلقومم ر يرا تو قتیحق یروستا تلخ نیداشتم، الاقل مردم ا مانیگفت ا یبه آنچه که م قلبا

 :اصال ستیدختر اگر با مادرش کل کل نکند دختر ن

از .... و یبودنم هست ینکنه نگران نون خور اضاف ای.... رو دستت باد کنم و ایمن بترشم  یترس یم هیها چ "ـ

 "!!چرت و پرت ها نیا

مادرم خنده اش ! رونیاز دهانم آمد ب اریاخت یبود که ب» چرت وپرت ها نیاز ا« نیحرفم هم یقسمت واقع تنها

 :گرفت

 "ا؟یبه سرت اومده اونجا؟ عوض شد یچ! ستین زادیاعتراض کردنت هم مثل آدم "ـ

 :دمیکش یآه

 "!دیریبگ لیرو تحو يز يز یخب آره، ورژن پشت کوه"ـ

 "؟ياعتقاد دار یکه گفت ییحاال چه قدر به همون چرت و پرت ها "ـ

 ....فکر کردم یکم

 "!صفر بایتقر! یچیه "ـ

 ".به خواستگارات بله رو بده نجایا ایدختر خوب؛ پس مثل آدم پاشو ب نیآفر "ـ

 

است، به  نیقیشامل قطع و  زین» قاطع«شود و  یاطالق م یبر استدالل منطق» برهان« يکلمه :برهان قاطع*

که حاال  مینیب یباشد، اما م نیقی يکه دربردارنده  یاستدالل منطق یعنی» برهان قاطع« یاصل يمعنا یطور کل

گردد به  یبرم يکاربر رییتغ نیا يقصه  افته؛ی یرمنطقیتعامالت غ يدر عرصه  يگریاصطالح کاربرد د نیهم

که مختص خودش بود، هربار بر سر  یروش کیمعروف اهل سنّت طبق  نیاز متکلم يکه امام فخرراز یزمان

به  يکرد و اساسا فخر راز یوارد م گریمذاهب د نیمتکلم نیهمچنزمان خود و  يرا بر فالسفه  یمنبر اشکاالت

روند  یم) عیاز تش يفرقه ا( هیلیاز اسماع یشب گروه کی. کرده معروف است یاشکال م ادیکه ز یکس

اگر به  ندیگو یو م ستندیا یسرش م يباال ریبسترش مشغول استراحت بوده، با شمش يکه تو یسراغش درحال

شوند که او  یبعد همه متوجه م يروزها. میکن یسر از تنت جدا م ریشمش نیبا هم یاعتقادات ما اشکال وارد کن

 یمنبر گروه نییاز آنهاست، پا دیدرحال تمج يکند بلکه به طرز آشکار یانتقاد نم هیلیاسماع اعتقاداتنه تنها از 
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از آن به !! آنها برهان قاطع دارند: جواب داد ؟ياشکال نکرد هیلیچه شد که بر اسماع: پرسند یاز بزرگان از او م

حرف خود را به زور  یرود که کس یم ربه کا یهنگام یتیاصطالح عار کیبرهان قاطع به صورت  يبعد کلمه 

 .نشاند یم یبرکرس

 :نداشتم دنیجنگ ي حوصله

 "بلکه مشتاق شم؟ يبد حیخواستگارمحترم توض نیراجع به ا یکم هیشه  یفقط م ام؛یباشه م "ـ

هشتصد تومن حقوق  یکنه، ماه یشرکت کار م هی يداره، االن هم تو تیریمد سانسیل ن؛یبب! آها؛ حاال شد "ـ

 "بگم؟ یچ گهید.... هم نداره، نیخونه و ماش ره،یسالشه، چشم و ابرو ت یقد بلنده، س ره،یگ یم

 :بودم خی نقدریدانم چرا ا ینم

 "تاحاال؟ دهیکرده؟ اصال منو د شیمعرف یک "ـ

 ".شناسدت یدانشگاه شما درس خونده دورادور م يکه تو نیآره، مثل ا "ـ

 یخبر قند را در دلم آب م نیا دنیفرانک بعد از شن ي افهیتصور ق!! است یچه کس دمیاوه؛ فکر کنم فهم اوه

 .کرد

 ستین زادیمن چرا دل بستنم هم مثل آدم انداختم، یفرستاده بود نگاه میکه عالف برا یاس ام اس نیآخر به

 ا؟یخدا

 رونیب هیو خودش را از پس سا دیایجلوتر ب يگشتم که به عالف اجازه دهم قدر یهرچند کوتاه م یفرصت دنبال

 :بکشد

تا اون . گردم یشن و من برم یم لیشه، بعدش هم تعط یبچه ها شروع م يامتحانا گهید يدو سه هفته  "ـ

 "....موقع قرار نذار

 "باشه؟ ،يفقط االن گرفتار یپس بگم موافق "ـ

 "!شدم یجا شوهر کردم موندن نیهم يدید یوقت هیقول نده،  یباشه ول "ـ

 ینگاه م شیسوراخ ها يتو یوقت یاز گوشم فاصله بدهم، حت يرا قدر یکه باعث شد گوش دیکش غیج بایتقر

 :را بشنوم شیتوانستم به وضوح صدا یکردم هم م

رو  رمیخوره؟ ش یکه اصال فرهنگشون بهت نم یکن یزندگ یبا جماعت يبر يخوا یم ؟يشد وونهید ؟یچ "ـ

 ".يریبگ میکنم اگه سرخود تصم یحاللت نم

 :دمیکش یآه
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 "!ادامه بدم يجور نیدلم بخواد ا دیخودمه، شا یشخص یخب مامان جان زندگ "ـ

 :قانع نشد مطلقا

 "اونجا؟ يمگه خواستگار دار نم،یبب "ـ

 !برادرشوهر مادر فاطمه افتادم ادی

 يداره شاهزاده  یبستگ. ومدهیکه بشه روش حساب کنم ن ینگران نباش، فعال خواستگار آنچنان یبله؛ ول "ـ

 "!نه ایبشه  داشیقبرستون پ نیتو ا اهامیرؤ

 يبهانه ا نیکنم، بنابرا یرفع نگران زمینداشتم از مادر عزمن حوصله  یکرد ول یحرف زدنم نگرانش م طرز

 :غر زدم رلبیآنگاه ز. آوردم و ارتباط را قطع کردم

 »!شه؛ پوف یم دایهم به زور پ اهایجا غولتشن رؤ نیا اها؟یرؤ ي شاهزاده«

تپه کمرنگ تر به نظر  يرو ي هیاواخر سا نیچشمم به پنجره افتاد، ا ختم،یر يچا کیخودم  يو برا برخاستم

راست  داریشدم که سرا یداشتم مطمئن م بایکرد، تقر یدندان قروچه م میبه سو یگاه اهیو سگ س دیرس یم

 دیوگرنه بع رمیبه را از کوهان پس بگیبود که کت نیبه حسم اعتماد کنم، تنها مشکلم درحال حاضر ا دیگفته و با

 ! به جگرم بماند یو لباس عروس يخواستگار يرزوو آ دیایدخلم ب ندهیدو روز آ یکینبود ظرف 

 **** 

قدم زدن در دشت و  يایبود و من رأس ساعت هشت، صبحانه خورده، آماده و مه ریدلپذ يصبح جمعه  کی

 نیالبته من اصال در ا. و بعدهم چند تقه به در خورد دمیشن تمیاز پشت در سوئ يهمهمه ا يدمن بودم که صدا

لبم به  اریاخت یب ادمد صیکالس را تشخ يبچه ها يصدا یوقت یمهمان نداشتم ول يخاص حوصله  يلحظه 

 يرو يبودند و خنده ا ستادهیا عقوبیو کوهان و اصغر و  ایوثر بایکش آمد و دررا باز کردم، هاجر و ز يخنده ا

بغچه  کیم شان نقش بسته بود و دو سه نفرشان هم کوله انداخته بودند، کوهان ه یدوست داشتن يصورت ها

 !دوشش يرو دکوله انداخته بو ي وهیگلدار بزرگ را به ش ي

 :داخل، کوهان گفت ندیایگرم دعوتشان کردم که ب یکیسالم و عل با

 "!گردش متیببر مینه ممنون، اومد "ـ

 :دمیدرهم کش ابرو

 "!نیاینبود شماها ب يازیکارو کنم، ن نیهم قایخواستم دق یخب من هم م "ـ

 :ردوبدل کرد و بعد گفت عقوبیبا  ینگاه کوهان
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 "حاال؟ يذار یکنم ببرمت خونه مون، مگه م رتیغافلگ رسرمیآخه کوهان پس کله اومده، خواستم خ "ـ

 :گفتم یخوشحال با

 نجایاومدن ا یم شونیا یگفت یبهتر نبود م یشدم، ول ریغافلگ یمن هم حساب ه،یعال یلیکه خ نیخب ا "ـ

 "شم؟یپ

 ".ه نخواستم بخوره تو حالتکرد هینه آخه گر "ـ

 ....فکر کردم یکم

 "نگران شم؟ ایکنم؟ ذوق کنم  کاریچ دیبا قایاالن من دق "ـ

 "!تو راحت باش، با اون دل خجسته ت "ـ

 ...قناعت کردم یبه نگاه چپ چپ یداشتم هوار سرش بکشم ول دوست

 "کرده؟ هیخب حاال چشه که گر "ـ

شما ! کنه یم هیکه با دمش گردو بشکنه نشسته داره گر نیا يجا یخواستگار داره، ول یاحمق روان ،یچیه "ـ

 "!نیبا خودتون چند چند ستیاصن معلوم ن ن؟یا ينجوریدخترا چرا ا

 :رفتم يغره ا چشم

 "!زنه یخواهر بزرگترش مؤدبانه حرف م يآدم درباره ! کوهاااااااان"ـ

 :گرداند يکرد و رو يغرغر رلبیز

 ".کنه یدلش خجسته ست، باور نم گم یم "ـ

 :صاف کردم يا نهیدادم و س هیچارچوب تک به

 "خواستگار چشه که فرانک ناراحته؟ نیمگه ا "ـ

 ".رسه ینم زهایچ نیفرانک که شعورش به ا. هم خوبه یلیبابا خ یچیه "ـ

 :بود بخواهم اصالحش کنم دهیفا یب

 "روستاست؟ نیمال هم "ـ

 ".ننیش یشما هم م يکایفکر کنم نزد. نه بابا، بچه تهرونه "ـ

 :باال رفت ابروانم

 "مگه خونه شون کجاست؟! عه؟ چه خوب "ـ

 ".18باالشهر پالك  "ـ
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 !آدرس حلقومم درد گرفت نیا از

 "مجابش کنم؟ امیب دیاالن من با. یبه سالمت ؛یاوک "ـ

 ".شد تیکن، بلکه هدا يهمدرد یکم هیباهاش  ایقط باون که نه؛ مجاب کردن کار بابا شترزاده، تو ف "ـ

قدم زنان به همراه بچه ها از . آمدم رونیبرداشتم و از در ب نتیکاب يرا از رو لمیو موبا دیتکان دادم و کل يسر

 .ها یپشتکوه يکلبه  يبه سو م،یتپه باال رفت

 :نفس زنان گفتم نفس

 "؟ینیچن نیا يریغافلگ هیواسه  يه بندازکوره را یحاال واقعا الزم بود عره عوره شمس "ـ

 ".کین کیپ میکه مهمون خودمن، قراره بر ناینه بابا، ا "ـ

ست، هاجر با  یپر از خوراک شیهاجر که پشتش انداخته و معلوم بود تو يکوله  يرو دیدستش رامحکم کوب و

 .دیخورد و خند یضربه تکان نیا

 کیفرانک جون، شما هم به پ شیرفتم پ یخودم م يداد یاس م هیدنبال من؟ بهم  نیخب حاالچرا اومد "ـ

 ".دیدیرس یتون م کین

 :نییپا دیآ یبهمن از کوه م کیکه حس کردم االن  دیهوار کش يجور بایو تقر ستادیا درجا

 ياردو میدنبال شما که بر میایب میخواه یکه م میگفت یاگه ما نم ؟یگ یم يدار یچ یفهم ینه؛ تو اصال م "ـ

واقعا فکر ! رون؟یب انیدادن که با ما نره خرا ب یسه تا بدبخت اجازه م نیا يننه باباها یکن یفکر م ،یحیتفر

 "اروپاست؟ نجایا يکرد

اش  دهیورز کلیحرف ها مو به تنم منجمد شد که فقط با چشمان از حدقه درآمده به قد دراز و ه نیاز ا چنان

 ....ردمششدانگش را نوش جان ک يچشم دوختم و عربده 

 !میکن حیکند؛ من احمق را بگو که فکر کردم بچه ها آمده اند باهم تفر یخوب کار م یلیمغزشان خ ییخدا

دروغ  نیوالد شیکه حرف تون پ میایباشه بابا، پس من و فرانک هم باهاتون م ؟یش یم یحاال چرا عصبان "ـ

 ".نباشه

 :تکان داد دییبه تأ يسر کوهان

 ".میکن یهضمتون م يجور هیباشه،  "ـ

 :غر زدم رلبیز

 "!یباحال نیدلتونم بخواد، معلم به ا یلیخ "ـ
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 :بغلم يمقدمه خودش را انداخت تو یهاجر ب کدفعهی

 "!!جلمیج یباحال یلیخ! قولبونت بشم عجقم یاله "ـ

 :و گفت دیچهره درهم کش کوهان

 ".مث آدم حرف بزن بابا! عوقم گرفت گهیبسه د "ـ

 .ردیکرد و باعث شد خنده ام بگ یلوس م میخودش را براهاجرهمچنان  یول

وسط مزرعه  شانیبلند و پر يشترزاد با موها! یباورنکردن يچشمم افتاد به صحنه ا میدیکلبه که رس کینزد

و بادقت نگاه کردم، مطمئن بودم خواب  دمیچشمانم را چند بار مال! کرد یم رورویخاك را ز لیبود و با ب ستادهیا

شرت  یو ت یتر شلوار کتان طوس بیبلند شده؟ از آن عج نقدریا شیموها ینره غول چه وقت نیا نم،یب یم

 يبه پهنا يشده بود لبخند رتمیکوهان که متوجه ح! اسپرت؟ پیکوتاه سبزرنگش بود، شترزاد و ت نیآست

ود رو به کوهان دورگه شده ب جانیکه از فرط ه ییردوبدل کردند، من با صدا عقوبیبا  یبناگوشش زد و چشمک

 :گفتم

 گه،ید ژهیپوست اره،یمو درب ينجوریا هویکچلت  يگذاشته؛ نه؟ امکان نداره اون بابا سیکاله گ نیجان من ا "ـ

 "!ها؟

 یاسپرت کهنه و خاک يتنومند، لباس ها کلیو ناباور به ه ریشترزاد برد، متح يرا گرفت و با خود به سو نمیآست

 نیمثل ا د،یرس یپهنش م يشانه ها يومواجش نگاه کردم که تا رو یمشک کدستیبلند و  يها وموها شیور

اش  ختهیکه تازه به هم ر نیا! دهیبه هم تاب يموها نیچه قدر هم خوشگل بود ا! که رنگشان هم کرده نامرد

 !! است؛ اگر شانه به آنها بکشد چه شود

توانستم  یفاصله نم نیه من دوخت، از ابلند کرد و چشمان براق درشتش را ب یشدن من سرش را کم کینزد با

 !بود شهیجذاب تر و نگاهش نافذتر از هم یحیتوض رقابلیاو به طرز غ يباور کنم، چهره  نمیب یآنچه را که م

 :بلند خنده کنان گفت يبا صدا کوهان

 "!عمو؛ خانم معلم ما تورو با باباشترزاد اشتباه گرفته "ـ

 :شترزاد ي وهیبه ش قایدق د،یچیمرد گنده در کوهستان پ يخنده  يصدا

 !!هاهاهاهاهاها

 :دمیکنم، پرس زیرا آنال طیشرا یتوانستم کم یاو و کوهان ردوبدل کردم، آنگاه وقت انیم يناباورانه ا نگاه

 "گه؟یست د گهید ینیغارنش یشوخ هیهم  نیکوهان؛ نه؟ ا نیمسخره م کرد "ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

 :دیرا به هم کوب شیدست ها کوهان

 ".بابا شترزاد هستن يدوقلو شونیا ،یباور نکن يالبته حق هم دار!! هگید گهینه د "ـ

 :گفتم آهسته

 ".....به نظر.... جوون تر یلیخ.... که نیا یول "ـ

 :حرفم را تمام کنم نگذاشت

 "!گهیاز خودشه د یتنبل گهیاومده، د ایبه دن ریخب آره، چون با ده، دوازده سال تأخ "ـ

 :کردن خاك بود گفت رورویجوان تر شترزاد همان طور که مشغول ز ي نسخه

 ".ره ینم يدور يبکن، جا یسالم هی يهروقت با خودت کنار اومد "ـ

 ....زنگ دارتر یبرابر اصل بود؛ کم یهم فتوکپ شیصدا

 نیا رندیم یناجورند؟ م نقدریبرادرها چرا ا نیجواب تکان داد، واقعا ا يبه نشانه  يسالم کردم، سر دستپاچه

 یچیه یبرد و از آداب اجتماع یبه سر م التیمسخره را کوتاه کنند؟ رفتارشان هم که کال در تعط يها شیر

 :کوهان گفت. شود یسرشان نم

 "؟يندار يعمو کار "ـ

 :بود نیو زم لیب يسرش تو همچنان

 .)را باال گرفت لشیوب( ".برهان قاطع مجابش کنم نیبا ا امیاگه داداش هنوز موفق نشده، ب نینه، برو بب "ـ

 :گفت یالیخ یکوهان با ب! اهل منطقند یخانوادگ ماشااله

 .)اش باال گرفت نهیو مشتش را تا مقابل س( ".کرده تاحاال شیحال یالملل نیفکر کنم باباشترزاد با زبون ب "ـ

کلبه به راه افتادم، ناگهان  يفرانک به سو دنیرا هضم کردم و به قصد د میرو شیپ عیکه بود، وقا یهرعذاب به

توجهم را جلب  دیرس یشش ساله به نظر م - حدودا پنج یکوهان بود ول هیشب یلیکه خ يبامزه ا يپسربچه 

هم  یبدحجاب اریخانم جوان بس ،آمد یکوهان درم يداشت از خجالت بزغاله  لهیطو کیکه نزد یکرد، درحال

 یباغچه بود که مشخص بود مادر بچه است چون پسرك گاه يها یتوت فرنگ یدورتر از او مشغول وارس یکم

 :گفتم اریاخت یشد، ب یم زانیزد و از سر و کولش آو یم شیمامان صدا

 "انا؟یاح ستیتو ن يریتأخ يهم دوقلو نیکوهان، ا "ـ

 :زد يلبخند
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من  تیاز روش دانلود کردن با سا ونیکه ا یتیاومده، منتها سا ایاز من به دن ریچرا اتفاقا، با هشت سال تأخ"ـ

 ".فرق داره، برعکس بابا وعمو

 "ه؟یاسمش چ "ـ

 "!کوهانک"ـ

پ ن پ دندان شکن  کیچون جوابش  دمینپرس يزیچ. غولتشن شماره دو است نیبود که پسر هم مشخص

 .خواهد بود قطعا

 یکرد که آدم خسته اش م یمزرعه کار م يداشت رو یتیبه جناب عمو انداختم، با چنان جد یو نگاه برگشتم

مقابل صورتش مرطوب شوند، در کل  ياز موها یباعث شده بود قسمت دیچک یاش م یشانیکه از پ یعرق! شد

 :دمیشن رگوشمیکمتر از دو بندانگشت ز يکوهان را از فاصله  يصدا! یجذاب بود لعنت یلیخ

 "که چشمتو گرفته ها؟ نیمث ا "ـ

 :دمیو غر دمیقب کشکله اش ع یرا از تماس احتمال سرم

 "!خفه بابا "ـ

 :به خود گرفت یحالت دفاع فورا

  "!حاال؟ فقط خواستم حواست جمع باشه به صاحابش یزن یچرا م "ـ

 !نگاهم کند یداد حت یباغچه کرد که به خودش زحمت نم يبه خانم تو ياشاره ا و

حاال  م،یندار يکار شیاهایبا غولتشن رؤ میکرد یثابت م فهیبه ضع دیبا شیبگذراند؛ تا چند روز پ ریبه خ خدا

 !البد به مادر کوهانک

 :دمیبه پسرك انداختم و پرس ینگاه

 "؟یگذاشت ينجوریتو اسمشو ا ایحاال اون هم اسمش کوهانکه واقعا  "ـ

 ".بحث هم نکن ن،یهم یعنیگم کوهانک،  یمن م یوقت "ـ

 :صدا زدم رونیاز همان ب بکشم، رونیتوانم حرف راست ب یبچه نم نیاز زبان ا دانستم

 "گلم؟ ییفرانک جون، کجا "ـ

در  يفرانک در آستانه  يخانه آمد و بعد هم بالفاصله صورت قرمز و آشفته  يچارنعل اسب از تو هیشب ییصدا

درآغوش  گررایکدیو آمد مقابلم و  دیدو نییپا وانیا يداد از پله ها یظاهر شد، او همان طور که به من سالم م

 :به دوستانش کرد يکوهان اشاره ا. میدیکش
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ذارن آب خوش از  یبه چاك، وگرنه دوتا سرخر تا غروب نم میداغه بزن نایا يهند لمیبچه ها تا بازار ف "ـ

 ".بره نییگلومون پا

فرانک دستش را دور کمرم انداخت و . سرو صدا دور شوند یاهانت آشکار ندادم و گذاشتم ب نیبه ا یتیاهم

. میو با هم صحبت کن دیایو از او خواستم همراهم دنبال بچه ها ب رفتمیمن نپذ یبروم داخل ولتعارفم کرد که 

و  میپنجاه متر عقب تر از بچه ها بود بایتقرگنده اش انداخت و همراهم راه افتاد،  پسیکل يشالش را به اکراه رو

 ...نظرشان داشتم ریکامال ز

 "بچه؟ يکرد هیگر نقدریحاال چرا ا !يخواستگار دار دمیشن طون؟یخب چه خبر ش "ـ

 :کرد و گفت بغض

 ".هیا گهید زینکردم، دردم چ هیبه خاطر خواستگار گر "ـ

 :سکوت کرد و ادامه داد یماندم، کم حشیتوض منتظر

دوست دارم برگردم ..... خواد یدلم نم گهیراستش حاال د یکنم، ول یدوست داشتم تهران زندگ شهیهم"ـ

 "!نجایا

 :داشته باشد نجایبه ا يمانتال عالقه ا یدختر سانت نیتوانستم باور کنم ا ینم

رسن، حاال دم از علقه  یهام به گردپات نم یکه خود تهران يشد یتهران نیتو همچ! فرا گهینکن د یشوخ "ـ

 "؟یزن یم* کینوستالژ يها

 :تکان داد يسر

 "!هستم یمن عاشق کس ....به علقه ها نداره، راستش یربط چینه نه، موضوع ه "ـ

 :گرد شد چشمانم

 "نه؟ ایاون هم دوستت داره  نم،یحاال بب!.... واقعا؟ "ـ

نبودم که  ضیشه و من هم مر یمنتقل م عیسر یلیخ یچون امواج حس.... دم یاحتمال م یول.... دونم ینم "ـ

من هم حسش  يها رندهیاز اون ور ارسال شده و گ يزیچ هی یعنیبستم  یوقت! دل ببندم یپشت کوه هیبه 

 "!کرده

 .مجاب شدم کامال

 

 وندیپ: علقه*
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 مربوط به زادگاه: کینوستالژ

که انسان را به  يزیهرچ یعنیمرتبط با زادگاه و وطن،  يوندهایپ یعنی نجایدرا کینوستالژ يعلقه ها اصطالح

 .زند یم وندیپ شیاصل خو

 "؟یبه مامان و بابات نگفت "ـ

 "گفت؟ يزیشه چ یم نیدو تا انسان نخست نیدلت خجسته ستا؟ به ا "ـ

 ...فکر کردم یکم

 "!بغلش بیذاره ج یصدتا رومئو رو م دمید یکه من روز عروس ياون شترزاد! انصاف نباش بابا یب گهید "ـ

دل بستم که دل و قلوه مو به  یمن اگه بگم به کس! خودشون ي وهیبه ش یول ارنیبله؛ سر از عشق درم "ـ

 "!دن به عنوان ناهار بخورم یکشن م یم خیس

 :تکان دادم يسر

 ".یازدواج کن یتا مجبورت نکنن با اون تهران یباهاشون صحبت کن دیتو با! کنم یباور نم "ـ

 "مجبورم نکرده؟ یکس "ـ

 "؟یکن یم هیگر یواسه چ.... پس "ـ

 "ادته؟یبابا، پدرام رو  یچیه "ـ

 !بود ادمیکامال  البته،

 "!خب؟"ـ

 خیهم متوجه شده به چارم فهیبرداشته برام اس ام اس فرستاده ابراز عالقه کرده، ضع یخاك برسر روان"ـ

 ادیخواد ب یبهشون گفتم م! آورده ریکه تورو احمق تر از خودش گ هیکدوم احمق نیا یبگ دیتم که با دهیکش

خواد ازت سوء  یبدبخت اون م! دایتا ب نیخندن که بش یم شمیدم، نشستن به ر یمن اجازه نم یول يخواستگار

 "!چرت و پرت ها نیاستفاده کنه و از ا

 . کردند یداشتند رفتار م ارانهیمورد کامال هش کی نیدادم، انصافا در ا یم شیدلم حق را به مامان و بابا ته

دلم ! نبوده قتیهم دور از حق یلیو پدرام خ دیجاو يآن روزمان درباره  يها يبند یفکر کردم انگار خال باخود

خب؛ هنوز مطمئن نبودم که  یباشم، ول اوردهیگفتم که کم ن یم دیجاو يدرباره  يزیخواست من هم چ یم

 :باره نبود فعال نیصحبت درا يجا نجایخواستگارم همان آدم بوده باشد، ضمنا ا
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با اون آدم اس ام اس  يد یچه طور به خودت حق م یهست يا گهیوعاشق کس د يتو که دوستش ندار "ـ

 ".هم به خودت هم به عشقت انته،یجور خ هی نیا ؟یکن يباز

 یحواسم جمعه، اون ب یلیبه خدا من خ ن،ینیبابا ظاهرمو نب! ندارم يباورکن من باهاش کار ؛ينه به جون دد "ـ

 ".کنم یحسابش نمخوره وگرنه من اصال آدم  یآورده که مغزمو داره م ریاز کجا شماره مو گ ستیشعور معلوم ن

 :کردم یمکث

 "؟يشد یعاشق ک یبهم بگ يخوا یحاال، نم"ـ

 :حرکت داد یجواب منف يرا به نشانه  سرش

 ".گم یبذارم اول به تو م انیرو درجر ینه؛ االن نه، مطمئن باش اگه حس کردم الزمه کس"ـ

 .اصرار نکردم گریتکان دادم و د يسر قدرشناسانه

 ياز تو راندازیز کینشستن انتخاب کردند و کوهان  يرا برا ییباصفا اریبس يساعت بعد بچه ها جا کی حدود

ما  م،یشان شو کیمن و فرانک دست تکان داد که نزد يانداخت و از دور برا نیزم يآورد و رو رونیبغچه اش ب

را برگزار کردند،  کین کیپ قهیت سلیها در نها یفسقل م،یوستیبه آن ها پ يعجله ا چیه یهم قدم زنان و ب

 یبساط کیسر هندوانه خوردن ! هندوانه هم آورده بودند یحت. و تخمه هم به راه بود ینیریو ش يفالسک چا

 کی کدفعهی د،یخند یکوهان م ي افهیبه ق زیر زیهاجر داشت ر یبار هم وقت کی! نیو بب ایراه انداختند که ب

 !خودش را جمع و جور کرد یصورت هاجر که با اخطار من کم يتو دیکوبو  دیبر يتکه از هندوانه را شتر

! حق ندارند دست از پا خطا کنند نیرا زهرمارشان کنم بنابرا کین کیحضور دارم تا پ نجایآن ها فهماندم که ا به

 .اندشان بچه ها را به من سپرده  الیباشم که به خ نشانیوالد يجوابگو دیمن مسئولم و با گری؟ دوروز د!واالَ

 يشروع کرد بال بال زدن، همه  ایناگهان ثر م،یگذاشت یو سر به سر هم م میخورد یم میطور که داشت همان

 :دیکش غیپرت شد، ج شیحواس ها به سو

 "!!يزنبور افتاده تو لباسم؛ آ هیفکر کنم  "ـ

لنگه کفش برداشتند  کی يکردن زنبور نفر يمتوار ایتکاند ناگهان پسرها به قصد کشتن  یچون دامنش را م و

 یبود ول دهیپر گریحاال زنبور د! دیایبود اشکش درب کینزد ایچاره ثر یب! بزن یو افتادند به جانش، حاال نزن و ک

 !! و کبود شد طفلک اهیشده و فکر کنم بدنش هم س دهیبه گند کش ایثر يلباس ها

 زیداد، من ن لشیباز تحو یشین فقط نبود انداخت و کوها نیاطیش يمعترضش را به کوهان که سردسته  نگاه

 :برخاستم ایاز ثر يبه طرفدار
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 "!کنه تیتونه ازتون شکا یم ایاالن ثر! نیبود پسرها؟ شما اصال فرهنگ ندار يچه کار نیواقعا ا "ـ

 :گفت عقوبی

 ".میکن تیمن هم موافقم که از زنبوره شکا "ـ

 :اظهارنظر کرد يحرفه ا لیوک کیکالم را در دستان قدرتمندش گرفت و مثل  يبالفاصله رشته  کوهان

 "د؟یموافق م،یاون زنبور رو بدون تیجنس میدار ازین تنامهیشکا میتنظ يبرا "ـ

که کالس  نجایبودم که با طرحش موافقت کردم؛ ا یکس نیبزرگ در راه است لذا اول یحیدانستم که تفر یم

 !گر؟ید میبخند یمنبود و ما هم قرار بود ک

 يزنبورها ایکه آ نهیشه ا یمجرم مطرح م تیکه در باب احراز جنس یسؤال نیشروع کنم، اول نجایاز ا دیبذار "ـ

 "مرد؟ ایزن هستند  ایآ واتر،یماده؟ به زبان ش ایسرباز نر هستند 

 :فرانک گفت م،یمشغول فکر کردن شد همه

 ".کنن، پس حتما مرد هستن یمرد باشن، چون از کندو محافظت م دیبا "ـ

 :کرد دییهم تأ بایز

نظافت و پخت و پز کندو رو به عهده داشته باشن، پس  يتخم بذارن و کارها دیزن هاشون با گه،یآره د "ـ

مردان : میبا دو گروه از مردان مواجه نیجنگن، بنابرا یکنن و سربازا هم م یکار م رونیرن ب یمردها هم م

 !)من يهمه عالمه شده اند برا( "!کارگر، مردان سرباز

 :رو به هاجر کرد کوهان

 "زم؟یعز يندار يتو نظر "ـ

خودش را جمع وجور و حرفش را اصالح  یرانش نواختم کم يبه گوشه  مینوك پا قیکه از طر يضربه ا با

 :کرد

 "بزغاله؟ يندار يتو نظر د،یببخش "ـ

 :گفت اقیو درمقابل نگاه چپ چپ ما به کوهان، با اشت دیخند زیزریر هاجر

 نیا لیاما سربازها به دل. کارگرها زن هستن نیعسله، بنابرا يبه نظر من پخت و پز در کندو همون جمع آور "ـ

مردها هم چشمشون کور برن تخم ! خانم باشند دیحشرات هم به راه افتاده قطعا با انیدر م سمیاز فمن یکه موج

 "!!بذارن
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کرد انگشتش را به  یرها م راندازیز يرا رو شیتخمه را تازه شکسته و حاال داشت پوست ها کیکه  کوهان

 :داد رفرمییتغ زیخ میبه ن دهیهاجر گرفت و از حالت لم يسو

 ".کوچولو دارم نیمدافع نیاثبات زن بودن ا يهم برا گهیراه د هیاما من ! احسنت ن؛یآفر "ـ

 :میصبرانه منتظر تز جناب مهندس بود یب همه

 "!....خب؟ "ـ

 يدر عرصه  یادب يها راثیاز م یکیو به !!... ییبال یزن یم شین ییزنبور طال يا: دیشعر توجه کن نیبه ا "ـ

بال  يبال ا: دییهم ثبت شده توجه بفرما اتیادب خیکه به عنوان کالم بزرگان در تار یرانیا لیاص یقیموس

بال با » .بال دخترمردم يا=  ییبال یزن یم شین ییزنبورطال يا«:مید یم لیمعادله تشک هیال حا!! دخترمردم

 "»!دختر مردم= زن شین ییزنبورطال«: مونه یره، م یم يبا ا يشه، ا یبال ساده م

 یمیحضار تعظ يرو به همه  یساختگ یکه با ژست میکف مرتب زد کی شیو برا میمجاب شد یهمگ

 يکرد حقش رانگرفته و با دلخور یهنوز حس م فشیکث يبود که به خاطر لباس ها ایفقط ثر. سپاسگزارانه کرد

 ! بود رهیبه کوهان خ

 یو خالصه حساب میکرد یطانیو در آب چشمه ش میکرد يباز بالیهم وال يها تمام شد و قدر یخوراک یوقت

 .ها یهپشتکو يبه طرف کلبه  نییپا میبرگشت م،یخوش گذراند

کوهان هم زودتر از ما وارد خانه شد و پشت سرش  شان،یکردند و رفتند خانه ها یخداحافظ یکی یکیها  بچه

خواستم از همان جا  یو م میایچون من قصد نداشتم داخل ب میستادیباغ شان ا يورود يمن و فرانک جلو

 .برگردم خانه ام

به ما نداشت، خنده ام  یمورچه ها بود و اصال توجه يهمان جا مشغول چوب فرو کردن در النه  کوهانک

 :دمیگرفت و آرام پرس

 "واقعا کوهانکه اسمش؟ نیا "ـ

 :نازك کرد یچشم پشت

 ".اسمش بهزاده یخودشه، ول يها یبچگ هیکه کوهان روش گذاشته چون واقعا شب هیاسم نینه بابا، ا "ـ

 :تکان دادم و گفتم يسر

 نیهم دارن ا ییخرمن مو رو درآورد؟ چه موها نیا یظه گفتم شترزاد چه وقتلح هی یعنیبدفرم مچل شدم،  "ـ

 "!داداشا
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 :آنگاه گفت د،یبلند خند يباصدا

 نیمخصوصا اگه سروصورتشون رو مثل هم درست کنن که معموال هم ا رنش،یگ یاشتباه م ياکثرا با دد "ـ

 "!جذاب تره یلیمن خ يحال من معتقدم که دد نیبا ا! کنن یکارو م

 :دمیدرهم کش چهره

 "مش؟یدیشترزاد کجا بوده تاحاال که ما ند دتریورژن جد نیا نم،یحاال بب!! آره حتما "ـ

 ".برگشته، درسش تموم شده کایتازه از آمر "ـ

 :به دهانش چشم دوختم رتیح با

 "کا؟یآمر ن؟یا ؟یکن یم یشوخ "ـ

 :تکان داد يسر

 "!کجاست کاینگار آمرا ياریشاخ درم نیآره بابا، همچ "ـ

 !....بله....

 "دانشمند؟ نیخوندن ا یچ یخب؛ حاال چ "ـ

 "!یدامپزشک "ـ

 .سروکار داشته باشد تا انسان ها شتریب واناتیآمد با ح یاش م افهیام گرفت، به هرحال به ق خنده

 "آره؟ اد،یب نمیکه سر خان داداشش اومد سر ا ییدست گرفته تا بال یهم پرچم وطن پرست شونیالبد ا"ـ

 نیواسه هم. کار از عموفرزاد ياز دد هیسرما ار،یشهر کیبزنن نزد يگاودار هی يدارن با دد مینه بابا، تصم "ـ

 تیریگرده و مد یدوباره برم کاست،یآمر شیمنتها خونه و زندگ اد،ینم رشیگ نیهم برگشته چون کار بهتر از ا

 "..لشیسپره به وک یرو م يگاودار

 :ر زمزمه کردمرا پرسش وا اسمش

 "؟....فرزاد "ـ

 !فرزاد، بهزاد رزاد،یکردم، ش سهیتکان داد، اسم ها را با هم مقا دییتأ يبه نشانه  يسر

 :دست برداشتم سهیفرانک از مقا يصدا با

 يقرار بود هم عموفرزاد با دد. فتمیکه از کالس هام ن میگرد یفردا هم برم م،یبا هم از تهران اومد روزید"ـ

شعور با عمو هم حرف زده و  یخواستگارم مطرح شه، آخه اون ب ي هیصحبت کنن و هم قض يدرباره گاودار
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محترم هم اصرار که آره جون خودت، تو  يحاال از من انکار از خانواده  م،یبا هم ازدواج کن میگفته ما قصد دار

 "....نیو ما رو هم خر فرض کرد نیو دوخت نیدیبر م،یو ماهم باور کرد یگفت

 :ام گرفتم نهیسوخت و سرش را به س شیبغض کرد، دلم برا دوباره

 ".نکن تیخودتو اذ زم،یعز یگ یمن مطمئنم تو راست م "ـ

 :شد رهیام برگرفت و به چشمانم خ نهیاز س سر

 یبابام رو حرف تو حساب م! بگو دست از سرم بردارن ست،یبه پاچه م ن یبهشون بگو، بگو که کک ایپس ب "ـ

 "!کن يکار هیجون، توروخدا  يز يکنه ز

 .بودم مانیابتدا به خاطر قولم پش نیدادم حتما با پدرش صحبت کنم، هرچند که از هم قول

 !حاال بچسباند نینان را هم دیکرد تنور داغ است وبا یو برد سمت کلبه، چون حس م دیرا کش دستم

 یشاهانه زده بودند و به آمدن ما م ي هیتک یرکمنت ینشسته و به پشت وانیا يو فرزاد کنار هم رو شترزاد

 بایتقر یکی ش،یخروار ر کیهردو با ! دهیچیو به هم پ اهیس يمو یبا انبوه یکیکچل،  یکی ستند،ینگر

 رونیاش را ب یکرد گوش یبود، آدم هوس م یباشکوه يهنر ریواقعا تصو! اهیس کدستی یکیو آن  یجوگندم

» فوتوشاپ؟ ای یواقع«: با مضمون ینظرسنج کیبه انضمام  ندازدیب یعکس مخصوص اف ب کیو  اوردیب

 ياش خبر يو جار فهیاز ضع دیرس یبه نظر م! ردیگ یم کیدوهزار ال يعکس باال نیحاضرم قسم بخورم ا

 . نبود شانیدایچون هرچه نگاه کردم پ ستین

به صورتم بود  رهیچشم دو برادر خ آنگاه همان طور که دم،یمحترمانه شن یسالم کردم و جواب دمیکه رس کینزد

 :گفتم

دختر  نیبه ا دیآدم شناس شدم، لطف کن بایو تقر دمید میزندگ يتو يادیز يمن آدم ها ؛یجناب پشت کوه "ـ

 یپاك تر از بعض یلیقلبش خ یظاهرش داغونه ول! چون حاضرم رو اسمش قسم بخورم دیگل تون شک نکن

 ".هاست که ادعاشون گوش فلک رو پاره کرده

 !کوهان آمدم ي وهیظاهرداغون را به ش یلیکند، خداوک یشدم فرانک با چشمان گشاد شده دارد نگاهم م متوجه

 :تکان داد و گفت يسر شترزاد

که  نیا اینشه،  يزیکه آبرور يخواستگار ادیآدم پاشه ب يمثل بچه  دیبا ای میگ یم م،یندار یما که حرف "ـ

 ".کنن يکنن با هم اس باز یغلط م

 ...فرانک انداختم يدرمانده  يبه چهره  ینگاه
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آورده رو مخش  ریگ يا گهید يفرانک رو از جا يسوء تفاهم شده، اون شماره  هی ست،یدرکار ن ياس باز "ـ

 "د؟یبه دخترتون شک کن دیره، شما که نبا یم ناژیپات

 :بار فرزاد جواب داد نیا

رو  یآخه دختر سالم جواب اس ام اس مرد اجنب! یزن یرو هوا حرف م يو دار نجاستیا یخوبه مدرك کتب "ـ

 "؟یلیده خداوک یم

 ....که داده بودم، سرم داغ شد ییعالف افتادم و جواب ها ادیبه  اریاخت یب

تو  يزیچ هی ای! رداردست از سرم ب.... داده که بهش بگه مثال نیجواب اس ام اس ها رو واسه ا دیخب شا "ـ

 ".ها هیما نیهم

 يتو يها امکیتمام پ انیلحظه درجر نیدر ا ایدن يکردم همه  یخلع سالح شده بودم و فکر م یلیخداوک

 ...نبود یخوب زیشد که اصال چ یمنعکس م میدر صدا دیلرزش ترد ییجورها کی! ام هستند یگوش

 :اظهارنظر کرد شترزاد

اگه  یده، حاال حت یو سر به راه باشه اصال جواب اس ام اس نم بیکه نج یکس ه،یها همه ش افه شتر نیا "ـ

 "!ها هیما نیتو هم يزیچ هی ایبخواد بگه مثال دست از سرم بردار 

نقص را به  یو ب دیدندان به شدت سف يدو برادر ردوبدل شد که درخشش دو سر نیب ینگاه وحشتناک بعدهم

 !!گذاشت یم شینما

با  يطور نیهست که ا یشب باران يباز امکیآن پ انیدو نفر بدجنس اند، نکند فرزاد هم در جر نیقدر ا چه

 خندد؟ یم شمیبه ر طنتیش

 :رو به فرانک گفتم یو عصب دستپاچه

 "!بااجازه... برم دیفرانک جون من کار دارم، با "ـ

 کیبحث ادامه دهم تا  نیبه ا دوست ندارم گریعوض شده و د ممیتصم کدفعهیکه متوجه نشده بود چرا  فرانک

که از او جدا شوم برگشتم و به پشت سرم  نیکه چه خبر شده، قبل از ا دیپرس یهمراهم آمد و مدام م ییجا

 :شنوند گفتم یرا نم میحضور ندارند و صدا نجایمطمئن شدم که دو برادر ا یانداختم و وقت ینگاه

 "وقته؟ یلیخ ایعموت تازه اومده  نیا "ـ

 "وقت که نه، چه طور مگه؟ یلیخ "ـ
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 یباشم، احتمال دارد بعد از عروس دهید هانیک یرا در عروس افهیق نیبا ا یآمد کس ینم ادمیفکر کردم،  یکم

 :دمیحال پرس نیآمده باشند، با ا

 "بود؟ نجایکردم ا یم يباز امکیپ تیکه با دد یاون شب بارون "ـ

اتفاقات اون شب هست، چون موضوع طلسم  انیدرجر یول.... رانیجا نبود، تازه سه چهار روزه اومده ا نینه، ا "ـ

  ".میها رو بهش گفت نیو ا

 :کردم اعتراض

 "د؟یگفت یم دیچرا با"ـ

 :دهد حیتوض يدانست چه جور ینم

 ".بود یخواست مامان آت نیکرد، ا یکمک مون م دیبا.... خب "ـ

 ....به طرف خانه ام به راه افتادم يگریحرف د چیو بدون ه دمیکش يسرد آه

 ! است شمیر خیتا عمر دارم ب یآن شب باران ي قصه

هم به محاسنم اضافه شده،  یعصب يفکر کنم رعشه  د،یلرز یتمام تنم از ضعف اعصاب م دمیخانه که رس به

 !گریتمام هستم د زیماشااله همه چ

به من  بهیدوتا غر دیکاناپه ولو شدم، چرا با يو رو دمینفس نوش کیردم و خودم درست ک يشربت آبقند برا کی

از خودم  يچه رفتار دیبا -حاال هرقدر هم او مرا بشناسد–ناشناس  کی يها امکیبدهند در مواجهه با پ ادی

مدرسه ام و ادعا دارم  کیر سرم معلم یهمه احمق شده ام و خودم خبر ندارم؟ خ نیا یمن ک اینشان دهم؟ خدا

کاش از اول .... آه! شده ام یرفتار اشتباه نیمرتکب چن یمردم را دارم، ول يبچه ها تیو ترب میتعل ییکه توانا

 !خارد یانداختم که البد تنم م یرا به اشتباه نم بهیغر نیدادم و ا ینشان نم یها توجه امکیپ نینسبت به ا

 نیچن يمرا از ادامه  ینیغارنش ي وهیخود و به ش يپرده  یه با زبان رك و بدو برادر ک نیممنون باشم از ا دیبا

 ...باخبر ساختند یاشتباه

 : ختیاعصابم را به هم ر گریاعالن واتساپ بار د يصدا ناگهان

 ».دلم هواتو کرده! خانم اجازه؟ سالم،«

 ! یروان یعوض. مبل پرت کردم يرا رو یخشم گوش با

 :بعد دوباره قهیدق چند

 »؟يد یجواب نم چرا«
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 ...جواب یب بازهم

 »!!يشاگرد اول کالس عشقتو رد کرد ،يراهمو سد کرد ،يکه چه بد کرد يوا: بزرگان کالم«

 نیهم که دورب نجایا ند؟یب یها نم امیپ نیاز پشت ا یخنده ام گرفت، خنده ام را که کس اریاخت یب یکی نیا از

 وانهیرد شد فکر کند د تیسوئ نیاز پشت در ا یآن قدر بلند که اگر کس.... کار نگذاشته اند؟ پس بخندم یمخف

 !شده ام

 :بعد یقیدقا

 »!یسوم يدوم، به نظر من تو از دسته  ياول، دسته  يدسته : آدم ها دو دسته ن ه؟یچ یدون یم«

 ...به خودم فشار آوردم که جواب ندهم یلیخ

 »؟یخانم يد یسرزده که جوابمو نم یمن اشتباه از«

 !!تو اشتباه بوده؛ مزخرف يسرتاپا! ؟یپرسد اشتباه یتازه م! هع

 نیا ک،یت کیت يدوباره صدا یکارش، ول یرا کم کرده و رفته پ شینبود، فکر کردم رو يخبر چیه قهیدق چند

 :فرستاده بود امکیبار پ

 ».ر نکنکنم قه یکم داره، خواهش م يزیچ هیبدون تو  امیدن«

کش آمده  ياما درکنارش هزاران خنده  د،یرا بلرزاند؛ نه؟ دل من هم لرز یتوانست دل هرکس یجمله ها م نیا

مرا با  يها امیخم شده و پ یگوش کی يرحم تصور کردم که بررو یهزاران صورت ب يتا بناگوش را بررو

 ....گذارند یبلند به اشتراك م يصدا

هاست، او هرچند  امیپ نیدل ببندم که پشت ا یمن حق ندارم به کس.... دمیکش یرا برهم فشردم و آه چشمانم

 یول! هستند ایدن بیخط نیکوهان که اگر بخواهند، بهتر يخانواده  هیزند، درست شب یحرف م بایز یلیخ

خواهد  یم دیشا ایاست،  نقصد دارد و آن تمسخر م کیکارها فقط  نیعالف از ا ي بهیغر نیمطمئنم که ا

 ست،یازدواج ن ي ستهیدختر شا نیاعالم کند که ا نیسرزم نیمردم ا يبگذاربه همه ! ک ام بزند، به جهنممح

 دل ببندم؟  یجا به کس نیا ستیمن که قرار ن

...... 

 »؟يقهر«

...... 

 »خانم نبیز«
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...... 

 »!خجسته خانم«

.... 

 یام گذاشتم تا کم یشانیپ يخاموش کردم و ساعدم را رو دیلرز یکه از فرط غم و درد م یرا با دل یگوش

 ....بخوابم

*** 

 »یینها نبرد«

 :باشکوه رو به من گفت يآورد، بعد هم با لبخند يچا مانیجنتلمنانه برا اریبس يخسرو يدفتر بازهم آقا يتو

 "!مقدارآبنبات آوردم هی ،يخور یقند نم دمیشن "ـ

 :زدم شیبه رو يمردد لبخند

 "!ممنون "ـ

 يمن هم جور» !مبارکه« یعنینگاهم کرد که  يجور سهیبرداشتم، نف ینیس يعدد آبنبات از تو کیرا با  میچا و

 »!ارواح عمه ت« یعنیجواب نگاهش را دادم که 

 :گفت ییبا پررو سهیتفلونش نف يپسرخاله  شیرفت پ يکه خسرو نیمحض ا به

 "!غلط نکنم خاطرخواته "ـ

 :چپ نگاهش کردم چپ

 "!کن زیهفته بگذره، بعد احساساتش رو آنال هیحاال بذار  "ـ

 :مطمئن بود کامال

 "!ست بهت گهیجور د هینه به جان خودم اصال نگاهش  "ـ

 :را تنگ کردم چشمانم

 تایدخترخانم نها هی یپ دیبه زعم شما االن با شونیا! زن مرده باشم؟ رمردیپ هیفکر  دبهیگفت با یبود م یک "ـ

 "!مثل من يا دهیهجده ساله باشه؛ نه ترش

 .... مهروموم شد دهانش

*** 

 :که خورد کوهان آمد سراغم زنگ
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 ".ندتیخواد قبل از رفتن بب یخونه مون، کوهان پس کله م ایامروز ب"ـ

 :به او انداختم يحوصله ا یب نگاه

 ".درخونه مون ادیزحمت بکشه ب نهیخواد منو بب یم یهرک "ـ

 :کرد تعجب

 ".رونیذاره دخترش از خونه بره ب ینم هیرتیبابام غ! يز يز گهیبدجنس نشو د "ـ

 :کردم يشخندیر

 رتشیکه هست غ نجایخونه، ا یکنه و درس م یم یزندگ یینه بابا؛ پس چه طور دخترش تهران داره تنها "ـ

 "کنه؟ یگل م

 ".هات حرف بزنهطلسم با يخواد درباره  یهم م فهیراستش ضع.... گهید هینجوریبابام ا"ـ

 ....شاخکم راتکان داد یکی نیا

 "م؟یکه شام افتاد نیمثل ا "ـ

 "!مید یشام هم بهت م "ـ

 "برگردم خونه م؟ يظلمات شب چه جور ياون وقت تو "ـ

 ".رسونمت یخودم م "ـ

 :شانه ام انداختم و عزم رفتن کردم يرا رو فمیک

 ".امیسر م هی يباشه، عصر "ـ

و بدون حرف  فتادین یاتفاق خاص چیبرجکم ه يمنحصر به فرد بزند تو يمسخره باز کیمنتظر ماندم با  هرچه

کوله  ای فیک کیبچه چرا  نیا! شانه اش انداخت ورفت ياش را رو یبزرگ گل گل يبغچه  يگریو صحبت د

 او به پدرو مادرش اهراظ یبد باشد ول شانیرسد وضع مال یبه نظر نم! دارد؟ یخودش برنم يمدرسه برا ي

 !کند یحال م شتریب ینیامکانات نخست نیکه با چن دهیکش

**** 

 يو سبز ریمشغول لقمه گرفتن با نان وپن یلذت کیو با  وانیا يبساط عصرانه را آورده بودند رو دمیرس یوقت

هم وسط معرکه بود، سالم کردم  يچا ینیس کیسرخ و  يظرف هندوانه  کیآمد،  یبودند که آدم به اشتها م

با هم جواب دادند، فرانک و مامان کوهانک کنار هم نشسته بودند و من هم رفتم کنار فرانک نشستم  یو همگ

 :گذاشت و گفت میبرا یشدستیپ کیشترزاد . بود زانیآو وانیا يبلند ياز رو میکه پاها یدرحال
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 "!ادینم رتیگ یچیتعارف نکن، وگرنه ه "ـ

اش  نهیرا تا مقابل س شیزانو کیزده و  هیتک یرادرش به پشتفرزاد کنار ب. زدم و تشکر کردم یرمق یب لبخند

 يلحظه ا يچرخاند، برا یم یحیتفر یرا به شکل یدانه درشت حیگذاشته بود و تسب شیباال آورده و دستش را رو

و  یشترزاد، از آن حالت شوخ طبع هوترسناکش با تمام شباهتش ب اهینگاهمان به هم گره خورد، چشمان س

شدن  یطوالن نیا دمیترس. داشت یفیتوص رقابلیو ابهت غ تیجور جذّاب کیبود و  بینص یکامال ب طنتیش

حال وحشتناك است  نیبرگرفتم، با ا دهیولذا محجوبانه از او د ندازدینگاهمان زنش را به اشتباه ب يرارادیغ

 . شد یذهنم پاك نم ازآن نگاه مطلقا  ریاعتراف کنم که تأث

 نیا دیرس یبه نظرم م یدانم ول یرا نم لشیکند، دل یرا به هم معرف شیداشت من و زنعمواصال قصد ن فرانک

 یآراستگ نیدرع یپوش بود ول کیاو نسبتا ش. است لیم یبا من ب ینسبت به هم صحبت يزن به طرز آشکار

 یدم اسب یرا به سادگ شیوموها تبه سر نداش يحال او روسر نیبا ا د،یرس یساده تر از فرانک به نظر م اریبس

حال  نیو درع افتی یپروا دربرابر نامحرم حضور م یب نیچن کایدر آمر یکنم به خاطر زندگ یکرده بود، فکر م

 .روح یسرد و ب یهم از نظر آداب اجتماع يبود و قدر شیآال یجور ساده و ب نیا

کنار  يتپه  يرا برده بود رو شانیبا مرغ و جوجه ها بود و کوهان بوقلمون ها يهمچنان مشغول باز کوهانک

 . هوا بخورند یباغچه تا کم

 شهیاو که مثل هم د،یطلسم بگو يدرباره  يزیچ فهیخوش و بش کنم منتظر ماندم تا ضع یکه با کس نیا بدون

باالخره انتظارم را برآورده  م،یرنگ نشسته بود رو به رو یآب ینخ يروسر کیو  یمدل حاملگ یگل گل رهنیبا پ

 :کرد و گفت

بوده؛  نجایکه قبل از تو ا یاون معلم شیسر پ هیجا به خواهش من رفته  نیا ادیکه ب نیفرزادخان قبل از ا "ـ

 ".که الل شده یهمون

 ....دانگ حواسم را دادم به دهانش شش

 "!دهیتپه رو د يرو ي هیاون هم سا م،یطور که متوجه شد نیا "ـ

را از دستم نربوده بود االن معلوم نبود  بهیحسم کامال اشتباه کرده و اگر کوهان کت یعنی نیا! دیدهانم خشک آب

 !دیآ یسر خودم و افراد بعد از من م ییچه بال

 "د؟یمطمئن... شما "ـ

 :جمله را خطاب به من به زبان آورد نیتکان داد و اول يبا تأسف سر مادرکوهانک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

 ".نگهبان باشه دیبا يدیکه د یحساب اون سگ نیبا ا "ـ

 :بلند گفتم بایتقر

شه، من حس کردم  یهم داره کمرنگ تر م هیکنه، اون سا یها برام دندون قروچه م یاون سگ تازگ یول "ـ

 "!بهم حمله کنه هیخواد به محض نابود شدن سا یشه و سگ م یتر م فیحتما نگهبان داره ضع

 :رگذارشیزنگ دار و تأث يظر کرد، با همان صدابار فرزادخان اظهار ن نیا

شه و سگ  یتر م يداره قو هیشه، پس سا ینم دهیکه د هیتر از وقت فیضع یعنیشه  یم دهیجن د هی یوقت "ـ

 ".ده یداره بهت هشدار م

 ایدانم وحشت در نگاهم بود  یشدم، نم رهیبه چشمان درشت و نافذش خ اریاخت یب یطوالن یلحظات يبرا

 ....نبود یخوب زیاما به هرحال اصال چ ن،یتحس

 :به خود آمدم فهیضع يصدا با

 يرسه ونگهبان هم کار یهرگز دستت بهش نم گهیوگرنه د يکارش رو بساز دیکه محو بشه با نیقبل از ا"ـ

 ".تونه بکنه ینم

 :وحشت زده بودم هنوز

 "!رو ازم گرفته بهیکوهان اون کت یول "ـ

 :جواب داد شترزاد

 "!ابوت يجود ينبود نجایدرست بوده، وگرنه االن تو ا کارش "ـ

 يجا بروم فقط برا نیازا یمرد را دوست دارم؟ وقت نیا نقدریچرا ا! تنگ شده بود شیلحن شوخ صدا يبرا دلم

 !او و کوهان دلتنگ خواهم شد

 يو متلک ها يباز امکیسو دلخور به خاطر پ کیام زدم، از  یدرون ضیتلخ به احساسات ضدونق يلبخند

 ....شیها تیمشتاق تمام اذ نیچن کسویبعدش، از 

 "کنم؟ کاریچ دیحاال با "ـ

 :گفت فهیضع

 ".میکارش رو بساز دیپس با م،یکن یسلطان اشتباه نم يمون راحته که درباره  الیهمه خ گهیحاال د "ـ

 :کردم دیترد یسکوتش کم دربرابر

 "!؟يچه جور"ـ
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 :تکان داد يسر

اون وقت شب، ! يکه گفتم رو انجام بد ییتپه و کارها يرو يبر دیبا دهی، قبل از سرزدن سپموقع اذون صبح"ـ

 ینره چ ادتی. يزیتخته سنگ آب رو بر يرو دیاگه نبود هم با یحت یست ول شهیش پررنگ تر از هم هیسا

 ".بهت گفتم

 :کرد دیگرفت و تأک میشده را به سو چیپارچه پ ي بهیکت و

چشمه  هی. آب روون يرو بنداز بهیکت نیا دیبهت گفتم؛ با یچ یکه کارت تموم شد فراموش نکن نیبعد از ا"ـ

تند  انیبه جر شیبسپر شتره،یآبشار که حجم آب ب يپا يبر دیهست که آبشار درست کرده، با یکینزد نیهم

 ".آب

 ....را از دستش گرفتم بهیتک جمالتش را به خاطر سپردم و کت تک

 دیرس یحال به نظر م نیرا نابود کنم، با ا زیانگ الیخ کیرمانت ي هیکه آن سا نینداشتم از ا یحس خوب اصال

 .....نیغمگ ي هیسگ بود نه آن سا نیکاش سلطان هم.... رفتار کنم، آه لمیبار خالف م نیاول يمجبورم برا

 :دوختم و وحشتزده گفتم سایآتر يکردم، نگاهم را به چشمان اخمو یدستم تماشا م يرا تو بهیطور که کت همان

! تا چه برسه به اون تپه رون،یب امیترسم از خونه ب یم یکیتار يمن اون وقت صبح تو.... تونم یمن نم یول "ـ

 ".مرد مطمئن هیکنه،  میدارم که همراه ازیمرد ن هی

متوجه منظور و نگاهم  یبه خوب زین فهیضع! دیرس ینظرم به شترزاد بود که درحال حاضر قهرمان من به نظر م و

 ... دیغر رلبیشد و ز

شه، اما  یاثر م یچون طلسم ب ادیتونه باهات ب یحضور داشته نم نجایکه موقع بستن طلسم ا یهرکس"ـ

فردا کارو  نیدم هم دهیسپ دیخواد برگرده تهران با ینبوده، چون فردا م نجایکه اون موقع ا هیفرزادخان تنها کس

 ".دیتموم کن

از  ياثر نیشود؟ کمتر یحسادت زنانه اش نم کیموضوع باعث تحر نیا ایبه خانمش نگاه کردم، آ ینگران با

 . حرف ها باشد نیروشنفکرتر از ا دیرس یدر چهره و نگاهش حس نکردم، به نظر م یناراحت

 :قرص و محکم گفت یلیتکان داد و خ يسر فرزادخان

 ".ارنیکه مردم حرف درن ادیام، فرانک هم باهام م تتیدر سوئ ياذون صبح نگفته من جلو "ـ

داشتم، با خودم  زشینسبت به لحن تحکّم آم یبیحس عج. آورد نییموافقت سرش را پا يهم به نشانه  فرانک

 !است دهیخشن البد له يآقا نیاست، همسر ا فهیاش ضع یبا آنهمه شوخ طبع رزادیهمسر ش یگفتم وقت
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 يبلند يموها شیمثل پدروعمو زیکوهانک نشستم، اون يرا ترك کنم روبه روعصرانه  یاز آن که مهمان شیپ

 :زدم و گفتم يداشت، لبخند

 "!هوا نیا يبذار شیمث بابات ر يدار میالبد توهم تصم "ـ

 :و گفت دیام به شکل کاسه درآوردم، خند نهیس يدستم را جلو و

 "!یتو چه بانمک "ـ

 :جا خوردم یحساب! دیلپم را کش و

 "؟يبذار شیر يخوا یچرا؟ چون گفتم م "ـ

 "!يناز یلیت با نمکه، خ افهینه بابا، ق "ـ

گفت، لحن صحبتش  یپروا نظرش را درباره ام م یطور ب نیسن وسال ا نیدر ا يبار بود که پسربچه ا نیاول

 !خوشحال شدم که درنظرش بانمک و ناز هستم یلیکوهان بود، به هرحال خ هیشب

 :دمیفرزاد بود کش هیمجعد و مواجش که کامال شب مهین يبه موها یدست

 "!یخوشگل یلیبانمک که چه عرض کنم؟ خ ،یتو هم بانمک "ـ

 .نگفت يزیچ گریو د دیخند

 .... نگاهم کردند که يکوتاه من و کوهانک بودند، جور يعشقباز یکه تماشاچ حضار

 !شرمنده دم؛ینگاهشان را نفهم یمعن

**** 

 یاز جهت زیام ن هیبه شدت به جسمم فشار آورده و روح یکه خستگ يشب از دلشوره خوابم نبرد، با وجود تمام

آب و گالب  یسفال يگفته بود انجام دادم و حاال کاسه  فهیرا که ضع ییکارها يهمه . تحت فشار بود گرید

 .مدستم گذاشته و منتظر موعد مقرر بود يدرآن بود جلو بهیرا که کت یوزعفران

فرانک و  دنیبه در خورد، با عجله به سمت در رفتم و با د يتقه ا يقبل از اذان صبح صدا قهیپنج دق درست

از ترس  ریغ يگریکنم موضوع د یحال فکر م نیترسو شده ام؟ با ا نقدریمن چرا ا.... دیلرز يدلم قدر شیعمو

داد که از آن به شدت  یمن دست م هب یحالت نیچن کیافتاد  یبود، هربار چشمم به فرزادخان م انیدرم زین

باعث  نیمرد متأهل در تضاد بود و هم کی يدرباره  دمیام نسبت به او با عقا یکشش درون نیبودم، ا زاریب

 .دادم با سلطان روبه رو شوم تا با فرزادخان یم حیشد، لذا ترج یعذابم م
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به  یآورد و کاسه را از من گرفت، نگاه آمدم، فرزاد دستش را جلو رونیشان کردم و آهسته از در ب سالم

 :لرزان گفتم ییانداختم و با صدا دیرس یهم ترسناك و باشکوه به نظر م یکیچشمانش که در تار

 ".آب رو به سلطان بپاشم دیگفت خودم با سایآتر...آ "ـ

 "!مونه یتپه نم يقطره آب هم تا باال هی یحت يلرز یم يجور که تو دار نیا یدونم، ول یم "ـ

زند، فرانک  یدارد قدم م دیرس یبرخاسته بود و به نظر م هیتر شد، سا شیبه تپه انداختم، لرزش تنم ب ینگاه

 :آهسته گفت

 ".دهیکه خطرو بو کش نیمثل ا "ـ

فرانک چنگ زدم، فرانک هم  يبه بازو اریاخت یو من ب دیدرخش یکیدر تار اهیچشمان زردرنگ سگ س ناگهان

دستش داشت،  کیچسباند، فرزاد که حاال کاسه را در  شیخودش را به عمو فیخف یغیو با ج دیمثل من ترس

 :دست آزادش را دور کمر فرانک حلقه کرد و گفت

 ".آزاره، درواقع کمک ماست یاون ب د،ینترس "ـ

پشت  يبا فاصله ا زیمان کرد، من و فرانک از مقابل، فرزادخان پشت سرمان و سگ ن تیبه سمت تپه هدا و

 .....کرد یما حرکت م ي سر همه

را از درون آب  بهیشد، فرزاد کت نیهوا به شدت سنگ میدیتپه رس يکه باال نیهوا، به محض ا یوجود خنک با

 :گرفت و گفت میدرآورد و به سو

 ".کن مشیامن قا يجا هی"ـ

 ....شد یم میمانتو بیج يرا گرفتم، به اندازه  بهیکت

 :جا دادم، کاسه را به دستم داد و گفت بمیکه آن را درون ج نیمحض ا به

 ".هم نگو یچیبرو جلو، ه میمستق "ـ

 :به جلو برداشتم، آنگاه دوباره برگشتم و نگاهم را به نگاهش دوختم یقدم

 "از قرآن هم نخونم؟ يسوره ا "ـ

 ".يبد شیبا گفتنش فرار دیجن و بسمل درست باشه نبا ياگه قصه  ،یبگ دینبا یچینه؛ االن ه "ـ

 نیبروجلو؛ هم یعنیکه  دیتکان دادم، کف دستش را نرم به شانه ام کوب دمیکه فهم نیا يرا به نشانه  مسر

مردد و وحشت زده ام را رو به جلو  يکرد، آنگاه قدم ها ریجهت احساساتم را درگ یب يلحظه ا يرفتارش برا

 ....تر شده بود کینزد آمد، سگ حاال یم شیقدم فاصله از پشت سرم پ کیبا  زیبرداشتم، فرزاد ن
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 ....دیلرز ینشسته و م نیزم ياز ترس رو فرانک

 :را فشرد و به جلو هل داد میزد و هردو بازو بینه.... فرزاد خوردم يبرگردم عقب که به تنه  خواستم

 "!نترس وگرنه کارت تمومه "ـ

گفت اگر آب را  یافتادم که م فهیحرف ضع ادیشده و اراده ام از کار افتاده بود، به  یبر تمام جانم مستول ترس

رانداشته باشم، خواستم با چشمان  میرو شیپ يچشمانم را ببندم وگرنه ممکن است تحمل صحنه  دیبا ختمیر

 ادیفر يبپاشم که صدا دیرس یم نظردر آسمان به  يکمرنگ که مثل قطعه ابر ي هیسا يبسته آب را به سو

 :فرانک بلند شد

  "!!عمو مواظب باش"ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بزرگ است و همسرش  يدود و در دستش تبر یما م يبه سو داریسرا رمردیمتوجه شدم که پ يلحظه ا يبرا و

که  یفرزاد درحال یول د،یزن دو يدرآورد و به سو ییروان است، فرانک چاقو هیسا کیپشت سرش مثل  زین

 :دیکش ادیسرش فر دیچسب یم یشد و تبرش را دو دست یم میبه سو رمردیپ يشرویمانع پ

 "!فقط فرار کن ،یبرسون بیبهش آس دیاحمق نشو فرا، نبا "ـ

 :گفت دید یرا درخطر م شیکه جان عمو فرانک

 ".کشمش یکنم، نم یفقط حواسش رو از شما پرت م "ـ

 ....شد دارینابرابر با زن سرا يمشغول مبارزه ا یباورنکردن یشجاعت وبا

شد، برگشتم و آب  یم رید نیاز ا شیب دیها به خاطر من درخطر بود، نبا نیا يآن به خود آمدم، جان هردو کی

گذاشته و دارد  میپنجه بر گلو یکیبود که  نیدرست مثل ا دم،یکش یغیوهمزمان ج دمیپاش هیسا يرا به سو

 نیدر ا یصورتم گذاشتم، ول يروو شکست ودستم را  نیکند، کاسه را رها کردم که خورد به زم یخفه ام م

 يصورت رو نیکه اکنون ترسناك تر يا هیسا يبه سو اهیتوانستم چشمانم را ببندم، سگ س یواقعا نم طیشرا

 یرفت و حالت خفگ جیروبه رو سرم گ يمنظره  دنیبود، از د دنشیرا داشت حمله ور شده و مشغول در نیزم

او فقط  رد،یداد تبرش را به کار گ یگرفته و اجازه نم يباز هرا ب میبه من دست داد، فرزاد همچنان مش رح

زشت رو  یبه شکل زن شیلحظات پ نیکه تا هم یرا نداشت، جن رمردیرساندن به پ بیمانعش شده و قصد آس
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کرد،  یو داشت او را خفه م دهیچیو ترسناك به دور فرانک پ اهیس يکرده بود، اکنون به شکل گردباد دایتمثل پ

به خاطر من بود، پس  دیرس یم شیعمو ایکه به او  یبیمام است، هر آسدوستم ت نیکه کار بهتر دممطمئن بو

 ....کردم یم يکار دیبا

و نابود کردن  دنیکه از در اهیخودم باشم؛ چراکه بالفاصله سگ س يمن فرصت نکردم قهرمان قصه  اما

دو رساند و  خودش را به آن عیجهش سر کیبرداشت و با  زیسلطان فارغ شده بود به طرف فرانک وگردباد خ

درخشان شد و درون گردباد فرو  زیر ياز هزاران ستاره  يبه فواره ا لیپرش خود ناگهان تبد نیدرحال آخر

بودند به  دهیکه با هردو دست خود تبر را چسب رمردیحال فرزاد و پ نیو هردو همزمان محو شدند، در هم ختیر

 رهیرخ داده و اکنون محو شده بود خ شیپ يبهت زده دست از مبارزه برداشتند و به آنچه که لحظه ا یحالت

صحنه را  نیداد، او نتوانسته بود ا یفشار م شیگلو يرو رانشسته و دستش  نیزم يرو زیفرانک ن دند،یگرد

 ....تازه را ببلعد يخواست هوا یکرد و حاال فقط م یداشت دست وپنجه نرم م یچرا که با خفگ ندیبب

زانو زد و شروع به  نیزم يخالص شده بود، ناگهان تبر را رها کرد و رو ینامرئ ییکه انگار از بندها رمردیپ

 رمردیپ کی تیکه دورش را گرفته بود خالص شده و معصوم یترسناک يچاره از آن هاله  یکرد، ب ستنیگر

 .به صورتش بازگشته بود ییروستا

که آهسته از  دیخنک بخش یمیرا به نس شیجا شیپ یلحظات يو خفه  نیسنگ يدرهمان لحظه هوا درست

فرزاد با چند  يدرچشمان بهت زده  رهیراند و من خ يسرگشته ام را به کنار يمقابل صورتم عبور کرد و طره ها

 ..... .تادبر خاك نشست و سرم فرو اف میو زانو دمینفس کوتاه و ناکامل ناگهان ازهم پاش

و  ستادهیکه مقابلم ا دمیفرزاد را شن يصدا دم،یکش یم قیعم يزدم و نفس ها یرا چنگ م نیکه زم همانطور

 :دیکش یگرفت و با خود م یساعدم را م یمعطل یب

 "!کمک کن ایفرانک حالش بده، پاشو ب"-

 دمیدو یاال داشتم دنبالش مکنده شده بودم و ح نیشدن دستم از زم دهیاز خودم نداشتم، چراکه با کش يا اراده

 یب يکه چرا دربرابر تماس ها شمیندیب نیخاص به ا يکه بتوانم در آن لحظه  نیبه طرف فرانک، بدون ا

 دهم؟  ینشان نم یمرد واکنش نیدست ا يمهابا

از  شیطفلک ب. رفت ادمیحال خودم از  افتم،یوخامت حالش را در یوقت زیکرد و کنار فرانک زانو زد، من ن میرها

افتاده و مثل مار در خودش  نیزم يهوش رو یما با خطر دست و پنجه نرم کرده و حاال کبود و ب يهمه 

 .بود دهیچیپ
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 :زدم شیصدا یطاقت یب با

  "!فرانک "-

را که همراه آورده بود درون  ياو را باز کرد و نور چراغ قوه ا يبرد و با دو انگشتش پلکها شیدست پ فرزاد

کرد  یبلند م نیبرگرداند و همانطور که او را از زم بشیبعد هم بالفاصله چراغ قوه را به جمردمکش انداخت، 

 :خطاب به من گفت

 ".کمکم کن بذارمش کولم "-

 چیه یب زین میمش رح م،یبه راه افتاد تمییسو ياطاعت کردم و با تمام توانم کمکش کردم و هردو به سو فورا

 .فقط نظاره گر دورشدنمان بود یحرکت

را باال  یفانوس نفت چیپ زیخواباند، من ن یتختم م يبرق قطع بود، همانطور که فرزاد فرانک را رو میدیرس یوقت

 :تخت کشاند يفرزاد مرا به سو يصدا. دمیکش

 ".ادیکه داره به هوش م نیمثل ا"-

 ایبه دوروبرش نگاه کرد، گو ریاز کرد و با تحزدم، چشمش را ب شیصدا یلبم نشست و با خوشحال يرو يلبخند

 ....گشت یاز اتفاقات گذشته م يبه دنبال رد

 :گفت فرزاد

 "فرا؟ یخوب"ـ

 :خورد یکم لبش تکان کم

 ".....آره، انگار خوبم"-

 :شد شیاحوال من و عمو يایفورا جو و

 "ن؟یدیند یبیآس.... شما"-

 :زدم يتکان دادم و لبخند يسر

 "!من که خوب خوبم"-

 :ما داد يبه دست هر دو یآب وانیل فرزاد

 "!آره، البته بعد از نصفه جون کردن ما "ـ
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ام محو  یشوم از زندگ ي هیآن سا! چه قدر لذتبخش بود دم،یتشکر آب را از دستش گرفتم و نوش یو ب دستپاچه

است حال آن  نیکنم چن یم الیهم خ دیرفت، شا نییپا میمدت از گلو نیبود که درا یآب خوش نیاول نیشده، ا

 ......از وجودم گم شده بود یکردم، انگار قسمت یام حس م نهیدر س قیعم يکه درد

 :با فرانک ردوبدل کرد و بعد رو به من گفت ینگاه فرزاد

 "!طور هم تو نیهم. خالص شده میمش رح گهیکرده بود، حاال د ریتسخ دارویاون زن، سرا "ـ

 :ردو نگاه کردمبه ه قدرشناسانه

ازتون  يدونم چه جور ینم. کابوس خالص شم نیبدون کمک شما محال بود از ا... دیشما واقعا کمکم کرد "ـ

 "!یعال ،يبود یفرانک تو عال. تشکر کنم

 :دادند، آنگاه فرزاد گفت زیلبخند تروتم کیتشکرم را تنها با حرکت سر و  جواب

 "نهفته ست؟ یچه قدرت شیاون ظاهر گل منگول ریکنه ز یباور م یک! طال یآت يدست و پنجه  "ـ

 :به خود گرفت يخنده دار ي افهیباال انداخت و ق ییابرو فرانک

 "!ریمنو دست کم نگ یبله خان عمو؛ مامان آت "ـ

 :گفت یو به شوخ دیداشت سربه سر برادرزاده اش بگذارد چهره درهم کش میتصم ایکه گو فرزاد

 "کنه؟ شیتونه کار یپس چرا طلسم بخت تو رو نم "ـ

 نیما اشاره کرده واقعا ناراحت شدم، فرانک هم مشخص بود که از ا يهردو یدگیبه ترش میرمستقیکه غ نیا از

 :امدهیخوشش ن یشوخ

 ".خودم نخواستم شوهر کنم "ـ

 :رحم بود یهمچنان ب فرزاد

 "!جمله برام آشناست نیچه قدر ا "ـ

 :گرداند ياز او رو يبا دلخور فرانک

تو مهد تمدن هم نتونسته تفکرات پشت  یزندگ! یمن يمالحظه  یب يسر و تهت رو بزنن داداش همون دد "ـ

 ".تونو پاك کنه یکوه

 جهینت ایبود  دییدانم دنبال تا یزد و نگاهش را از فرانک به جانب من چرخاند، نم ییفقط لبخند دندان نما فرزاد

  ند؟یخواست در چهره ام بب یرامضربه اش  ي
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ام شده بود و  یمتوجه ناراحت. را روشن کنم يکتر ریآشپزخانه رفتم تا ز ياز او برگرفتم و به سو دهید یتلخ به

کنم تا به  يکمدم جاساز يدرآورم و تو بمیخواستم لوح را از ج یکه م یوقت یحت د،ییپا یمرا م یرچشمیمدام ز

 ....خواست یچه از جانم م مدان یداشت، نم یآب روان چشم از من برنم يتو ندازمیموقعش ب

**** 

کالس پخته بودم از آن ها  يبچه ها يکه روز گذشته برا ییها کیرا کنار من خوردند، با پن ک صبحانه

گفتم که کوهان به پن  یکرد، وقت فیام تعر ياز دست و پنجه و کدبانوگر یکردم، فرزادخان حساب ییرایپذ

 يچهره  کیاز  يا نهنشا یرچشمیدر هر خنده اش ز دند،یخند یحساب يواریکاغذ د دیگو یمن م يها کیک

بسته  نیمخلوق خدا در بدتر نیجستم، چرا قشنگ تر یها پاك شده باشد م لیو سب شینقص که از انبوه ر یب

مرد شده ام،  نیدارد که من ناخودآگاه جذب ا قتیحق نیهم به نفعم باشد، ا دیشا! ممکن ارائه شده است؟ يبند

درون  اپازونیمثل د یخودم متأسفم که لرزش يواقعا برا. کنم یتوانم از او چشم پوش یراحت تر م يطور نیا

 نیاحساس من تحس نیاگر ا یحت! کنم یست حس م يگریکه متعلق به زن د يقلبم به خاطر مرد يسلول ها

. تحمل است و به شدت وجدانم را معذّب کرده رقابلیبازهم اسفناك و غ عالقه، هیشب يزیمطلق باشد نه چ

 ....ندارم زین را نشیحق تحس یمن حت دیشا

 :فرانک گفت ینبودند ول لیم یآن ها خواستم تا شروع ساعت مدرسه بمانند، چندان ب از

 هیده، با  یم رو از دست ممه یلیقرار خ هیعمو  میبرس ریسمت تهران، آخه اگه د میزودتر حرکت کن دیما با "ـ

 "!گذار هیسرما

 :تعجب گفتم با

 "کنه؟ يگذار هیقراره بابات سرما یتو که گفت "ـ

 :جواب داد فرزاد

الزمه، تا االن دوتاشون  کیکنه، حداقل سه تا شر نیرو تأم هینداره که بتونه کل سرما يداداش اون قدر"ـ

 ".شه یم دایپ يجور هی شمیجورن، سوم

 :دادم شنهادیپ یچه حساب يدانم رو ینم

 "!باشه باهاتون شراکت کنه لیکنم، ممکنه ما یبا پدرم صحبت م "ـ

 :گفت يشد و فرزاد با انرژ داریدر نگاه هردو پد يخرسند آثار

 "!میپس منتظر ؛یعال اریبس "ـ
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 !کند يهمکار ینیغولتشن نخست کیحال من مطمئن نبودم که پدرم حاضر شود با  نیتکان دادم، با ا يسر

 :کردم، گفتم یم یکه با فرانک روبوس یموقع

 "؟يگرد یبرم یک "ـ

 :زد يلبخند

من کارم تهران تموم شده و  يتو برگرد یهرچند که وقت ؟يگرد یبرم یبپرسم ک دیبار من با نیا دیشا "ـ

 "!نجامیا

 :دمیاز سر تأسف کش یآه

من  ای ،یازدواج کن تیثال تو با خواستگار تهرانم م،یباشه که ما بازهم کنار هم باش یراه دیدرسته؛ اما شا "ـ

 ".بمونم نجایا

 :گرد شد یاز خوشحال چشمش

 "؟یجا بمون نیواقعا احتمالش هست ا "ـ

 :دمیدرهم کش چهره

خاطرات .... شما، کوهان، پدرت، مادرت ياز خانواده  یول.... کردن تمیاذ نجایمردم ا ،یلیخب راستش نه خ"ـ

 يمنتظر ای یتهران بمون يخوا یتو چه طور؟ م! برم یشون لذت م يادآوریبرام مونده که تا آخر عمر با  یجالب

 "ازدواج بده؟ شنهادیبهت پ يکه دوستش دار یکس

 :نوبت او بود که چهره درهم بکشد حاال

 دهیو تو رو ترشبه سن من  يدختر نجایمردم ا! بذاره شیدونم اون قدر شعور داشته باشه که پا پ یم دیبع "ـ

 "!کنن یحساب م

 ...متأسف بودم مانیهردو يبرا

 يکار نیهمون طور که من قصد دارم همچ ،یازدواج کن تیدم با همون خواستگار تهران یم شنهادیپس پ "ـ

 ".کنم

 :گرد شد چشمانش

 "؟يخواستگار دار ؟یگ یم يجد! ؟یچ "ـ

 :تکان دادم يسر

 "!بله، مامان جونم برام نقشه داره، پام که به تهران برسه کار تمومه "ـ
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 :دیمکث کرد و بعد درآغوشم کش يقدر

 "!کنم یم یخوشبخت يبرات آرزو "ـ

 :دمیرا پشت کمرش کش دستم

 "!طور گلم نیمن هم هم "ـ

پرپشتش  يپنجه درموها باشد، دهیرا شن مانیصحبت ها دیرس یبه نظر م یول ستادهیکه با فاصله از ما ا فرزاد

 :دیفروبرد و غر

 "!تون رو اعصابه يهند لمیگه ف یکوهان حق داره م گه؛ید نیزودباش "ـ

 :که او نشنود غرزدم يجور رلبیز

 "!زنه ینق م نیا ستین نجایحاال که کوهان ا "ـ

مدرسه دنبالشان آمدم و بعد همان طور که آن  يدر ورود يتا جلو. میو باالخره دل از هم کند میدیهردو خند و

سالم از پشت سرم باعث شد بچرخم و  يصدا کدفعهیشدم،  شانیرفتند غرق تماشا یدو، تپه را به سمت باال م

 :و جوابش دهم نمیرا بب يخسرو

 "!ریسالم، صبح به خ "ـ

 :آنگاه گفت ست،یشدند نگر یو به آن دو که دور م ستادیا

 "!نیخانواده جفت و جور شد نیابا  یانگار حساب"ـ

 :ادب جواب دادم تیمحض رعا یداشته باشد ول یکردم به او ربط ینم فکر

 "داره؟ یخب آره، اشکال "ـ

 :را فروخورد لبخندش

 "!دیهست یمیصم نقدریبا خواهرش ا یکرده ول اهینه، اما برام جالبه که کوهان روزگارتون رو س "ـ

 :به خود گرفتم یاحساس یزند خوشم آمد و حالت یمؤدبانه حرف م نقدریکه ا نیا از

 "!!کرده يقهوه ا) چشمانم را گرد کردم..... (نکرده اهیکوهان روزگارم رو س یول! بله "ـ

 :زد میچشمانش گرد شد، خواستم بروم که صدا زیاون

 "!.....لحظه هیخانم خجسته،  "ـ

 :ستادمیا

 "!دییبله؟ بفرما "ـ
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 :پا و آن پا کرد نیا یکم

 "چه طور بگم؟.... راستش "ـ

 ایخواستم حرف دلش را بزند و مرا غرق در رؤ یبود با ولع از او م ستادهیا میرو به رو شیدو روز پ یکی اگر

 نیباشد نداشتم، انگار هم ستادهیکه مقابلم ا يگریهر مرد د اینسبت به او  یحاال اصال احساس خوب یول! سازد

 ایتمام احساسات و عواطفم نابود شده  م،کرد یدور م ممیرا از حر منیکه آن اهر یامروز صبح درست هنگام

 !زنم به آن راه ینابودش کرده و من حاال دارم خودم را م یکس

 دیدون یم نند،یمارو درحال صحبت بب انیبچه ها به مدرسه م یچون دوست ندارم وقت دیتر بگ عیلطفا سر "ـ

 ".ن گهیعاشق حرف درآوردن واسه همد نجایکه؟ مردم ا

 :کرد دییتأ اسگالنه

 "..... دارند يبله حق با شماست، واقعا اخالق بد "ـ

عنق  يداشت، برعکس آن پسرخاله  یجذاب يچهره  ییخدا! بکوبم وسط شکمش یکیداشتم  دوست

مرتب  شیکرده و موها غهیو پرپشتش بود، سه ت اهیس يها شیاش که تمام هنرش آنکارد کردن ر یالغرمردن

 .هم داشت یخوب يشود گفت قدو قواره  یو م دیرس یبه نظر م یتوپر و عضالن زیش نبود، اندام

رفت سمت دفتر،  یعذرخواه کیاز بچه ها حواس ما را پرت کرد و او هم با  یگروه یسالم دسته جمع يصدا

 ؟!رود یگذارد م یبچه ها را تا بناگوش بازکرده م شیشعور حاال که ن یب

**** 

 »روز سرنوشت ساز کی«

آزردن من ندارد، حوصله  يبرا يا زهیانگ گریکوهان د دیرس یگذشت، به نظر م یاتفاق خاص چیه یاول ب زنگ

بچه ها هم نتوانست سرحالم  يمورد عالقه  يمشاعره با ترانه ها يباز یرفت، حت یداشت سرم يام بدجور

اشعار کودکانه خواند که باعث  طنتیدو بار با ش یکیکم بود، فقط  یلیمشارکت کوهان در ترانه ها خ اورد،یب

در پشت صدا و رفتارش را  دهیخواب يحال سرد نیبا ا. ها نیو ا ییبچه ها شد، مثل همان جوجه طال يخنده 

 ...کرد یو تلخ نگاهم م دیخند یکردم، او تلخ م یحس م یبه خوب

 ییکنند کوهان را که با قدم ها يسپر يازو ب يرفتند تا زنگ ورزش را با شاد یم اطیها که به سمت ح بچه

 :رفت صدا زدم یبه سمت درکالس م نیسنگ

 "!صبرکن کوهان "ـ
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 :دمینفر از کالس صبر کردم، آنگاه پرس نیو منتظر ماند تا حرفم را بزنم، تا خارج شدن آخر ستادیا

 "؟یستین شهیچرا مثل هم "ـ

 :را باال انداخت شیابرو کیرا تنگ کرد و  چشمانش

 "!ا؟یدوست دار "ـ

 !ییپروا یهمه ب نیام گرفت از ا خنده

 ".شک کرد تیبه سالمت دیبا یکن یمثل آدم رفتار م یآخه تو وقت. نگران شدم ینه، ول "ـ

 :خورد یموج م شیدر صدا یدلتنگ هیشب يزیکردم چ حس

 "؟يبر يخوا یگه که م یفرا راست م "ـ

 :نگاهش کردم ریتح با

 ".نجایآره، به هرحال کارم امسال تموم شده ا.... خب "ـ

 "؟يگرد یبرم ؟یسال بعد چ "ـ

 :دمیبال یابراز محبت سربسته اش به خود م از

 ".....داره یبستگ.... ستیمعلوم ن "ـ

 :بود یشاک کامال

 "؟ياریبهونه م يحاال کم آورد ،يبد لیتشک رستانیکالس دب هی نجایا يقول داد ،يتو قول داد یول "ـ

 "ارم؟یکه کم ب نیا ؟یخواست ینم شهیهم نویتو مگه هم "ـ

 :دیدرهم کش چهره

جا تو  هیبگم سهراب  يخوا یم! يایتو افق محو شدن م ينکن بابا؛ واسه من افه  شیفارس لمیف یالک "ـ

 "شه، نه؟ یشاعرانه ترهم م ينجوریا رلوت؟یکو نیبرات نگه داره باهاش بر قشیقا

 :زدم يلبخند

 "شم؟ یرسه دارم تو افق محو م یاالن به نظر م "ـ

 "!عیاوف، چه قدر هم ضا "ـ

 "کنم استاد؟ کاریچ یگ یم"ـ

 :دیرا بر حرفم

 "!ينگاه بهش بنداز مین هی هیکاف ره،یم یداره واسه ت م یممدل نیجا پابند شو و بمون، بب نیهم"ـ
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 :نه ایکند  یم یدانستم شوخ ینم

 "ما؟ینداشت ینیحد غارنش نیتاا یشوخ گهیکوهان؟ د "ـ

 :را برد باال شیصدا

چند نفر  یفهم یحاضرم قسم بخورم اصن نم! امواج عاشقانه افتیدر يتو یکدومه؟ تو اصن خنگ یشوخ "ـ

 "!فرصت مناسبن تورشون رو برات پهن کنن هیدور و برت هستن که منتظر 

 :دمیغر

روم گذاشتن که  رادیو ا بیامروز صد جور ع نیتا هم انجیمردم ا یرو تمومش کن، در ثان یادب یاوال ب ن،یبب "ـ

 رندهیماهواره ست افتاده رو گ تیاون امواج عاشقانه هم احتماال پاراز! ده چه قدر بهم ارادت دارن ینشون م

 "!يهات به اشتباه افتاد

 :بار او خنده اش گرفت نیا

 "!لهیهات تعط رندهیگ ست،یاز فرستنده ن بیقبول کن ع "ـ

 . اطیرفت به طرف ح و

زد که مرا  یبه هرحال او داشت به آب و آتش م ؟یکند مرا بچسباند به ممدل یتالش م نقدریدانستم چرا ا ینم

گفت امواج  یحرف فرانک افتادم که م ادیبه  اریاخت یب. دانم یرا هم اصال نم لشینگه دارد، دل يجور کی

 تیها رندهیارسال شده که گ فاز آن طر يزیچ یعنی يبند یدل م یشود و وقت یمنتقل م عیسر یلیخ یحس

 ....داشتم؟ یحس یمن درحال حاضر به چه کس! حسش کرده

 ....کند یحتما فرانک اشتباه م نه؛

 **** 

کردم،  یحس م میرا رو یصادق نیدادن به بچه ها بودم، نگاه سنگ نیمشغول تمر اطیح يمدت که تو تمام

! کردم حتما هست یهم نبود فکر م ياگر خبر یشعور بدجورکک به جانم انداخته بود و حاال حت یکوهان ب

 يو خودم رفتم کنار يباز یتوانستم حواسم را جمع کنم، بچه ها را فرستادم پ یکرد نم ینگاهم م یوقت

 یش را حس ما رهیچشم دوخته بود و من کامال حرارت نگاه خ اطیبه ح شهیاز پشت ش ینشستم، هنوز صادق

گذاشته و حاال خودش مثل فرهاد کوه  یرا نگفته باق يزیصبح پسرخاله اش آن حرف مبهم را زده و چ. کردم

مرد  شیخواهند ببندنم به ر یکه م نیبه ا نه! مردم پشت کوه چه مرگشان است واقعا؟! کند یکن نگاهم م

 !هستند، حاال عالف بماند میبرا دنیه کشپدر دوبچه، نه به حاال که دو نفر ظاهرا مشغول نقش يچهل ساله 
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از  یکیدستش بود،  يتو نتونیسرم را باال گرفتم، دو عدد راکت بدم ستاده،یمتوجه شدم کوهان مقابلم ا کدفعهی

 :آن ها را به سمتم دراز کرد

 "!میکن يپاشو باز "ـ

اش  يچه قدر هم باز م،یشد يدعوت خوشحال شدم، برخاستم و راکت را از دستش گرفتم و مشغول باز نیا از

 گریکدی يباز ياز نحوه  یگاه م،یدیخند یاراده م یآمد که ب یم شیپ ییها تیموقع يخوب بود، هنگام باز

داشتم به آن ها  میو من تصم دندکر یبچه ها با غبطه به ما نگاه م. میکرد یم یشوخ یو گاه میگرفت یم رادیا

معلم  کیبا  يداشته باشند که روز ادیبه  شهیبه دلشان نماند وهم عقده ادیکنند تا ز يفرصت دهم با من باز زین

 !!کرده اند، اما بعد متوجه شدم علت غبطه خوردنشان کوهان است نه من يباز نتونیبدم(!) باحال یلیخ یلیخ

 يباز نتونیبه بدم ستادندیو باهم ا يرفت سراغ خسرو یکه صادق دمیجفت چشمانم د نیکه خورد با هم زنگ

 !بشر نیکردن، اه اه اه چه قدر حسود است ا

 ***** 

 :ام رفتم، عالف یبه سمت گوش امکیپ کیت کیت يبودم که با صدا يآشپز مشغول

نقشه  يخودیپس ب ،یمردم پخش کن نیرو ب تیکارت عروس گهیذارم که دو روز د یدست رو دست نم من«

 »نکش

 نیا يآمد درباره  ینم ادمیکه  نیا گرید يآدم، و از سو نیشدن ا یرتیبه خاطر غ کسویتعجب شدم، از  غرق

 نیکه هست از طرف فرانک متوجه ا یحساب هرکس نیصحبت کرده باشم جز فرانک، با ا یموضوع با کس

 !موضوع شده

فرانک باخبر  قیروز از طر مین کیظرف  یرفت چرا که قادر نبودم حدس بزنم چه کس یکجا نم چیبه ه فکرم

 شده که قصد ازدواج دارم؟

ناشناس عالف دهم و سر از ماجرا درآورم، اما  ي بهیغر نیبه ا یگفت جواب یم میکه تمام سلول ها يوجود با

که به ذهنم  يتنها فکر. داد یم ینیمغزم بود به من دستور عقب نش يزنگ دار فرزاد که تو ينگاه نافذ و صدا

 .روستا کمک بخواهم ي بود که از نابغه نیا دیرس

گذاشته و مشغول  نیزم يکه بغچه اش را رو دمیکه کالس ها شروع شود کوهان را د نیآن روز قبل از ا يفردا

هنوز در عالم  یبزرگ تر شده ول زیکوهانک بود که چند سا قایمورچه هاست، دق يچوب فرو کردن در النه 

 !!خودش غوطه ور است یبچگ
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 "!کوهان "ـ

 :انداخت نیزم يجا برخاست و چوب را رو از بالفاصله

 "!سالم "ـ

 "؟يکرد یم کاریچ یداشت.... سالم "ـ

 !وانمود کرد که دستپاچه است یکه دستپاچه شده باشد ول دیرس ینظر نم به

 "!اون باال، کمکشون کردم دیرس یها قدشون نم یتکوندم، طفل یداشتم درخت گردوشونو م! یچیه... هـ "ـ

 :تکان دادم يسر

 "؟!یزن یم ریخ! نیآفر "ـ

 "بود با بنده؟ یشیبله؟ فرما! میچه کن گهید "ـ

 !که ناگهان به خود گرفت، بزمجه یسان ختهیام گرفت از لحن فره خنده

 "؟یکن یکمکم م ،يبرام انجام بد يکار هیخوام خواهش کنم  یراستش م "ـ

 :نوك انگشت فرق سرش را خاراند با

 "هست؟ يداره، حاال چه کار یبستگ "ـ

 "قا؟یداره دق یبه چ یبستگ "ـ

 "!کنم حیکار تفر نیکه خودم چه قدر با ا نیبه ا "ـ

 :تا بناگوش باز شد ششیبدجنسش انداختم، ن يبه چهره  يعاجزانه ا نگاه

 "هست؟ یخب حاال چ "ـ

 :عالف را نشانش دادم يآوردم و شماره  رونیب بمیج يام را از تو یگوش

از  یشناسه و حت یرسه کامال منو م یده، به نظر م یم امکیشماره مدام بهم پ نیا اب یکه کس هیمدت ن،یبب "ـ

 "؟یشناس یشماره رو م نیتو ا نمیخواستم بب یهم مطلعه، م میمسائل زندگ نیتر یخصوص

 :کرد يغرغر رلبیز

 "!مخابراتم ریفکر کرده وز "ـ

ها و بعدش هم مکالمات  امکیبه کل پ -که چه عرض کنم؟ –به شماره  یرا از دستم گرفت و نگاه یگوش و

 :آورد یداشت کفرم را باال م گریلبش کش آمد، د يواتساپ انداخت و کم کم لبخند نامحسوس رو

 "انا؟یاح دینشد یخاص يجناب سروان متوجه نکته  "ـ
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 "!نه هنوز؛ صبرکن "ـ

 .دوست دارد انجام دهد یکند، لذا گذاشتم هرغلط ینم یکمک اوردیکه تا تهش را درن دمیفهم

 ...گرد شده نگاهش کرد يو با چشم ها دیبرق از سرش پر کدفعهیرا که باز کرد  امکیپ نیآخر

 "؟یکن یعروس يخوا یتو م! ؟یچ "ـ

 !شده یمهم زیاحمق را بگو فکر کردم متوجه چ من

 :دمیغر یحوصلگ یب با

 "نه؟یهم دهیکه به ذهنت رس يتنها نکته ا يکرد رورویز مویکل گوش ؟یبله؛ حاال که چ "ـ

به  يزیکه چ نیشد، آنگاه مثل ا رهیبه افق خ یخاراند و کم لیدل یاش را ب ینیرا به دستم داد و نوك ب یگوش

 :ذهنش برسد گفت

 ".....بهمون گفته بود، منتها ییزهایچ هیالبته فرانک "ـ

 يکند و جور یگرد م میچشمانش را برا نجوریا خبر هم دارد و ادوباره به فکر فرو رفت، پدرسوخته از ماجر و

 !شنود یرا م يخبر نیبار است چن نیزند انگار اول یحرف م

 :درهوا زد و گفت یبشکن کدفعهیمکث  یاز لحظات بعد

 "؟یاوک ،يعنوان جواب اس هاشو ند چیفقط حواست باشه به ه. مطمئن شم دیمنتها با دم،یفکر کنم فهم "ـ

 :نازك کردم یچشم پشت

 "!کردن یگومبا گومبا بهم حال ي وهیبه ش یجنابعال يقبال پدروعمو! بله "ـ

 :زدم شیتکان داد و خواست برود سراغ کارش که صدا يسر

 "؟يمشکوك شد یبه ک یبگ يخوا یکوهان؛ نم "ـ

 :باال داد مانهیفه یرا به حالت ابروانش

صورت مرتکب تهمت  نیدر ا ارم،یرو ب یتونم اسم کس ینم ماریبه دست ن یکه مدارك کاف یتا وقت ر؛یخ "ـ

 "!هیشدم که از گناهان نابخشودن

 ! شده و من خبر ندارم؟ دینقدرمقیا یچه وقت نیا یلیبابا؟ خداوک نه

اگر  یبودم موفق شود، من درحال حاضر کامال به او اعتماد داشتم حت دواریام یدارد ول يدانستم چه نقشه ا ینم

 .باشد نیزم يپسر رو نیتر طانیش
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گفت،  یبه آنها م ییزهایو داشت چ دهیکش يکنار کیرا  بایکه هاجر و ز دمیاول کوهان را از دور د حیتفر زنگ

به آن  یباشم، لذا بدون آن که توجه شیها یاو با همکالس یندارد کنجکاو هم صحبت یلیبا خود فکر کردم دل

که مشغول  سهینف. نشستم داشتمکه درتمام عمرم  یصحبتهم نیدفتر و کنار نچسب تر يها کنم رفتم تو

تا  ششیمن ن دنیبه دهان فرو کند، به محض د دیبا شیاز کجا ندیکهنه بود تا بب یدانمارک ینیریش کی یوارس

 :بناگوش بازشد

 "!عالمه خبر دست اول برات دارم هیکه  ایب"ـ

 یبا ب. استراحت يتوانستم بروم برا ینم يگرید يفعال جا یاخبارش نداشتم، ول دنیبه شن یلیتما چیه واقعا

 ....چشم به دهانش دوختم یلیم

 :نشنوند يزیچ يو خسرو یتر آورد و مثال آهسته صحبت کرد که صادق کینزد یرا کم سرش

زنن، تا  یتنهان و دارن باهم حرف م يو خسرو یاومدم دفتر، متوجه شدم که صادق یکه داشتم م یصبح"ـ

 يجور نیخب ا«: گفت يبه خسرو یزنن پشت در گوش واستادم، صادق یحرف م یبه چ دارن راجع دمیفهم

 خرشپا اون پا کرد و آ نیا یکم هیهم  يخسرو» بهش؟ یگ یبدبخت چرا نم ،يد یکه از دستش م

ساعت  یعنیتکون داد که  يسر هی» ورزش«: هم گفت یصادق» داره؟ یخجسته ساعت آخر چه کالس«:گفت

 "!گم یآخر بهش م

خواسته حرف دلش را به من بزند و ابراز  یم يباور کنم که آن روز هم خسرو دیبا یعنی د،یاز سرم پر برق

فرمول  کیحال طبق  نیخاطرخواهم شده باشد، با ا پیمرد خوش ت کیعالقه کند؟ ته دلم غنج رفت که 

امواج عاشقانه  افتیرکند، به محض د یصدق م یرانیا يبه اتفاق خانم ها بیقر تیاکثر ينانوشته که برا

نه؛ من «: میبگردم، مثال با خودم بگو یمانع عاطف کیکه دنبال  دهیتاقچه ام باال رفت و حس کردم وقتش رس

 »زم؟یبه سرم بر دیبا یچه خاک یعشق یدوراه نیحاال با قرار گرفتن در ا ایآه خدا! هستم يگریعاشق کس د

که من  نیضمن ا! وانمود کنم که اصال خوشحال نشده ام متوانست ینم یخنده ام گرفت، واقعا حت اریاخت یب

 کیکه دربرابر فرزادخان داشته ام  یکنم حاالت یعشق نداشتم و فکر م يبرا يا نهیاصال درحال حاضر گز

که بابت کمک به  یبه خاطر آن همه زحمت یقدرشناس یحت ایمطلق،  نیتحس هیشب يزیتوهم زودگذر است، چ

 ،يگریدل بستن است نه مرد د قیمثل او ال یگفت فقط کس یته دلم م يزیچ یمن متحمل شده است، ول

 ریشوهرش بفرستد ز يدرباره  يالپردازیو مادر کوهانک اکنون حق دارد مرا بابت خ دمیرس ریکه د فیفقط ح

 !نیوتیگ
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و  دیایبا خودش کنار ب يمانم که جناب خسرو یمنتظر م گر؛یچه کار کنم؟ معلوم است د دیحاال من االن با خب

و  طیکردن شرا نیسبک سنگ يبخواهم برا یمثال فرصت یالک دیبه من ابراز عالقه کند، آن وقت من هم شا

 ! بله یفرستادن جواب قطع

و  پیمحاسن هم نبود و ت یب یلیبشر را در ذهنم مجسم کنم، خداوک نیکردم تمام محاسن ا یزنگ آخر سع تا

 يا! شد؟ یو ذهنم از تصورش اقناع نم دیچسب یدانم چرا به دلم نم ینم یاشت، ولد يندیواقعا خوشا ي افهیق

 لیتما يممنوعه ا ي وهینقدر به میچرا ا گر؟یزند د یبه دلم چنگ نم يمرد چیچه مرگم شده که ه ایخدا يوا

 یکه چه طور م نیکردم، ا یرا درك م فهیحق فکر کردن به او را هم ندارم؟ کم کم داشتم ضع یدارم که حت

 !میداشته باش مانیاهایتبر به دست در رؤ یغولتشن د،یسوار بر اسب سف يشاهزاده  يشود به جا

****** 

 يکوهان با عجله به سمت در ورود دمیکردم که د ینگاه م اطیدفتر به ح يپنجره  يدوم از تو حیتفر زنگ

رود، نگاهم را از او به جانب در چرخاندم و متوجه شدم که کوهانک دوان دوان دارد خودش را به  یم اطیح

نقص که شامل مانتو و شال خوش رنگ و  یخوب و ب یرساند، پشت سرش هم مادرش با حجاب یکوهان م

کنند، دوم  یچه م نجایا نهایکه ا نیصحنه، اول ا نیا دنیکردم از د رتیزد، ح یو لبخند م ستادهیبود ا يبلند

 نیو آست يروسر یقابل درك نبود، نه به آن که مقابل برادرشوهرش ب میخانم برا نیدر رفتار ا یتناقض نیچن

 !حجاب کرده بانهینجقشنگ و  نقدریکه ا نینه به ا ندینش یکوتاه م

 سهیو نف يو خسرو یصادق زیلذا درمقابل نگاه استفهام آم ست،یدفتر ن يفکر کردم جواب سؤاالتم تو باخود

 یزد ول میصدا سهیکه نف دمیشن اط،یو بلند شدم و باعجله رفتم سمت ح زیم يکاره ام را گذاشتم رو مهین يچا

 !داشتم يمحلش نگذاشتم چون درحال حاضر کار مهم تر

 یکه از درخت خودش را باال بکشد سع يدستش را دورشکم کوهان حلقه کرده بود و مثل بچه ا کوهانک

 .او هم صبورانه مشغول خوش و بش با مادرکوهانک بود! ز کوهان برود باالداشت ا

و بوسه  دیکرد، او سر کوهان را جلو کش خکوبیاز مادرکوهانک مرا درجا م يگرید ي رمنتظرهیحرکت غ ناگهان

 ! قربان صدقه اش رفت که هنگ کردم يو گونه اش نشاند و جور یشانیمحکم و جاندار به پ يا

 . کردند و رفتند یهم دست کوهانک را گرفت و خداحافظ بعد

 :از آن که به جمع دوستانش برسد توسط من شکار شد شیخندان از آن ها جدا شده بود، پ یکه با لب کوهان

 "!لحظه هیکوهان  "ـ
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 ...و منتظر ماند ستادیا

 "مگه نرفتن با عموت؟ نایزنعموت ا نیا نم،یبب "ـ

 :به هم گره خورد ابروانش

 "د؟یسیل یمنو م ينجوریزنعموم بود ا نیاگه ا! ا؟یدار يزنعمو؟ عجب دل خجسته ا ؟یچ "ـ

 ستندیفرزاد ن يها زن و بچه  نیاالن چه گفت؟ ا نیا ستاد،یو زمان از حرکت ا نیلحظه کامال زم کی يبرا

 :کوهان با تعجب براندازم کرد دیرنگ از رخم که پر ؟یعنی

 "؟ییهویچت شد  "ـ

 نه؟ ایدانستم االن اگر حرف بزنم خودم را لو داده ام  ینم

 "ستن؟یفرزاد خان ن..... يزن و بچه  نایا.... یبگ يخوا یم یعنی "ـ

 :داد لمیتحو يکج و کوله ا لبخند

 "!!بده لیخواد ادامه تحص یعموم قصد ازدواج نداره فعال م! عمه شهرزادمه نینه بابا، ا "ـ

 :بکشم غیخواستم ج یم

 "کوهانک هم پسرعمه ته نه پسرعموت؟ یعنیعمه ته؟  نیان اکوه "ـ

 "؟!بله خب "ـ

 :میگو یدارم چه م دمیفهم ینم اصال

 "؟يسرکارم بذار یخواست یم ن؟یپس چرا از اول نگفت "ـ

 :را تنگ کرد چشمانش

 یچه نسبت قایدق نایکه من بهت بگم ا يدیاوال مگه تو پرس! یکن یباور نم ا؛یدار يگم دل خجسته ا یم "ـ

 فیکه رسما تشر ياون قدر تو کف عموفرزاد ما موند هیدونستم که سرکار عل یمن از کجا م ایباهام دارن؟ ثان

 یچیبهت ه میگرفت میباهم تصم ،فرزادش باباشه ییدا يسرکار؟ ثالثا خب کوهانک گفت تو فکر کرد يبرد

 "!باشه یقوط يتو یچند وقت هیتا حالت  مینگ

 !شیخواست با چکش بکوبم وسط دندان ها یداد که دلم م لمیگشاد تحو به شدت شین کی و

 یمادرش چه نسبت ایام که کوهانک  دهیکس نپرس چیلحظه از ه نیگفت خب، من تا هم یحال راست م نیا با

افتادم که آن روز به من  یحرف ادی کدفعهی! خودم بوده یخانواده دارند و هرچه فکر کردم از تصورات ذهن نیبا ا

 :زده بود
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 "باشه؟ یبود که حالم تو قوط نیحواسم به صاحابش باشه ا یکه گفت نیپس منظورت از ا"ـ

 :زد و گفت يا قهقه

 يجونم افسار داداش فرزادش رو تو ينه بابا، اون که مال قبل ازبرداشت اشتباه شما بوده، خب عمه شر"ـ

 ادیتوهم حواست جمع باشه ز! عمه جونم عبور کنه لتریاز ف دیبخواد نقشه بکشه اول با یهرک! گهیمشتش داره د

 ".کنم عمه م از تو خوشش اومده باشه یدل خوش نکن چون فکر نم

 :باال آمد کفرم

 "!هیجنابعال يکنم عمو یکه فکر نم یچرند نگو، من به تنها کس نقدریا نیبب "ـ

 ".کامال مشخصه "ـ

 .... شوم یتر م عیزنم ضاب يگریحرف د دمید

 "کجاست؟ ه؟یکوهانک ک يبابا.... حاال "ـ

بره، عموفرزادم که  یبه سر م کایعموفرزادمه که االن در آمر یمیاز دوستان صم یکیکوهانک  يبابا! آها "ـ

 نجا،یاومدن ا یماه هی نیتازه کنه بنابرا زانشیبا عز يداریگرفت د میتصم زیعمه م ن رانیاومد ا یداشت م

 ".کایگردن آمر یاواسط خرداد دوباره برم

 ".رسه یبه نظر م دیبا حجاب و مق یلیعمه ت خ یول "ـ

 :به من انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

من جزو باحجاب  يکس جرأت نداشته باشه به دلخواهش بگرده؟ عمه  چیکه ه رانهیاونجا مث ا يفکر کرد "ـ

 "!کاستیآمر يها

 ...شدم قانع

 "بمونه؟ رانیخواد ا یم ایحاال عموت هم اونجا ساکنه "ـ

 "! یستینکن، کالّ درحد و اندازه ش ن يزیموندنش برنامه ر يمنتها برا رانه،یفعال ا "ـ

 قا؟یاالن منظورش چه بود دق نیبه چشمان شرورش انداختم، ا يتند نگاه

 :تکان داد مانهیبه هم قفل شده نشانم داد و سرش را حک يبا دندان ها يلبخند

چند  هی یتون یحاال م! بهت بندازه یمحاله عموفرزادم گوشه چشم ،يعمه م هم بگذر لتریاگه از ف یحت "ـ

عشق جانفرسا له  هیشدن، چون  تهیواسه ل يهم دار یخوب يبهونه  ينجوریا. يایناکام ب يعاشقا يافه  یوقت
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 يدید هوینشو،  دیرفته، البته ناام يواب رد دادنداشته ت ج يبه تمام خواستگارها گهیلهت کرده کاکو، بعدش د

 ".بر وقف مرادت بگرده دیروزگار عشقش کش

 :بردم اسگالنه فعال شد یک مصحح

 ".وفق "ـ

 "؟يمن دار يها یبه غلط امالئ کاریچ ریتو به دردت بم! یحاال هرچ "ـ

 :خود آمدم به

 "!نتینخست يبرو بابا دلت خوشه با اون عمو! تونو برداشته یتوهم کل زندگ "ـ

 :دمیگفت که به وضوح شن يزیچ رلبیز

 "!ارواح عمه ت "ـ

 .رفت و

فرانک خبردار شده که  قیام از طر یگوش يفکر که اگر عالف تو نیا ياز رفتنش مثل احمق ها رفتم تو بعد

 یبس الیخ نیا! تواند فرزاد باشد یم زمیم يرو يها نهیاز گز یکیدارم، پس  یتهران کیبه ازدواج با  میتصم

کردم چه جواب  یفکر م یوقت یرا خطاب به من گفته باشد ول يجمالت عاشقانه ا نیبود که او چن نیریش

به » جواب دادن«که کردم، بلکه به خاطر  ییها نینه به خاطر توه... دیکش یبه او داده ام مغزم سوت م ییها

 ...»یاجنب«به قول فرزاد خان  ای بهیغر کی ياس ام اس ها

چه  ایخدا يوا.... موضوع بودم نینگران هم گرید يداشتم عالف خود فرزاد باشد و از سو دیسو ام کیاز  حاال

 پیدرش را ک شیپ یزودپز که تا لحظات کیاو ازدواج نکرده قلبم مثل  دمیچرا تا فهم! جنبه شده ام من یقدر ب

خب کوهان حق ! ترکاند؟ یسوپاپش را م دمهلک شده و حاال دار يها ير از انرژنداشت، پ یبسته و راه خروج

 نشیغارنش يکه در دل نسبت به عمو ياحمقانه ا ازین نیبرده باشد به ا یاش پ يقو يدارد با آن شاخک ها

 ! دارم

از نشستنم  یلحظات. يباز ینرمش دادم به بچه ها و بعد هم فرستادمشان پ يقدر دیورزش که رس ساعت

خب؛ ظاهرا عالف هم دارد  د،یلرز کیت کیت يصدا کیبا  بمیگذشته بود که ج اطیکنار ح مکتین يبررو

 !شود یم ییشناسا
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بله گفتن بود که تو  قیانتخابش هم ال نیواسه اول یحت هانیبرات متأسفم، فقط دوست دارم بدونم اون ک واقعا«

واقعا تمام هنر  ینیافغان بش يملکه  کی يبه جا یکه حاضر ش نیا ؟یبهش بله بگ يخوا یبار م نیواسه دوم

 »!شدم ستهیشا يبانو هیکردم عاشق  یم الیتوئه بدبخت؟ واسه خودم هم متأسفم که خ

  د؟یگو یچه دارد م وانهید نیچه؟ ا یعنی د،یاز سرم پر رتیح برق

برادرزاده اش هرگز  يبردارم چرا که او درباره  زیم يفرزاد خان را از رو ي نهیمطمئنم کرد که گز امکیپ نیا

 .رسد یها به نظر م يمسخره باز نیزند و کال عاقل تر از ا ینم یحرف نیچن

حرف  ادیکنم  پیتا یتا خواستم جواب یها را تحمل کنم ول يور يدر نینتوانستم ا گریبار د نیهرحال ا به

لبم نشست و  يرو يلبخند! را ندهم شیعنوان جواب اس ها چیخواست به ه یکوهان افتادم که از من م

 !کار خود پدرسوخته اش است دمیفهم

 یپرتاب توپ درون حلقه صحبت م حیصح يبه بچه ها انداختم، کوهان داشت با اصغر درمورد نحوه  ینگاه

 !خودش يپا صمد است برا کیکرد و چنان حس گرفته بود که انگار 

شد، نگاهمان که به هم  یم اطیشدم که داشت وارد ح يمتوجه خسرو کدفعهی یکه بروم طرفش ول برخاستم

و خسته  ستادیام ا یآمد سمت من، در چند قدم یداشت م میبامن کار دارد چرا که مستق دمیگره خورد فهم

 :کرد، آنگاه گفت افتیدر یگفت و جواب يدینباش

 "رم؟یرو بگ فتونیتونم چندلحظه وقت شر یمن م د،یببخش "ـ

 چیبه ه گریبچه ها با من خلوت انس برقرار کند مخصوصا حاال که د نیچشم ا يدوست نداشتم جلو صالا

 ....شمیندیتوانستم ب یجز فرزادخان نم ياحد

 :دمیدرهم کش چهره

 ".تو نخ ما هستن يچون بچه ها بدجور نیبگ عیکنم، فقط لطفا سر یخواهش م "ـ

 ".برگردم به کالس عیسر دیبا سن،یکالس رو گذاشتم تا انشا بنو ياتفاقا من فعال بچه ها! بله حتما "ـ

 :جواب دادم یحوصلگ یب با

 "!درخدمتم ارخب،یبس "ـ

چرخاند و انگار  یم واریبه جانب درود ایدوخته  نینگاهش را به زم د،یشد که چه طور بگو ریبا خودش درگ بازهم

 :دیکلمه بگو کیرا کشت که نگاهم کند، باالخره خودش  میکه مستق نیشرم داشت از ا

 ".....یپشت کوه يخانواده .... يدرباره  "ـ
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 :مسخره گرفتم يا جهیدادم و نت قیکه عالف فرستاده بود تطب یامکیحرفش را با پ فورا

جور  نیفقط از حاال بگم که ا! دیصحبت رو شروع کن دیدار میخودتون تصم يفرض ها شیبله، فکر کنم با پ "ـ

 بیدختر غر هیناشناس مزاحم  تیهو هیکه از شما توقع نداشتم با  نیضمن ا! قضاوت کردن واقعا احمقانه ست

 ".دیبش

مزخرف  يها الیسر نیدادم مثل ا حیکنم، ترج یدارم صحبت م یخینگاهم کرد که انگار به زبان مر يجور

و  ستیبه دور شدنم نگر ریبا تح! پوست گردو يبرگردانم و دستش را بگذارم تو يبه حالت قهر از او رو یرانیا

 !بدبخت مفلوك دیبگو يزینکرد که چ یتالش گرید

به راه افتادند، کوهان را صدا  شانیکردند و به سمت خانه ها یبا من خداحافظ یکه خورد و بچه ها به گرم زنگ

 :زدم يکه شد لبخند معنادار کمیزدم، نزد

 "!هیک دمیفکر کنم فهم"ـ

دستش به آن ها فهماند که بروند، آن ها  يکه منتظرآمدنش بودند انداخت و با اشاره  عقوبیبه اصغرو  ینگاه

 :با تعجب به من چشم دوخت. تکان دادند و رفتند یهم دست

 "؟يدیفهم يواقعا؟ چه جور "ـ

 "!یخانم و حماقت خودش با اون اس ام اس کذائ سهینف یفضول ،یچیه "ـ

 :کل صورتش را پوشاند يادم، لبخنداس ام اس را نشانش د و

 "!هیک يدیجواب بده، پس تو هم فهم يجور نیکردم ا یفکر نم! ول يا "ـ

 :تکان دادم يسر

 "!وونهید يآره؛ اون خسرو "ـ

 :اش محو شد خنده

 "نه؛ چه طور ممکنه؟ "ـ

 ...رونیرفت ب یکردم که مثل بچه مظلوم ها داشت از مدرسه م يبه خسرو يحالتش متعجب شدم، اشاره ا از

 يزیخواد چ یها م یاون احمق زنگ ورزش اومد که مثال بهم ابراز عالقه کنه، تا گفت راجع به پشت کوه "ـ

 "نه؟ گه،یخودشه د! بگه تا تهشو رفتم

 ....پرندگان شد يهدف مشغول تماشا یداد و ب رونیرا با صدا ب نفسش

 :گفت یبرخودش مسلط شد با بدخلق یکه کم بعد
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 یو باکالس پیکه مورد توجه مرد خوش ت يدار نویا یستگیشا يواقعا فکر کرد! يآخه چه قدر تو خجسته ا "ـ

 "؟يریقرار بگ يمثل خسرو

 ...رد شود میداند با غلتک از رو یکه صالح م ینگاهش کردم و منتظر ماندم به هر روش رتیباح

صحبت  هیوانمود کنن که مشغول  ژهیو طیاشر هی يرو مجاب کردم که تو بایهاجر و ز یمن صبح ن،یبب "ـ

عاشق خجسته شده و قراره زنشو طالق بده و با خجسته  هانیک«: هستن، موضوع صحبت يسرّ یلیخ یلیخ

 "!لهیپشت در طو: مکان» !ازدواج کنه

 :دیاز سرم پر برق

 "!به خدا يا وونهیکوهان تو د "ـ

 :دیچهره درهم کش کوهان

 "د؟یشن یداشت صحبت اون دو تا رو م یک یدون یم! جواب داده وونهید نیکه فعال تز ا ینیب یآره؛ م "ـ

مورد نظر کوهان  ي لهیشد حدس زد در طو یمسخره بود، هرچند که م يمعما نیا دیجواب کوهان کل مسلما

 :دیلرز میصدا!.... توانسته باشد یم یچه کس

 "!؟یک "ـ

 :را باالتر برد شیاکتاو صدا کی

 "!!یممدل "ـ

 ...دمیصدادار کش یبازدم

 "!!ععععیه"ـ

هر دو عاشق من شده اند؟  یعنی ست؟یحرف حسابش چ د؟یخواست بگو یچه مرگش بود؟ چه م يخسرو پس

که از  نیبگذارد قبل از ا انیخواسته که مرا درجر یراحت نیاز پسرخاله اش به هم یصادق نیپس چه طور ا

 دستم بدهد؟ 

 :کند نیه بود که دهانم را پرچآمد شیپ شیبرا یخوب تیموقع

چه قدر  گهیره؟ آخه من موندم اون د یها؟ مگه به خرجت م رهیم یداره برات م یممدل نیگم ا یم یمن ه "ـ

 "!شده نیلیالتعط نیخنگه که عاشق تو ب

مان  الوگید اتیاز ضرور یکرد، انگار جزئ یم لتریکوهان را ف ي مانهیصم يام اهانت ها ییاعصاب شنوا گرید

 :گرینداشتم د تیحرف ها حساس نیبود و من چندان نسبت به ا
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 "د؟یبه ذهنت نرس يا گهید ي نهیواقعا گز ؟يمشکوك شد یبه صادق....چه طور شد به ممدل....حاال"ـ

 يبر یلیبعده سال تحص يخوا یتهران، م يخواستگار دار یگفتم به فرانک گفت یمن داشتم به هاجر م "ـ

خودشو زد به کوچه ممل چپ و  رونیاومد ب ییاز تو دستشو یصادق دمید ییهویواسم نبود ح ،یتهران شوهر کن

 "!کارت تلفنم افتاد دمیکه د تویگوش يتو يرفت، اس آخر

 !.... بله....

 :گذاشت ینم انیم نیا يفکر یکردم بر اعصابم مسلط باشم ول یسع

که تو  نمیش یمن نم ،یکن یجمع و جورش م يجور هی يرو که زد يگند نیگوش کن کوهان، خودت ا "ـ

 "!يو زنش کفن بدوز هانیک ایمن  يواسه آبرو

 :تکان داد يسر

 "!خودم يبذارش به عهده  "ـ

 ! ساخت ریآشفته که تا غروب مرا درگ الیفکر وخ کیصحبت ادامه دهد، من ماندم و  نیتا به ا ستادینا گرید و

 :دفرستا يگریغروب بود که عالف اس د بایتقر

 ».دیو منو ببخش دیریبگ دهیکنم اشتباهات منو ناد یخواهش م! شرمنده م من«

 !داد رفرمییبه جمع محترمانه تغ مانهیمؤدب شد و افعالش هم از مفرد صم کدفعهیچه ! بابا؟ نه

 :درخورحالش بدهم یبار صالح دانستم جواب نیا

 یفیروش سخ نیمثل شما از چن یدادم آدم یدرصد هم احتمال نم کی یحت! یصادق يبرات متأسفم آقا واقعا«

شما درس  يمدرسه  يکه دارن تو ییطفلک اون بچه ها. ارتباط با فرد مورد عالقه ش استفاده کنه جادیا يبرا

 »!ننیب یم میخونن و تعل یم

 :کوتاه بود يدو جمله  نیجوابش هم نیآخر

 ».حق باشماست. م شرمنده«

شده بود بچه  زیاش فرورفته بود داد، چه قدر رقّت انگ قهیکه در  يا سرجواب سالمم را ب یچاره حت یب روزبعد

ردوبدل نکنم،  یبا او کالم ينشوم و جز موارد ضرور یآفتاب شیشود جلو یکه م یکردم تا جائ یسع! مردم ي

 نیالزم باشد ا دیکردم شا یحس م وشده بود  دیداشت به من بگو میآنچه که تصم الیخ یهم کالّ ب يخسرو

 :راهرو متوقفش کردم يتو میحاضر شو مانیکه ساعت آخر سرکالس ها نیقدم شوم، قبل از ا شیبار من پ

 "!لحظه هی دیببخش... يخسرو يآقا "ـ
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 :اش پنهان کرد یرا پشت نگاه رسم اقیو اشت ستادیا

 "!دییکنم، بفرما یخواهش م "ـ

 :انجامش دادم یسخت بود ول میبرا

 دیاجازه ندادم صحبت کن... اومده بود شیسوء تفاهم برام پ هی روزیفکر کنم دخوام از شما،  یمن عذرم "ـ

 ".دیریمنو بپذ یکنم عذرخواه یخواهش م! اشتباه گرفته بودم يا گهیکه واقعا شما رو با کس د یدرحال

 :داشت يرفتار محترمانه ا واقعا

 ".نگم يزیدادم چ حیکنم، متوجه شدم اتفاقا؛ اما ترج یخواهش م "ـ

 ".دم یگوش م لیمن با کمال م د؟یبگ د،یداشت میرو که تصم یتونم خواهش کنم حرف یحاال م "ـ

 :خوشحال شد و ذوقش گرفت یحساب

 "!تشکر کنم يدونم چه جور یواقعا ممنونم، نم "ـ

از  به هرحال بهتر! استفاده کنم نهیگز نیکشاندن فرزاد از ا دانیبه م يبتوانم برا دیدلم سوخت، شا اقشیاشت از

 .... حال به هم زن است یآن صادق

 :برلب نشاندم یساختگ يلبخند

 ".دییبفرما! کنم یخواهش م "ـ

 :انداخت ریمحجوب شد و سربه ز دوباره

 "!دیدار يا مانهیارتباط صم یلیکوهان خ يمدت متوجه شدم که شما با خانواده  نیا يمن تو د،ینیبب "ـ

 !بس بزرگتر در راه است یخواستم بشنوم، فکر کنم واقعا سوء تفاهم یکه م ستین يزیآن چ نیا نه؛

بذارم،  شیجرأت ندارم پا پ رزادخانیمن از ترس ش!).... مزخرف گهیخب بترك د(بگم؟  يچه جور د،ینیبب.... "ـ

و اگه نظرش نسبت به بنده مساعد بود من جهت  دیکنم با فرانک خانم صحبت کن یاز شما خواهش م نیبنابرا

 "!با خانواده خدمت شون برسم يواستگارخ

با برهان قاطع  یپشت کوه يصورت ممکن بود به قول خانواده  نیدم دستم نبود، در ا لیب کیکه  خوشحالم

 يالپردازیخ نقدریکه ا میایکنم و بعدش از خجالت مغز خودم درب میتقس ياول او را از وسط به پنج قسمت مساو

 دیکال بع یعنی دنظرکنم،یتجد دیبا مفرزادخان ه يحساب درباره  نیبا واقع است، با ا رمنطبقیو غ يقو شیها

 .به من فکر کرده باشد يلحظه ا یبدانم فرزاد خان حت

 ".کنم ینم نیجواب مثبتش رو تضم یبذارم، ول انیرو در جر شونیکنم ا یم یبله؛ من سع "ـ
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خودش و ادا و  يحوصله  گریتشکر کرد، من که د دیرس یکه به ذهنش م يخرسند شد و با هرکلمه ا اریبس

فقط دعا کن امروز چشمم به چشمت  سهینف«. را نداشتم از او فاصله گرفتم و رفتم سرکالس شیاطوارها

 »!فتدین

ام باشد، از کشف موضوع مجرد بودن فرزاد  یزندگ يروزها نیاز سرنوشت سازتر یکیکردم امروز  یفکر م واقعا

 ! يخسرو يگرفته تا ابراز عالقه  یعالف و صادق نیخان و بعدش ارتباط ب

 .... ندارد یامروز تمام يماجراها دمیام که زنگ خورد فهم یگوش

که با  دیرس یاصال به نظر نم بیترت نیبار از ثابت با کد تهران افتاد، به ا نیا گر،یناشناس د يشماره  کی

 : طرف حساب باشم، مردد جواب دادم يگریمزاحم د

 "د؟ییبله بفرما "ـ

 :آشنا بود اریبس شیصدا

 "خانم؟ نبیسالم، احوال شما ز "ـ

 :و دستپاچه جواب دادم جیبود، گ رگذاریو تأث نیابهت، دلنش نیکه در ع ییصدا را شناختم، صدا نیا ناگهان

 .....)وسط معده ام ختیشد و ر زیزریو قلبم ر( "سالم آقا فرزاد، حال شما؟ "ـ

 "د؟یصحبت کرد يگذار هیسرما يفقط خواستم بدونم با پدر درباره  رم،یگ یوقتت رو نم ادیخوبم ممنون، ز"ـ

 !هستم یسرم خراب شد، من چه حواسپرت يرو ایدن کدفعهی

 ".فراموش کردم د،یببخش..... آه "ـ

 :افکند هیسا شیدر لحن صدا يدلخور

 ".تعارف ساده ست هیدونستم  ینم! بابا، من رو حرف شما حساب باز کرده بودم يا "ـ

 :شدم دستپاچه

شماره تون رو بدم  نید یاجازه م. رمیگ یامروز باهاشون تماس م نیوجه تعارف نبود، من هم چینه نه، به ه "ـ

 "به بابا؟

 ".فرستم برات یکه افتاده رو بده، همراهمم م يا شماره نیهم. نداره یبله، اشکال "ـ

 "!بله ممنون "ـ
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صاحب مانده  یدل ب نیدانم چرا ا ینم. فرستاد میرا برا لشیکرد و چندلحظه بعد شماره موبا یعیسر یخداحافظ

 يکنم که رو دایخاك مناسب پ کیبگردم  دیطور که معلوم است با نیا! دیشماره اش هم لرز دنیبا د یحت

 !اورمیصددرصد ب مانیبه حس ششم کوهان ا دیحساب با نیچون با ا زمیسرم بر

گرم و  یسالم و احوالپرس کیپدرم را گرفتم و بعد از  يدادم، شماره  یرا سروسامان میکه کارها نیمحض ا به

 یره ملباس ورشکسته را ادا يدیتول کیبا او صحبت کردم، پدرم درحال حاضر  يگذار هیجانانه درمورد سرما

کار نان و آب دار،  کیبرود سراغ  وبکشد  رونیکار ب نیاش را از ا هیتر سرما عیکرد و قصد داشت هرچه سر

دادم  نانیدر دست داشتند صحبت کردم و به او اطم شهیکه هم یآس يخانواده و کارت ها نیا یدرمورد زرنگ

 نیعنوان به ضررش نخواهد بود، خالصه هرجور که بود توانستم دلش را بابت ا چیکه شراکت با آن ها به ه

 :دیاز فرزاد خان خواست به او دادم، پرس يکه شماره ا نیموضوع نرم کنم و به محض ا

 "کار دارم؟ یزنگ که زدم بگم با ک "ـ

 ".....با فرزاد خان "ـ

چاره ها خودشان  یب! است عیواقعا ضا گریهم د یپشت کوه نیا! م؟یاش را چه بگو یلیفام یفکر کردم خدائ و

فرناز : شود یم -ردیاگر ازدواج مان سر بگ – میاسم کنار آمده اند؟ فکر کن مثال اسم بچه ها نیبا ا يچه جور

 !خخخخخخ! یمثال فراز پشت کوه ای

 قیطر نیخانواده را از ا نیهم شانس ارتباط با ا ندهیمشارکت جور شود و من درآ نیبودم ا دواریته دل ام از

 يبرا شیها نهیفرض ممکن فرزاد خان در گز نیدر بدتر ایکنم  یزندگ نجاینخواهم ا گریاگر د یداشته باشم حت

 !ازدواج اصال مرا آدم حساب نکند

 **** 

. میبگو يخسرو يرا راجع به خواستگار زیپشت کوه تا همه چ دیایطاقت تر از آن بودم که صبرکنم فرانک ب کم

چت  طیخوشبختانه چراغش روشن بود و من فورا در مح ،یرفتم سراغ اف ب کراستیبعد از نماز مغرب و عشاء 

 :گذاشتم غامیپ شیبرا

 »گلم؟ يفراجون، چه طور سالم«

 :جواب داد بالفاصله

 »؟يعژقم چه طور سالااااااااااااااااام«

 »!خوبم یلیخ یلیکه خ من«
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 !)شکلک نگران فرستاد کیو (» !؟یخوب نقدریشده که ا یبد نده، آخه چ خدا«

 »خخخخخخخخ«

دانم فکرش به  یم دیبع! باشد شیعمو یدرصد احتمال دهد که حال خوشم به خاطر تماس تلفن کیکن؛  فکر

 !ستند؟یو بز ن زیبرسد، همه که مثل کوهان ت زهایچ نیا

 »خبرها؟ چه«

 »!شده دایخواستگار برات پ هی«

 :نقطه بود فرستاد، من هم از خجالتش درآمدم کیکه دهانش  یشکلک

 ».هیبده تا بگم ک مشتلق«

 »مشت ولقد الزمت شدا؟ هیمشتلق  يجا يدید هوی«

 ژیپرست نیبا ا یخراب شده کس نیکردم تو ا یارزه، اصن فکرشم نم یخاطرت جمع، سرش به تنش م نه«

 ».کنه يبخواد از تو خواستگار

 :تنم نیفرستاد با ا یشکلک عصبان کی

 »!بگو يمن چمه؟ ها؟ چمه مگه؟ ها؟ جرأت دار مگه«

 »!!تابه یهاتو برنم يباز یکس قرت چیه نجایکردم بابا، از اون جهت گفتم که ا یشوخ«

 »!ا؟یافتاد راه«

 »ه؟یک یبدون یستیاصال مشتاق ن الش،یخ یکمال کوهان خان درما اثر کرد، حاال ب گه؟ید میکن چه«

 »تحفه؟ نیهست ا یخفه شدم، حاال ک اقیبابا از اشت چرا«

 ».حدس بزن! ذاره خانم یچه تاقچه باالهم م اوهو؛«

 »...صبرکن«

 ....صبرکردم

 »؟یکن یم ییراهنما هی«

 ».میکن شیسؤال ستیب میتون یم«

 »جانداره؟ ؛یاوک «

 »!چه جورم! اوف«

 »شه؟ یجا م بیج تو«
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 »!قا؟یدق شیچ«

 »!يز يخدا خفه ت کنه ز خخخخخخ«

 »!يبعد سؤال«

 »کشاورزه؟«

 »ریخ«

 »معلمه؟«

 ؟!چه زود شغلش را حدس زد نیباال؛ ا دیپر میابرو

 »!بله«

 »...خ....خ...خ«

 »!یش یم کینزد يدار! جون بکن! آها؟«

 »!خخخخخخخ«

 »!يشد کینزد يادیز گهید نه«

 »ه؟یخسرو«

 یها خانوادگ نیا رم،یحرفم را پس بگ دیفکر کنم با! انا؟یجوانه نزده اح میشاخ ها نمیچک کردم بب میدست ها با

 !هم ندارد رکوهانینابغه اند و کوهان وغ

 »نکنه کالغه خبرت کرده؟ نم،یبب! تو خال يزد قایدق«

 ....با خنده بود ستنیفرستاد که در حال گر یشکلک

 »االن اشک شوقه؟ نیشده فرا؟ ا یچ«

 »!شم وونهیکه من د هیهمون آشغال قایدق يخسرو دیسع يآقا ؟يز يشه ز یم باورت«

 :بهت زده شدم کامال

 »؟یزنه، اوک یقدر خشن حرف نم نیدرست صحبت کن، آدم راجع به عشقش ا ن،یبب«

 »آخه چرا؟ چرا؟«

 »لغو کنه؟ شویبگم خواستگار یچرا؟ ناراحت یچ«

 »خواستگارمه؟ يدیفهم يکه چه جور نهیمنظورم ا نه،«
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مزه دهنت  نمیشم و بب ریاز من خواست واسطه خ ره،یگ یگرخش م رزادخانیبابا، اومد گفت از جناب ش یچیه«

 »گه؟ید يا یاالن اوک. بهش بگم دست به کار شه يبود یاگه اوک ه،یچ

امشب بره درخونه مون من هم تا فردا صبح خودمو  نیبگو هم! نباشم یبه هفت جد و آبادم بخندم که اوک من«

 »!رسونم یمهاجر م يپرواز غازها نیبا اول

 »!خخخخخخخ! رسه یخوره بعد خدمتت م یم شوییمادرجون؟ گفت که اول چا يهول شد نقدریچرا ا االح«

 )یشکلک عصبان کیبود، به انضمام  تیترب یمنظورش همان ب(» !تیتلب یب«

 »!خورد شوییکنند که چا یاز اطاق فرمان اشاره م ،یاوک«

 ».ه تورنتوفقط دعا کن پام نرسه ب. حالل شد گهیخونت د ،يز يز نیبب«

 »!يکار دار یفردا صبح کل ،ينشو، برو بخواب خسته ا ناسوریحاال دا باشه«

 دم،یپر احساس کش یرا پشت سرم به هم قالب کردم و آه میدست ها م،یو چت را بست میکرد یخداحافظ

 ریمن هم عاقبتم به خ دوارمیام د،یزود به مراد دلش رس یلیفرانک که خ! بود امروز یکه چه روز خوب یراست

 .ها یپشت کوه نیشود با ا

**** 

 »وحشت بازگشت«

بچه  نیبه ا یحال کی میگفت. شد یترم شروع م انیامتحانات پا ندهیآ يآخر کالس ها بود و از شنبه  ي هفته

 یجالب شنهادیکوهان پ. کنند رونیپرتالش را از تن ب یلیسال تحص کی یتا خستگ میبده یدوست داشتن يها

 :داد

کوچولو  يورقه  هی يرسه رو تو یکه راجع بهش به ذهنمون م يزیچ نیبعد اول م،یکن یم ینفرو معرف کی"ـ

 ازاتشیامت ینوشته، آخر سر هرک یچ یمعلوم باشه ک دینبا م،ید ینمره بهش م هیتا ده  کیو از  میسینو یم

 ".بهش بدن زهیجا هی دیبا هیبود برنده ست و بق شتریب

 يتا برا زیم يشود و همه سهم خودشان را بگذارند رو نییتع یموافق بودند و قرار شد مبلغ شنهادیپ نیبا ا همه

 .شود يداریخر زهیبرنده جا

 دیبا يباز نینام بچه ها را گفتم و همه تند و تند مشغول نوشتن شدند، من هم در ا بیهمان جلو به ترت از

 یبه نظرسنج یبیعج يظاهرا مردم پشت کوه عالقه . گرفتم یقرار م یکردم و مورد نظرسنج یشرکت م

 !دارند
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 :به باال عبارت بودند از نییاول تا چهارم از پا يکه شروع شد مقام ها ازاتیآراء و شمارش امت خوانش

 ):کسب عنوان چهارم( بایز

، قابل اعتماد )9(، کم حرف)1(ندارم  ي، نظر)3!!!(بی، زشت و بدترک)8(، باجنبه )10(، مهربان )6(و آرام ساکت

 .)بود یها و نظر من هم همان دوم یمشابه قبل باینظرات هم تقر ي هیبق)...... ( 1(ترسو ) 10(

 )کسب مقام سوم(هاجر

 غیج!!!) ؟10(خرده  شهیپر از ش!!!!) 9(حسود ) ؟؟!!8( نی، خبرچ)5(، پرحرف )4(، پررو )10(و ملوس خوشگل

 یبود و دستخط کوهان هم م یو نظر من همان اول یهم مشابه نظرات قبل هیبق.!!).... (..10(ایح یب) 7(غویج

 !)گفت که نظرش مثل من است

 ) کسب مقام دوم( خجسته

) 8(عقل نیریش) 9(خود باجذبه پندار) 10(خودجذّاب پندار) 9(اسگل) 10(خودباحال پندار) 10(پندار خودمهربان

 !)اش معذورم هیاز خواندن بق)(7(خودباجنبه پندار) 9(خجسته دل ).... 8(پندار بایخود ز) 9(خودبانمک پندار

 !!)کسب مقام اول( کوهان

 یب) 10(ادب یب) 10(شرف یب) 10(نابغه) 10(باهوش) 10(شاخ) 10(پدرسوخته) 10(قانون شکن) 10(بدجنس

).... 10( یت داشتنتودل برو و دوس) 10(وبانمک کلیخوش ه) 10(خوشگل و جذّاب) 10(یعوض) 10(شعور

 )10(خوش قلب: هم نظر خودم بود يآخر

بچه ها را  یده ازیامت يشده که نحوه  يعاد گریمن د يچون برا دیکنم تعجب خود را قورت ده یم خواهش

 يدرباره ! دارد يشتریب ازیباشد امت شتریاش ب یکه بارمنف یروستا هرکس نیا يدر نظر بچه ها یعنیهضم کنم، 

جز سه مورد که از نظر بچه ها جوهره  هشده ام ب یتلق» پندار....خود«کرده ام  يمتأسفم، هرکار خودم هم واقعا

 !! داده است لیوجودم را تشک ي

 !باال داده اند ازیاز محاسنم به من امت یمنف انیب کیخوشحال باشم که بچه ها با  دیحساب با نیا با

از خوردنش  یو همگ میبخر یشده را بستن يداد پول جمع آور شنهادیمسابقه پ نیا يبه عنوان برنده  کوهان

 !اش قرار گرفتم و اشک درچشمانم حلقه زد یاخالق ورزش ریمن تحت تأث م،یلذت ببر

از خاطرات خوش امسال به خانه  يو بچه ها با کوله بار دیرس انیگونه به پا نیهم ا یلیآخر سال تحص روز

 تمیسوئ يبه من انداخت که به سو یبود برگشت و نگاه ستادهیر مدرسه اکه دم د یرفتند، کوهان موقع شانیها

سرم  يداغ شد و موها میها شگو یفوت کرد، از خوشحال میزد و به سو يرفتم، بعد کف دستش بوسه ا یم
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کردن احساسات آدم اصال مالحظه  ریبچه در غافلگ نیتکان دادم، ا یزدم و دست شیبه رو يلبخند ستاد،یا خیس

 !ستیکار ن

***** 

هم  یچشمم افتاد به دخترخانم کدفعهیمدرسه قدم زدم،  اطیدر ح یآمدم و کم رونیب تمیعصر که شد از سوئ دم

 یمشغول صحبت بود، مانتو و شال و حت رمردیو با پ ستادهیا داریاطاق سرا يخودم که جلو يقد و قواره 

شال سبز و  ،یخردل يمانتو کی م،ها را دار نیا هیکردم خودم شب یآشنا بود، حس م اریبس میبرا نشیشلوارج

نداشتند،  یچندان یکردم چون واقعا هم خوان یسه رنگ را با هم ست نم نیالبته من هرگز ا ،یخاک نیشلوار ج

سرش را چرخاند تا مرا  یکم زیمتوجه حضورم شد نگاهش را به جانبم پرت کرد و دخترخانم ن میمش رح یوقت

اندازه  نیاگرچه هم نم،ینتوانستم صورتش را بب بایبود که تقر دهیچیمقابل دهانش پ يشالش را جور یول ند،یبب

به درون اطاق  میام شد از کنار مش رح يکه متوجه کنجکاو نیآشنا آمد، او به محض ا اریهم به نظرم بس

 :دادم و جلو رفتم یبه خودم جرأت د،یخز يداریسرا

 "؟يمهمون دار م،یسالم مش رح "ـ

 ".له خواهرزاده مهسالم، ب "ـ

 "کنم؟ یکیتا باهاش سالم و عل ستادیچرا نا "ـ

 ".هیخجالت یکم هی "ـ

 !نکرده است یچندان رییتغ میمش رح نیحاضرم قسم بخورم که ا د،یبه درون اطاقش خز و

از  رونیب قهیرا چک کنم، من کمتر از پنج دق میبرگشتم تا لباس ها تمیشدم و به سوئ دیدچار ترد يلحظه ا يبرا

 ....بوده شیسرجا بینظم و ترت تیدرنها زیخانه بوده ام و قبل از خروجم همه چ

 ....روبه رو شوم يا رمنتظرهیوضع آشفته و غ نیامکان ندارد ناگهان با چن.... 

و شال  ياز روسر يوسط اطاق رها شده و تعداد يبه طرز ناجور میکمدم باز بود و دو تا از چوب لباس ها در

 ....کردم یدرست فکر م دم،یافتاده بود، با عجله به طرف کمدم دو نیل و کف زممب يرو میها

 !....شده بود دیام ناپد یخاک نیو شال سبز و شلوار ج یخردل يمانتو

زده  بشانیبود و نه از آن دختر، کال غ يخبر میرساندم، نه از مش رح يداریدوان خودم را به اطاق سرا دوان

سراغ  یراه چیکردم برخودم مسلط باشم، من درحال حاضر ه یسع یپرکرد ول وحشت تمام وجودم را! بود

 . بود با مرگ يومن درحال حاضر مسا يکنم، چرا که ترس برا یتصنع یشجاعت نیگزینداشتم که جا
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وارد  ممیبه حر هیجرأت کرده بود درعرض کمتر از چند ثان یرا نداشتم، حاال کس تمیجرأت بازگشت به سوئ یحت

 ...نداشتم تیمطلقا امن گریحاال د یعنی! شود دیشود، دستبرد بزند و ناپد

با . کنم يتوانستم کار ینم يبخار يام را درآوردم، هرچند متاسفانه با لوله  یها را سفت بستم و گوش دروپنجره

 :برداشتکرده بودم تماس گرفتم، چند بوق که خورد  وشیس »دیهاگر«که با نام  رزادخانیش يشماره 

 "ابوت؟ يجانم جود "ـ

 ...وجودم را فراگرفت تیاز امن یحس کاذب کیو  ختیترسم فرور شیصدا با

 "شما؟ دیخوب! سالم بابالنگ دراز "ـ

 :اش را پاسخ گفته ام یبار شوخ نیاول يخوشش آمد که برا د،یخند

 "شده بابا؟ یخوبم، چ "ـ

 .....دیمحبتش دلم لرز از

 "....زمیبه سرم بر یچه خاک دیدونم با یراستش دوباره گرفتار شدم، نم "ـ

 :شد، بلند گفت یکه از آن سو م یسؤال درجواب

 ".پرسم یشده دارم حالشو م ضیمر!! جان، مش هاشمه یآت یچیه "ـ

 :دیدوباره پرس وفورا

 "!مش هاشم؟ یکن یم کاریچ"ـ

 :گفت یدهم رو به آت یکه من جواب نیبدون ا و

 "!!ها؛ از اون لحاظ!....گه یبازهم اسمش رو م ؛یآخ"ـ

 :دمیبرخودم مسلط شدم پرس یبود؛ وقت ییآن طرف هم خبرها ایزور خنده سرخ شدم، گو از

 "خانم شک کردن باز؟ سایآتر "ـ

 ...دیخند

 "!خوان بدزدن ازش، هاهاهاها یم اهاشویکونگ رؤ نگیکنه ک یفکر م گه؟ید میچه کن "ـ

 !کونگ نگیک نیگذاشته بودم اال هم شیرو یهمه اسم ییخدا دم،یخند زین من

 :گفت ناگهان

 "....یلحظه گوش هی يمشد "ـ

 !بود فهیضع ؛يوا يا.... را از دستش گرفت یگوش یکس و
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 "مش هاشم؟ حال شما خوبه؟ "ـ

 :زمیبه سرم بر یدانستم چه خاک ینم

 "گلم؟ یجون، شما خوب یآت یمرس "ـ

 :گفت رزادیطاب به شمکث کرد و بعد خ يا لحظه

 "!!شده یپدرجان کال مرغ يآبله مرغونه چون صدا شیضیاحتماال مر ؛یآخ "ـ

 :گفت تیبا عصبان فهیشد، بعد هم ضع یم دهیاز آن طرف به وضوح شن رزادیش يهاهاها يصدا

 "!رمردیدارم برات پ "ـ

 :دورتر شد یکم شیهمسرش گرفت که صدا يبه سو ایرا گو یگوش و

 "!شفته کوفته ست نیهم اقتتیل! کچل ایب "ـ

 :دوباره آمد رزادیش يبعد صدا يلحظه ا» !کچل«خطابش خنده ام گرفت؛  از

 "؟يما کرد ادیشد  یچ! یگفت یجون م يخب مشد "ـ

 !!رود یاز رو نم دیآ یم خوشم

 "جون حله؟ یاالن آت ن؛یبب "ـ

 "؟يما افتاد ادیکه  يبه آب داد یبازچه دسته گل نمیمنتها شما راحت باش، بگو بب! حل که نه، انحالله "ـ

 ....ازکجا شروع کنم دیدانستم با ینم

 "!دمیترس.... یلیراستش خ.... کنم کاریچ دیدونم با یافتاده، من نم یبیاتفاق عج هی"ـ

 "؟!نمیدرست حرف بزن بب ؟یچه اتفاق "ـ

رخ داده بود موبه مو شرح  میبرا شیپ یه لحظاتک یآنگاه اتفاقات دم،یکه پدرانه نگرانم است به خود بال نیا از

 : گفت میحرف ها دنیدادم، بعد از شن

... گم یم یگم، ول یرو خدمتت م جهیکنم نت یمشورت م فهیبدم، بعدا با ضع یقیتونم نظر دق یخب من نم"ـ

 "؟یباش یمشترك من و آت يپروژه  یچند وقت هیشه  یخدا تمومه، م دیحاال که کارت به ام

 :رحم است یب يادیپدرانه اش حس کردم ز يها يدلسوز نیبعد از تمام ا ناگهان

 نیممنون از ا! محترم خانواده تون بودم يو اعضا یجنابعال يامروز پروژه  نیمن تا هم! یجناب پشت کوه "ـ

 ".همه لطف، خداحافظ

 ست؟  یبتیچه مص گرید نیا ایخدا يوا. را قطع کردم یگوش و
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 يبود، تا شروع امتحانات چند روز ایهم مه طشیفرار کنم، اتفاقا شرا نجایهرچه زودتر از ا دیخود گفتم با با

 !را از دست بدهد ییفرصت طال نینبود که ا یتازه مادرم هم کس م،یفرجه داشت

همان طور که کامال توقعش را داشتم درست همان شب به من زنگ زد، از حال و احوال معمولش فاکتور  اتفاقا

 :رمیگ یم

 ".بشه رید دمیترس ،يتهران، قرار گذاشتم واسه خواستگار ایب ریبگ طیواسه فرداصبح بل عیسر یلیخ نب،یز "ـ

 :هم نکرده ام یبا بچه ها خداحافظ یمن هنوز حت دم؛یکش یاز سر درماندگ یآه

 "مادرمن؟ یعجول نقدریآخه چرا ا "ـ

 :دیترک ادشیمخابرات از فر يکل دکل ها ناگهان

 "!؟یرو دستم بترش يموند یجول بودم که تو نماگه ع "ـ

 نجایمدت من ا نیا یلیشده؟ نه خداوک رابیاز فرهنگ پشت کوه س یباال رفت، مادرم چه وقت میابرو کی

 !مادرم بسزا بوده؟ يرو رشیکرده ام و تأث یزندگ

 ".دم یجواب رد م ومدینده، اگه خوشم ن دیافتم، منتها به دلت وعده و وع یامروز راه م! باشه بابا غلط کردم "ـ

 يتو اون کله  یفهمم چ یکه من نم التیبه خ! یکن یم یجواب طراح يدار شیپ شیکه پ يتو غلط کرد "ـ

  "پوکته؟

 "!خب بابا غلط کردم "ـ

 "غلط کردم؟ یکه دو بار پشت هم بگ یکن یاشتباه م نقدریچرا ا "ـ

 "کنم، حله؟ یغلطا نم نیاز ا گهید "ـ

 "!آره مادرجون، منتظرتم "ـ

 شده؟ یهمه پشت کوه نیا یچه وقت یلیانداختم، نه خداوک یبه گوش یمتعجب نگاه

وحشت  نیرا در پشت کوه رها کنم، مخصوصا ا زیتوانستم به تهران برگردم و همه چ یحساب من م نیبا ا خب،

 .....داشتم که دربرابرشان مسئول بودم یتمام مهین يشده، اما من هنوز کارها رمیکه دامنگ يدیجد

شهرام  »ستانیآتش درن« شوازیبارتماس گرفتم، آهنگ پ نیاول يبرا» عالف« ریشده از مد ویس يشماره  با

 !است قهیرا گذاشته بود، چه قدر هم خوش سل يناظر

 :خط آمد ياز آن سو نیبه شدت محجوب و شرمگ ییبعد صدا یلحظات

 ".دییسالم خانم خجسته، بفرما "ـ
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 :رفتار کنم يکردم عاد یسوخت اما سع یم شیبرا دلم

 ".براتون داشتم یزحمت هی. ریشب تون به خ ،یصادق يسالم آقا "ـ

 ".درخدمتم دییبفرما د،یکنم، شما سراپا رحمت یخواهش م "ـ

 !سوخت شیبرا شتریب دلم

امتحانات  يرو دیرم تهران، اگه جور نشد که برگردم لطفا نظارت داشته باش یچند روز م يمن احتماال برا "ـ

 "درحقم؟ دیکن یلطفو م نیا د،یکنم و شما فقط برگزارش کن یم لیمیکالسم، سؤاالت رو براتون ا يبچه ها

 :از بغض دیشا د،یلرز یکم شیصدا

 "نجا؟یا دیاریب فیتشر دیخواه ینم گهید... یعنی "ـ

 !سوخت شیدلم برا یلیخ

 ".کردم دایمشکل پ يقدر هیکمه،  لیاحتمالش خ "ـ

 :کرد برخودش مسلط باشد یفاصله سع نیمکث کرد و در ا يقدر

 ".... و سالمت، فقط دیخوش باش دیهرجا که هست دوارمیام "ـ

 :شدم ریگ یخودم پ دیگو ینم يزیچ دمید یوقت

 "؟یصادق يآقا یفقط چ "ـ

 ".چشم به راهتونه یکی نجایکه ا دیفراموش نکن.... فقط"ـ

 يبرا یتوانستم جواب مناسب یکه من نم دهیچه فا یکرد، ول یابراز عالقه م مایبار بود که مستق نیاول

 !....بد یلیاحساساتش داشته باشم؟ بد شروع کرده بود، خ

 "....خدانگهدار "ـ

 ...قطع تماس را فشردم و

سال  کینسبت به  یول نجا،یمجبور نباشم به خاطر بردنشان برگردم ا گریام را بستم تاد هیاسباب و اثاث تمام

شد که همه را  نیاتوبوس ببرمشان تهران، ا کیبا  ییشده بود و من قادر نبودم تنها ادیز لمیواقعا وسا شیپ

 .تهران مشانیرو بب نجایا میایحاضر و آماده گذاشتم تا بعدا سرفرصت با پدرم ب

**** 

  »!!خاطر عمه ام به«
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پشت کوه  دیایکند ب یکنم برگردم تهران و فرانک جور م یمن جور م ل،یتعط امیا شهیفکر کردم هم یوقت

 :فرستادم شیاس برا کیناراحت شدم، 

 »الت؟یواسه تعط هیتو برنامه ت چ. تهران امیدارم م سالم،«

 :بعد قهیدق چند

 ».نمتیشم بب یخوشحال م. ندارم، تهرانم فعال يگلم، من برنامه ا سالم«

چه  یشود، ول یاضافه نم شیراجع به عمو يزیچ انایاح نمیو بالعکس خواندم بب نییجوابش را از باال تا پا صدبار

 !کرد ینم يرییتغ چینوشته ه نیکه ا دهیفا

 :کردم یشروع م ییجا کیاز  دیکارخودم است، پس با ظاهرا

 »با پدرم صحبت کردن راجع به شراکت؟ عموت«

 ».ماس نگرفتنهنوز پدرت ت نه،«

هفته از آن تماس  کیاز  شیکه ب نیاست؟ با حساب ا نیپدرم خواب سنگ نقدریاز نهادم برخاست، چرا ا آه

 يکند ما اصال موضوع را جد یبنده خدا فکر م نیفرزادخان را به بابا دادم گذشته، حاال ا يکه شماره  یتلفن

 !مینگرفته ا

 .شدم ادهیدرخانه پ يجلو کراستی یآرت یتهران، بعد هم با ب دمیشب بود که رس ده

که  نیرفتن به اطاقم شدم، اما قبل از ا يآماده  دنیخواب يبرا د،یکه تازه شد و قربان صدقه ها ته کش دارهاید

 :بروم رو به بابا گفتم

 ".نینکن عیبنده خدا منتظر تماس شماست ها؟ به خدا زشته، منو جلوشون ضا نیبابا ا "ـ

تکان  يساعت دوازده شب هم دست بردار نبود سر یکرد و حت یم رورویخبر را ز يشبکه همان طور که  پدرم

گفتم  يریشب به خ دیحوصله و ناام یب. متوجه اعتراضم شده است ایمرا از سر خودش بازکرده  دمیداد که نفهم

 .اطاقم يو رفتم تو

 !د؟یفکر کرد یچ دم،یخوابآشفته نبود اصال، آن قدر خسته بودم که مثل خرس  المیصبح فکر و خ تا

همه بخوابم و حاال مطمئن بودم سردردم به  نیشدم، سابقه نداشت ا داریده صبح با سردرد از خواب ب ساعت

 :آشپزخانه منتظرم بود، سالمش کردم و جواب داد يمهربان تو ياست، مادرم با لبخند دنیخواب ادیخاطر ز

 ".میعالمه کار دار هیصبحونه تو بخور که ! دخترم ریسالم، صبح به خ"ـ

 :رفتم وا
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 ".مامان نه؛ به خدا خسته م! يوا يا "ـ

 :دیخوشگلش را درهم کش يها اخم

 "!گهیدر بره د تیکه خستگ یگذاشتم تا ده بخواب ؟یکه چ یعنی "ـ

و تا مامان زحمت چهارنفره که وسط آشپزخانه بود نشستم  يزناهارخوریو پشت م دمیکش رونیب یصندل کی

 یچرا ما صد سالمان هم که بشود و هزار جور زندگ یلقمه کره و عسل گرفتم، راست کیبکشد  ختنیر يچا

 م؟یشو یمامان مان بچه ننه و لوس م دنیبه محض د میرا تجربه کرده باش يمجرد

 :کرد فیبلند رد يرا با صدا شیگذاشت برنامه ها یم میرا جلو يطور که چا همان

تا چش و چال خواستگارات درآد؛  میواسه خودت و خودم بخر کیدست لباس ش هی دیبا د،یخر میر یاول م "ـ

خوام  یم دمیهم د ستالیدو تا قندون کر. ست عیضا یلیهم لوازم خونه، چاقو چنگال هام تک شده خ يقدر هی

 "!!در حد بنز دمیگلدون د هیاونو هم بخرم، 

 :باال دیپر شیچشمان مادرم، ابرو يلپم قلمبه شده بود زل زدم تو يه گوشه ک يگرد شد و با لقمه ا چشمانم

 "!میهم بر شگاهیآرا دیبا ،یآها راست "ـ

 :و گفت دیکه تازه متوجه صورتم شده باشد ابرو درهم کش نیمثل ا و

 "؟يتو اصالح کرد نم؛یبب"ـ

 :فتادهین یاتفاق مهم چیکردم وانمود کنم که ه یسع

 "آره، بد شدم مگه؟ "ـ

بازخواستم کند و من هم تهش (!) عیعمل شن نیکند و بابت ا فیمادرانه را رد حینصا يسر کیبودم که  منتظر

 :گفت یمکث کرد و به نرم یغلط کردم، کم میبگو

 "!يعوض شد یزهرا خانم بدم برات درستش کنه، اصن کل شیپ میکرده، بر یابروتو خال يگوشه  یکم هی "ـ

 لپم قلمبه شد و چشمانم گرد؟ يکه بازهم لقمه گوشه  میاست بگو الزم

ما و  يخانه  يشهابسنگ افتاده تو کیمدت که نبوده ام  نیا ایشده مادر من؟ گو يقدر امروز نیا یوقت چه

 :لبم کش آمد و عاشقانه گفتم يرو يلبخند! مان اثر گذاشته یلیفام کیژنت يرو

 "!شدم خو یباحال نیکه من معلم به ا ستیخود ن یب! شما؟ يماه بود نقدریا "ـ
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کرد که عجله کنم و  دیکه گفته ام فکر کند، فقط تأک يزینکرد اصال به چ یبه من انداخت و سع یمتعجب نگاه

که گفت مثل برّه اطاعت  يذوق زده بودم هرکار یاصالح صورتم حساب يمن هم که بابت برخوردش درباره 

 .دیخر يادم براکردم و به همراهش راه افت

 نیخانه، با ا میدیرس یآمد، خسته و کوفته و داغان و عصب یام داشت درم هیعصر آن قدر مرا چرخاند که گر تا

را  شیداشت برنامه ها يو گشت و گذار در بازار نشاط گرفته بود که هنوز با انرژ دیحال مادرم آن قدر از خر

و فقط سرتکان  دمینود و نه درصدشان را نفهم یشدت خستگاز بایکه من تقر یکرد، درحال یم فیرد رگوشمیز

 .دادم

که  نیبرادرم حس م،یمان شد يمتر ستیکوچک ب اطیقفل و وارد ح يتو میرا انداخت دیکه کل نیمحض ا به

 :کرد و گفت یکه کنار باغچه نشسته و انگار منتظر ما بود، سالم میدیسالش بود را د ازدهی

 ".بابا مهمون داره د،یباکالس رفتار کن "ـ

 يکردم که اصال حوصله  دیبه هرحال من همان جا تأک! خبرممکن بود نیبدتر نیا یهولناک طیشرا نیدرچن

 يبه هرحال برا ینکرد ول یاطاقم استراحت کنم، مادرم هم مخالفت يخواهم بروم تو یمهمان بابا را ندارم و م

 يحال و هوا نیو من عاشق ا بودساز  یمیما قد يانه گذشتم، خ یم نییپا ياز طبقه  دیرفتن به اطاقم با

رفت همان مدل  یدوم م يکه به طبقه  ییپله ها یول میبودم، البته آشپزخانه اش را اپن کرده بود کشینوستالژ

 .خودش را حفظ کرده بود یمیقد

 :آهسته گفت مامان

 "باال؟ میببر يرو چه جور دهایخر نیحاال ا "ـ

 :باال انداختم يا شانه

 ".باال میبر یمهمون بابا که رفت م ن،یتو ماش میگردون یبرشون م "ـ

 :موافق نبود اصال

 نیشن تو ا یها داغون م ینیریو ش وهیم نیتازه شم ا ن؟یرو برگردونه تو ماش نایحوصله داره ا ینه بابا، ک "ـ

 ".گرما

 :آخر را ارائه دادم راهکار

 ".آشپزخونه فوقش يتو میزیر یرو م دهایو خر میکن یسالم م میر یم مامان جان؟ میجرم که نکرد "ـ
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دو دستم گرفتم و مادرم هم به  يبار را تو لویک یس کینزد يحمال حرفه ا کیتکان داد، مثل  دییبه تأ يسر

و گشت وگذار به  دیکه مادرم موقع خر رانیداخل، مانده ام ح میکمتر برداشت و رفت یکم کیخاطر کمردردش 

زانودرد و  یشود با کل یم سالههشتاد  رزنیدختر هجده ساله است و موقع کار کردن ناگهان پ کی یسالمت

 !کمردرد

شک کردم چون زنگ  میبا مهمان بابا ردوبدل کرد، به گوشها يمؤدبانه ا کیمامان وارد شد و سالم و عل اولش

ونفس  ختیر یم میادرم وارد شدم حال آن که عرق از سروروپشت سر م ریشناختم و با تح بایرا تقر شیصدا

قد بلند و خوش  يرو شدم، مرد بهام رو یزندگ ریتصو نیزدم، سرم را که باال گرفتم با باشکوه تر ینفس م

که  يو سرمه ا یاز زرشک یبیراه راه با ترک یو کراوات يریش رهنیو پ يکت و شلوار سرمه ا کیبا  کلیه

 چیبدون ه زیطرف شانه شده و صورتش ن کیوجذاب به  کیش اریاز مدل مردانه بلندتر و بس يقدر شیموها

به ما  رگذاریو تأث بایز تینها یب يمبل بلند شده و با لبخند يبود اکنون از رو غهیو سه ت زیتم یلیو سب شیر

نه،  ایجوابش را داده ام  دمیشده بودم که نفهم تشیو جذاب ییبایاول چنان مبهوت ز يکرد، لحظه  یسالم م

کردم و تازه  زیو همه را باهم آنال شیرا گذاشتم کنار صدا طانشیآشنا و برق نگاه ش يچهره  گرید يلحظه 

 .....ستیمرد ک نیمطمئن شدم ا

ام گذاشتم و مادرم که معلوم بود از خجالت  نهیس يقفسه  ياراده رو یهوش شوم، دستم را ب یبود ب کینزد

 :که فقط من بشنوم گفت يبه من زد و آهسته جور يود سقلمه اش یدارد آب م

 "جواب سالمش رو بده، چته تو؟ "ـ

 يشده  شیو پاال کیهمان ورژن ش نیکردم ا یکردم، هنوز باور نم يبه خود آمدم و سالم دستپاچه ا کدفعهی

 !باشد یفرزاد پشتکوه

 "احوال شما خانم خجسته؟ "ـ

 :مده یاالن چه جواب دیبا دمینفهم

فرانک جون چه .... يوا يما؟ خانم بچه ها خوبن؟ ا يبا زحمت ها دیکن یم کاریکنم، چ یخواهش م "ـ

 "طوره؟

 :تکان داد يو سر دیخند

 "!شن یخوب م "ـ

 !جنبه ام یب نقدریکردم، خاك بر سرم که ا دایام حالت تهوع پ یخودم و دستپاچگ از
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 عیآشپزخانه، اصال متوجه نشدم که پدرم در آن لحظات خاص ضا يتو دمیبچه گربه از کنار مادرم خز کی مثل

 !دمیجو یبودم و حاال از اضطراب داشتم ناخن م دهیحال خودم را هم نفهم یداشت چون حت یمن چه حالت يباز

دستش را گذاشت کف آشپزخانه و به من چشم غره رفت، بالفاصله سماور را چک کردم و  يتو يدهایخر مادرم

 :دم کردن شدم، مادرم طعنه زد ییمشغول چا

 "!يبرو تو اطاقت استراحت کن، خسته ا "ـ

 :کنم یم یدارم چه غلط دمیفهم ینم هنوز

 "!فرزادخان هستن شونیزشته مامان جان، ا "ـ

 :باال داد زیااستفهام آم یرا به حالت شیابرو کی

 "؟یکه چ "ـ

 ".اطاق يزحمت شون دادم، حاال زشته برم تو یمن کل گه،ید یچیخب ه "ـ

را عوض کنم، به شدت  میاطاقم تا لباس ها يباال تو دمیدم کردن دو ينگفت، من به محض چا يزیچ گرید

 .آپشن زنانه وفادار نبوده ام نیوسواس گرفته بودم که چه بپوشم؟ آن هم من که هرگز به ا

 .تخت يدر اطاق را باز کرد و نشست رو مادرم

 !نبود یمامان اصال آن مامان قبل نیبه جان پدرم ا یول خم،یبودم شروع کند به توب منتظر

 :بر لبش نشست و گفت یمکش مرگ من لبخند

 "بزنه؟ يکه قراره گاودار یآقا، همون فرزاد خانه؟ همون نیا یگفت "ـ

 نه؟ ایو ضربان قلبم ده برابر شده  دهیپر میرنگ و رو دیدانم فهم ینم

 "!بله "ـ

 :دیدرخش شاعرانه يلبخند ریاز ز شیها دندان

 "!پهیچه قدر خوش ت "ـ

 !)کنم ها؟ یمامان جان؟ من االن رسما غش م یحرف ها را نزن نیشود شما ا یحاال نم(

 :زدم یزورک يلبخند

 "!نشیدید یپشتکوه م يتو دیبا "ـ

سرو تهش را  يجور کیشدم و  مانیکه زده بودم پش یمن از حرف یکنم که چگونه بوده ول فیشد تعر مشتاق

 .هم آوردم
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 "ستا؟یمن حالم خوب ن د؟یشه بس کن یمامان جان م "ـ

 :کرد، آنگاه زد وسط خال میتماشا زانهیرا باال انداخت و آنال شیابرو کی

 "نه؟ ایست  فتهیش ينجوریاون هم مثل تو ا "ـ

 !یگخف يتپش قلب به عالوه : رفت برگردد، حاال دو تا مشکل داشتم ادشیکردم و نفسم  کپ

 :گرفت گفت بایاز حاالتم جواب سؤالش را تقر یوقت

ذاره،  یزنه و قرار باهاش م یامروز زنگ بهش م یآقا بده نش نیا شیکه تو پ نیگفت به خاطر ا شبیبابات د"ـ

بعد فکر کن چش و چال عمه ت چه  ؟يکنه واسه خواستگار کسیف شویقرار بعد میگم چه طوره بهش بگ یم

 "!دو تا خواستگار واسه ت جور شده هویبفهمه  یدرآد وقت يجور

 :بکشم غیبود ج کینزد

 "!رو پنجاه پنجاه حساب کن هیقض ؟یکنه و اصال قصد ازدواج نداره، اوک یم یزندگ کایمامان جون اون آمر "ـ

 :فکر کرد یکم

 "چه طور؛ پنجاه پنجاه؟ "ـ

 :کنم یم یدارم چه غلط دمینفهم

 "!رف اون نهاز ط یول هیِاز طرف من اوک "ـ

لباس  کیساعت من مشغول گشتن دنبال  مین نیکند، در ا هیگر ایبخندد  دیبا ردیبگ میتا تصم دیساعت کش مین

بلند مدل  یبا دامن مشک کیساده و ش ییمویکت ل کیکردم و نشانش دادم،  دایپ یکیمناسب شدم و باالخره 

 :با آن ست کردم زین يا روزهیو ف ییمویل يو گل ها یگل به ي نهیبا زم يریشال حر ،یماه

 "خوبه؟ نیا "ـ

 يها یدلشوره ها و شادمان نیا يآخ که من فدا! کل صورتش را پوشاند نشیرا تکان داد و لبخند نازن سرش

 .....کوچک مادرانه ات شوم

براندازم کرد که  زیآم نیتحس یکاذب وارد جمع شان شدم، فرزادخان با نگاه یخرامان و با اعتماد به نفس یوقت

 یتابلوست که دارم جلب توجه م! رسد خودم را لو داده ام؛ نه؟ یبه نظرم ن،یزم يباعث شد آب شوم بروم تو

جلب  یحاال که تو خواست«: راستاست نیدر ا نیدروغ یهم واکنش زیآم نینگاه تحس نیالبد ا.... گر؟یکنم د

 »!کردم نتیمثال تحس یمن هم الک ،یتوجه کن
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پندار، خود  بایخودم افتادم، خودباحال پندار، خودبانمک پندار، خود ز يبچه ها درباره  ینظرسنج يبرگه ها ادی

 !!....اسگل.....!! جذّاب پندار

 يازین چیمثال ه یالک یعنیلباس ساده تر بپوشم که  کیتوانستم برگردم و  یبود و نم رید گرید یمانیپش يبرا

 !ندارم فرزادخان یجنابعال نیبه جلب توجه و تحس

 :به خود آمدم نشیگرم و دلنش يباصدا

آدرس تا قراردادمون رو به  نیبه ا دیاریب فیفردا صبح ساعت نه تشر د،یرو کامال قبول دار طیپس اگه شرا "ـ

 ".میثبت کن یصورت قانون

 :تکان داد يسر زیپدرم ن. را مقابل پدرم گذاشت يبرگه ا و

 "گه؟ید ارنیم فیفقط برادر محترم تون هم تشر. ندارم یباشه، حرف "ـ

 ".انیسوم هم م کیشر یفروغ يآقا یول. کنم یوکالت دارم، خودم به جاش امضا م شونیمن از ا ر،ینخ "ـ

 ".من درخدمتم. یارعالیبس "ـ

 :فتزد و گ میبه رو يکارش تمام شده باشد، لبخند مسحورکننده ا نجایا دیرس یکه به نظر م فرزادخان

 "!بره، به خاطر لطف شماست خانم خجسته شیکارها درست پ يخدا همه  دیاگه به ام "ـ

 : چگونه جواب بدهم دیتعارف را با نیدانستم االن ا ینم یشناختم و حت یسر از پا نم من

 ".به نفع ما هم هست خب نیا. بود فهیکنم، انجام وظ یخواهش م "ـ

 !تکان داد دییبه تأ يمادرم سر يرفت و بعد با چشم غرّه  میبه سو ياولش چشم غرّه ا پدرم

 :کرد مانعش شود یمخصوص بانوان سع یمادرم فورا با چرب زبان یبلند شد که برود ول فرزادخان

 ".حتما میدر خدمت باش م،یدیکجا فرزادخان؟ ناهار تدارك د "ـ

 ".شاالهیا گهیوقت د هی. دیکنم، شما لطف دار یخواهش م "ـ

 "!دمیاصال؟ من واقعا تدارك د ستیتعارف ن نیا یول "ـ

 گرید امد،ین رمیگ يزیچ یو تدارك مادرم بگردم ول هیاجاق گاز به دنبال ته يرو یرچشمیکردم ز یسع یلیخ

 .... نیزم يرفتم تو یداشتم از خجالت فروم

 :ما درآمد يخان هم از خجالت همه  فرزاد

 "!زود رفع زحمت کنم دیمن کار دارم با یول اره،یرو به اشتها م یبو و برنگ هرکس نیبله، واقعا ا "ـ
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چشمک  کیلحظه که نه حواس مادرم بود و نه پدرم،  کیچشمانش ثابت ماند، در  يام تو رتزدهیح نگاه

 !بخار شوم بروم هوا نیزم يفرورفتن تو يزد که باعث شد از سرتاپا داغ شوم و به جا میبه رو زیتروتم

 :گرفتم شگونشیواست اصرار کند که ندوباره خ مادرم

 "!!آااااخ.... تعارف یب یول "ـ

 !کنم؟ یدارم م یچه غلط قایدق ندیبرگشت به طرفم بب و

و مظلوم  نییراانجام نداده اند سرم را انداختم پا فشانیبار تکل نیاول يکه برا یکالس اول دبستان يبچه ها مثل

 :آورد يرو يگرید ي وهیبه اجاق گاز انداخت، بعد به ش یکردم، مادرم تازه مطلب را گرفت و نگاه یینما

 "!غذا سفارش دادم... یعنی "ـ

 يگریتعارف د چیرا نداشتم و فرزاد خان هم بدون ه تیوضع نیتحمل ا گریپدرم رفت باال، د يابرو کیبار  نیا

ما با خودمان معلوم  فیچرخاند تا تکل یما سه نفر م نیش را بدار یبود و نگاه معن ستادهیهمان طور سرپا ا

 ....شود

 :خود گفتم هرچه باداباد با

با فرانک جون حتما  دیبست دخدایفردا که قراردادتون رو به ام د،یسالم به خانواده برسون د،یخوش اومد یلیخ "ـ

 ".دیاریب فیواسه ناهار تشر

عنوان اهل  چیکه زد ثابت کرد به ه یو با حرف دیکش یموافق بودند و فرزادخان هم نفس راحت یکی نیبا ا همه

 :ستیتعارف و تکلف ن

 ".میرس یباشه حتما فردا ناهار با فرانک خدمت م! حاال شد "ـ

مان گل از گلش  الوگیخجالت زده شده بود، با بند آخر د ياش قدر یدرپ یپ يها یکه بابت سوت مادرم

 :گفت یبا شادمان شکفت و

 "!چشم يقدمتون رو م،یمنتظرتون هست "ـ

 :کرد دییمردانه تأ زیپدرم ن و

 ".دیخوش آمد یلیخ. دییفرما یسرافرازمون م "ـ

بر پشت  یمیدوستانه ومال يما از در خارج شد، سر راهش ضربه  يکردند و فرزاد خان با بدرقه  يمصافحه ا و

 :نواخت و گفت نیحس

 "!نیچاکر داش حس "ـ
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 :زد يغرق سرور شد و لبخند زین او

 "!شتریما ب "ـ

 .ولش کن یچیاصال ه.... م؟یبگو يچه طور..... یعنیخوب بود،  يادیز یعنیاصال خوب نبود،  حالم

 :که از در خارج شد مادرم رو به من گفت نیمحض ا به

 "!گهیتگار دخواس هیو فردا ظهرهم  ادیخواستگار برات م هیبه عمه ت زنگ بزنم بگم امشب  "ـ

 :زدم غیج بایتقر

 "!لطفا گهیبس کن د! مامااااان "ـ

مامانم چه  نمیبب اورمیرا درب شیفرصت ته و تو نیحتما در اول دیلبش نشست، من با يرو يزیآم طنتیش خندیل

 !شده؟ یپشت کوه نقدریا یوقت

**** 

 یحس م گریآمدن مهمان ها حاضر شوم، مخصوصا حاال که د ينداشتم برا یلیتما چیغروب واقعا ه کینزد

شوهر دادنم داشته  يبرا یو راسخ يکه واقعا عزم جد نیمهم است نه ا شیکردم مادرم فقط پز خواستگار برا

از امروز ظهر  یداشت ول يادیز اریبس دیتأک یامشب ي نهیگز نیا يفرزاد خان رو دنیباشد، درواقع او تا قبل از د

 »!!عمه ام«: شدیاند یم نهیگز کیفقط به  گریعوض شده و حاال د شیرأناگهان 

 يکه برا نیاول ا: تنها به دو جرم د،یایکه امشب رسما دعوت شده بود تا چش و چالش درب يعمه پر طفلک

ست، دوم  یشاک یبابت حساب نیزن گرفته و ما را آدم حساب نکرده و مادرم از ا يگرید يپسرش رفته از جا

جمع  نیچرخاند ب یش چشم م هحاال هم! شیدارد هجده ساله که سه تا خواستگار نشسته اند پا يکه دختر نیا

 از اعراب دارد؟ یچه محل قایحاال که منادا واقع شده دق ندیبب

را  يادیکنترل خنده ام فشار ز يکردم، اصال دست خودم نبود و برا یبود که فکر م یهمان قایداماد دق شاه

 !متحمل شدم

 د،یرس یاش افتضاح به نظر م قهیآمد، سل یخوشم نم دهیو صورت تک کیاصال از او با آن اندام الغر و بار من

بودم و هوش از سرم  دهیکه امروز ظهر د یپیرا گذاشتم کنار ت دشیسف رهنیکت و شلوار با آن پ يرنگ آجر

توانم جواب مثبت دهم، به  یباشم نم تههم که داش گریمن هزارتا خواستگار د ا،ینه خدا! حاال نیپرانده تا هم

گذارم،  یم شیدخترانه ام را به نما یذات يگذارم و نه خصلت ها یکنم نه تاقچه باال م یبار نه ناز م نیخدا ا

 یاحتمال التیکوچک هم نسبت به تما ياشاره  کی یکه تا به حال حت شمیاند یم یمن فقط و فقط به کس
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توانم فکرش را هم بکنم که او قصد ازدواج داشته باشد، چه با من چه  یاصال نم م؟یگواش نداشته، چه طور ب

و من حاال  يتو روحت کوهان که درست حدس زد میبگو دیبا ییجورها کی. يگریبا هرکس د) زبانم الل(

 !شدن دارم تهیل يبرا زیتروتم يبهانه  کی

طور  نیکه هم -باشند دهیها مرا پسند نیشده و اگر ا رید يادیازدواجم ز ياوصاف واقعا برا نیا يبا همه  یول

به آنها جواب رد دهم  دیچه با يبرا. یمانیعمر پش کیست با يجواب رد دادن به آن ها مساو - رسد یبه نظر م

 !م؟یرمستقیغ ایو  یررسمیو چه غ ینداشته ام؛ چه رسم يشنهادیپ چیاز طرف فرزادخان تاکنون ه یوقت

چشم  يمن با گوشه  یهوا نسبتا خوب بود ول م،یصحبت کن يکه قدر اطیح يتو میا رفتبزرگ تره ياجازه  با

و  ریخلوت حال به هم زن شود، سر به ز نیا يسوسک مهمان ناخوانده  کیکه مبادا  دمییپا یرا م واریدر و د

 :مؤدب شروع کرد

 "د؟یدار ندهیآ يبرا يتونم بپرسم شما چه برنامه ا یم"ـ

 !ست واقعا یکوهان خال يجا! يا شهیسؤاالت کل نیاه اه از ا اه

 ".کنم یخوام برم پشت کوه زندگ یم "ـ

 :گل و بوته ها به چشمانم دوخته شد يمحجوبش ناگهان گرد شد و از رو نگاه

 "د؟یکرد یبله؟ درست متوجه نشدم، شما االن شوخ "ـ

 :به او انداختم يحوصله ا یب نگاه

به اسم پشت کوه  يدور افتاده ا يروستا يمن درحال حاضر دارم تو یول دینباش انیشما در جر دیشا ر؛ینخ "ـ

 ".همونجا باشم مویزندگ ي هیخوام بق یکنم، االن هم به اونجا وابسته شدم و م یم سیتدر

 گریو من د دیکش یانتظارم را م يدیدر پشتکوه وحشت جد گرینبود، چون حاال د یکیاصال دل و زبانم  البته

 .را گفتم نهایقصد نداشتم برگردم، صرفا جهت از سر بازکردنش ا

 :تکان داد ينبود، بعد هم سر ندیکرد که چندان خوشا یسکوت

 يبرا یروشن ي ندهیآ يتونه دربردارنده  یدورافتاده واقعا نم يروستا هیوگرنه  د،ییشما به شدت آرمانگرا "ـ

 ".تون باشه ندهیشما و همسرآ

 ".ستمین یآنچنان ي ندهیمن دنبال آ ،ستیبرام مهم ن "ـ

 "شما تن بده؟ يحاضر بشه به خواسته  یکس دیکن یفکر م "ـ

 ".ستیهم برام مهم ن نیا "ـ
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 "براتون مهمه؟ یپس چ "ـ

 یحت ره،یبگ یمیفقط برام مهمه که فرزاد چه تصم«.... گفتم که از به زبان آوردنش شرم داشتم يزیدلم چ يتو

 »!رم یاگه ازم بخواد تا جهنم هم باهاش م

در  یکاف يوانمود کنم که به اندازه  یتوانم حت یخودم متأسفم که نم يبرتافتم، برا يو از او رو دمیکش یآه

 ....هستم يمراسم جد نیا

 :وسوسه ام کند یاز خودش کم فیکرد با تعر یدهم سع یبه سؤالش نم یجواب دید یوقت

کنم، درآمدم نسبتا خوبه و  یم سیتدر رستانیدب هی يگرفتم و درحال حاضر دارم تو من تازه ارشدم رو "ـ

 هیپدرم قول داده کمکم کنه  شتره،یبه مراتب ب رستانیدب يتو سیهم دارم که درآمدش از تدر یشاگرد خصوص

شه گفت  یو م میپرداخت هم داشت شیپ هیو  میبخرم، صحبت هامونم کرد یمحالت يتو يواحد شصت متر

 د،ییشما، اگه قبولم بفرما يذارم طبق اخالص برا یداروندارم رو م یدارم، ول یگم همه چ ینم. جوره دخدایبه ام

حاال  نیشما سراغ نداشتم و هم ییایرو به متانت و باح يدختر چیدانشکده ه يگم که تو یبابت م نیاز ا نویا

 ".دیراجع به خودتون بگ یما کمهست ش امکانشحاال اگه . هم نظرم نسبت به شما همونه

در نظر اهل قضاوت متانت و  ،یعرضگ یو ب یسادگ ندیگو یآدم به آن م یمیکه دوستان صم يزیهرچ انگار

نظر  دوارمینباشد، فقط ام يآدم اهل کل کل و لوس باز ستیهم بد ن ادیشود، نه انگار ز یقلمداد م ایح

 !باشد نیفرزادخان هم درباره ام هم

 :صورتش انداختم يتو یتفاوت یکه تمام شد نگاه ب شیغرّا یسخنران

 ".دم یفکر کنم، اگه جوابم مثبت بود بهتون خبر م دیبا "ـ

 .رفتیدخترانه و پذ يایآن را گذاشت به حساب شرم و ح یول امدیحرف خوشش ن نیاز ا ادیز

 يآشپرخانه و پشت اپن رو يرفتم تو کراستیدارم،  یخصوص امیپ کی بریوا يتو دمیداخل که برگشتم د به

 :ام را برداشتم و صفحه اش را باز کردم، فرانک بود ینشستم و گوش یصندل کی

 ».به خاطر دعوت ناهار یمرس«

 :زدم و جوابش را نوشتم یتلخ لبخند

 ».کنم، قدمتون رو چشم یم خواهش«

 »االن؟ ییکجا ،يزدم خونه تون مامانت گفتن گرفتار زنگ«
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 اهیمارمولک سوار بر سوسک س هیم با  ندهیآ يداشتم درباره  اطیح يتو شیپ ی، لحظاتآشپزخونه م يتو االن«

 ».کردم یصحبت م

 »؟یامشب خواستگار داشت! من؟ جان«

 »!فعال قراره فکر کنم بعدا جواب بدم بله،«

 »هست حاال؟ یک«

 »!میدیخند ششیبه ر یکل عتیدل طب يکه اون روز تو یهمون«

 »ده؟یمن؟ جاو جان«

 »!ششششش! خود چندش آورشه بله،«

 »؟يدوستش ندار مگه«

 ».که نه معلومه«

 ».ستیاصال معلوم ن نه«

 »حاال معلوم شد؟ ،یاوک«

 » مگه؟ یآخه؟ خل چرا«

 »ست؟یننداخته، زورکه ن یبه دلم چنگ خب«

 »هستن؟ هنوز«

 ».آره«

 »؟یبرام بفرست يریعکس ازش بگ هی یتون یم«

 ».صبرکن آره«

بزرگ ترها با جان و دل گوش  يبه او انداختم که داشت به صحبت ها یرکیرزیز ینگاه میآشپزخانه ن يازتو

واضح نبود  ادیعکس از او انداختم، ز کیباال گرفتم و  یام را کم یکه جلب توجه کنم گوش نیداد، بدون ا یم

 .فرانک ارسال کردم يبرا. ست یداد چه شکل صیشد تشخ یم یول

  »وونه؟یکه د خوبه«

 »جواب مثبت بدم؟ یگ یم یعنی«

 نیاون هم تو ا ؟یکن دایپ يخوا یاز کجا م یخوب نیدوره و زمونه خواستگار به ا نیآره، مگه چشه؟ تو ا خب«

 »!سن و سال
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 ».يبنداز کهینفر هم بهم ت هیکم مونده بود که تو  نیهم«

 ».نداشتم يباور کن منظور نه«

که  نیکند به ا یم قمیدارد تشو يکه برادرزاده اش چه جور ندیب یم ایداشتم بدانم االن فرزاد کجاست، آ دوست

که مورد توجهش واقع شوم، فرانک که  نیندارم به ا دیام يذره ا یحت یعنیجواب مثبت به خواستگارم دهم؟ 

 داشته باشم؟ یچه توقع هیاز بق د،یگو یم يجور نیخواهد ا یخاطرم را م شتریخانواده از همه ب نیا يتو

 :دهم فرستاد ینم یجواب دید یوقت

 »؟يز يز يقهر«

 »نه«

 :دیایبه خودش ب یکه کم میبگو يزیچ ستیبعد فکر کردم بدك ن و

 »عموت چه طوره؟ ،یراست«

 ».ششمیاالن پ خوبه،«

 »خوابگاه؟ يتو«

 ».اطاق عموم يتو م،یدن؟ نه بابا، هتل یخوابگاه دخترا راه م يمرد رو تو هیدل خجسته ت، آخه  قربون«

 .دمیام خجالت کش یدر پ یپ يها یسوت از

 ».سالم برسون ،یاوک«

 ».رسونه یهم سالم م اون«

 :خورد یتکان شاخکم

 »د؟یخون یهامو م امیپ یگروه دیدوباره دار نم،یبب«

 »!!بابا، فقط من و عموم نه«

 میخانواده دارند؟ اصال انگار حر نیست که ا يچه اخالق بد نیا! شعور یب یداشتم بزنم لهش کنم، روان دوست

 .ندارد یمفهوم شانیبرا یشخص

 ».رسم کوهان پس کله؛ فعال یبعدا خدمتت م ،یاوک«

 ».گذشت یکجا؟ تازه داشت خوش م عه؟«

 ».يمنتظرن، با خواستگارام«

 ».خوام ازت چند تا سؤال بپرسم یم ،يز يز صبرکن«
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 .ندادم جواب

 ».خوام بگم یم یچ نیگوش کن بب! گولو يز يز«

.... 

 »!نمک یب گهیبده د جواب«

.... 

 ».عموم کارت داره ن؛یبب«

 :کردم پیمثل اسگل ها تا کدفعهی

 »کارم داره؟ یچ«

ها  نیتله نباشد؟ ا کیهم  نیاز کجا معلوم ا! زنم یم يرحم کرد قبل از ارسال متوجه شدم دارم چه گند خدا

 !منمثل  یندارند از سربه سر گذاشتن آدم ییکه ابا

 بیدختر خوب و نج کیبعد هم رفتم مثل . یقوط يداد جواب ندادم تا حالش برود تو امیاز آن هرچه پ بعد

هرچند ! زد یلبخند م یبودند و مادرم هم خوشحال و راض دهیمرا پسند ینشستم مقابل خواستگارانم که حساب

 !بردارم یروس لمیشوم فاز ف یورمندارم، وگرنه مجب يواقعا چاره ا یاش کنم ول يهند لمیواقعا دوست ندارم ف

****** 

 »اهیرزس«

روزمره  يو نمازصبحم را خواندم و بالفاصله مشغول کارها دمیصبح مثل گنجشک از خواب پر میپنج و ن ساعت

هول و وال،  يظهر افتاده باشم تو یمهمان يحد برا نیکرد من تا ا یام شدم، مادرم که فکرش را هم نم

 :و درجواب سالمم گفت دیمال یحال یش را با بچشمان

 "؟يوقت صبح همه مونو زابراه کرد نیچته که ا یشه بگ یسالم، م کیعل "ـ

 :راجع به من ممکن است بکند يمهم نبود که چه فکر میبرا اصال

 "؟!میامروز ظهر مهمون دار دیکه فراموش کرد نیاوا مامان جان مثل ا "ـ

 :نازك کرد و با اکراه گفت میبرا یچشم پشت

امروز دست و  یمعمول یکه واسه مهمون يذوق زده نبود نقدریا شبید يواسه خواستگار اد،یب یواه واه، قحط "ـ

 "!يگم کرد نجوریپاتو ا

 :زدم شیبه رو يلبخند
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 "!يفکر کن برن تو فاز خواستگار هوی ؟يدیخداروچه د"ـ

 ....باال جهت وضو گرفتنرا زد  شیها نیو آست ییظرفشو نکیسمت س رفت

 "!تیخواستگار ادیکه فرزاد خان ب یدونم اون قدر شانس داشته باش یم دیبع یمن که از خدامه مادرجون، ول "ـ

 ....ختیر ماستم

 "آخه مگه من چمه؟! ذره هیمامان جون رحم داشته باش .... وا "ـ

موقع مسحش  کیتا پس کله اش شد که  یشانیمشغول باز کردن فرق سرش درست از مقابل پ ادیوسواس ز با

 :تمام گفت یمالحظگ ینکند، بعد هم با ب دایپ رادیا

کنه که رنگ و مدل و جنس لباس ها با  یاما آدم واسه لباس تنش هم صدجور مالحظه م ست،ین تیزیتو چ "ـ

؟ اگه تو !هیعمر زندگ هیو بحث  یعروس گهیکه د نیا اد،یهم جور باشه بلکه تو چشم مردم خوب به نظر ب

فکر کن  یعنی ؟يبد يخوا یم یبعد جواب مردمو چ. و فرزادخان دوماد، تابلوئه که دوماد ازت سره یعروس باش

 "کنه؟ ینگاه هم م یبه شمعدون یاصال کس شیخدائ اه،یکنار رز س یشمعدون هی

به  يازیاصال ن ،یر گلماد نیبا وجود چن یلیحد اعتماد به نفسم متزلزل نشده بود، خداوک نیعمرم تا ا درتمام

 گر؟یدشمن دارم د –زبانم الل  – کی

 :گفتم يطور که مشغول وضو گرفتن بود با دلخور همان

فهمم از  یحاال م ،يچاره عمه پر یب! تو چش و چالم یکن یفرو م خیتلخ رو مثل س قیکه حقا یمرس "ـ

 "!هات یزبون نیریش نیبا ا دهیکش یدستت چ

فردار گرد کرد و به آب و آتش زد تا نظرم را عوض  سیخ يکه آمد، چشمانش را با آن مژه ها يعمه پر اسم

 :کند

رو امروز بپوش بلکه دهن فرزادخان هم  يبود دهیپوش تیواسه خواستگار شبیکه د یگم همون لباس یم "ـ

ماه شب چارده، فرزاد خان  یکه بش یبه خودت برس زهیر هی دیفقط با ؟يکم دار یچ یلیمگه خداوک فته،یآب ب

جلوت لنگ  يجود کایآنجل. کنه دایتو پ یبه درخشندگ يدلش هم بخواد، تو هفت آسمون عمرا ستاره ا یلیخ

 !)بود احتماال یجول نایمنظورش همان آنجل( "!!اندازه یهم نم

و هم تعارف ا» !من يشما کال برو استراحت کن و کارها را بگذار به عهده « یعنینگاهش کردم که  يجور

هم شدم که  نیکردم، بلکه متوجه ا یرا درك م يحاال نه تنها عمه پر.... نکرد و فورا رفت سمت اطاق خوابش

چرخش صدوهشتاد  یبا چه سرعت نیشده غالم حلقه به گوشش، توروخدا بب يسال ها چه جور نیپدرم تمام ا
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 قاتیتحق میبر رو یبخواهم کم رزادخانیباشد از ش ادمیام؟ بعدا  دهیمن چرا اصال به مادرم نکش! درجه انجام داد

 .خورد احتماال یهم م شیاشکال کار کجاست، به درد پروژه ها مینیانجام دهد بب

جهت عصرانه گرفته تا ) که در آن متخصص شده بودم( کیکردم، از درست کردن پن ک یظهر رسما خودکش تا

..... يسه جور ساالد هم گذاشتم که چشم عمه پر. قهیناهار در کمال دقت و ظرافت و سل لیکردن وسا فیرد

، ساالد )ییایتالیا اهمانی( ینیزم بیساالد کاهو، ساالد کلم وس: میکف پا فتدیچشم بدخواهانم ب) دیببخش(

 !).يمثال اندونز ای( یماکارون

 يترك هاکه (کنار مرغ  يو غوره سوغان برا يو مرغ سوخار يخورش قرمه سبز يبه عالوه  روقارچیش سوپ

کردم و مادرم تمام  هیته یاصل يهم به عنوان غذا) کنند یو غوره و رب گوجه درستش م ازداغیبا پ اریشهر

که ناگهان به صورت  وجودمانباشته شده در  يها يبه انرژ ریدر کنارم بود و با تح اریدست کیمدت مثل 

 :ام دربرود یشنگ خستگگفت که ق يزیکرد، آخر سر چ یفوران کرده بودند نگاه م یآتشفشان

 "!!محاله ؟يهمه کدبانوگر نیوگرنه تو و ا ،ینه رسما نابودش "ـ

: هم به من اضافه شده گریصفت د کیفکر که  نیا يدهم، فقط رفتم تو شانیبه ا یجواب نتوانستم

 »!خودکدبانوپندار«

به همراه فرزادخان  ازدهیقرارداد بستن؛ حول و حوش ساعت  يصبح رفته بود به هوا میاز ساعت هشت و ن پدرم

دسته گل کرده و حاال ناهارم هم کامال آماده بود، ناگهان احساس  کیمن که خانه را مثل . و فرانک آمدند

فرزاد خان با  یبد نبود، مخصوصا وقت نقدریرود، هرگز حالم ا یم جیکردم به شدت خسته و خواب آلودم وسرم گ

کت تک خوش  کیو  یمشک - یزرشک زیچارخانه ر بیبا ترک رهیمتفاوت شامل بلوز و شلوارت یرسم پیت کی

 دشیبد دیو اگر مادرم جهت ساپورت دختر ند ستمیپا با ينتوانستم رو گریوارد شد، د يریدوخت به رنگ ش

دانم اصال  یحاال به شک افتاده ام، نم! آوردم یبه بار م بزرگ يزیآبرور کیبود حتما  ستادهیپشت سرم نا

آرام خود  عتیوجودم از طب يها اختهیکال به قول مادرم نابودش بودم که تک تک  ایو فشار کار بود  یخستگ

 .انفجار بود يباشند، آماده  دهیاش را کش یکه چاشن یکرد و مثل بمب یم یچیسرپ

 :به خود آمدم نشیبس دلنش يباصدا

 "!احوال شما بانو؟ "ـ

 :فورا تشکر کردم و آن را گرفتم رم،یش بگرا مقابلم گرفت تا از دست ینیریش يجعبه  و

 "د؟یدیممنون، چرا زحمت کش "ـ
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 :گفت یبدجنس تیدر نها مادرم

 "!شاالهیمبارکه ا "ـ

بد من  اریبس طیاز شرا تیدانم به خاطر حما یفرزادخان نم یول اورم،یخون باال ب یخواستم از شدت ناراحت یم

 :داشت که فورا گفت يگرید لیدل ایبود 

 "!میرفت و قرارداد رو بست شیطبق برنامه پ یهمه چ یواسه شمام مبارك باشه، به سالمت "ـ

خانواده  نیا ي دهیست نه پسند دختر ترش يقرارداد کار ینیریش نیبه مادرم فهماند که مناسبت ا بیترت نیا به

کاش او با  ا،یآه خدا.. ..را به خود جلب کند يرینظ یمرد جذّاب و ب نیزند تا توجه چن یکه به آب و آتش م

که  یحاال من چه کار کنم با دل! کرد یطور سرگشته نم نیو مرا ا نجایآمد ا یاش م ینیخشن غارنش پیهمان ت

 رد؟یگ یهرلحظه بهانه اش را م

آمد آهسته  یهمان طور که به همراهم تا آشپزخانه م ستم،یکه از حاالتم متوجه شده بود اصال خوب ن فرانک

 :گفت رگوشمیز

 "؟يخسته ا نجوریکه ا یزحمت انداخت يشده فدات شم؟ نکنه خودتو به خاطر ما تو یچ "ـ

 :دمیپرس یساختگ یچشمانش انداختم و با نگران يتو يزینگاه ت فورا

 "!معلومه؟ "ـ

 ....اش را فروخورد خنده

 "گ نداشت؟همه دنگ و فن نیساده که ا یمهمون هیدختر؟  يسر خودت آورد ییچه بال! چه جورم "ـ

 :را به زحمت کنترل کردم خشمم

 یخوام شلخته و ب یخونه مون نم ادیباره م نیکه واسه اول یکس يجلو ؟یفهم یمن آبرو دارم، م ن،یبب "ـ

 "؟یبه نظر برسم، اوک قهیسل

 :گونه ام را نوازش کرد یو با نوك انگشتش به نرم دیکش یآه

 يکه گونه ها يکرد ینم يو به جاش کار یذاشت یساده م يغذا هیهمه تعارف و تکلف  نیا يکاش به جا "ـ

به سرو  یدست هیالاقل  زم؟یعز ينبود یشکل نیچشماتم چال افتاده، تو که ا يپا. جور آب بره نیقشنگت ا

 "!يدیکش یخودت م يرو

 ....نکرده بودم گریرا د شینجایرا فروخوردم، فکر ا بغضم

 "....نیام، فقط هم یشمعدون هیداره؟ من  من کار ي افهیبه ق یداره؟ ک یتیچه اهم "ـ
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 .....ادیز یلیخ یلیخ یلیدلش گرفت، خ ادیز یلیمنظورم نشد، فقط خ متوجه

 ایو مه دهیکامال چ زیرا فراهم کنم، البته م ییرایپذ لیتا من وسا ندیها بنش نیمادرم ا شیاو خواستم برود پ از

 یرچشمیز یکردند، حسن که نوزده سالش بود، گاه یم ییرایداشتند پذ نیبود و حاال برادرانم حسن و حس

 :و گفتم چاندمیرا پ گوششبار هم  کیشوم،  يشد کفر یانداخت که باعث م یبه فرانک م ینگاه

 "!؟یاون نامزد داره، ضمنا پنج سال ازت بزرگتره، اوک ن،یبب "ـ

 .کند تکان داد یا نمغلط ه نیاز ا گریکه متوجه شده و د نیا ياو هم فورا سرش را به نشانه  و

 !به موال ناسورندیشود بچه گفت، دا ینم گریدوره و زمانه د نیا يبچه ها به

 :اپن گذاشت و رو به من آهسته گفت ياز قرارداد را رو ينسخه ا پدرم

 ".امن و مطمئن بذار يجا هیببر  نویا "ـ

و دو  یفروغ يآقا کشیپدرم، شر يانداختم، امضا یقرارداد نگاه يگذاشتم و به برگه  يکتر يرا رو يقور

 يو متعجب آن را تو رتزدهیح» فاتح«: اسم نیهم که هردو متعلق به فرزاد خان بود، اما با ا هیشب يامضا

نزد مهمان ها برگشتم، صاف رفتم کنار فرانک نشستم و آهسته  یاسناد مهم گذاشتم و وقت يصندوقچه 

 :دمیپرس

 "د؟یستین یداد رو امضا کرده؟ مگه شما پشتکوهچرا عموت به اسم فاتح قرار نم،یبب "ـ

 :لبخندش را فروخورد و جواب داد فرانک

 میمن هم تصم. اومد رفت حذفش کرد یخوشش نم شیلیمنتها عموم از قسمت دوم فام ،یفاتح پشتکوه "ـ

 "!اسم اجق وجق نیکنم، باور کن آبرو برامون نمونده با ا يکار نیفرصت همچ نیاول يدارم تو

 !چسبد یاسم به دهانم م نیچه قدر ا.... »فرزادفاتح«: نامش را تکرار کردم رلبیز

 "شه؟ ینم دهیفاتح د شونیلیفام يتو نایچرا پدرت ا.... بعد "ـ

 یدرواقع با پشت کوه! کنه یدونه، معموال حذفش م یمانتال م یسانت یلیقسمت از اسمشو خ نیا يدد "ـ

 "!کنن تا فاتح یحال م شتریب

 ! ها نیاند ا یبیو غر بیعج يآدم ها عجب

 :به خود آمدم شیصدا با

 "!بگو کلک تیاز خواستگار "ـ

 خودش کرده؟ شیپ يفرانک چه فکر نیا واقعا
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 "؟يکه از مادروپدرم مشتاق تر نیمثل ا "ـ

 :دهد حیکرد توض یسع یول ستم،ین یکه چندان از سؤالش راض دیلحنم فهم از

بزنه به آدم،  یکنه برچسب ترش یجرأت نم یکس يجور نیخواستگار داره؟ ا یمگه بده که مردم بگن فالن "ـ

 "نه؟یا رازیغ

 :افکندم يبه و یهیعاقل اندرسف نگاه

 یچه گل یبگ يخوا یره، نم یو خواستگار از سروکولت باال م یماشااهللا باکماالت نقدریخانم، شما که ا نمیبب "ـ

 "؟یمادرمرده گرفت يبه سر اون خسرو

 :گل از گلش شکفت فورا

با خانواده برن خدمت  رهیجون بهم زنگ زد که اجازه بگ دیسع! شده یشه اگه بگم چ یخدا، باورت نم يوا "ـ

هم خبر دادم و ازشون خواهش  نایمن هم اجازه دادم و به بابا ا!) چه زود دخترخاله شد!! دجونیسع(پدرو مادرم، 

 یب! از انگشتاته یکیدخترم  ي هیمهر تهجونم با ساتورنشسته کنارش بهش گف يدد ایگو. کردم جواب رد ندن

باهاش حال کرده و با ساتور براش  یبابام هم کل د،یخودتون انتخاب کن لیشونو به م یکیچاره زرد کرده گفته 

 "!خوام چکار؟ خواستم امتحانت کنم یپوست کنده گفته انگشت تورو م وهیم

 :عاشقانه را هضم کنم يماجرا نیا تا بتوانم دیطول کش یکم

 "ست؟ین یروان یکم هیشما  يدد نیا "ـ

 :را زد به آن راه خودش

 "!نه، روانشناسه "ـ

 ".یآها؛ خوب شد گفت "ـ

با فرزادخان چشم تو چشم شدم و از فرق سر تا  کدفعهیمبل،  یدادم به پشت هیتک نهیبرگشتم و دست به س و

 دیبود حس و حالم را که د زمیپدرعز یتمام نشدن شاتیش دادن به فرمااو که مشغول گو! داغ شد مینوك پا

 کدفعهی. شدم یهوش م یب طعاکردم ق یزد که اگر قفل نگاهم را از چشمانش باز نم ییلبخند کوچک بامعنا

 :وسط و گفت دینداشت مثل خرمگس معرکه پر شیمن و عمو یفرانک که خبر از ارتباط چشم

 "ه؟یچ يدد دیجد يپروژه  یدون یم یراست "ـ

 :سرگشته ام را به چشمان مشتاق و پرشور فرانک دوختم نگاه

 "شه انشااله؟ یبه من که مرتبط نم "ـ
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 یدانیم يها یبررس يسر هی یکنه، ط قیسال تحق رهفتیز يبچه ها يخواد درباره  یراحت، م التینه خ "ـ

! سنینو یم يا نهیبه شکل آ رنیادبگیسال اگه خوندن و نوشتن  رهفتیز يکه بچه ها دهیرس جهینت نیبه ا

ح رو به صورت یصح يموقع نوشتن همون امال یخونن، ول یجلوشون درست م يبذار يهرکلمه ا یعنی

 يهم دد نیداشتن، واسه هم یوضع نیجالبه که هم کوهان، هم کوهانک هردوشون چن! سنینو یمعکوس م

 جهیجالبه نه؟ فکر کنم اگه نت. پروژه افتاد نیکنه به فکر ا یالگو رفتار م نیکوهانک هم طبق هم دید یوقت

 "!رهینوبل بگ ي زهیکنه جا دایرو هم بتونه پ لشیو دل رهیبگ

 !يشترزاد يپروژه ها نیفکر کردم، امان از ا یکم

 "!دهیهمچنان هاگر رهینوبل هم بگ ي زهیاگه جا یتو حت يدد ،یذوق کن نقدریخواد ا یحاال، نم "ـ

 .خنده ریزد ز کدفعهیکه گفته بودم فکر کرد، بعد  یاسم به

 :افتادم شنهادشیپ ادی

مشترك خودش و خانمش باشم، به نظر تو بهم  يزدم ازم خواست پروژه  یکه باهاش حرف م يدفعه آخر "ـ

 "سال باشم؟ رهفتیز يبچه  هی ادیم

 :دیبرچ يانداخت و لب و لوچه ا میبه سرتاپا ینگاه

 "!داینه ز "ـ

 !راحت شد المیخ

کمکم کرد،  يو فرانک هم قدر دمیدوازده نفره را به کمک برادرانم چ يزناهارخوریبود که م میدوازده و ن ساعت

 :دیکرد، آهسته پرس یمقدمات ناهار را نظاره م رتیاو که با ح

 ".باشه یآت رسرمامانیدست راستش ز! ست قهیمامانت چه قدر ماشاهللا باسل "ـ

خواهم خودم را  یخواستم فکر کند م یکردم، نم یکارها را خودم کرده ام چشم پوش نیتمام ا میکه بگو نیا از

بماند، به هرحال مادرم واقعا  یباق يطور نیمادرم هم يدوست داشتم نظرش درباره  گرید يعرضه کنم، از سو

 !خسته است یحال حاضر کمدر فقطام به خاطر زحمات اوست،  ادگرفتهیست و من هرچه  ينمونه ا يکدبانو

 :برد سر سفره در جواب فرانک گفت یرا م یپر از ترش يها يکه داشت اردوخور نیحس

 "!از صبح خودشو خفه کرده نبه،یهمه ش کار خود ز! مامانم؟ "ـ

 :رفتم نیبه حس يفرانک چشم غرّه ا ریتح دربرابر

 "ها؟ یفضول نیبرو به کارت برس بچه، تو رو چه به ا "ـ
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 :من و برادرم نداشت يبه بگو مگو يکار فرانک

 "!من آب شدم رسما يوا! همه ش کار خودته؟ ؟يز يجان من ز "ـ

 .ببرند فیتشر زیقناعت کردم و از همه خواستم سر م يلبخند به

ما را سر  يهمه  زیآم نیتحس يو با اظهارنظر دیدرخش يناهارخور زیم يمنظره  دنیفرزادخان از د چشمان

 :ذوق آورد

 ".خانم از کجاست نبیز يپس معلوم شد هنرمند! قهیهمه سل نیبه به، ماشاهللا به ا "ـ

 :را کرد و فقط گفت تمیرعا زیکه با چشم و ابرو مانعش شدم، او ن دیبگو يزیخواست چ فرانک

 "!نیکرد یحاج خانم دستتون درد نکنه، چه کوالک"ـ

 جهیما نت ياز نگاه کردن به صورت ها یوقت تای، نهادهد یهاج و واج و سرگردان مانده بود که چه جواب مادرم

 :نگرفت مردد و نگران گفت يا

 "!نوش جان "ـ

 دیخواهند دخترشان را غالب کنند بگو یکه م ییها نیکه مادرم مثل ا نیبهتر است تا ا يجور نیندارد، ا یبیع

 !چکد یدختر از دم بخت گذشته ام م ياز دست و پنجه ها نجاستیهرچه هنر ا

 یمحل زنگ خورد، مادرم که انگار م یوسط بخوربخورها و به به و چه چه ها تلفن مثل خروس ب ناگهان

جواب دهد، اصال حس  یبه من انداخت و رفت تا به گوش يپشت خط است نگاه مظلومانه ا یدانست چه کس

 !نداشتم یخوب

 "....الو؟"ـ

.... 

 "....قربونت برم! جون يسالم پر "ـ

.... 

 ".دیی؟ بله بفرما....النجانم ا "ـ

طول  قهیساعت و چهل و پنج دق کیاش کمتر از  یتلفن يرا قطع کرد، سابقه نداشت مادرم مکالمه  یگوش و

 !را گرفت شیجا میعظ ینگران کیبرطرف شد و  دمیشک و ترد يریتصو فونیرفت سمت آ یبکشد، اما وقت

خواهر هوس کند درست سر ناهار  کیکه  نیا! به همراه دختر دم بختش پشت در منتظر بودند يپر عمه

اخالق ها  نیاصال از ا يکه عمه پر ییاز آنجا یول ست،ین یبیعج ادیز زیبرادرش چ يخانه  اوردیب فیتشر
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 دییمهر تأ زیمادرم ن ي زگارانهیپره يآب خورده و نگاه ها يگرید ياز جا هینداشت کامال مشخص بود که قض

حاضر است  يدرآوردن چشم و چال عمه پر يکه برا زمیمادر عز نیچه کنم با امن  ایخدا! زد یمسئله م نیبر ا

 مرا هم به حراج بگذارد؟ يآبرو

لپش سرگردان بود، با نگاه  يبازشدن در همچنان گوشه  ياش از زمان تلفن تا لحظه  دهینجو يکه لقمه  پدرم

 »چه خبره؟« یعنیکه  دیابرودرهم کش يمادرم جور

 :از فرصت سوء استفاده کرد تا از خودش رفع اتّهام کند يهم تا قبل از ورود عمه پر مادرم

 "!داداشم، قدمش روچشم شیپ امیکنه سرناهار گفته ب یم یاحساس راحت نجایا گه؛یخب خواهره د "ـ

 !نداشتم یاحساس خوب اصال

 :آهسته پچ پچ کرد رگوشمیز فرانک

 "؟!انگار دیمهمون دار "ـ

 :دادم یمال درماندگرا درک جوابش

 "!آره، فکر کنم بدبخت شدم "ـ

 "چرا آخه؟"ـ

 "!ینیصبرکن خودت بب "ـ

 کیداد که سر سفره بلند نشوند و  هیمانندش همه را قسم و آ غیج ياز در داخل نشده با صدا شیام پا عمه

ختر هجده د کیکه اصال مناسب  شیخروار آرا کیداشت، دخترش هم با  یهمگ میسالم گرم و جانانه تقد

اندازه لوس و پرافاده  یب یکاهش داده بود وارد اطاق شد و سالم یاش را به طرز فاحش یساله نبود و شاداب

 .جمع داد لیتحو

سرش را تکان داد و به خوردنش  یادب و احترام کم يبه مهمانان انداخت و به نشانه  یینگاه گذرا فرزادخان

 :گفت رگوشمیو ز دیمرا که به استقبالش رفته بودم بوس يعمه پر. مشغول شد

 "!يدوتا دوتا خواستگار دار گهیحاال د طون؟یشده ش یچ "ـ

 !یبود که قبال اصال خواستگار نداشت نیتلخش تا عمق جانم فرو رفت، منظورش ا ي هیکنا

 :کنم لیدانستم نظرش را تعد بهتر

 ".دوستمه با عموش ستن،یها خواستگار ن نیا "ـ

 :دیدرهم کش چهره
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 "؟!گفت یم يا گهیزدیمامانت چ "ـ

 :دمیکش یآه

 ".ستمیزنداداشتون ن يها يکار نیریمن مسئول ش یبهتون گفته ول یچ قایدونم دق یمن نم "ـ

 :دخترانه ينکرد و گذاشت به حساب افه ها باور

 ".شه یحاال معلوم م! گن یرو م نایهمه اولش هم "ـ

 )دلم بذارم؟ يکجا ویکی نیا! يوا يا(

 :فورا تعارفشان کرد مادرم

 ".افته یاز دهن م ز،یسرم دییبفرما "ـ

 :دیچهره درهم کش یام حساب عمه

 "واسه تبرك؟ میکه ته تهاشو جمع کن ستیسفره ابالفضل ن د،یشما راحت باش "ـ

 یرفتار خواهر ب نیاصال از اپدرم که  د،یما را گز يبود که تا مغز استخوان همه  يقو شین نیا يقدر به

 :زد که کاش هرگز نزده بود ینبود حرف یمالحظه اش راض

 ".دیآورد فیشما سرزده تشر یخواهر؟ قدمتون رو چشم ول مینداشت بیما که علم غ "ـ

 :دیعمه ام چهره درهم کش ناگهان

 "!نیدیجون خودش زنگم زد گفت ناهار تدارك د يسرزده کدومه داداش؟ زر "ـ

شد  زیتمسخرآم یبه مهمان ها نگاه کرد که خودشان تا تهش را خواندند، نگاه فرزادخان آکنده از حس يجور و

 ....سرم خراب شد يرو ایدن ختیکوچکش درهم آم شخندیبا ن یکه وقت

  ستند؟یمردم که بالنسبت احمق ن! ها سرزده آمده اند نیمادرم وانمود نکرده بود که ا کاش

قرار دارد بالفاصله مظلوم  مایروشیبمب اتم در حد ه کیانفجار  يدر آستانه  مانهیمجمع ص نیا دیکه د مادرم

 :کرد یینما

 گهید یحاال قدمتون رو چشممون ول م؟یدینگفتم که تدارك د م،یجون، من گفتم مهمون دار يپر يوا يا "ـ

 "!دیخجالت زده مون نکن

 :حرف ها بود نیمالحظه تر از ا یب يپر عمه

 ".نیراحت باش م؟یندار ییدشمنتون خجالت زده، ما که ادعا "ـ

 . مبل دو نفر تنگ هم کینشستند سر  و
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 یاسب آب کینوش جانش که قد .... کوفتـ یکشاند و او هم اله زیپدرم به اصرار خواهرش را باالخره سر م یول

 :گرفت ینه مکدبانوگرا يرادهایکرد و از غذاها ا یالبه ال هم مدام اظهار فضل م! خورد

 "؟يرو خودت درست کرد ییایتالیساالد ا نیجون ا يزر "ـ

 :جونم تا تهش را خواند يزر مامان

 ".دهیجون زحمت کش نبینه؛ ز "ـ

از شب قبل  دینپخته ست گلم، با اهاتیلوب یول. یهست ییچشمم کف پات، عجب کدبانو! ماشاهللا عمه "ـ

 "؟یکه مزه رو با سس جبران کن دینبا اده،یز یلیسسش هم خ. بپزه يشون، بعد بذار یسونیبخ

  "!بله چشم "ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ....بعد یلحظات

 "جون؟ يزر يدرست کرد يغوره ها رو چه جور نیا "ـ

 "!دهیجون زحمت کش نبیمن درست نکردم، ز "ـ

 .....نه يوا يا

 "گه؟یغوره تازه ست د. دست و پنجه ت طال! عمه هیعال "ـ

 "غوره سوغان گنیبهش م. ره و نمک عمل آوردمآبغو ينه عمه جون، غورغوره ست، تو "ـ

 ".یکن ینگاه هم نم نیاصال به ا گهید! شه یم یچ نیبار با غوره تازه امتحان کن بب هیحاال  "ـ

 !اوفففففف

 ....بعد یقیدقا

 ".یخانم هیعال تیجون ساالد ماکارون يزر "ـ

 !...بگذراند ریبه خ خدا

 ".دهیجون زحمت کش نبیمن درست نکردم، ز "ـ

 !اااااااایخدا نه؛

 ".....گهید ادیهم برم يدختر نیهمچ يمادر نیآره خب، از همچ! ماشاله، هزارقل هواله "ـ
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 !ادامه اش بودم منتظر

که باباش فست فود  یهمون م؛یجار يکالباس چه قدر ضرر داره؟ پسر سحرخانم دخترخاله  یدونست یم... "ـ

از مرغ پخته  دیبه جاش با. و کالباسه سیخوردن سوس يادیر زدادن به خاط صیداره، سرطان خون گرفته، تشخ

هم  یکالباس خونگ هیدستور پخت ) گفت یدخترش را م(پرستوجون  یاگه خواست ،یاستفاده کن شیر شیر

هم  يو کالباس کارخونه ا سیاز صد تا سوس م،یدرست کرد مینشست روزید نیده، اتفاقا هم یداره که بهت م

 ".خوشمزه تره

گوش فرانک  ریمن انداخت و بعد هم ز یدرهم و عصب يبه عمه ام و بعد به چهره  ینگاه یرچشمیز فرزادخان

 .که عمه ام راه انداخته نبود یکارناوال نیارتباط به ا یمطمئنم ب یگفت که متوحه نشدم ول ییزهایچ کی

 يرو يزیچ یپتک کیان لحظه خواست هم یو دلم م ختیدر جانم فرو ر کبارهیچند روز به  نیتمام ا یخستگ

 .حس نکنم يزیچ گریهوش شوم و د یسرم بخورد و ب

با لذت  نیاز ا شیکه تاپ یدرحال دند،یکردم کنار کش یزودتر از آنچه که فکرش را م یلیخ زمیمهمان عز دو

 . ها از سفره منصرف شوند يزود نیبه ا دیرس یمشغول خوردن بودند و به نظر نم

 :گرفت اریغرّاء و نافذش جو را در اخت ينه که فرزادخان با صدا ایبود  یمنظور خاص يدانم رو ینم آنگاه

 ".نقص بود یو ب یارعالیدست و پنجه تون طال، بس "ـ

 :داد یجواب تشکرش را خشک و خال مادرم

 ".نوش جان "ـ

 :رو به من کرد و عمدا گفت سپس

 "!ت حرف نداره قهیدست شما درد نکنه بانو، سل "ـ

پنبد فورا مشغول پرتاب ذرت  یدارد م شیت و توجهش خشنود شدم، عمه ام که حس کرد رشته هامحب از

 :شد) ذرت پرت کردن دیبخوان(

جون گل  نبیز یبهترن ول یکیاز  یکیخانواده  نیا يدخترا! بله؛ ماشاله عروس خانم ما لنگه نداره"ـ

 "!و پسند کردهمثل شما ر يبس که شاخ شمشاد نیش هم هم قهیاز سل! سرسبدمونه

 ....فرو رفتن در قلبم بود يپنهان شده و آماده  زیت يخنجر دهایتمج نیخدا قسم که در پس ا به

نگاهش را به عمه ام دوخت و بعد به چشمان آشفته  رانیفرزادخان هم متعجب و ح د،یسرخ شد و لب گز فرانک

 :مردانه از خود نشان داد يو ناگهان رفتار ستیمن نگر شانیو پر
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نکردن،  یمنتها هنوز پسندشون رو قطع ست،ین یگل سرسبد تمام دخترها باشن حرف شونیکه ا نیدر ا"ـ

 "!دییفرما یطور باشه که شما م نیهم دوارمیام

 یو پرستو از حرص دندان به هم م دیگز یلب م یآوردم، فرانک هم از سرخوش یداشتم شاخ درم رتیح از

 :یزد شانه خاک یگوش خراش يه بود با صداکه پنچر شد یام درحال يعمه پر د،ییسا

 "!خدا دیبه ام دیگذاشت تونمیهنوز بله رو نگفته؟ منو باش فکر کردم قرار نامزد يوا يا "ـ

 :دیهم رو به من غرّ بعد

و گالب آوردن حاال  دنیدختر؟ واسه گل چ هیتمومن؟ دردت چ یکه همه چ شونیماشاله چشمم کف پاش، ا "ـ

 "!چه فراوونه وقت

فرزادخان دوختم  يباینگاه سراسر احترامم را قدرشناسانه به چشمان مهربان و ز رم،یبغضم را بگ يجلو نتوانستم

پشت دستم را  دیترک یاراده م یو به ظاهرخندان عمه ام بغضم ب نیخشمگ يکه با نگاه به چهره  یو بعد درحال

که هم فرزادخان و فرانک  دیفروچک نمآن که پلک بزنم چندقطره اشک از چشما یدهانم گذاشتم و ب يجلو

 .مالحظه ام یب يمتوجه شدند و هم عمه 

بالفاصله پشت سرم بلند شد تا  زینشوم برخاستم و جمع را ترك کردم، فرانک ن ریتحق نیاز ا شیآن که ب يبرا

که  یدوست داد تنها یمتوجه شدم که فرزادخان او را متوقف کرد، دوست داشتم اجازه م یکند ول ییاز من دلجو

 .....کنم یخال شیها هرا بر شان میها یاز بار دل آزردگ یو کم دیایجمع داشتم ب نیدر ا

چشمانم نداشتم که نگران راه  يهم رو یشیافتد آرا یدارد م یچه اتفاق نییمهم نبود که آن پا میبرا گرید

بعد در  یلحظات ستم،یصدا گر ینشستم و سرم را بر تخت گذاشتم و آهسته و ب نیزم يافتادنش باشم، بررو

 :شناختم از پشت درآمد یکه م يمردانه ا يصدا نیباترینواخته شد و ز میمال ياطاقم با چند ضربه 

 "خانم، اجازه ست؟ نبیز "ـ

 ... سرم مرتب کردم يرا با دستمال زدودم و شالم را رو میتختم نشستم و اشک ها يبرخاستم و رو فورا

 :دیلرز اقیبا اشت ختهیآم یاز فرط غم میصدا

 ".دییبفرما "ـ

 يآبرو یو مردانگ يرا نداشتم، دست کم نه حاال که با بزرگوار دنشیبازکرد و داخل شد، تحمل د یرا به نرم در

 ....شود؟ ینزد خودش چه م میآبرو یاست، ول دهیمرا نزد عمه ام خر
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 کیکه در  افتهیاجازه  -خواستگار کینه  –پدرم  کیکه او به عنوان مهمان و شر ستیدانستم موضوع چ ینم

 خانواده خلوت کند؟ نیاطاق دربسته با دختر ا

سکوت ابرو درهم  یگذاشت و بعد از لحظات یصندل ینشست و آرنجش را بر پشت رمیتحر زیپشت م یصندل يرو

 :و گفت دیکش

مادر  يکل کل ها بریس يکامال مشخصه که تو شد. نداشتم نیاز ا ریغ يزیتوقع چ..... نکن هیگر گهیبسه د"ـ

 ".کنم یو عمه ت، من درکت م

 ...را تحمل کنم، من فقط مورد ترحم او واقع شده ام نه توجه اش یتفاهم نیتوانستم چن یمن نم یول

لطفا . امیبا عمه و مامانم کنار م يجور هیمن  د،یوانمود کن دیندار لیکه تما يزیبه چ دیستیشما مجبور ن "ـ

 ".خودم يبه عهده  دشیو بذار دیکنار بکش هیقض نیخودتون رو از ا

 :کرد خیمو را به تنم س حرفش

خواستگارتم، تو  یشبیفکر کنن چرا که نه؟ بذار فکر کنن من هم مثل د يطور نیاگه اونا دوست دارن ا "ـ

 "؟يدار یمشکل

 ای» خانم نبیز«از  شتریگفت هزاران بار ب یکه م ییها»تو« نیداد، از ا یمرا مخاطب قرار م مانهیصم چه

 ....بردم یلذت م» شما« ای» خانم خجسته«

شناسم، تا چش و چال  یساده تمومش کرد، من عمه مو م يباز هیکه بشه با  ستین يزیچ نیفرزادخان، ا "ـ

خوام  ینم م،یبذار فقط خودمون طرف حسابش باش! ستیبه اشتراك نذاره دست بردار ن لیفام يمن و مادرمو تو

 ".شما برسه يبه آبرو یبیآس

جماعت ککم  نیا یخاله زنک يکنم که از حرفا یزندگ نجایا ستیقرار ن ستم،یآبرو ن هیشب يزیمن نگران چ"ـ

 یم! پس بسپرش به من ،يایلهت کنن تا تو روشون درب يد یم حیکه ترج يبگزه، اگه تو اونقدر مالحظه کار

 یلیکنم خ یجواب رد دادم، فکر نم نیسه همکنم، وا یزندگ کایخواستم برم آمر ینم یبه همه شون بگ یتون

 ".کنه يگم باهات همکار یبه فرانک هم م. سخت باشه

 یحت ایازدواج  هیشب يزیدرصد ممکن است او هم به چ کی یفکر کن یست وقت ینیریچه لحظات ش ا،یخدا آه

 !.... نیدروغ شینما کیفکر کرده باشد؛ اگرچه به عنوان  -يخواستگار -کمتر از آن

 نیاز ا شیب ستین حیکردم صح یو فکر م دمیشیاند یم» جواب رد«و تار شده و فقط به  رهیت میایتمام دن حاال

 :دهم لشیتحو یناز خرک
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من هم  د،یدیمالحظه م خر یب يعمه  يکنم، امروز آبرومو جلو یلطف شما رو هرگز فراموش نم نیباشه، ا "ـ

 یچون نم..... و من میمون حرف زد ندهیآ يمثال باهم درباره  یکنم، االن الک یرفتار م دیکه شما بگ يهرطور

 "!هیجوابم منف) بغضم را فروخوردم.....(کنم یغربت زندگ يتونم تو

 :برگشت يبه طرز مسحورکننده ا شیزد و لحن صدا یتلخ لبخند

 "!یمعرفت یب یلیخ..... ؟یکن یردم م نب،یز "ـ

سرد از صورت داغم سر خورد و  ینبود، عرق فیزد، حالم اصال قابل توص یام داشت م یشانیپ ياالن تو قلبم

 شیبایز تینها یبه لرزه افتاد، آهسته نگاه سرگشته ام را به چشمان ب یوصف نشدن یاقیتمام تنم از اشت

 شیحتما زنگ صدا نینه؛ ا« کند؟اف نیطن االتمیخ يفقط تو ایبود  یجمله واقع نیا دم؟یدرست شن.... دوختم

که  نینه ا دیگو یدارم خطاب به من م لیو آنچه را که تما ردیگ یم ياست که تمام مدت ذهن و قلبم را به باز

 .... »واقعا اتفاق افتاده باشد

 رهیکنم برخاست و به سمت در اطاق رفت و دستگ جادیا یفعل ضیضدونق طیاز شرا یقیتوانم تطب ینم دید یوقت

 :ت و دوباره نگاهم کرد و گفتکرد، آنگاه برگش یرا گرفت و مکث

 يخودم تو يذارم جا ینفرو م هی ستمیکه ن یمدت يتو ران،یا امیب دیبار با هیشده که هرسه ماه  يکارم جور "ـ

 "!بازهم فکراتو بکن یرفت و آمدها سخته، ول نیدونم ا یم.... نظارت داشته باشه يگاودار

 .....زده ام از در خارج شد رتیدربرابر نگاه ناباور و ح و

 !انا؟ینبود اح يجور خواستگار کی..... االن نیا..... من؟.... را بکنم؟ میفکرها! چه گفت االن؟ نیا

لحظات آخر  نیکه ا ییتمام تنم را دربرگرفته بود، قادرنبودم حرف ها یعموم یهوش شوم، ضعف یبود ب کینزد

 ي وهیاز ش ایگرفته  ياو مرا به باز اینستم منظورش را بفهمم، گوتوا یکنم، نم یمان ردوبدل شد را حالج انیم

 وندیپ قتیخواهد جواب رد مرا به حق یهم م دیدرخواست محترمانه اش بهره جسته، شا يبرا يمنحصر به فرد

 ....کند ریتطه یبزند و مرا کامال از هر اتهام

کامل فاصله  یام غوطه ور بودم و تا خفگ یمتالطم از احساسات سرکش درون ییایهرحال من اکنون در در به

 ....نداشتم يا

 ییرفتن بودند، با پاها يو آماده  ستادهیآمدم، فرزادخان و فرانک ا رونیبرخودم مسلط شدم و از اطاقم ب یوقت

 :را گرفتم شیلرزان به طرف فرانک رفتم و بازو

 "فرا جون؟ نیر یکجا م "ـ
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 :گفت رگوشمیز آهسته

 یکنم مادرت اشتباه بزرگ یفکر م یگلم، ول ایتحمل عمه و مامانت رو نداره، ناراحت نش گهیعموفرزاد د"ـ

 مینیب یم يبهتر طیشرا يتو گهیوقت د هی. یکش یوگرنه تو عذاب م مینباش نجایفکر کنم بهتره ما ا.... کردن

 ".شاالهیرو ا گهیهمد

با تمام  زیو آمده اند تشکر کردم، آن ها ن که منت سرم گذاشته نینگه داشتنش نکردم، فقط از ا يبرا ياصرار

 ....گرم رفتند یخداحافظ کیکردند و با  یکه سراغ داشتند از من و زحماتم قدردان يکلمات متواضعانه ا

و  شمیآمد پ يخبرنگار حرفه ا کیافتاده، او هم مثل  یدرنبودم چه اتفاق نمیرا به اطاقم فراخواندم تا بب نیحس

 :شروع کرد

و تر  يحرفه ا یلیبابا هم خ د،یتو اطاقت، فرزادخان فورا از بابا اجازه گرفت که با هم صحبت کن یتو که رفت "ـ

بود خون  کینزد دیفرانک خانم از بس لباشو جو یاجازه داد، بعدش عمه و مامان افتادن به جون هم، طفل زیوتم

کلمه  هیکه  دمیاصال محلش نذاشت، فقط شن کفران یکرد با فرانک جفت و جور شه ول یپرستو هم سع! فتهیب

 دوارمیکنه، اما ام یزندگ رانیا ستینداره که جوابش مثبت باشه چون قرار ن یچندان دیعموم ام«:بهش گفت

ناراحت و  یلیخ ن،یی؟ بعدش که فرزادخان اومد پا!هستن یلمیعجب ف نایعااااااااا دختر ا» !شه یجون راض نبیز

 دیکنه، بازهم فکراتونو بکن یزندگ کایتونه آمر یگه نم یهنوز سرحرفش هست و م«:گفتپکر رو کرد به بابا و 

دو تا توپ گلف و فقط سر تکون  نهویمامان هم چشماش شده بود ع» .دیاگه جواب مثبت بود بهمون اطالع بد

 یم شوعمه رو بگو، داشت خون خون! شده باشه یلمیف نیهمچ ي شهیشد هنرپ یداد، خودش هم باورش نم یم

 "!!نژاد؛ رررررم یمعصوم نیحس... پاك شه؛ ششیآرا دیترس یم یش گرفته بود ول هیپرستو هم رسما گر! خورد

 یبخندم، وقت شیبه رو یآخر حساب یبه صورتش چشم دوخته بودم که توقع داشت به خاطر خوشمزگ ریباتح

گفت و  رلبیز يزیا تکان داد و چکنم دستش را درهو ینگاهش م رهیبوکس دارم خ سهیطور مثل ک نیهم دید

 .رفت

 یمزخرف و حاضر نبودند بروند پ یمهمان نیبودند به ا دهیچسب شیو دخترش مثل سر يکه عمه پر يوجود با

کامل  یاطاقم مشغول استراحت شدم و حدودا دو سه ساعت يتو یسردرد و خستگ يکارشان، من به بهانه 

پرستو  اقیو دربرابر اشت دمبه سروصورتم ز یشدم هنوز نرفته بودند و من هم فقط آب داریب یوقت یحت. دمیخواب

را راجع به خواستگار امروزم  زیهمه چ يکامال دوستانه، ته و تو يا وهیتا به ش نمیکه کنارش بنش نیا يبرا

 .اطاقم يکردم و رفتم تو يمختصر یدرآورد، عذرخواه
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سواالت  يحاو لیمیدرست و به موقع امتحانات بچه ها ا ياز برگزار نانیتابم را روشن کردم و جهت اطم لپ

اف  يرفتم تو کراستیبعدش هم  0فرستادم یصادق يکرده بودم برا یرا که در اوقات فراغتم طراح یامتحان

 ...یب

 :دیدلم لرز دنشیآمد، با د k1 ياز سو یامیمحض روشن شدن چراغم پ به

 »؟يچه طور ،یگوگول يز يز سالم«

 :دمیکش یزدم و آه يلبخند

 »گذره؟ یجناب مهندس، فرانسه خوش م سالم«

 :آورد ینم کم

 »!هیشما خال يجا رانم،یا ياقوام چند روز دنید واسه«

 ....دمیخند!) بچه يریبال نگ(

 ».بودن نجایپس کله و عموت امروز ناهار ا کوهان«

 »االن زنده ن؟! جالب چه«

 :کردم تعجب

 »طور؟ چه«

درصده که در محاسبات  0/0098به  بیقر يزیاز دستپخت تو جون سالم به در ببره چ یکه کس نیا احتمال«

 ».یها عصرونه تو برگزار کن يواریبا اون کاغذد يریبگ میالخصوص که اگه تصم یعل! معادل صفره یکیزیف

عصرانه سرو کنم، به لطف مادرم و به برکت حضور عمه  يها را نتوانسته ام برا کیافتاد که پن ک ادمی تازه

 !جانم

 ».ارمیها رو ب کیمهمون سرزده اومد واسه مون، نشد پن ک! نگو که دلم خونه آخ«

 ».مظلومانه اوریهنوز خداوند  یعنی نیخداروشکر، ا خب«

 :جواب بگذارم یرا ب شیها یدادم شوخ حیترج

 »؟بابا لنگ دراز چه خبر دیجد يپروژه  از«

 »!ره یدست و دلش به پروژه نم یستیکه ن تو«

 !کصافط

 ».نکرده ينشه خدا لیدم زود برگردم که پروژه هاشون تعط یقول م! متأسفم ،یاوک«
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 »؟يبرگرد يخوا یم واقعا«

 »برنگردم؟ يبود دواریام ه؟یچ«

 »طور بگم؟ چه«

 :شدم نگران

 »!گهیبگو د خب«

به امون خدا و تهران  يبسپر يدار نجایا یبهتره هرچ ست،یدر انتظارت ن یخوب يخبرا ادیز نجایکنم ا فکر«

 »!برنگرد گهید: رك و پوسکنده بهت بگم. یبمون

 :کرد یو مزاح نم یبار شوخ نیا مطمئنم

 »نه؟ ایشده  یچ یگ یم! یترسون یمنو م يدار کوهان«

 »؟ینگرخ يد یم قول«

 ».دمیحاال هم گرخ نیدم، هم ینم یقول نیهمچ نه،«

 »!گم یراحت م الیپس باخ باشه«

 !یدلواپس یمرس

که به  یقفل دهیاومده د ده،یشن تتیسوئ يره، چند بار سروصدا از تو یو م ادیاطاقت م يتو یکیکه  دهید هاجر«

 ».کنه یو سرو صدا م زهیر یبه هم م ویاطاقت همه چ يداره تو یکی یسرجاشه ول یدر انداخت

 ....تمام وجودم را پر کرد وحشت

شون  دهیجسد گند یول هیکشته بودن، معلوم نشد کار ک یعیصبح زود هم مرغ و خروست رو به طرز فج روزید«

 »!تونه بره توش ینم یشکیاطاقته، درش هم که قفله و ه ياالن تو

 يباشم به موقعش تا پا یسرزبان یگشتم؛ چون هرقدر هم که آدم ب یبرم دینتوانستم تحمل کنم، من با گرید

 !)....یچه حماس!! به به(دفاع خواهم کرد  ممیجان از حر

 »؟یبگو سربه سرم نذاشت يدوست دار یجون هرک وان،یک«

 »!داده يتلخه که در نبودت رو قیحقا نایا فه،یبه جون ضع نه«

 :دیبه خاطرم رس يفکر فهیآمدن اسم ضع با

 »باره ندارن؟ نیدر ا يوبابات نظر مامان«

 ».گه ینم يشتریب زیچ. نیفقط هم ،يبرگرد دیگه نبا یم فهیضع«
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 »گه؟ یدونه و نم یم«

 ».دیدونم، شا ینم«

خواهد مرا  یرا تصاحب کنم م شیاهایکونگ رؤ نگیخواهم ک یکند م یکه فکر م نیبه خاطر ا دیکردم شا فکر

 !بترساند که برنگردم؟

 »نه؟یرو بب ختمیر گهیخواد د یچون نم ایداره  ينظر نیچن صادقانه«

 ».موارد کامال صادقه نجوریتو ا یول نه،یخواد بب یرو که اصن نم ختتیر«

 :بردم انگار ادیرا از  یاصل مطلب

 »بهش فروختم؟ يتر زمیچرا؟ مگه من چه ه آخه«

 ادیخوشش م نقدریدونم چرا ا ینم! کنه یتو استفاده م ي نهیباباشترزاد واسه حرص دادنش از گز ،یچیه«

 »!!بگه راهیبهت فحش و بدو ب هفیضع

 !همه محبت نیشوم از ا یدارم ذوقمرگ م واقعا

 ».واقعا یمرس«

 ».فعال. برم دیگولو، من کار دارم با يز يز نیبب. خواهش«

 .چت را بست و

 د؟یایقرار است سرم ب ییمکالماتمان شدم، چه بال يمشغول بازنگر یناراحت با

که  يدر واتساپ داشتم، از شماره ا امیپ کیام آمد،  یگوش يکوچک از تو يزنگوله ها ختنیفرور هیشب ییصدا

 :کرده بودم ویس» black rose«به نام 

باشکوه شما  ییرایاز پذ. خود لذت ببر یاز زندگ يشامدیبا وجود هر پ: است نیقانون ا نیتر روبخشین«

 ».سپاسگزارم بانو

 ...درخشان يبا هزاران ستاره  یدسته گل رز صورت کیاز  یوعکس

 است؟  رگذاریو تأث بایحد ز نیکه متعلق به اوست تا ا يزیچرا هرچ ا،یخدا آه

 پیتا شیکالمش در کامم نشست و برا ینیریآنگاه کم کم ش.... زهرخند کی یبرلبم نشست؛ به تلخ يلبخند

 :کردم

 ».ظهر شرمنده م شامدیافتخار منه، بابت پ تیبه شما نها خدمت«

 :بعد جوابم داد یلحظات
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 »!میباش نیبهتره خوشب یول م،ینسبت بهشون ندار یکه حس خوب ادیم شیپ ییزهایچ یگاه«

اگر  یباشد؟ حت میبرا يریامروز ظهر آبستن خ ندیفکر کردم چه قدر احتمال دارد که اتفاقات ناخوشا باخود

خالق  میاطاقم زد برا يکه تو ییتوانم بشوم که فرزاد با حرف ها ینم نیکنم، منکر ا یتلق چیجوابش را ه

 ....کنم يتوانم تا ابد با آن خاطره ساز یباشکوه بود که م ییاهایرؤ

 ».....یبه خاطر همه چ ممنونم؛«

**** 

 »ملکه«

به  ندهیآ يخواستم در هفته ها یها برگردم پشت کوه و فقط م يزود نینداشتم به ا میکه تصم نیوجود ا با

شد  یاندازه تلخ باعث م یب یحاال احساس یول م؛یو برگرد مییایب نجایا لمیبار زدن وسا يهمراه پدرم صرفا برا

فرزادخان  يکه جلو یبزرگ يزیبابت آبرور همادرم اگرچ. تحمل تر باشد رقابلیغ یاز هر جهنم میخانه برا يفضا

 ینم یمتأسفانه راه یلخواست، و یعذرم یکالم چیه یشرمسارش ب يراه انداخت قلبا ناراحت بود و با نگاه ها

 رخوردهیکفگ زیگوشخراشش مثل کن يدهد، تا آخرشب که عمه ام با آن صدا انیپا تیوضع نیشناخت که به ا

شد، من از اطاقم خارج نشدم و با  یم دهیکار به جاروجنجال هم داشت کش حاالسرش و  يخانه را گرفته بود رو

دانستم و از  یاندازه مقصر م کیماجرا به  نیکدامشان دهن به دهن نگذاشتم، من عمه و مادرم را در ا چیه

ام را  کهمترو تیکه وحشت ازمابهتران در سوئ دیرس ییاندازه دلشکسته شده بودم، کارم به جا یآن ها ب يهردو

به . خواهد بود ينبرد مادرم و عمه پر اندیم نیدانستم بعد از ا یخانه که م نیماندن در ا یدادم به باق حیترج

بازگردم  تمیبه سوئ دیترسناك جد يکشف ماجراها يکه برا دمید یشجاعت را درخودم م نیهرحال من اکنون ا

 یموضوع هم به نوع نیکردم ا یده بود و حس میبه من بخش یبیتپه شهامت عج يرو ي هیچون مبارزه با سا

 .وابسته به همان است

 يخانواده را داشتم و نه حوصله  يخوشبختانه من نه سرزبان دفاع کردن از خودم در برابر بزرگترها ای متأسفانه

ام را  هیسروصدا اسباب و اثاث یکه ب نیشناختم، ا یراه م کیکه دهان به دهان کوچکترها بگذارم، من فقط  نیا

خاله زنک  نیباهاتش بشود و دست از امتوجه اشت مو مادر فتدیب ابیجمع کنم و برگردم پشتکوه تا آب ها از آس

 دمیکه درمقابل فرزادخان کش يریتوانستم به خاطر بار تحق یم دیشا... دیشا د،یتازه شا. بردارد شیها يباز

 ....ببخشم اش یاندک
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که  يو با وجود رونیبه حالت قهر از خانه آمدم ب بایمن صبح روز بعد تقر ینبود، ول یدانم کار درست یم

امتحانات  يبه بهانه  ینداشتم به پشت کوه برگردم ول میماجراها تصم نیاز ا شیدانستند تاپ یممادروپدرم 

من  یاز من خواست گذشت کنم ول واضعانهبا خانواده ام کردم و راه افتادم، پدرم مت يسرد یسال خداحافظ انیپا

چشمان مادرم را فراموش ..... گردم یناتمام خودم دارم برم يو به خاطر کارها ستین یوانمود کردم که مشکل

خواست،  یعذرم روزشیبه خاطر کار د یکالم چیه یشده و ب رهیبه من خ صالیبه حالت است یکردم وقت ینم

دادم، از آن  یم شیکه جانم را برا يکسم زخم خوردم، از مادر نیزتریزسخت است اعتراف کنم که از ع یلیخ

 زانتیتا عز یپنهانش کن یرودتا بشکند، اما مجبور باش یظه ماست که هرلح یسخت تر افسار زدن بر بغض

 .....نگران نشوند

دادم، مطمئنا مادرم بود که خواسته  صیخانه را تشخ يام زنگ خورد و شماره  یاتوبوس بودم که گوش يتو

جواب دادن نداشتم و دلم  يحوصله  یکند، حت یعذرخواه ییجورها کیکه چشم در چشمم شود  نیبدون ا

به حالت پرواز تا  تماتوبوس نشسته اند بغضم بترکد، آن را گذاش يکه تو بهیهمه غر نیا يخواست جلو ینم

 ..... را فراموش کنم زیدر دسترس نباشم و چشمانم را بستم تا خوابم ببرد و همه چ گرید

واره حس ششم نگرفته ام و تجربه به من ثابت کرده او هم يکوهان را جد دیکردم که صالحد یفکر م نیا به

داشته باشد  یدرپ میبرا ریجبران ناپذ یانیتواند ز یاو م دیداشته است و عمل به خالف صالحد يو کارآمد يقو

 ..... میبود برا یتمام عالم هست مرکزکه  ياز خانواده ا زینبود، گر زیمهم تر از گر میبرا یچیفعال ه یول

کس فکرش را  چیخبر آمده بودم و ه یچون ب امدیکس به استقبالم ن چیه یغروب بود ول کینزد دمیرس یوقت

فرانک نوشته بودم  يبرا يبریوا امیپ کیبرگردم، فقط امروز صبح در  يزود نیبه ا رمیبگ میکرد تصم یهم نم

 .آرزو کرده بود میبرا یسفرخوش ریکه عازم پشتکوه هستم و او با تح

تند تپه باال  یبیرمقم را از سراش یلرزان و ب يدستم؛ پاها کیدر  چمدان چرخدار دیو وحشت زده و ناام خسته

کردند و درون بلوك  یهوا به سرعت پرواز م يخفاش ها تو ستادم،یو نفس نفس زنان پشت در مدرسه ا دمیکش

 نینداشتم جز غلبه بر ا يچاره ا نزد و م یغروب به وحشتم دامن م شیرفتند، گرگ و م یفرو م یمانیس يها

خدمت  یقبل يو همان طور که دفعه  ستادمیا یتا آخرش م دیبودم پس با دهیراه را برگز نیخودم ا... .وحشت

از  شتریکه مطمئنا قدرتش ب يبار هم شجاعانه در برابر هر موجود نیبودم، ا دهیآن تپه رس يسلطانشان را باال

باور داشتم، مخصوصا حاال که با تمام  شهیاز هم شیمن اکنون خودم را ب. ستادمیا یقدرت خداوند نبود م

 .کردم یوخامت اوضاع، احساس غرور و قدرت م
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که نفرت  یروشن بود، راست يداریمدرسه را باز کردم، چراغ اطاق سرا اطیداشتم در ح اریکه در اخت يدیکل با

 نیاز ا شیا پت! دارد یجذاب يسراغ ندارم، اگرچه به نسبت همسن و ساالنش چهره  رمردیپ نیاز ا زتریانگ

 یکه به نوع یحاال از هرکس یول داشتم ییروستا رمردانیپ يدرباره  یخوب و مثبت اریماجراها همواره نظر بس

 .و متنفر بودم زاریآدم باشد ب نیا هیشب

گند مردار  يدخمه شوم؟ بو نیوارد ا دیاالن با یوحشتناکم خاموش بود، من با چه دل و جرأت تیسوئ چراغ

 !...بماند

 ....اطاقم حرکت کردم يگفتم و به سو یرا بستم و بسم الله اطیح در

و قفل را  دمیچیو دهانم پ ینیتعفن را حس کرد، شالم را دور ب يشد بو یبسته هم م يدرها نیاز پشت ا یحت

 کیهم کامال باز شده و  یزمیه يتختم افتاده بود، در بخار يچاره رو یباز کردم، جسد متعفن مرغ و خروس ب

 ....کرد یم ییخودنما نیزم يار دوده روخرو

قشنگ  یروتخت یداند با چه حال یخدا م رد،یصورت گ هیتمام درو پنجره ها را بازگذاشتم تا تهو ياز هرکار قبل

جمع  زیداد پس آن را ن یتعفن م يتشکم بو یحاال حت اط،یح يو گره زدم و بردم تو دمیچیترمه ام را دورشان پ

 .....تیکبر يشعله  کینفت و  یها انداختم، کم یقبل يکردم و رو

به اطراف انداختم،  یآورد، نگاه رونیاطاقش ب يسرش را ازپنجره  داریکه وسط مدرسه به پا شد سرا یآتش با

کردند،  یمرا تماشا م يکار نیریو ش ستادهیبه مدرسه اشراف داشت حاال پشت پنجره ا شانیکه خانه ها یکسان

 »!ندارم یکمکم کن، جز تو پناه ایخدا«: دمیانو زدم و نالز نیزم يهمان جا رو

شد  یو نم دهیچیتعفن همه جا پ يزنگ خورد، با عجله برخاستم و رفتم داخل، هنوز بو تمیتلفن سوئ ناگهان

را  یخط آمد که اگر آن رگ شوخ طبع ياز آن سو یمردانه و محکم يرا برداشتم، صدا ینفس بکشم، گوش

 :گرفتمش یفرزادخان اشتباه م ينداشت با صدا

 "؟یبرگشت يجود "ـ

 :اراده ذوق کردم یو ب دندیرا به من بخش ایدن انگار

 ".تونو از سرم کم نکنه هیخدا سا.... نیهست ادمیکه به  یمرس! رزادخانیسالم ش "ـ

 :همه تعارف لت و پار کردنم نیخدا تعجب کرد از ا بنده

صدبار به  ،یستیگه در دسترس ن یم گربالئهیزنم اون خانم ج یم لتیزنگه موبا یخب حاال لوس نشو، هرچ "ـ

 ".يایخونه ت زنگ زدم که مطمئن شم م
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 ".رفت از حالت پرواز خارجش کنم ادمیشرمنده م،  يوا "ـ

 ".ستین دنیخواب يسراغت، امشب اون اطاق جا ادیفرستم ب یآماده باش االن کوهانو م"ـ

 :میلطف را پاسخ گو نیا يدانستم چه جور ینم

 "....خوام مزاحم بشم، راستش ینم "ـ

 :را قطع کرد حرفم

دردسر از در  ي هیکه برات شده ما یاون ،یخواد قفل کن ینم کرمیدرو پ! بچه؟ گهیبار گفتم لوس نشو د هی "ـ

 ".شه یبسته وارد اطاقت م

 ؟یطانیش دیموجودات پل نیمن چه کنم با ا ایشد، خدا خیبه تنم س مو

 ".کنم یقفل نم.... چشم "ـ

 "!بردار بابا، فعال يالزم دار یهرچ "ـ

خانواده را  نیمن ا دم،یرا بوس یگوش یآنگاه از شدت خوشحال» !...بابا«: تکرار کردم رلبیز. تماس را قطع کرد و

طور  نیدر قبال من نداشتند و ا يا فهیوظ چیها ه نیدوست داشتم چرا که ا شتریخودم هم ب ياز خانواده  یحت

 ....درکنارم بودند یطیتحت هر شرا

فاصله  نیرا باز گذاشتم تا اگر کوهان آمد متوجه شوم، آنگاه منتظر ماندم تا آتش خاموش شود و در ا اطیدرح

و شلنگ آب را  اطیح يکردم، بعد هم برگشتم تو زیبود تم ختهیر نیبه زم یزمیه يبخار يکه از تو ییدوده ها

هرجور . زمیزباله بر سهیرا درون ک شانیها اندهته تا بتوانم با جارو و خاك انداز ته مسوخ يزباله ها يگرفتم رو

که کنار در مدرسه  دمیلحظه کوهان را د نیدرهم ستادم،یاجنّه را جمع کردم و سرپا ا يبود گند و کثافتکار

 میدر برداشت و به سو اش را از هیمتوجه آمدنش شده ام تک دیفهم یو منتظر بود کارم تمام شود، وقت ستادهیا

را غرق بوسه سازم، کاش  شیتوانستم محکم در آغوش بکشمش و سرتاپا یبودم و م حرمآمد، کاش به او م

 !پسرم یحت ای.... برادرم بود

 "!گولو يز يسالم ز "ـ

 "حالت چه طوره؟! زمیسالم عز "ـ

 :قشنگش را باال انداخت يابرو

 "زمت؟یشدم عز ،يکرد شرفتیپ "ـ

 :زدم شیاز سر مهر به رو يلبخند
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 ".دلم برات تنگ شده یمخصوصا حاال که حساب! یزمیعز شهیتو هم "ـ

 :اش انداخت ینیبه ب ینیچ

 "!کتک خورت ملسه ادیخوشم م "ـ

 ....و او چمدانم را گرفت و دنبال خود کشاند دمینداشتم، فقط خند نیاز ا ریغ يزیچ توقع

 ".کوهان ارمشیخودم م "ـ

 ".گم یباشه بهش م "ـ

راجع  ییزهایچ کیو او  میصحبت کرد یدر راه کم. نکردم يندارد، پس اصرار يا انهیدانستم که با تعارف م یم

 یممدل یاز افسردگ زیآم طنتیش یبا ظرافت شیصحبت ها يکرد و البه ال فیتعر تمیسوئ بیبه اتفاقات عج

 !مرا خنداند یکرد و کل ییقصه سرا

 :مقدمه گفت یموضوع صحبت را به کل عوض کرد و ب کدفعهی میباغشان که شد کینزد

 تیها؟ اگه عمه شهرزادم پسورد ورود به سا یرفتار کن که چشمشو پرکن يجور هی م،یما مهمون دار ن،یبب"ـ

 يبگم، شما عمه شهرزاد رو نه برا يجور نیکه؟ اصال بذار ا تهیدارن، حال فیتشر میوزرنی شونیحساب بشه، ا

 ".يالزم دار شونیقانع کردن ا يه براعموفرزاد، بلک تیرضا

 ....ختیفرو ر نهیشدم و قلبم در س ریاسم فرزاد کامال غافلگ دنیشن با

 "به عمو فرزادت کار داره آخه؟ یک ؟یچ یعنی "ـ

 يشاهانه  افتیدونم چه مرگته با اون ض یخوب م یکیندونه من  یهرک ا،یخب حاال واسه من افه ن "ـ

نه جانم،  ؟یعمومو تور بزن یتون یکارا م نیبا ا يواقعا فکر کرد) ده؟یاز کجا فهم گریشاهانه اش را د! (روزتید

 "!پس الزمه -وزری

 ست؟یا غهیچه ص گرید میوزرنی نیا ال،یواو! به کلبه اشاره کرد و

 "شون؟یهستن ا یحاال ک "ـ

) shortcut(و فقط دنبال شورتکات ها  یباهام جرّو بحث نکن يریگ یم ادیکم کم  يآها، معلوم شد دار "ـ

 "!!هستن »زیمامان چنگ« زمیمادربزرگ عز شونیا. یباش

 !ز؟یمامان چنگ جاننننن؟؟؟

 اریاخت یشد و ب میذهنم ترس ياز بناگوش دررفته تو يها لیشکم گنده با سب یرزنیاسم صورت پ نیبا ا ناگهان

 !خنده ام گرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٧٣ 

 "؟يعرضه کرد نالیاورج جیتو پک وتیمن درآورد يکوهان، باز تو اسم ها"ـ

 :خاراند یرا کم سرش

 "!واقعا اسم خودشه یکی نیا فه،ینه جون ضع"ـ

 :دیلبم ماس يرو لبخند

 "شه؟ یآخه؟ مگه م یچ یعنی"ـ

 :و در همان حال گفت دیباال کش وانیا يتکان داد و چمدان را از پله ها يسر

 "!ده یفاز م شتریاز زبون خودش گوش کن ب ایداره، ب یجالب يماجراها"ـ

نداشتم،  يرعادیو غ بیعج يخانواده  نیاستقبال گرم از ا کیشک انتظار  یو مردد از پله ها باال آمدم، ب نگران

 !نظاره ام خواهند کرد نیسنگ یوارد اطاق شدم همه با اخم یمطمئن بودم وقت یحت

بلندش را  يزد و موها ینشسته بود و با ظرافت گره م یالپشت دارق فهیسرکوهان وارد اطاق شدم، ضع پشت

دوغاز ! اش بود یگوش يها امیباز مشغول خواندن پ شیشترزاد هم با ن. اش انداخته بود نهیس يبافته و رو

 یادبانه به من م یب و دهیلم یترکمن یگرفته بودند به پشت گررایکدی يکه دست ها یعاشق هم درحال

 ! یجمعشان جمع بود حساب ستند،ینگر

اش را  یگوش يرا خواند و صفحه  امشیپ نیدادند، شترزاد هم آخر يدیکردم و همه جواب مختصر و مف سالم

 :بست و نگاهش را به صورتم دوخت

 "بابا؟ يچه طور! ابوت گلم يبعععععع جود "ـ

 :جواب دادم یبا نگران د،یرا به هم گره زد و به جانب من شوت شیتند نگاهش کرد و بعد هم اخم ها فهیضع

 "!جون شرمنده م به خدا یمزاحم شدم، آت دیتوروخدا ببخش ،یمرس "ـ

 :انتظارم گفت برخالف

 "!يرنگ به رخ ندار ،یکوفت کن ارمیب یچ هی نیبش ،يخود شرمنده ا یب "ـ

دل ضعفه گرفتم و  یاز شدت خوشبخت! کردم یحس م یرحمانه را به خوب یجمالت ب نینهفته در ا محبت

 !حلقومم کردم يدر انتها یاحساس آزردگ یکم

 میوزرنیظاهرا نه از  دمید یگشتم؛ وقت یم دیجد يشد و رفت سمت آشپزخانه، با نگاهم دنبال سوژه ها بلند

 :است و نه از پسورد رو به کوهان گفتم يخبر

 "؟دارن فیکجا تشر یپس عمه و مادربزرگ گرام "ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

 :گفت رگوشمیرا جلو آورد و ز سرش

 "؟!ایدوست دار"ـ

 ....مخصوص را از کوهان بشنوم يجمله  نیا» خاره یتنت م« يکرده بودم به جا عادت

 :شدم، لبخندش را فروخورد وگفت رهیتعجب به صورتش خ با

 ".طبقه باال مشغول استراحتن، از راه دور اومدن خسته ن زیمامان چنگ"ـ

 "اوردن؟ین فیتشر ییجا ییکانادا ،ییکایهم از آمر نشویا انایاح "ـ

 "...آوردن فیبه مراتب دورافتاده تر از پشت کوه تشر ییاز روستا شونیا ر؛یخ "ـ

 "...؟..."ـ

 "!تهران"ـ

 !....بله.....

 :دیبه ذهنم رس يفکر کدفعهی

 "داداشت هم بودن؟ یعروس يتو"ـ

 :با حرکت سرش نداشت یتناسب چیحرفش ه یجواب مثبت تکان داد ول يبه نشانه  يسر

مراسم  نیبه حضور در چن يعالقه ا چیبودن و چون ه کایاون موقع مهمون عموفرزادم در آمر شونیا"ـ

 ".برگزار بشه یعروس رانیرو نداشتن، به بابا شترزاد دستور دادن که تا قبل از برگشتنشون به ا ییپرسروصدا

 !است واقعا جالب

سه  ستد،یبا میگذاشته بود جلو یشدستیکه درون پ يچا وانیل کیبا  فهیر ماندم ضعنکردم و منتظ یسؤال گرید

خشک به نظر  گریبود د ختهیر شانیرو ياز چا يبود که چون قدر وانمیکنار ل زیخشک ن يزاهد يعدد خرما

 !دندیرس ینم

 :گفت یرا گرفتم، با بدخلق یشدستیکردم و پ تشکر

 "!يخور یقند نم يدار فیکنم، مد باال هم که تشر یخواهش م"ـ

 :به خرج دادم یمالحظگ یب یبه نگاهش دوختم و کم یچیچپ اندرق ینگاه

 "!خورم خوشحال نبودم یکه قند نم نیحد از ا نیدر تمام عمرم تا ا "ـ

 ! نییقطره قطره از آن بچکد پا يها را برداشتم و باال نگهش داشتم تا چا ياز خرما زاهد یکی و
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که  يبا لهجه ا هانیک. خنده ام را به زحمت کنترل کردم زیشترزاد کل کلبه را لرزاند، من ن يخنده  يصدا

 :بعد از ازدواج دچارش شده بود اظهارنظر کرد ایگو

 "!!یعجب پاسخ مقبول "ـ

 .خواست لپش را بکشد یآدم دلش م! »ونی« میبهتر است بگو ای د؛یزخندیزریهم ر نهیسک

 :کرد يغرولند رلبیاش نشست و ز یکه آچمز شده بود دوباره پشت دارقال فهیضع

 "!تهیادیکوفت هم ز "ـ

 :شترزاد اعتراض کرد د،یکه بافته بود گرد یپر سروصدا مشغول شانه زدن به رج و

 "خدمتتا؟ انیالمصبو نکوب تو مخ ما، االن مادر م نیا نقدریا! فهیضع "ـ

 :ن نبودنگرا يزیاصال از چ فهیضع انگار

 "بخوابه؟ يزود نیداره آدم به ا یچه معن! نییخوام بکشونمشون پا یخب بهتر، دلم براشون تنگ شده م "ـ

که با  ستمینگر یزن يبه قامت بلندباال و چهارشانه  ریبا تح د،یآ یم نییاز پله ها پا یمتوجه شدم کس ناگهان

 ینم رزادخانیحال آن که با توجه به سن ش.... داشت رایفوق العاده جذّاب وگ يچهره ا اد،یوجود سن نسبتا ز

 یاش به نظر م یجوان تر از سن واقع الس ستیدست کم ب یتوانست کمتر از شصت وپنج سال داشته باشد ول

را تا آرنج تازده  شیها نیچهارخانه مدل مردانه که سرآست يبه پا داشت و بلوز یشلوار کتان تنگ و ترش. دیرس

 ینم. طرف سرش شانه شده بود کیبه  یدرشت ياش کپ کوتاه بود و با موج ها يره انق کدستی يو موها

از  یاش حت دهیعضالت ورز! حد خوشرنگ است؟ نیتا ا یعیا به صورت طبیرا رنگ کرده  شیموها ایدانستم آ

 دیترد یب! کردن آدم همتا ندارند ریخانواده در غافلگ نیاوف؛ ا. کرد یم ییخودنما یبه خوب زیلباس ها ن نیا ریز

 يها بلیو س يپاچه بز يزن چاق شکم گنده با ابروها کی ياست که با چهره  زیهم همان مامان چنگ نیا

را  کایآمر يبسکتبال حرفه ا گیاز ل یرسد خانم یبه نظر م شتریاالن ب! شده بود یدر ذهنم متجلّ دهینتراش

 !را ییروستا رزنیپ کیکنم تا  یمالقات م

 تیداشت که به محض قدم رنجه اش همه بدون استثنا از جا برخاستند و من هم به تبع يدانم چه جذبه ا ینم

 ...از همه

داشت درهم  يزیشگفت انگ یکنار چشمش هم خوان يارهایاش را که با ش یابروان کمان م،یسالمش کرد فورا

 يکه برا فهیجواب سالم تکان داد، ضع يبه نشانه  يسر فیکوچک و ظر يو با لبخند ستیو به من نگر دیکش

 یو چون با ب ستادیناگهان شانه را به سرعت رها کرد و ا دمید یم یاش را دربرابر کس یبار دستپاچگ نیاول
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بالفاصله  د،یپر رونیآخ هم از دهانش ب کیخورد و  شیکار را انجام داده بود شانه محکم به ساق پا نیا یدقت

 يرا مؤدبانه رو شیدست ها يکره ا يها الیدر دربار پادشاهان سر یزکیمثل کنخودش را جمع و جور کرد و 

 !هم گذاشت و سالم کرد

 یو با گوش ندیمادرش بود تا دوباره بنش يو منتظر اجازه  ستادهیپا ا يشترزاد هم در کمال ادب و احترام رو یحت

 . اش ور برود

 یو همسرش روانه کرد و آن دو حت هانیبه جانب ک هفیخانه نگاه تندش را بعد از ضع نیبالمنازع ا ي ملکه

ندارد، او فورا  يتا مرز سکته فاصله ا نهیافکندند، حس کردم سک ریفاصله گرفتند و سر به ز گریکدیاالمکان از 

 !باشم سیمپراطراو دربرابر ا عیانگار که من شف ستاد،یمن آمد وچسب من ا يبه سو

 :شکست -داشت یهم پارت نجایکه ظاهرا ا –کوهان  يآسوده  يخانه با صدا نیجوسنگ

 "ز؟یمامان چنگ يدیخوب خواب "ـ

عده نگهبان از دو  کیمثال  ایصورت کوهان،  يتو دیایب یجذبه اش کف گرگ نیاالن است که با ا گفتم

 ينازك و جد يلب ها يبرخالف انتظارم گوشه  یول! کنند ریسبز شوند و دوان دوان کوهان رادستگ شیسو

 :تکان خورد و گره ابروانش شل شد و گفت يش به لبخندا

 "!پدرسوخته يا "ـ

 یمیقد يخواننده ها هیششدانگ شب يجور صدا کی د،یرس یزن به نظر م کی يبم تر از صدا يقدر شیصدا

جز  ییدر آن لحظه آرزو! کرد یم خیمو را به تن آدم س ییصدا نیتصور آواز با چن یکه حت) غانم نیمیمثال س(

اش بنشانم که در صورت  ستهبرج يمحکم به گونه  يبوسه  کیو  ستمیزن با نینداشتم که بروم مقابل ا نیا

چهره  نیدر ا یپسرانش را به خوب يکه ته چهره  نیالخصوص ا یکرده بود، عل جادیباشکوه ا یگردش تناسب

 .....!»مادر فرزاد من«دهم،  صیتوانستم به وضوح تشخ یخشن م يزنانه  ي

محکم که حس احترام را در مخاطبش  ییاتفاق افتاد، بعد هم با قدم ها هیکمتر از ده ثان یها در زمان نیا تمام

 ....و براندازم کرد ستادیا میبه طرف من آمد و رو به رو ختیانگ یبرم

 "؟يخانم خجسته ا "ـ

 :خش برداشت میدانم چرا صدا ینم

 ".خجسته نبیبله، ز "ـ

 :تکان داد يسر
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 "!نبیز.... ها؛ "ـ

عنوان حاضر نخواهد  چیشد حس کردم به ه یاز من دور م یانداخت که وقت میبه سرتاپا يا دارانهینگاه خر و

 !ام کند يداریخر متیرقیز یشد حت

رفت، آنگاه  یبافته اش ور م سیرفت که درحال حاضر از شدت استرس داشت با گ فهیبه سمت ضع سپس

 :دیغرّ یاندک

 "رو سرت؟ یوقت شب گرفت نیونه رو اکپک بزنه که خ یترس یم "ـ

 :شترزاد جواب داد شیچاره الل شده بود، به جا یب

 "!من يچاره  یحاضر شه، روز و شب نشسته سرش کوزت ب دیفرانک با هیزیببخشش مادر، آخه واسه جه "ـ

 ي فهیابوتش هستم، ضع يعالقمند است؟ من که جود یکارتون يها تیبشر چه قدر به شخص نیکه ا رانمیح

 !!طفل معصوم هم که شد کوزت

را شاهانه  شیاطاق بود نشست و پاها يکه گوشه  يکاناپه ا يبرگرفت و رفت رو فهیپرتحکمش را از ضع نگاه

 :انداخت یهم انداخت و به کوهان نگاه يبر رو

 "کجاست؟ يشر "ـ

آمد دل و  یبدش نمآمد و  یچمدانم در م پیداشت از خجالت ز کهیکوهان درحال. عمه شهرزاد بود منظورش

 :درونش درآورد، گفت اتیو سر از محتو زدیبر رونیروده اش را ب

 ".شوهرش سر بزنه لیرفته به فام "ـ

 :دمیتعجب نگاهش کردم و آرام پرس با

 "نجاست؟یمگه شوهرش هم اهل ا "ـ

 :جواب مثبت تکان داد و بعد گفت يبه نشانه  يسر

 ".گهیباهم بزرگ شدن د یعمو فرزادمه؟ خو از بچگ یمیگفتم که دوست صم "ـ

 . گشتم مانیخودم حس کردم فورا از حرف زدن پش يملکه را که بررو نیسنگ نگاه

 :ملکه به خود آمدم يصدا با

 "هوا چه خبر؟ یاز آلودگ "ـ

 :که خطابش من هستم دمیفهم

 ".اومدم هوا خوب بود نسبتا یمن که م "ـ
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 "!يکوالك کرد روزید دمیشن "ـ

 :شدم یمصلحت یجور شکست نفس کیافکندم و دست به دامن  نیبرزم دهید يمختصر یخجالت زدگ با

 ".ساده بود یمهمون هینکردم،  يکار "ـ

 :تکان داد يسر

 "!کوالك یعنیبود  یفرزاد بگه عال یوقت "ـ

 ...بود ریاسم با تمام ذرات وجودم درگ نیکه ا يوا

 ".نظر لطفتونه. کنم یخواهش م "ـ

 :فهیاش با من صاف شده، بعد هم رو کرد به ضع یتشکر و حس کرد بده يمختصر را گذاشت پا دیتمج نیهم

 "شامت آماده ست؟ یآت "ـ

جواب دادن بالفاصله رفت سمت آشپزخانه تا  يبعد هم به جا د،یمال یرا م شیچاره هنوز داشت ساق پا یب

دانستم امشب  یکه آورده بود مانده بودم و نم ییچا دنینوش يالبته من هنوز تو. را رو کند شیها ییهنرنما

 قهیزن بدسل نیکه ا ییغذا نخورد ای یخواهم داد؛ دست و پنجه نرم کردن با گرسنگ حیکدام طرف را ترج

فوق العاده خوش  نیدارچ يچا کیمتوجه شدم  دمیرا نوش يبا اکراه چا ی؟ هرچند انصافا وقت!فراهم کرده باشد

 .شد کیتحر یحساب میاشتها ییجورها کیاست و  ذیعطر و لذ

بخورد فورا  یو ظاهرا قصد ندارد تکان ستادهیا هانیمن و ک انیفاصله م یبا حفظ اندک نهیسک دید یوقت ملکه

 :کرد یغرّش شیو به سو دیچهره درهم کش

 "!دیپر یداشت، عروس مثل فنر از جا م يمادرشوهر که کار یزمان هی"ـ

 !توانست اسلم دانک کند یبسکتبال بود م يحلقه  نجایکنم اگر ا یکه فکر م دیپر شیاز جا میمترون کی قایدق

 .آشپزخانه رفت يبه سو اطیاحت یهم دوان دوان و ب بعد

 :که فقط کوهان بشنود گفتم يکه شترزاد مشغول صحبت با مادرش شد، آهسته جور يا درفاصله

 "ندارن؟ فیتشر کتاتورید يقدر هیتون  یبگذرونه، مادربزرگ گرام ریخدا به خ "ـ

 :جواب داد يدیق یبا ب کوهان

 "!ستیبراشون ن یچندان جالب ریتعب کتاتوریهستن، د کیزماتیکار یتیشخص يدارا شونیا ر؛یخ "ـ
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 يکارخانه ا ماتیتاحاال به تنظ روزیآمد از د ادمیچه،  یعنی قایدق کیزماتیکار نمیگوگل ذهنم سرچ کردم بب يتو

دونم  یخودم م« يافه  کیدست به دامن خودش شدم، منتها با  تاینها! پاك شده میهاویبرگشته ام و تمام س

 :»!خوام تورو امتحان کنم یم

 "استاد؟ يبد حیکم توض هیشه  یم "ـ

 "سوادت قد نداده؟ یشه بگ یروت نم ه؟یچ "ـ

آورد، احتماال  یخاص م یرا با احترام یبار است کوهان نام کس نیفکرکردم که اول نیآنگاه به ا.... آوردم کم

گفتم ! است زیاحترام برانگ یکه به نوع یتیشخص یعنیها؛  هیما نیهم يباشد تو يزیچ کی دیبا کیزماتیکار

 :نکوها دیجد يکه بشوم سوژه  نیسنگ مفت و گنجشک مفت، بهتر است از ا

منجمله معلم فلک  هیکه با بق يبرخالف رفتار! دیقائل یاستاد، متوجهم که براشون تقدس و احترام خاص ریخ "ـ

  ".دیزده تون دار

 :خاص گفت یگرد شد و با شعف چشمانش

 "!انگار تهیحال ییزهایچ هینه ! ول يا"ـ

 :و با خودش بلندبلند محاسبه کرد دیچمدانم را تا ته کش پیهم ناگهان ز بعد

 "!میبذار تا تهشو بر میاومد نجاشیحاال که تا ا"ـ

 :زدم بیرد، بالفاصله بر او نهبلند ک مهیدرش را تا ن و

 "!مه بچه یلوازم شخص "ـ

 :دیرا کش پشیرا انداخت و ز درش

 "؟ياریب یبرامون سوغات یعرضه نداشت یعنی"ـ

 کیزماتیکار يملکه  شگاهیادب در پ ينکرده اسائه  يتر نگه دارم تا خدا نییرا پا میاکتاو صدا کیکردم  یسع

 !کلبه نکرده باشم نیا

 "ارم؟یکه ب هیچ یآخه سوغات تهران چ "ـ

را جمع کردم و  میخانه نشسته بود شدم، فورا دست و پا نیا يلب ملکه  يکه رو يآن متوجه لبخند مرموز کی

 ....دمیلب گز

 :خطاب به من گفت رگذارشینافذ و تأث يصدا با

 "م؟یبذار ینظرسنج هیچه طوره راجع بهش "ـ
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 !کرده تیخانواده سرا نیاز کجا به ا یرسنجپس بگو عشق نظ د،یاز سرم پر برق

 یآشپزخانه خوشحال يهم از تو نهیو سک فهیضع یبحث مشارکت کنند، حت نیتا در ا رفتندیپذ یبا خوشحال همه

 !بابت ابراز کردند نیخود را ازا

 :کامنت را گذاشت نیاول رزادیش

 "!کرد هیته نیاز بازار عالء الد دیسوغات تهرون رو با "ـ

 .بود لیموبا یاست که منظورش گوش روشن

 :کرد گفت یکه سفره را پهن م یدرحال فهیضع

 "!دانشگاه تهران ياز انقالب، روبرو ر،ینخ"ـ

نگاه چپ چپ ملکه باعث شد حس کنم اصال ! ست حتما یدانشگاه يبنده خدا هم منظورش کتاب ها نیا خب

 !امدهیکامنت خوشش ن نیاز ا

 :کجا نداشت چیبه ه یکه شباهت یدرهم و قاط ياظهار نظر کرد، بالهجه ا هانیک

 ".باشد یسوغات تهران فست فودش م نیدرنظر مه بهتر "ـ

 :را باال انداخت شیابرو کی کوهان

 "!رفته دهیمقصد که گند يآخه نابغه، فست فود تا برسه به شهرها و روستاها "ـ

 . سکوت کرد يبا شرمسار هانیک

 :و محجوب گفت فیلط ییبا صدا نهیسک

 "!يد يال ا "ـ

 :شد یبه برجک را عهده دار م کیشل ي فهیکوهان بود که وظ بازهم

 "!!اون که سوغات بانه ست، نابود "ـ

 :گفت زشیرو به من کرد و با همان لبخند دل انگ ملکه

 "خانم معلم؟ هینظر شما چ "ـ

 :مپررو شد يکند، لذا قدر یاحترامم م یلیکردم خ حس

از  میتون یکه م هیا هیهد نیبهتر زهایجور چ نیو از ا يادکلن و اسپر ،یو بهداشت یشیبه نظر من لوازم آرا "ـ

 ".میببر گهید يشهرستان ها يتو زانمونیتهران واسه عز

 :صاف کرد يا نهیسکوت حاکم شد و بعد کوهان س یلحظات
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کنه  یم لیرو تبد يجواب کوتاه دو سه کلمه ا هیبس که دلش خجسته ست،  شونیا ز،یمامان چنگ دیببخش "ـ

فکر کن ما سر کالس . کنه یم جابیا يجور نینداره طفلک، شغلش ا يریتقص! یپژوهش یعلم يبه مقاله 

 "!از دستش میکش یم یچ

! فقط نگاهش کردم، چه قدر هم حساب برد بچه پررو یحرف و صحبت چیه یو ب دمیکش یاز سر درماندگ یآه

که صورت گرد و  يتکان داد و با لبخند يزد سر ینوه اش داشت غنج م يکار نیریکه از شمادربزرگش هم 

 :کرد رو به کوهان گفت یقشنگش را قشنگ تر م

 "!!يکرو يپدرسوخته  "ـ

از هر طرف که  یعنیبودم،  دهیرا د نیا هیشب يجمله ا» موش ها و آدم ها«را گرفتم، قبال در رمان  منظورش

 !)پدرسوخته به کار برده بود يبه جا یکیالبته در آن کتاب لفظ رک! (پدرسوخته است ینگاهش کن

 :دیبه خود داد و از کوهان پرس یلجش درآمده بود جرأت یلیکه خ هانیک آنگاه

 "باشد؟ یچه م شنهادتیپ -خود یگرفت رادیبرهمه ا نقدریتو که ا "ـ

 ياجازه ا زیسرش از مامان چنگ يبا اشاره  تایخت و نهاگذرا به تک تک افراد حاضر در جمع اندا ینگاه کوهان

 :صاف کرد و گفت يا نهیاو س دییگرفت و با تأ

عرض کنم  د،یاسگل شد ینظرسنج نیکه در ا یرتهرانیو غ یشما، اعم از تهران يضمن تشکر از همه  "ـ

 "!رمالهیو نون ش ییخدمتتون که سوغات تهران نون خرما

کف مرتب بزنند، اوهم متواضعانه  کی شیبه افتخارش نواخت همه مجبور شدند برا زیکه مامان چنگ یدست با

 »!کنم یخواهش م«: یعنیسرش را تکان داد که 

فرصت و حوصله  دیکنم نبا یاش باالست؟ از هرطرف نگاهش م یاطالعات عموم نقدریبچه چرا ا نیا!! جانور

 !داند یم شتریبشناسم  یکه م یاز هرکس یکند ول تیمطالعه کفا ياش برا

 .اورمیب ییهمه نان خرما ياز تهران برا يبعد يکه قرار شد دفعه  نیا خالصه

 .ملکه یهمه نشستند دور سفره، حت فهیدعوت سرد ضع با

 ءیش يظرف وسط سفره مقدار کیآن شگفت زده شدم، درون  بیعج یبه سفره انداختم و از هارمون ینگاه

باشد، فقط  کیپن ک دیرس یشده بود که به نظر م دهیخام بودند چ یمیسوخته و ن یمیکه ن یقد نعلبک بیعج

پوز من  دنیبه خاك مال يراب دیالبد فکر کرده نبا ست؟یشام چ يها با سفره  کیپن ک نیمانده ام که تناسب ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

نگفته  يزیچ نجایمن ا يها يواریاست کوهان راجع به کاغذد دیرا از دست بدهد، به هرحال بع یفرصت چیه

 !باشد

 د،یرس یداشت و خوشمزه به نظر م یخوب يوسط سفره بود که رنگ و بو زیسوپ ن يبزرگ محتو ي کاسه

 یعنیشده بودند،  دهیچ انیم نیدر ا يماست هم به نحو يو کاسه ها يکوکو سبز يقاچ شده و قدر يهندوانه 

خاست که واقعا  یبرم رهسف نیاز ا یگوشخراش یقیجا کامال موس نیتا هم میریبگ دهیاگر ظرف عسل را هم ناد

 .ستمین حشیقادر به توض

 !باشکوه ما کپ کند يسفره  دنیکوهان پس کله حق داشت از د طفلک

 :اعتراض کرد یسفره انداخت و به نرم اتیبه محتو ینگاه شترزاد

 "زن؟ ياوردیپس نون چرا ن "ـ

 : درون ذهنم را حل کرد یاز معادالت دومجهول یکی فهیضع جواب

 "!دیها بخور کیپن ک نیبا ا م،یدارنون ن "ـ

بود و از همه  ییتوانفرسا يرا فراموش کنم، تجربه  ییاستثنا يمربوط به آن سفره  يکرده ام خاطره  یسع کال

 »کدبانوئه؟ یحاال ک«: گفت که یانگار داشت به من م زشیغرورآم يمحترمه با نگاه ها ي فهیکه ضع نیبدتر ا

پخته شده و واقعا  ذیخوشمزه و لذ اریخودش بوده و سوپ هم بس یکه ماست کاردست نیبا درنظر گرفتن ا البته

 نیدو نقطه ضعف عمده در کار ا یول ردیگ یم یعال ياش نمره  يکه کدبانوگر میریگ یم جهیحرف نداشت، نت

اك دارد صرفا جهت به خ یسع هاست ک يدیجد يجزو کارها کیکه پن ک نیا یکی: بزرگوار وجود دارد يبانو

 .نیهم! واقعا افتضاح است.... یهارمون جادیاش در ا قهیکه سل نیدوم ا رد،یبگ ادیپوز من  دنیمال

 :گفت تایبه سوپ نوك زد و نها يکرد، قدر یسفره حال نم نیکه اصال با ا ملکه

 "!!که نارنجک تو حلقوم زنت نکنم اریب لیدل هیفقط  رزادیش"ـ

سربه  دیجو یسوخته اش را م مین کیکه به زحمت پن ک یسوخت، درحال فهیضع یناگهان صالیاست يبرا دلم

با کمک عروسش سفره را  فهیپراکنده شدند و ضع اقیهم با اشت هیملکه سفره را ترك کرد بق یوقت. رافکندیز

 . کمک شان کردم يجمع کرد، من هم داوطلبانه برخاستم و قدر

دمیقد از جا پر کیو من  میشد ریغافلگ یملکه همگ شنهادیا پبرخانه حکمفرما شده بود و ناگهان ب ینیسنگ جو: 

  ".دهیاز تهران رس فشیتعر! خوام فردا ناهار دستپخت خانم معلم رو بخورم یم "ـ

 :رفتمیمن به رسم ادب پذ د،یرس یدلخور به نظر نم شنهادیپ نیاز ا فهیضع يکس به اندازه  چیه
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 ".فردا ناهار منتظر همه تونم"ـ

 :بار از طرف کوهان نیا گر،ید يریغافلگ کیهم  باز

 "توش؟ یده نفر آدمو بچپون يخوا یتو جا داره که م تیآخه اون سوئ "ـ

 :شدم دلخور

  ".مدرسه اطیح يمثال تو ک؛ین کیپ میر یکنم م یکنم، ناهارو آماده م یم شیکار هی"ـ

 :جواب داد شترزاد

 "!؟یتو روستا مقدمات فراهم کن یفتیفردا دوره ب یتون یتو که نم ه،یهم خال خچالتی "ـ

 :من جا بزنم ستیقرار ن یبا او بود ول حق

 ".خرم یها رو هم م يخونه دارم؛ کم و کسر يتو ییزهایچ هی ست،ین یمشکل "ـ

 ".ما هم بده ي فهیضع نیا ادیدوزار کارهم  هیباش، فردا ناهار با تو،  نجایخواد، هم ینم

 :دلخور شدم فهیضع يجا به

 ".خودم راحت ترم يخونه  نه، تو"ـ

 : دیزد و به دادم رس یلبخند نامحسوس ملکه

 یظرف و ظروف هرچ. یهم با آت کین کیمقدمات پ. میایناهار م يقبوله، فردا صبح برگرد به خونه ت، ما برا"ـ

 ".امشب بده دستش نیکن هم ستیل يکم دار

 :ام را نشان دهم یکردم مؤدبانه خوشحال یسع

 ".افتخارمه که در خدمت باشم تینها! بانو دیذار یچشمم م يچشم، قدم رو"ـ

 :کوهان گفت تایشدند، نها رهیگرد شده به من خ يو شترزاد با چشم ها نهیو سک فهیضع

 "!پس وزریاز  ازین یپا هکره المصب؛ ب هیخخخخ  "ـ

گ گوشخراش تلفن به زن یبه هم بزنم، ول دیشده را چگونه با جادیحرف ا نیکه باا ینیسنگ يدانستم فضا ینم

بود زد  کتریندارد، شترزاد که از همه به تلفن نزد يکاربرد چیه یخانه گوش نیمشخص بود که در ا. دیدادم رس

 :کریاسپ يرو

 "!الو؟"ـ

 ...دمیچیبود که در اعماق قلبم نشست و از دردش به خود پ يریکه از آن طرف آمد مثل ت ییصدا

 "شما؟ دیسالم داداش، خوب "ـ
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 :از گل شترزاد شکفت گل

 "د؟یشما چه طور. میما خوب! سالم دکتر "ـ

 "هان؟یک وان،یک ،یآت د؟یتون چه طور هیممنون، بق میخوب"ـ

 !ستیخانواده متصور ن نیدرا يگریفرم د! است، چرا که نه؟ کریاسپ يدانست که تلفن رو یم او

 :شدند، شترزاد گفت یرسجمع سالم کردند و با او مشغول احوالپ نیتک افراد حاضر در ا تک

 ".نجانیفرزاد مادر ا "ـ

 :گرفت یاز شادمان یفرزاد زنگ يصدا

 ".چاکرم! به به، سالم ژنرال"ـ

 :رسا و بلندش گفت يو باوقار زد و با صدا نیسنگ يفقط لبخند شهیباشکوه من مثل هم ي ملکه

 "تو؟ يومدیپس چرا ن! سالم شازده "ـ

 ".مادر، باور کن گرفتارم امیم "ـ

 "؟یهنوز هتل"ـ

  ".دارم يبله، فردا بازهم کار ادار "ـ

 "فرانک کجاست؟ "ـ

 ".خوابگاهه "ـ

 "خوبه حالش؟ "ـ

 "!خوبه؛ شکر "ـ

 ".رنیم نیها از ب یوونیبزن، هوا گرمه تا برگردم ح اهامیسر به گل و گ هیسر برو لواسون  هی يفرصت کرد"ـ

ملکه به خوابگاه و هتل پناه آورده  يکه بروند خانه  نیا ياچه فرانک و فرزاد به ج يبرا دمیفهم بیترت نیا به

 !اند، راه خانه اش دور است

 "باشه؟ يامر گهیرو چشمم؛ د "ـ

 :که خاص خودش بود گفت یرا فروخورد و با تحکّم زشیآم تیرضا لبخند

 ".میدور هم باش دیرانیکه ا يچند روز نیا ا،یزودتر جور کن ب "ـ

  "!چشم ژنرال؛ حتما "ـ
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 یبلند م يجور کیاز اعراب ندارم و اگر امکانش بود  یمحل چیخانواده ه نیا یخصوص میکردم در حر یم حس

 :شدم خکوبیکه فرزادخان زد در جا م یناگهان با حرف یول رون،یرفتم ب یشدم و م

 "د؟یدار نبیداداش؛ خبر از ز"ـ

 نیگذشته از ا.... دیپر میو رنگ از رو ندیشروع کرد به لرز میدست و پا دم،یتپش قلبم را به وضوح شن يصدا

نامم از زبان او روح  دنیبود که شن قتیحق کی نیحس کردم مرکز توجه او قرار گرفته ام، ا يلحظه ا يکه برا

 ....کرد یم ریو روانم را درگ

 "آره، چه طور مگه؟ "ـ

 !برده بودم ادیرا هم از  دنیمن زوم شد که حاال نفس کش يرو ینگاه همگ بایتقر و

االن هم خونه  ره،یگ ینم لشیموبا میزن یبهش زنگ م یاز صبح راه افتاده سمت پشت کوه، من و فرا هرچ"ـ

 ".ش زنگ زدم جواب نداد

 !...)تیشم واسه دلواپس کهیت کهیمن ت یاله(

 :گفت شترزاد

 ".نجایا مشیکوهانو فرستادم دنبالش آورد یغروب "ـ

 ...لحظه سکوت چند

 "جاست؟االن اون "ـ

 ".جا نشسته نیبله، هم "ـ

 :را به وضوح بشنود میتر شدم تا صدا کینزد یاز حالت هنگ خارج شدم و کم فورا

 ".سالم فرزادخان "ـ

 "سالم، حالت خوبه؟ "ـ

 !بودم نیریش یاصال حالم رو به راه نبود، درحال دست و پنجه نرم کردن با مرگ نه

 "د؟یبله ممنون، شما چه طور "ـ

 "!ما؟ يخوبم؛ با زحمت ها"ـ

 ....قلبم يکرنرها يکرده بود تو ریگ نفسم

 ".دیشما سراپا رحمت ه؟یچه حرف نیا "ـ

 :تمرکزم را به هم زد يکوهان به طرز آزاردهنده ا يصدا
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 "!پدرسوخته هیعجب زبون باز "ـ

را جمع  شانیست و پابه هرسه نفرشان رفت و فورا د يملکه چشم غرّه ا دند،یخند زیزریر هانیو ک نهیسک و

 ....کردند

 "ره؟یگ ینم لتیموبا یواسه چ"ـ

 ".شرمنده م، از صبح تو حالت پرواز گذاشته بودم، االنم فکر کنم شارژش تموم شده "ـ

 :شد داریگرانه در لحنش پد خیجور حالت توب کی

 "؟یحالت پرواز واسه چ "ـ

 ...رد؟یاز خانواده ام با من تماس بگ یخواستم کس یچون نم ا؟یخدا میبگو چه

 "!خسته بودم.... خب "ـ

 :ندارد یشخص میحر نجایا ینبود که کس حواسم

 "!بنده خدا از بس مستأصل شده ورداشته به من زنگ زده ر،یتماس با مادرت بگ هی "ـ

ام درمقابل خانواده  یفرد زندگ نیزتریعز يبرا نجایمسائل را ا نیتر یدارم شخص یچه حساب يرو دمیفهم ینم

 کنم؟ یم انیکنجکاوش ب ي

 "!رو ندارم یچیه يفعال حوصله "ـ

 ...کند یدارد سرزنشم م دیرس یخودم حس کردم، به نظر م ياخم نافذ ملکه را رو ینیسنگ

 :فرزادخان به خود آمدم يصدا با

حاال بهش  نیگم؟ هم یم یچ يشنو یم نبیز. کنه تتیاگه اذ یمادر حرمت داره حت اد،یخداروخوش نم "ـ

 ".زنگ بزن

 یم زیرا آنال زیتحکّم آم يصدا نیداشت ا ریالاقل پنج جفت گوش متح! بخار شدم تایشدم، سرخ شدم و نها آب

 یرا هم ته دلشان م نیا دیشا! خواند یفرام شیاز دستور خو تیمرا به تبع مانهیصم یکرد که چگونه با خطاب

چراکه نه؟ او !... باتمام وجود ل،یم کمالتور مردانه عمل خواهم کرد، با دس نیبه ا دیترد یدانستند که من ب

 .....پادشاه قلبم بود

 ".کنم یکارو م نیفرصت ا نیتو اول... چشم فرزاد خان، فقط به خاطر شما "ـ

 :شد یهم حساب نم زیناچ یمتیغن یحت شیهمه کرنش من برا نیا انگار

 "!خوبه، حاال شد "ـ
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 : رها کرد يخودشان برگشت و مرا در خمار یاز بابت من راحت شد دوباره به مباحث خانوادگ الشیهم که خ بعد

 "ره؟یگ یزنم نم یزنگش م یشهرزاد کجاست که هرچ "ـ

 :جواب داد شترزاد

 "خونه مادرشوهرشه، چه طور؟"ـ

 ".شدنبال امیشده، بهش بگو کاراشو انجام بده م یاوک طمونیبل ندهیآ يواسه دوشنبه هفته  "ـ

 جان،یطاقتفرسا و پره يهفته  کی! تا آمدنش صبرکنم دیهفته با کیکردم، حداقل  یخودم حساب و کتاب با

فراموش کنم .... مجبور شوم فراموش کنم دیشا یرا بزنم، حت دارشید دیق یطوالن اریبس یمدت يبرا دیآنگاه با

 ....باشد المیست جز در خواب و خیقرار ن گریام شد و د یآمد و تمام زندگ يمرد زیانگ الیبس خ ییروزها

 :گفت فهیضع

 يسوك سوك بعدشم ورش دار يایجور ب نیهم يخوا یبعد تو م م،یچند روز دورهم باش نیخوان ا یمادر م "ـ

 "؟يو بر

 ".هم شیپ میباش يکه باز دو سه روز امیجور م هی. وگرنه از خدامه ،یکار دارم آت "ـ

 .....اش نمیب یم يشد، پس دو سه روز خوب

 :دیپرس شترزاد

 "؟يکرد کاریچ ویگاودار"ـ

 "نه؟ ای میارزه بخر یم نمیرم بب ی، فردا م)عوض شاهیعل(شهوض  یخادم آباد و عل نیب دمیملک د هی"ـ

 :فورا سوء استفاده کرد کوهان

 "!نره ادتیعمو گوجه سبز  "ـ

 ".باشه عموجون، روچشمم "ـ

 :گفت شترزاد

 "گه؟ یاجاره چند م نیارزه، بب یگه نم یکه م یمتیاگه به ق "ـ

سمت  گه،ید یکیرم سراغ  یرم، نشد م یجلو م دنیکه بشه واسه خر یداداش، تا جائ ادیاجاره به کارمون نم "ـ

  "....سراغ دارم یکیهم  میرباط کر

....... 

 .مورد بود نیدر هم شانیصحبت ها ي هیبق و
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حساب  يخود کیکه اکنون در جمع خانواده اش  نیکوتاه موضوع تماسش بودم، از ا یلحظات يکه برا نیا از

گشتم  نیریش یاالتیها غرق خ نیاز تمام ا... افتهی يگرید يمعنا میملکه بر رو يبایکه نگاه ز نیشوم و از ا یم

برود  رانیاز ا گرید يقرار است هفته  ستم،یمن ن گریحاال که موضوع صحبتشان د یزدم، ول یو ته دلم غنج م

 یام حس م نهیس يدر قفسه  فیتوص رقابلیغ يدر دلم سرد شود درد یاندک یعشقش حت ستیقرار ن.... و

 ....کردم

چگونه فکر کنم؟ به چه  دیاالن با» ....فکراتو بکن«: زد یدر گوشم زنگ م شیصدا یچه حساب يدانم رو ینم

را شروع کرده  يحاال که باز میاجازه را دارم بگو نیا ایدهم  یکه محکومم جواب منف نیفکر کنم؟ به ا يزیچ

 !....م؟یکه تا آخرش برو ریدستم را بگ ایب میا

 یامکیحسن پ يام روشن شد برا یگوش یطور شارژر را و وقت نیام را برداشتم، هم یگوش فمیک يتو از

 :فرستادم

روستا مهمونم، به مامان  نیدوستام تو ا نیاز قابل اعتمادتر یکی يحالم خوبه، امشب خونه . دمیمن رس سالم،«

 ».ریشب به خ. خوابم یکنم م یم لنتیسا مویخسته م گوش. سالم برسون و بگو نگرانم نباشن نیو بابا و حس

 :کوهان که چسب من نشسته بود باعث شد ابروانم بچسبد به سقف يآهسته  يصدا کدفعهی

 "!رسونه یسالم م» قابل اعتماد«بگو  "ـ

 !شرف یب

 :نجوا کردم معترضانه

 "ت؟یکشنرید يتو يندار يزیچ یفیتعر یخصوص میواسه حر "ـ

 :آسوده گفت یالیخ با

ما  ،یرو کال از هاردت پاك کن یخصوص میحر يواژه  دیبا یخانواده باش نیشماره سه ا ي فهیاگه قراره ضع"ـ

 "!میتوخانواده ندار يزیچ نیهمچ

 یاکتفا کردم، چه اشکال دهیفا یمعترض و ب یدرمانده شدم، لذا به نگاهجانور را بدهم  نیکه جواب ا نیاز ا کال

که  فتدیخانواده سر زبان ها ب نیفرد ا نیمالحظه تر یهم که شده از طرف ب یحرف به شوخ نیدارد؟ بگذار ا

من هم فکر خواهند  ي نهیبه گز يقدر کی يجور نیباشم؛ الاقل ا نهایا يشماره سه  ي فهیضع لمیمن ما

 ! کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٨٩ 

قشنگش را  يصدا گریشود، افسوس که د یبا فرزادخان هم دارد تمام م یتلفن يشدم که صحبت ها متوجه

 ....توانم بشنوم ینم

 .را خاموش کرد کریاسپ رزادخانیگرم، ش یخداحافظ کیاز  بعد

مرا  یبیشود، به طرز عج یشته نماز من بردا) ژنرال: به قول فرزادخان ای(نگاه ملکه  يلحظه ا یکردم حت حس

من و پسرش، فقط افسوس که  انیم يرعادیبو برده بود از ارتباط غ ییزهایچ کیکه  نیداشت و مثل ا رنظریز

اصال به نظر  یعنینداشت،  يگریدرقبالم حس د فیتوص رقابلیغ يبزرگوار کیکرد و پسرش جز  یاشتباه م

 ...داشته باشد یبا عشق و عاشق يا انهیکه م دیرس ینم

 :کرد یرسد فورا خوشمزگ یخسته به نظر م یلیجو حاکم خ دیکه د کوهان

 "د؟یکن فیخاطره تعر تونیشه از سرباز یم ز،یمامان چنگ "ـ

چرخد  یکه زبانم نم -زیشود؟ مامان چنگ یبشر چرا آدم نم نیخندان کوهان چشم دوختم، ا ي افهیبه ق ریتح با

جذاب کنار لبش  يارهایرا به هم گره زد و لبخند را پشت ش شیبایو ز یابروان کمان -میبه او کمتر از ملکه بگو

 :دیبر او توپ یپنهان نمود و به شوخ

اطاق باال رو واسه خانم معلمت آماده کن،  عیکردنه؟ سر فیاالن چه وقت خاطره تعر! برو رد کارت بچه "ـ

درکار است که االن وقت  يواقعا خاطره ا یعنی( ".کار داره یاستراحت کنه، فردا صبح کل دیخسته ست با

 !)ست؟ین فشیتعر

 .مان رد وبدل شد انیسراسر عشق و احترام م ينگاهش کردم و لبخند قدرشناسانه

 :که برود خم شد و چسب گوشم گفت نیبرخاست و قبل از ا زین کوهان

 "!!نامرد يزد کجایپسو  -وزری "ـ

 يباال را برا يزد و رفت تا طبقه  یرانه به چشمانش انداختم، چشمکگ خیتوب یام را فروخوردم و نگاه خنده

 . کند ایاستراحتم مه

 ***** 

و همسرش  هانیک اریامشب دراخت -اطاق فرانک-از آن ها یکیباال سه اطاق خواب داشت که ظاهرا  ي طبقه

هم که  یو آت رزادیهم متعلق به کوهان بود، ش یمن و ملکه درنظر گرفته بودند و سوم يرا برا يگریبود و د

 .بود نییپا يکردند که تنها اطاق خواب طبقه  یاطاق خودشان استراحت م يتو نییهمان پا
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زرد درشت داشت افتاد، احساس کردم همه  يبا گل ها يکه مالفه ا یچشمم به رختخواب نرم و راحت یوقت

 ينفره بود که ظاهرا قرار بود ملکه  کیتخت خواب  کی واریکنار د. یاستراحت حساب کی يست برا یعال زیچ

 یزن خاص واقعا نم نیکنار ا رد نجایمن ا خت،یدر دلم فرور يزیناگهان چ. استراحت کند شیخانواده بررو نیا

از من سر زند  ياز خواب کار یناش یهوش یب يباشم که مبادا تو نیمدام نگران ا دیتوانستم راحت بخوابم، با

خواب آشفته و سراسر  کی ق،یخواب عم يبه جا دیدرواقع برخالف تصورم امشب با یعنی! برود میکه آبرو

از  میبگذر. نبود یاز مسافرت واقعا کار راحت یناش دیشد یخستگ هگذراندم و با توجه ب یرا تا صبح م ياریهش

فردا را هم  یاسترس مهمان ینرفته و حت رونیاز تنم ب زیکه در تهران بودم ن ییروزها یکه من هنوز خستگ نیا

 !پوست کلفت شده ام که هنوز زنده ام يادیفکر کنم ز. دارم

با ابهت مخصوص خودش وارد  یوقت. دمیادب را به جا آوردم و تا آمدن ملکه به انتظار نشستم و دراز نکش شرط

موقّرانه از  ستادم،یامش ارانثارم کرد بالفاصله از جا برخاستم و به احتر بایاطاق شد و همان لبخند نامحسوس ز

 نیبا ا یرزنیهرگز در تمام عمرم پ! است یدوست داشتن یلیکه خ یو معذب نباشم، راست نمیمن خواست بنش

حد مورد  نیتا ا دهینکش زادیکارشان به آدم چیکه ه یبیعج يخانواده  نیکه در ا ستین خودیام، ب دهیشکوه ند

 فیظر یانکارش، محبت رقابلیغ تیگفتارو رفتارش به موقع و حساب شده و در کنار جد! است شیو ستا سیتقد

 .بود ملحوظو نافذ در رفتار و نگاهش 

 یاست که درزندگ نیا انگریشده، ب جادیابروانش ا یانیکنار چشمان ودهانش با خط م يارهایکه از ش یبیترک

اش  یو خوش خلق يریلبخند زده و انعطاف پذ ادیاو ز ت،یدو ج یبوده از خوش اخالق یهمواره رفتارش معجون

 یطرف مقابل بفهماند که با کس هب فیظر یکرده با حفظ اخم یحال سع نینشان داده، درع بیترت نیرا به ا

 !ندارد یشوخ

 :مردانه اش شد من گفتم رهنیپ يتخت نشست و مشغول بازکردن دکمه ها يکه رو نیمحض ا به

 ".دیشما لباس هاتونو عوض کن رونیرم ب یم "ـ

 ".ستین يازینه ن "ـ

خوش دوخت چهارخانه عوض کرده است،  ي ژامهیپ کیشدم که قبل از ورود به اطاق شلوار کتانش را با  متوجه

و عضالت  دیبه تن دارد که پوست سف رشیرنگ ز یساده آب یتاپ نخ کی دمیرا هم که درآورد د رهنشیپ

افتاده و شل  ضالتشع گرید يها رزنیکه مثل پ نیکردم از ا رتیگذاشت، ح یم شیاش را به نما دهیورز

 !کند؟ یم یکاش جرأتش را داشتم بپرسم چه ورزش. تمام همساالنش بود انیدر م یواقع ياستثنا کیاو ! ستین
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 شیلب ها يرو يکردم آشنا بود، لبخند یپنهانش م انهیآنچه که من ناش هیشب يدزدانه ا يبا نگاه ها کامال

 :نشست و گفت

 ".دختر؟ فکر کن من هم مادرت هستم یچرا معذب"ـ

 :ام را شروع کردم يزبان باز فورا

 ".دیسر ما هست ي هیکم تون نکنه، البته شما سا يخدا از مادر "ـ

 :که هنوز برچهره داشت ابروانش درهم گره خورد يهمان لبخند درکنار

 "!ت باش؛ بگو چشمبار گفتم راح هی اد،یاز تعارف و تکلف خوشم نم"ـ

 :جواب دادم دستپاچه

 "!چشم "ـ

 گرینقص است و تا صدسال د یهم مثل پسرانش ب شیکه دندان ها دمیو د دیبار با دهان باز خند نیاول يبرا

 !ندارد یبه استفاده از دندان مصنوع يازیهم ن

 :گفت آنگاه

 ".تنت کن و شالتم بردار یلباس راحت ست،ینامحرم ن نجایا "ـ

 یراحت دیکردم امشب ق یسع یول ستیراحت ن ادیز یبا شلوار ل دنیرا درآوردم، البته خواب میو مانتو برخاستم

 .کامل را بزنم و وانمود کنم که راحتم

کش ساده پشت سرم جمع شان  کیکه درحال حاضر با – میرا هم برداشتم، اگرچه نگران بودم که موها شالم

داشتم که اگر از آن ها  يفر يباشد، به هرحال من موها دهیبه هم گور ینمسافرت طوال نیا یط -کرده بودم

: با خود نجوا کردم. دندیرس یدادم اصال قشنگ به نظر نم یروغن حالتشان نم ای رایکردم و با کت یغفلت م

بشم که واقعا هستم نه اون  دهید يپس بذار همون جور! شتریام نه ب یشمعدون هینداره، به هرحال من  یتیاهم«

 يکنه به رنگ و لعابم کار یکه با خودم حال م یاون ،یبه قول آت. کنم نشون بدم یکه تالش م يزیچ

 » ....نداره

که  یرا باز کردم و با برس میکش موها. هنوز هم خوب بود یچروك شده بود ول يرنگم قدر ییمویشرت ل یت

 زمیبر یسطل آشغال يرا تو میمو يکردم و برخاستم تا گوله  زیرس را تمرا شانه زدم و ب میداشتم موها فمیدر ک

 !نظرش حتبودم و به شدت ت شهیتر از هم کیتخت بود، حاال به او نزد نییکه پا

 :گفت میخواستم برگردم سرجا یم یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

 "!نیبش نجایا ایب "ـ

موشکافانه تر از قبل براندازم . داد ینشستم که با دست نشانم م ییکردم، پس همان جا یاطاعت م دیبا... البته؛

او  ایخدا ست،ینگر یبا دقت م میبه موها ینه، حت ایدر اندامم هست  يرادیو ا بیع ندیخواست بب یکرد، انگار م

 کند؟  یام م یبررس فتجور با دقت و ظرا نیا یچه حساب يکند؟ رو یچه کار دارد م

نسبتا بلند و آراسته  يافکندم و با ناخن ها نیبرزم دهیده دارا ینگاهش به شدت معذب بودم، لذا ب ینیسنگ ریز

 !)داشت یاتیح تیاهم میمورد برا کی نیا(ام ور رفتم 

 :قفل سکوتش را شکست باالخره

 "مدرسه بند شد؟ يکه کوهان تو يمعجزه کرد يچه جور "ـ

 مورد بود؟ کی نیهم دنیپرس يکردن نگاهش فقط برا نییهمه باال و پا نیا واقعا

 "!نکردم يرسه، پس من معجزه ا یبهتر از اونه که به نظر م یلیدونم بانو، کوهان خ ینم "ـ

 :زد یکوچک لبخند

 ".یصدام کن» مادر« یتون یتو هم مثل بچه هام م "ـ

 .....)مثل فرزاد هم یعنی! مثل بچه هام(

 ".سخته یلیهرچند که خ.... افتخارمه تیممنونم، نها "ـ

 :دوباره گره خورد ابروانش

 "؟یچ يبرا! سخت؟ "ـ

 :واقعا حرف دلم را زدم ینه؛ ول ایرسم  یبه نظر م نیریخودش يآدم ها هیشب ایدانم آ ینم

 ".که مادر صداتون کنم نمیب ینم يخودمو در حد د،یرس یملکه به نظر م هیشما مثل  "ـ

باو، واسه من افه عروس گلم  مینیجمعش کن ب«: دیبودم که مثل کوهان چهره درهم بکشد و مثال بگو نگران

 !گفت یرا م نیبود هم نجایبه خدا اگر کوهان ا یعنی» !!برداشته

 :گفت نیام با تحس ینگران برخالف

ملکه  نیپس ا ،ینیب یملکه م هیاگه واقعا منو  یول! یرس یکه به نظر م یهست یبهتر از اون یلیتو هم خ "ـ

 "!یاش کنده که مادر صد یبهت دستور م

 ....را ببوسم شیخواست خم شوم و دست ها یکه دلم م يوا

 "!چشم "ـ
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 ".کردن فیکه بچه هام برام تعر یهست یتو درست همون زم،یعز "ـ

 !قا؟یکدامشان دق یعنی.... یعنیمنظورش از بچه ها ! من يخدا يوا

 ".کردن فمیقشنگ خودشون تعر دگاهیاونا مطمئنا از د یول! مادر..... شما لطف دارن بانو يبچه ها "ـ

 ....تکان داد يتر شد و سر قیکه مادر خطابش کردم لذت برد، لبخندش عم نیا از

 "!هام دهیداره نه شن تیهامه که اهم دهیحاال فقط د یاون ها مهم بود ول فیتعر ن،یتاقبل از ا "ـ

 یم یه راجع به من گفته اند، ولچ قایرا کرده و دق فمیتعر شیاز بچه ها کیمردم که بپرسم کدام  یم داشتم

مرا  فیتعر یچه حساب يخواست بدانم رو یگذشته واقعا دلم م نیاز ا! محض است يسبک باز کی نیدانستم ا

اوه .... دارند میهم تصم دیام، شا دهکوهان کر يکه درباره  يبه خاطر شق القمر دیملکه شان کرده اند؟ شا شیپ

چون فرزاد  يشاهزاده ا يخواهند مرا برا یدرصد احتمال دهم م ومیونیلیم کی یمن چه قدر احمقم که حت

 !انایکه مرا بپسندد اح نجاستیملکه ا نیمثال ا اینشان کنند 

 یبه دلم چنگ م یحساب شیصحبت ها م،یکرد یصحبت م شتریخواست ب یدلم م یکه خسته بودم ول نیا با

نامش هم مرهم  دنیشن یبه زبان آورد، حت یربط یب لینام فرزاد را به هردل یبودم که به نوع نیا یزد و در پ

 :او دستم را فشرد و گفت یول..... دلم بود

 "!ریشب به خ. يخسته ا یلیبرو بخواب، خ گهید "ـ

 .....دمیرختخوابم دراز کش يگفتم و تو يریشب به خ زین من

***** 

شد  یامروز باعث م یاز مهمان یحاال استرس ناش یاصال نتوانسته بودم راحت بخوابم ول ادیز یوجود خستگ با

نماز صبحم را  يدر خواب بودند، قبل از هرکار هیشوم، صبح زود بود و هنوز بق داریام ب یقبل از اعالن گوش

 کیآشپزخانه  يدار است و دارد تویمتوجه شدم که کوهان ب ن،ییسروصدا بروم پا یکردم ب یخواندم و سع

 :و سالم کردم، بالفاصله جواب داد ستادمیرآشپزخانه اکند، کنار د یم ییکارها

 "!!گلم ریجون؛ صبح به خ يز يعه؛ سالم ز "ـ

 :نازك کردم شیبرا یپشت چشم! تا بناگوش بازشد ششین و

 "؟يکرد یدم م ییچا "ـ

 "!کنم یدارم مقاله دانلود م ر؛یخ"ـ

 !پ ن پ داشت لیسؤالم پتانس ،یلیحق هم دارد خداوک خب
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کن، ظهر  یکنم، از قول من از همه شون تشکرو خداحافظ داریرو ب یخوام کس ینم تم،یرم سوئ یمن دارم م "ـ

 ".لطفا دییایزودتر ب یکم هیهم 

 "شه؟ یم یهمه مقاله که دانلود کردم چ نیکجا؟ پس ا "ـ

 .اشاره کرد يبه قور و

 ".يشد داریکه به خاطر من ب یکنم، مرس یبعدا مطالعه ش م "ـ

 ....خاراند لیدل یفرق سرش را ب نوك

 "!شدم نه تو داریبه خاطر بزغاله م ب یکنم، ول یخب البته خواهش م "ـ

بودم که داشت از  یمشتم م دمراقبیوقت صبح با او چه کار دارد؛ فقط با نیمهم نبود که بزغاله اش ا میبرا

 ..... شد تا یکنترلم خارج م

 !از کنترلم خارج شد و نشست وسط شکمش!.... بله

 :زد میصدا کرد، خواستم از آشپزخانه خارج شوم که صدا یب يگفت و بعد با دهان باز خنده ا یآخ

 "دهشتناك؟ يتو اون خونه  يبر ییتنها یترس ینم ،يز يز "ـ

 ...از جا کنده شد، برگشتم و نگاه مستأصلم را به چشمانش دوختم قلبم

 "!ترسم یم یلیان، خچرا کوه "ـ

 :تکان داد يسر

 ".میر یباهم م میکه مقاله ها رو مطالعه کرد نیبعد از ا "ـ

 د؟یایواقعا کوهان حاضر است با من ب یعنی! را به من دادند ایدن انگار

 "!قربونت بشم یاله ؟یگ یکوهان راست م يوا"ـ

 "!!شیلقربون عمه ت برو با اون دختر دماغ عم! هو هو؛ دخترخاله نشو "ـ

 ! ندازندیخانواده از قلم ب نیمورد که ا کی یاز حت غیدر یعنی

 :اورمیشده بود به زبان ن نیرا که بدجور سر دلم سنگ يکه نتوانستم مورد نیتا ا م،یصبحانه ساکت بود سر

 "؟یاول صبح یداشت کاریبا بزغاله ت چ"ـ

 :پاسخ داد دنیرا در دهانش گذاشت و هنگام جو لقمه

 "؟یچ یعنی یدون یم یخصوص میحر! هیمسئله شخص"ـ

 !اوه چه غلط ها اوه
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 "!پاك شده یبه کل سکمیاز هارد د گهیحاال د یدونستم، ول یقبال م "ـ

 :تکان داد يچشمان گرد شده سر با

 "!هیجد متینه؛ معلومه که تصم "ـ

 :آمد یداشت باال م کفرم

 "؟یاوک ست،ین یکن یکه تو فکر م يزیکوهان، اصال اون چ نیبب "ـ

و اصال هم قصد ازدواج با عموفرزادم  ستیبه پاچه ت ن یکک چیمثال باور کردم که ه یالک! یبابا؛ اوک یاوک "ـ

 شتریشورتکات ب هیکنم که تو  یاعالم م بونیتر نیفقط از هم!! يبد لیادامه تحص يخوا یو کال م يرو ندار

 "؟یو اون هم منم؛ اوک يندار

گفت و از طرف  یرا م قتیطرف داشت حق کیاز  زم،یبه سر خودم بر یچه خاک دیبا قایدانستم االن دق ینم

 !میبود برا رممکنیغ طانیش يپسربچه  نیاز زبان ا قتیحق دنیتحمل شن گرید

 :اسگالنه گفتم یچه حساب يرو دمیحال نفهم نیا با

 "!یاوک"ـ

 :چشمان درشتش سه برابر گشادتر شد! اعتراف يبرگه  نیاول يامضا پا یعنی نیا و

 "!تو یبش یباحال يچه زنعمو! ول يا "ـ

 ؟!کند یم يبا احساساتم باز يچه جور نیبب یعوض! که دلم از جا کنده شد يوا

 گریکه د میبود، لقمه ها ختهیبا نام او درهم آم مینفس ها یروزها حت نیکوفت شد، ا میکامال برا صبحانه

 !یچیه

بردن بود،  يداده بودم نگاه کردم که حاال حاضر و آماده برا سایبه آتر شبیکه د ازمیاز لوازم مورد ن یستیل به

 :خواستم برشان دارم که کوهان گفت

 ".ارمشونیگردم م یسخت مونه، برم ادهیخواد، االن پ ینم "ـ

 "؟!گهید يو برگرد يایب دیبا ادهیخب باز هم پ "ـ

 ".دارم لهینه، اون موقع وس "ـ

! مدنظرش است يزیچ یجور شود، احتماال فرغون شیقرار است چگونه برا لهیکردم ناگهان وس یدرك نم واقعا

 .نکردم چون فعال الزم شان نداشتم يشتریو اصرار ب دمیبرچ يبه هرحال لب و لوچه ا

 :کرد دیتأک میبا هم از درکلبه خارج شد یوقت
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به اموراتش امکان نداره از  یدگیباارزش تر از شنگول برام وجود نداره، لذا قبل از رس يزیچ ایدن نیتو ا ن،یبب "ـ

به  ایب ای یمنتظرم باش تتیسوئ يتو يبر یتون یم يدار یقدم اون ورتر بردارم، تو اگه مشکل کیجا  نیا

 ".دتیکنم، بلکه پسند تیشنگول معرف

خدمت شنگول  یرفتم تا عرض ادب لهیه دنبالش تا طوبه او نداشتم، آنگا یتیخاص یجز نگاه چپ چپ ب یجواب

 . بزرگوار کنم

آورد و همان طور که او را درآغوش داشت  رونیب لهیخاص از طو یجدابافته با احترام ياش را مثل تافته ا بزغاله

 :رو به من گفت

 "!!زنعمو؛ شنگول! شنگول؛ زنعمو "ـ

 ....بچه نیم از دست اشد یروان ایخدا! زهرماروزنعمو يا! درد و زنعمو يا

باغشان و با چنان  انیباصفا م يجا کیشنگول به بغل رفت  ردیکه اصال احساسات مرا درنظر بگ نیا بدون

 يرا داد ورو شیآب و غذا! گرفت یاش م يبه بزغاله اش شد که واقعا آدم حسود یدگیمشغول رس یعشق

ناز و نوازشش کرد و قربان صدقه اش رفت،  یبغلش گرفت و کل يتو یسبزه ها چهارزانونشست و او را به نرم

 ي انهیبا آدم ها معموال م یکند ول یابراز عالقه م وانیح کیبه  نقدریبشر چرا ا نیمانده بودم هاج و واج که ا

 ندارد؟ یخوب

 :سربه سرش بگذارم یکم ستیبد ن گفتم

 "!يبه پسرت عالقه دار یلیخ "ـ

 :تکان داد يسر

 ".زهیمادرمرده واقعا برام عز نیآره، ا "ـ

 :متعجب شدم يقدر

 "مادرش مرده واقعا؟ "ـ

 "!عقب مونده یروان رهیبم شاالهیا ینه بابا، ول "ـ

که داد  یمدنظرش است؟ با جواب يگریکس د ایزند  یبزغاله حرف م نیا یدانستم دارد راجع به مادرواقع ینم

 :شک و شبهه ام برطرف شد بایتقر

 هی! یده؛ روان یبراش انجام نم یکار خاص چیشه وگرنه ه وونهیفقط د یبزغاله ست، ول نیا ي وونهیهاجر د "ـ

 "!!زنه یم ینبود داره چه زر مفت شیشم مامانش، حال یبار گفت من م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

ام  یدانم احساس سرخوش یو نم دمیشن یاز او م) ینیغارنش ي وهیالبته به ش(عاشقانه  یبار بود که اعتراف نیاول

که من را به عنوان همرازش  نیبه خاطر ا گرید يبه خاطر انتخاب جالبش و از سو کسویکنم، از  انیگونه برا چ

 !انتخاب کرده

 :کردم دلگرمش کنم یسع

 "!هم حواسش بوده دیشا "ـ

 ".حرفاست نینه بابا، خنگ تر از ا "ـ

 چه طرز ابراز عالقه است؟ نیسوزد، آخر ا یبچه واقع شود م نیا يکه مورد عالقه  یکس يدلم برا واقعا

 :دیرا بلند کرد و پرس سرش

 "مونه؟ یمنتظر م رمش،یبزرگ شد بگ یبه نظرت اگه به هاجر بگم منتظر بمونه وقت ،يز يگم ز یم "ـ

 :خودش جواب دادم ي وهیبه ش بایتقر

 "!شه یبزرگ م..... مونه؛ ینه منتظر نم "ـ

بار توانستم آچمزش کنم و  نیاول يخنده، فکر کنم برا ریزد ز بلند يبه من چشم دوخت، بعد هم با صدا ریتح با

 !بزرگ يروزیپ کی یعنی نیا

کند، به احترامش سرم را  یو ما را تماشا م ستادهیطبقه دوم، ملکه ا يمتوجه شدم که پشت پنجره  ناگهان

بود، احتماال  شیلبها يرو بایز يکه لبخند یبا حرکت سرش جوابم را داد درحال زیآوردم و سالم دادم، اون نییپا

 !آمده شخوش یلیخندانده ام خ یرا با حرف زشیعز ينوه  دید یکه م نیاز ا

 شیبرا يبه او انداخت و بوسه ا یمن و مادربزرگش شده بود برگشت و نگاه یکه متوجه ارتباط بلوتوث کوهان

برگرداند و به طرفم آمدو باهم از  هلیکرد، آنگاه برخاست و بزغاله اش را به طو افتیمشابه در یفرستاد و جواب

 ....بود ینیب شیدرآورد که کامال قابل پ يازمسخره ب يدر راه قدر. میشد ریمدرسه سراز يدرباغ خارج و به سو

 "کمکت؟ ادیبگم هاجر ب يخوا یم"ـ

 "حاال چرا هاجر؟ "ـ

خودش در  يجار یش کل انداخته ول ندهیآ يبا جار فهیضع نهیبب یافسرده شه وقت نهیترسم سک یآخه م "ـ

 .)افغان گفت يباشد را به فتح ن و به لهجه  ینم("!باشد یدسترس نَم

 :شده ام یعصبان یوانمود کردم که حساب یحرف ول نیکردم از ا فیک

 ".نکن يلطفا با روح و روانم باز! فعال ستمیت ن فهیضع يمن جار ،یروان نیبب "ـ
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 "!ینیبچ گل یرفت میدیباشه بابا فهم "ـ

 :رمیدلخواهم را بگ ي جهیخواستم موضوع را کش دهم تا نت عمدا

 "عموت؟ شیبه ر يکه منو ببند ياصرار دار نقدریاصال تو چرا ا نم؛یبب "ـ

 »!ينه که خودت اصال اصرار ندار«: داشت نیا هیشب ییبه من انداخت که معنا يزیتمسخرآم نگاه

 !گفت ینگاهش داشت راست م شییخدا

 "!نیم، هم فهینگران ضع"ـ

مجبور شدم از  تاینها افتم،ین فهیضع يبرا یماجرا و نگران نیا نیب یربط چیهر طرف به موضوع نگاه کردم ه از

 :خودش بپرسم

 "اون وقت؟ یواسه چ "ـ

 یده، ول ینم زهیکل کل بهش انگ يبه اندازه  یچیداره و ه زهیبه انگ ازین اتشیح يواسه ادامه  فهیضع"ـ

 یشه؛ م یاون افسرده م یکنه و اگه تو حذف بش یکه اون فقط از کل کل با تو حال م نجاستیا یمشکل اصل

 "!؟یفهم

 !مجاب شدم کامال

 :پر افسوس به خود گرفت و گفت یحالت

 یبدون شهیکه هم نی؟ ا(!)یندگانیهم شد ز نیعقب مونده کل بندازه، آخه ا يجار هیبا  دیهاجر که با یطفلک "ـ

 "داره؟ یواقعا چه لذت یکل کل يده برن

 "؟یمطمئن نقدریازکجا ا"ـ

 "!ادیبرب ناسوریاون دا ياز پس زبون هشتصدمتر یدرصد احتمال بده که کس میفقط ن"ـ

 !بود یتلخ قتیحق یلیخداوک

 :گفت زیآم طنتیش يبرگشت و با لبخند میبه سو آنگاه

الاقل به  یروش کار کن یکم هیشه  یم یرو درك کن نهیفاز سک یتون یخوب م یلیگم حاال که تو خ یم "ـ

 "خودت برسه؟) level(لوِل 

 !)شعور یب(

 :چپ نگاهش کردم چپ

 "!تجربه کنم مویزندگ تیجنا نینکن اول يکار م،یسادیوا يآباد نیا يتپه  نیبلندتر يکوهان ما االن رو"ـ
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من هم دنبالش، تا  دن،یروع کرد به دوو ش دیکش يمقدمه به طرفش حمله ور شدم که با خنده عربده ا یب و

نه چندان دور  يو دارد از فاصله ا ستادهیگاو خالدار قشنگ ا کیکنار  یمتوجه شدم که صادق کدفعهیکه  نیا

 ...کند یم مانیتماشا

 :که فقط خودش بشنود اعالم کردم ییو با صدا دمیرا کش رهنشیپ فورا

 "!یکوهان؛ ممدل! س س "ـ

به او انداخت و هر دو به  یشود، فورا برگشت و نگاه رتیگفتنم دچار ح یفرصت نکرد از ممدل گرید کوهان

 یپر بود از احساسات نشیشکسته و نگاه غمگ يچاره چهره  یب م،یآرام و موقرانه قدم برداشت یلیخ دن،یدو يجا

 !!)يزیچه قدر رقت انگ ت؛یعمه ام به فدا! (سرکوب شده

 نینه ا م،یداشت یقدم برم گریکدی يبه سو ریاجتناب ناپذ یبه صورت میآمد یرا ممدرسه  ریطور که مس همان

 ....میکرد یخود را دنبال م ریمس کیبلکه هر میشدن به هم را داشته باش کیکه قصد نزد

 :داد یجواب کوتاه زیاو ن م،یشرط ادب سالمش کرد به

 ".ریبه خ دنیرس! سالم خانم "ـ

  ".ممنون، با اجازه"ـ

 !اجازه ندارم فعال یعنی نیو ا ستادیاو ا یول

 ".... خانم خجسته "ـ

 :ستادمیا زین من

 "!د؟ییبله بفرما "ـ

 "گه؟ید دیبچه ها رو خودتون برگزار کن يکه امتحانا نیاومد"ـ

 :جواب داد میبه جا کوهان

  "!دینکن ياومدن مراقب شما باشن که کم کار شونیا ر؛یخ "ـ

 :که جو را عوض کنم جوابش دادم نیا يبرا مد،ایجواب خوشش ن نیاز ا اصال

 "!بله "ـ

 :شده یوانمود کرد که عصب کوهان

بعد جواب ! خائن؟ ؛یبگ يبزرگ تر ها هم بلد نبود يبا اجازه  هی! الیواو ؟یبله رو گفت داد؛یداد و ب يا "ـ

 "....عمـ
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که نه به دار بود و نه به بار داشت سر  يزیدهانش محکم فشار دادم، چ يزدم و دستم را رو یجست اریاخت یب

 !یانداخت؛ روان یروستا م نیمرد ا نیزبان خاله زنک تر

 :گفتم رلبیز

 "!؟یاوک ر؛یکوهان، جانِ مادرت زبون به دهن بگ "ـ

 !یاوک یعنیرا تکان داد که  سرش

 .را بخار کرد فرستاد هوا چارهیداد و ب یصادق لیبناگوشش تحو يبه پهنا يلبخند. کردم شیرها

 :دیپرس یکارم که کوهان از صادق یو بروم پ میبگو يگرید يبا اجازه  خواستم

 "موتورت چش بود؟ ؛یراست"ـ

 :گفت يبود با خرسند امدهیبدش ن یاحوالپرس نیاز ا ایکه گو یصادق

 ".درست شد میکرد زشیباکش آشغال گرفته بود، تم ،یچیه "ـ

 :گفت دیرس یو نگران به نظر نم يقدر جد نیکه هرگز ا کوهان

 "کامال مشکلش برطرف شده؟ گهیاالن د یعنی "ـ

 :يریگ یهمه توجه و پ نیهمچنان خوشحال بود از ا یصادق

 ".نداره یمشکل گهیآره الحمدهللا، د"ـ

 :دیخواست برود که کوهان دوباره اصرار ورز و

 "کامال راحت باشه؟ المیخ یعنی"ـ

 :دیپرس ریزد و با تح رونیها گذشته بود، چشمانش قد چشمان وزغ ب نیو ا يکار از خرسند گرید

 "!یحد نگرانم نیکه تا ا نیاز ا یواقعا مرس"ـ

 :را پنباند چارهیب نیا يتمام رشته ها کوهان

 ".دینگران خودمم که امروز قراره باهاش برم خر! که داغون ستمینگران تو ن "ـ

او هم قصد داشت  ایصاف کرد که گو يا نهیس ند،یمفلوك خنده ام را نب یدقگرداندم تا صا يو رو دمیکش یعیه

 :موقعش را پنهان کند یب يخنده 

 "دمش؟ یکه بهت م یاون وقت از کجا مطمئن"ـ

 :مجابش کرد ینیغارنش ي وهیش به

 ".میکه ما برهان قاطع دار ییاز اون جا "ـ
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 :شده بود ادیماشااله ز یوجرأت ممدل دل

 يدرصد بهش فکر کرد هی ؟یمجاب کن يخوا یم ينباشه، چه جور تونیپدرگرام نیبراه نیموقع اگه ا هی "ـ

 "تاحاال؟

 ".در دسترسند ينظر نیموجود نبودن، براه یعمل نیهروقت زبونت الل براه "ـ

 ".االن فکر کن من با برهان قاطع مجاب نشدم "ـ

الزم داره (!!) که خانم معلمم، مادردومم، عشقت بدبخت ییزهایتمام اون چ گهیساعت د کیتا  دیمن با ن،یبب "ـ

 "!ر؟یخ یب ینش ریندادن که مانع خ ادتیکنم،  هیبراش ته

از او برگرفتم و خودم را زدم  دهیچه کار کنم، لذا فقط د دیدانستم با یبه من انداخت، نم ينگاه محجوبانه ا مین

 :گفت يشد با خونسرد یحرکت م يکه آماده  یکوهان درحال. به آن راه

 "!بذاره دم دست، خودتم برو گاوتو بچرون چویخونه تم، اس بزن خواهرمحترمت سوئ يجلو گهیربع د هیتا  "ـ

نگاه کنم، پس  یممدل يوزغ زده  ي افهیاصال برنگشتم به ق. مدرسه به راه افتاد يمن به سو شیشاپیهم پ بعد

 يجلو یدانم پشت سرم چه گذشت، فقط وقت ینم گریو د پشت سر کوهان راه افتادم یحرف و صحبت چیه یب

رود و او هم قدم زنان سرش  یخودش م يگاوش دارد آرام آرام برا دمیلحظه برگشتم و د کیدر مدرسه بودم 

 نیبراه يکوهان هم به اندازه  ينظر نیفکر کنم براه! کند یم پیتا يزیاش خم کرده و دارد چ یگوش يرا تو

 .شترزاد نافذ باشد یعمل

 نیهوا را عطرآگ يام قدر یشیآرا يها ياز اسپر یکیکامال رفته بود، با  تمیاز سوئ یدگیگند يبو خوشبختانه

 بمیدر ج یشدم، گوش لمیهرچه که هست محو شود، بعد هم مشغول جمع و جور وسا يکردم تا ته مانده 

 :مداشت بریز حسن در واا یامیبه آن انداختم، پ یکرد، برش داشتم و نگاه ییصدا

 »هنوز؟ یبرنگشت ،یستین میزن یزنگ به خونه ت م یهرچ ،يخواهر سالم«

 :کردم پیتا

. رمیگ یخودم هروقت حوصله داشتم باهاتون تماس م د،یفعال هم بهم زنگ نزن د،ینگرانم نباش. یداداش سالم«

 ».امیکه کرده کنار ب يکار به کارم نداشته باشه تا بتونم با کار یمامان رو مجاب کن که چند وقت يجور هی

 :فرستاد دوباره

 ».بهش فرصت بده جبران کنه. مونهینکن، باور کن پش تشیاذ ادیتو رو خدا ز یول باشه،«

 :دیوسط اطاق و غرّ ستادیشوم دست به کمر ا ینم ياس باز الیخ یب دیکه د کوهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٠٢ 

 "ستم؟یمن که عالف تو ن. خواد اس بزن یبرو هرقدر دلت مرو بشوت، بعد  دتیخر ستیل "ـ

از  یکه کس نیاول ا: لیشلوغش کنم به سه دل ادینداشتم ز مینوشتم، تصم ستیل کیکردم و فورا  یعذرخواه

تواند  یم کین کیدر پ يکه شلوغ باز نیدوم ا نم،یبچ یآنچنان يسفره ا یفعل طیشرا نیمن توقع ندارد با ا

که با اتفاق  نیو از همه مهم تر ا مرا به عهده گرفته، سو لیشود که زحمت فراهم کردن وسا سایآتر تیباعث اذ

 سایآتر شبید یتوانم نظر ملکه را به خودم جلب کنم وقت یرود، نم ینم ییدست و دلم اصال به هنرنما شبید

و  هیبه روح یرگردد ولاز من ب گرانیمن آن قدر دوستش داشتم که حاضر بودم نظر د. شده بود عیآن طور ضا

مخلّفات که به نظر  يکردم و قدر یم هیساده ته يغذا کی دیفقط با سپ. وارد نشود ياحساسات او لطمه ا

 .حد نینرسد احترام مهمانانم را نگه نداشته ام، درهم

 يرفت درخانه  کراستیتشکر کردم، او هم  شیشاپیپول به کوهان دادم و از او پ يرا به همراه قدر ستیل

 !یممدل

 :کردم پیحسن تا يبرا

فرزادخان نگاه کنم صرفا  يتونم تو رو یمن االن نم ست،یقابل جبران ن یسادگ نیکه مامان کرده به ا يکار«

 حاتمیتوض دوارمیآقا هستم، ام نیا يو بزرگوار یمردونگ رمنتیاالن ز! مامان و عمه يکار نیریبه خاطر ش

 ».فعال. زنم یتون م زنگهروقت آروم شدم خودم . ریس بگنه اس بزن، نه تما گهیپس د! کامل باشه

 :حسن دو کلمه بود امیپ نیآخر

 .....»فعال باشه،«

برخودم مسلط باشم و مثل بچه ننه  قیکردم با چند نفس عم یاپن رها کردم و سع يام را رو یگوش یناراحت با

 .ببخشم و مراقب دل نازکش باشم مادرم را یتوانم به راحت یآمد که نم یازخودم بدم م زم،یها اشک نر

 کی خچال،یبعد مشغول کارم شدم و به سرعت خانه را جمع و جور و آماده کردم، بعد هم رفتم سراغ  یلحظات

بگذارم  اپلویهشت نفر لوب يتوانستم به اندازه  یگوشت داشتم، پس م یسرخ کرده و مقدار کاف يایبسته لوب

 ). دونفر اضافه حساب کردم یکی اطیمحض احت(

و بادمجان و گوجه و ماست و گوجه  ینیزم بیو س ازیو پ ریبه همراه س یکه کوهان سوار بر موتورممدل یوقت

 هیکه من ته یستیخنده ام گرفت، اول به خاطر موتور و بعد گوجه سبزها که اصال جزو ل اریاخت یسبز برگشت ب

 !)نوش جانش! (کرده بودم نبود
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بادمجان  یو بوران یرزاقاسمیکردم تا م یگذاشتم، بادمجان ها راهم کباب یرا بار م میاپلویه لوبک همزمان

کامال تمام شده بود و کوهان  ازدهیهم درست کنم، کارم تا ساعت ] معطر ينوع سبز کی[و دالل  ریس یباچاشن

شد؟ تا دق  یم الیخ یاال مگر ببود، ح هفاصله هرچه را که الزم داشتم با موتور از خانه اش آورد نیهم در ا

 !برگرداند یحاضر نشد موتور را به ممدل اوردیدرن ياش را از موتورسوار یدل

 اطیقسمت ح نیرا که از خودشان قرض گرفته بودم در خوش منظره تر یبزرگ یکه آمدند روفرش میها مهمان

خرداد  لیاوا زیدل انگ يبه راه انداخته بود گذاشتم و در هوا زمیکه کوهان با ه یآتش يرا رو يپهن کردم و کتر

 . میمشغول بگو و بخند و اختالط شد

 کیبه عنوان . ختمیر یبود م لیکه ما یهرکس يرا هم برا يهندوانه و گوجه سبز وسط معرکه بود و چا ظرف

 :تعارف به ملکه گفتم

 ".دینیبش نیزم يرو دینداشتم، مجبور شد یکه صندل دیببخش "ـ

 :دیرا درهم کش شیها اخم

 "نشستن؟ نیهمه رو زم یوقت هیبه صندل يازیچه ن "ـ

 :گفت سایچون بالفاصله آتر دندیخودشان هم فهم ایسن و سالش را کنم، گو يخواستم مالحظه  یم دیشا خب

 "!مادرجون از صد تا جوون سرحال ترن ماشااله "ـ

 :کرد ادیهم فورا روغن داغش را ز رزادینگفت، ش يزیچ یلب ملکه نشست ول يرو زیآم تیرضا يلبخند

 "؟يجود ستیمعلوم ن! چرا که نه؟ خانم ورزشکارن"ـ

 :خوشحال شدم اریشد بس دهیجا کش نیکه بحث به ا نیا از

 "کنن؟ یم یبله، کامال متوجه شدم، فقط روم نشد بپرسم چه ورزش "ـ

 :دیجواب داد، مختصر و مف خودش

 ".یرزم "ـ

 :اضافه کرد زیاعتراض آم یهم به شکل رزادیش و

 "!شه؟ یورزش حساب نم يو اسب سوار يراندازیاون وقت ت"ـ

 :دیداشت غر تیاعتراض رضا نیکه کامال از ا نیکرد و با ا یحیمل يخنده  ملکه

 "!هامه پسر یاون که مال جوون "ـ

 "!مادرجون؟ چشمام کف پات يریمگه االن پ "ـ
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 يکه از خجالت اطاق ورزش درآمده و راکت ها یدهند، اتفاقا کوهان درحال حیضتو شتریخواست ب یدلم م یلیخ

 :رفت گفت یو توپ ها را آورده بود کنار بساط مان، همان طور که به راکت ور م نتونیبدم

 "!دیبگ تونیوقتشه از خاطرات سرباز گهیحاال د ز؛یمامان چنگ "ـ

 نتونیبه راکت بدم ينبود، بعد هم اشاره ا يال جدچپ چپ به او انداخت که خشمش اص یملکه نگاه بازهم

 :کرد

 "جونور؟ رونیب يآورد يچه جور نارویا "ـ

 :دیخند کوهان

 "!هیبچه باحال یخعل! گرفتم یاز ممدل دشویکل "ـ

 :تکان داد دییبه تأ يهم سر رزادیش

 ".کنه یما اصال مقاومت نم یلیفام نیدر برابر براه "ـ

با کمک انگشتان  يجور لسوفیزنگ خورد و خانم ف سایآتر یلحظه گوش نیدر هم م،یدیزخندیزریما ر ي همه

سواد و  یب رزنیپ کی يکرد یاش را بازکرد که احساس م کسیس فونیآ یگوش يهردو دستش صفحه 

 :است دهیند يتکنولوژ

 "!بله؟ "ـ

.... 

 "؟یسالم خوب "ـ

..... 

 ".میما مهمون خانم معلم"ـ

..... 

 "!گهید تشیسوئ "ـ

..... 

 ".گم، فعال یباشه االن بهش م"ـ

 :هم رو کرد به کوهان بعد

 ".منتظره يباز کن، عمه شر اطویبرو در ح "ـ

 !کردم یحال نم» عمه« يکال با کلمه  افتم،ین یدانم چرا اصال حس خوب ینم
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 یبه روبوس یلیتما چیشد من هم به استقبالش رفتم و به او خوشامد گفتم، ه یم کیطور که او به ما نزد همان

خوشمزه به من سالم  يکوهانک با خنده ا. شوم عیضا یوقت کینداشت پس من هم صورتم را جلو نبردم مبادا 

 :زدم و گفتم شیبه رو يکرد، لبخند

 "پ؟یخوش ت يسالم، چه طور"ـ

 :دیرا باال آورد و لپم را کش دستش

 "!افهیخوبم خوش ق "ـ

اعتماد به نفس به  یداند، خودش کل یم افهینفر مرا خوش ق کیباز خداراشکر ! یکی نیاست ا يجانور عجب

 !کند، واال یم قیآدم تزر

او  یمرتکب شده باشد طفل معصوم، ول یبه پسرش انداخت، انگار که جرم يزینگاه سرزنش آم شهرزاد

بعد هم رفت چسب کوهان نشست ! ست یاز کارش ناراض یداد چه کس ینم تیبود، اصال اهم یاخالقش کوهان

 .دست در گردن هم انداختند و مشغول خوش وبش شدند و

هم  نهیاو نسبت به سک. کرد یکیهم سالم و عل هیو بق ساینشست و با آتر راندازیز يهم کنار مادرش رو شهرزاد

 . سوخت یم یلیدختر خ نیا ينداشت و من دلم برا یرفتار چندان مناسب

شهرزاد کنم رو به  ندیبه نگاه ناخوشا یکه توجه نیون اتمام شود بد جهینت یب یکه دوست نداشتم بحث قبل من

 :ملکه گفتم

 "د؟یهم بلد يشما واقعا اسب سوار "ـ

کند، به  فیخاطره تعر یباره کم نیبحث استقبال کردند و از او خواستند درا نیهم مثل من از ا یو آت رزادیش

 :طور بود نیهم قایمسن باشد، دق يمخصوص خانم ها يها یکه او اهل خاطره گفتن و پرحرف دیرس ینظر نم

 "؟یدوچرخه سوار ش يبپرسن بلد یکیانگار که االن از  ،یپرس یم يجور هی"ـ

مادرش قصد ندارد  دیکه د رزادخانیش! ستین یوانمود کرد که اصال مهارت چندان مهم بیترت نیبه ا یعنی

 :را که جا انداخته بود با آب و تاب گفت یقسمت د،یرا بگو قتیتمام حق

چون تک دختر  شونیکجا؟ البته ا يکجا و دوچرخه سوار ياسب سوار! ندیفرما یمع الفارق م اسیمادرجون ق"ـ

واسه . رنیبگ ادیهم  يو اسب سوار يراندازیمردونه مثل ت يکارها يسر هیخان بودن، خواه ناخواه مجبورشدن 

 ".ادیحساب نم يزیهم براشون چ نیهم

 :کرد لیحرف پسرش را تکم ندیخوشا يبار ملکه با لبخند نیا
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 "!شده باشه بشیمخصوصا اگه خان پسرخواسته باشه و دختر نص "ـ

روستا به اسم پسرانش همواره  نیکه مردم ا ستین خودیب! خانزاده است کیخانم  نیزدم ا یحدس م دیبا! يوا

 !ندیافزا یم» خان«پسوند 

 "د؟یشما خانزاده ا! يوا "ـ

 .جواب مثبت تکان داد يبه نشانه  يسر

 "خواستن؟ یچون پسر م ز؛یاسمتونو گذاشتن چنگ نیپس واسه هم "ـ

 ....دندیتر خند میمال یکم هیپشت بندش هم بق د،یبلند خند يصدا با

 :جواب داد شیبه جا رزادیش

آخه ! زینوشت چنگ »زیمهرانگ« سهیکه بنو نیا يدرآورد، به جا يباز جیدادن طرف گ ینه جونم، سجل که م "ـ

موضوع شد دردسرعظما  نیهم. دنیشن یهم اسم رو اشتباه نیفکر کرد خدا به مهردادخان پسر داده، واسه هم

 ".واسه مادرجون

 :بار خودش ادامه داد نیا

 ".هم نبود، من که تا تونستم ازش استفاده کردم يدردسر نینه همچ "ـ

 :چاپلوسانه گفت یآت

 "!ره باال یو م رپاشیذاره ز یاگه سنگ هم جلو پاش بندازن مهنر مخصوص مادرجونه که  نیالبته ا "ـ

 گرانید شینبود اما از ستا ییداشت، او اگرچه مطلقا اهل خودستا میو باشکوهش را به او تقد میلبخند مال ملکه

: دیکه بخواهد بگو نینگاه کرد مثل ا یبه آت يحال شهرزاد جور نیبا ا. برد یلذت م یحیتوض رقابلیبه طرز غ

 .ها هیما نیهم يتو يزیچ کی ای» !ت تفلون ینیریخودش نیحالم به هم خورد از ا«

 :دمیاز ملکه پرس اقیبا اشت ،یآت يتوجه به نگاه پر اکراه شهرزاد و حالت فاتحانه  یب

 "ن؟یمردونه استفاده کرد يشناسنامه  نیاز ا يمثال چه جور نیشه بگ یم "ـ

اما آن قدر کوتاه بود که  د،یخند شهیبلندتر از هم يانداخته باشد قدر ادشیرا  یکه سؤالم خاطرات جالب نیا مثل

 :گفت دیشد نام قهقهه را بر آن گذاشت، آنگاه کوتاه و مف ینم

من  ،يببر شیکار مورد نظرت رو پ یکه شناسنامه الزم بود تا بتون يمردونه ا يها طیواسه مح ییوقتا هی "ـ

 "!دمهم خوب از خجالت شناسنامه م دراوم
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پازل خاطراتش مشارکت  دنیدر چ هیاست بق لیما یعنیدهد  یمادرش ادامه نم یدانست وقت یکه م رزادیش

 :مکث گفت يکنند بعد از لحظه ا

 "!نیبگ يراندازیت ياز اون مسابقه "ـ

کامال به مذاقش خوش آمده،  شنهادیپ نیمعلوم بود که ا. کردند دییبا سروصدا تأ -شهرزاد یحت-فورا همه  و

 :اصال مقاومت نکرد فشیتعر يچون برا

نوجوون دوازده تا  يپسرها نیب يو اسب سوار يراندازیت يمسابقه  يواسه جشن مهرگان از طرف استاندار"ـ

چون دختر بودم اجازه نداشتم، اون موقع  یدوست داشتم شرکت کنم، ول یلیپونزده ساله برگزار شد که من خ

 هی دنیبدون اطالع پدرم پسرونه زدم و واسه مسابقه حاضر شدم، شناسنامه مو که د یا کمرم بود ولت سامیگ

حاال فکر کن ! کردن که پسرم الیبودم خ کلیدرشت ه يقدر هینگاه به سرتاپام انداختن و چون نسبت به سنم 

 هیحسرت که کاش من هم هم ته دلش  یمسابقه، کل يمهردادخان با اون جالل و جبروتش اومده واسه تماشا

وسط اون همه پسر  زخانمشیکرد که چنگ یفکرشم نم! بزنه روها  نیا يفرستادمش پوز همه  یپسر داشتم م

فکر کرد خونم  دیکرد و شا رتیافتاد، اولش ح شیاسم برنده رو که خوندن تازه دوزار! کنه یم یچه کوالک

سرشو واسه م تکون داد که  نیلبش نشست و همچ يرو تیرضا يخنده  هیرو که گرفتم  زهیحالل شد، اما جا

  "!ردندونمهیمزه ش هنوز که هنوزه ز یسوم شدم، ول ياسب سوار يتو البته! برو تا تهش یعنی

 :گفت رزادیش! یردلیهمه شجاعت و ش نیکردم از ا رتیح

 "!کتاب داستانه هیکرده خودش  شیو جوون ینوجوون يکه مادرجون تو ییکارها "ـ

 :دمیبود، فورا پرس رزادیبا ش حق مطمئنا

 "از شناسنامه تون متوجه نشد که مهردادخان پدرتون هستن؟ یکس "ـ

 :تکان داد يسر

که  دنیشدن فهم ریگ یپ یمسابقات به موضوع شک کرده بود، وقت يبرگزار نیاز مسئول یکیچرا اتفاقا، "ـ

 هیپدرم اصال مناسب نبود که فکر کنن دخترش  تیواسه موقع نیخب، ا یدختر داره، ول هیمهردادخان فقط 

از  ینخواسته کس یدالئل هبنا ب یهم داره ول يپسر شونیگفتن ا انشیشد که اطراف نیکرده، ا يکار نیهمچ

و  زیکردن مهرانگ یهمه فکر م گهیحاال د! حرفها نیجادو وجمبل و ا ایحضورش مطلع شه، مثال چشم ونظر 

فقط دخترشو رو کرده و پسرش رو درخفا نگه  شونیا یبه مهردادخان داده ول هستن که خدا ییدوقلوها زیچنگ
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 یپسرونه ظاهر م بتیخواهرش بود با همون ه هیهم شب یلیخکه  زبانویمهرانگ يدوقلو یهرچند که گاه! داشته

  "!!کرد یروستا م ينوایب يهم از دخترا يدلبر یکم هی دشیروستا و سوار بر اسب سف يشد تو

 ...چپ چپ نگاهش کردند هیرفت که بق سهیچنان ر هانیو ک دندیبلندبلند خند همه

 :دمیپرس

 "؟!شما و خان باشه يبرا يشمار یب يتونست آبستن دردسرها یکه م نیا "ـ

با هم ردوبدل کردند؛ احتماال به خاطر کلمات قلمبه  يباال رفت و نگاه پوزخندانه ا رزادیکوهان و ش يابرو کی

 !سلمبه ام بود

 :تکان داد دییبه تأ يسر ملکه

به کمک  يجور هیشه  یداره بدجور دردسرساز م زخانیچنگ ي هیقض نیا دیپدرم د یدرسته، اتفاقا وقت"ـ

نفر از راز ما خبردار شد؛  هیفقط  ل،یانداخت که خان پسرشو فرستاده فرنگ واسه ادامه تحص عهیشا انشیاطراف

 یگرفت حساب میازم خورده تصم یچه رودست دیفهم یدوم شده بود و وقت يراندازیت يمسابقه  يکه تو یهمون

 ".نداره ییابا چیگرفتن حقش ه يآبرومون برا ختنیگفت که از ر یو حت ارهیشو سرم درب یتالف

 :دمیزده پرس جانیه

 "شما رو لو داد؟ "ـ

 :تبه مادرش زد و گف یچشمک رزادیرد وبدل کرد، ش رزادیبا ش یو نگاه مشکوک دیخند

 هیافت داشت که همه شون از  یلیخ یبزرگ نیمنطقه به ا هی يواسه پسرا یکارو بکنه، ول نیخواست ا یم "ـ

پسرخان  ،یمقام اول یمدع يشازده  نیساله شکست خورده باشن، مخصوصا که ا زدهیس –دخترخانم دوازده 

 ".کل داشتن مشد و دائم باه یسفت و سخت مهردادخان حساب م بیتپه بود که رق نییپا يروستا

 :هستند شتابزده بپرسم انیپر يکه مشتاق قصه ها یکوچک يدارش باعث شد مثل بچه ها یمعن سکوت

 "!شد؟ یبعد چ "ـ

 :رزادخانیش بازهم

 "!!ما امرزیخداب يشد بابا ییهویببره  شیاز پ يتونه کار ینم دید یوقت گه،ید یچیه"ـ

 :گفتم اریاخت یب! و جمع منفجر از خنده یناگهان يجمله  نیاز ا ریمتح من

 "...سمشیکاش اجازه داشتم بنو! یقشنگ يچه داستان عاشقانه ! من يخدا"ـ

 :فورا از تزم استقبال کرد هانیک
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رابطه مذاکره  يکه در ا ایپسان تر ب. ندارم ادی یسندگیاما نَو. دارم ادیمه خاطره مادر جان ره در دفترم ز"ـ

 ".میکن

را که از ملکه نوشته است بدهد من  یخاطرات: است نیفشار به خودم آوردم تا متوجه شوم منظورش ا یکم

 !دیبخش یم جهیزودتر نت ينبود، مطمئنا از مذاکرات هسته ا يبد شنهادیپ. داستانش کنم

 :دیورز یاصرار م بیاش عج یقبل يخواسته  يرو کوهان

 "!دیرو بگ يسرباز گهیحاال د زیمامان چنگ"ـ

 :و گفت دیندارد، لذا خند شیوروجک آسا نیاگر حرف نزند از دست ا دید ملکه

شد که  نیا. بودن دهیرس یکه به سن قانون یاومدن سراغ کسان یسجل م يکه شد، رو يریموقع سربازگ "ـ

شوهر بودم،  يرفته بود تهران، من هم که خونه  شیادار يواسه کارها یمهردادخان چندوقت! اومدن سراغ ما

که مردم راجع  یکذائ يحاال به خاطر اون دوقلو. کنه واسه خدمت یخودشو معرف ادیب زیاومدن درخونه که چنگ

زوم شده بودن رومون، چون شک نداشتن  شتریهم ب استیدن نیا يزدن و معلوم نبود االن کجا یبهش حرف م

گم آخه  یدلم، بهشون م يهم تو یکیبغلم و  يبچه تو هیحاال فکر کن . میکن یم يپنهان کار میکه ما دار

نباشه؟  لمتونیاز کجا معلوم که ف د،یرو رو کن یواقع زیچنگ ر،ینخ: گفتن یمن زنم؟ م دینیب یشما نم که،یمرت

 "باشه؟ زیشه اسم زن چنگ یمگه م

 !بود یجالب يخاطره  ییخدا م،یدیخند یم همه

 :گفت رزادیش

 "!ياومد برن سرباز یالبته مادرجون بدشون هم نم "ـ

 :زد يلبخند ملکه

 "اومد؟ یبه چه کارم م يدادم، سرباز یمن خودم سربازا رو درس م "ـ

 :زده گفتم جانیه

 "حاال واقعا بردن تون؟ "ـ

 هیپاشد اومد پاسگاه، . بله؛ اوضاع قمردرعقرب شده دیفورا برگشت و د د،ینه بابا، به گوش مهردادخان که رس "ـ

 زبانو،یمهرانگ يکه اسم شناسنامه ا دنیاز همون موقع همه فهم! به جناب سروان داد هم یحساب یگوشمال

 نیمردم افتاده بود ا نیب زیاسم چنگ هب يپر شر و شور يهم که در مورد خانزاده  يدیشک و ترد! زخانهیچنگ
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و  يرفته بودن تو خمار دشونیسوار بر اسب سف يهم که از عشق خانزاده  ییبرطرف شد و دختربچه ها يجور

 "!یاز فرنگ بودن، حالشون رفت تو قوط دیجوون رعنا ورش هیمنتظر برگشت 

 .شد یافتخار بزرگ محسوب م کی شیزد، انگار که برا یخاطره غنج م نیخودش هم از ا رخنده،یزدند ز همه

 :هم رو کرد به کوهان و گفت بعد

 "!پدرسوخته ست نیصدا کنه، اونم ا زیاسم چنگ نفر جرأت کرده منو به هیالبته تا امروز فقط  "ـ

 .دیاش خند شهیهم یهم به خوشمزگ کوهان

نبود که  یمن کس يملکه  یتر بشنوم، ول شیخواست ب یخاطرات به وجد آمده بودم که دلم م نیقدر از ا آن

 شتریب يبرا هم اصرار ما را نیهم يحرف زده، برا يادیکرد ز یجا هم حس م نیباشد، او تا هم یاهل حرّاف

 :جواب گذاشت و رو به شهرزاد گفت یخودش ب يدانستن درباره 

 "چه طورن؟ نایمادرشوهرت ا "ـ

 ".خوبن، سالم رسوندن "ـ

 .دینپرس يتر شیب زیچ

. کمک به من بلند شد يهم برا نهیسک ت،یسوئ يگفتم و رفتم تو يفراهم کردن مقدمات ناهار بااجازه ا جهت

 نیاز ا شیب ایگو یبعد به ما ملحق شد ول یهم لحظات سایآتر. میشد لیوسا دنیاز او تشکر کردم و مشغول چ

 :را گوشزد کند يزیخواست چ یکه قصد کمک داشته باشد م

 "!گرده یبه خوردشون نظرشون برم يبد اتیواریاز کاغذد يها مشکل پسندن ها؟ بخوا نیحواست باشه ا "ـ

جهت که چه قدر اعتمادبه نفسش باالست، بلکه به خاطر  نیبه او انداختم، نه از ا یو شگفت زده نگاه ریمتح

کار مورد  ينجایتا ا دیبگو میرمستقیخواهد غ یچه؟ م یعنیها گفت،  نیا» برگشتن نظر«که راجع به  یحرف

 کنم ممکن است نظرشان برگردد؟ یاطیاحت یپسندشان هستم و اگر ب

من  يها کیکه به پن ک نیخشمگ ای فشیظر یاز او ممنون باشم به خاطر اطالع رسان دیدانستم االن با ینم

 ؟يواریکاغذد دیگو یم

 :گفتم دیو با ترد دمیدرهم کش چهره

 "...جون، من یآت "ـ

 :حرفم را قطع کرد فورا

  ".نگو، کارت رو بکن یچیه! سیه"ـ
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و کوهان و  ختیر سید يها را تو یرزاقاسمیهم م نهیسک زم،یبر کاسه يها را تو یهم کمک کرد تا بوران بعد

گذاشت و اوهم  یم هانیسربه سر ک یافغان يکه کوهان با لهجه  یهم سفره را بردند پهن کردند، درحال هانیک

 .دیخند یم

 :باال انداخت و گفت زیآم نیتحس یرا به حالت شیابرو کیشد ملکه  دهیکه چ سفره

 "!مرحبا دختر! چه کرده خانم معلم! مممم "ـ

 :مؤدبانه و مختصر اکتفا کردم یجواب به

 "!نوش جان "ـ

 :کرد یهم فورا خوشمزگ کوهان

 "!!چه قدر هیعموفرزادم خال يجا "ـ

 يبا او ردوبدل کرد که از چشم شهرزاد پنهان نماند و فورا حرف کوهان را اصالح کرد تا خدا یچشمک رزادیش و

 :فکر ناجور نکند یسنکرده ک

 ".هیفرانک جون هم جاش خال "ـ

 !هم شدم نهیوسک سایمتوجه لبخند مرموز آتر یول. مینگو یچیدادم ه حیترج

دار رد و بدل کنند و  یمعن يلبخندها و چشمک ها گریکدیبماند، آن ها با  يطور نیهم زیداشتم همه چ دوست

 .....شوم الیمن غرق خ

حد مورد استقبال شان واقع شود،  نیشد تا ا یساده ام را خوردند که خودم هم باورم نم يغذا یفیچنان ک با

 :اش را باال نگه داشت و گفت یبوران يبار کاسه  کی رزادیش یحت

 "!خوام یها م نیمن بازهم از ا "ـ

هش را با به ت ییرا آورد و دوتا یچشم به هم زدن سطل بوران کیکوهان وسط غذا مثل فنر از جا جست و در  و

 .درآوردند طنتیو ش یبه و چه چه و شوخ

 د،یکش یگرفت و چهره درهم م یبه خودش م گرانید يدهایاز تمج یگذشت آت یم شتریحال هرچه ب نیباا

 :رحمانه گفت یب رزادیبار ش کیباالخره 

 "!ربطت یب ياز اون سفره ها میگرفت هیپاس کن، سوء تغذ يجود شیدو واحد پ هی ،یآت "ـ

 :ام فرو کرد نهیرا به س ششیکند و ن ينتوانست خوددار گریقدر بدش آمد که د آن

 "!کرد یم کهیهنر چ هیکه خرم از پل بگذره از هر انگشتم  نیمن هم قبل از ا"ـ
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مالحظه شده بود نگاه کردم،  یب يباور رقابلیبه او که به طرز غ ریحناق شد و با تح میغذا در گلو کدفعهی

کنم  زیرا آنال گرانیاز آن که بتوانم عکس العمل د شیپ یپهن به چهره نشاند، ول يو لبخند دامیبدش ن رزادیش

 :تمام گفت یرحم یشهرزاد با ب

 "!اون موقع تو رو داشته باشه طیشرا یدرصد احتمال بده کس هی یجون؟ حت یآت هیمنظورت چ "ـ

 :نبود یبدجنس يانگار فکر نکرده حرف زده بود، چون جوابش اصال از رو یآت

 "چرا که نه؟ "ـ

 :ختیزهرش را ر نهیآرام و با طمأن شهرزاد

خودمون رو  يدغدغه ها ایما اون سر دن یهات يبه فکر خاله باز نجایتو ا یفکرشم نکن، چون وقت زمیعز"ـ

  ".میدار

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :شیبه سرتاپا دیبار يبا خونسرد سایآتر

 "!رو بند خشک شه یکن یپهن مسه بار  يرو روز نگیهاوک ونیخوش به حال تو که است"ـ

 !هیطور هم کوهان و بق نیهم د،یبا نعره خند رزادیش

دختر و عروسش  يبه بگومگو ياریکرد و با هش یپنهان م شیرا کنج لب ها یاکنون لبخند نامحسوس زین ملکه

 -اگر الزم شد –کرد تا به موقع  یصبر م! شود یموج طوفان نیاز آن بود که وارد ا زتریداد، او ت یگوش م

 .فکندیتورش را ب

 :وانمود کند آرام است یتوانست حت ینم گرید شهرزاد

 یهم دقت م ییزهایچ هیبه  یذاشت یصبحونه و ناهار فلسفه بار م کایکه تو آمر یبودم اون چند سال دواریام "ـ

 "!زنم یسواد حرف م یب یزن دهات هیکه امروز نخوام فکر کنم دارم با  يکرد

 :نشانه رفت) دنیجهت بار(را  شیمقابل شهرزاد تکان داد که سرتاپا يدستش را جور) قربانش بشوم( یآت

 "!شده تهیهاتم پُِست مدرن يدقتت باال بوده که خاله زنک باز نقدریشما ماشااله ا نمیب یم "ـ

انداخت، مخصوصا  یراه م یبا آت یحساب یکش سیو گ سیگ کیبرد  یخدا اگر شهرزاد از مادرش حساب نم به

 ....شد یحاال که داشت ناك اوت م
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 :آرام گفت یکنند با لحن یم زیرا حلق آو گریدو تا همد نیاگر ساکت بماند ا دیکه د رزادیش

 "!دورت بگردم؟ هیچ اتونیاون سر دن يدغدغه  ،يشر نمیبب"ـ

 :سلسله مراتب تیظاهرا؛ رعا بود نیخانواده هم نیداشت، اصول ا يتر میخان داداشش لحن مال دربرابر

 "!باشم زهایچ یبعض انیمن هم در جر یگاه ستیفقط بد ن ،یچیه"ـ

 :جواب داد متیبه همان مال رزادیش! دختربچه بغض کرد کیمثل  و

 "که گله نداره؟ نیا م،یدون یما هم م یدون یتو م یهرچ "ـ

 :کلمه گفت کیگرداند و فقط  ياز او رو يبا دلخور شهرزاد

 "!آره؛ معلومه "ـ

 رزادیش ست،یموضوع چ دیشد فهم یم شانیکردند، و فقط از مطلع حرف ها یصحبت م هیبا رمز و کنا کامال

 :دوباره گفت

 "ه؟یمشکلت چ قایتودق"ـ

 :ما درآمد يهم از خجالت همه  شهرزاد

 "!نیهم ن،ینکن لیخودش انتخاب کنه، نظرتون رو تحم نیفقط بذار ؛یچیه "ـ

 :قاطع داد یجواب رزادیش

 "؟ینکن، اوک لیپس تو هم به انتخابش احترام بذار و نظرت رو تحم "ـ

 :آخرش را زد حرف

 ".نیشد یاالتیهمه تون خ! ستیدرکار ن یمطمئنم که انتخاب "ـ

بحث  نیشاهد ا گریسرو صدا به سمت اطاقم رفتم تا د یبرنج را برداشتم و ب یخال يها سیو د برخاستم

 یکرد گوش یاز اندوه گرفته بود، همان طور که دورشدنم را تماشا م یان که نگاهش رنگتوانفرسا نباشم، کوه

او  دییردوبدل کرد و با تأ شبا پدر يدار یشد، بعد هم نگاه معن ییکارها کیآورد و مشغول  رونیاش را ب

 :قلبم را شرحه شرحه کرد شهیخط آمد مثل هم يکه از آن سو ییصدا کر،یاسپ يگذاشت رو

 "وان؟یک جانم"ـ

 ".سالم عموجون "ـ

 "تو؟ يچه طور ،ییسالم عمو "ـ
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 يدست ملکه را رو ینیناگهان سنگ زمیمخلّفات سفره را جمع کنم، تاخواستم برخ ي هیبرگشته بودم تا بق حاال

 !بمان یعنینگاهش کردم چشمانش را برهم فشرد؛  یساعدم حس کردم که وقت

 ....جمع، کنار ملکه نیا يجا نیکه بودم، امن تر ییصدا نشستم همان جا یو ب آرام

 :مخصوص خودش گفت یبا همان آسودگ کوهان

 "ار؟یشهر یعمو؛ رفت"ـ

 ".بال، گوجه سبز هم برات گرفتم طونیآره ش "ـ

 "!خودم يچاکر عمو! به به "ـ

 ".نداره یقربونت، قابل "ـ

 ".عمو بابا کارت داره"ـ

را گرفت و  ینقشه تکان داد و گوش نیا دییبه تأ يهم سر رزادیرا جلوتر داد، ش یزد وگوش یبه پدرش چشمک و

 .... گذاشت نیزم يمقابلش رو

 :مؤدبانه گفت فرزاد

 ".جانم داداش؟ سالم"ـ

 "؟يکارا کرد یچ! سالم دکتر "ـ

 هیمعرکه ست، طرف پول الزم بود، اومد بگه تاقچه کجا باغچه کجا،  نیزم تیموقع ،یبود همه چ یعال "ـ

 "!بفروشه متیرقیشد ز یراض میکرد شیکار

 ".پس مبارکه "ـ

 دیخواد که خودت با یکه از شما داشتم کاراشو کردم، منتها چند تا امضا م یفعال با وکالت. مبارك همه باشه "ـ

 ".داداش یباش

 يکار گهیخب د. دم یتهران انجامش م امیمن هم باهاتون م نیبر نیخواست يدنبال شر ياومد یباشه وقت "ـ

 "؟يندار

به  یچشمک يلبخند چیه یدوخته شد، ب رزادیاراده نگاهم به چشمان نافذ ش یخط، ب يکوتاه آن سو یمکث

دارد، مکث نه چندان کوتاه فرزاد با  يمنظور یساده و معمول يمکالمه  نیکارها و ا نیاز ا دمیزد که فهم میرو

 :جمله شکست نیا

 "د؟یرونیاالن همه تون ب..... که نه يکار "ـ
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 ".رسونن یهمه سالم م! بله "ـ

برد، جواب همه را با ذکر  ورشی یبه سمت گوش -ازمن ریغ–افراد حاضر در جمع  ياز سالم ها يهمهمه ا و

 :شان داد و بعد گفت یاسام

 "آره؟ کین کیپ نیاومد "ـ

 ".هیخال یلیجات خ! بله "ـ

 ....کرد یمکث بازهم

 "....ایفقط  نیخودتون"ـ

 :گفت يعاد یلیزد و خ يلبخند مرموز رزادیش.... اوردیرا که در ذهنش بود بر زبان ب يزیداشت چ دیترد انگار

 "؟یچ ای! گه؟ید میخب خودمون "ـ

 :غلبه کرد دشیبر ترد باالخره

 "اونجاست؟ نبیز "ـ

 ...فرورفته قیعم یدر سکوت یسؤال؛ مخصوصا حاال که شهرزاد باناراحت نیکنده شد، چه به موقع بود ا دلم

 "....نجاستیآره، ا "ـ

 ....ها قرار گرفته بودم یبعض يرحمانه  یحاال هم مورد قضاوت ب نینداشتم سالمش کنم، چرا که تا هم قصد

 :فقط گفت میگو ینم يزیچ دید یوقت

 "شده؟ يزیچ"ـ

 :لبخندش را فروخورد رزادیش

 "خواد بشه؟ یم یچ. نه"ـ

 :گرفت ياز دلخور یکرد ولحنش رنگ یکوتاه مکث

 "..... شو چک کنه یبهش بگو گوش"ـ

 !خواست یم هیدانم دلم گر یفقط م.... یخوشحال ایدانم از غم بود  یرا فشرد، نم میگلو بغض

 :خوب است، آنگاه گفت يطور نیهم یعنیتکان داد که  يسر میبرا رزادیش

 "؟يندار يباشه، کار "ـ

 ".خداحافظ.... نه "ـ

 ".خداحافظ "ـ
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و  اریبرد از آچمز کردنم به همان اندازه  یممنون بودم از کوهان که هرقدر لذت م. تماس را قطع کرد و

 ...کارش مرا از مهلکه نجات داده نیست، او با ا یواقع يغمخوار

 :ست برخاست و گفت یقوط يکه بفهماند حالش االن تو نیتن نداشت بدون اگف يبرا یحرف گریکه د شهرزاد

 ".خوشمزه بود یلیخانم ممنون از ناهارت، خ نبیز "ـ

 :اش بود يادیز زهمیسرد و ناچ یتعارف

 ".کنم یخواهش م"ـ

 :به پسرش کرد رو

 ".یخداحافظ همگ. میبر ایبهزاد ب "ـ

 :گفت رزادیش

 "حاال؟ يبود "ـ

 ".باال امیتون که تموم شد م یمادرشوهرم، مهمون شیرم پ یداداش، فعال م ینه مرس "ـ

 :خان داداشش کامال سرد بود جواب

 ".به سالمت ،یهرجور راحت "ـ

 همه محبت را چگونه پاسخ دهم؟ نیمن ا ایخدا يشده اند؟ وا ریها به خاطر من با خواهرشان درگ نیا

 ي هیجمع کردن بق يکنم، بالفاصله به بهانه  یشده بود خال زیرکه لب یچشمم را از اشک يتوانستم کاسه  ینم

ام را  یرا نگرفت تا بروم گوش میبار جلو نیکردم، ا یرا که پنهان م یقطره اشک دیملکه د یسفره برخاستم ول

 ....چک کنم

تک تک لباس ها و  بیج یو رو کردم، حت ریرا ز نتیحاال که الزمش دارم کجاست؟ تمام اطاق و کاب يوا يا

حسن را  امیپ نیگذاشته بودم اش، همان موقع که آخر نتیکاب يجا رو نیرا گشتم، مطمئن بودم هم میمانتوها

 ....خواندم

بردن لوازم سفره کار  يکدام شان جز کمک برا چیرا که به اطاق آمده و رفته اند مرور کنم، ه یتا کسان ستادمیا

ام کجاست؟ به قول معروف مال ات را سفت  یبپرسم که گوش یچه کسمن االن از . نکرده بودند يگرید

 !ات را دزد نکن هیبچسب، همسا

 ...دمید یاز آن م یگشتم کمتر نشان یهرچه م یکردم ول یم شیدایهرجور شده خودم پ دیبا
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برام فرستاده؟  یبدونم فرزاد چ دیاالن با.... جهنم اون شماره ها، االن ،یجهنم اون گوش ا،یخدا يوا يا«

 »چک کنم؟ مویخواست گوش یازم م دیسرنوشتم رو عوض کنه، وگرنه چرا با امیپ نیا دیشا.... ایخدا

کردم االن است که  یام درد گرفته بود، حس م نهیس يخارج شده و قفسه  حیصح تمیقلبم از ر يها ضربان

 .سکته کنم

 ...با او دارم ید که کار خاصرفتم کنار کوهان، متوجه ش کراستیبه جمع برگشتم،  یوقت

 "شده؟ یچ "ـ

 "نه؟ ایدانستم درست است که بپرسم  ینم

 ".کجا گذاشتمش ستین ادمیکنم،  ینم دایپ مویگوش "ـ

 ".اپن بود يرو ارمیرو ب یکه رفتم سطل بوران یاون موقع "ـ

درها ! به اطاق وارد نشده رازمنیغ یاطاق نبوده، بعد از آن هم کس يکس آن موقع تو چیفکر کردم، ه یکم

 .....بسته بود و

ساده  یاطیاحت یب کیمطمئنا ! فکر کنم که قادر است از در بسته رد شود یبه کس ستمین لیوجه ما چیبه ه! نه

بگذارم  دیبا ابم،یگمشده ام را ب ءیتوانم ش یمن حاال چون عجله دارم و آشفته حالم نم ،يگرید زیاست نه چ

 ....خواهم کرد شیدایپ کنم یکه فکرش را نم ییآرام شود، آن وقت در جا زمان بگذرد و اعصابم

پخته  یخوشمزه ام با آنچه که آت يها کیخواستم پن ک ینکرده بودم، واقعا نم ایمه يزیعصرانه چ يبرا من

 انیفرزاد م يبه آنچه که درباره  ياشاره ا یکس گریآن روز با تمام خوب و بدش گذشت و د. شود سهیبود مقا

 . مان گذشته بود نکرد

از  شتریرا فراهم کرده و اگرنه ب یمهمان نیشدند از آن ها تشکر کردم که مقدمات ا یکه از در خارج م یهنگام

 :بود، او برگشت و گفت رزادیرفت ش یکه م یکس نیآخر. اند دهیمن، کمتر هم زحمت نکش

 "بمونه بابا؟ شتیامشب پ نهیسک يخوا یم "ـ

 ....کنم هیخواست گر یگفت دلم م یبابا م یکه وقت آخ

 :دلم بردارم ياز عقده ها يبار یکردم به شوخ یزدم و سع یتلخ لبخند

 ".ستین يازین! یینه بابا"ـ

 :شکسته شده باشد یبر کمرم نواخت که حس نکردم مرز محرم و نامحرم یآرام يو ضربه  دیخند

 "!پدرسوخته يا "ـ
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نه چندان  يکه از فاصله ا یآت. گشتم ریناپذ فیتوص یکوتاه پدرانه غرق شعف یشوخ نیو از ا دمیخند زیمن ن و

 :آمد و گفت میکه برچهره داشت چند قدم به سو یعیما بود، با همان اخم طب يدوستانه  يدور شاهد گفت وگو

 ".اگه نصفه شب بود یخوف ورت داشته بهمون بگو، حت يزنگ بزن، تا حس کرد یداشت یهرمشکل"ـ

 یکه کمرم را م یشد و درحال ریکامال غافلگ دم،یمقدمه او را در آغوش کش یزدم و ب يلبخند زیاون يمادرانه  به

 :گفت دیمال

 "!مزه یلوس ب "ـ

 :گونه اش زدم يمحکم رو يا بوسه

 "!عسلم یخودت"ـ

عارف بود و نه اکراه، پر بر گونه ام نشاند که نه ت يمان بوسه ا ییبار درتمام مدت آشنا نیاول يبرا زیو او ن دیخند

 !و خالص قیعم یبود از محبت

 رزاد،یاز آن که احساس ترس کنم دلتنگ بودم، دلتنگ ملکه، ش شیوارد اطاقم شدم، ب ییرفتند و تنها یوقت

 ..... فرزاد.....فرانک،..... کوهان، سا،یآتر

کوهان و پدرش ردوبدل شده،  انیکه م ییبه نگاه ها دم،یشیکه برمن گذشته بود اند ینیریلحظات تلخ و ش به

که صددرصد منطبق بر  يا جهیناگهان با همان اشاره ها گرفتند و نت يا نهیزم شیپ چیه یکه ب یمیبه تصم

 ....شان بود ینیب شیپ

 شتریکه ب نیپدرم افتادم و ا ادیخوردم،  یغبطه م شانیبه تک تک اعضا! خانواده نیدارند ا یبیعج یتله پات چه

 ادی م،یبود درك کن ستهیرا آنچنان که شا گریکدی میمادرم افتادم که هرگز نتوانست ادیبه ما نبود، مواقع حواسش 

 میخانواده حر نینه آنچنان که ا م؟یبود یمیصم همما با  م،یاز هم داشت یکه هزاران کار پنهان میبرادرها

با  یاست، حت شیدر پ یاتیح یموضوع یست که وقت يطور نیهم! به اشتراك گذاشته اند زیخود را ن یخصوص

 ....چه کار کنند دیفهمند با ینگاه به هم م

به  یخواست که قادر نبودم به سادگ یم يزیکرد، دلم چ یافکنده و داشت خفه ام م میتلخ پنجه در گلو یبغض

مام من بات! ها یخواستن پشت کوه ياز ماجرا بود، ماجرا یفقط قسمت گریخواستن فرزاد حاال د اورم،یچنگش ب

 ....ها باشم یپشت کوه ياز خانواده  یخواستم جزئ یوجود م

**** 

 »بدل«
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 کیدادم، حواسم به گذر زمان نبود،  یرا انجام م یمربوط به مهمان يکه جمع و جور و شست و شو یتاوقت

خواندن  يهوا انداختم و برا شیبه گرگ و م یاذان از مسجد روستا برخاست و من از پنجره نگاه يلحظه صدا

 یلیفکر کردم چون آن لحظه خ ودام افتادم و با خ یگوش ادیآنگاه دوباره به . نمازمغرب و عشاء وضو ساختم

و  دیبه خاطرم رس يفکر کدفعهی. توانم یم یبه راحت گریحاال د یکنم ول شیدایبوده نتوانسته ام پ ریذهنم درگ

! یزنگ به خودت بزن هیرفت  ادتی يکرد یقاطبس که ! وونهید يا«: ام یشانیپ يرو دمیبا پشت دست کوب

 ».گهید یکن داشیپ یتون یزنگش م يهرجا باشه با صدا

 !بوق نداشت... رمیرا برداشتم تا شماره بگ یچهاردست و پا رفتم سمت تلفن، گوش بالفاصله

وقت  نیا یول ،يگرید زیتلفن است نه چ يها میدرون س یفن رادیا کیتمام وجودم را پر کرد، مطمئنا  وحشت

چه طور بروم و کمک  زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیرا کجا و چگونه گم کرده ام با لمیدانم موبا یشب که من نم

بدون احتساب  – يرو ادهیپ قهیدق دهاست که حداقل  یصادق يآقا يخانه  نجایخانه به ا نیتر کیبخواهم؟ نزد

 !دارد -تندش ییسرباال

دانستم ممکن  یبود، م دهیفا یب یکنم ول یابی بیتالش کردم ع دیلرز یکه از شدت وحشت م ییدست و پا با

 يگشتم که بگذارم کنار دستم برا تیبه من رو کند، لذا دنبال شمع و کبر کجای ایدن يها یاست تمام بدشانس

 ..... احتمال ممکن ناگهان برق هم قطع شود؛ نیکه دربدتر یموقع

 !که شد....

 یرا م میبه هم خوردن دندان ها يرا برداشتم و شمع ها را روشن کردم، صدا تیلرزانم کبر يدست ها با

نبود که به دادم  يگریکس د چیکاسه ست ه کی يکه دستش با اجنّه تو یلعنت داریسرا کیجز  نجایا دم،یشن

 !برسد

. افتمی یتر مگشتم کم یهرچه م یکنم ول دایام را پ یرو کردم تا گوش رویتوانستم همه جا را ز یکه م یجائ تا

و سوره از حفظ داشتم پشت هم بر زبان آوردم و لحظه به  هیقرآن خواندم، هرچه آ رلبیکز کردم و ز يگوشه ا

اطاقم هستم، بدون  يمن االن تو سم؟بتر دیچه با يکردم، با خود گفتم برا يتر شیلحظه احساس آرامش ب

شوند  روزیخدا پ يتوانند بر اراده  یهم نم یموجودات کذائ نیباشد، ا رونیکه آن ب يموجود زنده ا چیتعرض ه

 ....ام دهیطلب شیخو ياریو من اکنون او را به 

من  یکه به زندگ يداستان اجنّه ا نیمنفجر خواهد شد، ا فتدیکوچک ب يدر انبار باروت شعله ا یحال وقت نیا با

 ....بود شعله و انبار باروت يهمان ماجرا قایکرده بودند دق دایراه پ
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آمده تا به دادم  یکس دیبا خود گفتم شا گرید يسو وحشت کردم و از سو کیبه در آمد، از  يتقه ا يصدا

 ...برسد

 :دمیوپرس ستادمیدر ا پشت

 "ه؟یک "ـ

 :آمد نهیسک يصدا

 ".یات که خوف نکن شیبازکن، آمدم پ "ـ

فکر مثل برق از سرم  نیکردم ا یکه در را داشتم باز م نیبه محض ا یبکشم ول ادیفر یخواستم از خوشحال یم

 !!مدرسه بسته است اطیگذشت که در ح

به باز بودنش  يازیدر است ن نیهم که پشت ا یتوانستم منصرف شوم، کس ینم گریدر را باز کرده بودم و د من

 !ندارد

و  یخردل يده، با مانتوکه به من پشت کر يمضاعف در من شد، دختر یباعث وحشت دمیکه پشت در د آنچه

 !میمش رح یکذائ يبود، خواهرزاده  ستادمیام ا یخاک نیشال سبز و شلوار ج

 گریشد و د اهیبه سرم خورد ومقابل چشمانم س يو ناگهان ضربه ا نمیمطلق نتوانستم چهره اش را بب یکیدرتار

 ....دمینفهم يزیچ

**** 

 یاز ب یهم قسمت نیا ای ارمیهش ایدانستم آ یهوش بوده ام، چشم که باز کردم هنوز نم یچه قدر ب دمینفهم

شناختم،  یروشن احاطه ام کرده بود نم یآب يوارهایرا که با د یام است، به هرحال من اطاق یطوالن یهوش

داشتم  فیتوص رقابلیبد غ سح کی ست؟یکه به من متصل کرده اند چ یدم و دستگاه نیدانستم ا ینم یحت

 نجایرا از سر گذرانده ام و ا یهستم، چه اتفاقات یآورم چه کس یکه به خاطر نم نیاطرافم، از ا ياز ناشناخته ها

 ست؟یدم و دستگاه ها چ نیکجاست و ا

خانم  کیکرد که ناگهان  یمحسوس رییکه به من وصل بود تغ یدستگاه يبوق بوق ها يصدا ظاهرا

 ...باعجله خودش را کنار تختم رساند دپوشیسف

 "!يسالم خانم خوشگله، باالخره به هوش اومد "ـ

 :به ماملحق شد یکردند با خوشحال یم شیصدا» دکتر يآقا«که همه  یانسالیسرش هم مرد م پشت

 "!امروز هیبه به، چه روز خوب "ـ
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شغلشان در ذهنم  يبرا یفیتعر یه حتک ستمینگر یزن و مرد م نیخندان و شاد ا يمن با ابهام به چهره ها و

 ....نداشتم

 :دیپرس یپرستار است با نگران دمیکه بعدها فهم یدخترخانم

 "؟یصحبت کن یتون یم "ـ

بعد  ست،یچ دمیشد که نفهم ییکارها يسر کیو انجام  نهیسؤالش نداشتم، دکتر مشغول معا يبرا یجواب یحت

 :دیمشابه از من پرس یهم سؤاالت

 "؟یبگ یتون یم ؟یخانم هیاسمت چ "ـ

 :دیدرسکوت فقط نگاهش کردم، پرستار پرس من

 "برات افتاده؟ یچه اتفاق اد؟یم ادتی يزیچ "ـ

 :بعد رو کرد به دکتر و

 "!فکر کنم حافظه شو از دست داده دکتر، نه؟ "ـ

 :به تأسف تکان داد يسر دیرس ینگران به نظر م اریکه بس دکتر

به هرحال ضربه . انهیشه  یزمان که بگذره بهتر م مینیبب دیبا م،یبله ظاهرا، حاال البته زوده که قضاوت کن "ـ

 ".بوده دیکه موقع سقوط به سرش وارد شده واقعا شد يا

ضربه حرف زد ناگهان حس کردم سرم  يدرباره  یوقت یزنند ول یحرف م يزیدانستم راجع به چه چ ینم من

 ....دیرکشیت

 :فقط بپرسم یبه هزار بدبخت توانستم

 "اومده؟.... به سرم... یچ"ـ

 :خانم پرستار گفت ابم،یکردند کمکم کنند تا حافظه ام را باز یهردو ذوق زده شدند و سع میصدا دنیشن با

پاسگاه،  يجونت رو انداخته بودن جلو یبدن ب ینصفه شب شیخانم، دو هفته پ یهست یشما ک میدون یما نم"ـ

 يپاسگاه تو وارید يکه رو يولباس رو، سرباز يتنت بوده، بدون روسر یشلوار راحت هیشرت و  یت هیفقط 

نه برگه  نجا،یا ارنتیم الفاصلهده، اونا هم ب یشه و به مافوقش اطالع م یداده متوجهت م یم یبرجک نگهبان

تا به هوش اومدنت  میکه بشه درباره ت ازش سؤال کرد، مجبور شد یهمراهت بوده و نه آدم تیاحراز هو ي

اگه  یول. هیچ هیهست که مأمور مراقبت از توئه تا مشخص شه قض رونیسرباز اون ب هیاالن هم  م،یصبرکن

 "!فاجعه هی یعنی ياریبه خاطر ن يزیچ
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دم و  ینکرد ول یچندان رییتغحافظه ام  تیگفت درك کنم، تا عصر روز بعد وضع یتوانستم آنچه را که م ینم

 نیداشتم قدم بزنم، عضالتم در ا یرا از من جدا کرده بودند و حاال با کمک پرستار سع وی یس يآ يدستگاه ها

و  جهیکرد نه ضعف عضالتم بلکه سرگ یمسخت  میحال آنچه که راه رفتن را برا نیدو هفته شل شده بود، با ا

 .بود دمیسردرد شد

چاره هم  یسرباز ب. نداشتم انمیاز خودم، گذشته ام و اطراف یفیتعر چیو من ه دیطول کشدو روز  تیوضع نیا

 »!نه؟ ایاومد  ادتی يزیباالخره چ«: سؤال کردن که یکارش شده بود مراقبت از من و گاه گاه

سبز  يفضا يها یاز صندل یکی يرو مارستانیگشاد و بلند ب يروز سوم بود که با همان لباس ها باالخره

 ینشسته و منتظر کس میکه روبه رو یاز پرستارها کنارم بود که چشمم افتاد به دخترخانم یکینشسته بودم و 

تا بازش کند  دیصفحه کش يکه رو یو انگشت یزنگ گوش ياش زنگ خورد، صدا یگوش کدفعهیبود، 

 ....کرد جادیا يدرناخودآگاه ذهنم جرقه ا

 ».....شو چک کنه یشبهش بگو گو..... هم اونجاست؟ نبیز«

 .... شد رهیخ رمیهمتا به نگاه متح یب اهیجفت چشم س کیاز  يخاطره ا و

 !ام را چک نکرده ام یدو هفته گذشته است و من هنوز گوش! يوا يا

 ! درمانده ترم شهیرا به خاطر آورده ام و حاال از هم زیمن همه چ دن،یتمام تنم شروع کرد به لرز ناگهان

 :دیکرده فورا پرس رییپرستار متوجه شد حاالتم تغ یوقت

 "؟یخانم یخوب "ـ

 ...فشردم صالیرا با است دستش

! کنم ینتونستم باهاش خداحافظ یاالن چندروزه که فرزادخان رفته، من حت! خجسته م نبیمن، من ز "ـ

 "!يوا يا... کنم؟ پدر و مادرم یم کاریچ نجایمن ا.... ایخدا

 يزیقبل از هرچ دیحاال که حافظه ام را به دست آورده بودم با زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیدانستم االن با ینم

 نیبه ا میاالن چه بگو. میها یرفتم دنبال بدبخت یکردم و بعد هم م یم هیرا تسو مارستانیصورتحساب ب

 شیسرم آورده اند و برچسب روان پر بال را نیاز ما بهتران ا میکه مأمور مراقبت از من است؟ بگو يسرباز

 ....بروم؟ میعظ ییآبرو یو ب یتجاوز احتمال کیخفت  رباریز دیبا ایبخورم؟ 
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 یکه نم نیو ا میندارم و از آن ها خواهش کنم به خاطر حفظ آبرو تیشکا یاز کس میمجبور شدم بگو تاینها

مکتوم و سربه مهر  هیقض نیاك شده، بگذارند اپ یسرم آمده و حافظه ام در آن مقطع زمان ییچه بال قایدانم دق

 .میها يبماند و خودم بدانم با گرفتار

 یچندان ي نهینسبتا محروم بود، هز يمنطقه  کیو در  یاجتماع نیمتعلق به تأم مارستانیب نیکه ا ییآنجا از

 یبکشم، چگونه م رونیام ب یاز پس اندازم را از حساب بانک يادیبه هرحال الزم بود که مقدار ز ینداشتم ول

 کار را بدون کمک و همراه انجام دهم؟ نیتوانستم ا

انگار ذهنم فلج . ها و نه از مادروپدرم ینه از پشت کوه اورم،یبه خاطر ب يفکر کردم نتوانستم شماره ا هرچه

 يدم براگذارند ذهن آ یهستند، نم يزیهم بدچ لیموبا يها یگوش نیرفته بود، ا نیشده و تمام محفوظاتم از ب

 .مهم به خودش زحمت بدهد يشماره  کیحفظ 

! هرچه با شماره ام تماس گرفتم در دسترس نبود یخودم بود، ول يکه به خاطر داشتم شماره  يشماره ا تنها

گذاشته ام  مایحالت هواپ يبار رو نیخودم آخر ایهرچند فعال حضورذهن نداشتم که آ.... یلعنت يمایحالت هواپ

 کند؟  ینم افتیقرار گرفته که امواج را در یطیاالن در شرا ای

 : تنها راه حل ممکن دیشا د،یبه خاطرم رس يفکر

 ".یصادق يآقا د،یریتماس بگ رمدرسهیپشت کوهه، با مد يهستم که تو يمن معلم تنها مدرسه ا "ـ

کردند، االن درست وسط  دایپ یپشت کوه را به سادگ يمدرسه  يفکر جواب داد، آن ها شماره  نیا اتفاقا

 ....کنارشان نبوده ام یحساس طیشرا نیامتحانات بچه ها بود و من درچن

 .روز بعد با مدرسه تماس گرفتند و از من خواستند خودم با او حرف بزنم صبح

 :بود يو ناباور ریسرشار از تح دیمن که از پشت خط شن يبه صدا یصادق واکنش

 "د؟یخانم خجسته ا دیشما گفت دم؟یالو، درست شن "ـ

 "به؟یعج شیچ نیا ،یصادق يبله آقا "ـ

 "....يهمه آدم به من زنگ زد نیا نیکه ب نیاول ا"ـ

 :دمیمهابا بر یرا ب حرفش

! ذهنم ندارم يتو يشماره ا چیپشت کوه زنگ زدم چون فعال ه يبه مدرسه  ،یصادق يبه شما نه آقا "ـ

 ".ستین یمدرسه کار چندان سخت يکردن شماره  دایگم کردم و ذهنم قفله، اما پ مویگوش

 :کرد حرفش را اصالح کند یسع
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 "؟!بگم شمیدوم ياگه اجازه بد ینداشتم، ول يخوام منظور یمن معذرت م "ـ

 "!کنم یخواهش م "ـ

 "؟یکن یپشت کوه چه م کیاونم نزد مارستان،یب ياالن تو نجا؟یا یبرگشت یشما چه وقت "ـ

 یمارستانیکه از ب نیکه من فعال ساکن پشت کوه هستما؟ توقع نداشت نیمثل ا ؟یقصاد يآقا هیمنظورت چ "ـ

سرم  ییکه چه بال نیشد یدوهفته واقعا نگران م نیا يتو دیبعدش هم شما نبا ارم؟یسردرب نیدر شرق برل

 "زده؟ بمیاومده و چرا غ

 :سکوت کرد و مردد و نگران گفت یکم

تون از  شیدوهفته پ یرو قبل از مهمون لیمیتهران، اگه اون ا یکه شما برگشت میکرد یما همه فکر م یول "ـ

که از  يبه هرحال با وجود یول زم،یبه سرم بر یچه خاک دیدونستم با یمن االن نم يتهران برام نفرستاده بود

امتحانات  یتدرسته شما از من خواس هرحالدلخور بودم امتحانات بچه ها رو برگزار کردم، به  یدست شما حساب

 يو بعدش دوباره برگرد يریهم بگ یپشت کوه و مهمون يایبار ب هیمن اصال توقع نداشتم  یرو برگزار کنم، ول

به تماس هامون هم  یو حت يریاز ما نگ یبعدهم اصال سراغ! یکن یاز من خداحافظ یکه حت نیتهران بدون ا

 ".يجواب ند

 :گرفت یخشم بود که تمام وجودم را دربر م نیا یسوخت، ول یم شیاالن دلم برا دیبا

 "که من برگشتم تهران؟ یشما مطمئن ،یصادق يآقا "ـ

 :شد یهم عصب یکرد و فکر کنم کم دایخش پ يلحنش قدر ناگهان

 ستیازت ن يخبر چیزنه و ه یات م بیغ ییهوی یوقت! یکن یبله خانم، شما که مارو اصال آدم حساب نم "ـ

 يرو چه به شما باالشهر یدهات يچاره ها یبته خب کبوتر با کبوتر باز با باز، ما بدبخت ب؟ ال!گهید یتهران یعنی

 "!یتهرون يها

 ای یعصبان ایشوم،  دیسرخ و سف شیحرف ها نیکه بخواهم مثال از ا نیا طینه فرصتش را داشتم و نه شرا واقعا

مسئله بود که  نیا ریشوند، چون تمام ذهنم درگ یجور مواقع خانم ها دچارش م نیکه معموال ا يگرید زیهرچ

 !....درحال دست و پا زدنم؟ يوسط چه جور فاجعه ا قایدق

 زم؟یبه سرم بر یاالن چه خاک دیدانستم با یتنم به لرزه افتاده و نم تمام

 د،یادم برسدارم که شما به د ازیمن االن من ن د،یشه بعدا بازخواستم کن یشما رو به خدا اگه م ،یصادق يآقا"ـ

 "نه؟ ای دیرس یم
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 :آرام گرفت یکم

 "!که ناراحت باشم نیبهم حق بد یدر خدمتتون هستم خانم، ول لیمن با کمال م"ـ

 :وجودم پنهان شده بود يها هیدر تمام ال نیخشمگ يادیرا گرفته و فر میتلخ گلو یبغض

عنوان قصد  چیالبته من به ه! یراجع بهم قضاوت نکن جناب صادق يکه حرف هامو بشنو نیقبل از ا "ـ

 فیفقط االن تشر. دارم یوحشتناک تیبدم چون وضع حیتوض دیهست که با ییزهایچ هی یندارم، ول ییدلجو

و  دیاریشلوار مناسب برام ب ومانتو و شال  ،ياز اونجا دار دیکل هیکه  یهست یچون شما تنها کس تمیبه سوئ دیببر

فقط . حساب کنم هیتسو مارستانیتا با ب دیاریاونو هم ب ،یخیجا يتو دشیکشومه و کل يهم تو میکارت اعتبار

 ".بدبخت تر نشدم نیتر، تا از ا عیکنم سر یخواهش م

 دیایکه ب ستیمقدور ن شیبرا يگفت که تا عصر ینشده بود فورا قبول کرد ول میاز حرف ها یمیکه متوجه ن او

شهر به  نیتر کیکه در نزد یمارستانیه بودم آمد به تنها بکه خواست ییزهایغروب با تمام آن چ یدنبالم، حوال

 يپنج روستا -و چهار عیوس ي منطقهساعت با آنجا فاصله داشت وکل آن  کیپشت کوه بود و سواره حدود 

 .کرد یکوچک و بزرگ را ساپورت م

ها را  نهیام هز يرا انجام داد و با کارت اعتبار صمیمربوط به ترخ يکارها يهمه  ند،یکه مرا بب نیاز ا قبل

 مارستانیکه ب يزیناچ لیبه همراه لباس ها و وسا یصندل کی يرو. دوریبردنم آمد به کل يپرداخت، بعد هم برا

 .نشسته بودم ندبود فیداده و کامال کث لیبه من تحو یکیپالست ي سهیک کیدرون 

 :به خود گرفت و گفت زیترحم آم یام چشمانش حالت دهیتک ي زرد و چهره يرنگ و رو دنیبه محض د یصادق

 "دختر؟... به سرت اومده عز یسالم خانم خجسته، چ "ـ

 میگرفت؛ حاال خدارا شکر که تصم یآدم بغضش م اریاخت یهم نبود ب يزیکرد، اگر چ یطور که او احوالپرس نیا

 يگرفتم پاشنه  یم میشکسته در گلو تصم یصورت با بغض نیچون در ا د،یاش را کامل بگو »زمیعز«نگرفت 

 !حلقومش يرا بفرستم تو میپا

با  شیو تا سه روز پ مارستانیمنو آورده ب یکی.... هوشم یدونم، ظاهرا دو هفته ست که ب یخودم هم نم "ـ

 ".یدونم ک یدستگاه زنده بودم، فقط نم

 يد همان طور که با هم قدم زنان به سوو بع فتمیسخت بود باور کند، از من خواست به همراهش راه ب شیبرا

 :گفت م،یرفت یقرض گرفته بود م عقوبیکه از پدر  يادیوانت بار زام

 ".اومده ییدونسته سرت بال یهم م دیشا ایبوده خودش بال سرت آورده  یهرک "ـ
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 "!جا که به دادم برسن؟ هیآورد بندازدم  یاگه خودش بال سرم آورده بود که نم "ـ

 :تکان داد يقانعش کردو سر منطقم

 ".فکرو کردن نیهمه هم یعنیتهران،  یراستش من فکر کردم برگشت یدرسته، ول"ـ

 :آمد ادشی يزیچ کدفعهیانگار  بعد

 "داشته؟ یباهات دشمن یک "ـ

 گذاشتم؟ یم میها یتمام بدبخت انیاو را در جر دیاالن با واقعا

 "....يداد امکیناشناس بهم پ يکه با اون شماره  يبار نیاول ادتهی ،یصادق يآقا "ـ

که آخرش به آن  نیاصال؛ مخصوصا ا ستین یقشنگ يخب خاطره ! افکند ریسر به ز يچاره از شرمسار یب

زنم اصال؛ فقط الزم بود  یغنج نم اورمیب شیکه به رو نیاز ا) يبه جان عمه پر(من هم ! شد عیضا عیوضع فج

 !) دیبه صداقتم شک کن دیونیمد. (کنم يادآوری

 :جانکاه جواب داد یبا مشقّت تایشد و نها دیسرخ و سف یکل خالصه

 "چه طور؟.... ادمهیبله  "ـ

 :و او استارت زد و منتظر جواب سؤالش ماند، گفتم میشد نیسوار ماش هردو

 ي هیاز دور سا که من یاون سنگ يرو یکوه بود، بعدش رفت يمرموز باال ي هیبه خاطر اون سا ادیم ادتی "ـ

 "!نبود يخبر هیاز اون سا گهید ،يپاشد یوقت.... ینشست دم،ید یمرد رو روش م هی

 !دانست ینم گریقسمتش را د نیداد، فکر کنم ا یگفتم گوش م یبه آنچه که م ریتح با

 "خب؟... خ "ـ

 نیاز سالط یکیوحشتناك رو نابود کردم، اون  ي هیاون سا یپشت کوه يبا کمک خانواده  شیپ یمن مدت "ـ

 "!؟یفهم یببره، م نیکرده منو از ب یسع یکیماجرا هستم،  نیا ریاجنّه بود، من ظاهرا هنوز درگ

 یعاتیشا يهاجر درباره  یشهر کوچک گذشت، وقت نیا يفکر فرو رفت و در سکوت از کوچه پس کوچه ها به

رسد  یبه نظر م. را بداند زیهمه چ دیآقا هم با نیزند، قطعا ا یحرف م زبان ها بود يرو یقبل يکه از معلم ها

بزرگ  یحال ابهام نیوجود اجنّه و آزارشان قانع کرد، با ا يتوان مردم را درباره  یکه در پشت کوه راحت م

 :باالخره بر زبان آورد زیوجود دارد که او ن

 "؟یگ یمن از کجا بدونم که راست م "ـ

 !وانه؟ید نیا دیگو یچه م خت،یفرور نهیدر س دلم
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 "؟!اومده یچ یقبل يکه سر معلم ها ستین ادتیمگه "ـ

 ....زد یتند م شیبود و نبض گلو دهیپر يخوفناك به طرز آشکار یکیدر آن تار رنگش

 :نکردم و ادامه دادم رحم

وم شده چون با دست تم گهیبعد از من د يمعلم ها يمن و همه  يدرباره  هیکردم قض یتا امروز فکر م "ـ

که بازهم قصد کشتن منو کردن، فقط ظاهرا موفق  نمیب یحاال م یخودم سلطان اون طلسم رو نابود کردم، ول

ن وسط هست که من ازش یا يا گهید زیچ هی ایکنن  یمن به طور کامل عمل ينشدن نقشه شونو درباره 

 "!نیچون فعال زنده م، هم ارم؛یسردرنم

 یوارد جاده م میداشت گریحاال د م،یباالتر تصادف کن ابانیدو سه خ نیهم دمیترس یکرده بود و من م قفل

 ....کرد یو او همچنان با سکوتش نگرانم م میشد

 "کوبم؟ یم واریبه درود یدارم الک ای یکن یحرفامو باور م ،یصادق يآقا "ـ

نگاهم کرد، تخم چشمانش  ترمز و برگشت و يشب زد رو زیمطلق و وحشت انگ یکیوسط جاده، در تار ییجا

اش  یزشت و نامرتبش بر ترسناک يها شیوحشت کردم، صورت الغر و ر يکه لحظه ا دیدرخش یآنقدر بد م

 :فرودادو گفت یسختآب دهانش را به !) آنکارد کردن از دست داده ياش را برا زهیانگ ایگو(زد،  یدامن م

وحشتناك تر از اجنّه رو ازم  تیواقع هی يکنم دار یاحساس م.... بگم یدونم چ یواقعا نم یمن متأسفم ول"ـ

 ".آدم نما ينه از جانب اجنّه، از نامردها ده،یبهت رس یبیبگو اگه آس ،یکن یپنهون م

توانستم برخودم مسلط باشم، همان طور  یدر روح و روانم گذاشت که به سخت یوحشتناک ریحرف چنان تأث نیا

 :مکردم گفت ینگاهش م نیو خشمگ یکه عصب

 "!هاست یهست از جانب اون لعنت یبهم تعرض نکرده، هرچ یانسان چیه"ـ

 دیلرز یکه آشکارا م یدرحال. شود یصددرصد کار سخت تر م يجور نیناباورانه نگاهم کرد، خب ا یحالت با

 :گفت

 "!رسونن، نه؟ یم بیحساب اگه کمکت کنم به خودم هم آس نیبا ا"ـ

 :میکوهان بهره بجو ي وهیبه ش ينظر نیکردم از براه یدلخور شدم و سع یحساب

هم درکار نبود،  یکذائ يبه امون خدا؟ اصال فرض کن اون عالقه  یولم کن طیشرا نیتو ا يخوا ینکنه م "ـ

منو برسون بعدش از من و دردسرهام فرار کن،  ییجا هینه؟ الاقل تا  اینه؟ هم نوعت هستم  ایانسان هستم  هی

 "با اون اجنه؟ يدار یوگرنه چه فرق
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از خودم ممنون . حد نافذ باشند، بالفاصله وانت را روشن کرد و دوباره راه افتاد نیتا ا نیبراه نیکردم ا ینم باور

 .میبرآ يمجاب ساز ياز عهده  یبودم که توانسته ام به خوب

 :نگاهش کردم و باالخره گفتم یرچشمیز یراند، کم یدر سکوت م دمید یوقت

 "خته؟یرو به هم نر تمیسوئ یکه نبودم، دوباره کس یمدت نیا يتو "ـ

 :زحمت جواب داد به

 ".امن و امانه ینه، همه چ "ـ

به چه  تیاون سوئ ختنیبه هم ر گهیخواسته به دست آورده، حاال د یکه م یهرچ یعوض دیالبد اون پل "ـ

 "اد؟یکارش م

 "!بشهدوباره دست به کار  يهنوز زنده ا نهیبب یهم وقت دیشا "ـ

 :وقت شب نیگشتم، الاقل نه ا یبرم تمیبه سوئ دیبا او بود، پس من نبا حق

 "....تمیترسم برم سوئ یمن م ،یصادق يآقا "ـ

 :شد یم دهیدر نگاهش د يبرق شاد يوزغ زده اش را به من دوخت؛ حال آن که قدر چشمان

 "!ما يخونه  ایخب ب "ـ

 :شود یپسرخاله م يجور نیکشد ا یخجالت هم نم! زود به خودش گرفت پررو چه

 ".رزادخانیش شیشه منو ببر پ یاونجا که برام هزارتا حرف درآرن؟ اگه م امیآقا، ب رینخ "ـ

 :کال با آن ها مشکل داشت د،یایبدش ب یلیکردم که خ یم ینیب شیپ

 "ارن؟یبرات حرف درنم انایبعد اونجا اح "ـ

 ؟!بشر نیاست ا ینفهم عجب

هم که ازدواج کرده، کوهان هم  هانیپدرمه، ک يکه جا رزادخانیخوان حرف درآرن؟ ش یم میچ یواسه چ "ـ

 "ه؟یکاف ایبچه مه، بازهم بگم  يجا بایکه تقر

 ".هینه، کاف "ـ

 »!جهیفرزاد هم که هو«: دمیکرد که قشنگ شن يغرغر رلبیز و

جواب غرغرش را دادم که به جهنم اگر  رلبیظرافت و دقت، ز نیکه خنده ام گرفته بود از ا نیهم با ا من

 »!یخودت«:باشد دهیشن
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 يرا که به سمت خانه  يریتند و نفسگ ییسرباال يکرد و جاده  یام چشم پوش یبزرگوارانه از بدخلق یلیخ

برگشت رو به من و با  میدیکه رس نیبه محض ا. کرد یرفت با قارقار گوشخراش وانت ط یها م یپشتکوه

 :ثال اغواگرانه بود گفتسرش م ریکه خ یلحن

 "!خودم شیبرگرد پ یمعذّب نجایا يدیاگه د ،یخانم"ـ

 .شدم ادهیو پ» !هم داره داغون یاوف، چه اعتماد به نفس« دم؛یاکراه چهره درهم کش با

 شیخواست برگردم پ یم ينجوریا! پدال گاز و دور شد يرا گذاشت رو شیخواستم از او تشکر کنم پا تا

 !ترسو! خودش؟

 يواقعا به اندازه  یروز به هوش بودم ول کیکه کمتر از  نیها روشن بود، با ا یپشت کوه يکلبه  چراغ

 ....داشتم یدوهفته احساس دلتنگ

و کلبه را  اطیشد تمام ح یم یگذاشتند، اکنون بسته بود ول یکه سرتاسر روز باز م یبزرگ ينرده ا ي دروازه

 .دیرس یبه نظر م یرا که کامال بکر و وحش طور هم باغ بزرگ نامرتبشان نیهم د،ید

به  یگذاشت و نگاه وانیبعد در کلبه باز شد و کوهان پا به ا یکه بغل در بود را فشردم، لحظات یزنگ ي دکمه

 !پشت در است یچه کس ندیبب يسه بعد يریتصو فونیانداخت تا با آ يدر ورود

 "ه؟یک"ـ

 !یوقت شب آدم برود مهمان نیچه قدر سخت است ا یراست

 ".نبیخجسته، ز! منم کوهان "ـ

 :همان جا با تعجب گفت از

 "!خجسته نبیخب بگو ز ؟يد یحاال چرا مدل ثبت نام کنکور جواب م "ـ

 "!داخل؟ امیشه ب یحاال م "ـ

 ".ستیدرو واکن، قفل ن ارتوینرده ب يدستتو از ال "ـ

داد و به  لمیتحو زیتروتم ینبود، اخم طانیشوخ و ش شهیهم را که گفته بود انجام دادم، حالتش مثل يکار

بدتر  نیاز ا دمیتازه فهم دمیرا که د هیرفتارش باعث تعجبم شد، اما برخورد بق. داخل میایدعوتم کرد ب يسرد

 !هم امکان دارد
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بافته و  سیبا گ يبدون روسر ینمودم، آت افتیدر یو آت رزادیروح از ش یسرد و ب یجواب یدادم ول یگرم سالم

 یآخر را م يشد و رج ها یداشت تمام م بایاش بود که تقر چهیپشت قال د،یرس یکمرش م نییکه تا پا یکلفت

 !بافته بود زیزد، چه قدر هم قشنگ و تم

 يخبر چیو ملکه هم ه نهیو سک هانیگرفت، از ک یم دهیاش بود و کامال مرا ناد یگوش يهم سرش تو رزادیش

 .نبود

 ...آمده بودم نجاینداشتم و تا ا يفعال چاره ا یشدت معذبم، ول کردم به احساس

 "!جون؟ یآت! لیهمه تحو نیا یمرس"ـ

 شیدایپ یعقب ياطاق ها ياز تو کیو ش یشرت و شلوارك راحت یت کیبعد فرانک با  ینداد، لحظات یجواب یآت

 :بلند شدم و سالم کردم یشد، با خوشحال

 ".چه قدر دلم برات تنگ شده بود! سالم فراجون "ـ

 :گفت ردیبگ يرا جد اقمیکه اشت نیبه من انداخت و بدون ا یروح یسرد و ب نگاه

 "؟يما کرد ادیافتاده که  ریشده؟ کارت گ یسالم، چ "ـ

 !....االن چه گفت؟ نیا

 "!ه؟یمنظورت چ"ـ

 کنند؟ یبد برخورد م رنقدیدانستم چرا ا ینم نم،یکرد که بنش ياخم اشاره ا با

 یشوخ ز،یمحبت آم يکلمه  کی يزد برا یدلم داشت پرپر م رزادخان،یبا من حرف زده بود و نه ش ینه آت هنوز

 .....کردنم عیضا یحت ای

وقت  نیرفتم ا یم دیکجا با یکارم، ول یرفتم پ یخاستم و م یبرم دیکردم که با یم یاحساس ناراحت آنقدر

 کیبودم که حاال با  دهیخانواده چه د نیمن جز محبت از ا.... ها گذشته نیبردم؟ از ا یپناه م یشب؟ به چه کس

 .....کنند یم برخوردقدر بد  نیدارند که ا یلیحتما دل! رفتار سردشان بگذارم و بروم؟

 :را درآورم شیزدم تا خودم ته و تو ایدل به در باالخره

 یحت.... کس چیکس نگرانم نشده، ه چیه.... کنم یاحساس م یول د،یدونم چرا همه تون از دستم دلخور ینم"ـ

 "به سرم اومده؟ یمدت چ نیا دیدینپرس

 :رحم یجواب داد، کامال رك و ب یآت

 ".نداره يا فهیوظ یدر قبال جنابعال یکس"ـ
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 ....مدت نبوده ام نیکه بپرسند چرا در ا نیا يها چه مرگشان است؟ به جا نیا ایخدا يوا

موجود  يتنها کاناپه  یبه پشت دیبگو يگرید زیآن که چ یفرانک نشست و ب يابروان شده  انیم فیظر یاخم

 ...دوستم نداشتم نیاز جانب بهتر یخشونت نیهم انداخت، عادت به چن يرا رو شیداد و پا هیدر اطاق تک

 :کردم یشروع م ییجا کیاز  دیبا

 ".ازتون نداشتم يبرخورد نیاصال توقع چن..... بگم دیبا یول د،یدلخور یاز چ قایدونم شما دق ینم.... من "ـ

 :کند حرفم را قطع کرد یاش م یکه باالخره دل از گوش یدرحال رزادیش

 "؟يسرباال بد يجواب ها ای يجواب ند میریگ یباهات تماس م یوقت میما توقع داشت يفکر کرد "ـ

 :ام افتاد يدوزار تازه

 ".انهیکوهان درجر! انخ رزادیگم کردم ش مویگوش.... من یول "ـ

 :آمده باشد فورا گفت ادشی يزیآن برگشتند و به من چشم دوختند، کوهان که انگار چ کیدر  هرسه

 "!بهم گفته بود شیدو هفته پ یمهمون يآره؛ تو "ـ

 :چه قدر هم وحشتناك بود خشمش د،یبر او توپ یعصب رزادیبار ش نیا

 "بزمجه؟ ینگفت یچیبه ما ه یپس واسه چ "ـ

 :است گفت دهیترس دیرس یکه به نظر م کوهان

 "....بهم نگفت یچیه گهیکرده، آخه د داشیمن فکر کردم پ "ـ

 :دمینال

 "بهت بگم؟ يزیات که بخوام چ دمیآخه من اصال بعد از اون د "ـ

 :دیغر رزادیش

 ".مینگرانت نش یتا الک يگمش کرد یگفت یم یگرفت یم يا گهیتماس با خط د هیالاقل  "ـ

 !)بهیغر کیخشم تان هم از سر عشق است و محبت، آن هم به  یشما که حت يها یدل نگران يفدا من(

 :زدم که سوء تفاهمشان را برطرف کنم یاصال از دستشان دلخور نبودم بلکه به آب و آتش م گرید حاال

 "....یتماس با شما داشتم و نه فرصت يبرا ینه خط رزادخان،یتونستم ش یمن نم"ـ

 :دیحرفم را بر یآت

  "رو ملخ خورده؟ مکارتیچرند نگو، نکنه تخم س"ـ
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 یبا چشم و ابرو به او عالمت داد که آرام باشد، آنگاه با لحن رزادیدهم، ش حیتوض يدانستم چه طور ینم واقعا

 :گفت مینسبتا مال

 میزد یر زنگت مهم خاموش بود، فرداشم هربا لتیموبا ،یداشت یرو برنم یگوش میزنگت زد یاون شب هرچ"ـ

نه «: جواب ازت اومد هیفقط  یول میو اس ام اس برات فرستاد بریبا وا امیآخرش چند تا پ ،يدر دسترس نبود

 تیکار گهیحالت خوبه د میدیفهم یما هم وقت» .رمیگ یخودم هروقت خواستم تماس م د،یبد امینه پ دیزنگ بزن

اطالع  هی ای یکن یخداحافظ یکه با کس نیتهران بدون ا یو ظاهرا برگشت یستین میدیبعد هم که د م،ینداشت

 "....بعدش هم که. يکوچولو بد

 ...جمله اش را ناتمام رها کرد و

 :جمله اش نشدم يقسمت سانسور شده  ریگ یحرف ها شده بود که پ نیا ریقدر ذهنم درگ آن

 نیا نیداد یدرصد احتمال م هیده،  یمن داره جواب م يو به جا دهیمو دزد ینفر گوش هیکه معلومه  نجوریا "ـ

 "!ستیلحن صحبت من ن

 :دیغرّ یآت

 "زدن؟ تویکه گوش میدونست یم دیازکجا با م؟یندار بیما که علم غ "ـ

 :شده بود نرم تر از قبل گفت لیعواطفش تعد يکه قدر فرانک

 "؟يما افتاد ادی هویحاال چه طور شده که  "ـ

 گفتم؟  یم دیراگرفت، چگونه با میگلو بغض

قبل هم خودشان بودند که کمکم  يآن اجنه باور دارند، دفعه  يرا درباره  زیخوب همه چ یلیها خ نیا.... البته

 :بترسم يزیاز چ دیکردند پس نبا

 دمیکنم، د دایپ موینمازم رو که خوندم خواستم گوش ن،یشما رفت یقصد جونم رو کرده بودن، اون شب وقت "ـ

کرد خواهرزاده  یادعا م میکه مش رح یبعدش اون دختر اومد، همون.... دمیترس یلیتلفن خونه مون قطعه، خ

 "....شه

 :دیحرفم را بر یآت

 "خواهرش کجا بود که خواهرزاده ش؟ رمردیاون پ "ـ

 :رسد یم جهیبودم که حرفم دارد به نت خوشحال

  "!باشه زادیکنم اون دختر آدم یکامال مشکوکم، اصال فکر نم هیقض نیمن هم به ا "ـ
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 :گفت رزادیش

 "!شو بگو هیبق "ـ

 :دادم به صحبتم ادامه دهم حیوحشت کنم؟ ترج ایخوشحال باشم  دیدانستم االن با ینم

امروز .... تا امروز دمینفهم یچیه گهیضربه خورد تو سرم و بعدش د هیآرم، چون  ینم ادیبه  يتر شیب زیچ"ـ

 یپاسگاه و رفته، من تا امروز ب يهوشم رو انداخته جلو یجون و ب مهیجسم ن ینصفه شب یکیکه متوجه شدم 

 "!رو بدم ینبودم که بخوام جواب کس ایدن نیمن تو ا د؟یمتوجه! رزادخانیهوش بودم ش

افتاده و چه  یدانستم چه اتفاق یشد، نم یخانواده رد وبدل م نیا ياعضا انیم ریمشکوك و متح ییها نگاه

کار را  نیا دیواقعا چه طور با یخواست راجع به فرزادخان بپرسم، ول یدلم م را از دست داده ام؟ يگرید يزهایچ

 کردم؟ یم

شد، چهاردست وپا به سمت پدرش رفت و به او  داریپد قیعم یشوخ و شاد کوهان وحشت شهیهم درچشمان

 :گفت رگوششیاو هم بالفاصله دستش را دور کمرش انداخت و آهسته ز د،یچسب

 ".ستین يزینترس باباجون، چ "ـ

 يو بارها درباره  دهیها را د نیبود، او بدتر از ا بیهمه وحشت عج نیا میگفت، برا ینم یچیکوهان ه یول

به فرانک انداختم، او  یترسد؟ نگاه یکرده، حاال از چه م یشوخ گرانیروستا با من و د نیا یشهروندان نامرئ

 ست؟یچ انیجر دمیفهم یبود و من نم دهیپرگرداند، آشکارا رنگش  يو رو دینگاه وحشتزده اش را از من دزد زین

 :خانواده در قبال من بود نیمهم بود احساس ا میکه برا يزیحال فعال تنها چ نیا با

 "ن؟یستیاز من دلخور ن گهیشما د نم،یبب "ـ

 ....مشکوك ردوبدل شد ينگاه ها هیفرانک و بق نیبار ب نیا

 دیلرز یاز فرط وحشت م ایکه گو ییبرزخ نجات دهد، فرانک با صدا نیو مرا از ا دیبگو يزیچ یکیبودم  منتظر

 :به زحمت گفت

 ".میمطمئن ش ییزهایچ هیاز  دیبا"ـ

 :آوردم یسردرنم

 "فرا؟ هیمنظورت چ "ـ

دوختم متوجه شدم  یکه نگاهم را به آت نیانداخت، به محض ا یبه آت زیاستفهام آم یمکث کرد و نگاه يقدر

 »!!نگو یچیه«: که نیبر ا یتمام شده به او داده مبن یتکه عالم
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کردن هماهنگ اند  یالپوشان يطور برا نیا یوقت یکنند، ول یرا از من پنهان م يزیبودم که دارند چ مطمئن

 توانم بکنم؟ یمن چه م

 :کرد و گفت يواریبه ساعت د ياشاره ا رزادیش

 ".يساعت دوازدهه، کوهان باال رو آماده کن واسه جود "ـ

 !ستیام غرق شعف شدم، پس او از من دلخور ن دهیاسم را از زبانش شن نیا گریکه بارد نیا از

برخاست و  یبه هم نگاه کردند و آت یو آت رزادیسرش را به چپ و راست تکان داد، ش یبه عالمت نف کوهان

 :گفت

 ".دم یخودم انجامش م "ـ

 ....خوشحال شدن يهنوز زود است برا یعنی نیا و

 یگرفته ول يبد يکردم دهانم بو یلباس را انجام دادم، حس م ضیو تعو ییقبل از خواب مثل دستشو يکارها

 يکاال کی ونیاشانت دیرس یرا که به نظر م متیمسواك ارزانق کیبه درخواست من  یمسواك همراهم نبود، آت

بهتر  یچیام از ه یفعل طیواقعا در شرا ندازم،یکرد تا موقتا با آن کارم را راه ب دایکشو پ يباشد از تو یبهداشت

 . بود

بود  یمشغول مرتب کردن تخت خواب یگفتم و رفتم به سمت باال، آت يریاز همه تشکر کردم و شب به خ یوقت

و  یماندن ادیآن شب به  يآور ادیاز .... بود دهیخواب شیمن رو یدوست داشتن يملکه  یقبل يکه دفعه 

 .را فشرد میو بغض گلو دیلرز نهیروزباشکوه بعدش دلم در س

 :بودم نگاه کرد و گفت ستادهیخبر کنار در ا یکارش تمام شد، به من که ب یوقت

 "!ریشب به خ"ـ

 :زدم شیخواست برود که صدا و

 "شم؟یپ ادیلحظه ب هی یشه به کوهان بگ یم ،یآت "ـ

 :دیتوپ میبه سو نیتند و آتش ینگاه با

 "!کشم ات یخودم م یدور و برش نمیاگه بب ر،یاز کوهان فاصله بگ "ـ

کم ! نبود يحد جد نیزد و هرگز تا ا یرا م بیعج يشدم که آن حرف ها رهیبه دهانش خ يو ناباور ریِّتح با

 :کم وحشت وجودم را گرفت

 "مه خوردنش بشم؟ممکنه باعث صد ایزنم  یمن بهش صدمه م یکن یچرا؟ نکنه فکر م "ـ
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 :دیمقدمه پرس یب

 "االن کجاست؟ یاون لوح مس نم،یبب "ـ

 ! کامال فراموشش کرده بودم ؛يوا يفکر کردم، ا یکم

 "شه؟ یم یچ.... حاال..... جون؛ من انگار فراموش کردم بندازمش آب روون یآت... آخ.... که نیمثل ا "ـ

 :داد هیبه در تک یداد و با درماندگ رونیب نهیرا با صدا از س نفسش

 ویکار همه چ نیمگه من نگفتم بالفاصله بندازش آب روون؟ تو با ا! جیقرار بوده بشه شده خانم گ یهرچ "ـ

 "!يخراب کرد

 :تمام وجودم را پر کرد وحشت

 "!....چه طور؟ "ـ

 "ش؟یکجا گذاشت یدون یم "ـ

 ".لباس هام يکمدمه، ته بغچه  يآره، تو "ـ

 :را برانداز کرد و گفت میسرتاپا نانهیبدب یکرد و بعد با نگاهممتد سکوت  یلحظات يبرا

 "!الستیوگرنه اگه گم شده باشه واو ،یگ یباشه که م ییهمونجا دوارمیام"ـ

 :شد غیج هیشب بایتقر میصدا

 "!؟یچ یعنی "ـ

 :دیبه من غرّ رو

حاال زنده موندنت رو  نیهرچند که هم! وخواستن ازش بر ضد تو سوء استفاده کنن دنشیکه دزد نیا یعنی "ـ

کامال  هیقض میکن داشیپ میاگه نتون یول ،يشده بود ستیوگرنه تاحاال سربه ن ؛یقدرت اون لوح ونیهم مد

 "!شه یوارونه م

را از من گرفت و از  نشیحرف زدن به من دهد نگاه خشمگ ياجازه  ای دیبگو يتر شیب زیکه چ نیبدون ا آنگاه

 .در خارج شد

 یباشد ول رنبودهیتأث یامشبم ب یخواب یدر ب يدوهفته ا يکما نیا دیتم به خواب بروم، شاشب نتوانس سرتاسر

 یام را مختل کرده بود، از همه بدتر نگران ینداشتم که خواب و زندگ یباالتر از وحشت و نگران یلیمطمئنا دل

دارد؟ به  یو نسبت به من چه حس کجاستبپرسم فرزادخان  یاز کس نجایجرأت نداشتم ا.... بابت فرزادخان

گردانده باشد؛ حال  يآمد اگر فرزاد از من رو یچه به سرم م ایخدا.... شدن نداشتم کیکوهان هم که حق نزد
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احتمال که  نیبه ا یمن حت! بودم؟ دهیفهم یمردانه و خشکش را به خوب يآن که محبت نهفته در پشت رفتارها

 ....کرده بودم اما حاال دایپ نیقیباشند کامال  کردهمرا نشان  یپشت کوه يخانواده 

 !چاره ام یمطرود ب کیفقط  حاال

 سوزم؟ یگناه دارم م نیدانم به عقوبت کدام ینم یدرآمده و من حت نیاطیام به تصرف ش یکه زندگ یدرحال

که  دیآ یم شیپ یمسائل یکه گاه نیفرستاده بود، ا میافتادم که فرزادخان برا يجمله ا ادیبه  اریاخت یب

 .... در آن نهفته باشد يریچه بسا خ یول ستین ندمانیخوشا

باعث شد ارتباط من و فرزادخان در همان شب  تایکه نها يخصمانه ا يافتادم و آن رفتارها يعمه پر ادی به

 !کند ياز من خواستگار حایمحکم شود و او تلو

 »اگر خدا خواهد ریشود سبب خ عدو«

در  ریدانستم کدام خ یقبل نم يبار هم مثل دفعه  نیفقط ا م،یشود برا يریدو سبب خباز هم قرار باشد ع دیشا

 ....انتظار من است

 میبرا يگریام عمل کنم و توکل به خدا داشته باشم، راه د فهیکه به وظ نیراه داشتم، ا کیاکنون فقط  من

 .متصور نبود

ساختم و نمازم را خواندم، سر نماز دعا کردم  ییبرخاستم و وضو دیصبح که از دوردست روستا به گوش رس اذان

دل کندم  تایبا خدا شدم ونها ازیو راز و ن هیمشغول گر یساعت میبعد هم ن د،یکه خدا گره از کار فروبسته ام بگشا

 ...حد وابسته اش نبودم نیکه هرگز تا ا ياز سجاده ا

کردند، هنوز نتوانسته بودم  یفرض م میا دژخنامهربان را نداشتم که انگار مر يآن نگاه ها دنیطاقت د گرید

سروصدا  یکنم ب داریرا ب یآن که کس یب دیرا فراموش کنم، پس با ایرنگ ور یآن همه محبت ب يخاطره 

 ... کردم یرا ترك م میاهایرؤ يکلبه 

را در بغل  -شنگول –محبوبش  يشده و حاال بزغاله  دارینفر زودتر از من ب کی دمیآمدم د رونیدر کلبه که ب از

باحسرت .... شاگردم نیشوم، به محبوب تر کیافسوس که اجازه نداشتم به او نزد ست،ینگر یگرفته و به من م

در آن  یشگیو شرارت هم طنتیاز ش ياثر گریمان ردوبدل شود، د انیم یکه کالم نینگاهش کردم بدون ا

.... و گوشه دار اهیبه فرزاد من داشت، درشت و س یانکار نشدن یکه شباهت یو نافذش نبود، چشمان بایچشمان ز

 ....دانم چرا ینم! دیترس یدرآن حس کرد، او از من م قیعم یاز وحشت فیخف يشد اثر یدرعوض م
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خورد وخودش  یبغل کوهان تکان يدربرابرش مقاومت کردم، شنگول تو یتلخ شدم ول یدچار بغض شیتماشا از

و  دنیکوچکش شروع به دو يکرد، بزغاله با پاها شیرها نیزم يرو یتمقاوم چیه یکوهان ب د،یکش رونیرا ب

آمد حال آن که  شیتازه شد، کوهان آهسته به سو يام مشغول خوردن علف ها یکرد و درچندقدم يباز

شنگول  یشانیبر پ يخم شدم و بوسه ا میبگو يزیآن که چ یداشت، ب زیشدن به من پره کیهمچنان از نزد

 ....خارج شدم اطیزدم و ازدر ح

 انتظار تو چشمم به هر گذر بازآ در

 پدر بازآ يدل آزرده ا میتی منم

 که اشک ستاره چکد ز چشم فلک سحر

 شعله ور بازآ وانهیچو آتش د شوم

 ؟يدل عاقبت کند اثر يو ناله  دعا

 دگر به سر بازآ میعمر صدا دیرس

 و مهر تو برپاست يز مه رو یامتیق

 س و القمر بازآجمع الشم انیم نیا در

 برهوت؟ نیمن در ا دیگل ام يا یکجائ

 تو کالّ؛ ال وزر بازآ يجز وال به

 شرار تمنا کز آتش هجران نیبب

 نکند جنّت و سقر بازآ یتفاوت

 پنهان يام شد یاز گنه و زشت یبگفت

 امام خطاپوش منتظَر بازآ يا تو

 )یمیتکل الیل(

به راه افتادم، نه  زمیوحشتناك و نفرت انگ تیسوئ يبا کوهان به سو دارمید نیکوتاه آخر يمرور خاطره  ضمن

آنچه که فراموش کرده  افتنی يخفقان آور را تحمل کنم، بلکه برا يفضا نیدر ا یکه دوباره زندگ نیا يبرا

 .بودم به آب روان بسپارم
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 نهیس یمشرق به نرم يااز پشت کوه ه دیخورش ي هیاول يها عهیهوا کامال روشن شده بود و طل دمیرس یوقت

را باز  تمیگرفته بودم وارد مدرسه شدم و در سوئ یاز صادق شبیکه د ییدهایبا کل. شکافت یآسمان را م ي

 .کردم

قبل از  طیشرا بایبود، تقر ختهیبه هم نر ادیبار ز نیرا گذاشتم بجوشد و مشغول مرتب کردن خانه شدم، ا يکتر

 .مفقود شده بود زیهمه جا را پوشانده و دفترتلفنم ن فیلط يکه غبار نیام در آن حاکم بود جز ا یهوشیب

 !نبود که نبود یمس ي بهیاز کت يرو کردم، خبر رویسراغ کمد رفتم و بغچه ام را ز به

عاقبت . بود دهیفا یب ینکرده باشم ول شیرورویز بهیکت ينماند که در جست و جو یاز خانه باق ییجا بایتقر

 .کار از دستم خارج شده است گریافتاده و د انیباارزش به دست جنّ ي بهیکت نیکه ا رفتمیپذ

 .شود نیدانستم بدتر از ا یم دیچون بع دمیترس ینم يزیاز چ گریبه صدا درآمد، د تمیسوئ در

 داریسرا زینفرت انگ رمردیکنم بازکردم، پ یبخواهم از پنجره نگاه ایاست  یکه بپرسم چه کس نیرا بدون ا در

 :دمیآن که سالمش کنم بر او غرّ یزد، ب یپشت در بود و چشمانش از وحشت دو دو م

 "!یعوض یبه سرم اومده تو توش نقش داشت یمطمئنم هرچ! لعنت به تو "ـ

نامفهوم که پدرم درآمد  یآنگاه به صورت د،ییپا یکه اطرافش را با وحشت م یدرحال دنیشروع کرد به لرز سراپا

 :گفت رمیتا مطلب را بگ

 میبه خاطر اون طلسم نتونستن مستق یول ،يریتو قرار بوده بم! يچاره م کرد یب نجا،یا یگشت یبرم دینبا "ـ

من عذاب  ،يریبخوره و بم نیچاه تا سرت به زم هیپرتت کردن ته  ،يشد یکشته م يا گهیجور د دیبکشنت، با

کمک ات کردم نابودم  دنیفهم یو دفنت کنم، اگه اونا م رونیب ارمیوجدان گرفتم و گفتم الاقل جنازه ت رو ب

با  ادیز گهید یول يهنوز زنده ا دمیکه د رونیب دمتیاز چاه کش یپنهون از چشم شون نصفه شب. کردن یم

دارن  یها دست از سر من برنم نیا ،یینجایحاال تو ا... پاسگاه يفورا بردم انداختم ات جلو ،يمرگ فاصله ندار

 ".تموم شد یهمه چ! دختر

 :زده و نگران گفتم رتیح

 يکرد کاریتو چ ؟یکش ینم رونیکثافت ب نیچرا خودتو از ا! ستین تیحال يشد ریحاال شم تسخ نیتو هم "ـ

 "رمرد؟یپ

 :داد یربط م یب يکه جواب ها دیشن یرا نم میحرف ها انگار
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از من که به تو کمک کردم زنده  ،ياز تو که با کمک سگ نابودش کرد ره،یگ یاون انتقام مادرش رو م"ـ

 "!کرده جادیو طلسم روا بهیکه کت یاز اون زن ،یبمون

 !است انیدرم زیدختر آن زن نفرت انگ يپس پا.... دمیکش یفیخف غیرا مقابل دهانم گرفتم و ج دستم

 "رو پس بدم که هرگز مرتکب نشدم؟ یانتقام گناه دیمن فقط از خودم دفاع کردم، چرا با "ـ

 :شد یتر م شیهرلحظه ب شیو لرزش صدا دیلرز یم هنوز

و هم  یرو کشت سیشون دفاع کنه، تو هم رئ سیخواست از رئ یشون بود، اون زن م لهیقب سیسلطان رئ "ـ

قهرمان شده، همه شون دراومدن به خدمت  هیسلطان  ي لهیقب يکه االن تو يباعث کشته شدن اون زن شد

 "!گناه تو نهیا. دختر اون زن

 تیبا عجله به سوئ. آدم مست به سمت اطاقش رفت کیتلو تلو خوران مثل  د،یبگو يتر شیب زیتا چ ستادینا

 ازمیسبک و راحت از لوازم مورد ن يکوله  کیرا خاموش کردم و به سرعت مشغول بستن  رگازیبرگشتم، ز

 ادیو فر ستادمیا داریاق سرااز آن که از مدرسه خارج شوم پشت در اط شیو پ دمیدو رونیب تیشدم، آنگاه از سوئ

 :زدم

 "...نکردم، من پسرتو نکشتم یگناه چیدعواها شدم، من ه نیا یمن به ناحق قربون! رمردیکمکم کن پ "ـ

در مدرسه راه افتادم،  يو خسته به سو دیرفته بود ناام ادمیاز  هیگر یو خشم حت یکه از شدت ناراحت یدرحال و

هم من با  دیبود، شا دهیفا ینه، ب ای رونیب دیآ یم نمیبه من دهد و هربار برگشتم بب یهنوز قصد نداشت جواب

 .....را به خطر انداخته باشم تشیجا واقعا امن نیحضورم در ا

و  اتیف یمیقد يبوس غراضه ها ینیم شهیروستا رفتم که هم یاصل ابانیدوشم انداختم و به خ يام را رو کوله

و  رمیبگ طیشهر بل يتوانستم تو یبعدش م. ستادندیا یشهر م نیتر کیبه نزد نیمسافرنقل و انتقال  يبنز برا

را نتوانسته اند بدزدند  میو پول ها يارشعور کارت اعتب یب يخداراشکر کردم که آن اجنّه . بروم سمت تهران

از  يزیچ دنیدزد يبرا ایدانم آ یرا ممکن است کجا گذاشته باشم، هرچند نم دمیکل دهیرس یچرا که عقلشان نم

بودند  ییزهایها نداشتند و فقط دنبال چ نیبه ا يازیهم ن دینه، شا ایداذند  دیبه کل ازیقفل شده ن يکشو يتو

 ستند،ین یخاطر است که آن ها اساسا موجودات باهوش نیهم به ا دیشا. استفاده کنند همیکه بتوانند از آن عل

 زین یمنحصر به فرد ماورائ يها ییتوانا يسر کیام رد شوند و توانند از اجس یاست و م ادیفقط سرعتشان ز

 .دارند
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خودم را  يتا موقتا بتوانم در مواقع ضرور دمیخر ياعتبار یمکارتیبا س متیارزان ق یمیقد یگوش کیشهر  يتو

 یچه خاک دیبا قایدانستم دق یرا از حفظ نبودم و نم يشماره ا چینجات دهم، هرچند ه یاحتمال ياز مهلکه ها

 .زمیبه سرم بر

 یباخود فکر کردم چه اشتباه بزرگ. نا نداشتم یو گرسنگ یکه از خستگ یدرحال دمیبود که به تهران رس عصر

شدن  بیغ نیا يدارم برا یهیبار چه توج نیا! را ترك کرده ام تمیخبر سوئ یمرتکب شده ام که بازهم ب

 يکردم، از سو یفکر نم رارجز ف يزیوحشت کرده بودم که به چ میمش رح يمن آن قدر از حرف ها ؟یناگهان

داد بازگردم به خانه شان، به هرحال کار از کار گذشته و  یها اجازه نم یپشت کوه يرفتار دلسرد کننده  گرید

 .از آن ها حفظ نبودم که خبرشان کنم يشماره ا یمن االن حت

 یم رم،یخودم تماس بگ يام را درآوردم تا با شماره  یگوشکه مقابل خانه مان بود نشستم و یپارک مکتین يرو

 ...یسردرگم نیمردم بهتر بود از ا

خودم  يام زنگ خورد، شماره  یبعد گوش یقیکه قطع شد، دقا نیداشت تا ا یبرنم یخورد کس یبوق م هرچه

 :بود، بالفاصله هول شدم

 ..."پس؟ یچرا الل ؟یکنه لعنت یم کاریتو چ شیمن پ یگوش! الو، الو حرف بزن "ـ

 !شد قطع

 ».....باشد یمشترك مورد نظر در دسترس نم«:شماره گرفتم دوباره

زنده  دهیحتما حاال که فهم! ام تماس گرفتم یکردم با گوش یچه اشتباه ؛يوا! دام افتاده باشم کیکنم به  فکر

 !ام دوباره قصد جانم را خواهد کرد

 دیبه سمت خانه به راه افتادم، با افتم،ی یسرپناه امن م کیهرچه زودتر  دینداشت، من با يدگر سود یمانیپش

تا خودم با  دیریدلواپسم نشده اند؟ درست است که گفته بودم تماس نگ يذره ا یچرا پدرومادرم حت دمیفهم یم

نها چه طور آ یول رم،یدمشان با آنها تماس بگیبخش یو وقت میایکرده اند کنار ب جادیکه مادروعمه ام ا یطیشرا

هرچند ...... ها؟ یزنگ نزنند به پشت کوه کی یتوجه باشند که حت یحد نسبت به من ب نیتوانستند تا ا یم

آنچه که به  هیشب ییسرباال يجواب ها یمن تماس گرفته باشند و آن سارق عوض يکه با شماره  ستین دیبع

 یجواب ها را باور کنند؟ مگر خود احمق ب نیخانواده ام ا دیکرده باشد، چرا نبا سالار شانیها داده برا یپشتکوه

 نیاز آنها داشته باشم؟ کاش هرگز چن یتماس ایرا بشنوم و  شانیخواهم صدا یشعورم به آنها نگفته بودم که نم
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 نیدل مادرم تا ا شکستنکنم مجازات  یباور نم ایخدا.... بودم دهینکرده بودم و همان اول مادرم را بخش یغلط

 ام را به حضورت برسانم؟ یمانیو پش يمراتب شرمسار دیباشد، چگونه با نیسنگ حد

که قفل ها عوض شده  دیرس یمتأسفانه به نظر م یرا که داشتم به قفل انداختم تا در را باز کنم، ول يدیکل

من کجا بودم  یالبد اطالع داده اند ول! هستم من یعجب احمق.... چه؟ چرا به من اطالع نداده اند؟ یعنی! باشند

 کنم؟ افتیرا در امشانیکه پ

وگرنه  ستندیکه نه؛ قطعا خانه ن دیشا ستند،یخانه ن دیشا... داد، ده ها بار، صدبار یجواب نم یرا فشردم، کس زنگ

 .....نژاد من دم در بود یمعصوم نیتا االن حس

داشته باشم تا  زین یخانه مان بود رفتم تا نماز مغرب و عشاءم را آنجا بخوانم و پناهگاه کیکه نزد يمسجد به

 دیتر نداشتم، با شیچاره ب کیباز نکرد و من  میدر را به رو یبعد از نماز هم کس یحت یخانواده ام برگردند، ول

خانه شروع کردم،  نیتر کیاز نزدپس ! نداشتم امشانکد چیاز ه يکه شماره ا یرفتم درحال یاقوام م يبه خانه 

 .....خاله زهره

 !نبود

 !او هم نبود..... دیسع ییدا: يبعد ي خانه

 !عموجواد؛ نبود...... يبعد

 شان زده؟ بیامشب کجا غ یها همگ نیچه؟ ا یعنی

 !يفکر کنم؛ عمه پر زین نهیگز نیآخر شب بود که مجبور شدم به آخر تایهم نبودند، نها میها مادربزرگ

 !!بود یکی نیا

 باشد؟ دیفقط او با یهولناک طیشرا نیدر چن قایکه دق نیا ا؟یخدا ستین بیعج

 ....خشک شد میگلو دمیرا از پشت اف اف شن شیصدا یوقت

 "!ه؟یک "ـ

 ".دیلطفا باز کن ،يسالم، منم عمه پر "ـ

 "ندارم که؟ يریتصو فونیآ ه؟یمنم ک "ـ

 "باشم؟ یکنه که ک یم یبرادرزاده تم، چه فرق یعنی يگم عمه پر یم یوقت.... خب "ـ

 :نامهربان بود یلیخ

 "!یمهتاب باش ایخوره بهت مهرنوش  ینم "ـ
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 شمارد؟ ینم شیمرا جزو برادرزاده ها یعنی

 ".نبمیمعلومه که نه، من ز "ـ

 :نامهربانش ناگهان متعجب شد يصدا

 "!!....نب؟یز! ؟یچ "ـ

 قدر؟ نیتعجب کرد ا چرا

 "عمه؟ یکن یحاال باز م "ـ

پله ها  يآپارتمان شدم، آسانسور نداشتند و من همه  يو وارد راهرو دمیکش یبازشدن در آمد، نفس راحت يصدا

 .پله جان دهم نیآخر يرو یبود از خستگ کیکه نزد یسوم رفتم درحال يرا تا طبقه 

 :تعجب و خشم داشت انیم یو ابروانش حالت ستادهیدر ا يجلو عمه

 "؟یکن یم کاریچ نجایا "ـ

 :انداختم و نفس نفس زنان گفتم نیزم يام را رو کوله

 ".تو امیمردم عمه، توروخدابذار ب یاز خستگ "ـ

 !ردیانگار که بخواهد سنگر بگ ستاد،یپشت سر مادرش ا دیهم دو پرستو

 :انداختم شانیبه هردو يزیتمسخر آم نگاه

 "د؟یکن ینگاهم م يجور نیکه ا ستمین يعمه، من برادر زاده تم، دختر ابوبکر البغداد"ـ

 "؟ياز کجا اومد قایتو االن دق.... ایثان ،يدارم و نه برادرزاده ا ياوال که من نه برادر "ـ

 :گرفت حرصم

 "!نه؟ ایتو  امیخبرمرگم ب نیذار یپروازم از تورنتو نشست، م شیساعت پ هی نیمن هم "ـ

 :گفتم تیگذشتم با عصبان یقفل شد، از کنار پرستو که م میمشکوکشان رو يکنار رفتند و نگاه ها دیترد با

 "ها؟ يریم یبه بزرگترت نم یسالم کن "ـ

 !شعور ینگفت ب یچیه

 :کرد يبه کوله ام اشاره ا ریام با تح عمه

 "برون؟ یبل.... واسه.... یتو مگه امشب نرفت "ـ

به افکار احمقانه ام زدم، مرا بگو که  يه انبودند؟ خند مانیها لیکدام از فام چیه نیهم يپس برا! دمیفهم تازه

 !شده اند نیاطیش يطعمه  لیفام يفکر کردم همه 
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 "د؟یبرونه؟ پس شما چرا نرفت یاوا امشب بل "ـ

 :شد یعصبان یو حساب دیچهره درهم کش دوباره

باز هم  دیبهم گفت؟ واقعا با دیدهنش رس یکه مادرت هرچ يپدرسوخته؟ فراموش کرد يانداز یمتلک م "ـ

 "آدم حسابتون کنم؟

 :مطلب را نگرفتم

 "فه؟یبا کل طا ایفقط با مامانم دعوات شده  "ـ

 "!ست ماشاهللا فهیطا هیمامانت خودش  ر؛ینخ "ـ

 "د؟یخب پس چرا با همه قهر "ـ

 زد؟ یحرف م يجور نیدانم چرا ا ینم

و  دیمونیمثال پش یالک یکه بگ جانیا ياومد يپاشد تیوضع نیسر به سرم نذار حوصله ندارم، تو با ا نیبب"ـ

 "؟!برونت یبل امیب یکن میراض

 :چرخاندم یحوصلگ یرا با ب چشمانم

 ".....رو نداشـ یینه عمه جان من فقط امشب جا "ـ

 !برونم؟ یچه گفت االن؟ بل نیبه خود آمدم، ا ناگهان

 "!....برونم؟ یبل! ؟یچ "ـ

کچلم از  يزنم، شوهرعمه  یحرف م یخیبه هم نگاه کردند که انگار به زبان مر يجور کیو دخترش  عمه

 یآمد و ب رونیب یراه راه آب ي ژامهیکوتاه وپ نیآست دیسف ریادبانه شامل عرقگ یب اریبس پیت کیبا  یاطاق عقب

 :گفت کیسالم و عل

البد واسه حفظ آبرو ! دیخوش باش دینداره؛ بر دهیخانم، فا گهینه د د،یبکش شیو با پا پ دیبا دست پس بزن یه "ـ

 ".وگرنه دلتون واسه عمه تون نسوخته! نه؟ ،یمنت کش يدوماد اومد لیجلو فام

 !خاله زنک کهیمرت د؛یگو یچه م گرید یکی نیندهم ا تیبودم که اهم رانیو ح جیآنقدر گ هنوز

 "امشب چه خبره؟ دیتکرار کن گهیبارد هیشه  یم... يعمه پر "ـ

 :دهانش گرفت و گفت يدستش را جلو ستوپر

 "!کنه وونهیخواد ما رو د یم ایشده،  وونهید ایبرون رو به هم زده،  یبل نیا ایمامان، "ـ

 :شد رهیو به چشمانم خ دیرا درهم کش شیابروها عمه
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از من غمخوارتر  ؟يبرون رو به هم زد یبل! قهر؟ يهمرات؟ نکنه اومد هیکوله چ نیا ؟يتو االن از کجا اومد "ـ

تازه  دیکرد کهیدلمو هزارت ینیچ دیزد یوقت! گه؟ید يدیفهم یاالن م دیبهم؟ با يکه پناه آورد ومدین رتیگ

 "!منم که اول و آخر دلسوزم نیاومد ا ادتونی

 :نداشتم ینه؟ ظاهرا حق انتخاب ای میبگو يزیربطش چ یب يتوانم دربرابر رگبار حرف ها یم ایدانستم آ ینم

 "....نم "ـ

 !.....داد که ساکت یبه من عالمت م یانگار چشمان آت م،یبگو يزیچ نتوانستم

 :ستمیخم شده بود نگر میکه صورت عمه ام رو یینشستم و عاجزانه به باال، جا نیزم يجا رو همان

 "من باهاش حرف بزنم؟ دیریبابامو بگ يشه شماره  یعمه م "ـ

 :کرده بود یام پاك قاط عمه

 ینکبت ي افهیق نیبرون با ا یتو از وسط بل. خورم یهاتونم نم يباز نیگول ا! يفکر کرد ؟یمن و منت کش "ـ

 "!؟یچ..... ؟یچ یکه بگ نجایا ياومد يپاشد

 :ها تکرار کرد یبه صورت پرستو نگاه کرد و مثل روان و

 "!؟یچ یعنی!.... ؟یچ "ـ

چشمانش  يداد و صورتش قرمز شده بود، حس کردم وحشت تو یدهانش فشار م يپرستو مشتش را رو هنوز

 :کرده بود یشوهرعمه ام هم قاط یاست، حت

 "!که انگار از جبهه برگشته؟ نیشون باشه؟ ا یمهمون يتو زیدرست شده و ترو تم دیمگه االن نبا نیا يپر "ـ

 :دمیخفه پرس ییام را چنگ زدم و با صدا کوله

 "!کجاست؟... تاالر "ـ

 :زد ادیفر يعمه پر د،یقاپ زیم يتلفن را از رو یو گوش دیکش یغیپرستو ج کدفعهی

 "؟یبکن يخوا یم کاریچ "ـ

 ....را گرفت يتوجه به او شماره ا یب پرستو

 "!جون سالم ییدا! الو؟"ـ

 :داد زد يپر عمه

 "؟يزنگ زد یخاك تو سرت، واسه چ "ـ

 :به مادرش نکرد یتوجه پرستو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 "اونجاست؟ نبیجون ز ییدا "ـ

 !به دهان پرستو منتظر جواب بود رهیخ یام هم حاال ساکت شده بود و چهارچشم عمه

 "د؟یمطمئن! ؟یچ"ـ

 ...نفرت آلود به من دوخت یداد و به حالت رشکلییکم کم تغ هیآن حالت وحشت اول يبعد نگاهش به جا و

 "!دارن فیتشر نجایا شونیا ر،ینخ "ـ

 :شد دهیپدرم به وضوح شن يآن طرف چه خبر است، صدا میتا ما هم بشنو فونیآ يزد رو و

 "کنه بابت رفتار مادرش؟ یاز شما عذرخواه ادیرو معطل کرده که ب یمهمون یعنی "ـ

 :کرده دایپ شیزهرها ختنیر يبرا یمناسب تیکه موقع نیاز ا یخوشحال و راض پرستو

 "!امشبش نداره، بلکه به ما پناهنده شدن یروحشون هم خبر از مهمون ایگو شونیجون، ا ییدا رینخ "ـ

 تیثیآبرو و ح نیکرد یکینکنه شما دست به  ه؟یچه کوفت گهیپرستو؟ پناهنده د یگ یچرا چرند م ؟یچ "ـ

 "صرفا جهت انتقام؟ نیماروببر

 هیفرود اومده رو باند اعصاب ما، با  ماشونیحاال هواپ نیشما رو نکرده، دختر خانمتون هم تیثیقصد ح یکس "ـ

 یلیبه شوفر تر شتریشم ب افهیزنه و ق یتنش زار م يرو يداغون تر از خودش، گرد سفر هم بدجور يکوله 

 "!نبرونش هست یآبرودارمعطل بل ي فهیطا هیکه امشب  یتا دخترخانم ههیشب

آن طرف چنان شوکه شدم که قادر نبودم  يصداها دنیواقعا من از شن یگفت، ول یچرند م يادیداشت ز گرید

 ....شده دفاع کنم جادیا طیاز خودم و شرا یحت

االن . بهیو غر يخود يواسه ما نذاشت جلو تیثیآبرو و ح! ایح یسر ب رهیخ نجایا ادیبهش بگو جرأت داره ب "ـ

 ".مرس یاونجا خدمتش م امیاالن م نینگهش دار. کنن یسالن رو ترك م تیهمه دارن با عصبان

 :شوهر عمه ام در را قفل کرد و خطاب به عمه گفت فورا

 "!به تخت نشیببند "ـ

 :دمیبر او توپ یعصب

 "نجا؟یخواستم فرار کنم چرا اومدم ا یاصال اگه من م ن؟یبد ادمیترك اعت نیخوا یمگه م یچ یعنی "ـ

 :حق به جانب گرفت يا افهیام ق عمه

 "!جذاب و ترسناکه یلیشه خ یخشن م یچون داداش وقت یفرار کن یداشته باش میتصم گهیاالن د دیشا "ـ

 :کرد یفیشوهرعمه اعتراض خف تاینها م،یشد رهیبا استفهام به صورتش خ هرسه
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 "بود اون وسط؟ یحاال جذاب چ"ـ

 :اوردیخودش ن يام به رو عمه

خوشحال باشم که حال  دیکه االن با نیسر؟ گو ا رهیخ يبد یجواب داداش رو چ يخوا یحاال االن م"ـ

من  ؟یواسه مون گذاشت یها چ بهیاون غر ياالن جلو ،یآبروم ،یتو برادرزاده م یول ،یمامانت رفته تو قوط

 بهیغر نیب فتهیراه ب يزیآبرور ينجوریمامانت رو حرص بدم تا آدم شه، نه که ا یچند وقت هیخواستم  یم تاینها

 "!ها؟ ست؛ین زادیمثل آدم تیچیکنم که ه کاریمن االن با تو چ ؟يو خود

 :دمیبر يادیاش را با فر یطوالن نطق

 "گه؟ید هیچه خبره؟ دوماد کدوم خر نجایبه من بگه ا یکی"ـ

 :به خود گرفت طنتیاز ش يپرستو هاشور ي افهیق

همون شب ! ازدواج کنه ونیقل یمجبورش کردن با اون ن نویا) يمخفف مامان پر( ؟ينگفتم مانپر "ـ

 یم پیخوش ت يکنه؟ خب معلومه، من هم اگه فرداش اون آقا یبا اکراه نگاش م نبینگفتم ز يخواستگار

 "!دادم یجواب مثبت م یعمرا اگه به پلنگ صورت میاومد خواستگار

 ....؟یپلنگ صورت پ؟یفرداش؟ خوش ت ون؟یقل ین! ؟یچ

 "ه؟یسامان دیجاو..... برون من و یبل.... امشب "ـ

 "!استخون دیبله، جاو "ـ

 :زد بینه عمه

 "!مؤدب باش پرستو"ـ

 .نگفت يزیچ گریگرداند و د يفقط با اکراه رو پرستو

 ای) اسیسن آندر يمثل قهرمان باز( دیدانم پدرم با جت پک رس ینم میطور که ما مشغول بگومگو بود همان

 شیاألرض کرد که ناگهان هفت هشت ده بار زنگ را پشت هم فشار داد و عمه ام بالفاصله در را برا یط

وحشتزده از خشم پدرم که تا به حال به  گرید يسو مشتاق بودم سر از ماجرا درآورم و از سو کیگشود، حاال از 

 ....بودم دهیشدت ند نیا

 یدلتنگ ياز عزا یحاال بروم بغلشان کنم و دل ایهر شد، خداخشم ظا تیپدرومادرم در نها يباز شد چهره  درکه

 از شرافت از دست رفته ام دفاع کنم؟  ستمیبا ای نم،یبب يکمتر بیکه آس يگوشه ا کیفرار کنم  ایدرآورم 
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خانواده اش حضور نداشتند، چه قدر هم  ياز اعضا کی چیکه ه یبود درحال ستادهیا دیسرشان جاو پشت

 !!....یبود شاه داماد کذائ دهیسبه خودش ر رسرشیخ

محکم به صورتم زد که برق از  یلیس کیآورد و  ورشی میچرا که پدرم ناگهان به سو میبگو يزینکردم چ وقت

کار  نیکه من توقع داشتم مادرم ا یمن و پدرم درحال انیزنان خودش را انداخت م غیج يعمه پر د،یچشمانم پر

 نیهم او بزند ا یلیس کیکند که  یمرا آماده  شیدارد دست ها زیمادرم ن دیرس یرا بکند؛ اگرچه به نظر م

 !)دارد نهیمادرم در کل وسواس قر(شوم؛  زانیطرف تا م

 :پدرم خانه را لرزاند ادیفر يصدا

و  يآبرو ازش فرار کرد یکه تو ب یخرج افتادم واسه اون سالن یها؟ کل! شرف؟ یب یکن یم یچه غلط نجایا"ـ

 یکل تیوضع نیتو ا! بشه اقتیل یخونه برگزار نشه که کالس کار تو ب يتو میخبرمرگمون خواست نجا،یا ياومد

 "!یو آبرومونم که رفت به کل میضرر کرد

 ....خبر است یوصلت ب نیبه خدا روحم از ا میکه بگو دیچرخ ینم زبانم

 :پدرم را گرفت و چاپلوسانه گفت يزوآمد و با شیحد از او متنفر نبودم پ نیکه هرگز درتمام عمرم تا ا دیجاو

با آبرو و شرافتمون  يجور نیبود که ا یحرف حسابش چ نمیبب نیپدرجان؛ اجازه بد دیخودتونو کنترل کن"ـ

 "کرد؟ يباز

 :برد یزد شب خوابش نم یهم اگر حرف نم مادرم

 "!نجا؟یا ياومد يبود که پاشد یحاال جا قحط "ـ

 نیا د؛یگرانه در گلو خشک خیتوب يممتد نطق ها يچند لحظه  يبه او چشم دوختند و برا ریبار همه با تح نیا

 !است يرعادیغ يماجرا نیقسمت ا نیتر تیواقعا کم اهم

 :حمله اش را به جانبم گرفت زیمادرم در آمد دوباره نوك ت ياز شوك جمله  یوقت پدرم

 "!؟یش میجکه بعدش  شگاه؟یرم آرا یتنها م یگفت نیپس واسه هم "ـ

 :خارج شد میاز گلو ییام گرفتم و به زحمت صدا نهیسبابه ام را ناباورانه رو به س انگشت

 "!من؟...م..م"ـ

 :را به هم زد هیمادرم بازهم تمرکز پدرم و بق يصدا

 "!نه پس، عمه ت "ـ
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من گرفتار همان ! سرم آمده ییچه بال دمیفهم یاکتفا کرد، حاال تازه داشتم م يبه چشم غرّه ا يپر عمه

 ....سر معلم سوم آمده بود هشیشده بودم که شب یبتیمص

چاره مرده  یآن معلم ب یاصل ينسخه  یوجود داشت، من زنده بودم ول انیم نیا یتفاوت اساس کیحال  نیا با

 !بود

 یذاشت و من پناتمام گ رزادخانیکه ش يچشمم عبور کرد، جمله ا شیگذشته از پ يلحظه تمام صحنه ها کی

 نیا دندیفهم یشد وقت داریکه درچشمان کوهان و فرانک پد یقیوحشت عم» ....بعدش هم که«: نشدم رشیگ

به فرانک که سکوت کند واخطارش به من که از کوهان دور شوم وگرنه  سایهوش بوده ام، تلنگر آتر یدوهفته ب

 دمیجد يام بود که زنگ زد به شماره  یقبل يکه از نظرم گذشت شماره  يزیچ نیآخر.... کشد یخودش مرا م

 یبل یمهمان ده،یاو حاال خدمتم رس! و فقط سکوت کرد تا مطمئن شود خودم هستم و به موقع خدمتم برسد

 !آبرو شوم یبدنام و ب لمیو فام دررا ترك کرده تا من در مقابل پدروما نمیبرون دروغ

 !که من اصلم و او بدل؟ نیها؟ ا نیاالن به ا میبگو چه

 وحشتناك را؟ يقصه  نیباور خواهد کرد ا یکس چه

 م؟یهست یکیشک ندارد من و او  یکرده که کس يخوب نقشم را باز نقدریچگونه به شکل من درآمده و ا او

مدت  نیکه اجنّه هوش و تفکر انسان را ندارند؟ پس او چه طور توانسته در ا نیمگر نه ا ست؟یمگر او جن ن

تا با  ندیرا کنارهم بچ زیق همه چیدق نقدریهم بو نبرد؟ چه طور توانسته ا یکند و کس يانسان را باز کیقش ن

 را به فنا دهد؟ میظرافت تمام آبرو

و  يشرمسار يپدرومادرم که به جا د،یطول کش يا قهیکه در سکوت از ذهنم گذشت کمتر از دق يافکار تمام

توانستند در رد  یم زیرا ن گریاز جنس د یوحشت يبودند و حاال ردپا هدیوحشت فقط تعجب را در چهره ام د

 يزیو من از چه چ ستیچموضوع  نندیدهند کم کم ساکت شدند و به من چشم دوختند تا بب صینگاهم تشخ

 کنم؟ یو ناباور نگاهشان م جیقدر گ نیام؟ چرا فرار نکرده ام و چرا ا دهیآن ها ترس هیو تنب خیاز توب شیب

 :به جلو نهاد و گفت یبود قدم دهیکه خطر را بو کش دیجاو تاینها

 "ه؟یمشکلت با من چ یبگ يخوا ینم زم؟یشده عز يزیچ نب؛یز "ـ

سرم  یاست که آن لعنت ییاز بال یهم قسمت نیا..... دمیزند؟ ها؛ فهم یحرف م مانهیبا من صم نقدریچرا ا او

ازدست دادن  يبرا يزیچ گرید.... من. توانستم داشته باشم نابود کرده یرا که م ییها تیاو تمام موقع.... آورده

 ....از دست داده ام شهیهم يندارم چراکه ظاهرا فرزاد را برا
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 :نگاهش کردم و به زحمت پاسخش دادم یتلخ به

 "!جواب مثبت دادم؟..... به تو... من "ـ

به سرم خورده و حافظه ام  يضربه ا دیشا ایم بود که شک نکرد مشاعرم را از دست داده ا يقدر سؤالم جد آن

 ....پاك شده

من ! ها بخندم وونهیمثل د ایکنم  هیگر یدونستم از خوشحال ینم دیبهمون خبر داد یتلفن یوقت زم؛یبله عز "ـ

نداشتم،  یحس خوب يدادم که جوابت مثبت باشه چون از نگاهت شب خواستگار یدرصد احتمال نم هی یحت

 الیروز و شب با خ میرو گذاشت يکه قرار نامزد يهفته ا هی نیا يتو..... ادیازم خوش ات نمکردم  یاحساس م

 "....تو سرکردم و حاال

 :بلند قطع کردم ییعاشقانه و چندش آورش را با صدا يها حرف

 "؟یکن یم فیو مجنون برام تعر یلیل يجوابم مثبت بوده، تو قصه  دمیمن فقط پرس "ـ

کنده شدم و  نیزم يکه بود از رو یپدرومادرم به هر فالکت نیدر برابر نگاه مالمت گر و خشمگ آنگاه

 .... برخاستم

جز  يچاره ا یو پرستو باشد ول يمخصوصا اگر در حضور عمه پر ست،یخوردن راحت ن یدانم برچسب روان یم

 :نداشتم قتیحق انیب

 "!من جا زده يکه خودشو به جا هیکس ستم،یکه به تو جواب مثبت داده من ن یاون "ـ

 :تمام اظهارفضل کرد ییبا پررو پرستو

 "!هم به محاسنت اضافه شد نیا یکه به سالمت یچندگانه نداشت تیفقط اختالل شخص "ـ

 ....زدم یحدس م دیبا! يوا

 ....حرف ها گذشته بود نیبا او دهن به دهن بگذارم، کارم از ا نخواستم

و صرفا جهت زجر  دیرس یبه نظر نم یکه اصال واقع یشده بود با بغض نیسردلش سنگ یلیخ ایکه گو مادرم

 :دادنم بود گفت

 یاولش که جواب نم! يریبگ يطور نیفرزادخان رو ا يراهش نبود که انتقام رفتار اون روز ظهرم جلو نیا "ـ

!) داده حیتوض شیبرا نیسبود که احتماال ح مایمنظورش همان حالت هواپ( يبود مایو همه ش رو هواپ يداد

حاال هم که با جواب مثبتت  ال؛مون تو هول و و یگذاشت یو کل میریاصال باهات تماس نگ یبعدش هم که گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٥٠ 

عمه ت  ایانتقام بود؟ اصال من  هیها فقط واسه  نیتمام ا د،یآقاجاو يرو دست ما و خانواده  يذاریخرج م یکل

 "؟يکرد يخودت باز يچرا با آبرو!! به درك

 :دیکلمه اش را شن کیفقط  دیباشکوه جاو یسخنران نیتمام ا از

 "!فرزادخان؟ "ـ

 !اعصاب بود يرو یلیدختر خ نیپرستو به هوا بلند شد، ا يخنده  يصدا

 :باال داد و گفت ییشعور ابرو یخندان پرستو نگاه کرد، دخترك ب ي افهیبا استفهام به ق دیجاو یوقت

به !! یت با فرزادخان پشت پا بزن ندهیآ تیبه موقع يجور نیمامان وعمه ت ا درست نبود به خاطر چزوندن "ـ

 "نه؟ گه؛یهرحال اون هم خواستگارت بوده د

سر  يعمه پر دیبگو يزیو تا خواست چ ستادیا یسرخ شد و فکر کنم قلبش هم داشت از حرکت م دیجاو

 :زد ادیدخترش فر

 "؟یزن یکه م هیحرف ها چ نیبچه؛ ا یالل ش "ـ

 یتیهم بدش آمده باشد، اصال چه اهم دیدانم؟ شا یچه م! امدهیهم بدش ن چیکامال مشخص بود که ه یول

 ....دارد؟

 :روانه داشت میپرخاش به سو يعاشقانه را در بسته بند يناله ا دیجاو

 "ونه؟یدرم گهیخواستگار د هی يپا نه؟یپس موضوع ا "ـ

 :مرده لیذل يپرستو دوباره

 "!ست رزادهینفر که ام هیتو  يجلو! ام يچه خواستگار! اوف "ـ

 جگاهمیگ يرا رو میشد؛ دست ها دهیسوت ممتد کش کی شیصداها در سرم گنگ شد و به جا يلحظه ا يبرا

افتد؟ من فقط و فقط به فرزاد  یدارد م یو چه اتفاق ندیگو یچه م دمیشن ینم گریگذاشتم و چشمانم را بستم، د

از من دور کرده  شهیهم ياو را برا شیپ يهفته  نیکه هم یطیکه نخوانده بودمش و بل یامکیو پ دمیشیاند یم

 .....بود

خواهم  يجا یپشت کوه يدانستم در آغوش خانواده  یفقط و فقط اگر م زمیمهلکه بگر نیبودم از ا حاضر

دانم  یکه نم ییاجز خد.... یچینداشتم؛ ه یچیمن اکنون آن ها را هم نداشتم، من درحال حاضر ه یداشت ول

 !گزنده است؟ نقدریچرا ا یحکمتش گاه
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 دندیدو دیدوشم انداختم و با عجله از در خارج شدم، پشت سرم مادروپدرم و جاو يام را برداشتم و رو کوله

 یاز آن ها را نم يکلمه ا یکرد و من حت یرا با مادرم م شیبگومگوها نیعمه ام را که آخر يو صدا رونیب

متوقف شدم و برگشتم و نگاهم  جبارچنگ انداخت و من باال میمردانه به بازو یکوچه دست يدرست تو دم،یفهم

 :متعجب پدرم دوختم يو تاحد نیرا به چشمان خشمگ

 "؟یبته رفتار کن یدختر ب هیمثل  میذار یم يفکر کرد ؟ير یکجا در م "ـ

 :دیلرز یم یکه از درماندگ ییبا صدا دم،ینال

 حیرو توض ییزهایچ هیبراتون  دیحرف ها رو ندارم، من با نیتحمل ا گهیدارم که در برم، فقط درو ن ییمن جا"ـ

 "....نید یشما اجازه نم یبدم ول

 :عمه ام خالص شده و حاال خودش را رسانده بود به ما دوباره عقده اش سرباز کرد ریکه تازه از گ مادرم

 "؟ينه و عمه پر یشکیه! گه؟یمن د يبه سرتاپا يخوب ببار یخواست یم نجا؟یا يبود که اومد یجا قحط "ـ

 :خودم و عملکردم با تمام توان به دفاع پرداختم از

 یب يدخترفرار هیمثل  کیتار يها ابونیخ يداد که تو یدلتون رضا م ؟یموندم نصفه شب یم دیمن کجا با "ـ

رو هم به لطف  نجایا ،ییمراسم کذاامشب همه دعوت بودن به اون  لیسروصاحاب سرگردون باشم؟ فک و فام

نشسته  يانتظار هر خطر به ابونیخ يگوشه  دیوگرنه االن با ام،یتونستم ب يشما و عمه پر یدائم يدعوا

 "!باشم

 :دیبا پدرم ردوبدل کرد و دوباره برمن توپ ینگاه رتیبا ح مادرم

 "وقت شب؟ نیا یبش ابونهایکه آالخون واالخون خ يکرد یاز مراسم فرار م دیاصال چرا با "ـ

 :دمینال یدرماندگ با

 "بدم؟ حیتوض نیذار یقسم بخورم که روحم هم خبر از مراسم امشب نداشت؟ چرا نم یبه چ"ـ

 :شد دتریجد یخیدست به دامن توب یاگرچه باور نکرده بود ول مادرم

 "نجا؟یکه بهتر بود تا ا نیخونه؛ ا یگشت یالاقل برم "ـ

 :از کجا شروع شده میها یآمد بدبخت ادمی تازه

 "اومدم تو خونه؟ یم دیبا يمن چه جور د،یشما که قفل درو عوض کرد "ـ

 :پاسخ داد ریبار پدرم متح نیا
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ازش سوء استفاده کنه  یکیکه ممکنه  يهم کرد دیتأک ،يرو گم کرد دتیکل ینگفت شیمگه خودت هفته پ "ـ

 "!میهم به خودت داد دیکل هیو  میما هم قفل رو عوض کرد ،يدزد نجایا ادیو ب

 !فکر همه جا را کرده و نقشش را خوب ارائه داده است هیجانور مجهول الهو نیظاهرا ا! اوه

 :دمینال عاجزانه

 ".گم یم ویاونجا همه چ.... کنم یخونه؛ خواهش م میبر "ـ

جمع مان جمع  میدیسر یهم با دعوت خودش به همراه ما آمد خانه مان، وقت دینبود، جاو يگرید يچاره  ظاهرا

سالم  یو حت ستندینگر یو نوششان م شیکه گند زده بودم به ع یبا اخم نشسته و به من نیشد، حسن و حس

خواهند شد؟  یکرده اند چه حال یندگدلم بگذارم؟ اگر بفهمند با بدل من دوهفته ز يها را کجا نیا! هم نکردند

برآشفته بود، او که با  یاو هم حساب.... را ندارد، کوهان یمیوحشت عظ نیطفل معصوم طاقت چن نیا.... نیحس

که در  نیگفت حاال چنان وحشت زده بود، حس یاجنّه قصه م یدر عروس دنیخاص خودش از رقص طنتیش

 ....همان حد هم شجاعت نداشته هرگز

 :شدم خکوبیگفت درجا م نیآنچه که حس با

 "!؟يپشت کوه بود "ـ

 ...دوختند و دنبال جواب سؤاالتشان در صورت هم گشتند چشم گریبه همد ریبا تح همه

 "چه طور مگه؟ "ـ

 :به سرووضعم کرد يا اشاره

 "بود، نه؟ تتیسوئ يتو ادمهیکه  یمانتو و کوله ت تا جائ نیا "ـ

 !بچه نیچه قدر بادقت است ا.... ایخدا آه

از آن ها خواستم بدون حضور حسن . ندادم و فقط به چشمان پدرم چشم دوختم که ظاهرا نگران شده بود یجواب

کردند  یبرادرانم که فکر م يو در برابر دلخور رفتندیآنها پذ م،یرا بگو زیاطاقم تا همه چ يتو ندیایب نیو حس

 .کنم به اطاقم آمدند یرا از آن ها پنهان م یجذاب یلیموضوع خ

 

 :دانستم از کجا شروع کنم ینم

کرده از طرف من واسه  داشیکه پ یبعدش متوجه شدم کس.... شیگم کردم، درست دو هفته پ مویمن گوش"ـ

که حرفامو بزنم  نیا يبرا یهستم، ول یقربان هیدرواقع من . من جواب داده يبه جا ایفرستاده  امیهمه پ
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هرچند که مطمئنم شما  گم،پشت کوه درس دادن ب ين توکه قبل از م ییراجع به معلم ها ییزهایچ هیمجبورم 

 "...بدن حیپشت کوه بخوام براتون توض يالزمه که از بچه ها نیبنابرا د،یکن یهرگز باور نم

 :دیحرفم را بر مادرم

و پوکتم خبر داشته باشه، خودم صد بار اون  کیج ارویباشن و اصال  دهیدزد تمیکه گوش رمیگ! چرند نگو بچه"ـ

خودمون  شیجا پ نیزدن، تو هم تویگوش یگ یکه م يدو هفته ا نیهم يتو دمیدستت د يرو تو یگوش

 "!يبود

کرد مرا  ینداشت، اگر باور نم میخواستم بگو یرا که م يزیچ دنیاز وضع و حال مادرم داشتم، او طاقت شن خبر

کرد  یاگر هم باور م اورند،یه سرم بچه ب ستیتحت مداوا قرار خواهند داد و معلوم ن شمیکه روان پر نیا الیبه خ

 :کنم یشمجبور شدم خواه تایممکن بود از ترس و وحشت سکته کند، نها

 "تنها صحبت کنم؟ دیتونم با آقاجاو یم "ـ

 . میدر اطاق تنها ماند دیو من و جاو رفتندیردوبدل کردند و به هرحال پذ گریکدیبا  نانهیبدب ییها نگاه

 یآورده بودم روشن کردم، فکر م تیرا که با خودم از سوئ یکه بخواهم صحبت را شروع کنم لپ تاب نیاز ا قبل

آمده که به آن  ینداشت به کار بدلم نم يکس از آن خبر چیگذاشته بودم و ه شیکه برا يکنم به خاطر رمز

 !)رمز گذاشته بودم کیام هم  یگوش يکاش برا. (دستبرد نزده

 :بود، از او عذرخواستم میمشغول تماشا رتیدرسکوت و ح دیجاو

 ".رمیتماس بگ یمن مجبورم قبلش با کس د،یآقاجاو دیببخش"ـ

 .»کنم یخواهش م« یتکان داد به معن يسر

 :روشن بود، قلبم از درد فشرده شد k1 چراغ

 »!مهندس سالم«

 :تا جواب داد دیطول کش یلحظات

 ».سالم«

 :بود بغضم بترکد کینزد

 »کوهان؟ یترس یم ازم«

 :مکتوب ما باشد يجلو و شاهد مکالمه  دیایخواستم ب دیاز جاو ياشاره ا با

 »!ترسم یچرا؟ آره م دروغ«
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 »؟یترس یمگه من چه کار کردم که م چرا؟«

 ».برم، خداحافظ دیبا من«

 یاصل يز يز نیممکنه بدل باشم، بب یکن یکه فکر م یترس یخاطر ازم م نیکنم نرو، اگه به ا یم خواهش«

 »اد؟یبه سرش م یکه چ ستیبرات مهم ن ؟یکمکش کن يخوا ینم! هیاالن چه حال

 :گذاشت که از رفتن منصرف شد ریتأث شیحرف رو نیا انگار

 »!يدیباالخره فهم پس«

 :دیپرس ریبا تح دیجاو

 "!؟یاصل يز يز"ـ

 :تکان دادم يسر

 "!لطفا فقط نگاه کن"ـ

 :دیفقط نگاه کند، فورا پرس نتوانست

 "هستن؟ یک شونیا"ـ

 !شود، مردك یم یرتیغ میکه برا نیگرفت از ا حرصم

 ".پشت کوه يشاگردمه، تو"ـ

پرستو  شیهمان فرزادخان است که به فرما يفکر کن بداند برادرزاده  د؛ینپرس يزیچ گریتکان داد و د يسر

 !است رزادهیام کی دیدربرابر جاو

 :کردم پیکوهان تا يبرا

معلم  نیبه سر سوم یچ یبهم بگ گهیبار د هیدارم  ازیتازه م قرار گرفتم، ن يها یمرکز بدبخت قایاالن دق من«

 »اومد؟

 »؟یچ یبرسون بیمن آس يز ياگه به ز ؟یچ یبدل باش اگه«

 !)...من يز يز(لبخند زدم  اریاخت یشد و ب اقیقلبم سرشار از اشت زشیخطاب محبت آم نیا از

 :کردم پیر و دلتنگ بودم تاکه هنوز از محبتش متأث یدرحال

 نجایکه خودم اومدم ا یتا وقت یول د،یکن یرو ازم پنهون م يزیکه چ دمیشما بودم فهم شیکه پ يبار نیآخر«

 نجایا یکیحاال ! بدل هیقرار گرفتم،  یکه توگفت یمن در مقابل همون.... دونم یبود، حاال م یکه چ دمینفهم

 ».کنه یاومده چون اگه من حرف بزنم باور نم یسر معلم سوم چ یبهش بگ دیهست که با
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خواستن به خانواده ش اطالع بدن اونا  یکشته شده بود، وقت یعیکردن که به طرز فج دایروز جنازه شو پ هی«

 »!دنیخانواده ش هرگز نفهم یبدل بود ول هیدرواقع اون  ششونه،یگفتن که دخترشون چند روزه که پ

 !.....از جنازه نزده بود ید، هاجر حرفکر ریمرا هم غافلگ یحرف حت نیا

 :حال کارم هنوز تمام نشده بود نیبا ا ست،یچشم از نوشته ها برداشت و وحشت زده به من نگر دیجاو

 »؟يشه شماره تلفن خودت، فرانک، مامان و بابات رو بهم بد یم«

 ».من هنوز هم بهت اعتماد ندارم نه،«

 »....دست بدلمه میو خط قبل یمنو داشته باش، گوش دیجد يشماره  پس«

 ....را بستم یو من اف ب میکرد ینوشتم، بعدش هم خداحافظ شیشماره را برا و

من ! خانواده م بودم و به شما جواب مثبت دادم شیدو هفته پ نیا يمن نبودم که تو نیا د؟یآقاجاو يدید "ـ

 نیفهم یم. بودم يبستر مارستانیب کی يهوش تو یزنده موندم و دو هفته ب یمورد سوء قصد قرار گرفتم ول

 "گم؟ یم یچ

 :در نگاهش بود يترس و ناباور نیب یحالت

 "ها رو؟ نیا يباور کنم همه  يتوقع دار"ـ

 :وارد شوم يگریاز راه د دیکردم با فکر

 "دو هفته؟ نیا يتو دیشما بامن مالقات داشت د،یآقاجاو نمیبب "ـ

 میدیباهم به توافق رس یو قرار شد وقت دیرو داد یکه جواب قطع شیچهارروز پ یخصوص یمهمون يبله؛ تو "ـ

 ".میکارو کرد نیو امروز هم ا میریبگ يجشن نامزد

 "د؟یباهام حرف هم زد "ـ

کردم که خودتون  یمن اصال باور نم د،یهم با محبت و عالقه باهام برخورد کرد یلیاتفاقا خ! بله البته "ـ

 "!د....ـی...باشـ

 :شدم یم کیداشتم نزد جهیاهرا به نتزدم؛ ظ يپوزخند

 "!خودم باشم؛ چون واقعا نبودم دیکرد یهم باور م دینبا"ـ

 :بود طفل معصوم دهیترس واقعا

 "؟یگ یراست م يباور کنم که دار يحاال چه جور ؟یحاال چ "ـ
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 رونیام را ب مهیدفترچه ب یکه پرداخته بودم و حت یو صورتحساب مارستانیاز ب صیترخ يبرگه ها فمیک يتو از

 :او باور نکرد یآوردم و نشانش دادم، ول

کس  دیشا ؟یشده باش يبستر مارستانیب ياصال از کجا معلوم خود تو واقعا تو نا؟یا ستنین یازکجا بدونم جعل"ـ

 "!بوده يبا مدارك تو بستر يا گهید

 "ارم؟یها رو درب يباز نیا دیچرا با"ـ

که  یدرحال يبود يهوش و بستر یب مارستانیب يتو یگ یرو باور کنم؟ م بتیو غر بیعج يحرفا دیچرا با"ـ

 ".من مطمئنم با خودت، با خود خودت مالقات داشتم

 :دمیکش یاز سر درماندگ یآه

 يو پرونده  دیاونا رو بشنو یکه گواه نیبه محض ا مارستان،یبه اون ب دییایخب؛ پس الزمه که به همراهم ب"ـ

مادرم قابل تحمل  يموضوع برا نیممکنه ا یول. بدم يشتریب حیمن توض ستیالزم ن گهید دینیبب مویبستر

رو  يزیچ نیطور هم برادرام، اونا طاقت چن نیهم. ترسم یسکته کنه م قتیحق دنیکه با فهم نینباشه، من از ا

 "!کردن یاون زندگ هیشب يزیچ ایجن  هیکه بفهمن دو هفته با  نیندارن، ا

 :بود دهیترس یهم حساب دیجاو گرید حاال

 "؟یزن یجور راحت درباره ش حرف م نیا.... که يوحشت ندار... موضوع نیاز ا.... خودت"ـ

 ....آمد رونیام ب نهیسرد از اعماق س یآه

فعال من به کمک ! تفاوت تر باشم یهم ب نیکه از ا یکن یبه سرم اومده تعجب نم یچ یاگه بدون د،یآقاجاو "ـ

 "؟یبه دادم برس یتون یمدارم،  اجیشما احت

 "....کنه و ریینظرت راجع به ازدواج باهام تغ.... چند درصد احتمال داره بعد از کمک من"ـ

 :دمیرا بر حرفش

که  نیا يحداقل برا یندارم ول يباز نیمن از شما توقع فرد ؟ینه خودخواه یشه فعال به فکر کمک باش یم "ـ

داده روزگارت  تیدختر باز هیفکر که  نیعمر با ا هیوگرنه  يکارو انجام بد نیالزمه که ا یبش هیخودت هم توج

 حیتونه برات توض ینم یکس چیه نویا! به ازدواج با شما نگرفته بودم میکه من هرگز تصم یشه، درحال یم اهیس

 ".یو باور کن ینیرو بب قتیحق مایکه خودت مستق نیبده مگه ا

 .میگو یکه م ییها نیراحت نبود باور ا شیوز براتکان داد، اگرچه هن دییبه تأ يسر
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دلخور  م،یرا نگاه کردند که انگار عروس و داماد مانیسرتاپا يپدرومادرم جور میآمد رونیبا هم از اطاقم ب یوقت

 :و من گفتم میمبل نشست يمقابل شان رو اق،یهمه اشت نیاز ا یو ناراض

به  میتصم میروشن بشه تا بتون دیبا ییزهایچ هی م،یمسافرت بر هیتا باهم به  رمیخوام از شما اجازه بگ یم "ـ

 ".میریازدواج بگ

 :دیغرّ پدرم

چه  گهیسفر د نیا نیتونو به هم زد يجشن نامزد یوقت ن؟یکن يباز نیخوا یبا آبروم م نیتر ازا شیب "ـ

 "ه؟یکوفت

 :حرف زد دیبار جاو نیا

 چیه ستیتنها بودن ما رضا ن نیخبردار شه، اگه دلتون به ا يمسافرت اجبار نیاز ا ستیکس قرار ن چیه "ـ

 یخود شما هم م یحت. دیمون کنه باما بفرست یتونه همراه یم دیکن یکه فکر م یهرکس ست،ین يمسئله ا

 "!خجسته يآقا دییایب دیتون

 ...فکر کرد یو کم دیچهره درهم کش پدرم

 "!مسافرت؟ نیا هیتونم کارم رو رها کنم؛ مگه چ یمن که نم "ـ

 م،یر یمسافرت م نیبه ا یپنهان میرو خبردار کن یکه کس نیبدون ا ازه،یسفر ن نیواسه حفظ آبرومون ا "ـ

 جهیکه به نت نیبعد از ا. هیاتیکه واقعا ح ییزهایچ. روشن شه ییزهایچ هی دیخانم گفتن با نبیهمون طور که ز

 ".بهتون میگ یم ویهمه چ میدیرس

 :کرد یم یغالب ته يداشت از کنجکاو مادرم

 "د؟یشه االن بگ ینم "ـ

 ....ندازندیگوشخراش راه ب کیتا باهم ارکست سمفون ستیکه عمه ام ن نیکردم از ا خداراشکر

 ".دیکنم درك کن یخواهش م! شه ینه مامان، نم "ـ

 :کرد با خودش يزمزمه ا رلبیز

 "ط؟یشرا نیتو ا میبفرست ویآخه ک"ـ

 :فورا ابراز وجود کرد حسن

 ".رم یمن باهاشون م "ـ

 :دیبه او توپ مادرم
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 "شه پس؟ یم یامتحانات چ"ـ

 :کردم دخالت

 ".بخوره يکنم لطمه ا یفکر نم شه،یدر پ یلیارتحال سه روز تعط امیبه خاطر ا"ـ

 :دیپرس پدرم

 "هست؟ یدانشگاهت ک يامتحان بعد"ـ

 :جواب داد خودش

 ".تونم برسونم یم. ست گهیهفته د هی "ـ

حسن  رفتیپذ یرا نم دیحرف من و جاو ینگاهش کردم، الزم بود که همراهمان باشد چون اگر کس قدرشناسانه

 یهوا بود و شوخ يام رو یزندگ یموضوع هراسان شود، ول نیا دنیبا فهم دمیترس یبود، اگرچه م یشاهد خوب

مرد  کیتوانست از او  یآن م بردر برا يوحشت و البته مقاومت و سازگار نیکه هم نیاز ا ریداشت، غ یبرنم

 .بسازد اریتمام ع

ما را  يهم خوش و خرّم و با اعتماد به نفس کامل خانه  دیو جاو دیرس انیما به پا يرعادیغ ینیشب نش یوقت

بود،  یخال ازمیمورد ن يام از تمام شماره ها یرا عوض کردم، گوش میترك کرد من به اطاقم رفتم و لباس ها

 ...تم سراغ باباو رف دیبه خاطرم رس يفکر

 "ن؟یلحظه بد هیتونو  یشه لطفا گوش یبابا، م "ـ

 :کرد تعجب

 "خوره؟ یبه چه دردت م میگوش "ـ

 ".مهم پاك شده، الاقل چند تا شونو بردارم يگم کردم، تمام شماره ها مویمن گوش "ـ

 ارمیاش را در اخت یدردسر گوش یراحت و ب یلیباشد خ يزیبه پاچه اش نبود تا نگران چ یکه هرگز کک پدرم

گشتم که تک تک لحظاتم را پر کرده  یبود، بالفاصله دنبال اسم یمیگذاشت، رمز و قفل نداشت و مدلش قد

 !»فرزاد فاتح«: بود

زدم و  یخودم ارسال کردم، بعد هم گشت يکرده بود، شماره اش را بالفاصله برا وشینام س نیبه هم قایدق

خودم زدم تا  یتک زنگ به گوش کیکه راحت شد  المیکردم و خ داینام پ نیرا هم به هم رزادخانیش يشماره 

حاال . کردم ویبزند و شماره اش را س منبه  یزنگ زیآنگاه از حسن خواستم او ن. داشته باشم زیپدرم را ن يشماره 

ساعت  رم،یآرام و قرار نداشت که بتوانم با فرزادخان تماس بگ نهیمهم را داشتم، دلم در س يحداقل شماره ها
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.... ایبعد از ظهر او باشد، آه خدا دیحساب االن با نیداد، با ا یشب را نشان م مهین ي قهیدق یدوازده وس يوارید

 !....چه قدر رم،چه قدر از او دو

داد کامال  یارائه م یدرون يروین نیکه ا یلیاز درونم مرا منع کرد، دل ییروین یول رمیشماره اش را بگ خواستم

عجب » !که مزاحم استراحتشان شوم ستیاست و االن خواب باشند، درست ن رانیهنوز در ا دیشا«:مسخره بود

 ؟!دلم خوش است ییزهایبه چه چ نیبب! ساده و احمقم من

و خسته کننده  یطوالن یرفتن به مسافرت يایدر بدن نداشتم مه یتوان یکه از خستگ يآن روز با وجود يفردا

 میپدرش برو نیماست تا با ماش يخانه  يجلو گریربع د کیزنگ زد و گفت که تا  دیصبح زود جاوشدم، 

که  نیام شد، مخصوصا ا یخبر باعث خوشحال نیا یول میمسافرت، هرچند که من قصد داشتم با اتوبوس برو

 !توپ است یلیخ یکوهستان يمسافرت در جاده ها يدانستم پدر شاه داماد پاژن دارد که برا یم

 دیرفت که روشن شود، احتماال االن با یسر نزده بود و آسمان تازه م دیخورش یرا که خواندم هنوز حت نمازم

شب  يها یپشت کوه يشب مثال؛ برا ازدهیحول و حوش ساعت  یول ستمیباشد، مطمئن ن کایآخرشب در آمر

اما اگر هم ! کند مسلما ینم تفادهاس گریرا دخط  نیصورت اصال ا نیتازه در ا! ستین روقتیهم د ادیزنده دار ز

آن ها دارم  يکه از خانواده  یباشد مطمئنا با شناخت رانیهنوز در ا میها ینیب شیپ نیطبق ساده لوحانه تر

 .دارندینماز صبح ب يساعت برا نیا یهمگ

 یفرزاد را گرفتم، حت يشماره  دانهیلب باغچه نشستم وناام اطیح يجمع را ترك کردم و تو يلحظه ا يبرا

 غامیآمد، منتظر بودم که پ یبه حساب م نیجور تسک کی میشد برا یکه اکنون استفاده نم يگرفتن شماره ا

که بوق خورد،  دمیشن رتیو در کمال ح يدیناگهان در اوج ناام یاپراتور را بشنوم که دستگاه خاموش است، ول

 ! او هنوز نرفته؟ یعنیفجر کند، ام را من نهیبود س کینزد یتاب یقلبم از شدت ب

 :دمیباشکوه ملکه را شن يصدا شیبه جا یمردانه و زنگ دارش بودم، ول يصدا دنیشن منتظر

 "!د؟ییبفرما"ـ

بود که در قلبم  يملکه مثل نور يصدا یگشتم ول دیآنچه که به شدت خواهانش بودم ناام دنیکه از شن هرچند

 مکارتشیرسد فرزاد س یحساب به نظر م نیبا ا» !من يفدات بشم ملکه  یاله«:دلم گفتم يارتویاخت یو ب دیتاب

 .....مادرش گذاشته باشد شیپ کایرا قبل از رفتن به آمر

 "!زبانویسالم مهرانگ"ـ

 :ماشااله چه قدر هم باهوش بود اورد،یرا به خاطر ب میتا صدا دیطول کش هیثان چند
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 "!سالم، به به؛ خانم خجسته "ـ

 ....هیاز لذت نداشت بلکه پر بود از کنا ینشان چیهبه به  نیا یول

 "حال تون چه طوره بانو؟ "ـ

 ! یکن ینم میصدا» مادر«نگفت چرا  گرید

 "؟يخوبم، تو چه طور"ـ

 ".ممنونم، دلم براتون تنگ شده، گفتم حالتون رو بپرسم "ـ

 "ناشناس؟ ياعتبار يشماره  هیاون هم با  ؟يفرزاد زنگ زد يپس چرا به شماره  "ـ

 را باور کند؟ قتیچه قدر احتمال دارد که حق! باال آورده ام يچه گند دمیتازه فهم ؛يوا

 ي هیبود، چون بعد از قض نیکنم هم دایپدرم پ یکه تونستم از گوش يگم کردم، تنها شماره ا مویمن گوش"ـ

رو هم  دمیجد يم و شماره بش ایخواستم از احواالتتون جو یفقط م دیشراکت با هم در تماس هستن، باورکن

 ".شونیاز ا رمیخانواده تونو بگ ي هیبق يبدم و اگه شد شماره 

 :زد یربط یقانع شده باشد، چون حرف ب دیرس ینظر نم به

 "!يعروس شد دمیمبارکا باشه، شن"ـ

 :قلبم را شکافت يریمثل ت یکی نیا

 "......يچه جور.... موضوع رو نیا.... شما "ـ

در  دیبا اف اف از داخل خانه باز شد و جاو اطیموقع در ح نیسخت است حرفم را تمام کنم، هم میکه برا دیفهم

 کردم؟  یم لیرا تکم میگفت و گو يچه طور دیدر قرار گرفت، حاال من با يآستانه 

کرد که گندش  یبلند بلند سالم و احوالپرس زیکردم و او ن دیبه جاو ییصدا یسالم ب میسر و لب ها باحرکت

 :شد حسش کرد یتلفن هم م نیزد که از پشت ا يزنند؛ ملکه پوزخندب

 ".خدمتشون دیشاه دامادن؟ سالم برسون "ـ

 :و درمانده گفتم مستأصل

فقط . کنم یم فیبعدا براتون کامل تعر ن،یدیکه شما شن ستین یموضوع اون دیاشتباه شده بانو، باور کن "ـ

 "....االن

به  يبالفاصله جمله ! نه؟ ای رانیخواستم حال فرزادخان را بپرسم و بدانم االن رفته از ا یاحمق بودم، م چه

 :کردم ضیام را تعو اوردهیزبان ن
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 "ن؟یبهم بد رزادخانیش ایجون  یشماره از آت هی نیتون یم...."ـ

 خواست بداند؟ یبانو از کجا م یرا که داشتم، ول رزادخانیش يشماره  البته

شماره رو ازشون  یتونست یدر تماس هستن، م رزادخانیدونم، پدرمحترم تون با ش یمن م که یتا جائ "ـ

 "!یفرزاد رو گرفت يهمون طور که شماره  ،يریبگ

 !شان باال نباشد دربرابر من خنگ ابله نفهم؟ یهوش بیضر نقدریها ا نیشد ا یخدا، نم يوا

 "!دونم چرا خودش بهم نگفت؟ ینم.... نیگ یاصال حواسم نبود؛ راست م يوا"ـ

 "؟يباشه که بهش زنگ زد رانیممکنه هنوز ا يبا فرزاد؟ چرا فکر کرد یکار داشت یحاال چ"ـ

حس  فیتوص رقابلیغ یحاال هم جز عشق و محبت یلحن نامهربان اصال عادت نداشتم، اگرچه حت نیا به

 :ام دردلم نبود یدوست داشتن ينسبت به ملکه  يگرید

 یرو تکرار نم یاشتباه نیچن گهید.... خوام یمعذرت م یفقط شانسم رو امتحان کردم، ول یاندگاز سر درم"ـ

 ".کنم

 "کدوم اشتباه؟"ـ

 مرا؟ چاندیپ یم نقدریچرا ا ست؟یچ منظورش

 یحساب م بهیدختر غر هیکه  یشما به پسرتون زنگ زدم درحال یکه بر خالف ضوابط خانوادگ نیا.... خب"ـ

 ".شم

 يکرد یچیق ویحاال که با ازدواجت همه چ یول ،يما بود ياز خانواده  يعضو نین، تو قبل از ااشتباه نک "ـ

خودت رو  میحر دیو با یهست يا گهیمتعلق به کس د گهیتو االن د ،يریسراغ فرزادو بگ یحق نداشت گهید

 "!اشتباه تو نهیا ،یبشناس

 :شده بود نیبر زبان آوردم هرآنچه را که در دلم سنگ دیجاو يگرفت و در برابر نگاه وغ زده  بغضم

تونم از پشت تلفن  ینم.... سوء تفاهمه هیمن ازدواج نکردم،  ستم،ین یکس چیبانو، من متعلق به ه زیمهرانگ"ـ

تفاوت که من  نیکه سر معلم سوم روستا اومد، سر من هم اومد با ا ییسربسته بگم؛ همون بال یبدم ول حیتوض

 یروز نم نیکاش من هم مرده بودم و به ا ایآخ خدا..... خودم هستم یچارگ یم و شاهد فالکت و ب هنوز زنده

  "....افتادم

 یکم زیعواطف او ن دیرس یآن به لرزه افتاد، به نظر م ریاز تأث اریاخت یب میرا گرفت و صدا میتلخ گلو یبغض

 :شده باشد لیتعد
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 "م؟یزنگ بزن دینبا یبه قبل گهید نه؟یشماره ت هم"ـ

 :دیدر دلم تاب دیاز ام يا بارقه

دست اون موجود  میقبل مکارتیو س ینه؛ فعال گوش ای دیدستمه، باورکن يکه فعال تو هیشماره ا نیبله؛ ا "ـ

به  یول زم،یبه سرم بر یچه خاک دیندونم با گهیهم بدزده و من د مویگوش نیترسم هم یهرچند که م ه؛یبدل

بود  یفقط کاش راه. بدزدتش هنتونه دوبار یمواظبش باشم که کس يکنم جور یم یسع. نهیهرحال فعال هم

 ".ستمیکه من ن دیبده متوجه بش لیبهتون تحو يور يو بازهم خواست در دیدزد نویکه اگه ا

 :گفتم نیزد که به هوشش آفر یحرف

 ".رمز بذار قبل از شروع مکالمه هات هی"ـ

 :است یوز به قوت خود باقهن یمشکل کیبود؛ اما  یعال يشنهادیپ

عوض  يزیپس بازهم چ. يزادیاجنّه ست، با قدرت تفکر آدم يفرا يزیچ هیرسه که خودش  یبه نظرم م "ـ

 ".باشه سادهیدورو اطراف گوش وا نیشه اگه اون ا ینم

 :حد و حصرش کنار رفت یاز ذکاوت ب يگرید يپرده  بازهم

تونه  ینم شیزادیآدم ي مهیپس به خاطر اون ن زاد،یجن و آدم نیباشه ب يزیچ یگ یطور که م نیاگه ا"ـ

 ".ستین ینگران يبشه، پس جا دیناپد

 »!دار هیخود سرا.... احتماال.... دار و هیدختر زن سرا! زاد؟یجن و آدم نیب«: کردم زیرا آنال حرفش

 !....شد یمعما داشت کم کم حل م انگار

 :گفته بوددار به من  هیافتادم که سرا یحرف ادی به

گوش  شینامرئ يحاال اگه مأمورها. مادرش رو يها يا لهیداره، هم قب اریاز اجنّه رو در اخت یاون گروه بزرگ "ـ

 "!؟یباشن چ سادهیوا

 ".جن خالص قدرت استنباط نداره. يزبون قرارداد هیکن، به  پیتا"ـ

 :بر لبم نشست يلبخند

 ".سمینو یزنم؛ به زبون اعداد، عدد هرحرف رو به جاش م یم امکیحاال بهتون پ نیچشم، هم"ـ

 ".کارو بکن نیخوبه، هم"ـ

 ".خدانگهدار "ـ

 ".خداحافظ، مراقب خودت باش"ـ
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 یآنچه که پرستو م هیشب ییفکر کردم که چه زود حرفم را باور کرد و از زدن برچسب ها نیچند به ا یلحظات

 يبرا یشوم هست که وقت يآن طلسم ها انیخانواده اش در جر يمثل تمام اعضا زیکرد، قطعا او ن زیگفت پره

در امان  يکرد که چه کنم برا زیام ن ییراهنما یو حت دینپرس يزیچ گریمعلم استفاده کردم د نیاز سوم ه،یتشب

 ! يبعد يماندن از دردسرها

 :ارسال را زدم يکردم و دکمه  پیکنج لبم نشست، رمز را تا يلبخند

31-15-4-28  *1-2-30-4  *6-30-10-32  *28-29 

 !)ابوت هستم يمن جود(

***** 

 »قیعق«

 نیکه حسن مشغول سبک سنگ میخانه مان دورتر نشده بود يجلو یفرع ابانیاز خ ،یچیمسافرت که ه هنوز

ت رف شیتخمه شکستن ها يصدا قهیکه به همراه آورده بود شد و ظرف چند دق یها و تنقالت یکردن خوراک

 .اعصاب ما يرو

 :کردم فیخف یاعتراض

 "؟ینکن فیکث نویحسن، ماش"ـ

 :داد نانیاطم

 ".نه مراقبم"ـ

 "!يکرد یبعد شروع م میشد یگذشت وارد جاده م یساعت م هی يکرد یصبر م "ـ

 "!هست میوقفه تخمه بشکن ینگران نباش؛ واسه سه روز پشت هم که ب"ـ

 "؟يریگ یدلدرد نم "ـ

 "!کجاست یمشکل اصل دمینه، فکر کنم فهم"ـ

 !تخمه داد عقب؛ حل شد سهیک کی و

خاطر تخمه  یتوانم با آسودگ یچه طور م یو روان یروح میوخ طیشرا نیکردم که با ا یخودم تعجب م از

بدهد و  نیبه سکوت ماش رسرشیهم خ يعاشقانه ا يحال و هوا کیخواست  دیجاو یبشکنم؟ مخصوصا وقت

حرف ها  نیاز ا باالترآمد کالسش  یاش تعجب نکردم، به او نم قهیاز سل ادیز! يگذاشت از داوود بهبود یآهنگ

 :و لذا در لفافه اعتراض کردم رمیبدشدن حالم را بگ يانصافا نتوانستم جلو یباشد، ول
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 "!؟يندار يزیچ ياءیض ،يزاده ا یشماع ،ییمرتضا"ـ

 :اعتراضم را نگرفت اصال احمق

 "زم؟یکدومشونو بذارم عز! چرا اتفاقا، از همه شون دارم"ـ

ام  یرتیکردن نگاه برادرغ زیآنال يبرا یفرصت کاف میچپ چپ نگاهش کرد و چون پشت چراغ قرمز بود حسن

 :توجه به حاالت حسن گفتم یداشت، ب

 "!!يریخواجه ام"ـ

 :گفت يگرفته شد و با شرمسار حالش

 "!ندارم؛ شرمنده"ـ

 ".بذارم یچ هین خودم پس قطعش ک"ـ

دست خط کج و معوج  دنیآوردم و با د رونیب يد یس کیام  یدست فیک يرا خارج کرد، از تو يد یس فورا

از  يلحظه ا يبرا نیریآن خاطرات ش ادتمامی.... »سلنا گومز يآلبوم ها يهمه «...ختیفرور نهیدلم در س ایثر

 ،یمحصول روستا، کنسرت شاگ نیباارزش تر ،ینظرسنج ،ییکوهان، جوجه طال يها کونیآ..... ذهنم عبور کرد

 .....ییزنبور طال

 یکه کس نیبدون ا رمیقرار بگ یشاداب و دوست داشتن يقدر شانس دارم که دوباره در کنار آن بچه ها چه

 ...اورم؟یرا تحمل کنم و کم ن یبحران تیوضع نیتوانم ا یباشد؟ تا کجا م تمیسارق هو

 :اعتراض کرد شیرو ينوشته  دنیکه حسن به محض درا دادم جلو  يد یس

 "!کنم یم یرو ترك اعتراض نیوگرنه ماش! سلنا گومز نه"ـ

 ؟!انا؟یاست اح لوریطرفدار ت یعنی

 :قدم شد شیپ دیبپرسم چون جاو يزینکردم چ فرصت

 "؟يمشکل دار برینکنه با داش ب"ـ

 دیقهقه مافوق صوت واکنش نشان داد که خود جاو کیخنده ام گرفت، حسن هم با  اریاخت یلحن گفتنش ب از

 .حد حرفش با مزه باشد نیکرد تا ا یهم متعجب شد و فکرش را نم

 !وجوانیبه راد میداد تیرضا یهمگ تاینها

حرف زدن با او  يحوصله  یبرقرار کند ناموفق بود، من حت یعاطف یکرد با من ارتباط یتالش م دیجاو هرچه

حال  نیبا ا. فرو رفت ياجبار یشد و موقتا در الك سکوت دیبا من ناام یکم از هم صحبتکم  زیرا نداشتم، او ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٦٥ 

 فیبا حسن است، با خاطره تعر شصحبت يکند رو یکه وانمود م یگرفت درحال میکه تصم دیطول نکش ادیز

وادارد، البته من نه از حرف  يرا به خنده ا مانیاش در دانشگاه لب ها یکذائ ياز ماجراها زیطنزآم يکردن ها

 نیا زیدانم چه چ یگرفت که واقعا نم یخنده ام م یحسن گاه يمزه  یاو بلکه از قهقه ب» قاز کیصدتا « يها

به خودم وعده دادم که بعدا  تایداد؟ نها یواکنش نشان م يطور نیجالب بود که ا شیبرا شیآدم و صحبت ها

 !دیرس ها خدمتش خواهم يباز عیضا نیبه خاطر ا

 يرایکه پذ یمارستانیو من او را به سمت ب میپشت کوه بود برس کیکه نزد يتا به شهر دیها طول کش ساعت

 دنمیاز د یمرا به خاطر داشتند و حت یبه خوب مارستانیپرسنل ب. گذشته بود بردم يهوشم در دو هفته  یجسم ب

 .خوشحال شدند یکل

 دهیکش رونیام را ب یپزشک يکنترل حسن پرونده  رقابلیو غ قیو وحشت عم دیدربرابر چشمان ناباور جاو یوقت

سراسر  یبرگشت و نگاه دیموقتم را شرح دادند جاو یفراموش یاغما و حت يمربوط به روزها يو ماجراها

 :به من انداخت و به زحمت گفت دیوحشت و ترد

 "؟یسربه سرم گذاشت... ایداره  قتیحق "ـ

به  یوقت ینداشت، حت يبه او دهم متوجه حسن شدم که تا مرز سکته فاصله ا یابآن که فرصت کنم جو یب

چه .... شود، خدا رحم کند کیبه من نزد دیبه عقب برداشت و انگار ترس یتا کمکش کنم قدم دمیدو شیسو

 دنیترس يبرا يزیمن االن چه گفتم؟ چ!.... وجود ندارد؟ دنیترس يبرا يزیفهماندم که چ یبه او م دیطور با

 !کنم یم یحتما شوخ... آه! وجود ندارد؟

**** 

 یران کیحسن هم  يگرفت و برا یکپ مارستانیتوانست بر وحشتش مسلط باشد از تمام مدارك ب یوقت دیجاو

 :گفتم یقند خونش باال برود و حالش بهتر شود، کنارش نشستم و بامهربان یتا کم دیخر

 يماجرا هیوسط  یفکر کن رفت ،یرودا هست یلیو ام نیدارن شان و آرآل استا يتو که عاشق داستان ها "ـ

  "!ستم؟ین* »لردالس«چندش تر از  گهیو باحال؛ من که د یواقع

 !م؟یکدام مان چندش تر ندینگاهم کرد تا احتماال بسنجد بب یکم

 "؟ینباش* سوآن ایمثل ناد یکیاز کجا که "ـ
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 یکیگشتم و مثال خودم را  یم يموفق عمل نکرده باشم، داشتم دنبال راه چاره ا ادیفکر کنم ز دم،یکش یآه

 ینفس تا ته خورد و کم کیاش را  یتکان داد و ران يام سر یجا بزنم که در برابر درماندگ* نیمثل جازم

 : حالش جا آمد و گفت

  "!!یهست)* beck(»بک«مثال  یتو الک "ـ

 :زدم يلبخند! را اسم برده یو قشنگ یشتندوست دا تیواقعا شخص!! حاال شد خب

 "بهم هزارسال عمر داشته باشم؟ ادیم "ـ

 !) کرد دیبه جاو یواضح يو اشاره ( "!میبپرس* از برانابوس دیبا! ادیبهت م شترینه؛ ب "ـ

 :و گفتم میدیزدم و هردو خند یعوق ساختگ کیدهانم گرفتم و  يجلو یفرض يا سهیک

 "!دنبالم بهم برسه دنیغلط کنه بعد از هزارسال دو! اوف"ـ

حسن حساب باز نکرده بودم، هرچه نباشد طرفدار پروپا  يرو يخود یکه ب دمیو من فهم میدیبازهم خند و

 !!را هم از دم درو کرده بود »اینودهشت« يترسناك نما ایترسناك  يکتابها یقرص ژانر وحشت بود و حت

 دایاستراحت پ يبرا ییتا جا مینشست نیماش يتو ینداشت چون وقت یمن دوام چندان یحال خوشحال نیا با

 :پدرم بود يزنگ زد، شماره  لمیموبا کدفعهی میکن

 ".سالم بابا "ـ

 :مردد و وحشت زده ییخط و بعد صدا يمکث آن سو یکم

 "؟یتوئ نبیالو؟ ز "ـ

 :شدم نگران

 "شده؟ يزیبله خودمم، چ "ـ

را به صورت نامفهوم  ییزهایچ کیکه متعلق به مادرم بود داشت  ینازک يکرد و از آن طرف صدا یمکث بازهم

 ....گفت یم زیزریر

 "ته؟ شیپ دیجاو "ـ

 ".هم حسن دیبله بابا، هم جاو "ـ

 ".دیرو بده به جاو یگوش "ـ

 ....را دادم جلو یگوش یو با نگران رفتمیپذ

 ".با تو کار دارن "ـ
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 یچه خبر است؟ فرصت نکردم با نگاهم جواب یعنینگاه کرد که  يچشمانم جور يرفت و تورا از دستم گ یگوش

 :گفت دیکه شن يزیدهم چون بالفاصله از آن طرف مورد خطاب قرار گرفت و در جواب چ

 "شده؟ يزیمنه، چ شیاالن پ نبیسالم پدرجان، بله ز "ـ

..... 

 "د؟یگ یم يواقعا جد..... یعنی..... یشوخ"ـ

..... 

 "!امکان نداره؟!! نه"ـ

..... 

  "!یلحظه گوش هی"ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :را داد دست حسن یکامال وحشت زده گوش یدستش را دراز کرد و با حالت و

 ".با پدر حرف بزن ایب "ـ

 :رود چون به زحمت جواب پدرم را داد یم یاهیکه چشمانش س دیرس یبه نظر م حسن

 "!!نجاستیها ا يز يز....ز...از ز یکی! خوبم.... من....م.... سالم بابا...س"ـ

 :و بالفاصله گفت دیآن را در هوا قاپ دیرا پرت کرد که جاو یرا گفت و ناگهان گوش نیا

هوش بوده و  یدو هفته ب نبیز م،یدیشن یبیعج يزهایچ نجایبره، ما ا نیاجازه ند! دیگم نگهش دار یم! الو؟"ـ

 "!امیگرفتم دارم م یمدارکش هم هست، االن از همه شون کپ

ارتباط را قطع کرد و چشمان وحشت زده اش را به من  یحرف چیه یدانم آن طرف چه خبر بود که ب ینم

 ....دوخت

اش  یجنبه بودن احتمال یمؤدبانه را نداشتم و نگران ب يخطاب ها يحوصله  گرید یچه حساب يرو دمینفهم

 :گریهم نبودم د

 "!شدم وونهیحرف بزن د د؟یشده جاو يزیچ"ـ

 :دیطراو یپسرخاله شود، وحشت از عمق چشمانش م یخطاب خودمان نینبود که بخواهد با ا یطیشرا اصال
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با تعجب نگاشون  یکم هیمسافرت؟  یو گفتن مگه نرفت دنشید نایرفته خونه، مامان ا نبیز شیپ قهیچند دق "ـ

زنگ  نایاطاقت، االن که ا ایاطاقش  يجا گذاشتم، بعد هم رفته تو يزیچ هی: فکر کردن گفته یکرده و بعده کم

 "....زده بشیغ ست،ین دهیرفته سراغش د نیحس یاطاقت بوده ول يزدن، اون تو

وجود  نبیو دو تا ز میگو یمن دروغ نم دندیکه فهم نیبد، ا گرید يسو خوب بود و از سو کیکردم، از  وحشت

 !الیواو..... باشد دهیدزد يزیکه بازهم چ نیدارد خوب است، اما ا

سربازانش از  یعنیمن به مسافرت رفته ام؟  دهیجانور دورگه چه طور نفهم نیانده بودم مات و مبهوت که ام فقط

رسد  ینپرسد عقلشان نم يزیاز آن ها چ یهم تا خودش درمورد خاص دینکرده اند؟ شا یاجنّه به او اطالع رسان

قسمت  ادیناگهان . بد نشد ادهمیمن که ز يرابه هرحال ب! فتدیباعث شده به اشتباه ب نیو هم ندیبگو يزیکه چ

 :اتفاق افتادم نیاز ا یمهم

 "حالش چه طوره؟ نیاالن حس"ـ

 ".قطع کردن. دمیدونم، نفهم ینم "ـ

 !يوا يا

 

 اریبس یتیو شخص زینفرت انگ ياست با ظاهر) دارن شان(دموناتا  يمجموعه  يوالهایاز ه یکیلردالس *

و مسحور  فتهیخواننده را ش یبیکند و به طرز عج یم فایا يدیکل یان نقشگر که در سرتاسر داست لهیو ح ركیز

 یب یقدرت اغواکنندگ ياخوش صحبت و دار اریسازد، او برخالف ظاهر ترسناك و چندش آورش بس یخود م

 .است يرینظ

 

 یرسد ول یکه در ابتدا کامال قابل اعتماد به نظر م) دارن شان(دموناتا  ياست در مجموعه  یتیشخص ایناد*

 .اوست يدایو ش فتهیلردالس و ش يشود که دست نشانده  یمعلوم م

 

را ) رودا یلیام(دلتورا  يداستان درجستجو يو محور یاصل تیاز سه شخص یکیاست که  يدختر نیجازم*

و چشمان سبز دارد که به شدت جذّاب،  یمشک يها با موها یکول هیشب يدختر ظاهر نیدهد، ا یم لیتشک

 .سازد یم شیاست و خواننده را تا انتها مجذوب خو يو محکم و قو یندوست داشت
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 یم یدر دوران باستان زندگ ییجادو ینیداستان دموناتاست که در سرزم يمحور تیاز سه شخص یکیبک *

شود و هزاران  یم ریغار اس کی يدرون سنگ ها زیشگفت انگ ییکرده، او بعد از پشت سر گذاشتن ماجراها

 .گردد یآزاد م یاصل تیاز سه شخص یکیسال بعد توسط 

 

گذار داستان  ریجذاب و تأث يها تیاز شخص یکیاسارت بک  يبه تعداد سال ها يبرانابوس با عمر*

 .کند یم يبه او هرکار دنیرس يبک است و برا يدایدموناتاست که عاشق و ش

 

به آنها بقبوالنم که  دیدادن جاو یسر بروم پشت کوه تا با گواه کیخواست قبل از بازگشتن به تهران  یم دلم

» بله«و فکر کنند حتما  ندازدیتواند آن ها را به اشتباه ب یم دیفکر که حضور جاو نیا یافتاده ام، ول یدر چه دام

ها بدجور به  یدوباره با پشت کوه دارید يوسوسه  چهکرد، اگر یموجود چندش آور گفته ام منصرفم م نیرا به ا

 چه کار کنم؟ دیدانستم با یانداخت و واقعا نم یدلم چنگ م

 يکه نسبتا غذاها یضمنا به رستوران م،یکن دایپ يکه مسافرخانه ا میکرد دایپ ازین یو گرسنگ یشدت خستگ از

 .میکنمسافرت طاقتفرسا را کسب  نیا يادامه  يالزم برا يو انرژ میاز عزا درآور یتا دل میداشت رفت یخوب

 .مال من و حسن يگریبود و د دیمال جاو یکیکه  میداشت، دو تا اجاره کرد یکاف ياطاق به اندازه  مسافرخانه

 ستادیبه صفحه اش انداختم و قلبم از حرکت ا یام زنگ خورد، نگاه یکه گوش میخواب نشده بود يایمه هنوز

 ....باشد زمیعز يملکه  دیو احتماال با ستیدانستم خودش ن یاگرچه م

است و با  یمیقد یمدل گوش نیآمد که ا ادمیو بعد  دمیصفحه کش يترك انگشتم را رو رقابلیغ یعادت طبق

 !!شود یستاره باز م -اسکرول

 "!....سالم بانو "ـ

 یکه قلبم را از وسط شکافت و نگاهم صدپاره شد و آه دیبه گوشم رس ییخط؛ آنگاه صدا يکوتاه آن سو یمکث

 ...دیدم شعله کشاز اعماق وجو

 "!الو؟ شما؟ "ـ

 یشک کرده است؛ ول ایرا نشناخته  میچرا پادشاه قلبم صدا دمیمشاعرم از کار افتاد و نفهم يلحظه ا يبرا

 :کرده بودم يزیافتادم که با ملکه طرح ر يرمز ادیناگهان 

 "!ابوت هستم يمن جود...م "ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٧٠ 

 :دیکش يآسوده ا آه

 "؟يخوبه؛ چه طور"ـ

بکشم و خفه اش  رونیمالحظه ام را ب یام را بشکافم و قلب ب نهیداشتم با سرانگشتان دست راستم س دوست

 :زد یحساب و کتاب م یکنم از بس که ب

 "د؟یشما چه طور.... خوبم"ـ

 ".ممنون "ـ

 "د؟یتهران.... شما االن"ـ

شت خط است و درحال حاضر هستم که پ یآن کس ي فتهیزدم و فکر کنم کامال تابلو بود که ش ینفس م عیضا

 !ست؟یبفهمد ک انایحسن کنجکاوانه به من چشم دوخته تا اح

 :خودم کرد یاز خود ب شیبایاندازه ز یب يصدا

 ".بله، تهرانم"ـ

 "!خداروشکر"ـ

 :او هم متعجب شد! احمقانه ابراز احساسات کرده بودم چه

 "شکر؟ یواسه چ "ـ

 کنم؟ سیت و ررا که زده ام راس يگند يبودم چه جور مانده

شما رو  یکه امروز صبح مادرتون گوش نیمخصوصا ا ران،یاز ا دیکردم شما حتما رفت یمن فکر م.... خب "ـ

 ".دیگفتم حتما خط رو بهش واگذار کرد.... جواب داد و

 ".تلفن مهم بودم گفتم جواب بدن هیخوره، منتظر  یزنگ م میمن حمام بودم، مادرگفتن گوش"ـ

شد مطلقا  یناظر حاضر مثل حسن نم کیزحمت توانستم بر خودم مسلط باشم و ادامه دهم، اگرچه از چشم  به

 !دیبار یم میاز سرتاپا یشانیکرد؛ بلکه پر يفکر نیچن

کنم  ینتونسته باشم باهاتون خداحافظ یو من حت دیکه رفته باش نیفکر ا د،یخوش حالم که هست یلیخ"ـ

 "....کرده بود ریاعصاب و روانم رو درگ

 :خط، آنگاه گفت يکوتاه آن سو یمکث

االن . ستیتلفن هات قابل اعتماد ن گهیکه د نیبگم، مخصوصا ا يحضور دیهست که با ییزهایچ هی"ـ

 "؟ییکجا
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 :ستیمهم تر ن قتیاز حق یچیبه هرحال ه م؟یبگو دیچه با نمیکردم بب نیسنگ سبک

مدارك  يسر هیاومدم که . پشت کوه کیبودم، نزد يبستر مارستانشیب يام که تو يمن االن همون شهر "ـ

 ".دوهفته جمع کنم نیا يتو میهوش یواسه اثبات ب

 ".داداش، اونجا منتظرتم يخونه  امیمن فردا م "ـ

که تا مرز  یبه کس میتوانستم نه بگو یمگر م! هم جز اطاعت نداشت یکرد و توقع یقاطعانه دستور صادر م چه

 اشتم؟ند يپرستشش فاصله ا

 "!بله حتما "ـ

 "باهاته؟ یکس "ـ

 :را گفتم قتیاز حق یمیاست که از آن به شدت وحشت داشتم، پس ن یهمان سؤال نیا! يوا يا

 "....شمهیداداش حسنم پ "ـ

 ریوصف ناپذ یجانیکه از ه یدادم درحال یخشک و خال یجواب زیکرد، من ن یو خداحافظ دینپرس يتر شیب زیچ

 .....تاب بودم یب

 :آمدم رونیشاعرانه ب ياز آن حال و هوا یحسن کم يصدا با

 "؟يبود خواهر یک"ـ

 !گفتم؟ یم دیبا

 "!سرت به کار خودت باشه"ـ

 ایآ.... کردند یپنهان نم گریکدیرا از  یموضوع نیها را که کوچکتر یپشت کوه تیمیآوردم صم ادیناگهان به  و

 شان باشم؟ کرنگیو  کدلی ياز خانواده  يرا دارم که عضو نیا یستگیشا

 "....فرزادخان بود"ـ

 یعنیسرت به کار خودت باشد  میبگو یدانست که وقت یام متعجب شد، او م يچرخش صدوهشتاد درجه ا از

 یرا کف دستش م قتیخودم داشتم حق ياصرار مجدد چیه یب یجواب نخواهم داد، ول یاگر تکه تکه ام کن

 !گذاشتم

 "!ول يا"ـ

 من که صادقانه نامش را گفتم؟ ایال کدام بود؛ فرزاد که زنگ زده بود ول م يا نیا دمینفهم
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 م؟یام بخواهم به پشت کوه برو يکه فردا چه طور از همسفراجبار نیبودم، ا ریدرگ يگریمن با مشکل د اکنون

نبودم  لیوجه ما چیبه ه گرید يبود و از سو يدو هفته وجودش ضرور نیدر ا تمیوضع دییتأ يطرف برا کیاز 

الزم باشد  دیشا. دارد قتیمان حق اجو فکر کنند حتما موضوع ازدو نندیمرد بب نیها مرا درکنار ا یپشت کوه

 .....جا از آن دو بخواهم به تهران برگردند و خودم بروم پشت کوه و منتظر فرزادخان باشم نیهم

رات روزانه ام شدم تا به موقع وارد و خاط عیام مشغول نوشتن وقا شهیآوردم و طبق عادت هم رونیب يا برگه

 :دفتر خاطراتم کنم

ام چه کار  یزندگ يدارد با من و تمام فرصت ها یعوض يدخترك دورگه  نیافتاده ام؟ ا يبه چه روز نیبب«

 امکیمن پ يرا از دست بدهم؟ به جا يگرید يزهایرا از اطاقم برداشته و قرار است چه چ يزیکند؟ چه چ یم

کم  د،یآ یرود و م یم میبه جا د،یوگ ینه م ایبه خواستگارها بله  میدهد، به جا یرا جواب م میها و تماس ها

 »!!سدیخاطرات روزانه هم بنو میمانده به جا

که امشب تا صبح کارم ساخته  دمیفهم ندیب یحسن در خواب که مشخص بود کابوس م يقرار یبا ب ناگهان

نکند تب کرده باشد، باالسرش نشستم و آهسته  دمیگفت، ترس یم انیچاره عرق کرده بود و هذ یب! است

 :زدم، ناگهان وحشتزده چشمانش را باز کرد و گفت شیصدا

 "!یلعنت! یترسم لعنت یگم شو ازت م! گم شو "ـ

 ....رمیکردم دستش را در دستم بگ یو درمانده سع مستأصل

 "!نبیز... نترس داداش؛ منم"ـ

 "!يمرپوژ.. ..تو مر! یستین نبینه تو ز "ـ

 !آمده بود مضمضه کردم؛ مرپوژ؟ رونیرا که از دهانش ب یتعجب نام با

 "بهت گفت؟ یک ؟يدیاسم رو کجا شن نیا "ـ

 زیخ میاو ن افته،ین ییهنوز از کابوس شبانه اش رها دیرس یبود، به نظر م قیعم یاز وحشت زینگاهش لبر هنوز

 :شد و گفت

 "!دیجاو شیرم پ یمن م! مونم ینم نجایمن ا "ـ

 "!مسئولم، پس فکرشو نکن تینفره ست، در ضمن من در برابرسالمت هیتخت  هیاونجا  یول "ـ

 !هولناك؟ طیشرا نیهمه مزخرف به دهانم آمد آن هم در ا نیا يچه جور ایخدا
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کردم حرفم را گوش  شیو هرچه صدا دیدو رونیو وحشتزده با همان تاپ و شلوارك پسرانه از اطاق ب برخاست

نامد؟  یکه مرا مرپوژ م دهید ینامعلوم ماندم، او چه خواب یتختم نشستم و منتظر اتفاق يرو ید، با درماندگنکر

 !ا؟یخدا دچه کرده ان زمنیها با برادر عز یلعنت نیا! یبیو غر بیچه اسم عج

ام را سرم انداختم و دررا باز کردم،  يبه در اطاقم آمد، برخاستم و روسر میمال يچندضربه  يبعد صدا یقیدقا

و  ستادهیمقابلت ا دیجاو ینیکه بب ستین نیو هولناك، وحشتناك تر از ا بیشب عج مهین کیدر  يزیچ چیه

 !لبخند احمقانه بر لب دارد کی

 :مان ردوبدل شد و گفت انیم يمختصر کیوعل سالم

 "داخل؟ امیب قهیشه چند دق یم"ـ

 :دمیدرهم کش چهره

 "اطاقم؟ ادیاجازه بدم ب یاجنب هیبه  ینصفه شب ر،ینخ"ـ

 :بدش آمد یلیخ

 ".حلش کنم يجور هیقصه رو  نیخوام ا یم ده،یترس یلیبه هرحال حسن خ لته،یهرجور م"ـ

 مشکل را حل کند؟ نیتواند ا یبه صورتش انداختم، واقعا چرا فکر کرده م زیاستفهام آم ینگاه

رم پشت کوه، شما هم با حسن  یش کرد، به هرحال من فردا مشبه حل هیکه بشه  ستین یموضوع نیا"ـ

 ".تهران دیبرگرد

 :دلخور شد شتریب

 "رو؟ یراه نیهمچ هی يتونم اجازه بدم تنها و بدون همراه بر یمن چه طور م "ـ

 :ادبانه نباشد یب ادیدهم که ز یکردم جواب یسع یلیحال خ نیشدم، با ا یعصب یحساب

 یامورات شخص يتو ستیقرار ن یول قت؛یواسه کشف حق میهست يخان؛ ما االن دو تا همسفر اجبار دیجاو"ـ

 "!برون مون بوده؟ یبل شبیظاهرا باورت شده که پر ،یمن دخالت کن

 :داد به سمتم انیاحساسات عاشقانه اش را غل يطرز چندش آور به

ارم به اسم تعصب که فقط و فقط واسه عشقمه؛ د يزیچ هیمن  یول ،يبه من ندار يتعهد چیدرسته که تو ه"ـ

 "!!حس تملک نیاز ا یمنعم کن یتون یپس نم

 :با اکراه چشمانم را تنگ کردم! اوه چه غلط ها اوه

 "!بدجور روت اثر گذاشته یروحوض يفکر کنم ترانه ها"ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٧٤ 

 !!»يکرد یپاك قاط«: یعنیام چرخاندم که  قهیدور شق يانگشت سبابه ام را جور و

 !ا؟یاهانت کرده ام آ یقیاش در موس قهیبه سل بیترت نیکرد که من به ا یداشت فکر م دیفکر فرو رفت، شا به

 :و گفت بشیج يکند، دست کرد تو یهستم که فکر م يزیسرسخت تر از آن چ دید یوقت

 "!ام یاجنب هیبه هرحال به قول خودت فعال ! شم یشما نم فیمن که حر ست،ین يباشه مسئله ا"ـ

 :زدم يزخندپو

 "ممکنه نظرم عوض شه؟ ينکنه فکر کرد! فعال؟"ـ

 :به خود گرفت زیرقت انگ یحالت

 ".کنم یخودمو م یسع یول ستمیمطمئن ن ادیخب، ز"ـ

 :رحم بودم یهمچنان ب من

 "!استاد؟ دهیبه ذهنت رس يحل مشکل حسن چه چاره ا يخودتو خسته نکن، خب حاال برا ادیز"ـ

که بر  ییبایز قیام باز کرد، با تعجب به کف دستش و انگشترعق نهیمشتش را مقابل س دیبگو يزیآن که چ یب

 :سوار بود نگاه کردم يرکاب نقره ا

 "انگشتم؟ يبندازم تو نویا يخوا یاالن از من م"ـ

 د،یدر امان باش نیاطیکنم به شما تا ازشر ش یش م هیهد. بله، اسم پنج تن آل عبا روشه، از کربال آوردمش"ـ

رو  نیبکن دستت، چه باشم کنارت چه نباشم، ا نویرو فراموش کن و ا ينسبت به من دار یطفا هر احساسل

 ".هرگز از خودت دور نکن

کشف  يزیکه چ نیزد، مثل ا یاش متوقف شدم، چشمانش برق يمتر یلیبردم و در چند م شیدست پ دیترد با

 :کرده باشد

 "؟یبهش دست بزن یتون ینم "ـ

خواهد  یم بیترت نیاو به ا» !االّالمطهرون مسهیال«! بار از او خوشم آمد نیمتوجه منظورش شدم و ا تازه

 !....است يکه فکر هوشمندانه ا یبرطرف کند، راست زیحسن را ن ینگران

 ***** 

 »!؟يفکر کرد یچ«

ام آرام از مقابل مغازه ها آر. خوش دست و قشنگ بود یلیدوشم انداختم، خ يبودم رو دهیرا که تازه خر يا کوله

 يها نیبراق، ماش يزهایآو ،یشیپول يکرد، عروسک ها یرا جذب م یگذشتم، واقعا رنگ و لعابشان هرکس
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که دل آدم را به غنج و مالش  يا نانهآالت ز نتیاز همه قشنگ تر انگشترها، دستبندها و تمام آن ز..... ماکت

 . انداخت یم

 شیزمردنما يکه سنگ ها ییبایز ومیتانیت سیو به سرو ستادمیا جاتیرگ بدلبز ياز مغازه ها یکی يرو روبه

با مغازه ها را  يعشقباز طیشدم، اگرچه االن اصال شرا رهیبود خ سایرنگ چشمان آتر ادآوریزد و  یبرق م

 د،یفهم یعالقه ام را به خود م يجور کی دیزن الزمش داشتم، او با نیبه دست آوردن دل ا يبرا ینداشتم ول

 !به حساب آورد بایز ي هیهد کیرا  نیتوان ا یم یطال و جواهر اصل را ندارم ول دیپس اگرچه امکان خر

 شیپا يادیکرد، بازهم مبلغ نسبتا ز چشیگذاشت و به درخواست من کادوپ يرا درون جعبه ا سیسرو فروشنده

تا نشان دهم که چه  رمیبگ يزیکوهان و فرانک و شترزاد هم چ يبه فکر افتادم برا. مهم نبود یپرداخته بودم ول

خورد که باعث  یبه دردشان م يزیچه چ ستمدان یم قایفعال نه وقتش را داشتم و نه دق یقدر دوستشان دارم، ول

 .....تنها ياکتفا کردم و عازم پشت کوه شدم، تنها نیپس به هم. شان شود یخوشحال

 ایناهار مه يبودند که ظاهرا برا ییشترزاد و کوهان مشغول آماده کردن جوجه ها قبل از ظهر بود، دمیرس یوقت

 یو آرام آرام صحبت م دندیچ یخوردن از باغچه م يآن طرف تر سبز یهم کم سایشده بود، فرانک و آتر

که  نیعبور کردم، به محض ا بودباز  شهیکه هم یبزرگ يدرنرده ا انیکنج لبم نشست و ازم يکردند، لبخند

 نیناگهان مثل ا ستاده،یام ا یمحبوب کوهان درست در چند قدم يمتوجه شدم که بزغاله  دیرس اطیبه ح میپا

 نییسابقه مدام باال و پا یب يکردن، او با رفتار يقرار یباره ام جا خورده باشد شروع کرد به ب کیکه با حضور 

شده با عجله خود را به او رساند و نگاه تند  یکامال عصب دیرس یکه به نظر م نکرد، کوها یو مع مع م دیپر یم

کرد که  یبا نگاهش محکومم م يبه من انداخت و شنگول را در آغوش گرفت تا آرام اش کند، او جور يزیو ت

 يبرا یحیدانستم چه توض یکردم و واقعا نم یهستم، با تعجب نگاهشان م وانیح نیو آزار ا تیانگار مسئول اذ

بود، البته؛  نیکوهان کامال خشمگ ینکرده بودم تا بابتش از او عذربخواهم، ول يوجود دارد؟ من کارمسئله  نیا

در نگاهش وجود دارد،  زیاز خشم ن ریغ يزیحال احساس کردم چ نیدرع! او واقعا بزغاله اش را دوست داشت

 ..... با وحشت ختهیآم یجور نگران کی

 :به کوهان گفتم یزدم و با مهربان يآمدم لبخند رونیب يرعادیو غ بیاتفاق عج نیاز شوك ا یوقت

 "زم؟یعز یکن یبد برخورد م نقدریسالم کوهان، چرا ا"ـ

 یکه قدم به عقب برم یانداخت و درحال میبه سرتاپا یداد و نگاه مشکوک يجواب سالمم را به سرد کوهان

 .داشت از من دور شد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٣٧٦ 

شنگول متوجه حضورم شده وحاال  ياز همان اول با سروصدا که ستمیاز کوهان برداشتم و به شترزاد نگر چشم

سردرگم و  يخانواده  يخواست جلو یم دیشا ای دیرس یکرد، از همه خونسردتر به نظر م یداشت نگاهم م

 :گفتم، جواب داد يدیجلو رفتم و سالمش کردم و خسته نباش. ستین یوانمود کند که مشکل شانشیپر

 "!يشد پیسالم، خوش ت کیعل "ـ

چسب نسبتا  يمانتو کیممکن را انتخاب کنم،  بیترک نیکرده بودم بهتر یخودم انداختم، سع کریبه پ ینگاه

دانستم  ینم قایسرم بود، حاال دق زین یراسته و تنگ به تن داشتم و شال رنگارنگ یرنگ با شلوارل یکوتاه مشک

 :درخور حالش بدهم یجواب دمکر یزدم و سع ياش؟ به هرحال لبخند ینظر واقع ایمتلک است  کی نیا

 "!شما یپیالبته نه به خوش ت "ـ

اش  نهیبلندش که تا س شیبه ر یو دست دیخند! تازه جوانه زده بود شیبه کله اش کردم که موها ياشاره ا و

 :و گفت دیبود کش دهیرس

 "ه؟یخوام مو بکارم، نظرت چ یم "ـ

 یول ستیسرش ن يرو يادیز زیم، درست است که فعال چو کله اش را با دقت مرور کرد دمیبرچ يو لوچه ا لب

 :دارد یپرپشت يکامال مشخص است که موها

 "!؟يبکار يخوا یکدوم قسمت م قایحاال دق ست،ین يبدفکر ینداره، ول یبه من که ربط"ـ

 :کرد شیرچشمهایگونه و ز يبه رو يا اشاره

 "!هاهاهاها! نجایا "ـ

نگاه  نیبه ا یتیکردند، اهم یبد داشتند نگاهمان م یلیبخندم چون حواسم پرت خانم ها شد که خ نتوانستم

 ! است یعیطب اریبس یجزئ يحسادت ها نیندادم، به هرحال ا نیبه ظاهر بدب يها

 سایآتر يبایبر صورت ز صانهیداشتند، نگاهم حر یشدنم چشم از من برنم کیو تا نزد دهیدست از کار کش هردو

 یب ي دهیاش آفتاب کوهستان بوده و چشمان سبز و کش یعیطب ومیکه سوالر يصورت برنزه ا د،یچرخ

 !....رشینظ

 "!فرا جون؟ ن؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یجون، چ یسالم آت "ـ

من و  ي مانهیصم اریکه به رفتار بس یدانستم که گذشته از اعتراض یدادند، م يجواب سالمم را به سرد هردو

 یعنی نیوحشتزده اند، آن ها به من کامال مشکوك بودند و ا زیبدل ن کیترزاد دارند، درحال حاضر از وجود ش

 !فاجعه
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گرفتم،  شیآوردم و به سو رونیبودم ب دهیخر یآت يرا که برا يکوله ام بردم و جعبه ا بیج يرا تو دستم

 :از غم به خود گرفته بود یکه نگاهم رنگ یدرحال

 ".قدره فعال نیجون، قابلت رو نداره، وسعم هم یآت ایب"ـ

 دیاش را در هم کش یابروان کمان یگفت، آت رگوششیز يزیبه سرعت خودش را کنار مادرش رساند و چ کوهان

جعبه را گرفت  يتشکر چیه یآورد و ب شیکرد، آنگاه دستش را پ یم دییرا تأ يزیتکان داد که انگار چ يو سر

 :تآن که بازش کند گف یو ب

 "!یزحمت بکش نقدریالزم نبود ا"ـ

 :به محبتم نشان داده خرسند شدم یکه باالخره واکنش نیا از

 "نه؟ ای ادیخوش ات م ینیبب یبازش کن يخوا یجون، نم یکنم آت یخواهش م"ـ

 :را به دست فرانک داد جعبه

 ".باشه یکنم کاف یها رو هم ببر، فکر م يسبز نیکمدم بذار، ا يببرش تو "ـ

 :ناراحت شدم ینگاهش نکرده بود حساب یکه حت نیا از

 "!؟یآت"ـ

 :دیخوشگلش را درهم کش يها اخم

 ".باشه بعدا فه،یاالن دستام کث"ـ

! آن گذاشت و با نگاهش به او فهماند که فعال نه يدستش را رو یخواست بازش کند که ناگهان آت فرانک

فرمان مادرش به  ياجرا يرا برانداز کرد و برا میامشکوك سرتاپ یبا نگاه دیبگو يزیآن که چ یب زیفرانک ن

 رزادیش يها فاصله گرفتم و به سو ناز آ يبا دلخور. معلوم بود که اصال به من اعتماد ندارند. کلبه رفت يسو

 ... که حس پدرانه اش از همه پررنگ تر بود یرفتم، کس

 "!د؟یکن یرفتار م يجور نیچرا ا رزادخان،یش "ـ

 :زد گفت یل ها را باد مطور که ذغا همان

 "بابا؟ يدیرس یک "ـ

 :ندیب یمرا م یشدم که الاقل او کم خوشحال

کنن  یآماده ش م دیالبته فکر کنم دارن واسه معلم جد. هم نرفتم تیسوئ یکجا رو دارم برم؟ حت دم،یتازه رس"ـ

 ".ستین شمیپ گهیکه د داشمیکل. تونم برگردم اونجا یو من اگه بخوام هم نم
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 :تکان داد يسر

 ".کمک ما نجایا ایب یبرو لباساتو عوض کن، بعدش اگه خواست "ـ

 :حال وهوا را عوض کنم یشوخ کیکردم با  یسع

 "د؟یدیتدارك د يجور نیکه ا امیمن م دیدونست یازکجا م "ـ

 :زد يلبخند

 ".به خاطر فرزاده ست،یواسه تو ن "ـ

 یکه م ییزهایچ يبود تا حس کنم به همه  یکاف میکلمه برا نیهم دنیشد، شن یلحظه دلم پروخال کی يبرا

 ....ام دهیخواهم رس

به  يکت و دامن بلند دم،یبودم درآوردم و پوش دهیرا که تازه خر ییکوله ام لباس ها يکلبه رفتم و از تو داخل

 ي هیرو کیو ساده و  دیسف یقسمت نخ کیکه از  هیشال دوال کیکه غالب اندام موزونم بود و  یتونیرنگ ز

به خودم انداختم،  ینگاه نهیآ يتو! ودب کیاندازه ش یشده و ب لیرنگ تشک یتونیدرشت و ز يبا برگ ها ریحر

را  میها ییبایحجاب و پوشش درواقع امکان ظهور و بروز ز نیبا ا یباشم ول بایز یکاف يکنم به اندازه  یفکر م

! شدم باتریواقعا ز ختم،یشکلم را دور صورتم ر يفنر يشالم انداختم و موها ریز یبه صفر رسانده ام، انگشت

 .زدم و دوباره حجاب کامل کردم نهیآ يبه دخترك تو يپوزخند

 یبودند، هنوز مهمان اصل یکوچک خانگ کین کیپ کیدرحال فراهم کردن  اطیح يتو یبعد همگ یلحظات

خانه حکمفرما بود، آن ها واقعا به من اعتماد نداشتند و  يادر فض ینیو بدب دیترد يبود و حال و هوا دهینرس

 .بود دهیفا یجلب آن ب يتالش من برا

 کی يبرا یکه آت نیمنتظر ا نیشود، همچن لیکوچک تکم افتیض نیصبرانه منتظر آمدن فرزاد بودم تا ا یب

 دنید يبرا! ندازدیهمرنگش ب يها نیرا به نگ شیبایلحظه هم که شده در جعبه را باز کند و چشمان سبز و ز

قصد باز  یحت دیرس ینظر نم بهاو اصال  یشدم، ول یقرار م یآن لحظه تاب و توان از دست داده و داشتم ب

 نیو اجنّه آشناست توقع ندارم حاال که در چن نیاطیش يایکه با دن یالبته من از کس. کردنش را داشته باشد

 يداند که بدل ز یخوب م یلیمطمئنا خ یبه هرحال آت! من اعتماد کند به نیچن نیقرار گرفته ا یهولناک طیشرا

شوم  يتپه در بروز آن فاجعه  يکه آن روز رو یاش را دارد، تمام کسان ادهرساندن به او و خانو بیقصد آس يز

 ....نقش داشتند
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منقل دست ساز  يرو ندیها را بچ خیخواست س یرا آماده کرده و م شیطرف شترزاد رفتم که حاال ذغال ها به

 :گفت یخودش، آنگاه رو به آت

 "!گه؟ید میفرزاد کجاست؛ شروع کن نیزنگ بزن بب"ـ

 کینزد داریزمان د د،یکوب یام م نهیس يفرزاد را گرفت، قلبم به قفسه  ياش را درآورد و شماره  یگوش یآت

 ....ها را به دست آورم یپشت کوه نیاست و من هنوز نتوانسته ام اعتماد ا

 :را با ولع گوش دادم یآت ي مکالمه

 "پس؟ ییالو؟ سالم فرزاد، کجا"ـ

.... 

 "....یکیآها؛ خب پس نزد "ـ

..... 

 "!نجاستیآره اومده، ا "ـ

 ....دستپاچه شوم یرا به من انداخت که باعث شد کم زشینگاه تند و ت و

 ".ستیمعلوم ن یچیدونم، فعال ه ینم "ـ

..... 

 ".نه خب، تنهاست"ـ

....... 

 "....میباشه، منتظر"ـ

...... 

 ".نه، حواسم هست، نگران نباش"ـ

..... 

 "!باشه، فعال"ـ

 . تماس را قطع کرد و

را از سر گرفت و  يقرار یآمد، دوباره شنگول ب مانیبغلش داشت به سو يهمان طور که شنگول را تو کوهان

شد، خم شد  ینفرت گم م نیهم باشد در حجم ا یکوهان به من سراسر نفرت بود واگر وحشت گرنگاهیبار د نیا
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را درون چشمانم فرو برد  اهشنگ يرایسبز و گ ي زهیبرگشت و ن یگفت، بالفاصله آت يزیو در گوش مادرش چ

 :دیغرّ میبگو يزیو تا خواستم چ

 "!نجایگم شو از ا"ـ

بلندش بودند نداشتم،  یکسبز را که در حصار مژگان مش يها لهیت نیتمام وجودم را گرفت، من طاقت ا وحشت

 :شد، به لکنت افتادم یسوخت و ذوب م یاز درونم م يزیانگار چ

 "گم شم؟ دیجون؟ چرا با یچرا آت "ـ

 :گرفت میدور کند، آنگاه انگشتش را به سو نجایکوهان دستور داد شنگول را از ا به

و  ارمیحاال گم شو وگرنه اسمت رو به زبون م نیهم! يکورخوند ؟یبرسون بیذارم بهمون آس یم يکرد الیخ"ـ

  "!که خودت و هفت پشت و هفت جدت رو به فنا بده، مرپوژ یکنم با طلسم یهمراهش م

او  ش؛یاندازه باال یهوش ب نیکردم، لعنت به کوهان و ا یتمامش م دینداشتم و با يادیفرصت ز گرید ظاهرا

 ! استفاده کند ياز چه ترفند دیداند با یخوب م

 ....»قدم جلوترم کیمن هنوز ! د؟یفکر کرد یچ واقعا«

 :قدم من است نیاول نیکردم، ا یدرست فرو م يام را در جا زهیسرن دیبا حاال

حاال درحال دل و قلوه  نیمن هم یمن اصلم، بدل لعنت ،یکن یکه تو فکر م ستمین یگوش کن، من اون "ـ

جواب بله رو داده، حاال هم باهاش رفته  دیاون سرنوشت منو نابود کرده، به جاو یآت!.... هیلعنت دیدادن با اون جاو

که روحمم از  یبا کس! منه یلیتحممسافرت با نامزد  يگم؟ بدل من االن تو یم یچ یفهم یم! مسافرت

 ".میکنن که ما قراره ازدواج کن یاالن همه فکر م یازدواج باهاش خبر نداشته ول

از  یچه واکنش دیدانم که در مواقع مختلف با یخوب م یلیمن خ فتد،یدر دل آنها ب دیباعث شد ترد حرف ها نیا

 !دانم یقاتل مادرم م يرا درباره  اتیخودم نشان دهم، حاال تمام جزئ

که حاال  یحد وحساب شترزاد و کوهان و فرانک یب ریکم نشده بود، دربرابر تح يزیکه هنوز از خشمش چ یآت

 :شد گفت یم کیما نزد داشت به

 "حرفاتو باور کنم؟ دیبا يچه جور ؟یگ یاز کجا بدونم که راست م "ـ

 :دیغرّ کوهان

اون کامال  د،یرفت شنگول رو بوس یم نجایاز ا يز يکه ز یترسه، دفعه قبل یشنگول ازش م! گه یدروغ م"ـ

 "!یعوض یلعنت نیمن بود، نه ا يز يز مشیقبل تاروند يکه دفعه  یاون! آروم بود
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 دیکنم، چه طور االن با يساز هیشب یبه تأسف تکان دادم، چه قدر سخت بود که احساساتم را با آن لعنت يسر

که جز نفرت  یکردم؟ پسرجذاب یپسرك چموش نابغه ابراز م نیاندازه نسبت به ا یعشق و محبت ب هیشب يزیچ

 .... ستیدر نگاهش ن يگرید زیچ

 :کردم یبه آت رو

که  یباشه درحال دیبا جاو يز يکه ز نیا ایتر قابل استناده  شیچشه ب ستیکه معلوم ن وونیح هیاحساسات  "ـ

 "!عاشق فرزاده؟ دیدون یم

 دیرس یکردند که به نظر م ینگاه م يتر بود و به هم جور يقو شهیدر نگاهشان از هم رتیبار برق ح نیا

که بعد از  ستیمهم ن! داشتم تیبابت کامال رضا نیا شده باشند، درواقع من آچمزشان کرده بودم و از جیکامال گ

است که امروز به هر  نیمهم ا فتد،یو فرزاد ب یاصل يز يز انیم یحرف ممکن است اتفاق نیبه خاطر هم نیا

 نیچن نیا یکه آت یحال تا وقت نیو فرزاد و فرانک را نابود خواهم کرد، با ا یو آت يز يشده باشد ز یمتیق

 ....اورمیو من مجبورم اعتمادشان را حتما به دست ب دیآ یاز من برنم يادیقدرت دارد کار ز

 :کرد یم يتاز کهیاز وحشت در وجودش نبود چون بدجور  ياثر گریکه انگار د ؛یکوهان لعنت بازهم

 يآن شد کیف يدیکه با آ ستیحواس ات ن! کنه ینم یعیاعتراف ضا نیاگه سرش بره همچ يز يز"ـ

  "!بدبخت داغون

زدم که با  یتلخ یپوزخند عصب! دادند یظاهرا همه داشتند حق را به او م د،یچرخ میرو زین هیبق نیبدب يها اهنگ

 :بغض همراه شد

منو با اون  نیکه شما دار یبه عشق فرزاد اعتراف کردم، درحال یوحشتناک طیشرا نیچن يمتأسفم که تو"ـ

  "!کنه کاریچ دیخواد با جاو یم ستیو اون هم معلوم ن نیکن یمبادله م منیاهر

 :شده بودند، فرانک گفت جیهمه گ بایتقر

 دیدست بدلش باشه با یبه هرحال اگه واقعا اون گوش م،یزنگ بزن يز يز يشده  دهیدزد یبهتره به گوش "ـ

 "گه؟یجواب بده د

 !اطاقش گذاشته ام يرا تو یگوش میایب نجایکه ا نیاز ا شیمطلب نبودم، پ نیا نگران

 :را گرفت، آنگاه شروع به صحبت کرد يز يز یقبل يهمه، فرانک شماره  دییأت با

 "الو سالم خانم، حال شما؟"ـ

.... 
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 "ستش؟یجون کار دارم، ن نبیمن با ز د،یببخش"ـ

..... 

 "!دیمزاحم شدم، سالم برسون دیآها؛ بله ممنون، ببخش"ـ

 .... قطع کرد و

 :به جمع انداخت و گفت ینگاه آنگاه

 "!شو جا گذاشته یگن گوش یم "ـ

 :کردم و با تنفر گفتم يقروچه ا دندان

 ".معلوم شه تشیلو رفته، نخواسته هو ییجورا هی هیکه قض دهیجا نذاشته، فهم"ـ

 :شترزاد گفت تایآکنده از استفهام ردوبدل کردند، نها ییبا هم نگاه ها دوباره

 "رو داده؟ دشیکرد شماره جد یباهات چت م یوقت یکوهان، گفت "ـ

 :شوند قتیو با خودش حرف بزنند ممکن است متوجه حق رندیدانستم اگر شماره اش را بگ یم

 "!نه، اون شماره هم واسه رد گم کردنه، دروغه "ـ

 :کوهان بازهم

 "!هم هست ازیتعارف نکن، نوشابه اضافه و پ ؟یجمعش کن یرو آب نتون زهیپته هات بر یترس یم هیچ"ـ

 :رفتم شیبه سو يغرّه ا چشم

به ! بدل مدل هم که نداره شکرخدا ن؟یشک ندار گهیشما، به حسن که د يگولو يز يکه من بدل ز رمیگ"ـ

 ".گفت که حسن باهاشونه یم شبیمامانم د د،یاون زنگ بزن

 يکنم کسب کردم، حال آن که ز یم الیهم خ دیشا! (از حس اعتمادشان را کسب کردم يقدر بیترت نیا به

 !!)شما را واقعا با نفرت گفته بودم و خودم حواسم نبود يلوگو يز

 :چرخاند و گفت میرا رو نشینگاه بدب شترزاد

 ".ریخب پس شماره حسن رو بگ "ـ

 :داشتم يریگ میتصم يفرصت برا هیثان کی تنها

 "!ندارم یمن االن گوش"ـ

 !)کوهان: (یبازرگان امیپ

 "؟یعنی ومدهین رتیدوصفرم گ ازدهی"ـ
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 !بچه نیقدر سخت است کل کردن با ا چه

هم دفترچه تلفنم  یاون بدل عوض رم،یشماره بگ یفرصت نکردم از کس یاگه داشته باشم هم فعال حت یحت"ـ

 "!نابغه؟ یبگم که قانع ش یچ گهید ده،یرو دزد

 !نگفت، البته فعال يزیچ فعال

 :کرد هیرو به بق شترزاد

 "حسن رو نداره؟ يشماره  یکس"ـ

 :فرانک نشست يلب ها يرو یجک لبخند

 "!من دارم"ـ

 :نازك کرد یپشت چشم م،ینگاهش کرد رتیبا ح همه

ردوبدل کرد و  نهایو ا لمیمختلف باهام بلوتوث و عکس و ف يبه بهونه ها یواشکی میخونه شون که بود "ـ

 "!که ازم خوشش اومده نیپسره خل وچل مثل ا! کال انداخت برام که شماره شو داشته باشم سیم هیآخرشم 

 :کرد يغرغر رلبیز کوهان

 "!چقدر نابوده گهیاون د"ـ

 :تکان دادم يسر

 ".حرفاست نیخل تر از ا یخوره ول یآره، هرچند که سنش به فرانک نم"ـ

 :کرد دییتأ زین فرانک

 "!رفتن رودست ندارن یرآبیز يتو یاونا خانوادگ یکرد، ول خشیتوب يز يز ،یمتوجه شدم که روز مهمون"ـ

 .....فرستاد یامکیحسن پ يآورد و به شماره  رونیاش را ب یهم گوش بعد

 :قدم به قدم مکالمه اش با حسن را شرح داد آنگاه

 "مسافرت؟ ياومد نبیبا ز دمیازش پرس "ـ

 :از آن طرف آمد، بلند خواندش یامکیوصول پ يبعد صدا قهیدق کی حدودا

 "آره، چه طور مگه؟"ـ

 :کرد که مضمونش را خواند پیتا يزیچ شیدوباره برا و

 ".همراتونه یک گهید"ـ

 ....همان صدا بازهم
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 :به مادرش انداخت یبار چهره اش درهم شد و نگاه نیا

 "!نامزد خواهرش د،ینوشته جاو"ـ

م آمد که فرانک بازه يگرید امکیشدم، بعد هم پ یجمع بلند شد، ظاهرا داشتم موفق م یشگفت زدگ يصدا

 :بلند خواندش

 "....راه افتاده سمت پشت کوه ییتنها شیساعت پ هی نبینوشته ز"ـ

 :به جمع انداخت و ادامه داد ینگاه آنگاه

 "!برسه دیبا گهیحساب االنا د نیبا ا "ـ

 :قلبم گذاشتم و گفتم يرو یساختگ یرا به صورت دستم

.... یکیرو تحمل کنم که  يزیچ نیتونم چن یمن نم... من تحمل روبه رو شدن با بدلم رو ندارم، من.... م"ـ

 "!وحشتناکه یلیخ ایخدا يوا..... خودم ي افهیخودم، با ق هیدرست شب

 :مجددا دچار ترس و وحشت شده باشد گفت دیرس یرو به کوهان که به نظر م يدیق یبا ب شترزاد

 "!ش وحشتناکه افهیکنه که ق یم داره اعتراف مخودش ه ا؛یب"ـ

 ....پدرش را فشرد يلب کوهان نشست و ساعد پرمو يرو يا مهیبه موقع، لبخند نصفه و ن یشوخ نیا با

 يآمدند، من به اندازه ا یکشف من دنبالم م ياگر آن ها برا ینداشت حت یتیدوان رفتم سمت کلبه، اهم دوان

 !بود ارمیکه الزم داشتم فرصت در اخت

توانستم آنها را بابت  یاز اطاق ها شدم و سربازانم را احضار کردم، دو تا از قلچماق ها ظاهر شدند، نم یکی وارد

 یما از او محافظت م يتر از جادو يبس قو ییرویسرزنش کنم، ن يز يرساندن به ز بیشان در آس یناتوان

انجام دهم کسب اطالعات از صحبت  هفاصل نیا که توانسته بودم در يتنها کار دمش،یفهم یکرد و من نم

اگرچه ! است یکاف میبرا نیو هم دیایب نجایدانستم قرار است امروز ا یبود، م دیاو و جاو يشب گذشته  يها

همچنان نسبت به سربازانم  دیپس با! است لیتکم افتمیض دیایقرار است ب زیکه فرزاد ن نیا دنیحاال با فهم

 ....مهربان باشم

 :دمیپرس

 "خجسته کجاست؟"ـ

 ".کهینزد"ـ

 :تکان دادم ودستور را صادر کردم يسر
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تا  دییایبعدش ب د،یاریاالن همراهشه برام ب یکه اون لعنت يزیچ هیشب قایآالت دق نتیدست لباس و ز کی"ـ

 "!دیکن کاریچ دیقاتل با نیا ییخوشامدگو يبگم برا

 ياز سروصداها د،یطول کش قهیدق کیکشنده که کمتر از  يشدند، من ماندم و انتظار بیکردند و غ اطاعت

اش که  دمیاطاق باال د يتوجه به آنها از پشت پنجره  یدنبالم آمده اند، ب یکسان ای یکه کس دمیفهم یم نییپا

رنگ کت  يسرمه ا يو مانتو یاکخ نیبود، با آن شلوارج دهیشد، مثل عقب مانده ها لباس پوش یم کینزد

و  ستیو خوش لباس است البد، ب کیش یلیکرد خ یفکر م دیرس یم شیزانو ياش تا باال يکه بلند يمانند

دختران دور و  يهمه  ندیب یکور است نم! کند یپنجاه ساله فکر م يمثل زن ها یول ستین شتریچهارسالش ب

 يل و روسرشا ریرا چه قدر قشنگ از ز شانیپوشند و موها یم بایو ز یرنگ يچسب و ساپورتها يبرش مانتوها

 !!ترسد همه بفهمند یکه انگار کچل است و م شیموها يرو دهیچیشالش را پ يکنند، جور یرها م

تر از آن هستند که بتوان با چند  يخانواده قو نیشوم، ا یم کیجدال نزد نیا يمرحله  نیبه حساس تر حاال

و کارآمد  يقو يجادو کیها به  نیاتصال ا يبرا یناب ينابودشان کرد، من به فرصت ها انیسرباز ساده از جنّ

 !گذاشته است ارمیرا در اخت اتیممنونم که تمام جزئ يز ياز دفترخاطرات ز ازمندم،ین

**** 

 »!کردم یمن قاط د؛یببخش«

توانست دو رنگ متناسب را  ینم یحت نیاز ا شیدرآورد، تا پ نبیو کامال خود را به شکل ز دیها را پوش لباس

مختصر  نب،یو پوشش ز یزندگ يحاال که به لطف آشنا شدن با نحوه  یانتخاب کند ول شیالباس ه يبرا

 !او باشد اکراه داشت هیکه حاال شب نیپنداشت و از ا یکرده بود او را به شدت امل و عقب مانده م دایپ يا قهیسل

نظرش را  يلحظه ا يخورد که برا یبه چشم م یقیکه سربازانش آورده بودند انگشتر عق یآالت نتیز انیدرم

 :دیبود که با تعجب پرس نیحرف ها باشد، ا نیو ا قیاهل انگشتر عق يز يآورد ز ینم ادیجلب کرد، به 

 "ه؟یچ نیا"ـ

 :از آن ها سرد و منجمد جواب داد یکی

بهش  دیجاو شبید. میکرد دایرو پ هشیشب یول میبش کیبهش نزد میانگشتش بود که ما نتونست يتو يزیچ"ـ

 ".نهیاطیمحافظتش از ش يداد و گفت برا

و از  ستادیبر او فرستاد، آنگاه انگشتر را به دست فرو برد و لب پنجره ا یلعنت رلبیو ز دییبه هم سا دندان

 ....بنشانند نیخواهد به زم یکه او م ییپر به هوا بلند کنند و درجا کیسربازانش خواست او را مثل 
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وارد آن شده بود، به فرانک و کوهان که  اطیدختر به سمت کلبه آمده و با احت نیدنبال ا که از همان ابتدا به یآت

 :پشت سرش بودند گفت

خواد بکنه  یم یدختره چه غلط نیا نمیآب بدم بب یسروگوش هیتا من برم  دیکنار باباتون باش د،یشما برگرد"ـ

 "دررفت؟ هویکه 

 :دینال فرانک

 ".ارهیسرت ب ییالترسم ب یترسم، م یمن م یمام"ـ

 :کرد دییتأ زین کوهان

مچش رو  میخواست دربره که نتون یترسه، م یخودش م نهویع یکیگفت از رو به رو شدن با  یآره، دروغک"ـ

 ".میریبگ

 :دیتوپ یکالفه و عصب یآت

ممکنه  یمراقبش باشم ول دیبا يدونم چه جور یمن م د،یپس بهتره حرفم رو گوش کن د،یریپذ بیشما آس"ـ

 ".ارهیسر شما دوتا ب ییبال

 :فرانک جلوتر آمد یکرد ول ینیعقب نش يقدر کوهان

 "!یمام ارهیب ییبال هیکه سر شما  نهیبزنه ا بیکه به ما آس نیاز ا شترینه، اون قصدش ب"ـ

 :دیحرفش را بر یآت

بوده، پس نوك  ریمرد که با تو درگ یمادرش موقع! يمادرش رو گرفته بود يرفته تو جلو ادتیکه  نیمثل ا"ـ

 "!حمله ش به طرف توئه زیت

 :کوهان بالفاصله گفت یو زبانش بند آمد ول دیلرز فرانک

 یکه فرمانده شون کشته شده باشه، پس قبل از هر کس نیشکست داد به شرط ا یشه به سادگ یلشکروم هی"ـ

 "!زنه یخودت رو م

شد  یکه وارد کلبه م ینگاهش را از هردو برگرفت و درحال تایهامنطق روشن نداشت ن نیبه ا یکه جواب یآت

 :گفت

 "!باباتون شیپ دیبر االی د،یریگ یوقتمو م دیدار"ـ

پدرش و خودش دنبال مادرش راه افتاد، آن ها تمام اطاق ها را  شیاز کوهان خواست برود پ يبا اشاره ا فرانک

 !.... نبود ياز دخترك خبر یگشتند ول
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 :از وحشت شده بود به زحمت گفت زیکه تمام وجودش لبر فرانک

 "!...هیهد.... اوووون... مامان"ـ

 یقالب نبیز نیا ي هیاز هد يخبر شیآرا زیم يسرش را تکان داد و به سمت اطاق خوابش رفت، رو یآت

 !.....نبود

***** 

 یبلند زرشک یشاس نیماش کیبه پشت سرش انداخت،  یآمد برگشت و نگاه یطور که تپه را باال م همان

به  ریمس نیدرختان ا انیدرم یکس ي هیآمد و سا یم شیپ یخاک يو خم جاده  چیدر پ يعجله ا چیه یرنگ ب

لحظه  ينداشت، برا فاصلهباغ  يتر با ورود شیخورد، برگشت و به رفتن ادامه داد، اکنون چند قدم ب یچشم م

 نیبه محض ا یبرلبش نشست، ول يو لبخند ستیها نگر یپشت کوه يبایباشکوه و ز يو به کلبه  ستادیا يا

 :زد ادیو فر دیدو شیکه از در وارد شد ناگهان کوهان شتابان به سو

 "!!نه؛ شنگول"ـ

روبه رو شده بود، شنگول درست  عیفج يفرصت سالم و ابراز احساسات داشته باشد با صحنه ا یآن که حت یب

وارونه از دهان تا  يادیدهانش فشرد و فر يدستش را رو...! و خفه شده بود افتاده نیاش به زم یدر چند قدم

 !تحمل رقابلیغ تبه شد يوحشتزده قدم به عقب برداشت، صحنه ا یحلقش فرو رفت و به حالت

 يلحظه ا ختیر یمحبوبش اشک م يبزغاله  يبرا يکه به طرز رقت آور ینشست و درحال نیزم يرو کوهان

و ناباورانه به کوهان و  دهیدوخت، رنگ از رخسارش پر نبیرا به صورت ز زشینگاه دل انگسرش را بلند کرد و 

 :خواست یدلخراش عذر م يحادثه  نیو بابت ا ستینگر یشنگول م

  "!ندارم يریباور کن تقص.... کوهان من متأسفم"ـ

پنهان  یو شوخ طبع ياز خونسرد یو وحشتش را از اتفاقات رخ داده پشت نقاب یکرد نگران یم یکه سع رزادیش

 :شد و گفت کیکند به کوهان نزد

 ".خوشگل ترش رو برات بزان هیدم  ینکن باباجون، م هیگر"ـ

 :پدرش را نداشت، دست او را پس زد و گفت ینیغارنش يها یاصال تحمل شوخ طیشرا نیدر ا کوهان

 "!داره یطانیفهمن کدومشون روح ش یکشه، چون اونا م یاون همه شونو م"ـ

کرد، او  یم يبود که کوهان به خاطرش عزادار يزیچ نیلحظه غم از دست دادن شنگول آخر نیدر ا ،يآر

 :گره زد نبیبرخاست و چشمان ترش را به نگاه وحشتزده و شرمسار ز
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 "!من آرومه يز يز ياون شنگولو کشته چون مطمئنه جلو "ـ

 :آرام و معصومانه بود گفت شهیکه مثل هم یشد و با لحن يجار نبیچشم ز ياز هر گوشه  اشک

 "!.....که من اصلم، نه؟ یکوهان، تو هم مطمئن ستیبه حضور شنگول ن يازین"ـ

 یلحظه کس نیانداخت، تا ا اطیبه ح ینگاه نبیاز پاسخ بود، ز یزبانش خال یکوهان سرشار از محبت ول نگاه

به  یشدند نگاه یکه دوان دوان از کلبه خارج م سایرحضور نداشت، اما ناگهان فرانک و آت رزادیجز کوهان و ش

 ....آن ها آمدند يدور و اطراف انداختند و با عجله به سو

 :دیپرس یجیآن ها با گ يوحشت زده  يدر برابر نگاه ها نبیز

 "چه خبره؟.... نجایا"ـ

 :دیکش غیج بایتقر فرانک

 "!ستیشم ن یلعنت ي هیهد ست،یحاال ن یکلبه ول يکه رفت تو میدیخودمون د! زده بشیغ ست،یاون ن"ـ

 ....چرخاند هیفرانک و بق نیاز استفهامش را ب زیدرهم شد و نگاه لبر نبیز ي چهره

 :ابدیقانع کننده ب یکرد جواب یو سع دیکش ششیبه ر یدست رزادیش

کوهان  اطاق کوهان فرار کرده، درست مثل خود يشه؟ حتما از پنجره  بیبتونه غ ستیاون که جن خالص ن"ـ

 "!کارو بارها انجام داده نیکه ا

 :واقعا کار از ترس و وحشت گذشته بود یول ست؛یهمه وحشت چ نیمعلوم شد علت ا حاال

 "!؟.....که نیبگ نیخوا یم"ـ

 :دیحرفش را بر یآت

 "!کنن اصلن یخونه ست که هردو ادعا م نیخجسته تو ا نبیاالن دو تا ز نیدرست هم"ـ

 : دینال دیبار یاز آن م صالیکه است یباحالت دخترك

 "سخته؟ نقدریبراتون ا میکه کدوم ما اصل هست نیا صیواقعا تشخ "ـ

 :زد يلبخند رزادیش

بال رو سر  نیکرد و ا یچون اگه اون اصل بود فرار نم یکه تو اصل میهمه مون االن مطمئن بایتقر زم؛ینه عز"ـ

 ".بابا يخوش اومد! آورد یشنگول نم

کمر دخترك وحشتزده گذاشت تا او را به داخل دعوت کند، ناگهان فرانک خودش را در آغوش  يدستش را رو و

 :انداخت نبیز
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 "من چرا شک کنم؟ ،یمطمئنن که تو اصل يهم کوهان و هم دد یوقت"ـ

بود، او  نبیلحظه فراتر از تحمل ز نیا يحس ها د،یشد و بعد از فرانک او را در آغوش کش کیبه او نزد زین یآت

 یهنوز به قوت خود باق یحال وحشت اصل نیکرد، با ا یابراز عالقه م شیها نیزتریو به عز ختیر یاشک م

 ....بود

 ....گذاشت که باعث شد به سرعت برگردد و چشم به صورت قشنگش بدوزد نبیساعد ز يدستش را رو کوهان

 ".قربونت بشم یجونم کوهان؟ اله"ـ

 !در خود سراغ نداشت نیاز ا شیکه هرگز تا پ یکرد، حالت دنیبه تپشروع  یبیدلش به طرز عج و

را بر  شیها یو تمام دلتنگ ردیکه با تمام وجود دوست داشت مثل مادر و خواهرش او را در آغوش بگ کوهان

 :کند آهسته گفت یاو خال يشانه ها

 "!نگرانم.... من.... یحاال که تو هست نیدرست هم نجاست،یاون ا "ـ

از اعماق آن  فیتوص رقابلیغ یکه عشق یبا نگاه ست؛یبه چشمان کوهان نگر رهیخ دیمد یلحظات يبرا نبیز

 :داد، آنگاه با تمام احساسش گفت یقرار م ریتحت تأث زیکرد و کوهان را ن یفوران م

 "....ینگران من.... تو"ـ

نام  رلبیفشرد و ز یبه گرم دست کوهان را اریاخت یب نبیسرش بانگاهش جواب مثبت را فهماند، ز کوهان

 ....اش را تکرار کرد یاصل

 ***** 

 يها تیاذ یخاک يجاده  یقدرتمند اصال سخت نبود ول لیاتومب کیبا  رینفسگ ییسرباال نیرفتن از ا باال

 :انیشجر زیدل انگ يبا صدا یروح نواز سنت یقیپربود از موس نیماش يخاص خودش را داشت، فضا

 ریزند شمش یدآلرام م چون

 .....میو رخ مگردان میسربباز

به اطرافش  یرفت و توجه یکه داشت به زحمت از جاده باال م يلحظه چشمش افتاد به دختر نیهم در

..... همان فرم راه رفتن کل،یو ه پیباشد، همان ت نبیز دیبرلبش نشست، شک نداشت که با ينداشت، لبخند

که دارد به  ستیک یکی نیپس ا نجاست،یاالن ا نبیگفته ز شیپ یقیدقا سایفکر کرد که آتر نیناگهان به ا یول

 ....را گرفت رزادیش ياش را برداشت و شماره  یرود؟ سرعتش را کم کرد وگوش یآن ها م يسو

 "جانم فرزاد؟"ـ
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 "د؟یسالم داداش، خوب"ـ

 "؟ییسالم، کجا"ـ

 "اونجاست؟ نبینگفت ز یمگه آت نمیبب کم،ینزد"ـ

 "حاال چه طور مگه؟! خودمونه شیپ ده،یتازه رس یاصل نبیزد، االن ز بشیغ یبود ول نجایچرا، ا"ـ

 "!نمیب یدارم م نجایرو ا گهید یکیمن "ـ

 ....سکوت کرد دیو ترد یبا نگران رزادیش ناگهان

 "؟یمطمئن"ـ

 "تونه؟ شیپ یاصل نبیکه االن ز دیمطمئن نمیبب.... دیگ یجور که شما م نیبله داداش، خودشه، منتها ا"ـ

 "....میمطمئن بایآره، تقر"ـ

 "ه؟یلباساش چه شکل"ـ

 ".یروشن و طرح ابرو باد رنگ یآب نهیبا زم یشال نخ ،یخاک نیشلوار ج ،يسرمه ا يمانتو"ـ

که هنوز متوجهش نشده و داشت  شیرو شیپ نبیز نیکرده بود منطبق بود بر ا فیتوص رزادیآنچه که ش تمام

 ....دیکش یاش را از تپه باال م دهیتراش کریهمچنان پ

 "....دهیهم که همون جور پوش نیا"ـ

 "م؟یکن کاریچ یکیبا اون  دیگم فرزاد، به نظرت االن با یم"

 :دیبه خاطرش رس يفکر نبیبه ز رهیخ فرزاد

 یتا بدله فکر فرار به سرش نزنه، چشم از اون میهردوشونو نگه دار دیکه کدومشون اصلن، با ستیاالن مهم ن"ـ

 "!فعال! برسم یکی نیتا من خدمت ا دیکه باالست برندار

  "!فعال ،یاوک"ـ

 »!شد واسه ما؟ يعجب دردسر یلعنت«:زد يمختصر غر رلبیرا قطع کرد و ز یگوش آنگاه

قلبش  يلحظه ا يکه برا نیفرزاد مثل ا دنیاو به محض د د،یرس نبیز کیبه سرعتش اضافه کرد و نزد دوباره

برخودش مسلط شد سالم  یاش گذاشت و نفسش را فرو داد و وقت نهیس يد دستش را رواز کار افتاده باش

 ....کرد

 :دیو زمان مشکوك بود غرّ نیکه حاال به زم فرزاد

 "!سالم، شما؟ کیعل "ـ
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 :آب دهانش را به زحمت فرو داد دخترك

 "!ابوت هستم يمن جود...م"ـ

 :تکان داد و امرکرد يسر فرزاد

 "!سوار شو"ـ

و  بایز نیابرها بود انگار، در سمت شاگرد را باز کرد و سوار شد، عجب ماش ياش اکنون رو یتمام خستگ با

 ....رنگ یزرشک rav4وتایتو کی! يبرازنده ا

 "!قشنگه یلیخ.... مبارك باشه"ـ

 :دیرس یبه نظر نم یکه اصال راض یبرلب فرزاد نشست درحال يا مهینصفه و ن لبخند

 "اد؟یخوش ات م"ـ

 د؟یایخوشش ن یعروسک نیوجود دارد که از چن یاحمق ایآ د،یرا گز شلب

 ".معرکه ست"ـ

 ".قابلت رو نداره "ـ

 ...کرد یم يقرار یب نهیدر س دلش

 "!شماست فرزادخان يبرازنده "ـ

با آوردن نام او  یقرارش کم یدست کم دل ب یول دید ینم يگفت جمله اش لطمه ا یرا نم يآخر نیاگر ا و

اسپرت دوست  پیت نیدرست کنارش، با ا نجاست؛یا یباشد ول کایدر آمر دیآرام گرفت، فکرش را بکن او االن با

.... ckروشن با مارك معروف  یبکوتاه آ نیشرت آست یو ت رهیت یشلوار ل: آمد یبه او م بیکه عج یداشتن

طرف شانه شده و  کیکه به  یبیدلفر يجعدها مید، با نبلندتر بو یمردانه کم يهمچنان از حالت عاد شیموها

 !نبود يخبر شیته ر یحت ای لیو سب شیهمچنان از ر زینقصش ن یب يدر چهره 

از درختان کهنسال  یکیسار  هیرا در سا نیباغ فاصله داشتند، فرزاد ماش يحدودا پنجاه متر با درورود اکنون

 ایدانست آ یبه او بفهماند هنوز با او کار دارد، نم بیترت نیبازنکرد تا به ا زینشد و قفل را ن ادهیپ یمتوقف کرد ول

زد و حواس  یناشناخته به بند کوله اش چنگ م یحس انیقلنه، او داشت با  ایدخترك اعتماد کند  نیبه ا دیبا

 يمتوجه انگشتر ناگهان دییپا یخاص او را م یبا ولع یرچشمیاثنا که ز نیکرد، درهم یپرت م یفرزاد را به کل

 ....زد یشد که در دستش برق م

 "!آره؟ ،يازدواج کرد"ـ
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 داد؟ یم حیتوض دیچگونه با د،یجه رونیب نبیز ي نهیآتش از درون س يداغ تر از شعله ها یآه

 ".دینکردم باورکن یغلط نینه، من همچ"ـ

به  لیدل یداد که کامال به او اشراف داشته باشد، آنگاه ب هیتک يجور نیو به در ماش دیچرخ يقدر فرزاد

 :دیچیپ شیپروپا

 "که؟یانتخاب اون مرت ایکدومش غلطه، ازدواج؛ "ـ

 نیاست ا نیریچه ش وار؟یاز درد و رنج سرش را بکوبد به د ایو به آسمان برود  اوردیپردرب دیدانست االن با ینم

و  دیترد نیتواند داشته باشد، اما چه تلخ است ا یو عشق نم جز محبت يمردانه که سرچشمه ا يحسادت ورز

 ....ینیبدب

جواب  کهیمرت نیگ یکه شما بهش م یآدم نیمن به ا یفرزادخان، من ازدواج نکردم، اون بدل لعنت دینیبب"ـ

 تیو آبرو و تمام موقع یخالص رو به زندگ ریکه ت نیا يزنم برا یحدس م یدونم ول یرو نم لشیدل! مثبت داده

 "!درواقع خواسته قبل از کشتنم زجرم بده. کارو کرده نیم بزنه ا ندهیآ يها

 :بود ینیلحن فرزاد آکنده از خشونت و بدب همچنان

 "؟یچ یعنی نیمسافرت؛ ا نیاومد ییفرانک بهم اس داد که حسن بهش گفته با نامزدت سه تا"ـ

 داد که قابل قبول باشد؟ یم حیتوض دیرا چگونه با نیحاال ا ؛يوا يا

اون به ! بودم يبستر مارستانیب يدوهفته تو نیکه ا نهیخودش بب يتا با چشما ادیمن ازش خواستم ب د،ینیبب"ـ

 یشد فرزادخان، م یمجاب م يشهود ي وهیبه ش دیمن باشه با یزندگ کیکه فکر کرده قراره شر یعنوان کس

 "گم؟ یم یچ دیفهم

 يدیترد يجالب است، درواقع جا اریآورد بس یبرادرش را به زبان م یتمام اصطالحات خانوادگ قایکه دق نیا

مورد کامال  نیدر ا زیکه بدلش ن ستیحال معلوم ن نیبا ا! باشد يز يز یاصل ينسخه  دیماند که با ینم یباق

 .ستی؟ پس چندان هم قابل استناد ن!مهارت کسب نکرده باشد

 "پس چرا حسن گفته نامزدت؟ ،یگ یطوره که م نیاگه ا"ـ

 :دیکش یآه نبیز

مسافرت چون من نخواستم با  میاومد یچ يدونست ما برا ینم یاون از صددرصد ماجرا خبر نداره، حت"ـ

مسافرت  نیبعد از ا میخواه یکه م میبرادرام گفته بود يبدل به وحشت بندازمشون، ما جلو يبازکردن قصه 
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اگه به فرانک .... میهم آشنا بش اتیبا روح شتریب میکردن ما قصد دار یاونا فکر م.... میریرو بگ یینها میتصم

 "!یاجنب هیکه با ما اومده نامزد منه نه  یآدم نیگفته احتماال خواسته ازم رفع اتهام کنه، بگه ا يزیچ نیچن

 يباز امکیپ يکه درباره  یگرفته بود، از آن وقت يروح و روان فرزاد را به باز یاجنب يکلمه  نیا ياو رو دیتأک

 !کرده رشیواژه بدجور درگ نیا دیرس یاز او انتقاد کرده بود به نظر م یاجنب کیبا 

 :زد يپوزخند

 "ست؟ین یانگشتر هم از طرف همون اجنب نیا انایاح "ـ

دقه ته دلش با تمام وجود قربان ص! شده یفرزادخان عصب نقدریچرا ا دیبه انگشترش انداخت و تازه فهم ینگاه

از  یمیداد که ن یجواب م يجور دیحاال با! زد یشده غنج م یرتیطور غ نیکه عشقش ا نیاش رفت و از ا

 !بود یکه مربوط به همان اجنب يا مهیپنهان بماند، همان ن قتیحق

 هیواقعا کجاش شب قیانگشتر عق نیداد، ا صیکه اصل رو بشه از بدل تشخ نینشونه ست واسه ا هی نیا "ـ

 "د؟یشد یرتیجور غ نیکه شما ا هینامزد يحلقه 

اراده خنده اش  یحرف ب نیرفتار کرده است چون فرزاد از ا انهیناش يدر واکنش به او قدر دیرس ینظر م به

 :بشنود گفت زین نبیکه ز يجور رلبیگرفت و ز

 "!پررو"ـ

هم بد نشد،  ادیب؛ زخ یکرد ول یمانیکه زده احساس پش یو از حرف دیلبش را به دندان گز يگوشه  نبیز

 :حال فرزاد دست بردار نبود نیبا ا! چه خبر است دهیالاقل به او فهماند که فهم

 "تونه اصل رو از بدل بشناسونه؟ ماوراء بنفش داره؟ یکه م هیطرزکارش چه جور"ـ

 :انداخت نییگرفت و نگاه مغمومش را پا نبیهمه پرخاش دل ز نیا از

 "!االالمطهرون مسهیمتبرکه روشه، ال  یاسام"ـ

هوش از سر  ک،ینزد نیچن نیا یانگشتر را لمس کرد، تماس قیآورد و عق شیتکان داد و دست پ يسر فرزاد

 نیانگشتان ا انیکه انگشترش م نیهم یرا لمس نکرده بود ول گریکدی شانیپوست دست ها یپراند، حت نبیز

و  دیدو شیبه درون گونه ها خونجار باال برود، تا سرحد انف نوایمرد قرار گرفته باعث شد ضربان قلب دخترك ب

 دیترد یاو ب ابد،یحاالتش را در يخوب توانست چرخش عاشقانه  یلیفرزاد خ.... سرخورد شیموها ریعرق از ز

 !اش باشد وانهید دیبا

 "از کجا اومده؟"ـ
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 :خش برداشته بود جانیاز فشار ه شیصدا

 "....از کربال"ـ

 :تاخت یرحمانه م یفرزاد همچنان ب و

 "؟يکربال بود یک"ـ

 :باعث وحشتش شده بود نیشد و ا یم کینزد قتیپنهان حق ي مهیبرمال شدن ن به

 ".شده هیبهم هد.... هنوز سعادتش رو نداشتم.... من"ـ

 :بود قتیشک و حق یتالق يهمان نقطه  نیا

 "؟یاز طرف ک"ـ

کند، پس  یباره دارد محافظه کارانه عمل م نیدر ا نبیکرد ز یکه حس م نینبود جز ا يزیاصرار او چ لیدل

 !است يقطعا خبر

 :تا بتواند بر خودش مسلط باشد دیطول کش یاندک

 "!دیجاو.... ج"ـ

 نبیعنوان قابل تحمل نبود، ز چیبه ه دیبار یلحظه از نگاه فرزادخان م نیکه به همراه پوزخند در ا یخشم

 :کرد از خود رفع اتّهام کند یمعشوقش دوخت و سع نیو آخر نیبرگشت و چشم به چشمان اول

 نیا.... که نیا.... دیبود که به ذهنش رس یتنها راه نیحسن رو برطرف کنه، ا یخواست نگران یفقط م"ـ

 "......که

 :با تحکّم نطقش را گردن زد یآرام ول یفرزاد با لحن ناگهان

 "گم؟ یبهت م »مبارك باشه«جز  يزیچ ينکن، فکر کرد هیتوج گهیبسه د"ـ

 نیچن نیا یول افتهیاو را در يالتهاب عاشقانه  یکه به خوب طیشرا نیدست کم در ا! است یرحم یب تینها نیا

 ....کند یسنگدالنه رفتار م

بهش  يذره ا یکه حت یکس ي هیسا ریتونم تحمل کنم اسمم بره ز ینم یاز شما ندارم، ول نیجز ا ینه، توقع"ـ

و  ندهیفرزادخان من حق دارم واسه آ! بهش الصاق شدم یطانیش يروهاین يعالقه ندارم و فقط با منگنه 

 "....ستیپنج تن قسم ن نیبه هم ست،یانتخاب من ن دیجاو رم،یبگ میتصم میزندگ

 :لبخندش را فروخورد فرزاد

 "بنده خدا چشه؟ نیاصال مگه ا! یش یخواد احساسات یخب حاال نم"ـ
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 :بر لبش نشست یلبخند تلخ! ؟»بنده خدا«شد به  لیتبد »کهیمرت« یوقت چه

  "!مبارك صاحابش باشه یول ست،ین شیزیچ"ـ

 :بود که بغچه اش را باز کند نبیبه سکوت گذشت، حاال نوبت ز یلحظات

 "گه؟ید رانیا دیبمون دیخواه یم یعنی د،یدیخر یخوشگل نیماش نیکه چن نیا"ـ

 :باال انداخت يشانه ا فرزاد

 "!داره یبستگ"ـ

 :به او چشم دوخت دیترد با

 "؟یبه چ"ـ

 :اعتماد کردن و نکردن باالخره زبان گشود نیگفتن و نگفتن، ب نیکه مردد بود ب یو درحال دیکش یآه

 "بدلت؟ ایداده شده از طرف تو بوده  اممیکه به اون پ ییجواب سرباال نمیکه بب نیبه ا "ـ

هم بشود خاموشش  نیزم يرو ياهایکرد با تمام در یافروخته شده بود که فکر نم نبیدر دل ز یآتش چنان

 ....ماندن عشقش به او مرتبط باشد لیکرد، چه باشکوه است که دل

منو  یکه اون موجود دورگه گوش دیشما رو نداشتم فرزادخان، درکم کن امیلحظه فرصت خوندن پ نیمن تا هم"ـ

 ".برده شیو منو تا مرز کشتن پ دهیدزد

 ایقضا نیکه اون جواب سرباال واسه م اومد خبر از ا یخب چه قبول کرده باشم چه نه، به هرحال موقع"ـ

 ".ارمیجام که سر از ماجرا درب نیاالن ا ینداشتم، ول

 :است نیآرام و سنگ اریباشد و بخواهد وانمود کند بس نیریش یبود درحال دست و پنجه نرم کردن با مرگ سخت

 "بود؟ یتون به من چ امیپ قایدق نیشه بگ یم "ـ

 :رك و پوست کنده بود جوابش

 "؟يبودم فکراتو کرد دهیپرس"ـ

 داد؟ ینشان م یچه واکنش دیواقعا االن با خت،یفرور نهیدر س دلش

با اون .... بعدش ن،یدیمادروعمه م آبرومو خر ياون روز صرفا جلو..... کردم شما یحاال فکر م نیتا هم.... من"ـ

همه شم  ،یجواب الک هی ،یالک يخواستگار هیاز  یشیبا نما د،یمنو از دروغ گفتن خالص کن دیحرف ها خواست

 "....شرکت کنم ياون باز يقبول کردم که تو مکه براتون قائل بود یصرفا به خاطر احترام.... من هم! رو هوا

 :دیحرفش را با خشونت بر فرزاد
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 "!فقط به نفع تو بود يباز نیخوبه سر و ته ا ؟يرذا یمنت سرم م"ـ

 شود جمع و جورش کرد؟ یرا چگونه م ینیبدب نیحاال ا ،يوا يا

 :ایدل زد به در دخترك

 "!!نه گفتن بود شینبود، نما يخواستگار شیمنظور من نما "ـ

 ! ازدواج است يبرا يجد لیآشکار و تما يابراز عالقه  کی نیتا فرزاد بفهمد ا دیطول کش هیچندثان

 "!طور نیپس ا"ـ

 يبه شدت تکرار رینفسگ ي قهیچند دق نیکه در ا يشد، به منظره ا رهیخ شیسکوت کرد و به روبه رو نبیز

 ....اش باشد یخاطرات زندگ نیگر خلق بهتر یتوانست تداع یشده بود اما در ناخودآگاه ذهنش م

 :راحت شده بود ادامه داد زهایچ یلیاز بابت خ الشیکه حاال خ فرزاد

که تک تک  يرو بد یو همون جواب يریچراغ سبز بگ هیمن رو به عنوان  امیبه هرحال من هم توقع داشتم پ"ـ

 "....بودن دنشیخانواده م مشتاق شن ياعضا

 ....حرفش يآورد، اما ادامه  نبیاراده بر لب ز یب يبود و لبخند نیریش یلیخ یلیجا که خ نیا تا

بزرگ تر ها رو هم  ينه گالب آوردن، اجازه  دنیسراغ گل چ ير یکه تو نه م میوم از ما شک نداشتکد چیه"ـ

 "!يکه قبال گرفته بود

 :برآشفت نبیبار ز نیا

 "دم؟یهول به نظرتون رس نقدریا یعنی"ـ

 :بر لب نشاند يخوشش آمد و لبخند بانهیاعتراض نج نیاز ا فرزاد

 "بهت برخورد؟ یعنیحاال . بهتره فتهیهول که نه، ش"ـ

 :بود یهمچنان عصب نبیز

 "د؟یفکر کرد یمعلومه، چ"ـ

 "!باشه باور کردم، حاال جوابت؟"ـ

خبط  نیتوانست چن یاصال م د؟یاالن جرأت داشت نه بگو! یتمام نشدن يها یبدجنس نیاز دست ا يوا يا

خودش را در برابر معشوقش  یعنیگفت چه طور؟  یم یطیشرا نیچن کیمرتکب شود؟ اما اگر بله را با  یبزرگ

 او باز نگذاشته؟ یعاطف يها تیآزار و اذ ينکرده و راه را برا ریتحق

 "من داد؟ يبه جا یداغون چه جواب یاون بدل نیلطفا بگ "ـ
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 :بود نیباره نخواهد داد، درستش هم هم نیدر ا یکه او فعال جواب دیفهم فرزاد

 نیهم ،يخوا یکه ترحم منو نم ،یش ریتحق نیاز ا شتریب يخوا یاز طرفت جواب اومد که نم گه؛ید یچیه"ـ

با  ،یازدواج کن رهیکه حاضره به خاطرت بم یبا کس یگرفت میکه تصم نیا! خواهرم رو يطور هم طعنه ها

 "!یسامان دیجاو

اش رقم خورده در  یفرد زندگ نیزتریعز ياز طرفش برا یوحشتناک ياز درد فشرده شد، چه روزها نبیز قلب

 .... همه ستم نیا ستیخبر بوده است، واقعا انصاف ن یهوش و ب یکه تمام مدت ب یحال

 :با خود کرد یدردناک ينجوا رلبیز

 "....گفتم یرفت به اون آقا بله نم یسرم اگه م..... حرف ها خبر نداره نیمن روحمم از ا"ـ

برگشت و چشمان غم زده اش را به او دوخت،  نبیبود، ز نبیز يبعد يدر سکوت منتظر واکنش ها فرزاد

 :بود شهیاز هم شیب تشیو معصوم ییبایلحظه ز نیکه در ا یچشمان

 یدار کرده وگرنه به نظر نم حهیجر یکم هیکه از طرف من نبود، صرفا غرور شما رو  یجواب نیفکر کنم ا"ـ

 "!دیموضوع دلشکسته شده باش نیرسه از ا

دختر مدام از افعال جمع و به  نیخطاب کند، ا مانهیکند او را صم یم یرقدر سعبا خود فکر کرد چرا ه فرزاد

 ....شود؟ یسنگ هم با نوازش آب سوراخ م یفهمد که حت یچرا نم رد؟یگ یشدت محترمانه بهره م

 :دیرا کم کرد و غرّ نبیخودش و ز انیم يجلو داد و فاصله  يریتنه اش را به طرز نفسگ مین

 "باشم؟ ریدرگ یواقعا برات مهمه که من با چه حس"ـ

 : ادامه داد نبیو درمقابل سکوت ز دیشد، فرزاد دوباره خودش را عقب کش رهیبه او خ ریبا تح نبیز

مثل ازدواج فکر نکرده  يزیبه چ نیوقت قبل از ا چیه ،يبود میکل زندگ يانتخاب من تو نیو آخر نیتو اول"ـ

کرد و  یدرمورد تو صحبت م یفتگیکوهان با ش یمادرجون شده بود، وقت یناراحت موضوع باعث نیبودم و هم

شد که نگهت دارن  نیبرا میتصم ،يقرار داد ریبچه رو تحت تأث نیا يخانواده شاهد بودن که چه جور يهمه 

برنامه  يجور یاولش داداش و آت! باشن دیکه با ییبند کردن آدم ها سرجاها يبرا يبود نهیگز نیچون بهتر

بعدش نوبت مادرجون  ،یتو از همون اول به دلم نشست یخبر از نقشه شون نداشتم ول نمت،یکردن که بب يزیر

بود که چهل سال جوون تر شدن، چون ممکن بود  نیمثل ا دنیموضوع رو فهم یکنن و وقت دتییبود که تأ

 هامویکه دلشون شور کم و کسر ستمیها نتن گهید کایالاقل اگه خواستم برگردم آمر ای رانیبرگردم ا يطور نیا

اول از طرف  دیبه خودم واگذار شد، من هم فکر کردم با ینزد و همه چ یاز تو حرف مایکس مستق چیه! بزنه
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سروصدا برگردم  یگرفتم ب میاون جواب اومد تصم یشم بعد موضوع رو رسما مطرح کنم، وقت نخودت مطمئ

 ".....مادرجون اجازه ندادن یول کا،یآمر

 يبود در کالبدش چشمانش را برهم فشرد و در دل قربان صدقه  يحرف ها روح تازه ا نیا دنیکه شن نبیز

 !...ملکه اش رفت

نبود که جوابت  یکرده بودن شک دایتو پ يکه رو یمشکوك بودن، چون با شناخت امکیپ نیمادرجون به ا....."ـ

. رو به خاطر مادرجون کنسل کردم و خواهرم رو تنها فرستادم رفت طمیبل یبودم ولن یمثبته، هرچند اصال راض

 دیتو و جاو يخبر نامزد یوقت یول ،يتادرو واقعا خود تو فرس امکیپ نیکنم که ا قیمادرجون ازم خواستن تحق

مون  نیب ياعلقه  چیرسه ه یکه احساس مون درباره ت اشتباه بوده و به نظر م میدیفهم دیبه گوش مون رس

 ایشهرزاد  يمثال به خاطر رفتار زشت و زننده  دیرفته، شا نیاز ب یبوده بنا به دالئل يزیچ انایاگه هم اح ست،ین

 دمیفهم یکه وقت.... شد یچون خودمم باورم نم یباورنکن دیشا..... میآورد یازش درنم رکه ما س يا گهید زیچ

 "....رو سرم خراب شد ایندارمت دن گهید

 !....هم باشکوه است شیابراز عالقه ها یمرد حت نیا خت،یاش فرور نهیهزارتکه شد و در س نبیز قلب

 رونیکه از زبان فرزاد ب يبزند با هرجمله ا یحرف نیآن که کوچکتر یمدت سراپا گوش بود و ب نیکه تمام ا او

 :نشان داد یعیطب یجا واکنش نیبود، در ا ختهیآمد صدبار درخودش فرور یم

 يخاله زنک باز هیکه وارد  ستمین فیمن اون قدر ضع! ها نبوده؟ نیکدوم ا چیه دیدیفهم گهیاال که دح"ـ

 نیبه من نداده بود يشنهادیرو عوض کنم، هرچند که شما واقعا پ ممیمسخره با شهرزاد بشم و بعدش هم تصم

کرده آزارش  یمن که سع مثل يو دوختن ها در حق دختر دنیبر نیا یگرفته باشم ول یمیتا من بخوام تصم

  "فرزاد خان؟ ستین!.... هیانصاف ینرسه واقعا ب یبه کس

 :دیبخش یم نبیتازه به ز یزد که حس يلبخند فرزاد

 "!یباش یاصل نبیتو ز ستیکه واقعا معلوم ن یحرف ها رو زدم، درحال نیکه بهت اعتماد کردم و ا بهیعج"ـ

 :ستیبه او نگر يبا خرسند نبیز

موضوع  نیبابت اثبات ا ستیواقعا قرار ن ن؟یاصل و بدل رو کامال باور کرد ي هیقض نیبگ نیخوا یم ؛یعنی"ـ

 "تقال کنم؟

 :افتیرحمانه  یب یزد و ناگهان حالت یفرزاد برق نگاه

 "!هیکه شک ندارن واقع ناستیداداش ا شیپ نبیز هیحاال که من کنار تو هستم،  نیهم"ـ
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 شیحد به مرکز تمام وحشت ها نیکرد تا ا یبرخاست، هرگز باور نم نبیز ياز گلو يخفه ا ادیفر يصدا

 ...شده باشد کینزد

 "ثابت کنم که اصلم نه بدل؟ يکنم؟ چه جور کاریچ دیحاال با... حاال"ـ

 :لبخند کامل نشده را از کنج لبش زدود هیشب يزیچ فرزاد

هم روبه رو بشم تا به حسم اعتماد کامل  یکیبا اون  دیفقط با. یکنم تو اصل یحس م یدونم چرا، ول ینم"ـ

 ".کنم دایپ

 :را که انگشتر درونش بود باال گرفت و مقابل چشم فرزاد تکان داد یدست نبیز

 ".تونه بهش دست بزنه ینم یبدل نبیتونه ثابت کنه که من اصلم چون ز یانگشتر م نیا"ـ

را گلگون  نوایدخترك ب يچهره  رهینگاه خ نیا ریأثنگاه کرد، آنگاه که ت نبیبه ز رهیکوتاه خ یلحظات يبرا فرزاد

نتوانست بفهمد  نبینوشت که ز يزیاش را برداشت و چ یداد، گوش يعاشقانه فرار یکرد و نگاهش را از شرم

 ...ستیچ

  »قه؟یشماست انگشتر عق شیکه پ ینبیدست ز دینیبب«

 :آمد یامکیوصول پ يبعد صدا یلحظات

 ».دستشه قیانگشتر عق آره،«

. بردارد يزیرا کنار گذاشت و خم شد تا از درون داشپورت چ یبرلبش نشست و گوش يا مهینصفه و ن لبخند

 دانست قرار است چه شود؟  یو استفهام به حرکات او چشم دوخته و نم یبا نگران نبیمدت ز نیدرتمام ا

ناباورانه به رفتار سلطه  نبیز د،یکش رونیب نبیرا از درون انگشت ز قیآورد و انگشتر عق شیدست پ فرزاد

کار مستلزم  نیداد، ا ینشان نم یواکنش چیآوردن انگشتر ه رونیدر ب یو حت ستینگر یفرزاد م ي انهیجو

االن چه کار کند؟  دیبا نستدا یواقعا سردرگم و مات و مبهوت شده و نم نبیز یبود ول زین یجزئ یتماس

مشتش بود باز کرد و انگشتر را به درونش انداخت و  يکه تو یکوچک يآمد فرزاد درجعبه  رونیانگشتر که ب

 :دیدرآورد وپرس انیبرل زیر يها نیبا نگ بایز دیسف يحلقه طال کی

 "!؟يد یاجازه م"ـ

انگشتر و چشمان فرزاد  انینشان دهد، چند بار نگاهش را م یمنف ایمثبت  یآن که قادر باشد واکنش یب نبیز

 ي هیاش مثل بق يچرا نه خواستگار ست؟یکارها چ نیو قصدش از انجام ا دیگوخواهد ب یحرکت داد، او چه م
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 یاست که فرزاد شروع کرده و تا کجا م یبیعج يچه باز نیازدواجش؟ ا يمردم بوده و نه رد وبدل کردن حلقه 

 خواهد ادامه دهد؟

انتخاب کند با  یجهان هست نیتمام کلمات موجود در ا نیانتخاب را ب نیتوانست بهتر ینم یکه حت یدرحال

 :دیلرزان و مردد پرس ییصدا

 "کنم فرزادخان؟ کاریچ قایدق دیبا.... االن....من...م"ـ

 :زد يلبخند فرزاد

 "نب؟یز یتر باش یمیشه باهام صم یم"ـ

 :بود قلبش فشرده شد، فرزاد دوباره گفت ختهیکه درونش ر ییدایاز ش ينداد و با حس تازه ا یجواب دخترك

 "!نیخوام، هم یجواب روشن م هیط فق"ـ

 :داد یبه خود جرأت نبیز

 "؟!ستیسؤالت روشن ن یول"ـ

 ....گفت کیتبر ییایدختر موقّر و باح نیبه خودش در انتخاب چن! بهتر است یلیخ يطور نیخوشش آمد، ا فرزاد

 نجایا یتا وقت یول ستین یرسم و رسوم چیاز ه تیرسه و تبع یبه نظر م يرعادیغ یکم هی نیهرچند که ا"ـ

 ".مال منه یبگ ستیدستت باشه، الزم ن يتو میهست

 :دیرا بر حرفش

 "بندازمش؟ دیحلقه معلوم باشه چرا با نیصاحب ا ستیاگه قرار ن"ـ

 :مکث کرد تا بتواند براوضاع مسلط باشد یو کم دیکش یآه فرزاد

 "!به من اعتماد کن"ـ

از او برگرفت  دهید یآنگاه به نرم ست،یفرزاد نگر يبایز تینها یبه چشمان ب رهیخ رینفسگ یلحظات يبرا نبیز

 : فرزاد دوباره گفت. بود ییبایز تیدر نها یکه با وجود سادگ يحلقه ا.... به حلقه چشم دوخت صانهیو حر

 "!يدستت نگهش دار يتو شهیشد، واسه هم ریماجرا ختم به خ نیبهم تعهد بده که اگه ا"ـ

 :نبود یکاف نبینظر ز اندازه وضوح به نیهم ا هنوز

که تا ابد نگهش  نیا ایدستم بندازم  يحلقه رو تو نیا دیرك و پوست کنده بهم بگو چرا؟ چرا با یلیفقط خ"ـ

 "دارم؟
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نرم و مهربانش  یبا صالبت ول يخشونت در صدا يمالحظه بود و حاال قدر یهم ب يدر عشقباز یحت فرزاد

 :شد یحس م

 "!یچون از حاال متعلق به من"ـ

چه مدل ابراز عالقه کردن است با  نیا یو نفسش راه خود را گم کند، راست ستدیاز کار با نبیبود قلب ز کینزد

 !نمانده در برابر معشوق جان از کف بدهد؟ يزیکه چ یینوایدخترك ب

که ضربان قلبش  دید یزند، م یدهد و نفس نفس م یکه چگونه چشمانش را برهم فشار م دشید یم فرزاد

او غرق لذت شده و با تمام  يحال از تماشا نیاز حجم خون بترکد، با ا شیاست رگ ها کیرفته و نزدباال گ

را به  کپارچهی اقیاشت نینقطه متوقف شود و او تمام ا نیخواست که زمان در هم یخواست، م یوجود او را م

 ....کام بکشد

 :گفت یر خودش مسلط شد و به تلخحد خود را ببازد، به زحمت ب نیتا ا ستیکه حس کرد مجاز ن نبیز

 "؟ینشد چ ریاگه ختم به خ"ـ

کرد  یکه حس م یو درحال دیآنگاه چهره درهم کش ابد،یحرف را در نیا یتا فرزاد معن دیطول کش یکم

 :دیشده است غرّ مالیپا افتشیض

 ".داره ینقطه معن نیمن تا هم يدونم، چون زمان برا یبعدش رو نم"ـ

 :از آن گفت شیپ یکند ول نبیآورد تا حلقه را درون انگشت ز شیدستش را پ و

خودخواهانه به نظر  یکم دیشا. ستین گهید يکجا چیه هشیخودم سفارشش دادم، اسم من و تو روشه و شب"ـ

 "!ندارم ونهیم یستیاصال هم با افکار فمن! خودخواهم يادیمتأسفانه من ز یبرسه ول

 ....دیدستش را عقب کش نبیز بالفاصله

 "!نه، صبرکن"ـ

 دیبود که شا يزیچ نیآخر یستیماند، افکار فمن حشیمنتظر توض یکرد، ول یم یامتناع فرزاد را عصب نیا

 نیچن کیباشکوه تر از  يزیچ شیلحظه برا نیبلکه در ا شدیندیتوانست به آن ب یم نبیمثل ز يدختر

به  یو وقت گرفت بیعج یمیلحظه تصم کیباالخره در! مثل فرزاد نبود يمرد يخودخواهانه  یانحصارطلب

 :گفته باشد يزیچ نیکرد چن یخودش هم باور نم یزبان آورد حت

رو هم  یینها يبرسونه، مطمئنا ضربه  بیشما آس ياون بدل خودش رو به شکل من درآورده تا به خانواده  "ـ

 "....ناخواسته به خاطر منه يدردسرها نیبه خود من خواهد زد، درواقع تمام ا
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 :حرفش آمد انیفرزاد م ند،یخوب کنارهم بچ دیخواهد بگو یسکوت کرد تا بتواند آنچه را که م یکم

 "؟یبگ يخوا یم یچ"ـ

 :زد یرا پس م ییدایبار ش نیکه ا ینگاه مصممش را به او دوخت درحال نبیز

و  میکه کدوم اصل باش نیا صیتشخ م،یرشما حضور دا يخانواده  شیزمان واحد پ کی يمن و اون تو"ـ

ندارم  شتریراه ب هیوسط کارساز باشه، پس من  نیممکنه ا بیو هزاران فر ستین يکدوم بدل واقعا کار ساده ا

 "!میما حذف ش يکه هردو نینجات شما، ا يبرا

 :دیبا خشم بر او توپ فرزاد

 "؟یراه انداخت یروس لمیف! م؟یهردوتونو بکش يخوا یاز ما م یعنی "ـ

 :حرفش بود يهنوز رو نبیز

کدومشون اصله، مطمئنا نابود کردن بدل کار ساده  يبد صیو نشه تشخ رنیاگه اصل و بدل کنار هم قرار بگ"ـ

راحت  یحذف بشم، اگه بدل باشم که شما همگ دیشما با يچشما يجلو نجایحاال ا نیمن هم یول ست،ین يا

سرو  نبیز هیفقط با  گهیراحت و ساده ست، اما اگه اصل باشم شما د یلیخ یاصل فیضع نبیو حذف ز دیشد

تنها راه نجات همه  نیا د،ینابودش کن دیدرست و حساب شده با ينقشه  هیپس با ! هیکه مطمئنا بدل دیکار دار

 ".نفر باشم هیخوام همون  یجون سالم به در ببرن، من م هیفدا بشه تا بق دیبا یکی. مونه

 : بر او پرخاش کرد فیتوص رقابلیغ یتیبا عصبان فرزاد

که دستمون به  نیما بعد از ا یزندگ ؟یزن یکه م هیحرف ها چ نیآخه ا! یهست يهند لمینه انگار تو فاز ف "ـ

نداره،  یفرق چیات واقعا ه میچه ما بکش یداره؟ چه تو خودت رو بکش یگناه آلوده شده چه ارزش یب هیخون 

 "؟یگ یم يدار یچ یفهم یاصال م

کلبه ست روشن شد  يکه تو یاون فیکه تکل نیبعد از ا. دیکن میزندون دیتون یمنظورم کشتن نبود، شما م"ـ

 ".سراغ من دییایب

 ".ستین نیداره، راه حل مشکل تو و بدلت ا یراه يهرکار. ستمیهم موافق ن نیبا هم یحت "ـ

 یفرزاد خواست قفل را بازکند و فرزاد اولش امتناع کرد ول در قفل بود، از یشود ول ادهیپ نیخواست از ماش نبیز

 :آمد و مقابلش قرار گرفت نییباالخره قفل را زد و بالفاصله پشت سرش پا نبیبا اصرار ز

 "؟يبر يخوا یکجا م"ـ

 :بود گانهی شیبرا ایدوخت که در تمام دن ینگاه سرگشته اش را به چشمان کس دخترك
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 ".کن میکنم زندان یخواهش م! هستم ارتیرم، کامال در اخت ینم ییمن جا"ـ

 ....آورد شیو دستش را پ دیکش یآه فرزاد

 "!ایبا من ب"ـ

 ...کرد یبدنش را سست م يبا فرزاد تمام سلول ها یبه عقب برداشت اگرچه تصور همراه یقدم نبیز

 یفرزادخان من حاضرم حت! زترنیون عزخانواده برام از ج نیبرسه، تک تک افراد ا یبیخوام به شما آس ینم"ـ

کاش هرگز وارد . نبوده يا گهید زیحضور من جز دردسر واسه شما چ.... شر از سرتون کم شه نیتا ا رمیبم

 ".....بستم یدل نم.... وقت به شما چینشده بودم، کاش ه تونیزندگ

به شدت غم  شیصدا یب يو اشک ها ستیگر یکم م یلیاو خ د،یچشمش فروچک انیزالل از م یقطره اشک و

 ....و تلخ بود زیانگ

 :گذاشت یجلو م یداشت فرزاد قدم یبه عقب برم نبیکه ز یهر قدم با

 "!وقته که از مد افتاده یلیها خ يباز نیفرد نیا. چرند نگو نقدریا گهیبسه د"ـ

 :دیداد پرس ینشانش م گریکه حلقه را بار د یدرحال آنگاه

 "!؟يد یاجازه م"ـ

اراده دستش را جلو برد، او مردد  یو ب ستیآمده بود نگر شیاش پ نهیاو که تا مقابل س ي دهیبه دست کش نبیز

 ....دهد یو آنچه که انجام م شدیاند یآنچه که م نیبود ب

.... ستدیازحرکت با نبیز يو زمان برا نیفشرد که باعث شد زم اقیمهابا دست او را گرفت و با اشت یب فرزاد

 :برآن نهاد و گفت زیرا ن گرشیدست چپ اش فرو برد و دست د يآنگاه حلقه را به انگشت انگشتر

 "!میکن یم رشیغافلگ يجور نیا"ـ

 ....کرد شیرها و

لمس  نیریزد، هنوز طعم ش یدست و پام یاز سرگشتگ یو در طوفان ستیآورد که منظور او چ یسردر نم نبیز

او را  کایدر آمر یزندگ ایدانست آ یمانده بود، نم یباق شیتک سلول ها در تک شیپ یلحظات يناخواسته 

 !..... دهد؟ یاز خود نشان م يرفتار نیفقط دربرابر او چن ایکرده  دیق یب نینچنیا

او و محبوبش به  انیم یناگسستن وندیسرخورد که اکنون پ يحلقه ا يفرزاد به رو اقیاز چشمان پراشت نگاهش

تواند از فرصت استفاده کند، نگاهش را به نگاه فرزاد دوخت و  یلحظه حس کرد م کی يآمد، برا یحساب م

 :خوف و خفن به خود گرفت یحالت
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 "!یکن رونیب تیمنو از زندگ یتون ینم گهیچون د ،يافتاد يبد دردسر يتو"ـ

 ...افتی يشتریچشمانش را تنگ کرد و نگاهش عمق ب فرزاد

 "ه؟یمنظورت چ"ـ

 :لقه در آن فرو رفته بود باال نگه داشت و گفترا که ح یدست نبیز

 گهیتو د ارم،ینم رونیحلقه رو از انگشتم ب نینه، تا ابد ا ایبشه  ریماجرا ختم به خ نیکنه که ا ینم یبرام فرق"ـ

و  ستنیاجازه ن یب يبله  نیا انیفرزاد، اگرچه هنوز پدرومادرم در جر يندار گهیدختر د هیازدواج با  يبرا یشانس

 يا گهیفکر ازدواج با کس د یدم حت یبه بعد اجازه نم هلحظ نیاز هم یمون خونده نشده ول نیب يا غهیص یحت

 "!به سرت بزنه

 :تکان داد يلب فرزاد نشست و سر يرو يزیآم تیرضا لبخند

 "!؟یبدجنس بش يپس توهم بلد"ـ

 :سر به سر فرزاد بگذارد یخواست کم یو نگاهش را از او برگرفت، دلش م دیلب گز نبیز

 "!ستیوقت خوب ن چیهم بدل باشم؟ جنس بدل ه دیشا"ـ

 :به دنبال نداشت يفرزاد دلهره ا يحرف مطلقا برا نیا

 ياز اون تو يذره ا یکه حت يزیشناسم، چ یرو م نبمیمن نگاه ز ،يبردار يفاز مرموز باز ستیالزم ن"ـ

 "!توئه؛ عشق يچشما یجزء دائم ستیبدلش ن يچشما

 .....یحرف دلش را به شدت لرزانده بود ول نیاگرچه ا ست،یبه او نگر ریبا تح نبیز

 "؟یماست قضاوت کن يچشما نیکه ب یتفاوت يدرباره  یتون یچه طور م يدیهنوز بدلم رو ند یوقت"ـ

 :به صورت و نگاهش داد يجد یلبخندش را فرو خورد و حالت فرزاد

 "....دمشیمن د"ـ

 .....ختیهزار تکه شد و فرور نبیز قلب

 "ه؟یمنظورت چ... م"ـ

 دمید ارم،یاومدم خونه تون تا سر از ماجرا درب يگاودار يکارها يبار به بهانه  هی يازدواج کرد دمیشن یوقت"ـ

کرد مثل  یسع...... تنفر ای نهیبود، ک يا گهید زیعشق چ ينگاهش به جا يکه تو نیاش، خود خودت بود، جز ا

دلش نسبت به من  يتو یمصلوب يعالقه  هیوانمود کرد که  یمعصومانه و محجوب داشته باشه و حت یتو حالت

 يخونه  يکه تو اومد يو متعجب بودم تا روز رونیموضوع ح نیاز ا.... هیکه تصنّع دمیمن کامال فهم یبوده ول
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رو  ینبیتونستم اون ز یو من فورا باور کردم چون نم هیداداش، فرداش باهام تماس گرفتن و گفتن موضوع چ

 "!رمیبودم بپذ دهیکه د

 :کند انیچگونه احساساتش را ب دیدانست با یکه نم ینگاهش را قدرشناسانه به او دوخت درحال نبیز

 "واقعا چرا؟! يکرد زیچه خوب من و احساساتم رو آنال"ـ

 :نبود شخندیشباهت به ن یلب فرزاد نشست که ب يرو يور هی يلبخند

 "!تفاوت باشم یتوقع نداشته باش نسبت بهت ب ،ياحمق نشو، درحال حاضر تو تمام فکر و ذهنم رو پر کرد"ـ

 یقرار گرفته و نم ریکه به شدت تحت تأث نبیبه سمت صندوق رفت تا چمدان کوچکش را بردارد، ز سپس

قلبش گذاشت و با  يرا که حلقه در آن بود رو یدست د،یایاش کنار ب یدانست چگونه با احساسات سرکش درون

را فعال  نیرماشیو دزدگ هدست گرفت کیحلقه اش را نوازش کرد، فرزاد همان طور که چمدان را در  گریدست د

 :کرد و گفت تشیگذاشت و به سمت جلو هدا نبیکمر ز يکرد به طرفش آمد و دست آزادش را رو یم

 "...میبر! من کنارتم ،یکن به خودت مسلّط باش یسع"ـ

***** 

 يبه در ورود یکرد، کوهان گاه گاه یم کیاشتها را تحر یخاست حساب یکه از کباب شدن جوجه ها برم ییبو

 یاو هنوز هم به خاطر شنگول بغض داشت و نگران اتفاق د؟یآ یم یک شیعمو ندیانداخت تا بب یم ینگاه

 :دیپرسزد و  دیرس ینگران به نظر م که نبیز يبه رو يفرانک لبخند. الوقوع بود بیقر

 "؟يتو فکر ه؟یچ"ـ

 :و گفت دیلبش را گز نبیز

 ".بهم فشار آورده ییدستشو یبگم، ول شهیراستش روم نم"ـ

 :دیخند فرانک

 "!هست اطیح يکه فکر کردن نداره؟ همون جا گوشه  نیخب ا"ـ

 یرچشمیزد ز یهمان طور که جوجه ها را باد م رزادیرفت، ش ییدستشو يزد و برخاست و به سو يلبخند نبیز

 يفرانک که خبر از گفت و گو يآسوده  يشد انداخت و بعد به چهره  یکه دور م نبیبه ز يا نانهینگاه بدب

 :کرد يغرولند رلبیاو و فرزاد نداشت انداخت، کوهان ز یتلفن

 "بهم بگه؟ ادیترسه ب ینکنه همه شون کشته شدن، م اد؟ینم فهیچرا ضع"ـ

 :اش دهد يکرد دلدار یسع فرانک
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 "وون؟یواسه دو تا ح يخور یحرص م نقدریسرت داداشم، چرا ا يفدا"ـ

 :توانست مثل او فکر کند ینم کوهان

 "هستن؟ یگولو اصل يز يدو تا ز نیاز ا یکیبفهمم کدوم  ياگه اونا همه شون مرده باشن من چه جور"ـ

 :دیرس یکامال آسوده خاطر به نظر م فرانک

 ".زد بشیغ نیبود چون به محض اومدن ا یبدل هیقبل ه،یاصل نیمثل روز روشنه که ا ست،ین يازین گهید"ـ

 :شد یعصب کوهان

 "!ل؟یداره که لباس عوض کنه؛ تعط يداده براش کار يزیتم نیبه ا يچهره  رییکه تغ یکس يفکر کرد"ـ

 :گفت رزادیش ستند،یبه او نگر نیو تحس ریو فرانک با تح رزادیبار ش نیا

 "!ادیشون داره با فرزاد م گهید یکی "ـ

 خیفرانک را توب رزادیشد، ش داریآن ها پد يدر چهره  گریچشم دوختند، آثار وحشت بارد رزادیبه دهان ش هردو

 :کرد

 ".تا دوباره گم وگورنشه یرفت یدنبالش م دیبا ،ییبره دستشو یذاشت یم دینبا"ـ

 د،یکش یآمد، نفس راحت یم رآبیش يرفت، صدا ییبه سمت دستشو با عجله برخاست و دوان دوان فرانک

 .....شوند یباغ داخل م يکه با هم از در ورود دیرا د نبیلحظه فرزاد و ز نیدرهم.... اما

دست فرزاد روبه  تیبه عقب برداشت که دوباره با حما یوحشت زده و نگران فرانک قدم يچهره  دنیبا د نبیز

 :شد یرو شد که برکمرش گذاشته م

 "!نترس، برو جلو"ـ

 :به چهره بنشاند یساختگ يلبخند یدهانش را به زحمت فرو داد و هرچه کرد نتوانست حت آب

کنه،  یپسورد کار م نیاگه هنوز ا یول ،یباش نیسالم فرانک جون، اصال ازت توقع ندارم نسبت بهم خوشب"ـ

 "!ابوتم يجود.... من

 ای ردیبگ يدییقادر باشد جواب سالمش را دهد نگاهش را به فرزاد دوخت تا از او تأ یکه حت نیبدون ا فرانک

وجود ندارد؛ آنگاه  ینگران يجا یعنیزد که  یبخشد، فرزاد پلک نانیدلش را اطم یکه اندک يگرید زیهرچ

 شیفرانک بالفاصله خود را به عمو ،آرامش کند یدهد و اندک يبازوانش را گشود تا فرانک را در آغوش خود جا

 :دیزد نال یاش چنگ م نهیچسباند و همان طور که به س

 "!توالته يتو یکیاالن اون ! ترسم یترسم عمو، م یمن م"ـ
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به  يلحظه ا يبرا نبیآمد، ز یشرشر آب م يحرف بالفاصله رفتند سمت توالت، هنوز صدا نیبا ا نبیو ز فرزاد

 کیجا وجود نداشت جز  نیدر ا ییراه دررو چیخود جرأت داد و به طرف در هجوم برد، از آن طرف قفل بود و ه

توانست  ینم یمعمول دمآ کیمتر که  یسانت یدر س یسقف به طول و عرض س کیکوچک نزد ي چهیدر

 ....از آن عبور کند ایخودش را به آن برساند 

 :زد ادیو فر دیبا مشت و لگد به در کوب فرانک

 "!درو کثافت نیبازکن ا! یزن یهمه مونو گول م زیتم نقدریتو چه طور ا یلعنت"ـ

 :دیفرانک را گرفت و او را عقب کش يشانه ها فرزاد

 ".عقب دیآروم باش فرا، بر"ـ

آب باز بود  ریتا باالخره از آن طرف باز شد، ش دیقفل کوب يبرداشت و آن قدر رو نیزم يقلوه سنگ از رو کی و

 .....یو توالت خال

 يکه متوجه ماجرا شده بودند بالفاصله خودشان را به آن ها رساندند و سالم کوتاه و مختصر رزادیو ش کوهان

که از  نبینگاه کرد، ز نبیزد، کوهان به ز یردوبدل شد، فرانک از ترس کبود شده و نفس نفس م انشانیم

به  یرا فراموش کرد و قدم شتشتمام ترس و وح يلحظه ا يبود براکوهان با تمام وجود خوشحال شده  دنید

صورتش  کینزد یلمس چیه یب یگونه اش بکشد ول يبرد که رو شیاراده دستش را پ یطرفش برداشت و ب

 :گفت رلبیچشمانش جمع شده بود ز يکه اشک تو ینگه داشت و درحال

 "....وانیک"ـ

حلقه  يشود متوجه برق حلقه اش شد و نگاهش رو نبیقبل از آن که متوجه برق اشک درون چشمان ز کوهان

 :کوهان گفت د،یدستش را مشت کرد و عقب کش نبیثابت ماند، ز

 "ده؟یجاو يحلقه "ـ

 يشدن دوباره  بیوحشت حاصل از غ گریحاال د ست،یبه فرزاد نگر یپاسخ چیه یبغضش را فروخورد و ب نبیز

 :زد و گفت يداد، فرزاد لبخند یرا داشت به استفهام م شیجابدل 

 "!مال عموته نیتو بعد از ا يز يز! منه ينه عموجون، حلقه "ـ

به چشمان مصمم و آرام فرزاد  قشیبازهم به اصل بودنش شک کند، نگاه عم ایبخندد  دیدانست با ینم کوهان

 !کند یعاشق هرگز اشتباه نم کیکم کم مطمئنش کرد که 
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حس  نیگشت، ا یبا صورت قشنگ کوهان قهر کرده بود حاال دوباره داشت برم شیکه از مدت ها پ يلبخند

داد، فرانک فورا احساسات  يخود را به خنده و شاد يبه همه منتقل شد و وحشت جا عیسر یلیخوب و مثبت خ

 :شد کیاش تحر یستیفمن

انسان بهش احترام  کیبه عنوان  دیداره و با تیزن هم شخص هیمال منه؟  یگ یعموجون، مگه چتره که م"ـ

 "!آخه؟ یچ یعنیگذاشته بشه، مال منه 

 »!کوهان پس کله شروع کرد نیباز ا«: مضمون نیگفت با ا رلبیز يزیکرد و چ يزیتروتم یدهن کج کوهان

 :کرد یانداخت و نظرسنج نبیبه ز یرچشمیز ینگاه فرزاد

 "؟یبگم مال من ایدر کنارم باش،  يبود لیت مابگم هر وق ؟يد یم حیخودت کدومش رو ترج"ـ

 :گفت بانهیانداخت و نج نییسرش را پا يز يز

 "!دم یم حیترج شویدوم"ـ

» !3شماره  فهیبه افتخار ضع«: یقیتشو يجمله  نیکف مرتب به افتخارش زدند با ا کیکوهان و شترزاد  و

 !یاسگل يز يمطمئن شدم تو اصل ز یعنینگاهش کرد که  يفرانک هم جور

 :یشگیهم دوباره شده بود همان شترزاد هم رزادیش گرید حاال

 "پدرسوخته؟ یکن یداد وستد م گریبعد تو با داداش ما دل وج م،یریتو درگ هیشب يبا جونور نجایما ا"ـ

 :و فرانک گفت دندیهمه خند دوباره

 "!يخوب اومد یلیرو خ» تو هیشب يجونور«"ـ

 ....دندیبازهم خند و

 :و گفت دیرا به هم کوب شیدست ها رزادیش آنگاه

 "!ایتا آخر دن دیهم بر يمبارکه، به پا"ـ

 يگره کرده  يمشت ها يجا تو نیهم ایاگر آخر دن! بود »دیش ریهم پ يبه پا«جمله قشنگ تر از  نیقدر ا چه

 .....ست یخوشبخت تینها نبیفرزاد و ز يهم بودن برا يمرپوژ باشد، بازهم پا به پا

به خاطر مرپوژ نگران،  گرید ياش خوشحال بود و از سو ندهیآ يسو به خاطر عمو و زنعمو کیاز که  کوهان

 :و خوشگل عموفرزادش گفت کیش لیاتومب دنیباغ انداخت و با د رونیبه ب ینگاه

 ".مبارکه عمو"ـ

 :گفت و فرزاد جوابشان را داد کیتبر زیفرانک ن و
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 "عموجون؟ ادیخوش ات م. دیسالمت باش"ـ

 :دیبرچ يلب و لوچه ا کوهان

 "!خورد یبه دردتون م شتریب یرنگ روغن ،یوانتافه آب يمن فکر کنم واسه گاودار یقشنگه، ول"ـ

دانست قرار است کارش  ینم یاز خنده بر لب داشت ول یهم حاال ته رنگ نبیز یحت دند،یحرف خند نیبا ا همه

 .شده به کجا برسد بیغ یبدل نیبا ا

 :چرخاند و گفت اطیح يتو ینگاه فرزاد

 "کجاست؟ یپس آت"ـ

 :گفت رزادیش

زده  یآخه اون عوض. دنیند یبیشون آس هیخواست مطمئن شه بق یبزنه، م وونایسر به ح هی لهیرفته طو"ـ

 ".کرد یرو حس م منیاهر يشنگولو کشته چون بو

بوده، حاال کوهان عالوه بر غم شنگول  زیعز اریکوهان بس يدانستند شنگول برا یبه شدت متأثر شدند، م هردو

 :هم بود يگرید زینگران چ

 "!کرده رید نقدریدونم چرا ا یگشت، نم یبرم دیتاحاال با"ـ

 :دیغرّ فرزاد

 ".آورده باشه ییسرش بال دیدنبالش؟ خب شا دیر یچرا نم"ـ

 :گفت کوهان

 "....ما بود شیپ نجایاون ا. لهیرفته بود طو فهیشه ضع بیکه مرپوژ غ نیقبل از ا "ـ

 :دندیپرس ریهمزمان با تح هردو

 "!مرپوژ؟"ـ

 :جواب داد فرانک

 "...مرپوژه يز يبله، اسم بدل ز"ـ

بار از زبان حسن  نینام مرپوژ را اول نبیز ینام بود ول نیبودن ا بیو غر بیفرزاد تنها به خاطر عج رتیح البته

 کی اوردیتوانست ب یم یکه سر آت ییبال ای واناتیح ي هیبق ایحاال وحشت از کشته شدن شنگول ! بود دهیشن

 ....صادقه بوده يایرؤ انایو اح دهیکه د یاببه حسن و خو د،یشیاند یها م نیا يهمه  يفرا يزیطرف، او به چ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٤١٠ 

هم  رزادیپشت سرش کوهان و ش د،یدو لهیبالفاصله باعجله به سمت طو ند،یرا بب هیصبرنکرد تا واکنش بق فرزاد

 ....شد نبیز يو وحشتزده  دهیپر يکه قدم از قدم بردارد متوجه رنگ و رو نیفرانک قبل از ا یول دندیدو

 "اومده؟ ادتی يزیچ! چت شده؟ ؛يز يز"ـ

 ياش را تحت کنترل درآورد، همان طور که نفسش را به زحمت از هوا یاتیقادر نبود اعمال ح یکه حت نبیز

 :تفشرد و گف شیگلو يجست، دستش را رو یاطراف م

 "!يگفت تو مرپوژ... به من گفت مرپوژ.... اون! بود دهید.... حسن خوابش رو... حسن"ـ

 :ادامه داد نبیز.... زبانش قفل شد بایو تقر دیوجب باال پر کی زیفرانک ن يابروها

 هیفقط .... کردم یمن هم فکر م یحت! بود دهیرو هرگز نشن یاسم نیهمچ هیدونست؟ اون  یاون از کجا م"ـ

 "!ربط یب يها ونیهذ يسر هیکابوسه و 

 :نداشت غیبا ج يادیفرق ز بایفرانک تقر يصدا

 "؟یبگ یتون یم د؟ید یچ گهید"ـ

 :سرش را به چپ و راست تکان داد نبیز

! زنگ بهش بزن و ازش بپرس فرانک هیکنم  یخواهش م.... زنه یبا من حرف نم! ترسه ینه؛ اون از من م"ـ

 "ه؟دید یازش بپرس چه خواب

گرفته و  زیرا ن نبیز يحال بازو نیحسن را گرفت، درع يآورد و شماره  رونیب بشیج يرا از تو یگوش فرانک

 ....خانواده اش باشند ياعضا يهمه  دیکه االن با ییکشاند، جا یم لهیبا خود به سمت طو

 "؟یخوب! الو حسن، سالم"ـ

...... 

 فیواسه من تعر يدید شبیرو که د یخواب یتون یازت دارم، م یخواهش هیحسن جان ... قربانت ،یمرس"ـ

 ".....مرپوژ يدرباره  ؟یکن

...... 

کمان را  نیرنگ يها فیط یفرانک تمام يخط چهره  يسو نیزد، ا یکه آن طرف حسن حرف م يا درفاصله

طرف  نیبه شدت نگران کننده باشد چون ا دیحسن با يکرد حرف ها یکه حس م نبیآورد، ز یبه تجربه درم

 نیزم يو رو بازمانداز رفتن  زیمتعاقبش فرانک ن ستاد،یسست شد و ا شینداشت، پاها یفرانک اصال حال خوش

 .....نشست
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 :فرانک را تکان داد يشانه  نبیز

 "!شده فرا؟ حرف بزن یچ"ـ

 :به زحمت خطاب به حسن گفت فرانک

 "اده بود؟کجا افت قایدق یبگ یتون یم"ـ

...... 

 "اد؟ینم ادتی یچیه گهید.... یعنی"ـ

...... 

 "!خداحافظ.... حسن جان یمرس"ـ

 ....دوخت نبیتماس را قطع کرد و نگاه درمانده اش را به ز و

 "کنما؟ یگفت؟ من دارم از ترس سکته م یحسن چ یشه بگ یم "ـ

 :توانست جواب دهد یبه زحمت م واقعا

 نیا یکیفقط چند تا نکته از خوابش رو به خاطر آورد،  ست،ین ادشیکه  دهید یقروقاط يزهایچ هیگفت  یم "ـ

گفت  یگردنش، م يانداخت تو یم يزمرد نیرو با نگ ينفر داشت گردنبند هیخوابش بود،  يخانم تو هیکه 

بند رو انداخت گردن یگفت وقت یم.... ریگفت مرپوژ ازم فاصله بگ یاون خانم بهش م یبود، ول نبینفر ز هیاون 

 هیشب يزیچ هیکه گفت  نیا.... که نینبود تا ا ادشی يشتریب زیچ گهیگردنش، اون خانم از هوش رفت، د يتو

کامال ..... ش افهیمرپوژ ق.... که اون خانم با لمسش دوباره به هوش اومده و دهینوشته د يسر هیبا  یمربع مس

 "!عوض شده

پشت سرش بالفاصله بلند شد و به دنبالش راه  زیفرانک ن د،یدو لهیطو يکه معطل بماند به سو نیبدون ا نبیز

خفه شده باشند، از همه  دیرس یافتاده و به نظر م نیزم ياز دم رو واناتیباز بود و تمام ح لهیافتاد، در طو

زد،  یزمرد در گردنش برق م یبدل بندرها شده و گردن رزادیهوش در آغوش ش یبود که ب یوحشتناك تر آت

 .... کرد یم هیگر یو از شدت ناراحت دهیچسب شیکوهان هم به عمو

 :زد ادیفر نبیز

 "!....ینه؛ آت"ـ

 :کرد آرامشان کند یبرخودش مسلط تر بود سع يحسن قدر يحرف ها دنیفرانک که با شن و

 "....بشه دایپ دیبا یفقط اون لوح مس! راه حل داره هیمشکل  نیا د،ینگران نباش"ـ
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 !است؟یدن نیا يکجا یتنها راه حل باشد، حاال آن لوح مس نیاگر ا ینگاهش کردند، واقعا حت همه

اش را با صدا باال  ینیرا به فرانک دوخت و ب سشیاش قطع شده بود، نگاه خ هیمعما گر نیکه از فشار ا کوهان

 :و گفت دیکش

 "؟يدیرس یکشف نیاز کجا به همچ "ـ

 :بدل کرد و گفتردو نبیبا ز ينگاه مردد فرانک

 ".دهیخواب د..... حسن "ـ

 :داد لشانیتحو يزیتمسخرآم يخنده  اریاخت یب کوهان

 "منبعشه؟ نمیالبد ا! يمستند لیعجب دل! هع"ـ

 .افتاده بود لهیطو يآب که گوشه  یخال يکرد به دبه ها ياشاره ا و

 :گرفت نبیانگشتش را به سمت ز فرانک

 "!منبعشه نینه؛ ا"ـ

وحشتناك قرار گرفته بود، دستش را  ییگردهمآ نیماندند، او که ناگهان مرکز توجه ا نبیز حیمنتظر توض همه

 :فشرد و گفت شیگلو يرو

 "....مرپوژ.... بود دهیحسن خوابش رو د شبید د،یکه شما االن گفت یاسم"ـ

 :زد ادیفر بایحرفش تقر انیم کوهان

 االی! یترسم عوض یازت نم گهید! اسم خبر نداره نیاز ا ياحدوگرنه  يحتما تو خود مرپوژ! یگ یچرند م"ـ

 "!مادرم رو برگردون

راگرفت  شیگرفت حمله ور شد، فرزاد از پشت پهلوها یاراده پشت فرانک پناه م یکه ناگهان ب نبیبه طرف ز و

 :کرد آرامش کند یو سع دیو به سمت خود کش

 "؟یکن یم يدار کاریآروم باش عموجون، چ"ـ

 :کرد یکامال درکش م ینگاهش کرد ول يبا بغض و دلخور نبیز

. کرد یبچه بود بهم شک م نیا يهم جا يا گهیهرکس د. رو تحمل کرده ياز اندازه ا شیحق داره، فشار ب"ـ

شما بود خودشو گم وگور کرد، کدوم  شیکه پ یمن اومدم اون یبه عقلت مراجعه کن، وقت یکم هی زمیعز یول

نشد؟ من اون موقع کجا بودم؟  بیغ ؟ییدستشو يکنه که من بدل باشم؟ مگه نرفت تو یباور م یعقل سالم

 "شه؟ بینبود غ يازیاگه اون بدل نبود که ن! کنار عموتون
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 :داد گفت یکه سرش را تکان م یو درحال دیگوشخراش باال کش ییاش را باصدا ینیب گریبار د کوهان

 یعلم يمقاله  يجواب سه کلمه ا هی يتونه به جا یم یواقع نبیمن اشتباه کردم، فقط ز یگ ینه؛ راست م"ـ

 "!ارائه بده یپژوهش

حال فرانک و  نینبود، با ا ياصال کار ساده ا يرحمانه ا یمتلک ب نیبه چن دنیهولناك خند طیشرا نیا در

شدنش  عیتا ضا دیمک یرا به درون دهانش م شیکه لپ ها نبیخود را فروخوردند و ز اریاخت یب يفرزاد خنده 

 ....متوجه بابالنگ درازش شد يلحظه ا يرا پنهان کند، برا

 دیچک یمژگانش فروم ریصدا و مردانه از ز یقطره اشک، ب کیکه  یاش فشرد و درحال نهیرا به س سایسر آتر او

 :آهسته زمزمه کرد

 "کنم؟ کاریچ ایخدا...... پاشو؛ من طاقت ندارم یآت"ـ

 ینشست و دست شیپا يپنجه  يحالتش را تحمل کند، با چند قدم کوتاه کنارش آمد و رو نینتوانست ا نبیز

 ....دیخفته کش يبایز فیبه صورت لط

که مرپوژ گردنبند رو  دهید.... دهیخواب د يشه، حسن تو یحالش خوب م یآت! غصه نخور بابالنگ دراز من"ـ

 ".مشکل حل شده یبا لوح مس یهوش بشه، ول یانداخته گردنش و باعث شده ب

 ییخورد و صداها یتکان سایآتر يموضوع نشان دهد لب ها نیبه ا یفرصت کند واکنش رزادیاز آن که ش شیپ

 :خارج شد شینامفهوم از گلو

 ".....!نهیسک.... یسک... سک... س"ـ

افتاده  شیپ یکه لحظات یبه اتفاق ریلحظات بود، همه با تح نیدر ا سایآتر ییتوانا تینها نیا دیرس ینظر م به

حرکت را از  ییظاهرا توانا.... اش را از دست نداده و از اطرافش ادراك دارد، اما ياریهش یآت: کردند یبود فکر م

 !دست داده است

 :و تکرار کرد دیچهره درهم کش کوهان

 "بود؟ یحاال چرا اون ماده غاز عاشق؟ آدم قحط! نه؟یسک! ؟یچ"ـ

که با او  دیرس یعنوان به نظر نم چیآن ها به ه یبه عمو و خواهرش انداخت، ول یحرفش نگاه دییتأ يبرا و

 :موافق باشند، فرزاد مالمتش کرد

ما  نیکه ب یاعتماد کن، فعال تنها کس رونیب ادیکه از دهن مامانت م يجور مواقع به هر کلمه ا نیعموجون، ا"ـ

 ".هیداره آت یماورائ يروین
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 :افتاد يزیچ ادیبالفاصله  نبیز

.... مرپوژ... اون موجود وحشتناك.... هوش شدم یزده شد و به محض بازکردنش ب تمیکه در سوئ يروز"ـ

 "نه؟یچرا سک! یخوف نکن ییگفت که اومدم تنها.... گولم زد، گفت که نهیسک يباصدا

 يزیاستفهام آم يشوند، بعد هم نگاه ها رهیخ نبیهمه در سکوت کامل به ز هیچند ثان يحرف باعث شد برا نیا

 .صورت طرف مقابل باشد يسؤال مهم تو نیکه پاسخ ا دیام نیبا هم ردوبدل کردند به ا

 :کرد يفرزاد اظهار نظر تاینها

 "دوتا؟ نیاالن کجان ا. میحرف بزن نهیکه با خود سک نیجز ا میندار يچاره ا"ـ

 :جواب داد کوهان

 ".زنگ بزنم هانیصبرکن به ک. خونه شون"ـ

 :کرد یشیمصلحت اند فرزاد

 ".ارنیب نهیسر سک ییدنبالش، ممکنه بخوان بال میبر دیبا. نه؛ خطرناکه"ـ

 :درآورد يخواهرشوهرباز فرانک

 "!البته اگه همدستشون نباشه"ـ

به فرانک انداختند، واقعا  ينگاه پرسشگرانه ا لیثق يجمله  نیهضم ا يهنگ کردند و برا یهمگ دوباره

 ....نداشت يمنظور

 "د؟یکن ینگاهم م يجور نینداشتم، چرا ا ياقعا منظورو"ـ

رفت، فرزاد هم پشت سرش راه افتاد و رو به  رونیبماند با عجله از در انبار ب يزیکه منتظر چ نیبدون ا کوهان

 :گفت رزادیش

 ".کوهان يداداش شما مراقب خانم ها باش، من برم به هوا"ـ

محبوب خانواده اش  يتک تک اعضا يرا برا ينداشت، او درحال حاضر احتمال هر خطر یمخالفت چیه رزادیش

نشاند که باعث شد  سایآتر یشانیبر پ يبه توافق تکان داد و بعد هم خم شد و بوسه ا يداد، لذا فقط سر یم

 ....نگاه کنند و سخت متأثر شوند گریکدیبا بغض به  نبیفرانک و ز

 :گفت یرازدل م نیغمگ نیغمگخفته اش  يبایبا ز رزادیش

 "!من یآت! سبز خوشگلت رو باز کن نفسم يفدات، چشما اهاتیکونگ رؤ نگیک.... جون یآت"ـ

 :داد آهسته گفت یهمان طور که بغضش را فرو م فرانک
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 نیغمگ یلیخ.... يدار گهید).... زیچ..... (حالمونو به هم يدار گهینکن، د تیخودتو اذ نیاز ا شتریب.... يدد"ـ

 "!یکن یمون م

 !موقعش را آن البه ال بپوشاند یب يصاف کرد تا خنده  يا نهیس نبیز و

فرانک حس کرد پدرش االن  یخم شد، وقت یصورت آت ياکتفا کرد و دوباره رو ییاعتنا ینگاه ب میبه ن رزادیش

 :را گرفت و گفت نبیمثبت هجده انجام دهد بالفاصله دست ز ياست که کارها

  "!شعور یها چه ناجور کشته شدن، خدا نگذره ازش، ب یوونیح نیاوه اوه ا. میبخور ییهوا هی میبر ایب"ـ

است که در  یفحش نیتر فیلط» شعور یب«داد و حس کرد  یجان چرخ یب واناتیح نینگاه تلخش را ب نبیز

 .داد یعیفجا نیچن یتوان به باعث و بان یم یطیشرا نیچن

 نبیحلقه کرده بود هردو به درون باغ رفتند وز نبیز يطور که فرانک مثل عشاق دستش را دور بازو همان

 :گفت

از کجا  دیبرطرف بشه، االن اون لوح رو با یمشکل با لوح مس نیا ده،یخواب د ياگه اون طور که حسن تو"ـ

 "م؟یکن داشیپ

 :باال انداخت يو شانه ا دیبرچ يلب و لوچه ا فرانک

 ".میکن داشیپ میکنه که ما نتون مشیکجا قا دیدونسته با یجونور حتما م نیدونم، به هرحال ا ینم"ـ

 :دیبه ذهنش رس يگریدوباره تز د نبیز

 یخوره که آت یم يبه چه درد نجایا نهیحضور سک م،یکرد داشیپ یقیطر هیلوح رو از  نیکه ا میریحاال گ"ـ

 "ست؟یمشکوك ن يجون اسمشو آورده؟ فرانک اوضاع به نظرت قدر

 :حلقه کرد يز يز ينگاهش را به دوردستها دوخت و دستش را گرمتر دور بازو فرانک

 ".درآوردم يخواهرشوهر باز نیهم ممکنه باهاشون همدست باشه، شماها فکر کرد نهیمن که گفتم سک"ـ

 :يشد، البته فقط قدر ریمتح يقدر يز يز

 "!يد یم النیس رونیبه ب يخودت رو دار یدرون اتینم منونزد، فکر ک تیاز خواهرشوهر باز یحرف یکس"ـ

 :چپ چپ نگاهش کرد فرانک

 "؟يکم بود حاال تو هم واسه من روانکاو شد يدد ه؟یچ "ـ
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اش را  یبرداشت و گوش نبیز يدستش را از بازو ينداد، فرانک حلقه  ینگاهش را از او برگرفت و جواب نبیز

اسم  دنیانداخت و با د یگوش ینچینه ا يبه صفحه  یکنجکاوانه نگاه نبیدرآورد و مشغول اس زدن شد، ز

 :دیحسن متعجبانه پرس

 "فرا؟ یکن یم کاریچ"ـ

 :که سرش را بلند کند جواب داد نیا بدون

 ".هیتیدر چه وضع نمیخوام بب ینگران حسنم، م"ـ

 :ه دلشوره افتادب یحرف فرانک، خودش هم حساب نیاحساسات کند چون با ا شیفرصت نداشت تفت نبیز

 "برسونه؟ بیممکنه به حسن هم آس یکن یفکر م.... یعنی"ـ

 ....َآمد یامکیوصول پ يصدا

که به خواب حسن  يخود یکرده، ب ویمطمئنم مرپوژ حساب همه چ یشکر خدا فعال حالش خوبه، ول"ـ

 "ومده؟ین

 :احساسات زنانه اش نبود ریفکر کرد، او مطلقا تحت تأث یکم نبیز

دونست  یاسم مرپوژ رو نم یکس ن،یبب.... دیتهد هیلطفه تا  هی هیشب شتریب دهیخواب د يکه حسن تو يزیچ"ـ

 يصحنه ها رو تو نیحسن ا یاومده ول یسر آت ییچه بال دیند یکس د،یخواب شن ياسم رو تو نیحسن ا یول

دونستنش به نفع  االکه توش بوده احتم يا گهیخواب و هرمطلب د نیکه هست ا یپس هرچ ده،یخواب د

 ای.... ایکه احتماال با مرپوژ مشکل داره  یکنه، کس یداره کمک مون م یکنم کس یحس م ییجورا هی.... ماست

 ".هیکه طرفدار آت نیا

کرد  یخوب درك م یلیاو حاال خ د،یبخش نانیاز آنچه که بشود فکرش را کرد به فرانک اطم شیحرف ها ب نیا

در  یو حت دیآ یاز پس مشکالت برم یدختر به خوب نیدل بسته است، ا نبیزحد به  نیکه چرا کوهان تا ا

 .رفتار کند یو منطق شدیندیب یهم قادر است منطق یروح طیشرا نیبدتر

 المونیچشم خودمون باشه خ ياگه جلو نجا،یا میاریکنم الزم باشه حسن رو ب یمن فکر م یحق با توئه، ول"ـ

 ".راحت تره

 :حد نگران حسن است نیکرد چرا فرانک تا ا یدرك نم نبیز

 دیمجبورم از جاو نجایا ارمیکه اگه بخوام حسن رو ب نیضمن ا نه،یزم يرو ينقطه  نیفعال ناامن تر نجایا"ـ

 "!رو به رو بشه.... با فرزاد.... دیخواد جاو یکارو انجام بده، من مطلقا دلم نم نیبخوام ا
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 :تکان داد دییبه تأ يپنهان کرد و سر شیهارا پشت لب يا انهیلبخند موذ فرانک

 "!یج يدونم؟ مثال و یچه م....  شونم،یکیسلمان خان بشه،  شونیکی هویممکنه  ،یگ یراست م"ـ

 قتیاز حق یقسمت ایمتلک بود  کی قایاالن دق نینداد که ا صینگاهش کرد، او درست تشخ زیاستفهام آم نبیز

 :را داد دهیشده؟ فرانک خودش جواب سؤال نپرس سمانیآگراند

 یده و حال و احوالپرس یعمو فرزادم باهاش دست م ادیب نجایهم ا دیاالن جاو! داغون؟ يفکر کرد یواقعا چ"ـ

 )ستویکنت مونت کر يمعشوقه ( "؟يمثال مرسده ا یکن ینکنه فکر م ای ؟یکنه، تو هنوز عمومو نشناخت یم

 :شد یهمه حماقت از خودش شاک نیبابت ا نبیز

... دوست ندارم یلیمحترم واقفم، منتها خودم خ يشما خانواده  یپشت کوه يمن کامال به خصلت ها ر،ینخ"ـ

 "!....ولش کن یچیاصال ه... بگم؟ يچه جور

 :کند یتالف یکم دهیناگهان فکر کرد وقتش رس بعد

 "؟ینگران حسن نقدریتو چرا ا نم؛یاصال بب "ـ

 :دستش را مقابل صورتش باال گرفت و گفت نبیفرانک دهن بازکرد جواب دهد فورا ز تا

کنم، حسن بچه م داره واسه ت بال بال  یم یکیخواهرانه ست که فکت رو با آسفالت  ینگران هیلطفا نگو "ـ

گزارش  اندخیبه سع يکرد ییبفهمم بچه مو هوا ؟یزن یخواهرانه م يها یجا دم از نگران نیزنه بعد تو ا یم

  "!دم کوهان پس کله یم

لبش به خنده  زین نبیخنده و متعاقبش ز رینکرده بود ناگهان زد ز دایفرصت دفاع از خودش پ یکه حت فرانک

 .سرشان يرو رندیبود کل باغ و مزرعه را بگ کیکش آمد و کم کم نزد يا

با  یمیدو دوست صم نیا يخنده ها دنیبودند، با د دهیتازه رس دایو کوهان که به همراه آن دو غاز ش فرزاد

 :به تأسف تکان داد و خطاب به فرزاد گفت يکردند، کوهان سر ینگاه گریکدیبه  ریتح

 "رنشده؟یتا د یکن دنظریتجد يخوا ینم ،يشد يموجود خجسته ا نیهمچ هیعاشق "ـ

 :ت و گفتپشتش نواخ یمیمال يضربه  ستین ياخطار جد نیدانست کوهان مطلقا در ا یکه م فرزاد

 "!جوجه دید میانتخاب تو رو هم خواه"ـ

 .بلند به سمت دخترها حرکت کردند ییبا قدم ها و
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گفت، نگاهش را  یم نیکه خطاب به تازه وارد يرا جمع کرد و ضمن سالم دستپاچه ا شیفورا دست و پا نبیز

جا  نیهم ایکند  یبرود جلو و روبوس دیدانست با یکه نم یچرخاند، درحال نهیاز صورت فرزاد به سمت سک

 کند؟ زیرا آنال هیبق يو رفتارها ستدیبا

 :گفت هانیک

 "باشد؟ یهنوز مادر د گاوخانه م "ـ

 :کرد خشیتوب هانیتکان داد، ک يسر فرانک

 "نست؟ ششید پ یهوش؟ کس یهموطور تنها و ب"ـ

 :بود یدهن کج يبا قدر ختهیلحن فرانک آم انایاح

 "!باشد یدش مپدر کَ ر؛یخ"ـ

 لهیطو يجمع به سو شیشاپیبعد هم پ! دارم برات یعنیبه او نگاه کرد که  يباال رفته جور يابرو کیبا  نهیسک

 ریرا درگ نبیفکر ذهن ز نیا. شدند یدنبالش راه شیهم مثل لشکر شکست خورده پس و پ هیحرکت کرد، بق

افغان کَدش پاس  شیواحد گو دو دیبا هانیرسد ک یها؟ به نظر م ستیفرانک هم کم ظالم بال ن نیکرد که ا

 !!کند

 :فرانک گفت رگوشیآورد و ز شیداشت، آهسته سرش را پ یقدم برم نبیکه کنار فرانک و ز فرزاد

رو به هم  گرانیتمرکز خودتون و د يو زار هیو با گر دیبه اوضاع مسلط باش دیدار یخوبه که سع یلیخ نیا"ـ

 "!دیحفظ ظاهر کن یکم هیلطفا  یول د،یزن ینم

 :تکان داد و گفت يشود، آنگاه سر شیتا فرانک متوجه منظور عمو دیطول کش يقدر

 "!شه، شک ندارم یحتما حالش خوب م یمام یحق باشماست، ول"ـ

*** 

ست که قرار  يبه اوچشم دوخته بودند که انگار همان شاهزاده ا يزانو زد، همه جور سایکنار آتر نهیسک یوقت

جمع چرخاند و آنگاه خطاب به  نیب ینگاه نهیسک. زدیخفته از خواب صدساله برخ يبایاست با بوسه اش ز

 :گفت رزادیش

 ".دیشو رونیتان از گاوخانه ب یمانده و کُلگ نیپدرجان، لطفا مادر ر د زم"ـ

 لهیاز طو میبرو یو همگ میبگذاررا همان جا تنها  یاست که آت نیمنظورش ا میدیفسفر سوزاندن فهم یکم با

 .رونیب
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 :مطلق گفت ینیحرف نشان دهد با بدب نیبه ا یواکنش یاز آن که کس شیپ فرانک

 "مگه؟ يوسط چه کاره ا نیاسم تو رو آورده؟ تو ا یچرا مام"ـ

 :داد حیتوض اوردیبه چهره ب یاخم یآن که حت یب دیرس یصبورتر از انتظار جمع به نظر م اریکه بس نهیسک

 يخود رو گریکدیاست، مه و مادر کَد  انیگرفته ام، مادر د جر ادیر  يرمل انداز ازیقومم به حد ن نیمه د ب"ـ

 ینَم دهیکدامتان د خواب هم د چیدارم که ه ادی ییزهایمه چ. میو نامش ر به دست آورد میکدیموجود کار م يا

 "اورم؟یبازهم کدام برهان دگه ب ایاست  یکاف د،یتان

فرانک ! چرخد یها دست به دست و نسل به نسل م یپشت کوه انیدر م یخانوادگ نیبراه نیحس کرد ا نبیز

 .شده بود یعصب یهم حساب هانیگفتن نداشت و از نگاه چپ چپ ک يبرا یحرف گرید

 :رها کرد و گفت نیزم ياش کند و او را رو فهیدل از ضع یبه سخت رزادیش

 ".از خواب پاشه اهاشیرؤ يشاهزاده  ياش بود که با بوسه ه یکاش از همون مدل"ـ

 :هم فرانک باز

 "!دیرقص یم ينبود، وگرنه االن داشت بندر يطور نیخداروشکر که ا"ـ

 :کرد از خودش رفع اتهام کند یتند نگاهش کردند، فورا دستپاچه شد وسع همه

 "!جاست نیعه؟ خو زن و بچه ا!..... کرد که؟ یم شیماچ مال يچه جور يدد نیدید یآخه نم"ـ

 :دیغرّ رلبیخارج شد، فرزاد ز لهینفر از طو نیاول و

 ".شه یآدم نم ر؛ینخ"ـ

گرفت، پشت  دهیرا ناد دایرا لمس کرد که همراهش خارج شود و رنگ به رنگ شدن دخترك ش نبیز يبازو و

 :گفت هانیبه ک لهیطو رونیخارج شدند، کوهان ب دیترد یبا کم زین هیسرشان بق

 "ست؟یزنت با مرپوژ همدست ن نیا یمطمئن"ـ

 :داد زد بایتقر هانیک

 )منظورش همان چرت و پرت بود( "؟ینومائ یبرم اتیچه چت رد،یزبانت ر گازانبر بگ"ـ

 :تفاوت باشد ینتوانست ب ینداشت ول یطیشرا نیدر چن یاصال قصد خوشمزگ کوهان

 ".رولهجه ت کار کن شتریب یکم هی ،يکرد یباستان قاط یپارس شیفکر کنم آخرش رو با گو"ـ

 .تکان داد دییبه تأ يفکر کرد و سر یهم کم هانیک
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 نیخودش تکان داد که تا ا يبه تأسف برا يسر نهیخانواده، سک ياعضا یاز خروج مردد و سرشار از نگران بعد

سبزرنگ،  نیو به محض لمس نگ دیکش سایبه گردنبند آتر یرسد، آنگاه دست یاعتماد به نظر م رقابلیحد غ

زود بر اوضاع مسلط شد و  یلیخ اماشوکه شود،  يلحظه ا يبرا نهیکامال باز شد و باعث شد سک سایچشمان آتر

 :به لمس خود ادامه داد و آهسته زمزمه کرد

 )نشانم یم شیرا در جا طانیمن آن ش( ".شانوم یم شیر د جا طانیآرام باش مادرجان، مه او ش"ـ

داشت همچنان بر  یکرد و سع یحس م ردستانشیرا ز یبا اورادش سرگرم بود و لرزش آت رینفسگ یلحظات

که  اهیپرپشت و س يبا موها يدختر ي هیسا لهیطو یغرب واریروشن کنار د هیاوضاع مسلط باشد، ناگهان در سا

علف ها سربرآورده بود، او  انیاز م ییگو شد، داریاز صورتش را پوشانده بود پد یمیو ن ختهیر شیمچ پا يتا رو

 :دیداشت غرّ دهیخشن و نخراش ییاش صدا زهیکه بر خالف ظاهر ر

خانواده  نیکه ا يریگ یقرار م ییوگرنه تو هم همون جا نهیخودت رو کنار بکش سک! یکن يکار یتون ینم "ـ

 ".ها کمک کنه نیکه به ا یکنم و هرکس یشما رو با هم نابود م يهستن، من همه 

 :گفت یتفاوت یبا ب نهیسک

 "!زادهیپر ریمرَ دست کم نگ يقدرت ها ،یکن یمه به تو ثابت خواد کُدم که اشتباه م"ـ

 :شوم ي هیآن سا دوباره

راهت  يخوا یانگار م یحرف نداره، ول اهشونیس يمادرته که جادوها ي لهیندارم به خاطر قب ياگه با تو کار"ـ

  "؟!یرو ازشون جدا کن

 :و چشمانش را برهم فشرد دیکش یآه نهیسک

 لیفام نیشه که مه راهم از قومم جداست، مه دلم ر به ا یوقت م اریبس یحال ؟یدان یم یتو از عشق چ"ـ

 ". مه نداره هیتوان توطئه برعل یسپرده م و کس

عاشق  یعنی نیا نجام،یمادرم ا يقاتل ها ي نهیدونم؟ من با ک ینم يزیاز عشق چ یکن یچرا فکر م! عشق؟"ـ

 "؟يگذر یم رشیرو بکشه تو از تقص هانیک یکیاگه . مادرم هستم

سنگدل  زادیپر نیآن که به ا یآنگاه چشمانش را برهم فشرد و ب د،یتصور لرز نیاز فشار ا نهیسک يها لب

 :آهسته گفت ندازدیب ینگاه

 ".است  یو همدرد ت ير از نَو بساز، دوا تیندگیدوباره عاشق شو مرپوژ، زِ"ـ

 :بغض خود را فروخورد زین مرپوژ
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 ".....که دل به قاتل مادرم بسته یعاشق کس نه،یعاشقم سک"ـ

کم شدن  يتوانست از فرزاد بخواهد برا یداشت، واقعا چگونه م يریگ میتصم يفرصت برا يا هیفقط ثان نهیسک

 :نداشت يحال چاره ا نیبا ا!.... گره بزند؟ زینفرت انگ زادیپر نیشرّ بزرگ دلش را به ا نیا

 ".اریفقط همو لَوح ر ب ،یمه هم توره کمک خواد کدم که به وصالش برس"ـ

 :زد يپوزخند

 یاحمقم؟ باهام رفاقت م يفکر کرد فته،یدم به دست شماها ب یمنه، اجازه نم ياون لوح تنها برگ برنده  "ـ

 ".نیش یبا هم کشته م یدور شو وگرنه تو و آت نجایحاال از ا نیهم! يکورخوند یول يریکه گنجم رو بگ یکن

که کرده  يکار تینتوانسته و نها یرا کشته بود، ول یدانست که اگر او قدرتش را داشت تا به حال آت یم نهیسک

او دوباره گردنبند را . خواهد رفت نیاز ب زین نیکه با بطالن جادو ا نواستیگرفتن قدرت حرکت از زن ب نیهم

 نیکند آخر یشد مرپوژ به خود بلرزد و سع ثخواند که باع رلبیآموخته بود ز شیرا که از پ يلمس کرد و ورد

 :انصراف او انجام دهد يرا برا شیتقال

 "....کنم یسرتون خراب م يرو رو لهیبرو وگرنه طو نجایاز ا یلعنت"ـ

زن مطلقا ساده  نیا یحفاظت يشدن به هاله  کیمتوجه شد نزد یر شود ولحمله و نهیسک يخواست به سو و

 !ستین

چشمانش را بست و به  د،یشن يزیچ سایکه از درون آتر نیخواند تا ا یتوجه به او همچنان ورد م یب نهیسک

 »......«: گوش داد سایآتر یدرون يندا

 نیو تأسف خورد از ا ستیمرده نگر واناتیحضور نداشت، به ح لهیطو نیا يکجا چیکه باز کرد مرپوژ ه چشم

 :بلند گفت يرفت و بازش کرد، آنگاه با صدا لهیدر طو يآنگاه برخاست و به سو ،یهمه سنگدل

 "د؟ییایب نجهیشه که ا یم"ـ

حل مشکل را در دست  دیدوختند که ظاهرا کل یبالفاصله خودشان را رساندند و چشم به دهان دخترک همه

 :اشتد

 کی! لمسش کنه تانَهینم طانیقدرتمند داره که به اثرش ش اریبس یید خود دعا یکه آن لَوح مس دمیمه فام"ـ

دعا سرچپه عمل  يکه جادو ییجا! که د فکر مرپوژ بوده انداخته ییانسان به او کمک کرده و لَوح ر به جا

 "!....کنه

 :منتظر جمع انداخت و گفت دگانیبه د ینگاه آنگاه
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د  دیبه نظرم ما با. خود ر از آلوده کردن مقدسات به چنگ آورده اند يرویهستند که ن یید قَومِ ما رمل اندازها"ـ

مینَجاسات بِپال نیب!" 

 یفکر م يگرید زیبه چ نبیز یمسئله قفل شده بود که درون کدام نجاسات بگردند؟ ول نیا يهمه رو ذهن

 :کرد

 "بوده؟ یاون ک مینیبب دیانسان کمکش کرده، با هیگه ا"ـ

 :با استفهام نگاهش کردند؛ ادامه داد همه

هم در وجودش نداشته  منیاهر.... شناخته وهم حاضر شده کمکش کنه؟ ضمنا یبوده که هم مرپوژ رو م یک"ـ

 "!واسه خودششده باشه  منیپا اهر هی دیاون هم با گهیهرچند که حاال د.... و تونسته لمسش کنه

شانه اش خم کرد و  يسرش را رو یکرد، کم یم دایجمع اعتماد پ نیا نبیبه ز شتریکه هرلحظه ب کوهان

 :گفت

 "واقعا؟ یاصل یعنی ؟یهست يز يتو خود خود ز یعنی "ـ

 :نداد نبیفرصت جواب دادن به ز نهیسک

شما بوده، پس  شیپ نَبیمدت ز نیمگَم تمام ا ست،یبود، اگرچه دگَه اونجه ن لَهید طو یحال یمرپوژ هم "ـ

 ".جان وانیاست ک یاصل نَبیز نیشک نکن که ا

 :و گفت دیاش کش یشانیپ يرو یهدف دست یب فرانک

 "م؟یاز کجا شروع کن دیحاال االن با"ـ

 :گفت یبه نرم نهیسک

قبول . میبخور يزیاز او بهتر است کُدام چ شیمگَم پ م،یاول آن زِبان بستَه ها ر گور کن دیبا.... از گاوخانه"ـ

 "د؟یدار

 :سکوت را شکست نیحکمفرما شد، فرزاد ا نیسنگ یسکوت

 "!گهید مینداره شروع کن يبهتر شنهادیپ یاگه کس"ـ

 رزادیکه ش یبه طرف بساط نیکردند، بنابرا یم یاحساس گرسنگ ینداشت، همه حاال حساب یاعتراض یکس

 يرو یدست رزادیش. نداشت یلذت سایبدون آتر افتیض نیبود رفتند هرچند که واقعا ا کباب به راه انداخته يبرا

 ...گذاشت که باعث شد دخترك برگردد و نگاهش را به او بدوزد نهیکمر سک

 "اطاقش؟ میرو ببر یآت میتون یم"ـ
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 :افکند نیبرزم دهید نهیسک

  ".بله پدرجان"ـ

 :پا و آن پا کرد و باالخره گفت نیا یکم رزادیش

 "طلسمه؛ آره؟..... اون گردنبند"ـ

 :بالفاصله تزش را ارائه داد رزادیش. تکان داد دییبه تأ يسر نهیسک

 "نه؟ گه؛یشه د یحالش خوب م میاریب رونیپس اگه از گردنش ب"ـ

 :گرد شد نهیسک یبادام يها چشم

 ".د بدنِ خود مادر باطل شَوه دیجادو با! هست يخَطَر اریسب اریبس! به آن دست زده شَوه دینبا! نه نه"ـ

فکر از سر تک  نیا شیپ یبه آن ها چشم دوختند، واقعا تا لحظات یبودند با نگران دهیمکالمه را شن نیکه ا هیبق

  !خود را از دست بدهد ییآوردن گردنبند طلسم کارآ رونیبا ب دیتک آن ها گذشته بود که شا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

داوطلب ماندن در  زیکولش انداخت و به طرف کلبه به راه افتاد و خودش ن يرو هیرا به کمک بق یآت رزادیش

 هانیفرزاد و ک بیترت نیبه ا. کند دیاو را تهد يکرد ممکن است بازهم خطر یکنار همسرش شد چرا که فکر م

کوهان  دند،یظرف ها کش يوو برنج را ت دندیهم سفره را چ نهیو سک نبیجوجه ها را آماده کردند و فرانک و ز

 .سهم خودش و پدرش را به کلبه برد تا در کنار مادروپدرش باشد زین

و تا  دندیکش رونیرا ب واناتیرفتند و ح لهیبه سمت طو یکه در رنج و سکوت صرف شد، همگ ياز ناهار بعد

گوشه  کیهرکدام عصر خسته و کوفته  یحوال. مفلوك بودند واناتیح نیو تدف نیساعت ها مشغول کندن زم

 ! بود امروز يولو شدند، عجب روز يا

 :کرد يغرغر رلبیمصرف کرده بود ز ياز توانش انرژ شیکه ب فرانک

 ".میتجربه کرد یهم به سالمت ویکی نیکه ا میفقط گورکن نبود"ـ

 :فسفر سوزاند گریبه سکوت گذشت، آنگاه کوهان بارد ینداد و لحظات یجواب یکس

 "نظرت رو جلب نکرده؟ یخاص زیچ يدوهفته ارائه داد نیکه از ا يتکان دهنده ا یوگرافیاون ب يتو نم؛یبب"ـ
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 زیکرد همه چ یدوخت و سع نیاش چشم به زم یشانیپ انیم نیسنگ یبا اخم زین نبیبه فکر فرو رفتند و ز همه

 :همان اولش افتاد ادیرا از اول مرور کند؛ ناگهان به 

 "!....چاه هی يبعدش انداختنم تو.... هوشم کردن، بعدش یب.... اولش... خب"ـ

 :کرد یم يتاز کهینکرد ادامه دهد، چون کوهان همچنان  فرصت

 "چاه؟ هی يکه انداختنت تو يدیخودت فهم"ـ

 :هم شوکه شدند هیبق یحرف کوهان آمد که حت انیم یجانیبا چنان ه نبیز

بعدش هم که .... رمیبذاره بم ومدهیآورده چون دلش ن رونمیاه بچ يگفت که از تو.... برام گفت دارینه نه، سرا"ـ

 ".....پاسگاه يانداختدم جلو ینصفه شب

 :زد غیج بایحضار گذشت، فرانک تقر يفکر مثل برق و باد از سر همه  کی

 "که لوح رو انداختن؟ یهمون چاه يممکنه تو یعنی"ـ

به او  اریاخت یهم ب هیبق یحت رد،یجمع بگ نینگاه کرد تا جواب سوالش را از تنها جادوشناس ا نهیفورا به سک و

 :افکند و گفت نیبر زم دهیسخت رو به رو شده بود د يمعما کیکه ناگهان با  نهیسک 0چشم دوختند

احتمال داره ! لَوح ر لمس کنه تانستیر بکشَه نه م نَبیبدون واسطه ز تانستیامکان داره، مرپوژ نه م اریبس "-

د جانش وصل کده  گَهیکدام رقَم د ایوصل کَده  شیِد کاال دید چاه انداخته باشَه، شا نبیلَوح ر کَد ز یقیبه طر

توانسته لمس کند،  ینم زینبوده و لوح را ن نبیقادر به کشتن ز اسطهبود که مرپوژ بدون و نیمنظورش ا( ".باشه

انداخته  قیطر نیکه همراهش بوده وصل کرده باشد و به ا يگرید زیچ ای نبیلوح را به لباس ز دیپس حتما با

 .)باشد درون نجاسات

 یکه ب ستیکرد، مهم ن یکرده باشد حالش را بد م يدرون چاه نجاسات سپر یمدت يکه برا نیتصور ا یحت

 !است یانصاف یب تینها نیهوش بوده، ا

 :گفت تیو با عصبان دیاز جا جه کوهان

امکانش هست که االن هم  یعنیکرده،  فیبرات تعر یلعنت میکدوم چاه بوده، اگه اون مش رح میبفهم دیما با"ـ

 ".رم سراغش یمن م ن؟یهست یمعطل چ! حرف بزنه

 :انداخت و متوقفش کرد شیفرزاد پشت سرش بلند شد و پنجه در بازو یبرخاست که برود سمت مدرسه، ول و

 "ندارنا؟ یشوخ یموجودات با کس نیا ستین تیکه حال نیمثل ا. خطرناکه ییاصبرکن بچه، تنه"ـ

 :کرد دییفورا تأ نبیز
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سرم آوردن بهم گفت که جونش در خطره، گفت به  ییکرد که چه بال یم فیداشت تعر یدرسته؛ خودش وقت"ـ

 "!ذارن یزنده ش نم.... که بفهمن کمکم کرده نیمحض ا

! اغما باشد يتو یدست کم مثل آت ایشده  ستیسربه ن رمردیتا به حال پ ستین دیحساب بع نیبا ا..... يوا يا

 :مهابا گفت یب هانیک

 ".و نابودش کردن ستیتا االن ن نیقیپس "ـ

 :اظهار نظر کرد نهیسک

مگَم  رسانه،ینم بیباشَه به پدر خود آس ثیاست، هرقدر هم خب میمرپوژ حاصل ازدواج مادرش کَد مشت رح"ـ

بود که چون مرپوژ حاصل ازدواج مادرش  نیمنظورش ا( "!اوره چپ کَده باشَه یقیاست که به کدام طر امکانش

 .)ساکت کرده باشد یقیاو را به طر دیشا تایبرساند و نها بیتواند به پدرش آس یاست، نم میبا مش رح

که به ذهنش آمد بر  يزیچ نیگرفت؟ اول یبه سرش م یچه خاک قایدق دیبه لرزه افتاد، او االن با نبیتن ز تمام

 :شد يزبانش جار

 "!خوام حمام کنم یمن م.... من.... "ـ

 :کوهان تمام پشت کوه را لرزاند يصدا ستند،یبه او نگر ریبا تح همه

 "!تو يدار يبابا عجب دل خجسته ا"ـ

خواستند  یشم دوخته و مکرد، همه به او چ شیدایرا گشت و باالخره پ شیها بیاش تمام ج یبه دنبال گوش و

 :جواب نماندند یب ادیدارد؟ ز یمیسرخود چه تصم نندیبب

 "!سالم یالو ممدل"ـ

...... 

 "!برات داشتم داداش یزحمت هیمن  یممدل. قربانت، همه خوبن، سالم دارن خدمت شما"ـ

..... 

 ".حالش خوبه؟ از صبح نگرانشم نیبزن بب میسر به مش رح هی"ـ

..... 

 "ها؟ يقربانت، منتظرمون نذار"ـ

.... 

 ".فعال ،یاوک"ـ
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کردند،  یروبه رو شد که همه با استفهام نگاهش م رهیبرگرداند با پنج جفت چشم خ بشیرا به ج یگوش یوقت

 !بود دهیبود که به ذهنش رس يواقعا تنها فکر نیا

برامون  یکی ن،ییتا اون پا میبر میکه مجبور باش نیمگه بد شد بدون ا ن؟یکن ینگاهم م ينجوریچرا ا ه؟یچ"ـ

ره  یشه م یتموم م ارنیم یسر همون ممدل اد،یب یهم سرکس ییتازه قرار باشه بال اره؟یخبر ب یمفت و مجان

 ".گهید

 :شیبار رو به عمو نیکرد از خود رفع اتهام کند، ا یسع گریبار د گرانیدار د یمقابل سکوت معن در

 "!یرو از حاال حذف شده حساب کن تیعشق بیکه رق نهیتهش ا "ـ

 :فرزاد گفت تایبه هم انداختند و نها ینینگاه سنگ نبیو ز فرزاد

 "!بود یجنابعال یممدل نیکه فکر نکرده بودم ا یلحظه به تنها کس نیتا هم "ـ

 :و رو به فرانک گفت دیکش یآه نبیز

 "االن حمام گرمه؟"ـ

 :ک گفتجمع برخاست، آخرش فران یاز کالفگ یناش ییصدا

 "؟يدو روز حمام نکرد نیا يمگه تو"ـ

 :انداخت ریسر به ز نبیز

  "....موضوع چندش آور نداشتم نیکردم خبر از ا یحمام م یوقت یچرا؛ ول"ـ

 :گفت يسرشار از همدرد یبا لحن فرزاد

 یم حیبود برات توض نجایاگه داداش ا یول ستیتخصص من ن ي طهیالبته در ح ه،یعیواکنش طب هی نیخب ا "ـ

ونسبت بهش  یکه بهش فکر نکن نهیتونم بگم تنها راه درمانش ا یمن فقط م! يشد یحالت نیداد چرا دچار چن

 ".یتفاوت باش یب

 :بالفاصله هشدار داد کوهان

 ي طهیگذشته و کامال در ح یکارت از روانشناس گهید يبعد يوگرنه مرحله  را؟یبگ يمطلب رو جد نیا"ـ

 "!گرفت یتخصص عموفرزاد قرار خواه

حواس ها به  يکوهان همه  یحرف را هضم کند، با زنگ خوردن گوش نیبتواند ا نبیتا ز دیطول کش یکم

 :سمتش پرت شد

 "؟یالو جانم ممدل"ـ
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.... 

 "واقعن؟! عه؟"ـ

..... 

 "!گهید مینیخب ما ا"ـ

...... 

 "ششه؟یپ یخو حاال االن ک "ـ

...... 

 ".خداحافظ. یآها؛ مرس"ـ

بفهمند، بعدهم  يزیچ شیتکان داد که انگار قادرند از تو گرانیمقابل د يراجور یرا قطع کرد و گوش تماس

 :داد حیخودش توض

 ادیاالم هم زنگ زده وانبوالنس ب 0حالش بده يدیهم تشکر کرد که از کجا فهم یهوشه، ازم کل یگه ب یم "ـ

 ".مارستانیببردش ب

 :دیو پرس دیچهره درهم کش نبیز

 "والنس؟وانب"ـ

 :داد حیتوض فرانک

 "!عقوبهی يمنظورش وانت بابا"ـ

 ياز سو! روستا دارد نیدر ا یعیوس يچه کاربردها عقوبی يلحظه واقعا فکر نکرده بود وانت بابا نیتا ا نبیز

 ! گرفت یوانت م يبا کلمه  يبه خاطر واژه ساز یدرست و حساب ستیب کیکوهان  دیبه نظرش با گرید

 یب میشده؛ مش رح بشانینص یبزرگ یآمد که چه بدبخت ادشیاز نمره دادن به کوهان فارغ شد، تازه  یوقت

 يدنبال راه ها دیرفته، حاال با نیاز ب یمکان لوح مس دنیفهم يآن ها برا انبریتنها م یعنی نیهوش است و ا

 جهیساختند تا به نت یم زیتم واستدالل تر کیو  دندیچ یمفروضات را کنار هم م دیگشتند، با یم يگرید

 ییو استثنا یو اقتران یاستقرائ اسیهرچه ق لیماندند که آن ها را از تشک یم يمنتظر معجزه ا دیبا تایبرسند، نها

 .کند ازین یب.... و

 نبیز يگشت، با صدا یم یخود دنبال راه حل ي شهیهمه به فکر فرو رفته و در اند یطوالن یلحظات يبرا

 :سکوت جمع شکست
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 "؟يدیانبار مرپوژ رو د يتو یگفت نه،یسک"ـ

طور  نیبودند، او فقط با تکان دادن سرش فهماند که هم نهیبلکه همه االن منتظر جواب سک نب،یتنها ز نه

 :دیدوباره پرس نبیاست، ز

 "من بود؟ هیبود؟ شب یچه شکل"ـ

 ....مکث کرد یکم نهیسک

.... نه؛ مچم.... تر ثیخب اریبس.... یعنی.... باتریز اریبس اریبه تو نداشت، بس یخودش بود، نه شباهت یشکل اصل"ـ

" 

داشتند نخندند؛  یسع هیبا خشم به او چشم دوخته و بق نبیداغانش را به انتها برساند چون ز ينتوانست جمله  و

 ياربا شرمس نهیسک تایدشوار بود، نها اریخباثت خودش در آن لحظه بس ای ییبایمحک زدن حجم ز نبیز يبرا

 :کرد يساده ا یافکند و عذرخواه نیبر زم دهید

 ".خودش بود یاصل ياو با چهره !.... دیببخش"ـ

 :دیپرس کوهان

 "رو گول بزنه؟ نایکلبه و بابام ا يمن بره تو هیچهره بده و مثال شب رییتونه االن تغ ینم"ـ

 :بود نبیمرپوژ و ز ي سهیراحت تر از مقا نهیسک يسؤال برا نیدادن به ا جواب

هم از  یره به کار گرفته، لَوح مس ییجادو نیچن یدختر با سو استفاده از لَوح مس نیا ست،یامکانش ن چینه، ه"ـ

لیتبد ياست، جادو نَبیز  چهره هم ده  کیزمان فقط بیپس تا وقت. نفر ممکن است کی باشه  نَبیکه بدل ز

 ".شَوه يگریبدل کس د تانهینم

 :دیپرس نبیز

 "خود مرپوژ بهت گفت؟ ،یگفت نهایو نجاسات و ا یگردنبند و لوح مس يکه راجع به جادو ییهاحرف "ـ

 ...فکر کرد و بعد یکم نهیها بود، سک یتر از قبل یاتیح اریسؤال بس نیا جواب

به سر مادر  یدانستم که چ کبارهیشد و مه  يمادر به دستم جار ي نهیاز س یحس دم،یمه از بطن مادر شن"ـ

 ".میفکر کنم بهتر باشه که پسان تَر برِه خودت بگو... هم گفت که  ییزهایکرد و چ دمیآمده، مرپوژ فقط تهد

را مشغول  نبیذهن ز يگرید زیفعال چ یبود، ول زیوسوسه انگ اریبس یناگفتن يزهایدانستن آن چ اقیاشت البته

 :کرده بود
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 ییزهایچ هیهم  رمردیپ ي نهیاز س یبتون دیبا ،یکن افتیاون حس ها رو در یآت ي نهیاز س یپس اگه تونست"ـ

 ".یبکش رونیب

 :باشد یشک داشت شدن نهیهرچند که سک د،یارز یبه هرحال به امتحانش م! بود یخوب فکر

ه حس ها که م نیاز کجا معلوم که بخواهه؟ ا م،یمگَم مشت رح ه،یقصه ر به مه بگو خواستیمادر خودش م"ـ

 ".اعتبار ندارم چیه رمردیپ نیممکن هست که خودش بخواهه، مه به ا یفقط از کس کنمیشکار م

 :نداشت ياعتقاد نیچن نبیز یول

کمک مون کنه، هرچند که  شتریب لهیبال سرش اومده حتما ما نیاون خواست بهم هشدار بده، حاال که ا یول "ـ

شده  اهیس يخودش هم آلوده به جادو دیشخصا دست داشته باشه االن با یموضوع نجاست و لوح مس ياگه تو

 ".باشه

 :نبود یخیشباهت به خط م یکه ب یهخامنش یپارس شیاظهار نظر کرد، با گو هانیبار ک نیا

باشَه، پس د سر تخت شفاخانه  اهیس يآلوده به جادو دیبا یحال میمش رح ،ییگو یباشد که توبرم نیاگرچن"ـ

 "د؟یدفاع بونوما شیاز خو ستی؟ چرا مدهوش گشته و قادرن!کنهیم یچ

مثل  يرا نداشت، چرا که فکر يچندش آور یبیترک شیگو نیفرصت چپ چپ نگاه کردن و اصالح چن کوهان

 :جرقه زد نهیبرق و باد در ذهن سک

 جهینت کیمثالت به  یب ياریو هوش ینکته سنج ي، مه از ا!!!)خوشکلک من(قَندولَگم  یکامال درست گفت"ـ

 "!شوم یم کینزد یعال اریبس

 :عاشقانه جوابش داد هانیک و

 "!کرده نیها ره شرمگ زادهیات که پر یبادام يجادو يمه فدا ن،ینداشت نازن یقابل"ـ

 :ممکن قطع کرد يجا نیکرد و بحث را در حساس تر یپاك قاط فرانک

 "!دیخورده خجالت بکش هی سادهیزن و بچه وا نجایکنم تو حلقتون ها؟ ا یفرو م پسمویکل"ـ

 :نبود انگار ایدن نیاصال در ا نبیز یکردند ول میبا هم تقس یرکیرزیز يخنده  کیو فرزاد  کوهان

وارد نجاسات کرده باشه  میرمستقیرو غ یلوح مس یاگه کس.... که نیا ایدر کاره،  ینفر سوم هیدست  ایپس "ـ

 یمورد واقعا ب هی نیا يهم تو دیشه، شا یم بشیو فقط نکبت نص ارهیبه دست نم اهیس ییجادو يقدرت ها

 "!من شده نداشته ي مهیضم انایاح..... که یلوح مس..... گناه باشه و اصال روحش هم خبر از اون

 :افکارش را جمع و جور کرد کوهان
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 رونیب یانداخته شده، پس وقتتنت همراه تو به چاه  يهم هست، اگه لوح با لباس ها گهیاحتمال د هی"ـ

سرباز و هرکس  ای -دونسته لوح همراهته یکه م نیبا فرض ا -میخود مش رح ایبرش داشته،  یکی دنتیکش

 ".....دهیبار تو رو د نیکه اول يا گهید

 :سکوت خود را شکست فرزاد

 "....کنن تیکه بستر نیقبل از ا مارستان،یب يهم تو دیشا"ـ

 :همه به فرزاد دوخته شد، فرزاد ادامه داد ریمتح دگانید

الزم باشه  دیاز تنش خارج کنن، شا مارهیهمراه ب يفلز ءیگردن تا اگه ش یجور مواقع م نیمعموال ا"ـ

 "!میرو بگرد مارستانیب

 .....باشد نیاگر گره ماجرا هم یعنیاش کردند،  یهم همراه هیبق د،یکش رتیاز سر ح يادیفر نبیز

 :فروخفت اقشیاشت ناگهان

 "!باهاشون نبود یدادن لوح مس یم لیها رو بهم تحو یامانت یوقت یول"ـ

 :باال انداخت ییابرو فرزاد

 "شون؟ یخوب گشت "ـ

 :فکر کرد یکم نبیز

رو باز نکردم  سهیدر ک یبودن که من حت فیدادن، اونقدر کث لمیتحو یکیپالست ي سهیک هی يلباس هامو تو"ـ

 "!کنار.... تمشانداخ..... و همون جور

 :که به لرزه افتاده بود گفت ینگاه مضطربش را به چشمان فرزاد دوخت و درحال و

هم مطمئن بودم که  نیاستفاده کنم، واسه هم یساعت مچ یحت ایآالت  نتیخونه از ز يمن عادت ندارم تو"ـ

 "....چک شون کنم دمیند یهمراهم نبوده، پس لزوم يادیز زیچ

 :استنطاقش کرد کوهان

 "!سطل آشغال يتو يتو بازنکرده پرت کرد سهیلباس هات چندش آور شده و ک يالبد فکر کرد"ـ

 "!کلبه تون ییاطاق باال يگوشه ... نه؛ پرتش کردم"ـ

 ینداشت ب ياو که واقعا منظور یروانه شد ول شینگاه چپ چپ به سو يحرف قدر نیاست که بابت ا یعیطب

 :دادتوجه به آنها ادامه 
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 دینبود با ادمیرفتم اصال  یم نجایفرداش که از ا یتفاوت بودم که حت یراستش اونقدر نسبت بهشون ب "-

 ".جون زحمت درست نکنم یورشون دارم و واسه آت

 :گفت کوهان

باال  يطبقه  يگوشه و کنارها ییجا هیتو باشه، االن  يهمراه لباس ها یاگه لوح مس! نهیپس موضوع ا "ـ

 "!.....کنه داشیکه پ.... نجاستیا نیاحتماال مرپوژ هم واسه همافتاده و 

 :گفت نبیز

 ".جون دور ننداخته باشدش یاگه آت "ـ

 :در هوا تکان داد یدست فرانک

ذاره به فکر نظافت خونه  یمن اون قدر که وقت واسه مقاله هاش م ي لکردهیتحص ینگران نباش، مام"ـ

 ".خونه ست نیخانم ا ادیم ادشیکشه و  یم یبار به گوشه و کنارها سرک هی يهفته ا تاینها ست،ین

 :دیبر او توپ فرزاد

 ".گه یم نبیکه ز ییاون جا میچرند نگو؛ بهتره همه باهم بر نقدریا گهیبسه د"ـ

 :دیچشمانش را تنگ کرد و پرس کوهان

توجه  یقول خودت نسبت بهشون ببه  گهیو از طرف د یطرف لباساتو نگه داشت هیکه از  يبود يتو چه فاز"ـ

 "؟یشون دور خانم وسواس یاصال چه طور همون اول ننداخت ؟يبود

 :ستیدختر از سر گذرانده چندان آگاه ن نیکه ا ییاز بحران ها یچندان ساده نبود، به هرحال کس حشیتوض

عمل  یلباس ها وسواس نیانداختنم تا بخوام نسبت به ا یچه گند و کثافت يدونستم تو یاون موقع نم.... خب"ـ

ساده  يشست و شو هیافتادم که آلوده شده و با  ییجاها هیهوش بودنم  یکردم صرفا به خاطر ب یکنم، فکر م

بار تنم  هیکال فقط .... دوستشون داشتم یلیبودم، خ دهیتازه خر... شه، اگه هم ننداختمشون دور چون یدرست م

 "!کرده بودم

 یکیهم  نیا انایندارد، اح شانیبرا یروشن حیکه توض ردیگ یم یماتیآدم تصم یگاهقانع شدند، به هرحال  بایتقر

 .از همان ها بود

 :دیکش رونیب رشیفسفر از ذخا یرفتند، فرانک کم یکلبه م يطور که به سو همان
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 شیپ يز يو ز یمام يکه برا یفعل طیشرا نیا نجاست،یا نینکرده و به خاطر هم داشیاگه مرپوژ هنوز پ"ـ

 داشیاگه هم پ اد؟یدرب يز يتونه به شکل ز یهوشه و اون هم م یاالن ب یاومده از کجاست؟ چه طور مام

 ".ست دهیفا یکرده پس گشتن ما ب

 :دهد حیکرد توض یسع نهیسک

هم از مدت  نَبیاز ز لیتبد يجادو! هست يقو اهشیس يجادو یشده، خَ دهیچینجاست پ نید ب یلَوح حال"ـ

باشَه و هنوز به  یهست که او هم د رد هم ادیز اریاحتمالش بس! با حاال نداره یانجام شده و ربط شیها پ

بود که چون لوح  نیمنظورش ا( "....فقط. سرَه کرده بود کیره  نَبیکار مادر و ز یاَگَه نه تا حال اورده،یدستش ن

به دنبال  زیرسد که مرپوژ ن یست و به نظر ما يهمچنان قو اهشیس ياکنون در نجاسات غوطه ور است جادو

 !)کرده بود کسرهیرا  نبیوگرنه تا به حال کار مادر و ز اوردهیلوح باشد و هنوز به دستش ن نیهم

 ...کلمه واقعا نگران کننده بود نیآخر نیا

 "؟یفقط چ"ـ

 میاریزود به هوش ب اریسب دیما با! بره نیکنَه احتمالش هست که از ب دایمادر ادامه پ یهوش یفقط اگر ب"ـ

 "..اش

 :کوهان داد زد د،یحرف لرز نیجمع بودند با ا نیکه در ا یکسان يهمه  دل

 ".ارنشیاونجا به هوش م! مارستانیب مشیرسون یم "ـ

 :تکان داد يسر نهیسک

راه  دم،ید اریجادو ها ر قبال بس ياست، مه ا یشوه، تنها راه چاره هم دایپ دیفقط لَوح با ست،ین حینه، صح"ـ

 ".دانم یحلش ره خوب م

شد، بازهم  دیناام افتنیاز  یوقت نبیباال بودند، ز يمشغول گشتن در گوشه و کنار اطاق ها یبعد همگ یقیدقا

 :اش را از سر گرفت يفکر تیفعال

که جاشو نشونم  نیا ای دیاریتونست بهشون بگه لوح رو ب ینم ارن،یبخواد سربازاش براش م یاون هرچ"ـ

 "کنن؟ داشیسربازاش هم نتونن پ یشه که حت یباعث م یچ ن؟یبد

 :داشت يظاهرا دل پر فرانک

کنه، احتماال  دایپ يزیچ نجایتونه ا یجن هم نم گهیم يشه که دد یم ختهیخونه مون اونقدر به هم ر یگاه"ـ

 "!هم از همون موارده نیا
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کرد، او خشم خود  یم ییچاره اش بدگو یداشت از مادر ب يادیدختر ز نیبه فرانک رفت، ا يچشم غرّه ا فرزاد

 :غرش کرد رلبیز نیروت يرا با ذکر

 "!الاله اال اهللا"-

 :اعتراض آشکار فرزاد دردمندانه گفت لیدر تکم زین نبیز

که  ستین نجایاالن ا یول ست،یو مرتب ن قهیخوش سل يقدر هیجون  یکه آت میدون یما م يفرا، همه  نیبب"ـ

از ما دوا نکرد، جن  يتو درد یشوخ نیکه االن ا نیضمن ا. رو نکن بتشیغ نقدریاز خودش دفاع کنه، پس ا

دنبالش  میدار يخود ینداشته و ما االن ب يکردن اون لوح کار دایکنه، پس براش پ دایرو پ يزیتونه هرچ یم

 ".میگرد یم

 نیهم با او موافق باشند، احتمال دارد آن لباس ها به همراه لوح نزد مرپوژ باشد و در ا هیبق دیرس ینظر م به

 . واقعا محال است افتنشیصورت 

 :گفت که همه را به فکر فرو برد يزیچ نهیسک

مثل کَمود قفل . در بستَه نباشَه يکه د جا نیبه شرط ا یباشه، ول یآن اجنه کار راحت يکردنش برا دایپ دیشا"ـ

 ریت واریشَئ مورد نظر شان موجود باشه، چون جن ها خودشان از د يمناسب برا چهیدر کی دیحداقل با! شده

 .)بود واریعبور کردن و عبور دادن از د انمنظورش هم( ".کنند ریت تانندیر نم ایاش یول تانندیشده م

چرا هربار که از  دیفهم یحاال م! لوازمش از تعرض آنها در امان مانده يسر کیاست که  نیپس موضوع ا اوه،

 یزمیه يتختش، در بخار يمرغ و خروسش را انداخته بودند رو يمثال جنازه  ای شدیم دهیدزد يزیخانه اش چ

 .....باز بوده

 :دیمهم رس ي جهینت کیفرانک به  بالفاصله

 "االن هم برو ازش بپرس لباس ها رو کجا گذاشته؟ ؟يدیرو نشن یمام یدرون يندا یقبل يمگه دفعه "ـ

رفت که درحال حاضر درش  سایاطاق آتر يبه سو یمعطل یب نهیتنها راه ممکن باشد، سک دیرس ینظر م به

 .بسته بود

 :آمد رزادیش يخسته  يچند تقه به در زد، صدا دیترد با

 ".تو نیایب"ـ
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در دست  یدلشان پر از غصه شد، او قرآن کوچک یهمگ زادریچشمان مرطوب ش دنیرا که باز کردند، با د در

به  یجلو رفت و دست نهیسک. آن را بست و کنار گذاشت هیداشت که ظاهرا مشغول خواندنش بوده و با ورود بق

 :سرشار از محبت گفت یو با لحن دیکش رزادیش يگونه 

 "!تان ياشک ها يمه فدا. خوب شَوه تا مادر میکنیما تمام تالش خوده م! پدر جان، غم ر د دلت نَمان"ـ

 :را لمس کرد، آنگاه گفت نهیزد و دست نوازشگر سک یلبخند تلخ رزادیش

 "بابا؟ دیداشت شرفتیچه قدر پ"ـ

 :دیکش یآه نهیسک

 "....از او بپرسم یسوال دیاست که با مادر دوباره تنها باشم با ازین"ـ

 :او دراز کرد و گفت يآورد، با استفهام نگاهش کرد، فرزاد دستش را به سو یحرف درنم نیکه سر ازا رزادیش

 ".حال ات نیبا ا يداداش، دل ما رو خون کرد ایب"ـ

 ....سایماند و آتر نهیرفتند و سک رونیب یکی یکی زین هیبه همراه او از اطاق خارج شدند، بق و

 "آورده بود کجاست؟ ستانماریاز ب سهیکه د ک نَبیز فیکث يمادرجان، کاال ها"ـ

اش از فشار آن باال و  نهیخفته سرعت گرفته و س يبایز يگذاشت، نفس نفس ها سایآتر ي نهیدستش را بر س و

 ....زد و لبخند به لبش نشست یبرق نهیشد، چشمان سک یم نییپا

که صورتش را  يبرگشت، او با همان لبخند نهیسک ينگاه ها به سو يمحض باز شدن در اطاق همه  به

 :تر کرده بود گفت نیدلنش

 انیاگر لَوح د م! کنه زانیو آو ارهیب رونیانداخته، اما فرصت نکده که ب یید کاالشو گرید يهمراه کاال ها "ـ

 .)بود ییمنظورش همان لباسشو( ".میقدم از مرپوژ جِلَو تر هست کیکاال ها باشه ما 

 :دیرس یبه نظر م یودند فرانک عصبموضوع خوشحال شده ب نیاز ا هیکه بق هرقدر

 "!که باهاشون شسته شده رو بپوشم ییامکان نداره اون لباس ها گهید"ـ

 :کرد یفکر م يگرید زیبه چ یول کوهان

 "متوجه لوح نشده؟ نیماش يانداخته تو یوقت یعنی "ـ

 :باال انداخت يشانه ا نهیسک

به هرحال تنها راه ما  ست،یهم اصال لَوح همراه کاال ها ن دیشا! همو طور انداخته و نگاه نکرده دیشا دانم،ینم"ـ

 ".هست یید کاالشو دنیپال
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 :گفت فرانک

 "!نکبت گرفتن يتا االن لباس ها بو) غرغر کرد رلبیو ز. (بزنم يسر هیتا من برم  دیجا باش نیهم "ـ

انداخت و  رزادیبه ش يسرشار از حس همدرد یفاصله نگاه نیدر ا نبیدنبالش رفت تا مراقبش باشد، ز زین فرزاد

 :تلخ گفت يبا لبخند

 "!ات بابالنگ دراز من نمیبب نیجور غمگ نیاصال دوست ندارم ا"ـ

غم  دیرس یبزند، به نظر م يکرد به زحمت لبخند یدوخت و سع نبینگاه مغموم و صبورش را به ز زین رزادیش

و شرور،  طانیتوانست از آن مرد ش یحد نم نیتا ا یدر زندگ يزیچ نیقیپشتش را شکسته باشد، به  سایآتر

 ...بسازد ینیو غمگ ریپسرك سربه ز نیچن

 :دیکش ادیفر هانیآمد، ک رونیب سایاز اطاق آتر یاهیبلند شد و به دنبالش دود س يدیشد یسوختگ يبو ناگهان

 "!!شیآت"ـ

رفته  ادشی ینفر از اطو استفاده کرده ول کی دیرس یبه نظر م دند،یبه درون اطاق دو یمعطل یهمه ب و

آتش گرفته بود، شعله ها به  رشیافتاده و پارچه و فرش ز نیزم ينامعلوم اطو رو یلیخاموشش کند، حاال به دل

 ادکشانیفر رزادیرا سوزاند، ش لندشب سوانیاز گ یکه قسمت دیکش يبلند يو ناگهان زبانه  دهیرس سایتخت آتر

 :گفت یدستش بلند کرد و با دستپاچگ ياو را رو و دیدو سایبه سمت آتر

 "!خطرناکه رون،یب دییایهمه ب"ـ

 :دیکش ادیفر ندازدیآتش ب يتخت را رو يرو يداشت پتو یسع هانیکه با کمک ک کوهان

 ".میکن یما خاموشش م رون،یمامان رو ببر ب"ـ

اطاق وحشت کرده بود با عجله  يچند نفر تو نیبه خاطر ا گرید يبود و از سو ینگران آت کسویکه از  رزادیش

ناگهان فکر  یدر مهار آتش کمک کند ول هیگذاشت و خواست برگردد تا به بق یبرد و در مکان امن رونیرا ب یآت

دانست چه  یمستأصل و درمانده نم اهد،خو یلحظه م نیاست که مرپوژ در ا يزیهمان چ یکرد تنها گذاشتن آت

وحشت  يرعادیاوضاع غ دنیآمدند و باد زیلحظه فرانک و فرزاد ن نیاب کند که درهمکند و کدام طرف را انتخ

 :دندیزده پرس

 "شده؟ یچ"ـ
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بود، فرزاد به او سپرد که  زیهمه چ يایآتش و دود گو ينکرد چون زبانه ها دایپ ییفرصت پاسخگو یحت رزادیش

را انجام دهند،  هیاول یمنیآشپزخانه رفتند تا اقدامات ا يبماند و خودش به همراه فرانک با عجله به سو یکنار آت

 ....اطاق بکشند هگاز را ببندند و شلنگ آب را ب یراصلیبرق را قطع کنند، ش

کرده و به سرعت  تیسرا اءیبه تمام اش يکامال خارج شده و آتش به طرز اعجاب آور يعاد تیاز وضع اطاق

 رینفسگ ي قهیکرد، چند دق یجز به مهار آتش فکر نم یکسو  دید یچشم چشم را نم گریشد، د یمنتشر م

آتش  یوقت ند،ینما يریجلوگ گرید يبه اطاق ها دنشیتا بتوانند آتش را کنترل کنند و از رس دیطول کش

 ستند،ینگر یم ياز آتش سوز یناش یبودند و به خراب ستادهیدود گرفته و ناجور ا یخاموش شد همه با سرووضع

نگاهش را به فرزاد  نبیز ف،یخف یسوخته وپوست ها پر شده بود از دوده و اثر سوختگ زین از لباس ها یقسمت

 :دوخت و گفت

 "ن؟یکرد داشیپ"ـ

 :تکان داد يزد و سر هیتک واریبه د یبا خستگ فرزاد

اصال توشونو نگاه نکرده  نیموقع انداختن لباس ها به ماش یشسته شده افتاده بود، آت يلباس ها نیآره، ب "ـ

 ".بود

 :بازهم غرزد فرانک

و دستمال  لیموبا یگوش یحت ،ياعتبار طیعادت بدش چقدر سکه، پول، کارت و بل نیبا هم دیدون یم "ـ

 "!تااالن سالم مونده يبدبخت چه جور ییلباسشو نیداده شده؟ موندم ا بشیترت نیماش يتو يکاغذ

 :صورت دودگرفته اش زد و گفت يبه پهنا يلبخندفرانک  يبدون توجه به غرغرها نبیز

 "تا مطمئن شم؟ نمشیتونم بب یم"ـ

 :باال انداخت ییابرو فرانک

شدن توسط اجنه  دهیاز دزد يریداشت، واسه جلوگ پیهاش ز بیاز ج یکی. عموفرزاده شیچرا که نه؟ پ "ـ

 "!مجاب بود اریبس

در چهره اش نمانده  يمحجوبانه اثر ياز آن غمزه ها گرید ستاد،یبا عجله به طرف فرزاد رفت و مقابلش ا نبیز

 :آورد و گفت شیبود، دستش را پ

 "!جون رو نجات بده یکه جادو رو باطل کنه و آت نهیبعدش بده به سک..... لحظه هیفقط  نمش،یخوام بب یم "ـ
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توقف شد و بالفاصله م نبیانگشتان ز يو ناگهان نگاهش رو اوردیب رونیبرد تا لوح را ب بشیدست به ج فرزاد

 :دیرس یبه نظر م بایهمچنان جذّاب و ز زیمختصر ن یدود و سوختگ نیاز پس ا یحت د،یچهره درهم کش

 "حلقه م کو؟ "ـ

جمع از وحشت  نیبه عقب گذاشت، تک تک افراد حاضر در ا یبه انگشتانش انداخت و قدم ینگاه نبیز

 ....شدند یم کیبه هم نزد اریاخت یزبانشان بند آمده و ب

را گرفت و  نبیاما بر وحشت خود کامال مسلط بود، او ناگهان پنجه انداخت و با تمام قدرت مچ دست ز فرزاد

 :دیغرّ

 "نه؟ ؛ينکرده بود گهیرو د نجایفکر ا! يکورخوند ؟یکه جاتو باهاش عوض کن یراه انداخت يسوز شیآت"ـ

کرد االن است  یبود، فرزاد که حس م دهیفا یب یتقال کرد خود را از چنگال فرزاد نجات دهد ول دخترك

ساخت  ریبازوان خود اس انیبا تمام قوا او را در م ندیایب زیموجود نفرت انگ نیبه کمک ا زیاش ن یماورائ يروهاین

شود، او کامال با خشم و تنفر  لیدخاش  يزیاحساسات غر يذره ا یآن که حت یو محکم به خود چسباند، ب

به  یوحشتزدگ يرا به جا گرانیداشت د یحال سع نیکرد و درع یرا تحمل م یدخترك بدل نیتماس با بدن ا

 :عاقالنه فرا خواند يکار

و  یکن یتو هم معطلش نم نه،یمن بردار و بده سک بیلوح رو از ج نیا ایفرانک ب د؟یهست یمعطل چ"ـ

 "....آورده نبیز سر ییدوباره چه بال ستیمعلوم ن یلعنت نیا ،یش یبالفاصله دست به کار م

 :دیکش ادیبا تمام قوا فر دخترك

 "!فرزاد، تو رو خدا ولم کن یکن یاشتباه م يابوتم، دار يمن جود"ـ

 :دیاش را تنگ تر کرد و غرّ يآغوش اجبار يحلقه  فرزاد

 "!رقصونم دختره نکبت یچشمت م يت رو جلو لهیکجاست وگرنه کل قب نبیخفه شو مرپوژ، فقط بگو ز"ـ

 :کنان گفت غیج غیشد و ج رهیدخترك سرخ و ت صورت

 یصبرکن تا نشونت بدم کجاست، االن نشونت م.... که مرپوژ متوجه نشه نیکردم، واسه ا میمن حلقه رو قا"ـ

 "....دم، دستمو ول کن

 :را آزاد کرد و گفت شیاز دست ها یکیدارد،  يدختر چه نقشه ا نیدانست ا یکه نم فرزاد

 "!کجاست؟ نشونم بده"ـ

 :فرزاد گفت یکرد ول دایراه پ هیبه دل بق دیترد یآورد، کم رونیبرد و حلقه را ب بشیدست در ج او
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 یکاف يحاال به اندازه  نیانگشتش بود، تو هم يبود حلقه م تو نجایا یاصل نبیکه ز يلحظه ا نیتا آخر "ـ

رو  يزیچ هیچون ! يکورخوند یول ارن،یاون حلقه رو برات ب يبخوا تینامرئ يکه از اون سربازا یفرصت داشت

همون انگشتر  هیراست تو شب ستد ياالن تو یول نمهیداشپورت ماش يتو یاصل قیانگشتر عق ،يفراموش کرد

 "!نه؟ ،ينبود یکی نیبه صرافت درآوردن ا! هست

و نگاه همه به دست راست مرپوژ دوخته شد  د،یکش رونیمرپوژ ب يشل شده  يمشت ها يحلقه اش را از تو و

 .....یبدل قیانگشتر عق

 :نفس نفس زنان گفت مرپوژ

 "!لعنت به تو"ـ

 دیبالفاصله جلو دو نهیسربازانش را فراخواند، سک ایمتمرکز شود  ییجادو ییرویچشمانش را برهم فشرد تا بر ن و

 نهیمرپوژ نفس نفس زنان نگاه سرخ و ترسناکش را به سک د،یکش رونیشلوار فرزاد ب بیج يو لوح را از تو

 :دوخت و گفت

 "!اون لوح مال منه ؛یکن يکار یتون ینم"ـ

 یداشت به جنگ با پشت کوه یسع شیندارد، او با تمام قوا يقصد محافظه کار یحت گریکه د دیرس ینظر م به

دانست  یم یول دیایب دیدر او پد زیمثل گر یپوست فرزاد باعث شد حالت يرو يرعادیغ یاحساس داغ د،یایها ب

را وارونه  نیبتواند به موقع نفر نهیسک احرارت آزاردهنده مقاومت کرد ت نیکند، او در مقابل ا شیهار دیکه نبا

به  گرید يآمده و از سو نبیبر سر ز يآتش سوز نیا يبود که در فاصله  ییسو نگران بال کیسازد، حاال از 

وحشتناك مرپوژ و حضور  ادیفر يدر همهمه  نهیسک د،یکش یرنج م يرعادیسوزش و حرارت غ نیخاطر ا

 ي هیکه با چنگ و دندان حفظش کرده بود متمرکز شد، بق یلوح يبررودر اطاق  یطانیش يروهاین يبالفاصله 

و آکنده  يچه کار کنند؟ مرپوژ در آغوش اجبار دیدانستند االن با یو نم دهیاطاق به هم چسب نیافراد حاضر در ا

 يجادو طالناو را با ب نهیبود تا سک سایاکنون با تمام قوا مراقب آتر زین رزادیکرد و ش یاز نفرت فرزاد تقال م

باالخره انجامش داد، آنگاه  یواقعا سخت بود ول نهیسک يبرا طیشرا نیبه هوش آورد، تمرکز کردن در ا اهیس

 :آب زالل چشمه خواست، فرانک گفت يمقدار

 "م؟یاریحاال آب چشمه از کجا ب. میذارن ما بهش برس یمطمئنا االن اونا نم یول ست،ین يادیتا چشمه راه ز"ـ

 :گفت کوهان

 "گه؟یمقدار آب زمزم آوردن، خب اونم چشمه ست د هیهاجر که رفته بودن مکه برامون  يمامان و بابا"ـ
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 :گفت یبا خوشحال نهیسک

 کیتوان نزد نیاطیتا شبلند،  يبا صدا دیبخوان یالکرس ۀیآوردن فکرتان باشه آ نیفقط د ح! خو بهتر است يا"ـ

 ".شدن به شما ر نداشته باشه

به او برسانند  یبیاجنه خواستند آس انایهم همراهش بود تا اگر اح هانیآشپزخانه رفت، ک يبا عجله به سو کوهان

 يبطر فتاد،ین یخواندند و خوشبختانه اتفاق خاص یالکرس ۀیگفته بود آ نهیکمکش کند، آنها همان طور که سک

به تالش  ازین« ينمره  سایآتر يدار انهکردند، واقعا خ دایپ ییظرفشو نکیس ریز یشلوغ نیآب زمزم را ب

 ....ببرند نهیسک يهرچه زودتر آب را برا دیکردند که با یفکر م نیآن ها فقط به ا یگرفت ول یم »شتریب

لوح را درون آب زمزم  نهیود، سکمرپوژ به شدت گوشخراش و آزاردهنده ب يها وناله ها غیج يصدا گرید حاال

کرد و به هوش آمد، در  يسرفه ا ختیر شیکه به درون گلو يکرد، قدر کینزد سایآتر يفرو برد و به لب ها

آب را به طرف  ي هینه برخاست و بقیکنند، سک یبدوند و ابراز خوشحال یآت يکه همه عاشقانه به سو يفاصله ا

زد و در  یغیرا پوشانده بود ج کرشیکه کل پ اهیاز دود س يهاله ا انیمرپوژ درم د،یمرپوژ برد و به صورتش پاش

 ....افتاد نیزم يکرد دمر رو شیفرزاد رها یآغوش فرزاد از هوش رفت و وقت

و به شدت بلندش  اهیس يدر هجوم موها شیسرتاپا ستند،ینگر یدخترك م ي ختهیبه نقاب فرور ریبا تح همه

 يکرد صورتش را برگرداند، چهره  یافتاده بود، فرزاد کنارش نشست و سع نیرخ بر زم شده و حاال با دهیچیپ

 :گفت رلبیز ادبود که نفس همه بند آمد، فرز بایدورگه آنقدر ز زادیپر نیعروسک وار ا

 "!یهمه خوشگل نیا فهیح"ـ

 ....رمق یهوش و ب یب ینبضش را کنترل کرد، ظاهرا هنوز زنده بود ول و

 :انداخت یسرشار از محبت به آت ینگاه آنگاه

 "زنداداش؟ یخوب"ـ

بود  رزادیش ي نهیس ياطرافش ارتباط برقرار کند همان طور که سرش رو طیکه هنوز نتوانسته بود با مح سایآتر

با مادر  يمشغول عشقباز شیپ یکوهان که تا لحظات ست،ینگر یم گرانیفقط در سکوت کامل به واکنش د

 :به مرپوژ انداخت و گفت یود، نگاهتازه به هوش آمده اش ب

 ".رد شده شیبا موتور گاز یهستن که از وسط ممدل يمثل هندوانه ا يز يجل الخالق؛ با ز"ـ

 :خنده ریزد ز یفرانک پق یچپ چپ اکتفا کرد ول یبه نگاه فرزاد

 "!با عکس کاورش یعروسک یکه بستن هنیهمون قدر به هم شب"-
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 :دیرو به هردو غر فرزاد

 ییجونور چه بال نیا ستیواسه اون طفل معصوم که معلوم ن یاز نگران دیفتیوقت پس ن هی! میدیباشه خند"-

  "سرش آورده؟

 .دندیرا بو کش يشرمسار یهردو کم بیترت نیا به

 :از کنار مادرش برخاست و گفت تیبا عصبان هانیک ناگهان

 "!ارمیبه خودم، االن دخلش رو م دیش رو بسپار هیبق "ـ

 :مرپوژ راه افتاد، کوهان فورا مچ دستش را گرفت يآورد و به سو رونیب بشیاز ج يضامن دار يچاقو و

 "!گم یباشه پهلوون، بهش م "ـ

به  ينگاه رقّت آلود نهیسک. ستادیبرگرداند و در جا ا بشیشده، چاقو را دوباره به ج عیکه حس کرد ضا هانیک

 :هوش انداخت و گفت یدخترك ب

که باعث مرگ  یاز کسان نهیشده اگه نه دلش پر از عشق هست، عشق به مادرش، ک نهیدختر گرفتار ک نیا"ـ

 "!بازهم عشق؛ عشق به شما فرزاد خان.... مادرش شدند و حاال

به نظر  یعصب يادیزد که تا حد ز يزیفکر کردند، فرزاد لبخند تمسخرآم دندیشن یبه آنچه که م ریبا تح همه

 :دیرس یم

 "!عاشق من؟ امکان نداره! مسخره ست"ـ

 :گفت نهیسک

 "!قاتل مادرش هست يشده که دلبسته  یخودش د گاوخانه به مه گفت، گفت که عاشق کس"ـ

 :چشمانش را تنگ کرد فرزاد

 ".منم شونیکیحاال سه نفر پاش نشستن که  نیدونم هم یکه من م یدلبسته داره؟ تا جائ هیفقط  نبیمگه ز"ـ

 :دیدرهم کشچهره  نهیسک

 يزیهر چ یعیشما حسابت جداست، درکل با مساله طب! دلبسته باشه کیکه  مانهیدختر هچ نم يمگم به ا"ـ

 "! است شیکیش هم  یدلبستگ د،یمشکل دار

 :شد یرتیغ فرزاد

 "؟يدینفهم نویچه طور هنوز ا نه،یزم يرو يتمام عشق ها قیال نبیز"ـ

 :گوشزد کند میرمستقیکرد غ یسع فرانک
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 "!!و حلقوم پسیکل"ـ

به سقف چشم دوخته بود انداختند و دست  یتصنع یبه فرانک که حاال به صورت ییمتوجه شدند، نگاه گذرا هردو

 ...دندیمثبت هجده کش یبحث عشق نیاز ا

 :انداخت و گفت نهیبه سک ينگاه طلبکارانه ا نهیفرانک دست به س آنگاه

 یعیاز روند طب ایدن نیا ينفر تو هیاگه  ،یگ یمن چرند م یمیدفعه آخرت باشه که پشت سر دوست صم"ـ

 "!نه عمو فرزادم هانهیکرده باشه ک یتخط یدلبستگ

 :دیغرّ هانیک

 "!بچه پررو ینباش ونیکَد خودت درکن که جان مادر ر به او مد یر موقع يخواهرشوهر باز "ـ

 :کرد یاش را خال یدق دل نهیاکتاو خطاب به سک کی يبه اندازه  شیبا باال بردن صدا زین فرانک

 "؟ینکن يحسود نبیکنه که تو به ز کاریچ دیبا گهید لیزن ذل هانیک نیا "ـ

 :دهان گشود به دفاع از خودش نهیسک

 "کنم؟ ياو حسود يخاطر باال ی؟ به چ!يکدام حسود"ـ

 :را قطع کرد شانیبگومگو يادیفشرد، با فر یمادرش را در دستش م يهمان طور که دست ها کوهان

  "د؟یکن یدعوا م دیشده بعد شما داغونا دار ستیکجا سر به ن يز يز ستیاالن معلوم ن"ـ

در دفاع از  دیند یلیدل گریکه حق با او بود همه ساکت شدند، فرزاد هم با وجود کوهان و فرانک د ییآنجا از

 :گفت نهیکوهان رو به سک د،یبگو يزیچ نبیز

 دیرفته بود تهران به جاو نبیز يبه جا یوقت یچ يبزرگترها، اگه مرپوژ عاشق عموفرزاده پس برا يبا اجازه "ـ

 "جواب مثبت داده؟

 :گلوکز هدر داد شیخواست فسفر بسوزاند، به جا نهیسک

 "!بِرَه و خودش با فرزادخان بمانه دیبا جاو نَبیز خواستیچون م"ـ

 :بلند گفت فرزاد

 "!ولمون کن بابا! مسخره ست"ـ

 :گفت نهیبرخاست که برود، سک و

 "!دیبعد برو دیجمعش کن نیزم يبچه ر از رو يلطفا ا"ـ

 :در هوا تکان داد زیآم نیتوه یدستش را به حالت فرزاد
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 "!ش کنن هیها تجز يتا باکتر نجایاونقدر بمونه ا"ـ

 .از اطاق خارج شد و

 :وش آمدنش را به زبان آوردبعد از به ه يکلمه  نیاول سایآتر

 "!ذاره ینفر از ما رو زنده نم هیاگه زنده بمونه،  "ـ

 :بود که سکوتش را شکست رزادیش یرلفظیصدا ز نیا انگار

 "!قربون صدات عشقم"ـ

مادرش رفت  يصورتش به سو يبه پهنا يدلخور نشد و با لبخند يعشقباز نیفرانک هم از ا یحت گریبار د نیا

 :دیو او را بوس

 "!خودم یخوشگل گل منگل یجونم مام"ـ

 :کرد یزد و به سهم خود شادمان يلبخند زین نهیسک

ذره  هیمنظورش ( "!مقبولتان توته توته شده بود يصدا يتان شَوم مادرجان، دلم برا يمه قربان او چشما"ـ

 !)بود

 يدل از دلدارش کند و به سوباالخره  رزادیشد، ش ریسراز سایآتر يبه سو گرانیمتعاقبش ابراز احساسات د و

 :مرپوژ آمد و گفت

 "مونه؟ یهوش م یب یتا ک"ـ

 :تکان داد يسر نهیسک

ممکن هست دوباره  یاگه ن م،یش کن یبهتر هست زندان! فعال اثر آب دعاست! رهیگیوقت ر د بر نم ادیز"ـ

 "!دست به کار شوه

 :گرفت و گفت رزادیش يرا به سو یهم لوح مس بعد

بود که اگر  نیمنظورش ا( ".گپ ها از نَو شروع خواد شد يتمام ا یعاجل به آب روان انداخته شوه اگه ن دیبا"ـ

 .)ماجراها از سر گرفته خواهد شد نیبه آب انداخته نشود تمام ا

 :برخاست و گفت هانیک

 ".به من دشیبسپار"ـ

 :بدجنسانه گفت یبه حالت کوهان

 "!گهید یکه بتمن ينشون بد دیجا باالخره با هیالبته ! خطرناکه پهلوون یلیخ یول "ـ
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 :را فروکرد ششیهم ن فرانک

 "!يهم مرد موز دیشا"ـ

ضمن  هانیک! خودشان غرق شعف بودند يکار نیریخواهر و برادر از ش ینگاهشان کرد ول يبا دلخور نهیسک

 :رو به فرانک گفت يریتصو یدهن کج کی

 نِیکَالن از ب زهین گیکه  یکن دایپ ید حال) ییدستشو(ر د کنار تشناب  پستیروزها منتظر باش که کل یهم"ـ

 یدرحال ییرا کنار دستشو پستیروزها منتظر باش که کل نیهم( "!!شده باشه کوهان پس کله ریت شیدندانه ها

 !)رد شده باشد شیاز وسط دندانه ها ریت کیکه  یکن دایپ

گرفت و درون  نهیفرانک، لوح را از سک يکج شده  يو ابروکوهان  ي انهیموذ يبعدهم دربرابر خنده  و

 .کرد و از اطاق خارج شد يمحکم جاساز رهنشیپ

 هانیبر اعصاب و روان خود مسلط شود، ک یتازه کم يداشت با استنشاق هوا یوسع ستادهیا وانیا يرو فرزاد

 :گفت يکرد صرفا جهت همدرد یرا به پا م شیکفش ها یوقت

 نَبیکه ز) دیفهم مینخواه( میدینخواد فام یاگه ن! يریبگ يبه باز یدخترك ره کم يباشه که ا ازیفکر کنم ن"ـ

 ".کجاست یحال

 یشود؟ حت یم دایپ نبشیاگر به مرپوژ ابراز عالقه کند حل است؟ ز یعنیمتمرکز شد،  نهیگز نیا يرو فرزاد

 نیحال کوچکتر نیباا. زد یهم محالش را به  نتیبه آن دخترك بد ط نیدروغ يابراز عالقه  کیتصور 

 :کرد یلخا نوایب هانیاش را سر ک یناراحت تایماجرا به دست نداشت، نها نیاز ا یسرنخ

 "!باشه؛ تو به کارت برس"ـ

که در  يرفت به سمت رودخانه ا کراستی تشیجهت انجام مأمور يگریحرف و صحبت د چیبدون ه هانیک

 .بود يشد و در عمق دره جار یم یکی یکوهستان يبستر خود با چشمه 

 »!دختر؟ ییکجا«: زمزمه کرد رلبیز فرزاد

 شهیهم يرا برا نبیکرد ز یسو باور نم کیناشناخته به دست و پنجه نرم کردن پرداخت، از  یبا حس دشیام و

 هوشش کرده یاگر دوباره ب. بزند یباره حرف نینداشت مرپوژ در ا يدیام گرید ياز دست داده باشد و از سو

که به دادش  ستیهم به هوش ن میرح مش یحت گریبار د نیا..... انداخته باشند یباشند و بازهم به اعماق چاه

 !برسد

 ...حک شد شیفرانک زنگ خورد و نام حسن رو یگوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٤٤٤ 

 "الو جانم؟"ـ

..... 

 ".....شه یبگم، نم يچه جور.... نه،"ـ

..... 

 "....راستش..... آخه"ـ

 ....به جمع انداخت ينگاه مردد و

 "!.....گم شده حسن جان نبیز"ـ

..... 

 "....دییایشما ب ستیاصال الزم ن م،یکن داشیپ میکن یم یسع مینگران نباش، ما دار ن،یبب"ـ

..... 

 ".فعال! میمنتظر... یاوک"ـ

 :دیکوهان پرس. تماس را قطع کرد و

 "شده؟ یچ"ـ

 :باال انداخت يشانه ا فرانک

ده، حاالم  یجواب نم رهیگ یتماس م شیبا گوش یهرچ دیگفت جاو یحرف بزنه، م نبیخواست با ز یم"ـ

 "!نجایا انیعزمشون رو جزم کردن که ب

 :به تأسف تکان داد و کوهان گفت يسر رزادیش

 "!عمو فرزادو بگو! دییگاومون زا"ـ

 :خودش ابراز احساسات کرد ي وهیبه ش زیفرانک ن و

 "!اوفففففف"ـ

 :بالفاصله خبرش را اعالم کرد نهیخورد و سک يچشمان مرپوژ تکان مختصر ناگهان

 ".که به هوش آمد نیمثل ا"ـ

از همه خواست آرام باشند و کار  يبا اشاره ا نهیشدند تا شاهد به هوش آمدنش باشند، سک کیهمه نزد بالفاصله

 :گفت رگذاریمهربان و تأث یرا به او بسپارند، آنگاه با لحن

 "وراست مرپوژ جان؟جانت ج"ـ
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و  دیروبه رو شود ابرو درهم کش يزیمحبت آم ییدلجو نیبا چن طیشرا نیکرد در ا یکه فکرش را نم مرپوژ

به  لیما یگذاشت، مشک یم نندهیدر ب یبیعج ریدوخت، رنگ خاص چشمانش تأث نهینگاهش را به چشمان سک

از  شیآمد ب یبه او نم یتبود که جان گرفته، ح یمثل عروسک.... ندیگو یکه به آن شهال م یکبود، همان رنگ

و پوست  یغنچه وار و گوشت يکوچک و لبها ینیبا ب یکودکانه ودوست داشتن یپانزده سال داشته باشد، صورت

 یو تاب چیو پر پ اهیس يانبوه موها انیاز خباثت کدر شده بود اکنون در م يکه در پس پرده ا ینقص یو ب دیسپ

تکان  یاندک دهیآن که قادر باشد از همان حالت درازکش یب د،یرخشد یبود مثل قرص ماه م ختهیکه بر بالش ر

 :گفت یبخورد به سخت

 "د؟یکن ستمیکه وقتشه سربه ن یمطمئن ش ایخوب باشم  يخوا یم "ـ

 :در دست فشرد و گفت یحس مرپوژ را به نرم یدست ب نهیسک

! مرپوژ جان ریره از سر بگ یکَد ما دوست! میستین طویمگم ما کَد تو ا! يد دل دار نهیکه از ما ک یتو هست يا"ـ

 ".يببر ادیگذشته ت ره از  يو غما يریت ره از سر بگ یکه زندگ میما توره کمک خواد کد

 نیندارد، هرچند که ا ییروین چیدرحال حاضر ه دیرس یزد و چشمانش را دوباره بست، به نظر م يپوزخند مرپوژ

سر  يبرخاست و باال شیاز جا یآت. گشت یاش بر م یطانیش يروهاین ياعتنا نبود و احتماال به زود حالت قابل

 :که هنوز خش دار و لرزان بود گفت ییمرپوژ نشست، آنگاه با صدا

 "؟يآورد نبیسر ز ییچه بال"ـ

سبزرنگ درون چشمانش فرو  ي زهیچشمانش را باز کرد و ناگهان حس کرد دو ن یآت يصدا دنیبا شن مرپوژ

که متوجه نقطه ضعف او شده بود تمام قدرتش را در نگاهش متمرکز کرد و  یکرد و آت يرفته، از سر درد ناله ا

 ....نگاهش کند گریاو را واداشت تا بار د

 "!کنم کارتیدونم چ یحرف بزن مرپوژ وگرنه م"ـ

 ياش از فشار نفس ها نهیود تصورش را کرد، سمرپوژ سخت تر از آن بود که بش يبرا سایزدن با آتر حرف

نشست و چانه  یکنج لب آت يصورتش را گرداند وچشمانش را بست، لبخند يشد، قدر یم نییسردرگم باال و پا

 یبه چشمانش که ب هرو به خودش گرفت و بدجنسان میصورتش را مستق عیحرکت سر کیاش را گرفت و در 

با  یتماس کوچک چشم کی یحت ست،یمرپوژ چ يقرار یعلت ب دیان فهمشد، ناگه رهیاراده باز شده بودند خ

 .... شود زیانگ رتیاتفاق ح کیتوانست باعث  یم فیدخترك ظر نیا
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برد و  شیدست پ اریاخت یاش داغ شد، ب نهیخاص ناگهان حس کرده بود س يهمان لحظه  يبرا فقط

آتش گرفته باشند لمس کرد و به محض  يبودکه رو یرا که هنوز در گردنش بود و حاال مثل قاشق يگردنبند

گذشت و  مانشاز مرکز چش فیمثل برق ضع يزیکرد چ دایآن تماس پ يرو یکه سرانگشتش با زمرّد بدل نیا

گردنبند  نیا يجادو! است نیکرد و چشمانش را برهم فشرد، پس موضوع ا يگرید يبالفاصله ناله  زیمرپوژ ن

 !به همراه دارد ظاهرا سایآتر يبرا زین ییها بیکند هرچند که آس یضرر مرپوژ کار موارونه شده و دارد به  یبدل

کرد آهسته  یحس م يرعادیرا غ یکه حاالت آت نهیسک فتاد،ین یاتفاق خاص یشد، ول رهیخ نهیبه چشمان سک او

 :گفت

 "شده مادرجان؟ يزیچ"ـ

 :تکان داد يسر یآت

نداره، پس  یچیبچه دربرابر من ه نیحاال ا! قلب جادوگر يره تو یفرو م زشیشه، نوك ت یجادو که باطل م"ـ

 ".کنه يکه کارش رو بسازم باهام همکار نیبهتره قبل از ا

 یاز عهده اش خوب برآمده بود، مرپوژ که حاضر نم یزدن که آت یدست کی يآشکار بود و قدر دیتهد کی نیا

 :دید نالقرار ده ینگاه آت ررسیبار دوم در ت يشد نگاهش را برا

 "!کنم ینابودت م ارمیبه دست ب رومویکه ن نیبه محض ا ،یولم کن لعنت"ـ

 :دیغرّ یآت

 "با چشمام چشماتو درآرم؟ ایکجاست  نبیز یگ یحاال م! یالبته اگه تا اون موقع زنده بمون"ـ

 :گفت رزادیش

 ".ریبگ يرو جد دشیپس تهد! رشمیخوشگلش درآورد که امروز اس يدو تا چشما نیمنم با هم يچشما"ـ

به هم  يانداخت، فرانک با دندان ها رزادیخرسند ش يبه چهره  يدار یباال رفته نگاه معن يابرو کیبا  یآت

 :گفت رلبیقفل شده ز

 "!زیخودتو کنترل کن پل! به موضوع نداشتا؟ یربط چیه نیاالن ا يدد"ـ

 :بگذارد یر شد شرطدر دست ندارد، مجبو يبرگ برنده ا چیدانست درحال حاضر ه یم مرپوژ

 ".یگم که اون گردنبند رو بهم برگردون یم یبه شرط"ـ

تمام  دیگردنبند درحال حاضر کل نیاست، ا انیحس کرده در م يباالتر از آنچه که لحظه ا يزیکه چ دیفهم یآت

که در آن  یحالت يرا درباره  تشیتوانست ذهن یحال نم نیشده، با ا جادیاست که توسط مرپوژ ا یمشکالت
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چه  ؟يزیچه چ یول ست،یبردار ن دیهست ترد يزیکه چ نیبود متمرکز کند، ا افتهیبه شدت گذرا  یتماس چشم

 دهد و بابت گردنبند آشفته اش کرده؟ یم يطور فرار نیمجدد ا یتماس چشم نیحد مرپوژ را از ا نیتا ا يزیچ

 :فرصت داشت يا هیجواب دادن تنها ثان يهرحال برا به

 "و اگه برش نگردونم؟ "ـ

ثمر مانده بود، همچنان که صورتش را از او چرخانده و قصد  یب زیهرچند ناچ یحرکت يبرا شیکه تقال مرپوژ

 :نداشت نگاهش کند گفت

 "!باشه نه به نفعت هتیبار برعل نیتا گردنبند ا هیکوچولو کاف رجهتییتغ هیکه فقط  یدون یخودت بهتر م"ـ

 :کرد دییتأ زین نهیسک

امگانش هست که دوباره  یتان است ول دهیبه فا یهرچند حال! ستیاعتبار ن چیه اهیس يمادرجان، به جادو"ـ

 ".میخودتان شوه، بهتر است حرفش ر گوش کن نهیبه س يخنجر

 یمرپوژ همان طور که چشمانش را برهم م یتالش کرد تا صورت مرپوژ را به سمت خودش بچرخاند ول یآت

 :فشرد گفت

گردنبند  نیا اهیس يتونه تا ابد تو رو گرفتار جادو یم روین نیبار استفاده از ا کیبا خودته، فقط  يریگ میتصم"ـ

 تیکه نکبت تمام زندگ یش یم اهیجادوگر س هی! سایبود آتر یجادوشناس خوب و مثبت نخواه هی گهیکنه، تو د

 "!درست مثل من ره،یگ یرو م

 :کرد زیرا آنال ییانتها يجمله  نهیسک یکرد ول یفقط به قسمت اول صحبت مرپوژ فکر م سایآتر هرچند

 "!یستین دیافتاده وگرنه ذاتا پل اهیس يافسارت به دست جادو ،يپس تو هم گرفتار شد"ـ

 :دوخت نهیبه سک مینگاهش را مستق مرپوژ

 نیا! تمومش کن گهیست، پس د دهیفا یکه خوبم؟ دست و پا زدنت ب یبهم بفهمون یکن یچرا تالش م"ـ

 ".رو من نداره يتو هم اثر يموعظه ها. رم یکه خودم انتخاب کردم و تا آخرش م هیراه

 :داد رییو مرپوژ را کامال تغ نهیدخالت کرد و جهت بحث سک کبارهیبه  کوهان

 "اده کنه؟گردنبند استف يبار از جادو هی یحت يخوا یکه نم يتا حاال تو دلسوز مادر من شد یاز ک"ـ

بالفاصله  یدر خود داشت، آت يدیکل ينکته  کیکوهان  يکوتاه و پرخاشگرانه  يجمله ها شهیکه هم یراست

 :متوجه گره ماجرا شد
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انتخابش  یگ یآلوده شم درست مثل تو که م اهیس يگرفته باشم به جادو میمن تصم دیحق با کوهانه، شا"ـ

 "د؟یهمکار جد هیبا  يدار یتو مشکل ،يکرد

 :دیکرد صورت او را به سمت خود بچرخاند و وادارش کند که به او چشم بدوزد، مرپوژ نال یسع گریبار د و

 "اه؟یس يجادو ؟يخوا یم نویتو ا! یدست از سرم بردار لعنت"ـ

 :گفت نداشت یبه آنچه که م ينثارش کرد حال آن که واقعا اعتقاد يپوزخند یآت

 "؟یترس یقدرتمند م بیرق هیاز  ه؟یچ"ـ

 :را منصرف کند یکرد آت یسع رزادیش

 يجادو نیا ریبه سرش اومده، از خ یکجاست و چ نبیز میکه بدون نیجز ا میندار ازین یچیما االن به ه ،یآت"ـ

  "!یطانیزن ش هیخوام نه  یپاك خودم رو م یخوام از دستت بدم، من آت یبگذر، نم یلعنت اهیس

خواست در  یحاال مرپوژ م وست،یمجددا به جمع شان پ زیلحظه فرزاد ن نیبود، در هم رزادیحق با ش کامال

ها را عوض کند،  یلیتوانست سرنوشت خ یلحظه م نیدر ا یآت يریگ میضربه را بزند، تصم نیحضور فرزاد آخر

 :پس همان طور که چشمانش را بسته بود گفت

کنم  یالبته من هم تالشم رو م ،یم رو بخونمن ذهن يکه با نگاه کردن به چشما يامکان رو دار نیتو االن ا"ـ

 هیکار  نیپس ا! یبفهم يزیمنحرف کنم و اجازه ندم چ یبدون يخوا یکه تو م يزیکه افکارم رو از اون چ

 ".....شه یهم برات مشکل م يمقدار

جمع لبخند  رتیشده، همزمان با ح کیکرد کامال به هدف نزد یکه حس م یآت! است نیموضوع ا پس

 :کنج لب نشاند، مرپوژ ادامه داد يزیرآمیتحق

جادوگر  هی نیو بعد از ا یش رهیو به چشمام خ یگردنبند استفاده کن ياز جادو ای ،يرو دار شیاالن دو تا راه پ"ـ

 دیرو به دست خواه يز يدرهردو صورت ز ،يز يز يآزاد يدر ازا يبد لیگردنبند رو بهم تحو ای ،یباش اهیس

 "!يارند یراه برگشت گهید یاستفاده کن اهیس ياگه از جادو یآورد ول

 :کرد شیبه سو یغرّش فرزاد

 "!یعوض یشکن یاسم قشنگش رو م یکن یغلط م "ـ

 :دیآشکارا لرز مرپوژ

 "!مقدسه.... اسمش. ارمیتونم اسم کاملش رو به زبون ب یندارم، نم يچاره ا"ـ

 :را باالتر بود شیصدا فرزاد
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 "!رو فتیپس ببند دهن کث"ـ

به مرپوژ داشت و تمام  یخاص یجهت احساس دلبستگ یکه ب نهینگفت، سک يزیچ گریبغض کرد و د مرپوژ

 :او به کار گرفته بود، دستش را آرام نوازش کرد و گفت يو تبرئه  هیتوج يتالشش را برا

ولجن در گند نیاز ا شتریهنوز راه برگشت هست، توبه کن تا ب! يدیجا رس نیکه به ا يبا خود چه کرد نیبب"ـ

 نهیتو، دل از ک يغلط ها يبره باال یآلوده شده و رنج م زیاالن خودش ن یبود، ول یپدر تو مرد پاک! یفرو نرفت

 ".هم مارا راهم خودت را خالص کن هم پدرت ! بکن و آدم شو مرپوژ یمیقد يها

 :مرپوژ همچنان آکنده از بغض و درد بود يصدا

 ".شم یآروم نم رمیتا انتقام مادرم رو نگ"ـ

 :ها را نداشت يمسخره باز نیتحمل ا گرید فرزاد

 "!اوردمیخودم دخلت رو ن نجایکجاست تا هم نبیبگو ز االی"ـ

 :فرزاد دوخت نیبه چشمان خشمگ ثانهیچشمانش را خب مرپوژ

 "!رهیبگ میتصم دیبا یآت گهیشرطم رو گفتم، حاال د"ـ

به چشمان  رهیکردند، آنگاه خ یمسانه نگاهش مملت یانداخت، همگ شیو بچه ها رزادیبه ش ینگاه سایآتر

 : آنگاه رو به مرپوژ گفت! ستین ینگران يجا یعنیتکان داد که  يسر رزادیش

 ".ریبگ لیکجاست و گردنبند رو تحو نبیکنم، بگو ز یازش استفاده نم"ـ

 :زد و چشمانش را بست يلبخند مرپوژ

 "؟یچ یکجاست گردنبند رو بهم برنگردون يدیکه فهم نیاگه بعد از ا"ـ

 :دیغرّ یآت

به درد  اهتیس يجادو. کردم یحاال ازش استفاده م نیکارو بکنم هم نیخواستم ا یاگه م! فکرشم نکن یحت"ـ

 "!خوره یعمه ت م

 شیند لمیکه تحو ياریبه هرحال تو االن صاحب اخت ،یکن ستیگردنبند رو سربه ن يریبگ میتصم دیخب شا"ـ

 ".کجاست يز ياگه بگم ز یحت

 :دیبر او توپ یعصب فرزاد

 ".بافم یکنم و ازش طناب دار واسه ت م یخودم موهاتو دونه دونه م ،یفقط اگه نگ"ـ

 :و نگاهش کرد دیچهره درهم کش مرپوژ
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تو  يکم آوردم حسابش جداست، زور و بازو یآت ياگه االن جلو ؟يفکر کرد ینکن، چ یالک دیتهد نقدریا"ـ

 ".منو نداره یطانیش يقابله با قدرتهاتوان م

 :هنوز هم از خودش مطمئن بود فرزاد

 یعنی یقدرت آت ار،یدرن ياشاره کنم تا خودت و دودمانت رو به فنا بده، پس واسه من شاخ باز یبه آت هیکاف"ـ

 "!ما يقدرت همه 

 :کرد دییتأ زین یآت

 "خوبه؟ گهید هیپنج ثان! ارمیبهم بده تا در جا دخلش رو ب قیزمان دق هیفقط "ـ

 نیهم یرنج آور بود، ول شیداغ شد که برا زیزمرّد گردنبند گذاشت، هرچند دست خودش ن يانگشتش را رو و

 :لبخند زد، فرزاد گفت يکه مرپوژ ناله از سر گرفت، با خرسند

 ".ادامه بده! هیعال"ـ

 :کرد یهم بازارگرم کوهان

 ".....شمردنش با من، چهار، دو،"ـ

 :کوهان شد یکیفورا مانع شمارش معکوس دوتا  د،ید يجد اریکه موضوع را بس ژمرپو

 "!دیها، دست از سرم بردار یگم لعنت یم"ـ

 :زمرد را رها کرد و گفت یآت

 ".حاال بگو! دخترخوشگل نیآفر"ـ

 :نداشت يظاهرا چاره ا یشود ول میسخت بود که تسل شیبرا هرچند

 ".يد یکه گردنبند رو پسم م... قول محکم هی ،يقول بهم بد هی دیبا"ـ

 "؟يخوا یهم م نیدم، تضم یقول م "ـ

 ".برم یکوهان رو م یاگه دروغ بگ "ـ

 :به او نگاه کردند، فورا کوهان اعتراض کرد رتیهم با ح هیکوهان گرد شد و بق چشمان

 "حاال چرا من؟"ـ

 :دیکش یآه مرپوژ

 ".به خودم مربوطه گهیاونش د"ـ

 :ن دادتکا يسر یآت
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 "کنم که نگران باشم؟ یخوام بدقول یباشه، من که نم"ـ

 :گفت فرانک

گردنبد هست  نیا يتو یخاص يرویبهمون نرسونه؟ مطمئنا ن بیآس میاز کجا معلوم اگه گردنبند رو بهش بد "ـ

 ".ارهیخواد به دستش ب یکه م

 :زد ادیفر بایتقر مرپوژ

که ازش دور بشه  نیقدرتمند داره، به محض ا يوارونه  يجادو هیآت شیکه پ یگردنبند تا وقت نیاحمق، ا"ـ

گردنبند  نیخوام ا یفقط م. کنه یمن که االن جادوش داره بر ضدم عمل م ينداره، الاقل نه برا يکاربرد گهید

 "!نیبهم نرسه، هم یبیکنم تا آس ستیرو سربه ن

 :زد و خطاب به پدرش گفت يلبخند کوهان

 "!بچه مون چه مظلوم شده"ـ

 :تکان داد يسر رزادیش

 "!شه باباجون یخوب م"ـ

 :کند غرّش از سر گرفت یم یکه حس کرد مرپوژ دارد وقت کش فرزاد

 ".زود باش بنال! ؟یکجاست لعنت نبیز"ـ

 :سکوت مطلق حاکم شد گفت یکرد و وقت یمکث مرپوژ

 "....ست اچهیوسط در.... اون االن"ـ

هوشش  یاگر ب یکردند، حت یباور نم دندیشن یآنچه را که م ستاد،یو زمان از حرکت ا نیزم يلحظه ا يبرا

 ....نکرده و او شنا هم بلد باشد تا به حال حتما ازپا افتاده است

. سرش را تکان داد يو کوهان با ناباور دیکش يخفه ا غیو فرانک ج دیاش کوب یشانیبا پشت دست بر پ فرزاد

 ....خواند يذکر رلبیدو دستش گرفت و ز انیسرش را م زین رزادیش

 :هوش شود به زحمت گفت یخواست ب یم یکه از فشار ناراحت یدرحال یآت

 "!یلعنت ارمیگردنبند دخلت رو م نیباهم"ـ

 :شد نیخشمگ مرپوژ

 "!به من شیکجاست اونو بد يز يکه ز نیا دنیبه محض فهم يتو قول داد یول"ـ
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داشت بالفاصله چشمانش را ببندد  یاو که سع يصورت وحشتزده  يوصورتش را رو دییدندان به هم سا یآت

 :خم کرد

 "!یذارم عوض یلحظه زنده ت نم هیخوام، اگه مرده باشه  یرو زنده ازت م نبیمن ز"ـ

 :گفت دیلرز یهمان طور که م مرپوژ

 ".برم یپس من طبق قرارمون کوهان رو م"ـ

اراده چشمانش باز شود و  یب يلحظه ا يشد برا سر مرپوژ انداخت که باعث يجلو يپنجه در موها یآت

 :درهمان حال گفت

 "!رسه یکوهان نم ییناخنت هم به خاك دمپا یحت"ـ

داغ شد و  یآت ي نهینبود، ناگهان گردنبند درون س یخوب زیاراده باز شدن چشمان مرپوژ اصال چ یب نیا و

 ....مرپوژ را بخواندتوانست ذهن  یآت يلحظه ا يو برا دیچشمان هردو به هم قفل گرد

 :بیعج قتیحق کی..... شده بود و اهیس يکرد، او حاال آلوده به جادو شیرها بالفاصله

 !....است يگریعشق او کس د ست،یمرپوژ عاشق فرزاد ن.... 

 :گفت رلبیز اریاخت یب

 "!....؟یلعنت ؛یچه وقت"ـ

 :دیچیجواب زمزمه اش در ذهنش پ ردیبرگ یکه مرپوژ قادر نبود نگاهش را از آت یدرهمان حال و

 یواقع يز يکرد ز یکه فکر م یدرحال دمیمحبت کردنش به خودم رو د یوقت.... نبود جز تنفر یچیه اولش«

 »!شن قشنگ تر از اونا وجود نداره یمهربون م یکه وقت ییرچشمایاس.... شدم رشیاس.... ام

 .... برآشفته است نیدانست چه به سرش آمده که چن ینم یو کس دیلرز یدرمانده و مستأصل م یگرآتید حاال

شان  یمجبور است طبق قرار قبل گرید يرها شود و از سو اهیس يجادو یتواند از بند نامرئ یکه حاال نم نیا

 . دیرس یبه نظر م نحلیال یگردنبند را به مرپوژ بازگرداند مشکل

به مراتب  يمنتظر حضور جادوگر دیخود، با اهیس يایموضوع خوشحال نبود، او حاال در دن نیمطلقا از ا زین مرپوژ

 يساخته بود فعال حکم اسلحه  سایرساندن به آتر بیماند، آنچه که او به قصد آس یتر از خودش م يقو

 يقرار گرفته و لوله  شاکنون در دست دشمن یرا داشت که به دست خودش ساخته شده ول يرومندین

 . آتشبارش به سمت سازنده نشانه رفته
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رفت روح و روان  یم نیبود، اگر او از ب نبیز یداشت، سالمت تیاهم یآت يکه برا يزیحال االن تنها چ نیا با

 یاشک. شد ینم میداشت که تاابد ترم یبرم یدختر وابسته شده بودند چنان زخم نیکه به شدت به ا يخانواده ا

 :گفت دیچک یفرو م رپوژو همان طور که بر صورت م دیلرز سایدر عمق چشمان آتر اریاخت یب

شده باشه از . باشه، امکان نداره زنده بذارمت دهید بیما آس نبیبه حالت اگه ز يوا... به حالت يفقط وا "ـ

 ".عمله اکره هات رو نابود کنم يکنم تا خودت و همه  یاستفاده م اهمیس يجادو

 :گفت وحشتزده مرپوژ

 "؟یرسون ینم بیبهم آس.... اگه زنده باشه یعنی"ـ

 :مسلط باشد ارشیاخت یب يکرد بر اشک ها یو سع دیکش یآه یآت

 یهرگز نم گهیفقط د.... يذارم بر یم. ندارم تیاگه زنده باشه کار یهرچند برام سخته که بهت رحم کنم، ول"ـ

خوام مرپوژ، باهات نه  یو سالمت ازت م حیرو صح نبیمن االن ز. بشه داتیپ زانمیعز ایخوام دور و بر من 

ت  لهیاگه زنده نباشه خودت و کل قب ارن،یها بخواه برات خبر ب یاز اون لعنت! حاال نیهم ،یتعارف دارم نه شوخ

 ".کنم یکه ناخواسته به دست آوردم نابود م یاهیس يجادو نیرو با هم

 :گفت یطاقت یبا ب فرزاد

 "!یلعنت میصبرکن نیتر ازا شیب میتون ینم گه،ید االی"ـ

 یذهن خوان يکه باز کند و اجازه  نیدر سکوت با چشم بسته گذراند و بعد چشمانش را بدون ا یلحظات مرپوژ

 :دهد گفت یبه آت

 "....آب افتاده يحرکت رو یب"ـ

 "....وگرنه ارنشیبگو ب عیسر"ـ

 :دیحرفش را بر يادیبا فر مرپوژ

 یکنه که تو چ ینم یفرق گهیحاال هم اگه مرده باشه کارم تمومه، پس د نینکن، هم دمیتهد نقدریا"ـ

 ".يبخوا

 :از اشک شده بود گفت زیلبر شیبایکه چشمان ز یو درحال دیبه طرف مرپوژ دو کوهان

 "....کنم یخواهش م! مونو بهمون برگردون يز يز"ـ

 ....کرد سیمرپوژ را خ ي هنیس شیو اشک ها ستیگر یمرپوژ فرود آمد و به تلخ ي نهیس يسرش رو و

 :و گفت دیکوهان کش يکرده بود دستش را بر موها رییکه آشکارا حاالت چهره اش تغ مرپوژ
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 "؟يایتو با من م ارنش،یاگه بگم ب"ـ

نبود، کوهان سرش  نبیز یفعل تیکمتر از خبر وضع یبیو عج يرعادیلحن غ نیحرف با چن نیاز ا یناش شوك

حس کرد االن  یممکن به چشمان مرپوژ دوخت، آت يفاصله  نیتر کیرا بلند کرد و چشمان مرطوبش را از نزد

 :دیکش ادیاو تن دهد، بالفاصله فر يبه خواسته  نبیاست که کوهان به خاطر ز

 

 "!کشم ات یجا م نیهم ای یگردون یرو برم نبیز ای ،یلعنت ادیجا نم چیه وانیک"ـ

 :مرپوژ گفت. دیکوهان حلقه کرد و او را به سمت خود کش ي نهیدستش را دور س و

 ".ادیم شیپ یکنه چ ینم یفرق گهیپس منو بکش، چون د"ـ

دست از  یکرد، به راست یباور نم دیآنچه را که در ذهن او د ینگاه کرد، آت یبه چشمان آت زیبار تند و ت نیا و

 !اش یزندگ یشسته بود حت زیهمه چ

. برم یکوهان رو م ایشم  یکشته م ایبرم،  نجایامکان نداره بدون کوهان از ا ،يدیفهم ویکه همه چ حاال«

 »!انتخاب با خودته

کامل دست به  نانیو بعد با اطم دیکوهان را از دست بدهد ابتدا با ترد نبیبه خاطر ز یکه حاضر نبود حت یآت

 :را برهم فشرد و آهسته گفت شیگردنبندش برد و لبها يسو

 "!کشم ات؛ شک نکن یم"ـ

 :دیمادرش را گرفت و نال يبالفاصله دست ها کوهان

 "!هنوز زنده باشه دینه؛ شا"ـ

که قادر  نیبدون ا زیفرزاد ن یآمد، حت یاز دستش برنم يکار ختنیکس درحال حاضر جز اشک تأسف ر چیه

 يریگ میمنتظر تصم صالیداده و در کمال است هیتک واریکند به د نبیبازگرداندن ز يدوباره برا ییباشد تقال

 ...بود یمرپوژ و کوهان و آت

***** 

درحال  یزن و مرد جوان اچهیو درخشان در میامواج مال يغم گرفته، رو يکلبه  نیها آن سوتر از ا فرسنگ

 :بودند گریکدی يعاشقانه برا يو خواندن ترانه ها يسوار قیقا

 يدوست دار ينانا ينانا یخودت گفت"ـ

 "خونم یم ينانا يبرات نانا منم
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 :و لذت بود ینامزدش غرق خوش طنتیاز ته دل زن که از ش يخنده  يصدا و

 "!شعر خوندنت نیبا ا وونهید ،یاه بس کن عل"ـ

 :اش يکرد با آن شعر و آهنگ من درآورد یرا بانمک تر م یکه صورت عل يلبخند و

 ر قشنگهدونم صدام چه قد یمن م"ـ

 "!خونم یم يبخوا یهرچ نیهم واسه

 !مرد مقاومت کند نیا يها یطانیدوباره قهقه زن که قادر نبود در برابر ش و

 يرعادیآن زوم شد، زن که متوجه حالت غ يآب افتاد و نگاهش بر رو يشناور رو یبه جسم یچشم عل ناگهان

 :و گفت دیکش دنیهمسرش شده بود دست از خند

 "؟يدید ییایدر يپر ه؟یچ"ـ

 :پنهان کند یاز شوخ یکرد اضطرابش را پشت نقاب یباال انداخت و سع يشانه ا یعل

 "!اگه خدا بخواد چرا که نه؟"ـ

گفت انداخت  یبه آنچه که همسرش م یشده بود، برگشت و نگاه الیخ یاش را ب يروسر اچهیکه وسط در زن

 :بازماند رتینش را تنگ کرد و ناگهان دهانش از حچشما د،یکوتاه مش شده اش را به صورتش پاش يو باد موها

 "!نفر غرق شده هیکه  نیمثل ا"ـ

 :رها کرد و گفت قیقا يپاروها را تو یعل

 یکه منتظرشن برم ییاگه مرده باشه جنازه ش رو به کسا یممکنه هنوز زنده باشه، حت. ارمشیبرم ب دیبا"ـ

 ".میگردون

 :دستش را بردهان فشرد و گفت دیلرز یم یمنف جانیاز ه گریکه حاال د زن

 "نکنه برامون دردسر بشه؟ ؛یمواظب خودت باش عل"ـ

 :را درآورد و گفت رهنشیپ یعل

 ".جا باش تا برگردم نیهم ؟يچه دردسر"ـ

 :دیکش غیج دخترك

 "!؟یتونم برم روان یهم م ییآخه جا"ـ

 :گفت رلبیدخترك دستش را بردهانش فشرد و ز. دیبه درون آب پر یپاسخ چیه یب یعل

 "به سرم شد؟ یچه خاک يدید يوا ؟یباشه چ يپر یاگه راس راس"ـ
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آورد و  قیبه سمت قا قینجات غر ي وهیآب رفت و او را به ش يشناور بر رو يجنازه  کیشنا کنان تا نزد یعل

 :از نامزدش کمک خواست

 "!دیدست بجنبون الله، نفسم بر"ـ

 :دستش را جلو برد و گفت قیقا يبالفاصله از کناره  الله

 "بره؟ ییجا یترس یم ش؟یمحکم گرفت نقدریحاال چرا ا"ـ

 :نفس زنان گفت یعل

 "!اه. بابا، نترس عاشقش نشدم رشیبگ"ـ

 دهیانداخت و کمک کرد تا کامال او را باال کش قیقا يهم خودش را تو یاو را با تمام توان نگه داشت و عل الله

 :هم رو به الله گفتبعد  ندازند،یب قیو درون قا

 "!الزم داره هیاول يکمک ها"ـ

 :دیبر یغیحرفش را با ج الله

 "!نه، تنفس دهان به دهان؟ يوا"ـ

 :ستیدخترك از هفت دولت آزاد نگر نیگشاد شده به ا يبا چشم ها یعل

 "بدم؟ ای يد یم ،یحاال هرچ"ـ

 :درآورد يباز جیگ الله

 "و؟یچ"ـ

 "!!گهید هیاول يد خو کمک ها "ـ

 ".تو برو عقب! دم یدم م یآها؛ م"ـ

 :ذهنش آمد يعالمت سؤال بزرگ تو کیتا خواست دست به کار شود  و

  "م؟یبرسون هیاول يبهش کمک ها میاصال زنده ست که بخوا"ـ

 :دیکالفه کش یپوف یعل

 ".نمیبرو کنار بب"ـ

سو نگران  کی، الله که از جنازه شد یاتیالله مشغول کنترل اعمال ح يزنانه  يها تیبدون توجه به حساس و

 نیکه از کمتر يزیدرست شود، به تنها چ يدردسر شانیبرا دیترس یم گرید يبود و از سو بهیغر نیا تیوضع

 :برخوردار بود توجه نشان داد تیاهم يدرجه 
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 "!عجقم یدکتر باش ادیچه قدربهت م"ـ

 »!آب نیکردم تو هم یوگرنه پرتت م میتازه نامزد شد فیح«: یعنینگاهش کرد که  يجور یعل

 :الله حرف دلش را خواند که بالفاصله گفت انگار

 "حاال زنده ست؟ نم؛یبب! چه خشن يوا"ـ

 :تکان داد يسر یعل

 ".فکر کنم زنده ست یول فهیضع یلینبضش خ"ـ

 :شد یچشمانش قد دو تا نعلبک الله

 ".میبه دادش برس يودز دیفقط با! نابغه گهیزنده س د یعنیزنه  ینبضش م یخو وقت ؟یفکر کن"ـ

طرف چرخاند،  کیگردن مصدوم گذاشت و سرش را به  ریبود گلوله کرد و ز دهیرا که هنوز نپوش رهنشیپ یعل

او  ي نهیس يزد و کف هردو دستش را رو مهیاش خ نهیس يبعد هم دو زانوانش را دوطرف بدن او گذاشت و رو

حرکت و  نیبا چند بار تکرار ا د،شو هیرفته تخل شیها هیدرون ر یگذاشت و محکم چند بار فشار داد تا اگر آب

چشمانش را  يو با سرفه ا ختیر رونیآب از دهانش ب يزد باالخره مقدار یاش م نهیس انیکه م ییضربه ها

 :دیکش غیباز کرد، الله ج

 ".خداروشکر! به هوش اومد"ـ

 چهیرنگ الله که باز یاستخوان يو موها بهیدو زن و مرد غر نیا دنیبود، با د افتهیرا درن طیکه هنوز شرا نبیز

 :گفت رلبیدست باد شده بود ز ي

 "!بهشته؟... نجایا"ـ

 !کوسه ها آب شد يآمد که دل همه  شیغم يو الله جور دیبلند خند يبا صدا یعل

 "!ام یبهشت يکنه من حور یجون؟ فکر م یعل ینیب یم "ـ

 :کرد طنتیش یعل

 "!دهیهم منو غلمان د دیشا"ـ

 :حالت درآورد یخط نازك ب کیرا مثل  شیلب ها الله

 "آب؟ يبندازمت تو ای یش یخفه م"ـ

 ....کرد یم یاحساس درد و ناراحت یکرد سرش را بلند کند ول یسع نبیز

 "من کجام؟"ـ
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 :گفت یبا مهربان یعل

موقع  يکرد یاطیاحت یب ایداشته  یباهات دشمن یکس ای يکرد یبه سرت اومده؟ خودکش یچ! اچهیوسط در"ـ

 "شنا؟

 :دیابروانش را درهم کش نبیز

 یکی هویبعدش .... بود، بعدش يسوز شیاولش آت..... ادمهیکه  یفقط تاجائ! بودم ومدهین اچهیاصال در.... من"ـ

 "!شد یچ دمینفهم گهیبعدش د.... بکشم ادیفر ینتونستم حت.... خواست خفه م کنه یدهنم رو گرفت و انگار م

 کیافتاده که  یواقعا چه اتفاق یول د،یآمد دروغ بگو یدختر نم نیبه هم چشم دوختند، به ا رتیبا ح یو عل الله

 آورد؟ یدر م اچهیناگهان سر از امواج متالطم در يآتشسوز انینفر از م

 :کند یکرد تمام احتماالت ممکن را بررس یسع یعل

 "اطرافه؟ نیخونه تون هم"ـ

 "...نه، خونه م تهرانه، منتها من از پشت کوه اومدم"ـ

بود  کیرفت که نزد نبیاعصاب و روان ز يرو یو با چنان قهقه ردیخنده اش را بگ يناگهان نتوانست جلو الله

 :از الله نداشت به زحمت خنده اش را فرو خورد و گفت یلحظه دست کم نیکه درا یطوفان شود، عل

 "!يدید يجد بیفکر کنم آس"ـ

 !آره یعنیبه مغزش اشاره کرد که  و

توقع  دینبا یشده ول يخودش عاد يفکر کرد و بعد متوجه شد که آوردن اسم پشت کوه اگرچه برا یکم نبیز

 !داشته باشند نیاز ا ریغ یداشته باشد مردم هم نسبت به آن واکنش

 :کرد یبدجنس الله

 !ستیربط هم ن یب نیگه از پشت کوه اومده همچ یکه م نیبه نظرم ا"ـ

 نیکرد از نوع پوشش ا یهم سع یبدش آمد و البته عل یحساب نبیز د،یلغز نبیز يلباس ها ينگاهش رو و

 :هرچند کوچک کند یدختر دفاع

 "ه؟یباحجاب باشه از نظر تو پشت کوه یهرک"ـ

 :باال انداخت يشانه ا الله

 "!گه؛ به من چه؟ یخودش م"ـ
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به ساپورت قرمزرنگ دختر انداخت و  یدو نفر بود نگاه کوتاه نیا ونیاش را مد یکه به هرحال زندگ نبیز

 .اش را از دست داده بود یبار دوم گوش يبرد، ظاهرا برا شیها بیدست به ج دیبگو يزیکه چ نیبدون ا

 :گفت یعل

 "؟يخوا یم يزیچ"ـ

 ".فکر کنم گمش کردم.... میگوش"ـ

 ".رمیخودم بگ یبگو با گوش يخوا یکه م يهرشماره ا"ـ

 نبیرا که ز يآورد و شماره ا رونیاش را ب یگوش ینبود، عل ادشی يگرید يشماره  چیخودش ه يشماره  جز

 :دیحال پرس نیگفت گرفت، درع یم

 "؟یکن یشه خودت رو معرف یم"ـ

 "!پشت کوهم.... يخجسته، معلم مدرسه  نبیز. نبهیاسمم ز"ـ

 :زد يلبخند یعل

 ".خانم هم نامزدم الله ست نیام، ا يمعمار يهستم، دانشجو یمن هم عل"ـ

 :گفت یکرد و به نرم میهردو تقس انینگاهش را م نبیز

 "!شما هستم ونیرو مد میزندگ "ـ

 رشالیاجازه از ز یانداخت که ب نبیز يبه موها یبود نگاه پراکراه امدهیمعارفه اصال خوشش ن نیکه از ا الله

گذاشته بود،  شیبه نما ییبایز تیشکلش را در نها يفنر ياو بر اثر رطوبت فره ختهیدوروبر صورتش ر سشیخ

 يجد بیهمه آس نیو بعد از ا شیآرا یب یشود که حت ریمالحت انکارناپذ نیمجذوب ا یعل دیترس یم لیدل یب

را کنار گوشش  یخبر از احوال الله همان طور که گوش یب یعل یول د،یرس ینقص به نظر م یجور ب نیهم ا

 :تماس بود، گفت يگذاشت و منتظر برقرار یم

 "....يحرفا کدومه؟ خداروشکر که زنده ا نیا ال،یخ یب"ـ

 :جهت صحبتش عوض شد کبارهیبعد  و

 ".یلحظه گوش هیسالم خانم، "ـ

 :تشکر کرد و مشغول صحبت شد نبیز. داد نبیرا به دست ز یگوش و

 "؟یسالم مامان، خوب"ـ

 :خط آمد يمادرش از آن سو يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٤٦٠ 

 "تو؟ ییسالم مادرجون، کجا"ـ

 "؟یکن یبگم باور م"ـ

 "ه؟یمنظورت چ ؟یچ یعنی"ـ

 نیا عیسر یلیشماره بزنه، فقط لطفا خ نیزنگ به ا هی نیبگ نیریتماس بگ رزادخانیشه با ش یمامان اگه م"ـ

 ".دیکارو بکن

 "شده؟ یچرا مگه چ"ـ

 ".خداحافظ. کنم فقط زودتر یکنم، خواهش م یم فیحاال بعدا براتون تعر"ـ

 :برگرداند یرا به عل یگوش و

 ".نیبهم کرد یممنونم، شما لطف بزرگ"ـ

****** 

و کوهان  نبیز نیتوانستند ب یمرگ بود، چه طور م يمساو گرانیو د یآت يبرا طیشرا نیدر ا يریگ میتصم

به آنها دهد، چرا که تمام حواسش به  نبیز یاز سالمت يمرپوژ حاضر نبود خبر یکنند؟ حت یرا قربان یکی

 کنند؟ یکه باالخره کدام طرف را انتخاب م نیبود و ا یکوهان و آت

 :زمزمه کرد یبا درماندگ فرزاد

 "....میبراش نکرد يکار چیرفته و ما هنوز ه نیتاحاال حتما از ب"ـ

 :را فشرد و گفت شیدست عمو فرانک

 ".گرده یدوباره برم شاالیا. غصه نخور عموجونم"ـ

 .به بازگشت او نداشت يدیام چیگفت که خودش هم ه یرا درحال نیا و

 :گفت یرو به آت فرزاد

 "م؟ینکن کسرهیرو  یعوض نیا فیبره چرا تکل نیاز ب نبیزمان بگذره و ز میاگه قراره اجازه بد"ـ

 يواقع شده باشد سر ریکه تحت تأث نیمثل ا زین یچشمان درشتش را به فرزاد دوخت و آت یبا نگران مرپوژ

 :تکان داد و گفت

رو همون جور که برده  نبیخوام که ز یاتمام حجت ازش م يبرا گهیبار د هیسازم، فقط  یاالن کارشو م"ـ

 ".برش گردونه
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 يبالفاصله به سو نهیکلبه به صدا درآمد، سک يلحظه درورود نینداده بود که ناگهان درهم یمرپوژ جواب هنوز

استقبال گرم از آن ها نبود، مخصوصا با آن  يبرا يمساعد طیبودند، شرا دیود، حسن و جاودر رفت و آن را گش

شانه اش برداشت  يفرانک شالش را از رو. بود ختهیرا به هم ر زیراه انداخته و همه چ يکه آتش سوز یتیوضع

 پسشیهمان کل شد دهیشده اش پوش تیالیها شانیپر يکه از کل موها یتنها قسمت یسرش انداخت ول يو رو

 . بود فقط

 دیمختصر و مف یکینشان دهد، با سالم و عل یخودش واکنش یعشق بیحوصله نداشت نسبت به رق یحت فرزاد

به  یچندان لیشان انجام شد، به جمع ملحق شدند و حسن که حس کرد فرزادخان تما انیکه م يو معارفه ا

 ....گرم گرفتن ندارد، برگشت و به فرانک چشم دوخت

 "خواهرم کجاست؟"ـ

 :و نگاهش را از او گرفت دیکش یآه فرانک

 "!مرپوژه شیجواب سؤالت پ"ـ

 يو موها دهیتخت دراز کش يکه رو يبرگشت و به دختر اطیبااحت د،ینام مرپوژ به خودش لرز دنیبا شن حسن

 اشد؟ب منیتواند اهر یچگونه م بایعروسک کوچک و ز نیا ست،یکل بالش را پوشانده بود نگر اهشیس

سکوت  یآورد، لحظات ینامفهوم به زبان م یبه زبان یداشت کلمات رلبیتوجه به حضور مهمان ها ز یب مرپوژ

اراده داشت  یکه آن کلمات نامفهوم را ب یگشوده شد درحال رتیبا تعجب و ح شیکرد و ناگهان چشم ها

 :دانست یرا نم شانیمعنا یآورد و کس یبلندبلند برزبان م

 »....ممکن يجا نیمن گفته بودم دورتر ن؟یطور نتونست چه«

وگرنه  میبه ما اجازه نداد جلوتر بر رویاون ن. مشیببر میها تونست یکینزد نیهم ییجا هینبود، فقط تا  امکانش«

 » .مشیبرد یاطلس م انوسیتا اق

 ییرویچه ن نیکرد ا یبرساند، درك نم يجد بیآس نبیبه ز ستیقادر ن یطیشرا چیکرد که تحت ه ینم باور

 کند؟ یهمه قدرت از او محافظت م نیاست که با ا

 یاسمش نامأنوس بود فکر م يشده و به اندازه  انیناشناخته ب یکه به زبان یبیعج يبه حرف ها ریبا تح همه

 يزیچ یداد کس ینم حیکه خودش توض یمطمئنا تا وقت یکردند و چشم به دهان دخترك دوخته بودند ول

 .شد ینم رشیدستگ
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وگرنه تن به خواسته  دیفهم یم دینبا یمطلع بود که آت يزیآمده بود، از چ شیپ يدیجد طیاو شرا يبرا حاال

حال دربرابر نگاه  نیبا ا. باخت کامل بود ياو مساو يلحظات برا نیدر ا یداد، پس تماس چشم یاش نم

کند که هر دو سرش به نفع  يرگرفت کا میکردند ناگهان تصم یکه حاالت او را رصد م گرانید زیاستفهام آم

 :خودش باشد

 "!فقط به خاطر کوهان.... ارنشیگم ب یم "ـ

نبود، او نگاه مشکوکش را به مرپوژ دوخت  نیاصال به او خوشب یآت یکوچک بر لب کوهان نشست ول يلبخند

 :و آهسته گفت

  "؟یتو کله ته لعنت یچ"ـ

نگاه ها به طرفش برگشت،  يهمه  رزادیش یبا به صدا درآمدن زنگ گوش افت،یمرپوژ فرصت پاسخ دادن ن یول

 :گفت رلبیاش را برداشت و ز یگوش رزادیش

 "همراش نبود؟ شیاون که گوش یول نبه،یز یشماره اصل"ـ

 :دیصفحه کش يجمع انگشتش را رو یسرشار از استفهام و نگران يدربرابر نگاه ها آنگاه

 "!الو؟"ـ

..... 

 "سالم خانم، احوال شما؟"ـ

..... 

 "....لحظه هیبله بله، "ـ

کس درحال حاضر قلم و کاغذ در دسترس نداشت فرانک فورا  چیکه ه ییبا اشاره قلم و کاغذ خواست، از آنجا و

 يصفحه  يرو دیشن یهرچه را که از آن طرف م رزادیآورد و به دست پدرش داد، ش رونیاش را ب یگوش

 ....به جمع ينگاه پر انرژ کیو  یکرد، بعد هم تشکر و خداحافظ پیفرانک تا یگوش

 "!؟يشده دد یچ "ـ

 :لبش نشست يرو يلبخند

 "!میشماره زنگ بزن نیتماس گرفته گفته به ا نبیبود، گفت ز نبیمادر ز"ـ

 رزادیشخداراشکر گفت،  رلبیبزند فقط لبخند زد و ز یآن که حرف یجمع به هوا بلند شد و فرزاد ب يشاد ادیفر

 :پراحساس به خود گرفت یشد، بعدهم کالمش رنگ بهیغر کیبا  یمشغول شماره گرفتن و سالم و احوالپرس
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 "!یاز نگران میهالك شد نجایتو؟ ما که همه ا ییسالم بابا؛ کجا"ـ

بغض کرد و کوهان  اریاخت یفرانک ب د،یلرز یمرد کامل م نیکه چه طور در چشمان ا دندیهمه اشک را د و

 یخوب موقع دیحسن و جاو ند،یب یمورد عالقه اش را م لمیپدرش دو زانو نشست که انگار دارد ف يجلو يجور

 يگذرانده و حاال شاهد قسمت ها ررا از س ییطاقتفرسا یجمع چه فشارروح نیدانستند ا یبودند، آنها نم دهیرس

 .بودند شیخوب نما

 :گفت دیلرز یم شیکه حاال صدا رزادیش

ها  یلعنت نیامن که دست ا يجا هیفقط برو به . دنبالت میایحالت خوبه، تحمل کن دخترم، مخداروشکر که "ـ

بنده خدا تموم نشه، از طرف  نیا يکنم که شارژ باتر یمن قطع م.... مثل مسجد، امامزاده ییجا هیبهت نرسه، 

 "....!دانگهدارت باشه بابانه نه، خ!.... فعال. میدخترم؟ همه مون هواتو دار ایمن بازهم تشکر کن، غصه نخور

به او چشم دوخته و  گرانیکه همراه د ستیصورتش به فرزاد نگر يبه پهنا يرا قطع کرد و با لبخند یگوش و

 ....دیخند یم انیشکرگو

 :گفت رزادیدهد، ش حیتوض شانیبرا یافتاده منتظر بودند کس یدانستند چه اتفاق یکه نم دیو جاو حسن

هوش افتاده، کمکش کردن و تا ساحل آوردنش، االن هم  یب اچهیکه وسط در دنشیزن و شوهر جوون د هی"ـ

 "!حالش خوبه

 .دندیلبخند پاش گریکدی يخدا را شکر گفتند و به رو یبا خوشحال همه

 :گفت فرزاد

تونه در  ینم ییروین چیکه ه نیکردم؛ ا یدونم چرا باورش نم ینم یزنه ول یم یحرف خوب شهیمادرجون هم"ـ

وجودم باور  يحاال با همه . اثرن یهم دربرابرش ب یطانیش يجادوها یحت سته،یقدرت مطلق خداوند بابرابر 

 ".کردم

 :و گفت دیخند کوهان

 "!عموجون هیشهود يجور تجربه  هیهم  نیا"ـ

 .....دندیسرخوشانه خند هیو بق سایآتر و

 :اوردیطاقت ن حسن

 "چه خبره؟ نجایبده ا حیبرامون توض یکی"ـ

 :دستش را گرفت و گفت کوهان
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 داینسبت به موضوع پ يعلم حضور يخوا یدم، فقط انتخابش با خودت، م یم حیداداش، خودم برات توض ایب"ـ

 "؟یحصول ای یکن

 :داد حیتوض شتریکوهان ب اورد،یسر از حرفش درن حسن

جنه  مهین هیخانم  نیبدم که ا حیمن مجبورم توض ،یکن داینسبت به موضوع پ یعلم حصول ياگه بخوا ن،یبب"ـ

هم داره  يا گهیالبته مشاغل د. کرد يهم نقش خواهرت رو باز یمدت هیکه تو کار آسفالت کردن دهن ماست و 

 ".....و یاز جمله قتل و سالخ

 :دیکاره رها کرد و به مادرش چشم دوخت و پرس مهیکرد، کوهان حرفش را ن دنیحسن شروع به لرز ناگهان

 "کرد؟ دایپ ياالن علم حضور نیا"ـ

 :تکان داد يسر یآت

 ".شهود قرار گرفته تیکامال در وضع"ـ

 :کرد و گفت نهیهم رو به سک بعد

 "....بزنه گهیغلط د هیوگرنه ممکنه دوباره دست به  میدختره باش نیمراقب ا دیبا"ـ

 :گفت رزادیبار رو به ش نیا یبا حرکت سرش اطاعت کرد، آت نهیسک

 "کجاست؟ قایدق يمتوجه نشد نب،یبرن دنبال ز دیگروه با هی"ـ

 :گفت رزادیش

 گهیساعت د کیتا  میحاال حرکت کن نیاگه هم. نجاستیا کیکه نزد هیستیتور ي اچهیدر نیاحتماال هم"ـ

 ".میرس یبهش م

 :گفت دیجاو

 "نجا؟یبود ا ومدهیکنه تک و تنها؟ مگه ن یم کاریاونجا چ"ـ

ذوق  یکل شیحاالت عمو دنیفرانک که از د د،یمرد نگو نیبه ا يزیخودش را کنترل کرد که چ یلیخ فرزاد

 :کرده بود جوابش را داد

 ".بده حیبراشون توض! کوهان جان. خانم کوچولو فرستادش اونجا نیا یبله مهمون ما بود، ول"ـ

 :آورد و گفت رونیب بشیج يرا از تو چشیبرخاست و سوئ فرزاد

 ".رم دنبالش یمن م"ـ

 :شد یرتیغ دیجاو
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 "!اون خانم صاحاب داره حضرت آقا"ـ

 !خودش را باال گرفت چیسوئ و

 :داد لشیتحو زیلبخند تروتم کی نشینگاه خشمگ رغمیعل فرزاد

 "!دیستادیاالن مقابل صاحبش ا قایبله، دق"ـ

 :و بالفاصله اعتراض کرد ابدیآماده کرده بود ادامه  دیکه جاو یبگو مگو با جواب نیاجازه نداد ا فرانک

انسان باشه نه  دیزن یراجع بهش حرف م دیکه دار يبدبخت مادرمرده ا نیا نیدرصد احتمال بد هیبابا  يا"ـ

 "!ونیحضرات آقا دیکن یراجع به تملک تون قمپز درم دیدار يجور نیکه ا لیموبا یگوش

 :زد یلبخند پت و پهن کوهان

 "!خونش زد باال» فمنِ« نیباز ا "ـ

 !) رتیغ یب کهیمرت(کوهان بخندد  يکند و پابه پا حیتفر يداد قدر یم حیرجحاال در اوج وحشت ت زین حسن

 :ستدیخواست دوباره درمقابل فرزاد با دیجاو

 ".چه بدتون ادیمال منه، چه شماها خوش تون ب یو قانون یفعال شرع"ـ

 :به مرپوژ کرد ياشاره ا فرزاد

 ".تخت افتاده يمال شماست االن رو یو قانون یکه شرع یاون"ـ

 "....که؟ دیفهم یمحترم؛ خانواده ش اونو به من سپردن فعال، م يآقا"ـ

 :برخاست و دستش را گرفت و گفت رزادیجوابش کامل نشده بود که ش هنوز

 ".دیکنم که مجاب ش یمن کمک تون م نیاگه اجازه بد"ـ

 دیرس یتنگ و چسبان به نظر م يکه با آن مانتو یبه فرانک هم اشاره کرد تا به همراه فرزاد برود و او درحال و

ممکن  يلحظه  نیتا آخر زیروانه شد و نگاه حسن ن شیناز و عشوه به دنبال عمو یباسنش را عقب داده با کل

 ...دنبالش دیمحکم چسب

 هدیکش رزادیاراده به دنبال ش یمتأسفند ب شیکرد همه برا یکه حس م یبه جمع انداخت و درحال ینگاه دیجاو

 . شد و هردو از اطاق خارج شدند

 :دیرو به کوهان پرس حسن

 "خون به پا نشه؟ هویرو کجا برد؟  دیپدرت جاو"ـ

 :گفت نانیبا اطم کوهان
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 ".نگران نباش، پدرم برهان قاطع داره"ـ

 :به حسن انداخت و گفت ينگاه موشکافانه ا بعدهم

 »رتیغ« ای »ینگران«به اسم  يزیچ تیکشنرید يکال تو ؟يخواهرت بر يبه هوا يخوا یتو نم نم،یبب "ـ

 "!خدمتتون؟ ارمینکرده ترجمه شده اصن؟ تخمه کدو ب يخدا

را در کنار  یکه مدت نیخواهرش، بلکه به شوق ا يبرا یو البته نه به جهت نگران دیناگهان از جا جه حسن

 .اندفرانک باشد بالفاصله از اطاق خارج شد و خود را باعجله به فرزاد و فرانک رس

 :به تأسف تکان داد و گفت يسر کوهان

تازه از  يبچه  هیجن عاشقم شده، فرا هم که  هیبه عمرت؟ من که  يدیداغون تر از ما د! نه؟یسک ینیب یم"ـ

 "فکر کرده با خودش؟ یحسن چ نیا یعنی. گرفته شده ریش

 :زد و گفت يلبخند نهیسک

 ".باشد یجور م هانیشما فقط اوضاع ک نیظاهرا از ب"ـ

از کجا  قایهمه اعتماد به نفس را دق نیا نندیکردند که بب یبه او نگاه م رهیو کوهان خ یآت یطوالن یقیتادقا و

 آورده؟

 ***** 

خفن اش نشان  پیت نیو االن ا کاستیآمر ي لکردهیفکر کرد چون فرزاد تحص یحساب سرانگشت کیبا  حسن

استاتوس بخواند،  شیو بخندد و برا دیبا فرانک بگو کیش یلیتواند خ یبودن اوست، پس م يامروز يدهنده 

 ینکرد، حسن که حس م زکدام از همسفرانش را به خنده با چیهم لب ه شیاستاتوس ها نیبامزه تر یحت یول

 :داشت گفت ياز دلخور يکه هاشور یشده با لحن عیضا یلیکرد خ

 "ست؟یکه براتون بامزه ن نیدیشما قبال شن ای لنیخز و خ یلیخ نایا"ـ

 :دهد فرصت داشته باشد، آنگاه گفت یخواهد جواب یمکث کرد تا اگر فرانک م يقدر فرزاد

 ".مینگران خواهرت"ـ

 يبرا شتریها ب بهیاز خودش شرمنده بود که غر یکوتاه را گرفت، حاال حساب يجمله  نیداخل ا ي هیکنا حسن

) attack(نگفت و همان طور که مشغول اتک  يزیچ گریآخر دتا  بیترت نیبه ا! سوزانند یخواهرش دل م

 ایراجع به مرپوژ  ينظر یبه تفکرشان گاه ختهیداشت که ضمن سکوت آم رنظریزدن بود فرانک و فرزاد را ز
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خواهرش را  بانیکه گر یاز موضوع پرت است و مشکل یلیمتوجه شد که خ بیترت نیدادند، به ا یم نبیز

 !و استاتوس بخواند نجایا ندیتر از آن است که بنش يجد اریگرفته بس

بار سراغ اون دوتا بنده خدا که کمک  نیمرپوژ دوباره عمله اکره هاشو نفرسته ا.... دختره نیگم عمو، ا یم"ـ

 "کردن؟ يز يز

از دستش  يادیدونم کار ز یم دیحرکت افتاده رو تخت اصال بع یاون جور هم که ب ه،یفعال تحت کنترل آت"ـ

 ".ادیبرب

کار  گهیبهشون بگه، د يزیبا اون زبون مسخره چ هیکاف ره؟یتماس بگ شینامرئ يردستایتونه که با ز یم"ـ

 ".شهیتموم م

شه و  یبسته م نیاطیاون ش يدستا گهیحساب د نیحتما تاحاال اون لوح رو انداخته آب روون، با ا هانیک"ـ

 غشونیت نیاز ا شتریموجودات ب نیا دمیجور هم که من فهم نیا. بدن يشتریتونن مانور ب یجادو نم نیا يرو

 گهیکه د شاالهیپس ا. تونن ینم یولرو بسازن تاحاال تونسته بودن  نبیخواستن کار ز یاگه م یعنیبره،  ینم

  ".شه یکم م شهیهم يشرّشون از سرمون برا

 ....فکر کرد یکم فرانک

 هیتموم شده باشه؟ مرپوژ  یاون لوح خالصه شده که حاال همه چ يفقط تو جادو یعمو؛ مگه همه چ"ـ

 یدست برنم رهیمطمئنا تا انتقام مادرش رو نگ. تونه انجام بده یهم م گهید يکارها یلیپس خ اههیجادوگر س

 ".رو یعوض يدختره  میکن ستشیسربه ن دیداره، ما با

 ....دیکش یآه فرزاد

 "!خواد یرو م وانیکم اشتها هم هست طفلک؛ ک ده،ییحاالم که گاومون زا"ـ

 :کلمه را بکشد کیفرانک فقط توانست  و

 "!اوفففف"ـ

 یتیاز دستش ساخته است؟ اگر ساخته باشد به چه ن يکار میوخ طیشرا نیدر ا ایآ دیشیبا خود اند حسن

به تأسف  ينشان دهد؟ سر يفرانک خود يخانواده  يکه جلو نیا ایدهد؟ به خاطر خواهرش  یانجامش م

 ).clan war(خودش تکان داد و رفت سراغ کلن وار  يبرا

**** 
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ذهن  يسوختند در پستوها یکه در آتش م ییها زمیبا ترق و تروق ه اچهیغروب در زیدل انگ يو هوا حال

 بیبا آتش و چرخاندن س يزن و مرد جوان مشغول باز. شد یحک م ییایرؤ يخاطره  کیبه شکل  نبیز

را دور خودش  یزکنا یمسافرت يپتو نبیز. گذاشتند یکنارش بودند و مدام سر به سر هم م يازهایو پ ینیمز

و بدجور  دهیبه تنش چسب سشیخ يلباس ها رد،یآتش تا حد ممکن بهره بگ يداشت از گرما یو سع دهیچیپ

در کنار فرزاد را  بایز یزندگ کیباشد که فرصت  يتوانست االن مرده ا یکه م نیفکر ا یداد ول یآزارش م

 نیدو دلف نیا دنیحاال با د. کرد یتحمل م ابلرا به چشمش ق یمتیو نامال یبه گور برده، هرسخت شهیهم يبرا

او مرد  ایچگونه خواهد بود؟ آ ندهیخودش با فرزادخان در آ يکه رابطه  دیشیاند یم نیبه ا گوشیباز يدایش

و تاحد  يخشن و جد اریهمان طور که تا االن نشان داده بس ای، است رزادخانیمثل ش يشوخ طبع و پرشرو شور

 شتریو ب شتریرا ب نبیتوانست هرلحظه ز یصفات بارز م نیاست؟ البته تمام ا یراحساساتیبدخلق و غ يادیز

 یلیرسد خ یکه به نظر م يزیواقعا لذت بخش است، چ يریانعطاف پذ یکم یگاه یفرزاد کند ول ي فتهیش

 دکن یمخصوص خودش را دنبال م ي وهیهم ش يدر اوج عشق ورز یسخت بتوان از فرزاد انتظار داشت، او حت

 يدو جمله  یکیشد فقط  یموضوع باعث م نیهم دیشا. رسد یبه نظر م یافتنیدست ن يقله  کیو مثل 

 0او صدها بار در ذهنش جوالن دهد و قلبش را به تپش وادارد زیمحبت آم

 یبا هرنفسش تنها نام او را به دل م. بود دهیفرزاد طاقت از کف داده و هوش از سرش پر يدوباره  دارید يبرا

 یاز خودخواه گریبا عشق د! است عشق زیچه اعجاب انگ. بودنش به وجود او گره خورده بود لیدل گانهیراند و 

 .ینیب یخودت را م زا ریغ یکی دیآ یعشق م یوقت یآدم هم که باش نیبدتر ست،ین يخبر

تماس به  نیا ایآ ندیدوخت که بب یبه دهانش چشم م اقیبا اشت نبیخورد ز یزنگ م یعل یکه گوش هربار

 یبرخاسته و دور و اطراف را نگاه م یانتظارش به سر آمده باشد چون عل دیرس یخاطر اوست؟ اکنون به نظر م

و خدا را شکر گفت به  تنشس نبیزلب  يداد، لبخند رو یم یبه کس یدر پ یپ يها ینشان يسر کیکرد و 

 یافراد زندگ نیمهم است که مهم تر یکسان يکه برا نیکه به او داده، به خاطر ا یینعمت ها يخاطر همه 

 ....اش هستند

 :گفت نبیبرگرداند و رو به ز بشیاش را به ج یگوش یعل

 "!دنیما رو از دور د شیآت. دنبالت انیدارن م"ـ

حرف  نبیکم با ز یلیمدت خ نیالله که تمام ا. نشست و با تمام وجود از او تشکر کرد نبیلب ز يرو لبخند

 یم داریدر نگاهش پد یتیاز نارضا يشد، رنگ تازه ا یردوبدل م یاو و عل انیکه م یزده بود، با هر کالم
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د کن یم الیکه خ است نیخانم عاشق و بدب کیخورد  یدانست چرا هرکه به تورش م ینم نبیگشت، ز

هم  دیشا! آش نخورده و دهان سوخته بود يداشته باشد؟ قصه  یممکن است به او توجه شیاهایرؤ يشاهزاده 

 !کوچک است؟ یشمعدان کیکرد  یم الیداشت و هنوز خ تیکرد جذاب یاز آنچه که فکرش را م شتریب یلیخ

بالفاصله از  د،یتاب نبیبود که دردل ز يشد، مثل نور داریجاده ناگهان پد تیقابل رؤ يکه از انتها یلیاتومب چراغ

 دنیو الله هم از د یقدم جلوتر رفت، حاال عل کیگذاشته بود بلند شد و  شیبرا یکه عل ییتاشو یصندل يرو

 کیتحر پیفرانک با آن ت یحال وقت نیبا ا ،اش شاد بودند يزدند و از شاد یلبخند م نبیخوشحال ز يچهره 

 يبه اندازه  ایدن يرا تو يدختر چیو حس کرد ه دیلب الله خشک يشد، لبخند رو ادهیپ نیکننده اش از ماش

 ! ساده و محجب دوست ندارد نبیز

توانست  ینم گریکه د یدرحال دیو او را تنگ در آغوش کش دیرا به سرعت دو نبیتا ز نیماش يفاصله  فرانک

را غرق بوسه ساختند،  گریکدیتند و هم رف يقربان صدقه  یهردو حساب رد،یرا بگ شیاشک ها زشیر يجلو

 !از فرزادجان نثار فرانک کرد ابتیدوتا بوسه را هم به ن یکی نبیالبته ز

خوش و بش کند به  نبیاز آن که با ز شیفرزاد براحساساتش افسار زد تا بتواند رسم ادب را به جا آورد، لذا پ اما

کردند و الله ناگهان به  نیداشت، هردو در دل او را تحس مشانیتقد ژهیتشکر و کیوالله رفت و  یعل يسو

مرد  نیمجذوب ا یوقت کیکند که  کجهت بخواهد به او ش یب یکه حاال اگر عل افتیدر يشهود يتجربه 

سوخت که پشه هم از  یدلش به حال عل يلحظه ا يبرا! شده باشد، کارش زار است کلیو خوش ه پیخوش ت

 ! نکرده يکه ماده نبوده باشد خدا ردیگ یقرار م یمورد بررسشود بالفاصله  یکنارش رد م

از آن که متوجه حضور حسن شود مقابل فرزاد  شیشد پ یدلش داشت آب م يتو ایدن يکه تمام قندها نبیز

ستاره  کیحسن که اتکش را  اورد؟یو تشکر را به جا ب یبا او سالم و احوالپرس دیدانست چگونه با یو نم ستادهیا

 یدلش داشت حرص م يو تو کندذوق  نبیز دنیبود، اصال نتوانست از د یشاک یاال بابتش حسابزده و ح

کامال متوجه شد که حسن االن  نبیپر کرده است؟ ز) level-1( کیلوِل  انتیخورد که چرا کلن اش را با ج

را ) war(که برادرش وار  یوقت کی يهم ابراز احساسات را گذاشت برا نیهم يبرا ست،ین ایدن نیا ياصال تو

فرزاد . ساده قناعت کرد یسالم و احوالپرس کیباشد و موقتا به  رحالتمام سه ستاره برده و کامال س يبا سربلند

 :گفت رلبیبه حسن انداخت و ز یرفتار خواهرو برادر شده بود، نگاه چپ چپ يسرد نیکه متوجه ا

 ".ادیبسوزه پدر اعت يا"ـ

 :دیپاش شیبه رو ياو را از حسن منصرف کند لبخند که توجه نیا يبرا نبیز
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 ".تون نمیب یم گهیبار د هیشه  یباورم نم"ـ

 :تکان داد يزد و سر يلبخند زین فرزاد

 ".خوشحالم که حالت خوبه"ـ

 :با او بود شتریاختالط ب يبرا يدلش دنبال بهانه ا نبیز

 ".کنم یروزها براتون دردسر درست م نیهمه ش ا! نیممنونم که قبول زحمت کرد ایدن هی "ـ

 ".میش یحرف ها کدومه؟ تو خوب باش، ما هم خوب م نیا "ـ

 :گفت جانیکه فرانک بالفاصله با ه ندیبگو يگریزدیفرصت نکرده بودند چ هنوز

چه قدر  دنید یاجنّه که دفعه قبل نیچه قدر بامعرفت بودن ا نیجون باالخره دلت آروم گرفت؟ بب يز يز"ـ

راحت  التیخ گهیو د یکه پاك پاك ش اچهیدر يچاه فضوالت؛ حاال انداختنت تو يتو يو ناراحت شد دلخور

 "گه؟یاالن حله د! شه

 است؟ یتوانست درك کند که االن چه وقت شوخ ینم نبیز

 "!کوهان پس کله؟ ایدار يعجب دل خجسته ا"ـ

که از دهان فرانک  يکلمه ا يالله رو یول دیخند یم شانیپا به پا زین یعل. دندیشاد خند ییسه با صدا وهر

 :آمده بود زوم کرد رونیب

 "!اجنّه؟"ـ

 کیکرد  یبود سع دهیطفل معصوم د نیکه وحشت را در عمق چشمان ا نبیبه طرفش برگشتند، ز یهمگ

 :بخشد لیآن را تقل يجور

اسمش  یکه وقت ییهمون جا.... هست به اسم پشت کوه ییجا هیها  یکینزد نینگران نباش الله جون، هم"ـ

 نیباهم ازدواج هم دارن، هم یکنن و حت یم یدر کنار اجنّه زندگ ياونجا مردم عاد! يدیرو آوردم تو بهم خند

 "!بال رو سرم آوردن نیهمون آدم ا ینامرئ يو سربازا رمیاز اون دورگه هاش درگ یکیحاال من با

کرده است، فرانک  يگریبه وحشت کار د دنیبخش لیتقل يکه به جا دیالله فهم ي دهیپر يرنگ و رو دنید با

 :قفل شده گفت يبا دندان ها رلبینظر را داشت که ز نیهم قایهم دق

 "!يدیتو که به روح و روانش بار"ـ

هوش  یالله ب گرید هیتا چند ثان دیرس یشد، به نظر م رهیبه الله خ یو با نگران دیخشک نبیلب ز يرو لبخند

 دیداند با یلبش نقش بسته و نم يو تمسخر رو ياحمقانه مرکّب از ناباور يکه لبخند یشود درحال نینقش زم
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شده اند  دهیاجنه هم د یافتاده و حت يادیز يرعادیجور جاها اتفاقات غ نیبود که ا دهیچه کارش کند، قبال شن

 نیغروب و ا شیطرف شده بود، ساحل خلوت و گرگ و م يزیخوف انگ طیباور نکرده بود، اکنون با شرا یول

 نبیاصال ز!..... دو نیاز ا یبیترک انایاح ایکدامشان جن هستند و کدامشان آدم و  ستیکه حاال معلوم ن ییآدم ها

 !....يوا....؟یستیتو ک ستم؟یمن ک ستند؟یها ک نیشد؟ ا شیدایپ جااز ک اچهیناگهان وسط در

 دیترس یهم م یخود عل گریشد، حاال د دهیدر هوا قاپ یداد توسط عل یا از دست مهمان طور که تعادلش ر و

و فرانک انداخت و به  نبیبه ز يفرزاد نگاه مالمتگر. داشت بر وحشتش غلبه کند و مراقب الله باشد یسع یول

 یناخن خود را م ایلب  يگوشه  رابهم با اضط نبیفرانک و ز. الزم است برساند یرفت تا اگر کمک یطرف عل

به ترس راه  يو قدر دیایب رونیکلش ب ياز حال و هوا یکم کی دیبود با دهیحسن هم حاال تازه فهم دند،یجو

 ! دهد

باز و دهانش خشک شده بود، فرزاد  مهین شیباشد، چشم ها دهیالله به نصف رس ياریکه هش دیرس ینظر م به

 ینگاه یاش شد، عل یاتیو کنترل اعمال ح نهید هم مشغول معابگذارد، بع نیزم ياز او خواست الله را آرام رو

 :دیپرس دیکامال بر اوضاع مسلط است، با ترد دیبه نظرش رس یبه فرزاد انداخت و وقت

 "م؟یکن کارشیاالن چ دیبا دیدون یشما م د،یببخش"ـ

 :را راحت کند الشیخواست مثال خ فرانک

 "!عموم دامپزشکه د،ینگران نباش"ـ

 !محو شدن موجود بود يافق برا یکاف يبه اندازه  اچهیاطراف در شکرخدا

..... 

ندارد، بعد  تیبه واقع یربط چیاحمقانه بوده و ه یشوخ کیفقط  نیبود توانستند الله را قانع کنند که ا هرطور

 آورده شیکه فرانک برا ییرا با لباس ها سشیخ يزوج جوان و لباس ها یرفت داخل چادرمسافرت نبیهم ز

جز تحملش  يچاره ا یاش شد، ول یباعث ناراحت نیجذب تنش بودند و ا یبود معاوضه کرد که متأسفانه حساب

فرزاد هم به ظاهر فرانک را ! غر سر فرانک زد يشود قدر یروح ي هیتخل یکه کم نیا ينداشت و فقط برا

دخترانه  يجلوه ها یبار تمام نیاول يدر دلش خوشحال بود که برا یانتخاب مسخره سرزنش کرده ول نیبابت ا

 ! تواند شکار کند یرا م نبیز ي
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با !) شده بود یخوشحال و راض جانیه نیهم بابت ا یتازه کل( دیایکنار ب طیکه بهتر شد و توانست با شرا الله

و فرزاد هم  یکرد و عل ییرایبودند از مهمانانشان پذ ذیهم لذ یلیکباب شده که خ يازهایو پ ینیزم بیس

 .شدند قیبا هم گرم گرفتند و رف یحساب

به جا آوردند و به آن ها آدرس دادند و دعوتشان کردند که  یرسم قدرشناس شیفرانک و عمو یاز خداحافظ قبل

هم  یو اف ب نستاگرامیو ا بریشماره تلفن و اکانت وا. هم به پشت کوه بزنند يسر کیهروقت دوست داشتند 

 .آن ها بود انیردوبدل شده م یاطالعات شخص نیتر یهیکه جزو بد

 نیکرد که اگر تمام ا یفکر م نیبه ا نبیرفتند، ز یبه سمت پشت کوه م یخاک يمدت که از جاده ها تمام

ها و  یحد نسبت به پشت کوه نیتوانست تا ا یامروز م ایرا از سر نگذرانده بود، آ زیشگفت انگ يماجراها

 یهمان رنج ونیاش را مد یخاطرات زندگ نیتر نیریحاال شکند؟  تیمیو صم یکیمخصوصا فرزاد احساس نزد

به خدا  شهیاز هم شیتواند در آن نهفته باشد؟ او حاال ب یم يریبود چه خ دهیبود که روز اول از خودش پرس

از همه اعتماد  شیتواند ب یم یدانست به چه کس یکرد، دوست و دشمنش را شناخته و م یم یکیاحساس نزد

رخ نموده اند،  نیاز نفرت پنهان بود امروز مهربان تر از دوستان دروغ ینقاب ریز روزیکه تا د ییچهره ها. کند

دانست که  ینم دیکرد، شا یجلوه م زیو ناچ تیبه چشمش کم اهم گرانیزخم زبان و طعنه و آزار د گریحاال د

 تیو خالق تیامش با جدآر نیکه درع يو صبور یاست، دخترمنطق زیشگفت انگ راتییتغ نیخودش مرکز تمام ا

بنشاند، او  شیرا درست سرجا يزیسازد و هرچ شیآدم ها را رام محبت خو نیتوانسته سرسخت تر ودخ رینظ یب

منحصر به فرد خودش نظم را برقرار کرده و به همه درس  ي وهیرا خوب به جا آورده که به ش یرسم معلم

 .بود دهیبخش یزندگ

****** 

 »روشن هیسا«

و  ستمینگر یم رونیب کیتار يعقب، کنار حسن نشسته بودم و از پنجره به منظره  یصندل يطور که رو همان

فرانک  يکردند، دوست داشتم جا یبودم، فرزاد و فرانک آهسته باهم صحبت م شیخو يغرق افکار خسته 

 .... میخواهد بگو یم دلمو با او هرچه  نمیجلو کنار فرزاد بنش یصندل يآسوده رو الیباشم و بتوانم با خ

خورد،  یحالم داشت به هم م گریداده بود که د درهایفحش به کول رلبیبه حسن انداختم، آن قدر ز ینگاه مین

تا مجبور  اچهیدر نیهم يکردم تو یو پرت م دمیقاپ یاش را م یلحظه گوش کیبودم در  ارشیاگر صاحب اخت

 !دست به دامن سربازان مرپوژ شود افتنشی يشود برا
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 "!آدم باش لطفا... یکم هیحسن؛ داداش "ـ

اش برداشت و  یگوش يچشم از صفحه  يلحظه ا يکردم که برا یصحبت م یخیکه به زبان مر نیا مثل

 !هاه؟: یعنینگاهم کرد که  يجور

 هیاز چند ثان شیب د،یایب رونیباش  يمجاز يدهکده  يفرصتش دادم تا عالم واقع را درك کند و از تو هیثان چند

 :داشت یابیو باز رفرمتییتفکر جهت تغ قهیبه چند دق ازیتا بفهمد چه گفته ام و تازه جوابش ن دیطول کش

 "!کردم؟ ییمگه چه خطا"ـ

 شیکه به او بفهمانم خطا نیا يکار از دست من خارج است و برا نیاحتماال ا م،ینگو يشتریب زیدادم چ حیترج

 !مبرم به کمک کوهان دارم ازیکجاست ن

شدم  رهیخ یبه طور نامحسوس به کس زیکه دوباره مشغول کار خودش شد و من ن دیطول نکش شتریب هیثان چند

چسبناك راه  يلباس ها نیمن در مقابل او مجبور بوده ام با ا شیپ یاز ساعت..... و آخرتم را ساخته بود ایکه دن

 يکند پتو یم تمیوانمود کردم دارد اذ کههوا  یخنک يبه بهانه  میودو الله ب یکه کنار عل یبروم، تا وقت

درون  اورم،یتوانستم آن را با خودم ب ینم گرید یبعد از خداحافظ یبودم، ول دهیچیرا همچنان دورم پ یمسافرت

شوم  ادهیپ نیاز ماش یدانستم وقت یبود، نم ختهیمسخره به شدت معذب بودم و اعصابم به هم ر يلباس ها نیا

 نیچن ییدختر با چه رو نیراه بروم؟ اصال مانده ام هاج و واج که ا دیچه طور با مچشم آن همه نامحر يجلو

 یکیکاتول نقدریتو که ا ندیگو یها به من م یلیخ! گریجور است د کیپوشد؟ خب؛ هرکس  یم ییلباس ها

و  تدس یلیو خ ستمیچادر راحت ن ندارم بدهم، به هرحال من با یواقعا جواب ؟یکن یچه چادر سرت نم يبرا

دخترانه  يبه تن کنم و اجازه ندهم جلوه ها دهیخوب و پوش يمانتو کیکه  نمیب ینم یاشکال یاست، ول رمیپاگ

کردم که قبل از  یفکر م نیتمام مدت به ا یمسخره به نظر برسد ول یلیخ دیشا. گذاشته شود شیام به نما

 ....درخواست کنم يزیاز فرانک چ دیشدن با ادهیپ

اگر فرض را بر  نجایهستند، پس تا ا یازدواج با هم داشته باشند محرم نسب يبرا يام اگر دو نفر عزم جد دهیشن

 يمانند من عزم جد زینکرده ام، اما واقعا چه قدر احتمالش هست که او ن یدر برابر فرزاد گناه میبگذار نیهم

است  نیاش ا یدرباره اش نزده معن یحرف چیو او ه امقه ام را گم کرده حاال که حل ایازدواج داشته باشد؟ آ يبرا

منحصر  يها وهیخواهد با ش یقبل م يبار هم مثل دفعه  نیا ایمراسم ما تمام شده؟ آ یموقت و ب يکه نامزد

خواهد  تیاهم يبه رسم و رسومات جار لونیاپس کی ایام  یسر خانه و زندگ میایبه فرد خودش از من بخواهد ب

 داد؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٤٧٤ 

صفر برساند، صفر که  کیبازگشت مان به پشت کوه به نزد ریتوانست زمان را در طول مس یافکار م نیا تمام

و  افتهی یحالت منف میشوم که زمان برا یکنم آنقدر در گذشته ها غرق م یحس م یگاه..... چه عرض کنم؟

 .... گذشته و حال سرگردانم نیب

 :فرزاد به خود آمدم زیدل انگ يصدا با

 "؟يحرف زدن ندار يحوصله  نب؛یز"ـ

 ....ییاعتنا یو ب زیهمه پره نیشد مرا مخاطب قرار داده باشد، آن هم بعد از ا ینم باورم

 "چه طور مگه؟"ـ

 ".یساکت یلیآخه خ"ـ

 عیضا یلینه؛ خ! وسط چه کاره اصنم؟ نیمن ا دیشما مشغول صحبت با هم هست یکه وقت نیا ا؟یخدا میبگو چه

 !گریاست د يباز

 ".امیکنار ب طیکشه تا با شرا یطول م. آشفته م یکم هیهنوز ... خب"ـ

 :بار فرانک جواب داد نیا

حرف  یسرم اومده بود االن دوست نداشتم با کس ییبالها نیهمچ هیمن هم اگه . يخب آره؛ حق هم دار"ـ

 ".بزنم

 :کردم سوء تفاهم را برطرف کنم یسع فورا

 ".کنه یسرم درد م یکم هی)..... بگم آخه؟ یچ......(ستین نی؛ منظورم انه بابا"ـ

از  یواضح ریبه من که پشت سر فرانک نشسته بودم انداخت، هرچند که مسلما تصو ینگاه نهیآ ياز تو فرزاد

 :نداشت اریمن در اخت

 يریاگه سردرد نگ. یکن یمسافرت م يهست که بدون استراحت دار يسه چهار روز هیفکر کنم حداقل "ـ

 ".یدرکن یو خستگ یمزاحمت بشه تا هرقدر که دلت خواست بخواب یذارم کس ینم گهیامشب د! بهیعج یلیخ

 ...لطفش ممنون بودم از

 "!البته؛ اگه مرپوژ بذاره"ـ

 :زد يشخندین

 يننه  شیاراده کنه فرستادتش پ ه،یمشت آت يتو شیحاال زندگ نیکارش تمومه، هم گهیمرپوژ د"ـ

 ".امرزشیدانخ
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 :کردم تیحما یطانیموجود ش نیاز ا یچه حساب يدانم رو ینم

 ".اگه دشمنمون باشه یحت م،یبهتره واسه همه طلب مغفرت کن"ـ

 :دیکش غیج بایتقر فرانک

 "؟يشد وونهید! ؟یچ"ـ

 :دمیکش یآه

.... ش دفاع کنه لهیقب سیاز رئ.... خواسته یم. داشته یلیبه هرحال اون هم واسه خودش دال!.... دونم؟ یچه م"ـ

 "م؟یکن یمگه ما از مملکت خودمون دفاع نم

 :کرد اشتباه مرا برطرف کند یسع فرزاد

 ".دفاع از حق فرق داره با دفاع از باطل"ـ

 :سرکالس خوانده بود شیافتادم که کوهان مدت ها پ یانشائ ادیبه  ناگهان

 دیدوتا رو واقعا شناخته؟ شا نیادعا کنه اتونه  یم یباطل؟ کس یحقه ک یکه ک میاز کجا مطمئن باش"ـ

 ".کرده که دفاع از سلطان کار درسته یداده شده، حس م يمغز يمادرمرپوژ هم شست و شو

 گهیکه د يزیچ نیچن صیتشخ. دفاع حقه و تجاوز ناحق. شناخت یاهل حق رو هم خواه ،یحق رو بشناس"ـ

 "نداره؟ يکار

و  میزن یلنگ م یلیموضوع خ نیا يتو میداشته باشه هرچند که ثابت کرد يکار دیما آدم ها نبا يبله؛ برا"ـ

اوضاعمون، اجنه  نهیا میما که آدم یول 0و آخرتمون بهشت بود ایدن میاگه تا به حال حق و ناحق رو شناخته بود

براشون  فهیدن که به عنوان وظ یانجام م ور يهمون کار مایچاره ها مستق یکه اصال قدرت استدالل ندارن؟ ب

 میما چه کار کرد! کنن یشون عمل م فهیمورد از ما جلوترن چون به وظ هی نیحداقل تو ا..... شده فیتعر

هم انجام  یاگه کار خوب یحت..... میگرد یم هیدنبال هزارتا توج میکن یکه م یواسه هراشتباه..... تاحاال؟ فقط

 "!میکن یم ییکه به خود خدا هم خدا ردمونیگ یغرور م نیهمچ م،یبد

نطق غرّاء دل و درونم را پر کرده  نیبابت ا يحاکم شد، چنان غرور نیماش ياز آن سکوت بود که بر فضا بعد

 دهیکش رونیب الیحسن از عالم خ يمرتب بودم، ناگهان با صدا يکف و سوت و هورا کیبود که هرآن منتظر 

 ...مشت لجن کیافتادم وسط  کراستیشدم و 

 "!!!تسال دنیتو روحت ه يا"ـ

 :کوهان بود يصدا هیدانم چرا شب یوجدانم نم يندا
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 »!؟يارائه داد یپژوهش یمقاله علم يجمله ا هیجواب  هی يبه جا بازتو«

 :دیکش رونیب يشرمسار يرا شکر که فرانک مرا از آن حال و هوا خدا

 "ست؟ین ادتی یچیواقعا ه یعنی اد؛ینم ادمی یچیه یگفت دنیازت پرس یگفت هرچ یالله م"ـ

 ....فکر کردم یکم

 يکه به اندازه  میذاشت یم نیاگه فرض رو بر ا یتونستم بهشون بگم، حت یرو نم زهایچ یلیمن خ.... خب"ـ

 یم ونیم و دارم هذ وونهیکردن من د یبود که فکر م نیرو داشته باشن، اقلش ا قتیحق دنیشجاعت شن یکاف

 "!گم

 :داد لمیتحو یلبخند کج فرانک

 "!ینه که چه قدر هم نگفت"ـ

 :دمیکش رونیخنجر زبانم را از غالف ب! بدجنس

 "!ا؟یدیکش شیمسخره ت بحثش رو پ یخوبه خودت با اون شوخ"ـ

 :نداده بود که فرزاد دخالت کرد یجواب هنوز

 "؟یاون دوتا رو دست به سر کن یخواست ای ادینم ادتی يزیحاال واقعا چ"ـ

مثل برق و باد از  انیم نیا يزیچ یآوردم و گاه یرا به خاطر م يا رهیت يها هیبه ذهنم فشار آوردم، سا یکم

 ....کرد یذهنم عبور م

دستشو از پشت فشار داد  یکیشدم که  یداشتم خفه م..... کردم یدفعه دود همه جا رو گرفت، سرفه م هی "ـ

تنها .... ستین ادمی یچیه گهیهوش شدم و د یبعدش ب د،ید یرو نم ییواقعا چشمام جا گهید..... دهنم يرو

 یانگار بدنم متالش... دهینور شد همطلق و بعد دوبار یکیبعدش تار د،ینور شد هی ادمه،یمبهم  یلیکه خ يزیچ

 "....کرد فشیشه توص یشد و دوباره از نو ساخته شد، نم

 :دیکش یآه فرانک

االرض چه  یط میدیفهم یم االن يموقع جابه جا شدن به هوش بود ایاگه خاطراتت محو نشده بود "ـ

! میایو م میر یم میدار نیکه ما دو ساعته با ماش یدر حال نجایلحظه رسوندنت ا هی يها تو نیآخه ا! استیجور

 ".هم داره یعلم هیتوج هیحتما سرعت اجنّه 

 !آخر است تیلحظه وجود من و احساساتم در اولو نیفرانک در ا يکردم برا حس

 "!ياریعالمت سؤال بزرگ درب نیشم بلکه شما سر از ا کهیت کهیاومد ت یمن هم بدم نم! بله"ـ
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 :دیخند یکم دیترد با

 "!جون يز ينبود ز نیمنظورم ا"ـ

 :دیغرّ فرزاد

 "؟يدیبار آخرت باشه فهم!! يز ينه ز نب؛یز"ـ

 :داشت نشیآماده در آست شهیجواب هم کیهم  فرانک

 "!اوف"ـ

 !) حسود(

**** 

 ایدن يکجا..... و درخشان زیپولک ر اردهایلیاز م زیشب لبر اهیبود ومخمل س کیهوا کامال تار میدیرس یوقت

 دارد؟ یآسمان باشکوه نیچن

 :شد، پشت سرش هم فرزاد رفت که بالفاصله فرانک را صدا زدم ادهیبود که پ یکس نیاول حسن

 "....فرانک جون"ـ

 :برگشت و نگاهم کرد ن،یماش رونیب شیپا کی

 !)فرزاد يحظ کردم از جذبه ( "!نب؟یز یعنی؛ ...يز يجونم ز"ـ

 خواسته ام را مطرح سازم؟ دیبا يچه جور نمیکردم بب نیسنگ سبک

 "؟ياریچادر برام ب هی.... شه یم"ـ

 :نیبه سقف ماش دیچسب ابروانش

 "!؟یچ يچادر برا"ـ

 "!تنمه ویکنم ما یحس م يکه تو آورد يزیچ نیمن با ا"ـ

 :کرد مجابم کند یسع

از ! اونجا میگذره ها؟ همه دور هم جمع یخوش م شتریجهنم ب یشده، ول یبهشتت اوک طیدونم بل یم ن؛یبب"ـ

 ".ما گفتن

 :دمییاز حرص دندان به هم سا! کند یاستاتوس بلغور م میام، او دارد برا یدر چه حال من

 "!هیکیبهشت و جهنّمم  افهیق نیبا ا"ـ

 :اخم کرده ایخندد  یکه معلوم نبود م یبه دماغش داد درحال ینیچ
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پدرته،  يکه جا يدد. ستیکس چشمش ناپاك ن چیه نجایا! بابا يامامزاده ا میدیلوس نکن خودتو؛ فهم"ـ

 ".....کوهان هم که نه،یب ینم نهیرو جز سک یهم کس هانیک

 :اکتاو باالتر بردم و حرفش را قطع کردم کیرا  میصدا

 "؟یفهم یکنه، م ینگاه م شیهست که به لطف مرپوژ به من به چشم همسرفعل نجاینفر ا هیل حداق"ـ

 :داشت منصرفم کند یحال هنوز هم سع نیرا گرفت، با ا منظورم

 ".کنم یم شیکار هیدر،  يتا جلو ایحاال ب"ـ

فراز و  ادیخوشم نم. چمیکه دورم بپ يزیچ هی ای ياریچادر برام ب هیخورم تا  یتکون نم نجایفرا من از ا"ـ

 "!بخوره نیتخم یبا نگاه کس میعیطب يفرودها

داخل  شهیبرگشت و سرش را از ش نیفرزاد به طرف ماش کدفعهینداده بود که  يآخر نیبه ا یفرانک جواب هنوز

 :کرد

 "د؟یش ینم ادهیشما دوتا چرا پ"ـ

 :نازك کرد یفرانک پشت چشم دم،ین گزلبم را به دندا ياز او برگرفتم و گوشه  یشرم آلودم را به نرم نگاه

 ".خواد یچادر م ن،ییپا امینم ينجوریگه ا یدرآورده، م يباز سیخانم واسه م قد"ـ

و در مواقع مختلف تم  کاستیآمر ي لکردهیکه تحص نیدهد، ا ینشان م یدانستم االن چه واکنش ینم

خودش  ي رانهیسختگ يو تا حد یسنت دیتوانستم منکر عقا ینم یدر رفتارش مشهود است قبول؛ ول يروشنفکر

 .... نبود ینیب شیقابل پ میعنوان واکنش او برا چیو برادرش هم شوم، پس به ه

 :کرد گفت ینگاهم م نیکه با تحس یکنج لبش نشست و درحال ینامحسوس لبخند

 ".ارمیاالن برات م نیهم"ـ

 يجلو ي شهیشد، از پشت ش ادهیگفت و پ يفرانک با اجازه ا. کرد که به همراهش برود يبه فرانک اشاره ا و

 ینم ریمرد س نیا ي دهیدرشت و ورز کلیه دنیاز د ند،یگو یبه هم م ییزهایچ کیکه دارند  دمید نیماش

را باز کرد و منتظر ماند تا  نیدر ماش ،گلدار برگشت یچادررنگ کیبعد فرزاد با  هیکلبه و چند ثان يشدم، رفتند تو

 :فاصله گرفت و گفت یکم یول رمیشوم، دستم را جلو بردم تا چادر را از او بگ ادهیپ

 ".کنم یم دایپ مانیبه انتخابم ا شتریب میر یجلوتر م یهرچ"ـ
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داشت سالنه سالنه  گریکه بارد يغرور ایاو بود  ریدلپذ فیدانم؛ تعر یرا نم لشیرعشه به جانم افتاد، دل یکم

قدم مانده به  کیآورد و  یوجودم سربرم رخاكیتسال ناگهان از ز دنیکرد و مثل ه یدل و درونم را پر م

 !کرد؟ یرا نابود م میتمام دستاوردها ،يرستگار

 "ش؟ید یپس چرا نم ،یکن یشما که درکم م"ـ

 ".دم یشو، بهت م ادهیپ"ـ

 :کردم لج

 ".شم ینم ادهیتا سرم نکنم پ"ـ

 :ابروانش نشست انیاخم م یکم

 "؟یکن یهم حجاب مواسه من "ـ

 است مگر؟ يخاله باز م؟یخودش کرده؟ االن مثال زن و شوهر شیپ يفکر چه

 "فرزادخان؟ هیچ هیاالن فرق شما با بق"ـ

 :امدیخوشش ن ادیز

 "گه؟ید ياحکام که بلد م؟یمگه ما باهم قرار نذاشت"ـ

 :و محکم کردن جاپاست يریموقع اعتراف گ نیکردم بهتر فکر

 "ه؟یازدواج با من جد يشما واقعا عزمت برا"ـ

 !خاك بر سرت یعنینگاهم کرد که  يجور

 "ست؟یمعلوم ن"ـ

 بشیو بعد بالفاصله دست در ج دیدست چپم لغز يرو زیلمس کردم، نگاه او ن اریاخت یحلقه ام را ب یب انگشت

 :برد

 ".دونمجلو تا بهت برش گر اریدستتو ب! بود دهیجاست، مرپوژ ازت دزد نیا"ـ

 ...را درآغوشم پنهان کردم دستم

که  نیبود واسه ا يجور نشونه گذار هیدرواقع .... قبول کردم میکه داشت یخاص طینه؛ اون موقع به خاطر شرا"ـ

 "!کنم يکار نیپدرم حق ندارم چن يمن بدون اجازه .... اما حاال م،یریمچ بدلم رو بگ میبتون

 :دوختم شیبایاندازه ز ینگاه معذورم را به چشمان ب آنگاه
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االن . رم یمن طبق چارچوب ها جلو م یول د،یکن یچیسرپ یاز قواعد عرف دیتون یم دیشما هرقدر که بخواه"ـ

 ".رمیپذ یهم تا پدرم اجازه نده اون حلقه رو نم

 !ام کند ياز او خواسته بودم مثل آدم خواستگار زیتروتم یلیخ

 :داشت گفت یاز مست یه رنگکه ت یگرفت و با نگاه میرا به سو چادر

 "!زمیعز یتو بگ یهرچ"ـ

 .....بودم دهیبود که در تمام عمرم شن يکلمه ا نیتر نیریش »زمیعز« نیا و

فاصله گرفته و مشغول صحبت با  نیاز ماش زیاو ن دم،یچیرا دور بدنم پ سایآتر یکه چادر گل منگل يفاصله ا در

 .نداشت مسلّما یزنگ زده و البته به من هم ربط یبه چه کس دمیاش بود، نفهم یگوش

هنوز همه . بود دایپ واریاز در و د يآثار آتشسوز! شده بود يکلبه رفتم، عجب آشفته بازار يسرش به سو پشت

حال و احوال و  انیم. دندیآمدند و احوالم را پرس میبه سو یمن با خوشحال دنیبودند و با د سایاطاق آتر يتو

و  ستینگر یبه من م ظیغل یکه با اخم دمش دیمتوجه جاو میکرد یردوبدل م گریکدیکه با  ییابراز محبت ها

 یبه نظر م یشاک یفرزادخان قدم زده ام حساب يپا به پا يو خرسند تیرضا تیدر نها يطور نیکه ا نیاز ا

 :شود نیحال اصال نگذاشت سر دلش سنگ نیگرفتم، با ا لیسردتر تحو یبه او کردم و جواب يسالم سرد. دیرس

 "!خوش گذشت؟"ـ

 :درخور حالش دادم ینداشتم، پس جواب يسؤال احمقانه ا نیتوقع چن اصال

 "!دفعه بعد واسه شما شاالهیا"ـ

را  یینه بال ندیشعور که حضور فرزاد را در کنارم پررنگ بب یب نقدریآدم ا یعنی. را گرفت و ساکت شد منظورم

 !که از سر گذرانده ام؟

 :وزوز کرد رگوشمیز فرانک

 ".حال اومد گرمیول، ج يا"ـ

 دنیام از د یکردم، مطمئنا هرگز در زندگ رزادخانیاز عشق به ش زیگرم و لبر یرا فرو خوردم و نگاه لبخندم

 :جواب داد و گفت يلبخندم را با لبخند.... پدرخودم ینکرده بودم حت یحد احساس خوشحال نیتا ا یکس

 "!به خونه يخوش اومد"ـ

 ....شوم؟ یخانواده حساب م نیمن هم عضو ا یعنی!! خونه؟

 "!بابالنگ دراز یمرس"ـ
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داشتند  یچه شباهت د،یبود خند ستادهیوبه همراه کوهان که کنارش ا دیتازه سبز شده اش کش يبه کله  یدست

 ! ه ساعت دلتنگشان شده بودمدو س نیکه چه قدر در ا يوا! ییپدروپسر استثنا نیا

 چیبود به خود آمدم، تحت ه دهیمادر مهربان درآغوشم کش کیمثل  شیپ یکه لحظات یآت يبا سرفه  ناگهان

به  زیآم طنتیش يخنده  کی! شد ینم شیاهایکونگ رؤ نگیمن و ک یاحتمال یارتباط عاطف الیخ یب یطیشرا

 .....و بعد میداد لشیهمراه فرانک تحو

 يسوخته  مهیبسته شده برتخت ن يباشکوه که با دست ها یسیتند يو ناگهان زوم شد رو دیچرخ نگاهم

پخش  زیتخت ن يرو یو از بس بلند بود حت ختهیدورتادورش ر اهشیس سوانیاز گ ینشسته بود و خرمن سایآتر

و  نهیانم ماند، تنفر و کچشم رد رهیبرداشت و خ نیبا نگاهم چشم از زم.... بود ختهیهم ر يبررو هیال هیشده وال

درباره  زیاغراق آم يحس کردم، اگر او مرپوژ است، تمام قصه ها رینظ یو ب ییدر آن نگاه استثنا کجایخشم را 

پراند  یم یو کم سن و سال هوش از سر هرکس زنقشیدخترك ر نیا ییبایز.... کنم یرا باور م زادگانیپر ي

 !زن کی یحت

کوهان  ایمرپوژ و عالقه اش به کوهان گفته بودند، آ يکه فرانک و فرزاد با هم درباره  ییآوردم حرف ها ادی به

داشت و  یاز آب یکه ته رنگ اهشیمقاومت کند؟ چشمان درشت و س ریناپذ فیتوص ییبایز نیتواند دربرابر ا یم

تا جنون بکشانند  نفر را کیکه  نیا يبراکرد هرکدام  یم يپرپشت چهار زن برابر يکه حجمش با مو ییموها

کند؟  یم یگوشیمن باز يهنوز رو دیچرا نگاه فرزاد و جاو يدختر نیکنم که با حضور چن یبود، تعجب م یکاف

و محو  دهیکلش مسخره اش کش يفرانک و باز يدست از تماشا گرید دیرس یالبته فعال فقط حسن به نظر م

 رغمیگشت، چون ظاهرا عل یدل بستن به او م يبرا یلیدنبال دل ایگو کهطور هم کوهان  نیاوست، هم يتماشا

 یکنم کار چندان سخت یآمد که فکر نم یکنار م طیبا شرا يجور کی دیاو انتخاب شده بود و با ياز سو لشیم

خودش کند که فراموش کنم تا  ییبایز ریذهنم را درگ دیبا نقدریچرا ا یلعنت! باشد زیبت سحرانگ نیدر برابر ا

 دشمنم بوده؟ نیبدتر شیپ یساعت

 :گفت یشد، آت یکه به هم طوالن نگاهمان

 "!دست بسته خدمت شما ؛یهم بدل جنابعال نیا"ـ

 ....با خودم کلنجار رفتم يقدر

 "کنم؟ کاریچ یدبستان يدخترکوچولو نیبا ا دیجون، من االن با یآت"ـ

 :باال انداخت يا شانه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٤٨٢ 

 ".آرومت کنه یکم هیکه  يا گهیهرکار د ای ،یاستنطاقش کن ،یباهاش حرف بزن یتون یخب م"ـ

 ....کردم بغض

 ".شه یجبران نم یاستنطاق چیکه از من سوزونده با ه یعمر و آبرو و آرامش"ـ

 :زد ادیسرم فر بایسکوتش را شکست و تقر ناگهان

محکوم  يجا. خنده داره! هه ؟يحاال تو ازم طلبکار ؟یشه لعنت یپر م يزیمادرم با چ یخال يجا یکن یفکر م"ـ

 "!و متهم عوض شده

 ...برداشتم شیبه سو یبر خالف ظاهر پرظرافتش کامال خشن و دردناك بود، قدم شیصدا

جهنم شدم؟ من  نیکه من ناخواسته وارد ا یباور کن يخوا یگناهم؟ چرا نم یبگم که من ب یبه چه زبون"ـ

خواست منو بکشه  ی، سلطان مکه باعث مرگ برادرت شده بود نداشت یروحم هم خبر از اون معلم سنگدل

. شوم رو تحمل کنه مطلس نیا دیشه با یمدرسه م نیکه وارد ا یهمون طور که بهش القاء شده بود هرمعلم

 "کردم؟ یاز حق خودم دفاع م ایشدم  یم میتسل دیمن با

 :آرام شد يکننده ا ریبه طرز غافلگ شیرا لرزاند وصدا شیلب ها بغض

همون قاتل مؤثر بود و  يقاتل اون پسربچه فقط رو ينابود يبرسونه، جادو بیخواست بهت آس یسلطان نم"ـ

اون  ریتأث يایجونشون رو بردارن و فرار کنن، سلطان طبق بقا ایحق انتخاب داشتن که بمونن  يبعد يمعلم ها

.... کنه چون ورق برگشت يکار هتینتونست عل دیبه تو که رس یقبل از تو رو آزار داده بود ول يطلسم معلم ها

 "....نه به خاطر اون سگ، چون عاشق تو شده بود

 ....حرف شوکه شدند نیکه در اطاق بودند از ا یکسان يهمه  یحرف بند بند تنم را لرزاند، حت نیا

 :ادامه داد مرپوژ

ما اونو به کشتن ش.... یول.... خواست با تو ازدواج کنه یشد، سلطان م یوارد معرکه نم یاگه اون سگ لعنت"ـ

 "!همه تون باهم.... نیداد

 ....فرونشستم نیزم يو رو واریبه د دیکه ناگهان پشتم چسب یقدم به عقب برداشتم تا جائ يناباور با

 :دیپرتحکّم در یسکوت حاکم شده بر جمع بهت زده را با لحن يپرده  فرزاد

 "!ارمیتا خودم شخصا دخلش رو ب یگفت یزودتر م"ـ

خواست  یاو م! است؟ نیپس قصه ا! تر از من متنفر بود شیظاهرا از او ب د،یاو چرخ يمرپوژ با خشم بر رو نگاه

 يکه من انتخابش کرده ام پا به پا يمانع ازدواج من و فرزاد شود چون دل سلطان را شکسته بودم؟ چون مرد
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من و فرزاد نبود جز  نیب یحس چیزمان ه آندانم  یکه من م یهرچند تا جائ.... من در آن معرکه وارد شده بود

است  زیعز میکه چه قدر خاطر او برا دهیعالقه درآورده و فهم نیاحترام متقابل، اما به هرحال مرپوژ سر از ا کی

 !بسته است شمیرا به ر دیخودش جاو الیام گرفته و به خ یبه حذف او از زندگ میکه تصم

کرد با فشردن شانه  یبالفاصله آمد طرفم و سع زیجمع کردم، فرانک نبغلم  يضعف رفت و زانوانم را تو میپاها

که کالمش را گم کرده  يباز مهیو بادهان ن میبگو يتر شیب زیام از روبه راه بودنم مطمئن شود، نتوانستم چ

 :بلند گفت يشد و کوهان فورا با صدا بلند یگوش کیاز  یفیضع يصدا ان،یم نیماندم، درا رهیبود به مرپوژ خ

 "!مرد میاس داده، نوشته مش رح عقوبی "ـ

باز مانده و  مهیدهانش ن ست،یبه کوهان نگر يکرد و با ناباور رییمرپوژ از آن حالت پرنفرت تغ ي چهره

 !چشمانش تا حد امکان گشاد شده بود

 :رو به مرپوژ برگشت و گفت کوهان

که  ییتو!... یحواسم نبود نصفه جن د،یببخش.... ها ؟یاصال تو آدم! ؟یعوض يخودت هم رحم نکرد يبه بابا"ـ

 )کرد یواضح يو به خودش اشاره ( "!؟یکن یفردا روز به شوهرت رحم م يبه پدرت رحم نکرد

 :گفت رلبیکه فقط ز دیاو را نشن يها نیانگار توه مرپوژ

 "!نه يوا يا.... بابام"ـ

بال را سر  نیطر پدرش ناراحت شود، مگر خودش احرف ها باشد که به خا نیسنگدل تر از ا دیکردم او با حس

 :سؤال مرا داشت قایهم دق یآت اورده؟یاو ن

 "نه؟یاز ا ریغ ش،یروز انداخت نیخودت به ا"ـ

 :گفت صالیصورتش را پوشاند، با است شیاز موها يافکند و قدر نییسر به پا مرپوژ

سرش  ییخواستم بال یکنن که فعال نتونه از زبونش استفاده کنه، من نم يمن فقط ازشون خواستم کار"ـ

 "!کنم که مرده باشه یباور نم ارم،یب

 ...را کنار گوشش گذاشت یشد و بعد گوش يریچشم از او برداشت و مشغول شماره گ کوهان

 "...االن؟ ییتو کجا عقوبی! الو؟"ـ

.... 

 "ن؟یتمام مدت تو و اصغر مراقبش بود یعنی"ـ

.... 
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 "باهاش رفته؟ یک"ـ

..... 

 "حرف هاست؟ نیاالن مگه وقت ا! ؟یچ"ـ

..... 

 "...نیایب ستیخب باشه، اگه سختتون ن"ـ

..... 

 "!چند نفرن اونجا؟"ـ

.... 

 "هاجر چه طوره؟"ـ

.... 

 "داشته باشه؟ یربط دیمگه حتما با! به تو چه؟"ـ

..... 

 "!ه؟یالیرو بپرسم، خ ایو ثر بایخو دلم نخواسته حال ز "ـ

.... 

 !)حد ناراحتش نکرده باشد نیکه خبر مرگ پدرش تا ا دیرس یمرپوژ درهم تر شد؛ به نظر م ي افهیحس کردم ق(

 "!فعال. میباشه، منتظر"ـ

 :داد حیبه جمع متفکر انداخت، آنگاه توض یتماس را قطع کرد و نگاه و

 هیهوش بوده، فقط  یگه تمام مدت ب یر مراقبش بودن، مو اصغ عقوبیاز صبح که منتقلش کردن درمونگاه، "ـ

 الیخ یرو ب یشون داده و دار فان لیتحو فیمشت اراج هیهاش  ونیهذ يبه هوش اومده وتو يا قهیچند دق

 "!کنه، روانش خجسته ست فیواسه مون تعر نجایا ادیاصرار داشت ب عقوبیاالن . شده

سلطان  رینحوه صحبت کردنش ارائه دهم، تمام مدت ذهنم درگ نیبه ا یاعتراض اناینگاهش نکردم که اح یحت

 ....به جانم انداخته بود یباطل نشدن یحرف طلسم نیگفت، انگار ا یبود که مرپوژ درباره اش م یو عشق

عشق کشته شود، او قصد  کیرسد، حقش نبوده به خاطر  یبه نظر م زیبهتر شد که مرد؛ هرچند رقت انگ دیشا

ماند و مرا  یدل نازکم؟ اگر زنده م نقدریمن چرا ا ایآه خدا... مرگ نبوده قیمرا نداشته پس ال رساندن به بیآس

 زشیآن حاالت غم انگ ادیترحم کنم؟  احساستوانستم نسبت به او  یکرد با او ازدواج کنم، بازهم م یوادار م
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 میئن بودم اگر او را دژخکرد، مطم یبه من منتقل م ریناپذ فیتوص ینشست و حس یتپه م يافتادم که رو

نسبت  یوابستگ يحس خزنده  نیو دلبسته اش شوم، من ا فتمیب شینپنداشته بودم احتمال داشت به دام جادو

مرا  رانسانیغ کیکه  نیو نسبت به آن نگران بودم، وحشتناك است تصور ا افتهیبه او را بارها و بارها در خودم 

 !کشد ریام را به زنج یگرداند و زندگ شیمسخ افسون خو

 نیا دیمن االن با د،یرس یمنصفانه تر به نظر م یکم يریانتقام گ يمرپوژ برا لیدل گریهرحال اکنون د به

 يدایبا سلطان ش يمادرش؟ به جرم همدرد يبرا يکنم؟ به جرم عزادار ستیسربه ن یدخترك را به چه جرم

 ....يوا ياش؟ ا لهیقب

از بگو  يدادم و به فکر فرو رفتم، همهمه ا هیتک واریبه د يگوشه ا دم،یشناز صحبت ها ن يادیز زیچ گرید

نمانده  ادمیهم از آن حرف ها به  يزیحواسم اصال جمع نبود و چ یول دمیشن یافراد حاضر در جمع م يمگو

 دهیکش رونیدرهم و آشفته ام ب ارکوهان از افک يو اصغر آمدند، با صدا عقوبیکه  دیساعت نکش میاست، به ن

 :شدم

 یعنی! ؟يهمه پشم و پاقال از کجا در آورد نیساعت از عزادارشدنت نگذشته، ا میاصغر هنوز ن! الیواو"ـ

 "!دهیمشت پاقال درهم تن هیمونه جز  یاز اصغرت نم يزیچ گهیتاچهلمش د

 دمیمبود، آخر نفه صیقابل تشخ دشیسف کدستی يو پشم فقط با دندان ها شیآن همه ر ریاصغر از ز ي خنده

 !پشمالوست؟ نقدریبچه چرا ا نیا

 يرو یساختگ ي هیگر يصاحب عزاها در آغوش گرفت و قدر ي وهیبود، کوهان او را به ش عقوبینوبت  حاال

 :دیهم کردند که باعث خشم مرپوژ شد و غرّ يشانه 

 "ها؟ یعوض دیرو تمومش کن يشه مسخره باز یم "ـ

 :رونیاو جمع شد و چشمانشان از حدقه زد ب يو اصغر به سو عقوبیلحظه حواس  کی در

 "کوهان؟ هیک گهید نیا"ـ

 "!هیعجب لعبت"ـ

 :شد یرتیغ کوهان

 "!امرزیخداب میبنده؛ دختر مش رح ي ندهیهمسر آ: کنم یم یمعرف! دیکن شیهو؛ چشماتونو درو"ـ

 :هیرگریزد ز یساختگ یدوباره به حالت و

 "!يوا يپدرخانمم ا"ـ
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و وحشت  رتینداشتند، دهانشان از ح نیتحس یحت ای يکدام شان حالت مسخره باز چیه عقوبیاصغر و  گرید

اصغر گذاشت و  ي نهیس يبود سکته کنند، کوهان دستش را رو کیشده بودند و نزد رهیباز مانده و به مرپوژ خ

 :به عقب هولش داد یکم

 "ن؟یدیهو؛ چتونه؟ مگه جن د"ـ

 :کرد یم ياریرا آب شیداد قطعا سبزه زارها یقورت نم و اگر آب دهانش را دیاصغر آشکارا پر رنگ

 "گه؟یجن زاده ست د... ج... یعنی مه؟یرح....مش.... دختر نیا.... ي ي يا"ـ

 :خودش را به آن راه زد کوهان

  ".یکن یاحترام یبه خانمم ب نمینب گهید زاد؛یتازه شم جن زاده نه و پر وونه؟ید یترس یچرا م! گهیآره د"ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دایکامال پ نشیاز نگاه خشمگ نیکرد، ا یحال نم یطیشرا نیکوهان در چن یلودگ نیمرپوژ اصال با ا مطمئنا

 . بود

 :آرام شد یکوهان کم یتفاوت یب ریتحت تأث عقوبی

 ".گه یم ونیداره هذ امرزیاون خداب میماروباش فکر کرد! گفت یپس راست م"ـ

 :گفت کوهان

 "گفت؟ یم یحاال مگه چ"ـ

 :دندیکه همه شن یآورد، درحال نییرا مثال پا شیصدا عقوبی

 "خطر نداره؟ یمطمئن"ـ

 :تکان داد يسرش را عمود کوهان

 نمیمن، حاال بگو بب لیداده تحو یمخشو دو دست ه،یدختر خوب یخعععل. آزاره یفنچ ب هی نیآره بابا، ع"ـ

 "گفت؟ یم یپدرخانمم چ

 :کرد يشخندیباشد که اصغر ر ختهیکه ترس آن دو تا هم ر دیرس ینظر م به

به ملت  يخوا یم ییحاال به چه رو! باالخره عاشقت شدن بدبخت يدیجن ها رقص یعروس یاز بس رفت "ـ

 "؟يدوماد اجنّه شد یبگ
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 :به مرپوژ کرد ياشاره ا کوهان

 ".کنه يحسود عیجور ضا نیا قشیخوشگلشون رو شکار کن؛ زشته آدم به رف هیتوهم عرضه داشته باش "ـ

 . کرد باترشیز اریباز شد که بس يا مهیمرپوژ باالخره به لبخند نصفه و ن يلحظه لب ها نیا در

 :به تأسف تکان داد يسر عقوبی

 ".کنه، از ما گفتن یدرست م یهاجر از پوست جفت تون دم کن "ـ

 :برهم فشرد نانیتکان داد و چشمانش را با اطم يسر کوهان

 "!کنم یمجابش م"ـ

 :کرد شخندشانیر اصغر

 "!هه هه! هه هه! هه هه! دو تا که عاشق تو جونور شدن نیدارن ا يعجب دل خجسته ا"ـ

 :مسخره شان را قطع کردم يتحمل کنم و گفت و گو نتوانستم

 "گفته؟ یچ میمش رح دیشه بگ یم"ـ

 :مؤدب شدند کدفعهیمن  دنید با

 "!سالم خانم معلم! عع"ـ

صحبت شان با من بود  يکه رو یکنارم نشستند و درحال نیزم يرو دهم، با دعوت کوهان ینتوانستم جواب یحت

 یوگرافیب نیکه من جان کندم تا بتوانم ا دندیپر یکردن، البته آنقدر وسط حرف هم م فیشروع کردند به تعر

 :کنم میتنظ شانیحرف ها انیرا از م بیعج

 يشوم از دست دادند، کبر يپسر خود را در آن فاجعه  يو همسرش کبر میکه مش رح یوقت شیسال پ ستیب

 کی انیبود در م یاجرا کرد که مثل آتش یخطرناك زد، او طلسم يرفت و دست به کار شیتا سرحد جنون پ

البته تا . اش نابود شد یزندگ دیمدرسه رس نیبه ا شیجنگل، تر و خشک باهم سوختند و هرکه به عنوان معلم پا

 .اطالع نداشتم قشیکه از زمان دق نیدانستم جز ا یمرا خودم هم  نجایا

شدند که  یهمان آتش ریدرگ زیباز شد، آن ها خودشان ن يو کبر میمش رح یاجنّه به زندگ يپا بیترت نیا به

شد و شب تا  وانهیو آزار قرار گرفت که د تیآن قدر توسط اجنّه مورد اذ يافروخته شده بود، کبر يتوسط کبر

رفت تا در  ایاز دن یعذاب ناگفتن وسال رنج  کیبعد از تحمل  تاینها د،یکش یصبح مثل گرگ گرسنه زوزه م

 يمثل دانه  ایدن نیکند که دربرابرش رنج ا افتیخود را تمام و کمال در ستیاعمال ناشا يسزا گرید ییایدن

 نیشده و مجبور بود ا يکبر يآتش افروخته  ریکه ناخواسته اس میمش رح. انبار غالت است انیدر م یارزن
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و  تیمورد اذ نقدریآورد که چرا همسرش ا یموضوع درنم نیسر از ا دارا هرطور هست تحمل کند، ابت طیشرا

است که به خاطر همسرش  یتنها درد و رنج ،يگرفتار نیخودش از ا بیکه نص یدرحال ردیگ یآزار قرار م

 .شود یمتحمل م

رساندن به  بیکه مأمور آس ياجنّه ا انیاز م یزن.... فهمد یهمه عذاب را م نیا لیدل ،يبعد از مرگ کبر اما

بوده  يمرد برازنده و خوش چهره ا یجوان شده بود، او واقعا در جوان میمدرسه بودند، عاشق مش رح يمعلم ها

آن زن . وجود داشته است نشیدروالد ییبایکه قطعا ژن ز دیرس يباور نیمرپوژ به چن دنیتوان با د یو البته م

ازدواج نداشت چرا که او دست از سرش  نیجز قبول ا يچاره ا میحال رح نینبود، با ا بایز يرو چیبه ه یول

آورد  یم ایبه دن يشود ودختر یاز او باردار م میداشت، زن که نامش ماراك بوده برخالف انتظار مش رح یبرنم

 ي رندهیگ مینداشته و ماراك تصم ینقش چیه میمش رح ينامگذار نیالبته درا. ذارندگ یکه نامش را مرپوژ م

 ! بوده است یینها

 )کوهان: (یبازرگان امیپ

 "!اسماشونو باهم جور درآوردن داغونا کیچه قدر هم ش"ـ

 ...خالصه

روستا  نیمردم ا انیدر م زادشیاز پر ییبه رونما یلیم زین میبوده و مش رح بایاندازه ز یکه مرپوژ ب ییآن جا از

کردند که او از هوش  یفکرش را نم یبزرگ شود، ول انشانیگذارند تا در م یمادرش م ي لهینداشته، او را نزد قب

و شخصا از او  ردیگ یم رپروبالشیرا با محبت ز او لهیقب سیبهره مند باشد، سلطان، رئ زین یو دانش انسان

 . شود یم جادیاو و مرپوژو مادرش ا انیم قیعم یکند و محبت یم يمراقبت و نگهدار

خواهرش  يگفته که بچه  یم گرانیبه د میآمده، مش رح یسر زدن به پدرش م يدختر برا نیکه ا هربار

 میکه ن يگریهرنقاب د ایبا روبنده، ماسک  شهیداده و هم ینم یاست، البته او هرگز چهره اش را نشان کس

خواست  یخود داشته و نم لواگرب ییبایرفته چرا که خودش خبر از ز یمردم م انیچهره اش را بپوشاند درم شتریب

وقت نتوانسته کامال آن را  چیبوده که البته ه افهیرقییتغ يهم عالقمند به جادو اریاو بس. را کند یجلب توجه کس

 . بوده است یلوح مس يمورد که آن هم با کمک جادو کیاجرا کند مگر در 

دارد  ییجادو ياندازه قدرت ها یب یشود و نه قدرت تفکر دارد ول یجن که نه منطق سرش م کیبا  یزندگ

در دست  ریاس کیمثل  میچاره مش رح یبشود تصورش را کرد، ب یوحشتناك تر از آن است که حت اریبس

 .است دهاش کشته ش لهیهنگام دفاع از سلطان قب سایآتر ریکه با تدب يماراك بوده تا لحظه ا
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از  شیاو که تا پ! شود یبا مرپوژ آغاز م شیها يریاگرچه از دست ماراك خالص شد، تازه درگ میمش رح اما

مادرش به قتلگاه  يسلطان و نگهبان و بازشدن پا يبود، اکنون به خاطر ماجرا ياز دردسر انسان ها فرار نیا

 .شد یشخص يریو انتقام گ قیعم ي نهیک کی ریدرگ

 دیرفت، هربار هم پدرش را تهد ینم رباریاو ز یمنصرف کند ول يریانتقام گ نیتالش کرد او را از ا میرح مش

 زیهمه چ یپ گرید میمش رح یول. دیخواهد د يجد بیاش دهد آس یبه قربان یکرده که اگر بخواهد کمک یم

 نیاز ا شیمن که پ یام دهد ول يفرار وموضوع مطلع کند  نیکرده مرا از ا یبود، او ابتدا سع دهیرا به تنش مال

به نام انتقام فرو  یداده بودم، چنان از نوك پا تا فرق سر درون لجن حیترج زیبه انتخاب خودم ماندن را بر گر

 .نداشتم يزیراه گر گریرفتم که د

اده لوح از آن حالت وارونه خارج شده و مرپوژ به طور موقت قدرتش را از دست د يبعد از ظهر که جادو امروز

او . رفته ایبعد سکته کرده و از دن قهیچند دق یرا گفته، ول زیناگهان باز شده و همه چ زین میبود، زبان مش رح

و اصغر  عقوبیحال لحظات آخر از  نیبا ا. بود زاریب یاز زندگ زیرا متحمل شده و خودش ن يادیز اریفشار بس

درونشان پا  یشده که از کودک ییها یرگیخواسته بود مراقب دخترش باشند، او معتقد بوده که مرپوژ گرفتار ت

 .و قابل اصالح است ستین يگذاشته و قلبا موجود بد

 :و دردمندانه گفت دیآن ها دو قطره اشک درشت از چشمان مرپوژ فروچک يحرف ها دنیشن با

 ،یزود باش آت. زجر نکشم نیاز ا شتریتا ب دیبهتره زودتر منو بکش..... هاتر شدمتن شهیاز هم گهیحاال د"ـ

 "!تمومش کن

 :گفت زیتمسخر آم یمتأثر شده بود به حالت هیکه کمتر از بق کوهان

 "!کرده یق شهیخورده کل يهند لمیالمصب ف"ـ

 :کرد دییهم تأ اصغر

 "!فهیضع شیچه قدر هم باز"ـ

دارد، نگاهش را پرسشگرانه  يدانست او چه قصد یتکان داد و به طرف مرپوژ رفت، مرپوژ که نم يسر کوهان

 :جلوتر برد و گفت یبه او دوخت، کوهان سرش را اندک

 "مثل جن ها؟ ایمثل آدم ها  ؟یکن یتو چه قدر عمر م نم،یبب"ـ

 ...مکث کرد یکم مرپوژ
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 یلیتر از آدم هاست چون سرعت رشدم خ یماال عمرم طوالناحت یمثل آدم ها رشد کردم، ول بایتا حاال تقر"ـ

 ".کمتره

 "االن چند سالته؟ یعنی"ـ

 :در چشمانش نشست یو برق دیمشکش کال خشک اشک

 "ام؟یچندساله به نظر م"ـ

 :دیبرچ يانداخت و لب و لوچه ا شیبه سرتاپا يا دارانهینگاه خر کوهان

 "!رسه یکه رشدش نسبتا خوب بوده و مثل پونزده ساله ها به نظر م يدوازده ساله ا هی"ـ

به هرحال همه  یو گره، نظرش واقعا شاذّ بود ول چیهمه پ نیالبته با ا رد،یبگ يدییبه جمع انداخت تا تأ ینگاه و

 :مغرورانه و پرناز گفت یغنج زد و با لحن یمرپوژ کم. با او موافق بودند

 "!سالمه جدهیه"ـ

 :اش گرفت یشوخ رزادیش

 ".کنم یکارم نیحتما رو هم میتز بعد! عهیاجنّه هم شا نیکه پز خوب و جوون موندن ب نیمثل ا"ـ

 :دوباره رو به مرپوژ گفت دیخند یهمان طور که م زیکوهان ن دند،یخند زیزریر همه

 "!من حاضرم با تو ازدواج کنم، فقط شرط دارم"ـ

مرپوژ هم متعجب و  یرفت وسط باتالق، حت یم رجهیبه کوهان نگاه کردند که داشت با مغز ش ریبا تح همه

راست در شکم  يروده  کیدانست  یفاصله کوهان را خوب شناخته و م نیالاقل در ا د،یرس ینگران به نظر م

 :ستیبچه ن نیا

 "؟یچه شرط"ـ

خب ! سالته ستیمثال من چهل سالم بشه، تو هنوز ب یعنی ،یکن یرشد م یجور که معلومه تو الك پشت نیا "ـ

سراغ تو که جوون و خوب  امیافتاد م ختیکه شد از ر ریکنم، پ یبا هاجر زندگ یچند صباح هیپس بذار من 

 "!دهیسسوزه نه کباب، تازه کباب به همه تونم ر یم خینه س ينجوریا! هنوز يموند

 :دیمرپوژ غرّ دیبگو يزیفرصت کند چ یکه کس نیقبل از ا یول دندیبلند کش ینیه همه

 "!ذاشتم بچه پررو یدندون سالم تو دهن گشادت نم هیوگرنه  رهیبرو خدا رو شکر کن دستام زنج "ـ

 :چشمانش را گرد کرد کوهان
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به  يدیتو که بار یمن تازه حس گرفته بودم ول ؟يخشن شد هویچرا  يمرد یبرام م یتو که داشت! عه؟"ـ

 "؟!نوجوون هیاحساسات و سرنوشت 

در هم گره  یدستش را به کمر زد و با ابروان کی یآت رد،یرا بگ تشیانداخت تا مثال حما یبه مادرش نگاه و

 :خورده گفت

 "!يد یانجام م یرو که گفت يکار نیمرپوژ ضمانت بده که اگه دستاتو واکنم فقط هم "ـ

 :هم فورا پرچمش را باال گرفت فرانک

 "!عشق هم به غرور زنانه ت لطمه نزده یحت ،ادینه؛ داره ازت خوشم م"ـ

 :رزادیبه ش دیرفت چسب کوهان

 "!ندارم یحرف گهیمن د"ـ

فقط نگاهشان  يخنده ا چیه یداده بودم ب هیتک واریام جمع کرده و به د نهیس يهمان طور که زانوانم را تو من

 :من تیو همهمه حواسش را داد به وضع یشلوغ نیبود که در ا یکس نیکردم، فرزاد اول یم

 "!؟یخوب نب؛یز"ـ

دهم چشمانم را برهم فشردم، مطمئن بودم که  یآن که قادر باشم جواب یحرف همه به طرفم برگشتند، ب نیا با

صورت سلطان هر لحظه هزار بار در ذهنم  يآب رو دنیپاش يصحنه . کند یکس اوضاعم را درك نم چیه

 ....را کشته بودم یمن عاشق. افتاد یتنم به رعشه م يها تهاخیشد و تمام  یمرور م

در  يهنوز گردنبند زمرد دم،یترس یبار از چشمانش م نیاول يدانم چرا برا یآمد، نم میآرام به سو زین یآت

به هوش آمدن  ياز ماجراها میکه فرانک و فرزاد برا یدانستم، درتمام مدت یرا نم لشیگردنش بود و من دل

به خود  شیزمرّد نشان نبود، با صدا یدلگردنبند ب نیاز ا یحرف چیکرده بودند ه فیو اتفاقات بعدش تعر سایآتر

 :آمدم

 یکه هر آدم عاقل میکرد ویفقط همون کار م،ینداشت قتیکدوم ما خبر از حق چینکن، ه تیخودت رو اذ نقدریا"ـ

کنم  یکارو نم نیکه من آزادش کنم، من هم ا نینداره مگه ا یقدرت چیاالن مرپوژ ه. کرد یم طیاون شرا يتو

 "....ایباشه؟  ریکنم؟ بکشمش؟ تا ابد اس کارشیچ! يمگه تو اجازه بد

 :دمیبر دیترد یرا ب حرفش

 ".کنم یخواهش م!.... آزادش کن"ـ

 :لحظه ساکت بود بالفاصله جلو آمد و گفت نیکه تا هم نهیبشنود، سک نیاز ا ریغ يزیتوقع نداشت چ یکس
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 "....فرزادخان درباره ات حق داشت! یجور باش! دختر نتیآفر"ـ

سؤال متمرکز  نیا يهم نشدم، ذهنم رو رشیگ یو البته پ دمیمربوط به فرزادخان نفهم يرا از جمله  منظورش

 . بود یکیمورد احساساتمان  کی نیدارد؟ به هرحال در ا یم زیخاطر مرپوژ را عز نهیسک نقدریبود که چرا ا

و به طرز  دیرس ینگران به نظر م يقدر یلبخند بر لب داشت، کوهان ول زیکه او ن ستمیسن نگرح يچهره  به

 :بعد هم در گوش پدرش گفت! بود شیمشغول چک کردن دندان ها یمحسوس

 "!دندونام به فنا رفت"ـ

و  ستندینگر یبه مرپوژ با دهان باز م رهیهم همان طور چهارزانو دو طرف من نشسته بودند و خ عقوبیو  اصغر

 !گرفته ام یمیمن چه تصم دندیکنم اصال نفهم یفکر م

 :دیغرّ تیبا عصبان فرزاد

 "!خاندانمون؟ يآزادش کنه که دوباره کاشت قهوه و شکالت راه بندازه تو"ـ

مرپوژ . ام افتاد يتا بناگوش بازشد تازه دوزار ششانین شیها یکوهان و همکالس یوقت یرا نگرفتم ول منظورش

 رلبیبه خود گرفته بود، همان طور که به من چشم دوخته بود ز یرنگ قدرشناس یکه نگاه نفرت آلودش اندک

 :گفت

 ".ذارمت، مطمئن باش یزنده نم یاگه آزادم کن"ـ

 یمنطق نم یخشن ب يجمله  نیو سپاسگزارش اصال به ا زیآن نگاه محبت آم یلیجا خوردم، خداوک کامال

 !خورد

 یقرار گرفتم و اندک شیو به طرفش رفتم، آنگاه کامال رو به رو دمیچیو چادرم را دوباره دورم پ برخاستم

 :خم شدم شیبررو

کردم  يجا هرکار نیبرسونم، تا هم یبیبهت آس ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه یازت ندارم ول يانتظار نیجز ا "ـ

کنم با  یخواهش م..... اما فقط من ،یدلت خواست با من بکن يهرکار یتون یم يبس مه، تو هم اگه آزاد شد

 "!نداشته باش يکار هیبق

 قایدانم دق یکرد که نم دایقصه را پ يجادوگرها نیا نیطن شیو صدا ابدیما ادامه  انیم ينگذاشت مکالمه  یآت

 :چرا

اگه آزادش کنم سالح  یحت ر،یبرسونه؟ نخ بیآس زانمیاون قدر قدرت داره که به من و عز يفکر کرد! هاها"ـ

 "!منه شیمرگبارش پ
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 !...ستیموضوع چ دمیبه گردنبندش انداخت، ها؛ تازه فهم ياشاره ا و

 :و اصغر عقوبیبدو بدو آمد وسط  کوهان

 "!شد يپاتر يبچه ها تخمه همراتونه؟ عجب هر"ـ

 :هم مثال اظهار نظر کرد اصغر

 "!!...دلر...ورل.... پا رلد، وردل هیمامانت ! ول يا "ـ

 :اصالح کرد عقوبی

 !)منظورشان همان لرد ولدمورت بود( "!سواد یرلد وردل مرد ب"ـ

 :تکان داد يبا تأسف سر کوهان

هم که شما زور  یاون. دیمنو برد يآبرو د،ینیبب) يمردموز(همون بانانامن  نیشما بر! پنج هزار نفر میشد ایبا ک"ـ

 "!گرنجره ونیهرم د،یاسمشو بگ دیزن یم

روستا کم است و من تا به حال اصال به آن فکر نکرده ام، که  نیا تیکردم چه قدر جمع یبا خودم فکر م داشتم

 :دیکش یم ادیفر یکه سر آت یمرپوژ به خود آمدم در حال يناگهان با صدا

 "!یلعنت يتو قول داده بود یول"ـ

 :هنوز خشابش پرتر بود یآت

 چیبرگشتنش تو ه يتو یول ،يمون بد لیدردسر تحو یکه اون دخترو ب یفرصت داشت یکاف يتو به اندازه "ـ

 یو من هم گردنبند رو بدم به تو، ول يبد لشیقرار بود زنده و سالمت بهمون تحو! ینقش چیه ،ینداشت ینقش

 "!يرکردیمرپوژ، د يکرد رید

 :گفت یگرفت با مهربان یرا م یآت يرفت و همان طور که بازو جلو رزادیافکند، ش ریبغض کرد و سربه ز مرپوژ

 ".نگهش ندار ینابودش کن ول ایپسش بده  ،یآت نمیب یتو نم يرو برازنده  اهیس يمن اون جادو"ـ

 :و سرش را تکان داد دیچنگ انداخت و گردنبند را محکم چسب یآت

فقط بحث  نجایمن باشه جاش امن تره، ا شیپ! وونهید هیگردونم به  یمرگبارو برنم ياسلحه  نینه؛ من ا"ـ

 ".پسرم ندارم تیواسه امن یضمانت چیاگه کامال آزاد بشه من ه ره،یکوهان هم درگ گهیحاال د ست،ین يز يز

 "!زن مونیتو انبار زندگ شهیآت ؟یفهم یم اهه،یس يجادو نیا یول"ـ

 ".خودم و شما داشته باشه يرو يذارم اثر یراحت، نم التیخ "ـ

 :زد يپوزخند رپوژم
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به من  ستیاصال هم الزم ن نه،یبده به سک لشیپس تحو نهیاز ا ریاگه غ! ستین تیحال یرشیحاال درگ نیهم"ـ

 يبرا گهیتو د نه؛یب ینم بیآس یکس چیباشه ه نهیسک شیپ. خودت هم نگهش ندار شیپ یول یبرش گردون

 گهیدست کم د ه؛مون یکه دلخواه شماهاست محدود م يداشت و قدرت من هم اونجور ینخواه يمن خطر

 )0اشاره کرد یو به من و آت( "0برسونم یبیشما دو نفر آس یتونم به خانواده و بستگان لعنت ینم

تصاحب گردنبند است، آرام  ي نهیگز نیامن تر نهینشست، همه موافق بودند که سک نهیبر لب سک يلبخند

 یاز چشمان آت يکه صاعقه ا نیدرست مثل ا د،یعقب کش یدر چشمان آت رهیناگهان خ یدستش را جلو آورد ول

 ....به او اصابت کرده باشد

 :کرد خیمو را به تن همه س یآت يصدا

کاسه  هیتو  یعوض نیاعتراف کن که دستت با ا د؟یحرفا خامم کن نیدم با ا یاجازه م يبرو کنار، فکر کرد"ـ

 "!ست

 :پرداخت شیخو تیثیبه عقب برداشت و به دفاع از ح یقدم دیلرز یبه خود م يکه از سر ناباور یدرحال نهیسک

از مه توان سرچپه کردن قدرت جادو ر نداشت،  ریبه غ یو کس دیبود دهیهوش و ناتوان افت یشما ب یوقت"ـ

 "د؟یدیجواب مره م طویا یحال! مه با دست و پنجه شما ر پس آوردم! فکر ر درباره مه نکرد يا یکس

 ....حق با او بود کامال

را با حرکت دستش  نهیآمد و همان طور که سک شیپ هانیبار ک نیهنوز بر گردنبندش محکم بود، ا یآت دست

 :ستادیراند مقابل مادرش ا یعقب م

 یجادو شما ر به تهمت زدن شَوق يهم وسوسه ا یحال نیهم! بر شما اثر کنه اهیس يجادو دیمانینم دییفرمایم"ـ

 "!اعتماد کن مادرجان نهیبه سک! دشیخود داشته باش شیکه پ دیزنیبه آب و آتش م !کنهیم

نهاد و  شیپ یدوباره قدم نهیکرد، سک ینم يگریجز چنگ زدن به گردنبند کار د یول دیلرز یم یآت يها دست

 :انداخت و گفت سایبه چشمان آتر يزیبرد، آنگاه نگاه محبت آم شیدستش را پ نانیبا اطم

 "!...خالصت کنم دیپل اهیس يجادو ياجازه بده که از بند ا! مقبول مه! مادرجان"ـ

گردنبند را باز کرد و به محض قطع تماس گردنبند با  نهیفشرد، سک یچشمانش را برهم م یهمان طور که آت و

ده به بسته ش يآن بندها گرید دیرس یو آهسته از جا برخاست، به نظر م دیچشمان مرپوژ درخش ،یبدن آت

در چشمان  رهیرا باز کردم و خ شیبودم دست ها ستادهیباشند، من همان طور که کنارش ا یشیدستش فقط نما

 ....زدم يلبخند شیبایز
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دوست  یتون یتو م ،ياز خودت بود ریغ یعشق کسان ریمدت درگ نیچون تمام ا ،یخوب یلیمن معتقدم تو خ"ـ

 يفقط راه درست رو گم کرد.... یبجنگ يکه دوست دار ییزهایبه خاطر اون چ یحت ،یعاشق بش ،یداشته باش

 "....یکن داشیپ یتون یم يکه مطمئنم اگه بخوا

کردم، چون  یفکر کنم اشتباه م یکند، ول یمنقلبش م رگذاریو تأث بایز يحرف ها نیخودم گفتم حتما ا با

 :گفت يور کی شخندین کیانداخت و با  میبه سرتاپا زیاکراه آم ینگاه

 "!جنگم یکه دوستش دارم م یبار هم به خاطر اون نیمطمئن باش ا "ـ

 :تا بناگوش باز شده گفت یشیحرفش کامل نشده بود که کوهان با ن هنوز

 "!!میچاکر"ـ

خوشش آمده بود  یلیاش کردند، مرپوژ که خ یمسخره تر همراه یکیاز  یکی ییو اصغر هم با خنده ها عقوبی

 ...نهیآمد و رفت به طرف سک يغمزه ا

و  بایز يلبخند زیکرد، اون یسراسر محبت و عالقه نگاهش م یو با نگاه ستادهیا شیهمان طور سرجا نهیسک

 :زد شیاغواگر به رو

 "!ییجمع باشه که بتونم باهاش دوست بشم، تو نیا ينفر تو هیاگه فقط "ـ

 :را فشرد شیبازو زین نهیسک

 .)ام حساب کن یتبر دوس( "!مه اعتبار کن مرپوژجان یوالیبه اند"ـ

 یبه نظر م د،یاز گردنبندش کش یبه گردن خال یآن دو قفل کرد، آنگاه دست ياش را به رو نانهینگاه بدب یآت

ساده و دوستانه  يابراز عالقه  کیاست، مرپوژ که جز  مانیپش اریداده بس لیکه اسلحه اش را تحو نیاز ا دیرس

خرمن  کهیمحو شد، آنگاه در حال ندشبه عقب برداشت و لبخ ینشده بود قدم بشینص نهیاز سک يگرید زیچ

 یپر از امواج یطوفان ییایو مثل در ختهیزانوانش ر کیاز پشت سر تا نزد سوانشیو درخشان گ اهیس

به راه افتاد،  یدر خروج يبه سو د،یکش یاراده به دنبال خود م یهمه را ب زیآم نیمسحورکننده بوده و نگاه تحس

 :دیانداخت و پرس شیبه سرتاپا ینگاه نهیدر بود دست به س بهاطاق  نیفرد ا نیتر کیفرزاد که نزد

 "!؟یکجا به سالمت"ـ

 !که دارد یها؛ حواسم نبود، خب مادرکشتگ.... دارد ینگاهش کرد که انگار با او پدرکشتگ يجور

 "داره؟ یبه شما ربط"ـ

 :ستادیبلند شد و با عجله پشت سرش ا کوهان
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 "!زن؟ يوقت شب کجا بر نیبذارم ا ،یناموسم"ـ

 رشیکه گ يزیتنها چ یکرد ول میجمع تقس نیتمام افراد حاضر در ا نیدندان نما نگاهش را ب يبعد با لبخند و

 !گر بود خیمشت نگاه چپ چپ توب کیآمد 

 :اش گل کرد يباز بمیکه از خداخواسته باشد فورا ننه من غر نیمثل ا مرپوژ

 "نه؟ گه،یشه د یم دایواسه من پ ییجا هی یبزرگ نیبه ا يایباالخره دن"ـ

نگهش  دیشود اگر با زور و تهد یرا سراغ ندارد که بتواند شب را بگذراند و ممنون م ییفعال جا یعنی نیا

 !....میدار

 :جواب داد فرزاد

فقط زبونت رو  ره؟یگ ینم یچندان يوجب بچه که جا مین. هیگنجشک هم واسه ت کاف يلونه  هیآره خب،  "ـ

 ".يبگرد ینجوم يها اسیجا با مق هیدنبال  دیبا گهیرو نکن چون اون موقع د

 :گفت رزادیگرفت و خواست برود که ش يبه فرزاد رنگ نفرت آلودتر نگاهش

 ".شه یم دایجا خواب هم واسه تو پ هیکلبه  نیبابا، تو هم يبر ییخواد جا ینم"ـ

که جز خشم  سایاز آتر ریغ میما مثل او شگفت زده شده بود يت، همه چشم دوخ رزادیبه ش ریو با تح برگشت

 شهیحساب نبرده بود چون هم شیسایهرگز از خشم آتر رزادهمیشد، البته ش ینم دهیدر نگاهش د يزیچ

 ....کرد ینم يشرویماند و پ یم یدرهمان حد نگاه باق

 "بمونم؟ نجایمن ا نید یشما اجازه م یعنی"ـ

مثل  رزادخانیمتواضعانه استقبال کند، ش نجوریا رزادیش شنهادیپ نیکردم که مرپوژ از ا یمن هم باور نم یحت

 یو ب ییاحساس تنها يکه ذره ا یهرکس يگاه امن و مطمئن برا هیتک کیمهربان وسخاوتمند بود،  شهیهم

 ....من یکند، بابالنگ دراز دوست داشتن یکس

 :گفت نهیمرپوژ زد و رو به سک يبه رو يلبخند

اونا باش، اگه  شیپ یبابا؛ تو هم اگه دوست داشت يمرپوژ استراحت کن، جود شیباال رو آماده کن، امشب پ"ـ

کن براشون، فردا  فیاطاقت رد يجا تو هیرو ببر  دیکوهان تو هم حسن و آقاجاو. فرانک شیپ ایب یهم خواست

 ".میخسته ا یلیکه خ دیخواب ش يآماده  دیهم روز خداست، پاش

 :کرد يمزه ا یتعارف ب دیجاو

 ".کنم یرفع زحمت م گهیمن د رزادخان،ینه ش"ـ
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 :ابروانش انداخت انیبه م يگره ا رزادیش

 "چند ساعت؟ هی یشه بدبگذرون یوقت شب؟ نم نیکجا ا"ـ

 :خوشحالش گفت يها یرو به همکالس کوهان

 "!هماهنگن یاحتماال با ممدل"ـ

 :هم گفت عقوبیبناگوششان کردند،  میخود را تقد شیبا تمام وجود ن زیدو ن آن

 "!زد یرو گل م شیداشت موتور گاز دمید يعصر"ـ

که نگران نگاه چپ چپ و  نیساکت اطاق کرد بدون ا يفضا يمسخره اش را روانه  ياصغر همان هه هه ها و

سه نفر کند  نیدهان ودندان ا يحواله مشت  کیدر آن لحظه دوست داشت  دیجاو دیباشد، شا هیگر بق خیتوب

اعتراضش  يبود صدا ماندههمه ساکت ن نینکرد، چون فرانک که درتمام عمرش ا دایکار را پ نیفرصت ا یول

 :بلند شد

 یزلیمثل خانم و یتون ینم ؛یمام. گهید میبخور دیبد یشام درست و حساب هیناهار که کوفتمون شد، الاقل "ـ

 "آماده شه؟ عیسر نجایا زشامیم هی یذره جادوجمبل کن هی

 :را باال انداخت و گفت شیابرو کیکدام،  چیاهیست  یعصبان ایکه معلوم نبود جا خورده  یآت

 "!رو الزم دارم زمیسحرآم يکار جارو نیواسه ا"ـ

 :به دوروبرش انداخت یهدف ینگاه ب فرانک

 "ارمش؟یاصال ازکجا ب ه؟یچ یحاال چ زتیسحرآم يجارو"ـ

 :فروداد ییبایرا با شکنفسش  یآت

شه لطف  یآشپزخونه ست، م يتو خچالیکنم، همون جا بغل  یاستفاده م زیسحرآم ینبود، من از ت ادمیها "ـ

 "؟یکن

و  یرا آورد، فکر کنم طفلک از شدت گرسنگ یبه سرعت رفت و ت یچه حساب يدانم واقعا رو ینم فرانک

 !شود یزلیعقلش را پاك از دست داده و باورش شده بود که مامانش قرار است امشب خانم و یخستگ

 :و بعد گفت دیکش یت يرو یانگشت یآت

 "!شه روش حساب کرد یمممم خوبه، م"ـ
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 نیا دنیاز د اریاخت یهمه ب د،یدو رونیاطاق ب يزد و از تو غیبلندش کرد که بکوبد به باسن فرانک، فورا ج و

کردند، فقط متوجه شدم که صورت مرپوژ  يآن دو نفر تا کجا باهم دنبال باز دمیند گریو د دندیصحنه خند

 ...بودم دهیبود که در تمام عمرم د یصورت نیباتریز دیخند یکه م یوقت

**** 

باز  یمیصم يکلبه  نیچترشان را در ا يا زهیکه معلوم نبود با چه انگ شیها یکوهان و همکالس شنهادیپ به

مشکل  کیتشت املت، فقط  کیشود به  لیکرده اند، قرار شد هرچه گوجه و تخم مرغ در خانه است تبد

و رو به  ستادهیدر ا يبه دست در آستانه  ریکفگ زان،یآو يبا لب ولوچه ا سایکوچولو وجود داشت که آتر

 :مطرح کرد رزادخانیش

 "!میحواسم نبود، نون فقط سه تا دار"ـ

 یهجده چرخ، ول یلیرتریزن را بفرستد ز نیا يشود و کدبانوگر یعصبان رزادخانیاست که شکردم االن  حس

 :حل مشکل سراغ داشت يبرا يبهتر ي نهیاو گز ایگو

 "مشکل؟ نینداره واسه حل ا يشنهادیپ یکس مینیبب میبذار ینظرسنج هی"ـ

 :اش را درآورد یچون کوهان حاضر و آماده گوش د،ینرس یبه کس جواب

 "!به من دشیبسپر"ـ

راحت  الیبا خ سای؛ بعد هم آتر»حلّه«: یعنیتکان دادند که  يبه هم نگاه کردند و سر تیبا رضا یو آت رزادیش و

 . آشپزخانه يبرگشت تو

 :میمکالمه اش را بشنو میما بتوان يکه همه  فونیآ يرا گرفت و زد رو يشماره ا کوهان

 "!داداش؟ یخوب! جان سالم یالو؛ ممدل"ـ

 :آمد دیترد یخط با کم يبخت برگشته از آن سو یصادق يصدا

 "اونجا چه خبر؟ ؟یسالم، ممنون، تو خوب"ـ

 "؟يداداش، شام خورد یسالمت"ـ

 :افتیذوق زده  یحالت شیصدا کدفعهی

 "کردم، چه طور مگه؟ يته بند هیشام که نه؛ "ـ

  "!میهم باش شیشام پ ایخب پس ب"ـ

 :شناخت یجانور را م نیما ا يمردد شد، خب آخر بهتر از همه  یکم یصادق
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 "؟یبه چه مناسبت"ـ

 "فابش خوش بگذرونه؟ قیشب با رف هیخواد آدم  یمگه مناسبت م"ـ

 :بود ذوقمرگ شود بنده خدا کیکنم نزد فکر

 "!زحمت نباشه؟..... داداش، حاال میچاکر "ـ

 "؟ینه بابا چه زحمت"ـ

 :شد ادآوریخود  شیانداخت از پ ین آنچه را که کوهان عمدا از قلم مبا معرفت بود، چو واقعا

 "؟يندار يکار و بار"ـ

گوجه ها دارن  ا؟ینکن رید ار،یب ریچهل تا نون بگ یخاتون، س سیسر بزن بلق هینه قربونت، فقط سر راه "ـ

 ".کشن فقط تخم مرغاش مونده یآبشون رو م

 :ستیچ(!) فاب قیرف يبرا یهمه دلتنگ نیمتوجه شده بود علت ا کامال

 "البد؟ دیها؛ تخم مرغ هم ندار"ـ

 "!حله ر،یبگ یقلیدوغ هم از عل لویپنج ک هی ینه بابا، تخم مرغ هست، فقط اگه دوست داشت"ـ

 "باشه؟ يامر گهید"ـ

 ".هم سالم برسون يبه عمقز ا،یب اطیفقط با احت. جونت یسالمت گه،ینه د "ـ

 "....(....)رسونم یم یچشم، بزرگ"ـ

به من  شیمعنا یدانم ول یرا نم لشیبود، حاال دل یجور فحش محل کیکنم عبارت نامفهوم داخل پرانتز  فکر

 !ندارد یربط چیه

 قیهم به تشو رزادخانیردوبدل کرد و ش شیبا رفقا يا روزمندانهیکه قطع تماس را زد نگاه پ نیبعد از ا کوهان

 :تکان داد يسر

 "!نیآفر"ـ

 :به غبغب انداخت يباد کوهان

 ".نداشت یقابل! کنم یخواهش م"ـ

 ".بود یمنظورم ممدل ستم،یبا تو ن"ـ

کودك پنج ساله پر از نان از  کیبه ارتفاع قد  يآمد املت هم آماده بود، او بغچه ا یصادق..... ممـ یوقت خالصه

هن کرده و همه دورتادورش نشسته پ اطیکه از قبل کف ح يروانداز يآورد و رو نییموتور بدبختش پا يرو
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 یسالم و احوالپرس کی اورد،یب موتوردوغ را هم از عقب  لویبودند گذاشت و تا کوهان برود هفت هشت ده ک

چند  يداشت، بعد هم نگاهش برا میتقد رزادخانیهم خدمت ش يا ژهیگرم با همه ردوبدل کردو عرض ارادت و

حجاب  یبه خاطر ب ایبود،  ریاش متح ییبایاز ز ایدانم حاال او را شناخته بود،  یمرپوژ قفل شد که نم يرو هیثان

 :دیو پرس دیقد از جا پر کیزد،  شیکوهان با آرنجش محکم به پهلو یهرحال وقت هشده بود، ب ریبودنش غافلگ

 ".امرزهیخداب میمش رح يفکر کنم خواهرزاده  دمش،یقبال د نویا"ـ

اش را  رهیو نگاه خ ستادیگذاشت و ا نیزم يخمو به ابروانش داده بود، دوغ ها را روبه شدت ا یکه حالت کوهان

 یعذاب م یلیسروگردن از کوهان کوتاه تر بود و خ کی یزوم کرد، طفلک صادق رمدرسهیچشمان مد يرو

 :طرز نگاه پسرك شرور، با جواب کوهان چشمانش گرد شد نیاز ا دیکش

 "!دخترشه ر،ینخ"ـ

 :تکان داد وگفت يماراك و جن بودنش خبر نداشت که سر يبنده خدا اصال از ماجراها نیا ایگو

خب پس حاال که !!) یجلَب مخف میمش رح: کرد یواضح يزمزمه  رلبیو ز...(پس بهتر شد! عه؟ چه جالب"ـ

 "....میزیر یم امرزیواسه مراسم ختم اون خداب یدرست و حساب يبرنامه  هیامشب  نجاستیا

درست کنار برادرش نشسته ونگاه ملوکانه اش را به اودوخته بود  وانیا يکه رو رزادخانیبه ش یگاهن آنگاه

 :انداخت و ادامه داد

 "!دست شماست یچیو ق شیر رزادخان،یش "ـ

 :کرد و گفت يآورد تا پهن کند اشاره ا یکه فرانک داشت م يبه سفره ا رزادخانیش

 ".بعدش در خدمتم د،یصرف شام باش يفعال آماده "ـ

 يکه برا ینیغارنش يچهره  نیبا ا رزادخانیکنم ش یبا خودم فکر م یگاه. دیبلندش کش شیبه ر یدست و

کند؛ حاال مثال اگر  یم ریزند که واقعا شنونده را غافلگ یوار حرف م ختهیچنان فره یخودش درست کرده، گاه

اش  يو امروز کیش اهرفرزادخان برخالف ظ یهرچند که گاه ،يزیچ کیگفته بود  يجور نیفرزادخان ا

 !است زوروسیانکل یحت ایزند که انگار درحال شکار ماموت  یحرف م يجور

 ندیکرد که صاف بنش تیشده هدا يزیبرنامه ر يرا به نحو دیکوهان جاو د،یرس انیسفره که به پا دنیچ کار

ردوبدل کرد و پشت سرشان  شیها یصدا با همکالس یپت و پهن ب يخنده  کیبعد هم  ،یبغل دست صادق

مفلوك متوجهش نشدند  ينوایالبته آن دو ب م،یحرکات موزون درآورد که ما به زور خنده مان را نگه داشت یکم
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از  یحرف دیو خوش و بش بودند، فقط فکر کنم جاو ییمشغول آشنا گریکدیتوجه به پشت سرشان، با  یو ب

 !شد یبدنش رد م ياش از استوا يتور گازقطعا با مو ینسبتش با من نزد وگرنه صادق

 ایمه يامکانات سفره چه جور دینفهم یکلش که حت يکردم که چنان کله اش فرو رفته بود تو یحسن نگاه به

 !کند؟ یچه م نجایو ا ستیکال ک یو صادق دیفراهم گرد یاصال املت یشد و نان از کجا آمد و چه وقت

 یرا برداشته و ب رزادیمخصوص ش حیبودم اش تسب دهیکه د يبار نیداده و مثل اول هیتک یهم به پشت فرزادخان

از خجالت آب شدم و فرو  شیبه حسن چشم دوخته بود که من به جا يکرد و جور یم يباز شیهدف با دانه ها

 .نیزم يرفتم تو

گفتند و  یم ییزهایچ کیانداخته بود ودرگوش هم داشتند  نهیتمام دست در گردن سک یادب یهم با ب هانیک

آخخخخخ که چه  دند،یخند یداشتند م ششیکردند و فکر کنم به ر یبه حسن نگاه م يناجور یلیجور خ کی

 .یخاک هشان يرا بفرستد تو هانیدار ک ینگاه معن مین کیاست تا با  یملکه خال يقدر جا

مخصوص خودش از  شیبعد از پهن کردن سفره متوجه حسن شده بود، با قر و غم يلحظه ا يکه برا فرانک

 :انداخت یکنارش رد شد و متلک

 "گذره با بِربِرها؟ یخوش م"ـ

 د،یرس یپخته به نظر م یشده و حاال چشمانش مثل دوتا گوجه فرنگ دهیکش رونیکه ناگهان از وسط وار ب حسن

 وانیا ياو بماند رفت به سو ياز سو یکه منتظر واکنش نیک بدون ابه فرانک دوخت، فران یجینگاهش را با گ

 :گفتم یسفره داخل کلبه شود، با ناراحت ي هیآوردن بق يکه برا

 "!خو نیرو هم بب هیبق رونیب ایذره ب هی. یزن یحال همه رو به هم م يدار گهید! حسن خجالت بکش"ـ

زودپز را برداشته بودم که فشار  گید کیند، انگار سر ما گوش کن يانگار ساکت شده بودند تا به بگومگو همه

 :دیپاش رونیب بیمه ییاش را با صدا یدرون

 "بشه؟ یکه چ رونیب امیب"ـ

 :من جواب داد يبه جا هانیک

 "!باشد یاز مشتقات خشخاش هم بدتر م يمجاز يفضا نیا"ـ

 :گفت رزادخانیهمان مواد مخدر بود، پشت سرش هم ش منظورش

ما هم از . شه سم یبه اندازه ش خوبه، از حد که بگذره م يزیهرچ م،یگ یخودت م یباباجون واسه سالمت"ـ

 ".شترینه ب ازهامون،یرفع ن يبرا یول م،یکن یاستفاده م يمجاز يامکانات فضا
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موضوع به اشتراك  نیا هیتوج يرا برا شیرا گرفته بود که تمام دردها شیگلو یحسن عجب بغض طفلک

 :گذاشت

 یده؟ ک یم تیبه حضورم اهم یمنتظرمه؟ ک رونیب نیا یبشه؟ ک یکه چ رونیب امیب يمجاز يفضا نیاز ا"ـ

بالفاصله خشک  یشبانگاه میبا عبور نس یچشمش حلقه زد ول ياشک تو... (گه حسن، خرت به چند؟ یاصال م

دلم  یگن؛ وقت یبهم م میجازم يتولدهامو دوستا کیتبر نیاول یوقت!).... بچکد رونیکه ب دینرس يشد و به حد

... رونیب نیا یشه، ول یم کیگم ال یم نجایا یهرچ یدن، وقت یم يبهم دلدار میمجاز يو دوستا رهیگ یم

 يمنو جد يمحبت و عالقه  یکس یندارم، حت یتیاهم چیدن ه یم تیکنن بهم اهم یکه ادعا م ییآدم ها نیب

ونگاهش فکر !!....(تپه یحساب و کتاب م یب یگاه کهداره  ینگفت حسن هم قلب یشکیه! وقت چینگرفته ه

رفت که دل  یراه م يآورد و جور یفرانک زوم شد که داشت سبد ظرف ها را م يمنظور رو یکنم کامال ب یم

! بار بهم گفته شد عاشقتم نیاول نجایا ؟يمجاز ياز فضا دیمنعم کن دیچرا با! چرا؟!).... شد یو جوان آب م ریپ

فضا مثل مشتقات خشخاشه،  نیاگه ا.... يمجاز يدلم خوش بود به اون ابرازعالقه  یول دمشیندوقت  چیه

به نظر .... باشم نیریش یالیخ يایدر نیمهم هستم غرق ا یکسان ای یکه من هم واسه کس نیبا توهم ا دیبذار

 یقیحق يبه اسم آدم ها یآره آقاجون؛ من گروه! يرمجازیغ يو آدم ها يمجاز يآدم ها: من مردم دو دسته ن

 "!!يرمجازیشه غ یم ست،ین يمجاز يفضا يتو یشناسم، واسه من هرک ینم

طفل معصوم  نینسبت به ا نقدریچرا ا.... ایرا گرفت، خدا میسخت گلو یدرد داشت که بغض شیقدر حرف ها آن

رنج  نیاش دچار چن یورود به جوان يو درآستانه  ینوجوان يکه حاال در اوج بحران ها میتوجه بوده ا یب

 ....و توهم ندارد؟ الیبه خارج شدن از عالم خ یلیم گریو د دهیگرد یمیعظ

 :گفت کدفعهیکوهان  یدرد و رنج برادرم واقع شده بودند، ول ریکنم تحت تأث یسکوت کرده و فکر م همه

 "!کیبود، ال یقشنگ یسخنران"ـ

را باال آوردند و تکرار  شانیر هم به تبع او شست هاو اصغ عقوبی! ادبانه باال آورد یب یرا به شکل وشستش

 :کردند

 ")share! (ریو با اجازه ش کیال"ـ

..... دانم چه کار کردند یآوردند و نم رونیرا ب شانیها یدرگوش آن دو گفت و هرسه گوش يزیبعد کوهان چ و

 ....داشت؟ يبچه توقع همدرد نیشود از ا یمگر م! اوف

 .نگفت يزیچ یکامال شکسته به آن ها نگاه کرد ول یگرد شده و دل يبا چشم ها حسن
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خنک باغ  ينان تازه در فضا يکرده بود به همراه بو فیرد سایکه آتر یاملت زیدل انگ يشد و بو دهیکه چ سفره

به فورا کوهان آمد  ند،یاش را کنار گذاشت و با دهان آب افتاده آمد که کنار سفره بنش یگوش زیحسن ن د،یچیپ

 :دیرا کش شیطرفش و بازو

 "!يمجاز يهمون فضا يتو دیداشته باش فیتشر! شما کجا داداش؟"ـ

 :گفت رلبیز یبا ناراحت حسن

 "!....گشنمه خو"ـ

 :ابروانش را باال انداخت و چشمانش را گرد کرد کوهان

کردم  مشیم؛ تقدبرات دانلود کرد یشکالت یپرس جوجه کباب با مخلفات و دسر بستن هیاملت هم شد غذا؟ "ـ

خورده، تازه  کیحاال هفتصد و هشتاد و چهار تا ال نیتا هم ،یمهمون نیدوستاتم تگ کردم تو ا يبهت، همه 

 "!یش ریکن س کشیفتاده الیبرو تا از دهن ن! اومده فقط قهیپنج دق يپنجاه و سه تا کامنت برات تو

 نینگاهش را به زم يجمع به طرف کوهان روانه شد، حسن با شرمسار ياز سو زیآم نیمشت نگاه تحس کی

دارد  میتصم دیخواهد چه کار کند، شا یدانستم م یدر آورد وروشن کرد، نم بشیاش را از ج یدوخت و گوش

 !بچه امشب گرسنه نماند؟ نیا ایآه خدا.... اش يمجاز يفضا يبرود دوباره تو

 یول دمیکار نفهم نیاش را به دست کوهان داد، من منظورش را از ا یگوش دربرابر نگاه به شدت نگرانم ناگهان

 :بلند گفت يبا صدا کدفعهیحسن انجام داد و  یگوش يتو ییکارها کی دیبگو يزیآن که چ یکوهان ب

 "!؟.....کلن"ـ

 :در جوابش بلند شد هانیو اصغر و فرانک و ک عقوبی يصدا و

 "!پررررر"ـ

 ....کف مرتب به افتخار کوهان و حسن زدند کیهم  هیبق و

و او را درست وسط  دیبه کمرش کش یکوهان دست یموضوع به شدت ناراحت بود، ول نیکه حسن از ا مطمئنم

 :خودش و دوستانش نشاند وگفت

 هیمن فردا صبح . یش یبعدش راحت م یدرد داره، ول یلیشب اول خ ییابویامشب رو تحمل کن، ترك  هی"ـ

 "!!يرمجازیغ يفضا يکنم، تو یم یبهت معرف یعال نیگزیجا
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 نقدریبرادر من ا یتوانم بفهمم چه وقت ینم. افکند ریزد و سر به ز یحسن لبخند تلخ. زد شیبه رو یوچشمک

از آنچه که  شیهم کوهان ب دیطور منفعل شده است؟ شا نیاز طرف کوهان ا یرفتار سلب کیعاقل شده که با 

 !)منعشق ..... (یدوست داشتن يجانور نابغه ! باشد رگذاریرسد تأث یبه نظر م

سربه سر  یشد، گاه یکوهان و دوستانش خوشمزه تر هم م يها يکار نیریبود، مخصوصا با ش یدلچسب شام

 نیکه از کمتر يگرفتند و خالصه املت ساده ا یم يحسن را به باز یگذاشتند، گاه یم دیو جاو یصادق

ام  دهیرا خوب فهم نیا. یادماندنیبه  ذیلذ يخاطره  کیشد به  لیبود، تبد بینص یب زیکدبانوگرانه ن ناتییتز

زن را  نیام که نان و املت ا دهیرس ییبه جا! دستپختش حرف ندارد یدهد ول یبه خرج نم قهیاصال سل یکه آت

خانم مهربان  کیبماند،  يطور نیهم یکاش آت. کنم یهم عوض نم ایدن يسفره ها نیتر نیبا رنگ

نکرده  ياگر خدا.... يدیو پل طنتیدور از هر ش هب یول یماورائ يمهارت ها یبا کل قهیسل یب ي لکردهیتحص

 نیتصور ا یحت زم؟یبه سرم بر ینفر چه خاک کیگردنبند ذهن و عقلش را تباه کند من  يجادو اهیس يوسوسه 

 .لرزاند یشود تمام تنم را م یآت ياشتباه از سو کیدستخوش  میایافراد دن نیتر یدوست داشتن یکه زندگ

! است یو صادق دیو بگو وبخند با جاو یدرحال شوخ یفرزاد هم گاه یمتوجه شدم که حت شانمیافکار پر وسط

عاشقانه باشم  یمنتظر دوئل ستویکنت مونت کر يمثل مرسده  دیفکر کرده بودم حتما با يتصور که روز نیبه ا

 !یادقو ص دیجاو يوقت است تمام شده، الاقل برا یلیمن خ يزدم، قصه  يپوزخند

 قیعم یشد حسرت یم ستاد،یمرپوژ ا يو بررو دیسفره نشسته بودند چرخ نیکه دورتادور ا ییآدم ها نیب نگاهم

ته دلش دوست داشت  دیشا افت،یکوهان در یسفره به سردستگ يآن سو يها طانکیرا در نگاه مغمومش به ش

که  نیداشتم، ا ییآرزو نیچنمدت ها قبل  زیمن ن.... کنم یباشد، درکش م یمیجمع شاد و صم نیاز ا يعضو

 دمیشیبا خود اند. ام یزندگ يآدم ها نیبهتر نیگرم باشم و همنش يکلبه  نیساکن ا یتکلف چیه یب

سر به  يجور کیاو را  لمیکرده که او را امشب نگه داشته است، هرچند که ما یبزرگ سکیواقعا ر رزادخانیش

 دیپل ي مهیتواند از آن ن یزاده است، نم طانیش کیاو  یاش، ول میاز اعماق دل ببخش میو بتوان میراهش کن

است از کجا معلوم که او  نهیدر دست سک زیمرگبارش ن يحاال که اسلحه . خالص شود یراحت نیوجودش به ا

واقعا دستش با  ستیاندازد، معلوم ن یم دیآدم را به ترد یگاه... هم نهیپس گرفتنش نکشد؟ سک يبرا ينقشه ا

 شود به او اعتماد کرد؟ یکه م نیا ایکاسه است  کی ياو تو

گرفت و به دستش داد،  ينشسته بود لقمه ا کشیکه نزد رزادیرفت، ش یور م شیطور که مرپوژ به غذا همان

لقمه را گرفت و  دیشد و با ترد رهیخ رزادیان شنه چندان کوتاه به لقمه و به چشمان مهرب یلحظات يمرپوژ برا
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شده  اهیس نهیکه از شدت ک یدل یرا بلرزاند، حت یمرد قادر است هر دل نیکوچک زد، حس کردم ا يلبخند

 .است

 :همهمه ها قطع شد يلحظه ا يفرزاد برا يصدا با

 "!دستت طال یآت"ـ

 :کلمه جواب داد کیفقط  سایآتر! شد یام م يکرد چه قدر حسود یصدا م يطور نیرا ا سایآتر یکه او وقت يوا

 "!نوش جان"ـ

 :حق مطلب را به جا آورد رزادخانیهم ش بعد

خوش  نقدریبود، امشب ا دهیو تدارك نون و دوغ رو نکش هیکه اگه زحمت ته یصادق ياز آقا ژهیتشکر و هی"ـ

 ".گذشت ینم

 :خم شد یو اندک اش گذاشت نهیس يدستش را متواضعانه رو یصادق

 "!شما جون بخواه رزادخان،یش میچاکر"ـ

 :تکان داد يهم سر کوهان

 "!بوده فهیضع يبه خاطر املت ها دیاگه فکر کن دیونیمد"ـ

 :کوچک و ساده بود يدو جمله  نیاش هم هیزد و تنها دفاع يلبخند محجوبانه ا یصادق طفلک

 ".خداست بیمهمون حب فته،یتون راه ب یفقط خواستم مهمون"ـ

 جیغلط را يام حس کرده بودم، مردم پشت کوه در کنار تمام عادت ها یرا با رگ وپ يمهمان نواز نیمن ا و

مهمان نواز و دست و دل بازند، آن ها هرچه در چنته  نیسرزم نیدارند و مثل تمام مردم ا زین ییها یشان خوب

 یلیمثل تر يموتورگاز کیکه  ستهم ه نیهم يبرا دیشا رند،یگ یبه کار م گریکدیخدمت به  يدارند برا

 .معجزه کنند دیفهمند کجا با یهم م اءیاش! کند یکار م نجایا

آشپزخانه کمک مادرشان  يهم رفتند تو نهیچشم به هم زدن سفره را جمع کردند، فرانک و سک کیدر  پسرها

 یدرکم م نقدریاجازه ندادند، خداراشکر کردم که ا یجمع و جور و شست و شو، من هم خواستم بروم ول يبرا

 . نداشتم يفاصله ا گریکامل د یهوش یکنند، آخر تا مرز ب

بود و هزاران  زانیکه از سقف آو ینور زردرنگ چراغ رینقل مکان کردند و ز وانیا يبالفاصله به رو انیآقا

 يشده و به گفت و گو درباره  و تنقالت يمشغول خوردن چا دند،یچرخ یو درشت دورش م زیر يحشره 

باغ و با حرارت مشغول  يدر ورود کیپسرها هم رفتند نزد. پرداختند میفردا و مراسم ختم مش رح يبرنامه 
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 یبه جرأت م یدهم چه بود، ول صیتوانستم تشخ یفاصله نم نیهم شدند که از ا يبرا ییزهایچ کی فیتعر

 .بودم دهیزده ند جانیهرگز حسن را آن قدر شاد و ه میتوانم بگو

ندارد، دست انداخت پشت سرش و  يزیبرنامه ر نیبه شرکت در ا یچندان لیتما دیرس یکه به نظر م فرزادخان

 یگذاشتند برداشت و با دعوت یبزرگ کلبه م يپنجره  يلبه  یشطرنج را که به صورت دائم یچوب يجعبه 

من نابود شوم که . شدند يباز غولرزانو نشستند و مشداوطلب شد و هردو چها دیبالفاصله جاو د،یساده مبارز طلب

 !وقت چیشناسم ه یمردها را نم نیا

بود، حس کردم در  ختهیدورتادورش ر شینشسته وموها وانیا يپله  نیاول يرو زیغم انگ یروشن هیدر سا مرپوژ

رفتم و کنارش نشستم، با اکراه  شیآرام به سو ییشود، با قدم ها یم تیدارد اذ یلیخ یکس یو ب ییتنها نیا

 :شوم الشیخ یب يزود نینداشتم به ا میمن تصم د،یکنار کش یخودش را اندک

 "موهاتو جمع کنم؟ يخوا یم"ـ

معطل «اسکن کرد و با سکوتش فهماند که  زشیرا با نگاه اکراه آم میسرتاپا امد،یبدش ن شنهادیپ نیاز ا انگار

 »!م؟التماست کن دیپس؟ حتما با یهست یچ

بود و  فیلط شمیلمس کردم، مثل ابر اطیرا آهسته و با احت زشیرشک برانگ يپله باالتر از او نشستم وموها کی

 یکلفت م سیزد که دست کم چهار تا گ نیتخم یحساب سرانگشت کیشد با  یم.... دیدرخش یچون شبق م

 .موها درست کرد نیتوان از ا

دلش را از  يجور کیکردم  یسع. زنانه ام سپرده بود يحرکت دل به نوازش ها یشدم و او ساکت و ب مشغول

 :اراده شعر احمدشاملو به زبانم آمد یدانم چرا ب یو با محبتم همراه سازم، نم میبزدا نهیک

 نبود یکیبود  یکی"ـ

 کبود رگنبدیز

 نشسته بود يو عور تنگ غروب سه تا پر لخت

 ایکردن پر یم هیو زار گر زار

 ایکردن پر یم هیباهار گر يابرا مث

 شون قد کمون رنگ شبق سیگ

 کمون بلند ترك از

 ....ترك یشبق مشک از
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 گشنه تونه؟ ایپر

 تشنه تونه؟ ایپر

 ن؟یخسته شد ایپر

 ن؟یپربسته شد مرغ

 تون؟ يها يها نیا هیچ

 تون؟ يوا يتون، وا هیگر

 ایکردن پر یم هینگفتن، زار و زار گر یچیه ایپر

 ".....ایکردن پر یم هیباهار گر يابرا مث

انداختم، قطره  یخم شدم و به صورتش نگاه یکم د،یمن لرز يکوچولو زادیپر ياحساس کردم شانه ها ناگهان

ام گرفتم  نهیدلم آتش گرفت و سرش را به س.... خورد یبر گونه اش سر م شیبایدرشت اشک از چشمان ز يها

 :م آرامش کنمکردم بر خودم مسلط باشم تا بتوان یو سع

 یقول م یرنج هات منم، ول يدونم باعث همه  یدونم دلت شکسته، م یم! من يکوچولو ينکن پر هیگر"ـ

 "!دم مرپوژ یقول م.... برات جبران کنم ویدم همه چ

با  انایاح ایام بردارد  نهیکرد که سر از س ینم یاو آرام گرفته بود، مقاومت ینه، ول ایدانم درست حس کردم  ینم

 .خشونت جوابم را بدهد

 نیحس را نسبت به ا نیاالن هم! شوم؟ یبندم و وابسته م یزود دل م یلیکنم خ یگفته ام که حس م قبال

 د؛یگو یکوهان حق دارد مدام از دل خجسته ام م. ستین زادیدارم، من دل بستنم هم مثل آدم زیموجود اسرارآم

 !...دارم يواقعا دل خجسته ا

**** 

 »یناهماهنگ«

و اصغر را هم ترك  عقوبیکند و  شیجانکاه دل از کلبه و آدم ها یباالخره با مشقّت یصادق آخرشب

 يها یپشت کوه نیشب کنار ا کیخورم که هرکس  یقسم م. خانه اش شد یسوار کرد و راه شینوایموتورب

دو دست  مخالصه کوهان ه. خودش یخواهد برگردد سر خانه و زندگ یدلش نم گریباشد، د یدوست داشتن

به  دهیکرد و فرانک هم مرا برد به اطاقش که چون درست چسب فیرد دشیجد يها یهم اطاق يرختخواب برا

 . شد یم دهیپسرها شن زیآم طنتیش ياطاق ها باز، قشنگ سرو صدا يهمه  ياطاق کوهان بود و پنجره ها
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 یکنند، آن هم در حال نهیگرفته بودند مرپوژ را هم اطاق سک میتصم رزادیو ش یآت يا زهیچه انگ يدانم رو ینم

 نیدارد بعد از ا میتصم ایقبال همدست مرپوژ بوده و  ایکرد او  یاعتماد نداشت و فکر م نهیاصال به سک یکه آت

اگر مطمئن بودم که  یبا مرپوژ نداشتم و حت ییارویبه رو یلیم چیه گریبه هرحال من اکنون د. همدستش باشد

به هرحال تنها  یخواهد بکند، ول یکه دلش م يدادم هرکار یرساندن به من است، اجازه م بیقصد او فقط آس

هم  يا قهیچند دق یعاطف ینیآن هم نش یحت. کند يهم تعد گرانیبه د دیاحتمال بود که شا نیام ا ینگران

 یها زدوده و اکنون احساس نهیرچه من قلبم را از تمام کاو با من نبود اگ ي دقانهرفاقت صا يبرا یضامن خوب

 .متقابل باشد یحس يدرحال تجربه  زیمعلوم نبود که او ن یفراتر از محبت نسبت به او داشتم ول

و  رزادیش يسه دست رختخواب برا ینداشت، آت یمناسب تیدرحال حاضر وضع نییپا ياطاق خواب ها چون

من هم  يدوزار بیترت نیو مرپوژ، به ا نهیسک شیهال و خودش هم آمد باال پ يپهن کرد تو هانیفرزاد و ک

جعبه  يرا هم تو دنبندگر دمیکه فهم نیالخصوص ا یهست؛ عل زیخوب حواسش به همه چ یلیافتاد که اتفاقا خ

 .رسد یدست جن هم به آن نم بیترت نیو به ا رزادخانیاش گذاشته اند داخل گاوصندوق ش

گفت که زودتر  يریشب به خ یحرف بزند ول یخواست قبل از خواب با من کم یدلش م یلیه خک نیبا ا فرانک

 یشده بود، م نیباغ آذ يها ركیرجیج يکه با صدا زیبتوانم استراحت کنم، اگرچه در آن سکوت دل انگ

 :صحبت کردن حسن و کوهان را بشنوم يتوانستم صدا

عالمه راه بلدم واسه مخ  هیکنم ها؟  يستن من حاضرم فداکارخانواده ت نگرانت ه یلیگم کوهان، اگه خ یم"ـ

 "!از همه جهت راحت باشه التیزدن، بسپرش به من و خ

 ...مگر دستم بهت نرسد! مرپوژ بوده يحتما منظورش مخ زدن برا! شرف یب

 "؟یاصن کارهیحسن، تو چ نمیجون حسن، اصن بب ستمین یاصن راض ،یش یم تینه داداش، اذ"ـ

 کی رلبیانداخت، فرانک پتو را گاز گرفت و ز مانیمن و فرانک را به زحمت کنترل صدا ياریاخت یب ي خنده

 ...داد شانیفحش جانانه به هردوتا

 ".کرده باشم، بذار به حساب جبران لطفتون یخوام کمک یفقط م"ـ

 ".ناموسم شو الیخ یپ لطف کن ب"ـ

 "!ناموس انگار االن زنته یگ یم نیهمچ! پوف"ـ

 "؟!گهید خو قراره زنم شه د "ـ

 "!اون بدبخت سراومده يانقضا خیبخواد آپلود شه، تار تیتا آمادگ ،ین شتریتو که چهارده سالت ب"ـ
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  "!کرك شده ست ينترس، نسخه "ـ

 :از وسطشان آمد دیبم جاو يصدا

 "االن دعوا سر مرپوژه؟"ـ

 :جوابش را داد کوهان

 ".تو راحت باش داداش"ـ

 :حسن دوباره

 "؟يریاونو بگ یخواست یمگه تو نم.... آها؛ هاجر.... ؛یگفت یبود م یاون دختره ک"ـ

 "؟یخب آره؛ که چ"ـ

 "!ره ها؟ یبه فنا م ستمتیس ؟ینصب کن ندوزیدوتا و يدار میتصم یعنی "ـ

.... 

 :آهسته گفت فرانک

بعد منه بدبخت االن چند هنوز پشت لبش سبز نشده دوتا دوتا واسه خودش کنار گذاشته، ! داداش ما رو باش"ـ

 "!!آقامون يجو عرضه  هیاز  غیدر یگم درسم تموم شده فکرامم کردم، ول یساله م

 :يذهنم رفت به سمت خسرو یجواب دادن به فرانک جواب کوهان را بشنوم، ول يدوست داشتم به جا هرچند

 "د؟ینذاشت يمگه قرار مداراتونو با خسرو"ـ

 :دیبرچ يو لوچه ا لب

من که شانس ! ده یبه خودش نم یتکون چیدونم چه مرگش شده که ه ینم ست،ین يانگار اصال عزمش جد"ـ

 "!رهیمنِ جلفو بگ ادین یوقت هیرو زده که  شیخاله زنک ها رأ نیاز ا یکیندارم؟ مطمئنم 

 يخسروحساس شده وگرنه  يخود یحد بدشانس باشد، مطمئنم که ب نیطفلک تا ا نیتوانستم باور کنم ا ینم

 .شود مسلما ینم الشیخ یب يزود نیکه حاضر شده بود به خاطرش انگشتش را بدهد حاال به ا

 "؟یچه قدر عجول"ـ

 :دیرا بر حرفم

 هیبه نظرت ! برون یواسه بل انیکردن تا امروز رفتن که با خانواده ب میکه خواستگار يعجولم؟ از اون روز"ـ

 "نکردن؟ رید یکم

 :بود دیشد یکنم به خاطر خواب آلودگ یدادم که فکر م لشیتحو یربط یب جواب
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 "!موندن، نگران نباش کیحتما تو تراف"ـ

 ....چه شد دمینفهم گریدهد چرتم برد و اصال د لمینگاه چپ چپش را تحو تا

**** 

، وضو گرفتم و نمازم را خواندم عیسر یلیبود قضا شود، بلند شدم و خ کیقدر خسته بودم که نمازصبحم نزد آن

 یشدم ول دهیبود که چهاردست و پا به طرف رختخوابم کش يخواب بعد از نمازصبح آن قدر قو يوسوسه 

مورد  یب يبود، صدبار از خودم سؤال ها نییپا ریآمد، ذهنم به شدت درگ یخوابم نم گریبود که د بیعج

نگاه  مین هی نییمسکّن برم پا هیاگه واسه خوردن  ه؟یخوابه چه جور یخواب؟ وقت ای دارهیاالن ب«.... دمیپرس

 » !...؟یعنیبهش بندازم گناهه 

که پهن شده بود اشراف داشتم  یام، حاال کامال به هال و سه رختخواب ستادهیوسط پله ها ا یچه وقت دمینفهم

 نیهمچ کیبا  نهیاوف؛ طفلک سک! بود به سقف دهیچسب هانیبود و خروپف ک یدو تا از آن ها خال یول

 !کند؟ یهرشب سر م ییرسروصداپ یموتوربرق

 ياز آن هستند که من بتوانم کله  زتریاز نهادم برخاست و متوجه شدم که فرزادخان و برادرش سحرخ يسرد آه

 ! سحر درحال خواب شکارشان کنم

ام ساکت  یعدد کپسول سرخ رنگ ژلوفن انداختم باال تا سردرد لعنت کیآشپزخانه و  يسروصدا رفتم تو یب

به امان خدا رها شده بود دو سه تا خرما برداشتم تا ژلوفن دخل  نتیکاب يکه رو يکاسه ا يشود، بعد هم از تو

 رهیشان، هنوز دستگ نمیآنجا هستند بب برادرها انایرفتم تا اگر اح اطیآنگاه به طرف ح اورد،یرا ن میناشتا يمعده 

اگر حرف شان  نمیتا بب ستادمیشدم، همان جا ا وانیا ياز رو یآرام يرا نگرفته بودم که متوجه گفت و گو

 0به آنها ملحق شوم زیاست برگردم باال وگرنه من ن یخصوص

متعلق  صیقابل تشخ يتنها صدا یول ،یقرائن يسر کینبود مگر با  صیو فرزاد اصال قابل تشخ رزادیش يصدا

 :بود سایبه آتر

چشمم  یچون گردنبند جاش امنه، ول ادیاز دستش برنم يادیار زتاصبح حواسم بهش بود، هرچند که عمال ک"ـ

 ".کنن داشیپ يجور هیکنن و خالصه  یکیدست به  نهیخورد که با سک یآب نم

 يلطمه ا شانیمطمئنا به گفت و گو زیشان بودم ن شیاگر پ کهیبه آنها تعلل کردم درحال وستنیپ يبرا لیدل یب

 000خورد ینم

 "هم کرد؟ يحاال کار"ـ
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 هی نیصدا و مظلوم، ع یب ،یزد گاه یتوخواب هق م رپتو،یخودش ز ينه، تا صبح مثل جوجه کز کرده بود تو"ـ

 ".دختربچه که از باباش کمربند خورده باشه

 "هم هست که به دختربچه ش کمربند بزنه؟ ییبابا یعنی"ـ

 "شد؟ راحت التیآره من خوردم؛ خ ؟يدیمثال االن ازم اعتراف کش ؟یخب حاال که چ "ـ

 "رفت به رحمت خدا؟ تیهمون سال اول زندگ امرزتیتو که پدرخداب"ـ

 "؟یزن یم يبندر امرزمیخداب يواسه بابا يزنه تو دار یمن االن دلم شور اون دختره رو م!! شترزاد"ـ

 !آخخخ! که بلند شد صددرصد متعلق به فرزاد بود يخنده ا يصدا

... خورد؛ مرپوژ یتکان میناگهان شاخک ها یامانش باشم، ول یب دنیقلبم گذاشتم تا مراقب کوب يرا رو دستم

 ...مگر چه شده؟

 "هو؟یشد  یحواست بهش بوده، پس چ یگ یآخه مگه نم"ـ

 یپتوشم تکون م ده،یقلمبه خواب رپتوشیهنوز ز دمیلحظه خوابم برد، بعدش نگاه کردم د هیدونم، فقط  ینم"ـ

بود،  یحجم توخال هیبعد که پتو رو زدم کنار .... کنه یهق هق مصدا  یبود که دوباره داره ب نیخورد، مثل ا

 "!!یچینبود، ه رشیز یچیه یعنی

را  رهیاز آن صبرکنم و دستگ شینتوانستم ب زم؟یبه سرم بر یچه خاک دیدانستم االن با یبند آمده بود، نم نفسم

نشسته و  یصندل يرو رزادیهرسه برگشتند و نگاهم کردند، ش دیرس وانیبه ا میکه پا نیچرخاندم، به محض ا

 ....زد یم نیپنجه برزم یتاب یها بود و با ب دههم پشتش به نر یداده بود و آت هیتک واریبه د نهیفرزاد دست به س

 :شدم رهیخ یکردم، آنگاه به آت افتیدر يدست و پا شکسته ا يگفتم و جواب ها یسالم اورژانس کی

 "رفته؟ ...مرپوژ"ـ

 :تکان داد يو سر دیکش یرا به هم گره زده بود آه شیهمان طور که اخم ها یآت

 "....فرار کرده یبهتره بگ"ـ

 "نداشت؟ شیکه کار یفرار کنه؟ کس دیچرا؟ چرا با یول"ـ

 :گفت فرزاد

 یدست برنم زهیمطمئنم تا زهرشو نر ستن،یجماعت اصال قابل اعتماد ن نیداره باز، ا رسریز ينقشه ا هیحتما "ـ

 !)اه اه چه قدر حسود( "!ریبرو باهاش دل بده قلوه بگ یحاال ه. داره
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کنار ما  نجایکه مرپوژ ا نیداشتم به ا يدیشد لیمن م.... نه از وحشت انتقام، به خاطر خودش یول دیلرز دلم

 ...فقط نگرانش بودم دم،یترس یمن از او نم. باشد

 :آرام شدم یاندک یجواب آت با

دونه که  یمرپوژ هم خوب م. اهیس يناخواسته آلوده شدم به جادو اینداره، من االن خواسته  رسریز يا نقشه"ـ

تونم ذهنش رو  یهنوز هم م یول دیکه گردنبند رو ازم جدا کرد نیضمنا؛ با ا. ستین فمیحر یکس چیفعال ه

 "!بخونم

 .....یعنی م،ینگاهش کرد رتیبار همه با ح نیا

گذره، اون دوست  یم یذهنش چ يبود هربار که نگاهمون به هم افتاد تونستم بفهمم تو داریکه ب یتمام مدت"ـ

 ".اومده رمیکه گ يزیتنها چ نهیا نه،یما باشه و ازمون محبت بب شیداره پ

 :زده شدم جانیه یحساب

 "....؟یتون یتو هنوز م ؟یواقعا آت"ـ

 :تکان داد دییبه تأ يسر

 ".گذاشته رفته نیهم واسه هم دیو بابتش معذبه، شا دهیفهم نویاتفاقا اون هم ا.... بله"ـ

 :شدم دستپاچه

 "!بردار شیدست از ذهن خون گهید.... گهیکه معذب نباشه؟ د یکن ینم يکار هیچرا .... خب.... خب"ـ

 ".اههیس يجادو ينابود یذهن خون نیتنها راه خالص شدن از ا.... ستیدست من ن"ـ

 :طرفش رفتم و التماسش کردم به

 "؟یکن یخب چرا نابودش نم"ـ

 ....افتاد نیبر زم نگاهش

 "....تونم ینم"ـ

 "!چرا؟"ـ

 "...دونم ینم"ـ

 :گفت یبه تلخ رزادیش. گرداند ياز من رو و

 "!شد یآت یبابالنگ درازت ب ؟يجود ینیب یم. جادو رها نشه کارش تمومه نیاگه زودتر از بند ا "ـ

 ....شرمسار بود دیلحظه قادرنبود نگاهش را به چشمان او بدوزد، شا نیدر ا هم یآت یحت
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 :را جزم کردم که هرطور شده کمکش کنم؛ به خاطر خودش، به خاطر بابالنگ درازم عزمم

 "؟یدون ینم نمیا ای یشناس یراهش رو م ه؟یفقط بگو راهش چ"ـ

 :فرزاد جواب داد شیسکوت بود، به جا جوابش

 ".نهیخودش بخواد، تنها راهش هم دیبا"ـ

مثل برق و باد از سرم  يفکر. به او ماند رهینه چندان کوتاه خ یلحظات يفرزاد چرخاند و برا يرا به سو نگاهش

 :گذشت

 "!تموم شد.... لحظه اراده کرد و هیحسن فقط "ـ

 ... بوده شبید يکه منظورم به ماجرا دندیفهم هرسه

 » !.....پررررر! ؟.....کلن«

 نیچرا که درست درهم میبحث ادامه ده نیفرصت نشد به ا یول د؛یدر چشمان دو برادر درخش دیاز ام یبرق

 ....گذشت یباغ م يدر ورود انیافتاد که از م يا هیلحظه چشمم به سا

 "!مرپوژ"ـ

 ستندینگر سویمن رد نگاهم را گرفتند و برگشتند وبه دخترك نازك اندام کمندگ يزده  جانیه يباصدا هرسه

 يمثل مادر سایبافته شده اش را باز نکرده بود، آتر يها سیآمد و هنوز گ یم مانیعجله و آرام به سو یکه ب

 :دیو بر او توپ دیدو شیکند به سو هیکه بخواهد فرزندش را تنب

 "؟يرفته بود يکدوم گور"ـ

 ... گرداند يدوخت وفورا رو یبه چشمان آت يلحظه ا ياراده اش را برا یجاخورده بود نگاه ب یکه حساب مرپوژ

 ".هوا بخورم یکم هیخواستم  یم"ـ

 :بود یذهن خوان يآرام شد که احتماال به خاطر جادو يا رمنتظرهیبه طرزغ یآت

  "ره؟ یدلمون هزار راه م یگ ینم"ـ

 :و شکننده اش باصالبت و محکم بود فیمرپوژ برخالف ظاهر ظر يصدا

 ".دونم یخوب م نویا ست،یدل نگران من ن یکس"ـ

 :مثل مرپوژ ظاهر خشنش را حفظ کرد زیحال او ن نیسرشار از محبت است، با ا یبودم که نگاه آت مطمئن

 ".میکمک کن صبحونه رو آماده کن ایب! چرند نگو"ـ
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 یاز کنارم رد م یوقت. بود یآت يدخترك تا شانه ها يقد و قواره  د،یدستش را گرفت و به دنبال خود کش و

 د،یو نامحسوس از کنار لبش درخش فیظر ينگاه من و مرپوژ به هم دوخته شد و لبخند يلحظه ا يشدند برا

 !! است؛ واال يکنند خبر یمفکر  یرو بده يادیکردم مثل خودش بر احساساتم افسار بزنم، ز یسع زیمن ن

ندارد  میالش خوب است و تصمراحت شده که ح المیراحت شده، خ المیخ دنشیداند چه قدر با د یخدا م... آه

 .ترك مان کند

 لیچه قدر تما«: کرده بود ریکه ناخوادآگاه ذهنم را درگ یسؤال یدرپ دینگاهم به سمت فرزادخان چرخ اریاخت یب

 »شود؟ یم رانیاش ح یباورنکردن سوانیگ يدارد و مثل من چشمانش بر رو يبارویز زادیپر نیا يبه تماشا

جفت چشم  کیبرادرش هم مثل خودش بود، صاحب ! کرد اال مرپوژ ینگاه م يزیاست که او به هرچ بیعج

 .مطلقا درکارش نبود يکه هرزه گرد بیپاك و نج

 یحاال من بودم و فرزاد که نم ،ینیزم بیس يمزرعه  يبرداشت و رفت تو واریرا از بغل د لشیب رزادخانیش

 یبگذارم و ب رپایرا ز اینبود که ح ستهیهرحال شا شود؟ به یطوالن يخلوت اجبار نیبود ا لیدانم تا چه حد ما

 ....بمانم يزیاو سکوت کرده من حق ندارم منتظر چ یدست کم وقت ستم،یبا نجایا لیدل

 :حرف متوقفم کرد نیکلبه با ا يخواستم بروم تو تا

 ".شما، با پدرومادرت صحبت کردن يرفتن خونه  شبیمادرجون د"ـ

که نگاهش را  یجابه جا شد و درحال یصحبتش ماندم، اندک يرا به او دوختم و منتظر ادامه  رمیمتح نگاه

 :کرد دوباره گفت یرا صاف م یروفرش نیچ لیدل یب شیانداخته و با نوك پا نیبرزم

شانس آوردم مادرجون ! مسافرت يجا خوردن، بعد هم گفتن که تو االن با نامزدت اومد یپدرومادرت حساب "ـ

 "!کردن یهمون موقع مجلس رو ترك م دیاتفاق ها بودن، وگرنه با نیا يهمه  انیدرجر

 ا؟یزد آ شیاالن ن نیا..... ختیفرو ر نهیدر س یبه طرز دردناک قلبم

 ".شما دو تا بدن یکه پدرومادر محترم شما قرار شده جواب رو بعد از مسافرت کذائ نیخالصه ا"ـ

 :بود نیشد هم يو صادقانه بر زبانم جار دیکه به ذهنم رس یسؤال تنها

 "!خوبن؟.... مادرجون"ـ

 :جا خورد یسؤالم کم از

 ".رسن یاالن هم راه افتادن سمت پشت کوه، احتماال بعد از ظهر م! بله؛ خوب خوب"ـ

 :زد يام شد و لبخند یمتوجه شادمان زیبرلبم نشست، اون يلبخند اریاخت یقدر خوشحال شدم که ب آن
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 "!شد؟ یچ "ـ

 !بشر نیاست ا یشد؟ عجب آدم یچه که چ یعنی

 ".براشون تنگ شده.... دلم"ـ

توانستم  یم. جور درك متقابل داشت کیتکان داد که نشان از  يکرد سر یطور که لبخندش را حفظ م همان

که فقط مخصوص من  یمحبت ينهفته در پشت نگاه محکم و بااراده اش را حس کنم، گرما يگرما یبه خوب

است،  صیمن حر ياشاخوشبختم که نگاه او فقط به تم! خوشبختم یلیکه خ یراست! يگریدختر د چینه هبود؛ 

 ....تپد یمن م يخوشبختم که قلب او فقط برا

برداشت و  یچنگک زیرا فشردم، او ن رهیاز جانب او بمانم دستگ یمنتظر حرف ای میبگو يگرید زیآن که چ یب

 !کنند؟ یو چنگک صفا م لیبا ب نقدریا یها چرا اول صبح نیرفت به طرف برادرش تا کمکش کند، ا

 :بود نوایکه درحال غر زدن سر مرپوژ ب دمیرا شن یآت يبه آشپزخانه برسد صدا میکه پا نیاز ا قبل

ذاشتم  یم یتخم مرغ عسلو  رتازهیش یاالن اگه بودن کل ؟یکه چ ياون زبون بسته ها رو به کشتن داد"ـ

 "....بودن ینینازن يوونایچه ح. اون طفل معصوما مث خار تو چشممه یخال يجا! نیجلوتون کوفت کن

 يمادرش تو شیشده و پ داریمشغول خوش و بش با فرزاد بوده ام ب یوقت دمیفرانک که آمد فهم يصدا

 :فرق داشت یلیآشپزخانه است؛ البته لحن صحبت او با مادرش خ

کار  یپژوهش یجلوشون مقاله علم یمخصوصا اون گاوها از بس مام! بودن ینینازن يوونایواقعا هم که چه ح"ـ

 دهینامه خواب انیپا هیکردن  یکه م ییاصن پشت هر مااااا مااااا. شده بودن لسوفیپا ف هیکرده بود همه شون 

 "!بود

 "!باو مینیزر نزن ب"ـ

 دنیخند زیزریر يصدا! زن و شوهر جمع اضدادند نیچه قدر ا! ا؟یود آب یآت يآخر نیا دم،یمال یرا کم گوشم

مشغول کمک کردن به آن  يکرد که زودتر به جمع شان ملحق شوم، با سالم کوتاه و مختصر کمیفرانک تحر

به  یطفلک د،یچ یم یشدستیپ يزد وتو یرا برش م یها شدم و رفتم سراغ مرباها، مرپوژ هم داشت کره محل

! آشپزخانه گماشته شود يبه کارها شیایدن اهیجادوگر س نیتوسط بزرگتر نجایا يروز کیبود  دهیخواب هم ند

ها خالق ترسناك  یمن و پشت کوه يبرا روزیاست که د یهمان موجود خفن قایدق زیطفلک رقت انگ نیا یعنی

 !بود؟ ایدن يقصه  نیتر

 :ردهنک يجا نماند خدا يزیچ یوقت کیشد که  شیغرغرها ریگ یپ یآت
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 "!...گفتم؟ یداشتم م یچ"ـ

 :کمکش کرد فرانک

 "....زبون بسته ها"ـ

و سالم برامون  زیفردا صبح چند تا گاو و گوسفند و مرغ و خروس تروتم عقوبی يسفارش دادم بابا!.... ها"ـ

 "؟يدیفهم ارم،یچشاتو درم یمرپوژ چپ نگاشون کن اره،یب

 :دیمظلومانه غرّ رلبیز مرپوژ

 "....خب بابا"ـ

 :داد شنهادیپ فرانک

 "!که شنگولش مرده افسرده شده بچه م یکوهان از وقت ،ینره مام ادتیبز "ـ

 : خنده اش گرفت م،ینگاهش کرد ریو با تح میما همزمان برگشت ي هرسه

 "!....بابا؟ هیچ"ـ

 :دیشده، پرس جیگ یکم دیرس یکه به نظر م مرپوژ

 "!؟یعنی.... کوهان افسرده س... االن"ـ

 :خواست رفع و رجوعش کند فرانک

به بزغاله ش فکر  گهیتو شده د ریکه ذهنش درگ یبگم؟ فکر کنم از وقت يچه جور نیبب.... یعنیاالن که نه؛ "ـ

 "....کنه ینم

و خنده  نمیمرپوژ را بب يزده  رونیکه چشمان از حدقه ب نیتا ا زمیکاسه بر يدادم برگردم و مرباها را تو حیترج

 !ام را کنترل کنم

ها  یپشت کوه يسرسبز و باشکوه کلبه  اطیح انیآفتاب کوهستان درم يها عهیطل نیکه با اول يا صبحانه

. سفره باشد نیا يچون و چرا یو خنده مهمان ب يندارد، مخصوصا اگر شاد فیبه تعر ازیصرف شود اصال ن

مصفا و  طیمح نیآدم در ا. سفره را برگزار کنند یشوخ ها عادت نداشتند بدون بگو وبخند و یانگار پشت کوه

 افتیدر يها يسوخت و ساز انرژ يحال آن قدر فرصت برا نیبا ا! آمد یمضاعف م يها به اشتها نیدرکنار ا

را  ییبایاندام ز نیسن و سال چن نیدر ا مانیبعد از سه بار زا سایمثل آتر یشده از سر سفره وجود دارد که زن

 . حفظ کرده و جوان و شاداب مانده است
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شد دوباره دست به دامن  یمانده بود وگرنه کوهان مجبور م ینان باق یکه از شب گذشته کل میآورد شانس

ها حضور به هم رساند،  یپشت کوه يدوباره سر سفره  دیایکنم او هم بدش ب یشود؛ هرچند فکر نم یممدل

البته به نظر !! رزادخانیش يکفش ها یدستش گرفته و زده به کار غبارروبهم که به  يزدیها دستمال  یتازگ

 یکار را انجام م نیا يشتریب اقیبا اشت یلیخ دایهم داشته باشد؛ منتها جد ییطوال دیکار  نیرسد که در ا یم

 !زند یدهد و مراتب ارادتش را علنا جار م

 یو آتش ختندیر زمیه يکار بود مقدار نیکه ظاهرا مخصوص ا یگاهیو کوهان در جا رزادیاز صبحانه، ش بعد

سابق بر بدنه  يها یدودگرفتگ يایکه بقا ینسبتا بزرگ يهم بالفاصله قابلمه  یبه پا کردند، آت یدرست و حساب

 یبو و برنگ حساب کی نداختنومشغول راه ا ختیر شیآرد تو لویآتش گذاشت و هفت هشت ک ياش بود رو

 يشده  دهیبر يتنه  يرو یکیکه خسته نشود، مرپوژ همان نزد میکرد یکمکش م ینوبت زین ما. باغ شد يتو

بود که درحال کسب  یینوپا يمثل بچه . کرد یداد و به ما نگاه م یرا تکان م شیدرخت نشسته و پاها کی

 .کرد یرا دنبال م گرانید يکارها اقیداشت و با اشت یتازگ وا دگاهیاز د زیست، همه چ یزندگ دیجد يتجربه ها

داد دستم، رو کرد  یرا به درخواست خودم م ریکه تازه از هم زدن آرد فارغ شده بود، همان طور که کفگ کوهان

 !):شعور یب(بود یو مشغول چشم چران ستادهیمرپوژ ا یبه حسن که درچند قدم

 "!حسن؛ چه قدر پاهات نو مونده"ـ

داد  یانداخت و بعد به کوهان که لبخند مخصوصش را ارائه م شیبه پاها يدستپاچه نگاه ساده لوحانه ا حسن

 :ستینگر

 "از چه لحاظ؟"ـ

 :دوستانه به کمرش زد يو به طرفش رفت و دو سه تا ضربه  دیرا مال شیبازو یکم کوهان

 "!تا لحاظش رو عرض کنم خدمتتون م،یکن يرو ادهیپ یکم هی یممدل يپاشو تا خونه "ـ

 :زدمن  يبه رو یهم چشمک بعد

 "!میچند تا آپشن روش نصب کن هیو  میداداشمونو بشکن نیبااجازه خانم معلم پولوم ا"ـ

 ! و جذّاب خودش دهیکرد به عضالت ورز ياشاره ا» آپشن« يکلمه  يهنگام ادا و

 يبوده اصال امکان عضله ساز یگوش يمثل حسن که همه ش سرش تو يمنظورش را گرفتم، بچه ا کامال

 !نداشته تاحاال
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تواند دنبال  یپسرنوزده ساله را م کی یبچه که حت نیچون و چرا دنبالش راه افتاد، مانده ام از ا یب حسن

 یب تیتبع نیبودم، تازه از ا دهیند عیسربه راه ومط نقدری؟ به عمرم حسن را ا!ربگذاردیتأث شیخودش بکشد و رو

در دانشگاه ها راه  یکوهان شناس يرشته  کیدر وزارت علوم بودم  يبرد، اگر کاره ا یچون و چرا لذت هم م

 !هدر نرود يبچه ا نیچن کی يها تیانداختم تا ظرف یم

 :کودکانه گفت يخواهد کنار کوهان باشد فورا با نازواشوه ا یدلش م یلیخ دیرس یکه به نظر م مرپوژ

 "ام؟یکوهان؛ من هم ب"ـ

کردم و  یقلمدوشم سوار م يکوهان بودم او را رو يلحظه اغواگرانه بود که اگر من جا نیقدرچهره اش در ا آن

 :شل گفت يمتوقف کرد و بعد با لبخند شیرو هیچند ثان يخورده اش را برا بیکوهان هم نگاه فر! بردم یم

 "!گلم فتیزلفاتو بپوشون راه ب"ـ

فورا دست و و او  میبه جانب کوهان کرد يزیو فرانک نگاه ت یزد که برود، من و آت یجست یبا خوشحال مرپوژ

 :شترزاد شد هیرا جمع کرد و لحنش شب شیپا

 "!!فه؟یگفتم ضع یچ یشنفت ؛یزن یهم م هیپوش یکن یچادرچاقچورتو م يپر یم يجلد"ـ

نبود زل زد، او واقعا منظور کوهان را  يابروان کوهان افتاده و اصال جد نیکه ب یو به اخم ستادیناگهان ا مرپوژ

 ...دیفهم ینم یفاز ناگهان رییتغ نیاز ا

 "!هاه؟"ـ

 :ما سه نفر داد لیتحو یلبخند پت و پهن کوهان

 "!خوبه؟ ينجوریا"ـ

که ما هم  يجور رلبیکه کوهان ز میما برخاست و دوباره مشغول هم زدن آرد شد يسرد از نهاد هرسه  یآه

 :مشغول غر زدن شد میبشنو

 نیو محبت رو به چوب وقاحت عقب روند از بس عشق اده،یمملکت ما ز يخشونت تو نقدریگن چرا ا یبعد م"ـ

 "!نینومود نیگزیجا یرزم يو با خشونت و مهارت ها

بار چشمانش را گرد کرد و  نیسه نگاه چپ چپ از طرف سه خانم محترم روانه اش شد که ا همزمان

 :شد لیباشکوه تبد یسخنران کیبه  شیغرغرها

 فهیضع میو گلم و عشقم به شما خانم ها بگ زمیعز يبه جا ونیتون راحت شد االن؟ اگه ما آقا الینه؛ خ"ـ

مرز  نیهم که نماد فرهنگ و تمدن ا یمل يرسانه  یحت! نیحق هم دار! نه؟ گه؛ید نیکن یحال م شتریشماها ب
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 جهیرو رواج داده، نت يکار یرزمعشق رو سانسور کرده و به جاش خشونت و  ریاخ يسه دهه  نیو بومه، در ا

 "!خشن جذاب ترن يز نظر شما خانم ها، مردهاکه االن ا نیش شده ا

 یو آرد را هم م میکرد یما فقط نگاهش م یکند ول افتیدر یمنف ایمثبت  یما واکنش يماند از سو منتظر

 :تکان دادم يسر دمینگاه مستأصلش را به جانب خودم د یوقت تاینها م،یزد

 "!سرجات نیبش. يشد ستیباشه، ب "ـ

 :لبش کش آمد يرو يلبخند

 "!خانم معلم میچاکر"ـ

 :دیکوب شیبه بازو یمشت حسن

 "چهارده سالته؟ یتو مطمئن نم؛یبب"ـ

 :دمیکش یآه

 "!ساله ذهنم رو مشغول کرده کیکه  هیسؤال نیا"ـ

 :کوهان نگه داشت و خطاب به من گفت يهردو دستش را جلو حسن

 "!خوره یکمتر از استاد دانشگاه بهش نم نیبه جان خودم ا"ـ

 :دادمتکان  يسر

 ".برازنده شه ينداره، استاد رینظ يبه نظر من هم در سخنور"ـ

 :اش جا به جا کرد ینیب يرا رو یفرض نکیع کی کوهان

اصرار  ياستاد یکرس يتصد يدارم دکتر بشم، لطفا برا میالزمه به عرض شما برسونم که من تصم"ـ

 ".دیینفرما

 :نثارش کرد یشین رلبیبه او انداخت و ز یبا استفهام نگاه حسن

 "!!روستا داره حتما نیکه ا یبا امکانات"ـ

 :حسن را اصالح کند تیکرد ذهن یچراکه بالفاصله سع د،یهم مثل من شن یآت

 ".کایبا عموش بره آمر مشیفرست یتموم شد م رستانشیکه دب نیبمونه؛ به محض ا نجایا ستیقرار ن"ـ

 ....حرف قلبم را از جا درآورد نیا

 "داره بره؟ میفرزادخان تصم... .هنوز.... مگه"ـ
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کوهان  کدفعهیدهند که  ینگرفته بودند چه جواب میگرد شده نگاهم کردند، هنوز تصم يبا چشم ها مادرودختر

 :داد زد

 "!آردتون سوخت "ـ

رنگش  ختند،یرا که از قبل آماده کرده بودند درون حلوا ر يا رهیش یهردو با دستپاچگ یتلنگر ناگهان نیبا ا و

تمام مدت که آن ها مشغول عمل آوردن حلوا بودند من در برزخ  د،یرس یبه نظر م یواقعا عال یشد ول رهیت یکم

مگر .... خواهند بدانند؟ اصال یاصال نظر مرا نم اه نیا یعنی! دارد برود؟ میزدم، واقعا هنوز تصم یدست و پا م

 !.....کاره ام واقعا؟ چیه... شود؟ من يریگ میمازدواج ما دو نفر تص يو درباره  دیایامروز ملکه ب ستیقرار ن

نگفته  شیحرف ها نیمرور کنم؛ او هرگز در ب میمدت با هم داشت نیرا که درا ییکردم تمام صحبت ها یسع

به او  یباشد من چه جواب يرفتن جد يحساب اگر عزم او برا نیمنصرف شده است، با ا کایکه از برگشتن به آمر

 یکار نبودم، من نم نیمن آدم ا یلآرزو باشد، و یهرکس يتواند برا یدر خارج از کشور م یخواهم داد؟ زندگ

 .....یفکر کنم ول ایدن گرید يهرجا ای کایآمر يدرباره  يمسافرت چند هفته ا کیاز  شتریب يزیتوانستم به چ

 یپس نگران.... شت کوهچه تهران، چه پ کا،یاست که فرزادخان باشد، چه آمر ییمطمئنا بهشت من همان جا....

 یشده و من همسر شرع يما جار انیعقد م يست مطمئن شوم که خطبه  یفقط کاف ست؟یچ يو اضطرابم برا

به  يخودیب یلیرا هم خ قهیدق دچن نیهم! ام، اگر بخواهد تا ته جهنم هم با او خواهم رفت دهیاو گرد یو رسم

 .موضوع فکر کرده ام نیا

 يا رهیش يفرق داشت، به جا اریکه تا به حال خورده بودم بس ییطعمش با تمام حلواها! شده بود ییحلوا عجب

 يدانم چه طور ینم قایانگور استفاده کرده بود، دق ي رهیاز ش یکنند آت یکه از شکر و گالب و زعفران درست م

قاشق از آن را کف دستش  کی یوقت هممرپوژ  یحت. ملس يو خوش طعم بود و قدر ذیلذ بیحلوا عج نیا یول

هم به او  گرید سیگرفت و خورد، صورتش از فرط لذت چنان از هم شکفته بود که آدم دوست داشت چند تا د

 !بدهد

 :کوهان گفت دیرس انیبه پا تیناخنک زدن به حلوا که با موفق کار

 ".شه ینگران م یکه االن ممدل میبر فتیداش حسن، راه ب گهیخب د"ـ

 :فتبا تعجب گ حسن

 "ن؟یمگه با هم قرار دار ؟ینگران چ"ـ

 ".ستین دایسروکله م پ نهیشه بب ینگران م زونشم،یاز اول صبح آو يروز نیهمچ هیدونه  یم ینه؛ ول"ـ
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 :شد نیو تحس رتیغرق ح یهمه تعامل عاطف نیاز ا حسن

 "!....شما دیچه قدر ماه"ـ

 !دیایب رشیگ يشتریب يبود کنار ما حلوا دواریکه همراه پسرها برود نداشت، فکر کنم ام نیبه ا یلیم گرید مرپوژ

**** 

مکرر  يآن طور که از رفت و آمدها و گزارش ها م،یداد یتا ظهر انجامش م دیمانده بود که با يادیز يکارها

به  یصورت گرفته بود، صادق رزادخانیش استیکه شب قبل به ر یقیدق يزیطبق برنامه ر دم،یکوهان فهم

مدرسه  يکرده و تو هیروستا تمام لوازم و مقدمات مراسم ختم را ته يدرصحنه  شهیهمراه چند نفر از مردان هم

از کار را گرفته  يگوشه ا کیبه مدرسه آمده و هر گانیبانوان و همسا نیاز ب يادیز نیآورده اند و البته داوطلب

و  میدیچ سید يحلواها را تو زیما ن. مسجد روستا برگزار کنند گانهیم ختم را در اند تا بعد از اتمام کار مراس

تا به جمع پرشور  میمدرسه شد یفرزادخان، بعد هم خودمان قدم زنان راه نیماش يتو میوگذاشت میکرد نییتز

 .میو کمک شان کن میملحق شو انیروستائ

چشم به هم زدن  کیالسم روبه رو شدم که در امان دختران ک یدرمدرسه ناگهان با هجوم ب يجلو درست

 :خودشان را در آغوشم انداختند و شروع کردند به قربان صدقه رفتنم

 "!....ذره شده بود هیفداتون شم دلم  یخانم خجسته اله يوا"ـ

زده شده بودم و اشک شوق در چشمم حلقه زده بود تک تک شان را مورد لطف قرار  جانیه یکه حساب من

بچه  نیکه چه قدر ا يوا.... فاطمه، هاجر با،یز ه،یرق ا،یثر ز،یدادم و سروصورتشان را غرق بوسه ساختم، شورانگ

 ياگر آنها هم اجازه کردند، مطمئنم  بتپسرها هم دورم جمع شدند و با سروصدا ابراز مح. بودند زیعز میها برا

بودم تک  لیبه شدت ما زیانداختند؛ چرا که من ن یکار را داشتند مثل دخترها خودشان را در آغوشم م نیا

 ....تکشان را در آغوش بکشم، درست مثل فرزندانم

 دهستایمرپوژ زوم شد که کنارم ا يرو ینگاهشان نوبت م،یکه فارغ شد هیاول يخوش و بش ها وابرازعالقه ها از

 قهیچند دق. کرد یم ییکمر و شانه اش خودنما يکلفتش رو يها سیگ یبه سر داشت ول اهیشال س کیو 

 !باور کنند يتا بتوانند او را قدر دیطول کش

 "خانم؟ هیک نیا"ـ

 :پاسخ دادم يهاجر را با لبخند سؤال

 ".مهیدختر مش رح نیا "ـ
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 :هم بود هیشب شیپس و پ شانینگاهم کردند و جواب ها رتیبا ح یهمگ

 "تا حاال؟ مشیدیپس چرا ما ند"ـ

 "....نبوده نجایا.... خب"ـ

 :شد ییکه دروغ نباشد، مرپوژ خودش عهده دار پاسخگو میبگو يدانستم چه جور ینم

 ".کردم یم یمادرم زندگ ي لهیقب شیپ"ـ

 :گرد شد چشمانشان

 "!!له؟یقب"ـ

ها حواس شان را  نیبعدش هم نامش را بخواهند بپرسند و ا اناینشود و اح نیکه اوضاع داغان تر از ا نیا يبرا

 :پرت کردم يگرید يزهایبه چ

 "!االی! رهید رهید رهید م،یبه کارها برس میبر نیبچه ها بدوئ"ـ

 !نکرده يخب صاحب عزاست خدا ند،یبگو تیرفت به او تسل ادشانی یها حت یطفلک

خانم ها  ي هینشستم تا به بق یکه پهن شده بود م یبزرگ يپاك کردن برنج سر سفره  يطور که برا همان

قصد کمک کردن در کارها را  ای ردیگرم بگ یآن که با کس یبه مرپوژ انداختم، ب ینگاه یرچشمیکمک کنم ز

 ياز پشت پنجره به جا قیعم یسوخت، با حسرت شیرفت، دلم برا يداریاطاق سرا يداشته باشد آرام آرام به سو

که درست کنارم  ایثر يبود، با صدا داریپد شیبایاز چشمان ز ایو غم دن ستینگر یو مادرش م میمش رح یخال

 :نشسته بود به خود آمدم

 ".شم درآوردم یمعن یحت! مورد عالقه م رو حفظ کنم ياز ترانه ها یکیخانم خجسته؛ من تونستم شعر"ـ

 :باال دادم ییابرو! دز یجز سلنا حرف نم یکس يمنظورش شدم، مطمئنا او درباره  متوجه

 ".نمیبخون بب ن،یآفر"ـ

 :ام بود مشغول خواندن شد ینیب شیاز پ باتریز اریکه بس ییصدا با

You got me sippin on something 

 )بنوشم يزیاز چ يمجبورم کرد(

I can’t compare to nothing 

 )اش کنم سهیمقا زیچ چیبا ه تونمیکه نم(

I’ve ever known,I’m hoping 
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 )دوارمیدونستم، ام یم شهیمــن هم(

That after this fever I’ll survive 

 )تب زنده بمونم نیکه بعد از ا(

 :بلد بودم، آهسته شروع کردم به زمزمه کردن به همراهش بایترانه را تقر نیکه ا من

I know I’m acting a bit crazy 

 )کنمیها رفتار م وانهیمثل د کمیدونم  یم(

Strung out, a little bit hazy 

 )جیگ کمیمضطرب، (

Hand over heart, I’m praying 

 )کنمیقلبم دعا م يبا دستم رو(

That I’m gonna make it out alive 

 .....)ماجرا جان سالم به در ببرم نیکه بتونم از ا(

پشت  يا ختهیبه هم ر ي افهیق کیحسن با  دمیشدم، برگشتم و د یلحظه ناگهان متوجه حضور کس نیهم در

 ....کند ینگاه م ایبه من و ثر یو با سردرگم ستادهیسرم ا

 :اورمیب رونیب یجیبچه را از گ نیا یالزم است کم دمید

 "؟يخوا یم يزیچ"ـ

 :داد یجوابم را با دستپاچگ زیبالفاصله خواندنش را قطع کرد و حسن ن ایثر

 ".درست کردن خرماها يبرا دییایگه شما با دو سه نفر از دخترها ب یفرانک م"ـ

 :تکان دادم يسر

 ".مییایباشه؛ االن م"ـ

کامال سرخ شده بود، از  شیکه گونه ها ایو رفت، ثر دیانداخت و راهش را کش اینگاه کوتاه به ثر مین کی حسن

 ایه حسن رفت ندیکرد تا بب ینگاه یرچشمیبود، ز ختهیاش فرو ر یشانیپ يکه کج رو یو لخت اهیس يپشت موها

 :دمیکامال فهم کهگفت  يزیچ رلبیو چشمش را به هم فشرد و ز دینه؛ بعد هم لبش را گز

 "!خاك به سرم"ـ
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با  ده؟یرا شن شیپسر صدا کیآشفته شده که فقط  نقدریبود حاال چرا ا یخوانندگ شیام گرفت، او که آرزو خنده

که  نیکنم قبل از ا یزن؟ فکر م يصدا میرا محکوم کند بابت تحر گرانیتواند د یحساب او چه طور م نیا

 !موضوع مشکل دارد نیو ذاتا با ا رتافط ایمثل ثر يزنان را ممنوع کرده باشد، دختر یقانون خوانندگ ایشرع 

 :که فرانک خواسته بود، گفتم يشدم تا بروم سراغ کار یکه بلند م یو درحال دمیبه کمرش کش یدست

 "!يکه حفظ کرد يم شعرهم صدات، ه! بود خانم خوشگلم یعال"ـ

 يادآوریحواله ام کرد و آنچه را که جا انداخته بودم  یداشت؛ چشمک یچه حال شیپ هیرفت چند ثان ادشی فورا

 :کرد

 "!طورم سلنا و آهنگش نیهم"ـ

راهم کرد،  ياش را بدرقه  فتهینگاه ش يریناپذ فیتوص یبر سرش نشاندم، با سرخوش يزدم و بوسه ا يلبخند

 :که دوروبرم نشسته بودند گفتم ییآن ها يخطاب به همه 

 ".خرماها يبرا دییایدو سه نفرتون باهام ب"ـ

سراغ  میورفت میرا شست مانیدست ها. هم جا نماند و به ما ملحق شد ایبلند شدند، البته ثر بایهاجر و ز بالفاصله

مشغول کار  نهیبودند و فرانک و سک ختهیبزرگ ر ینیس کی يمدرسه تو اطیاز ح يگرید يخرماها که گوشه 

دونفر هسته ها  م،یو مشغول شد میگفت يدیخسته نباش زیبودند، ما ن یده سیسرو ينحوه  يو صحبت درباره 

و  دندیچ یم سید يهم همه را تو نهیگذاشتند، فرانک و سک یگردو م شانیبه جا گریآوردند و دو نفر د یرا درم

 .کردند یم نییتز لیرا با پودرنارگ شانیرو

نشسته و با  اطیح يکه تو يافراد انیدل کنده و حاال نگاهش را درم يداریاطاق سرا يکه از تماشا مرپوژ

خواست  یدلم م ستاد،یفاصله از ما ا یما آمد و با اندک يچرخاند، آرام آرام به سو یمشغول کار بودند م يانرژ

فرانک  یکنارم، ول ندیبنش دیایب بخواهمکلمات از او  نیتر مانهیدم تا با صمز يمحبت خرجش کنم، لبخند یکم

 :را پنباند میرشته ها يهمه 

 "!منه که مرده يتو که نمرده؛ شوهرعمه  يبابا ا؟یبه خودت زحمت ند یوقت هیخانم خانما "ـ

سروصدا آمد نشست کنار  یو ب دیبود ابرو درهم کش دهیرا نفهم شیکه شصت و پنج درصد از حرف ها مرپوژ

! به دو خط صاف مورب کرد لیاش را کال تبد دهیزد که چشمان کش شیبه رو يهم لبخند نهیسک نه،یسک

کرد و  یرا گوشزد م شاننکنند، مدام اشتباهات يخرابکار یوقت کیفرانک که کامال حواسش به دخترها بود تا 

 .داد یکرد و سروسامان م یم یاده بودند ماله کشافت ختیمرپوژ از ر يگریرا که به خاطر ناش ییخرماها
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 یصحبت یکس چیکه هنوز ه نیکند، با حساب ا یبه مرپوژ نگاه م يناجور یلیجور خ کیشدم که هاجر  متوجه

در باب  دیتز جد کی يبه فکر ارائه  میبگو رزادخانیبه ش دیمرپوژ و کوهان نداشته، با انیراجع به مناسبات م

 !باشد یاحتمال يحس ششم خانم ها هنگام مواجهه با رقبا

اش نگاه  یدرشت عسل يمرپوژ طفل معصوم که آخرش هاجر با چشم ها نیقدر فرانک غر زد سر ا آن

 :دیآن ها انداخت و جسورانه پرس يبه هردو يموشکافانه ا

 "مستخدم شما باشه فرانک جون؟ نیبعد از ا میقراره دخترمش رح"ـ

به جان  یجادو جمبل حساب کیکرد که حس کردم االن است  کیبه طرفش شل ینیچنان نگاه خشمگ مرپوژ

 :چون فرانک گفت دیبگو يزیفرصت نکرد چ یول ندازد،یپروا ب یدخترك ب نیا

 "....یطفل نیهاجر؟ ا هیحرفا چ نیا يوا يا"ـ

شباهت به الك ناخن فرانک  یبرافروخته که ب ییهنوز جمله اش را تمام نکرده بود که مرپوژ با رنگ و رو و

 :دیو غرّ دیینبود دندان به هم سا

 "فضول خانم؟ ؛یپس هاجر توئ"ـ

 ییبوها کیاش  يقو يو بالفاصله شامه  امدهیهم بدش ن ادیز یقبل ییآشنا نیاز ا دیرس یکه به نظر م هاجر

 :گردشده اش پنهان کرد و گفت يرا پشت چشم ها یکرد شادمان یحس م

 "؟یشناس یمنو از کجا م"ـ

 :به خود گرفت دگریتهد یچشمانش را تنگ کرد و حالت یاندک مرپوژ

 "!به اسم هاجر ناسورهیدا هیصحبت از  ير یباشه؟ هرجا م دهیکه اسم تو رو نشن هیک"ـ

 !شد، چه شود یدوتا داشت شروع م نیا ي بانهیزحمت خنده ام را کنترل کردم، جدال رق به

 :نازك کرد و گفت یپشت چشم هاجر

کنن،  یبار م ییگنده ها نیهمچ هی انیبرب هیکه بلدن از پس بق ییدست وپاها به کسا یمعموال ب گه؛یآره د"ـ

دونن من  یدن که م یقائلم، چون نشون م يادیکنن احترام ز یم يکه بهم حسود ییبه کسا شهیمن هم یول

 "!ازشون سرترم یلیخ

حلق هاجر که من فورا دستش را در هوا  يرما با هسته اش فرو کند توخ کیدستش را باال آورد که  مرپوژ

 :کردم آرام اش کنم یو سع دمیقاپ

 "آخه؟ هیچه کار نیجون آروم باش؛ ا يمر"ـ
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 :بغض کرد مرپوژ

کنه؟ بهش بگو بره  يمن کار يواسه ختم بابا نیگفته ا یگه؟ اصال ک یداره م یچه مزخرفات ینیب ینم"ـ

 "!حاال نیگورشو گم کنه؛ هم

 :یشد حساب یدفعه هاجر هم عصبان نیا

 يکنم؟ به خاطر بابا یم يتو کار يگفته من به خاطر بابا یهم دلت بخواد، اصن ک یلیخ! هو هو چه پرمدعا "ـ

 "!خانم يبعله مر م،یو دار میدوستش داشت یلیمدرسه مونه که خ

 :دیهم رو به من پرس بعد

 "اسمش؟ مهیمر"ـ

 :ام گرفتم نهیبغض کرده بود به س یرفتم؛ بعد هم سر مرپوژ را که حساب شیبه سو يغرّه ا چشم

 "....یکم هیفقط  ستینداره، اصال بدجنس ن يمنظور زم،یناراحت نباش عز"ـ

 :گفتم نداشت یبه آنچه که م يحرفم را قطع کرد چون اصال اعتقاد مرپوژ

نکبت رو  يدختره  نیاگه دخل ا ستمینه، دختر سلطان ن ایداشته باشه  ينداره که اون منظور یتیبرام اهم"ـ

 "!ارمیحاال ن نیهم

فورا ! نیخشمگ ریماده ش کیدم  يپا گذاشته بود رو يهاجر بدجور نیکه ا يوا د،یخشک میدر رگ ها خون

 :هم رقص گردن آمد یبه دماغ کوچک خوش فرمش داد و کم ینیچ

 "ون؟یردخترشاه پ يتا لول چند نمیبب ارینه بابا؟ ب"ـ

 يطور نیدارد ا انیشاه پر يبا دخترخوانده  یبدبخت خبر نداشت راست راست! خال يکه صاف زده بود تو آخ

 !زند یحرف م

بود،  دهیشن یرا به خوب يآخر يبود و مشخصا بگومگوها انیکه همان دور و اطراف مشغول کمک به آقا کوهان

نگاهش  زیبه جمع ما انداخت، من ن یکرده اند و فورا برگشت و نگاه یقاط يبدجور شیندوزهایمتوجه شد و

دندان شکن مرپوژ از دهانش خارج نشده بود که کوهان  ي هیبه تأسف تکان دادم، هنوز جواب يکردم و سر

 :کارش را رها کرد و آمد به طرف مان

 "!خرماها رو، دستتون طال نیبه به، چه خوشگل کرد"ـ

سرخ  بیخواست بدهد پرت شد و نگاهش را به کوهان دوخت، هاجر هم دو تا س یکه م یمرپوژ از جواب حواس

تا  شیآمد، کوهان هم با ن یزد و مثل نوعروس ها عشوه خرک یحیسبز شد و لبخند مل شیگونه ها يرو
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 تیو در نها اندخوشگل بانمکش بود هردو را از نظر گذر ي افهیکه مخصوص خودش و ق يبناگوش بازشده ا

 :گفت یبدجنس

 "خانم؟ بایسالم؛ حال شما چه طوره ز "ـ

نگاهش  يشد و با دلخور سهیماستش ک کدفعهیکه با کلمات اول حس کرده بود خطاب کوهان با اوست،  هاجر

 :ماند باینگاهش کند منتظر جواب ز یکه حت نیرا به کوهان دوخت، کوهان بدون ا

 "!سالم، ممنون کوهان جون، خوبم"ـ

 .شد یگل گل یطفل معصوم حساب و

 :بود يبعد نوبت

 "!گل؟ يایثر يشما چه طور"ـ

 :حلقوم خرما جواب داد يکرد تو یگردو فرو م کیکه  یهم نگاهش را محجوبانه از او برگرفت و درحال ایثر

 ".یمرس"ـ

 :گفت یساختگ یبه حالت کدفعهی کوهان

 "؟یکن یم کاریچ نجایهاجر تو ا! عه؟"ـ

 : را به هم فشرد و چپ چپ نگاهش کرد شیشده بود، لب ها يکفر یحساب هاجرکه

 "پس قراره کجا باشم؟"ـ

 یکه آن سوتر برنج پاك م ییخانم ها نیهدف نگاهش را ب یو ب دیپشت کله اش کش يبه موها یدست کوهان

 :کردند چرخاند و گفت

دوست داشته  دیذارن، گفتم شا یبارم امرزویخداب میزن مش رح يدارن کله پاچه  يو فخر يو صغر سهینف"ـ

 "!یمشارکت کن یباش

که کوهان بالفاصله  دیبگو يزیتکان خورد و دهان باز کرد تا چ شیآمد، مرپوژ شاخک ها میاسم زن مش رح تا

. سروصدا مشغول کارش شد یو ب دیکنم مرپوژ متوجهش شد چون حرفش را بلع یزد، فکر م شیبه رو یچشمک

بلند شد و رفت تنگ  روصداس یبعد ب هیچند ثان ینشان داد، ول ینه واکنش خاصگفت و  يزیهاجر اولش نه چ

 .نشست سهینف

 :گفت رلبیو مشغول کارم شدم، مرپوژ ز دمیکش یآه

 "!عاشق شدنت نیخاك برسرت کوهان با ا"ـ
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ن دهند، نشا ياظهارنظر نیبه او انداختند تا تعجب خود را از چن ینگاه مین یجور نامحسوس کیهم  بایو ز ایثر

 :جواب نگذاشت یکوهان هم ب

 "!؟یفهم یامکانات نبوده، م"ـ

اصال  گریمشغول کار شد و د یمضاعف يفکر کنم مرپوژ کامال قانع شد چون با انرژ. بعد رفت سراغ کارش و

 !دیرس یدلخور به نظر نم

شان  حیکه تنها تفر ییمن هم از خانم ها میبگو دیبا ست،یحرف چ نیا يمرپوژ برا لیکه دل نینظر از ا صرف

هم کوهان  دیدانم؟ شا یچه م د،یآ یفروکردن است اصال خوشم نم یهر سوراخ يو انگشت تو یو فضول بتیغ

بهتر  ای ،یواقع یتا عشق ستپسرانه ا طنتیجور ش کی شتریهاجر ب ياش گرفته و احساسش درباره  يفقط باز

  .دختر روستا نینسبت به پسران همسن و سالش در تصاحب خوشگل تر یطلب يبرتر م؛حسیبگو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که هاجر باشد کال نوبت حرف زدن به کس  ییجا(هم بازشد،  هیبق يگفت و گو يکه رفت، عرصه برا هاجر

 !)رسد ینم يگرید

 :به مرپوژ انداخت و گفت يا دارانهینگاه خر بایز

 ".داشته باشه يا افهیختر خوش قد نیهمچ هی امرزیخداب میکردم مش رح یفکرشم نم"ـ

 :کرد دشییهم فورا تأ ایثر

 ".جذاب بوده شیجوون يتو یلیهم خ میگن مش رح یم. دهیآره، به باباش کش"ـ

 :کرد ادیروغن داغش را ز یکم زین فرانک

 "!کم جذاب نبود نیهم همچ شیریتو پ "ـ

 یکم شیدخترها رو يشد نگاه ها یداد که باعث م یصحبت ها نشان نم نیبه ا یواکنش نیکوچک تر مرپوژ

 .متعجبانه باشد

 :دیپر افسوس کش یآه بایز

 "شدم؟ یشکل نیپدرومادر نداره، مگه پدرومادر من زشتن که من ا ي افهیبه ق یربط چیه"ـ
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طفل معصوم  نیرا در ا ییبایز يشود مالك ها یحق دارد، واقعا نم يبا تأسف نگاهش کردند، خب تا حد همه

 :اعتماد به نفس کاذب به او بدهم یکردم اندک یحال سع نیبا ا. کرد دایپ

 "زم؟یداره عز يرادیتو چه ا ي افهیمگه شکل و ق"ـ

 :گرفت ینینچنیا یخودش واقف است ارتباط يکه به کمبودها يشد با دختر یم سخت

 کلمه،یکه ه نمیدونم که نه پوستم قشنگه نه دماغ و دهنم، ا یخودم م. نیبد یبهم دلخوش یالک ستیالزم ن"ـ

 ".ختیر یچاق و ب

 :اش داد یکه مخصوص خودش بود دلگرم یبا آرامش نهیسک

 ".یهم مقبول است اریاز نظر مه بس"ـ

 :نبود یاش چندان طوالن یحال خوشحال نیشد، با ا بایز يحرف باعث خرسند نیا

 ".دونن یهمه م نویا شه صورت مسئله رو پاك کرد، ینم"ـ

 :کند یخودش کمک ي وهیداشت به ش یو سع دهیحرف ها چهره درهم کش نیاز ا ایثر

 "!میکن یوجود داره پس با کمک هم حلش م يمسئله ا یگ یباشه، اگه تو م"ـ

کرده  نیرا تحس ایثر يقو ي هیروح نیا شهیانداخت، هم ایمصمم ثر يبه چهره  یسرش را بلند کرد و نگاه بایز

 .....شهیاز هم شتریام، حاال ب

 :دیپرس بایز

 "؟يچه جور"ـ

 :زد یم یحوصلگ یبه ب یکه اندک یبار فرانک بود که جواب داد، با لحن نیا

کرم روشن کننده  یکم هیش  هیشه، پوستت هم ما یو ورزش درست م میکه با رژ تیخب معلومه؛ چاق "ـ

عملش  يبزرگ که شد یتون یم یناراحت یلیتازه اگه خ اد،ینداره و به صورتت م یبیع چیه.... ست، دماغت هم

 ".یکن

 :دیکش یآه بایز

 یمن که م يکنن، نه مثل مامان و بابا یم يمال اوناست که مامان باباهاشون همکار یکه گفت ییکارها نیا"ـ

 ".هیباز یقرت نایگن ا

 :ابروانش را درهم گره زد تیبا عصبان فرانک

 "!باشم تا افسرده یدم قرت یم حیه، من ترجباش"ـ
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 :کرد سوء تفاهم را برطرف کند یسع یشرمنده شد، ول یکم بایز

کرد  يخواهر بزرگه م زهره هرکار نیهم. خودشونو دارن يپدرومادرم رأ یکنم، ول یمن هم مثل تو فکر م"ـ

 ".ره ینم رباریبابام ز یکشه ول یموضوع عذاب م نینذاشتن دماغش رو عمل کنه، هنوز که هنوزه داره بابت ا

 :ام را گفتم یشخص نظر

 میخودمون رو بسپر ستین ندمونیکه خوشا یکیکوچ يکه به خاطر هر مسئله  ستیجالب ن ادیز نیخب ا"ـ

 یخوب زیخلقت چ يخوب و متناسب خلق کرده و دست بردن تو یلیاز نظر من خدا همه رو خ ،یجراح غیرتیز

 ".رو برطرف کرد بیع نیعمل ساده بشه ا هیدر کار باشه و با  یفاحش بیکه ع نیمگه ا ست،ین

 :را کرده بود شیفکر همه جا ایگو

 میخواه یفقط م م،یستیساختن ن یمانکن ي افهیبله خانم، من و خواهرم هم به فکر دماغ سرباال کردن و ق"ـ

 "!....بشم؟ لوریت هیخوام شب یمن که نگفتم م م،یمونو بردار ینیکوژ ب

 :زد يغرغر رلبیچپ چپ نگاهش کرد، بعد هم ز یکم ایثر. بغض کرد و

 "!بود؟ یآدم قحط"ـ

 :زد یربط یوسط بغضش حرف ب بایز

 "!!با اون سلنات یباشه تو خوب"ـ

 :و سلنا لوریطرفداران ت نیحاصل ب یجدال ب نیبهتر است تا ا ینیهمان بحث عمل ب دمید

با . ستنین زهایچ یبه صرافت بعض دیشا د،یباره با پدرومادرتون صحبت کن نیدر ا دیکنم شما با یمن فکر م "ـ

 "....یخداروشکر که سالمت ،يندار يجد رادیو ا بیع چیمعتقدم که تو ه نهیحال من هم مثل سک نیا

 :داغ دلش تازه شد و حرفم را قطع کرد دوباره

 "!کنم که قراره من هم مثل زهره بمونم بترشم یآره، خدارو شکر م "ـ

 یباشد، کم نداختهین شینمانده بود که به ابروها يگره ا گریفرانک هم د دم،یبدم آمد و چهره درهم کش یلیخ

 :به خود گرفتم يتر يلحن جد

ودم هم به حساب آورد، خ دهیترش یرحم یهمه ب نیو پنج ساله رو بشه با ا ستیدختر ب هیکنم  یمن فکر نم"ـ

 ".درباره ش حرف نزن يجور نیا یالاقل تو که خواهرش. دمیشن ادیحرفها هم ز نیو چهار سالمه و از ا ستیب

 :بود زشیغم انگ ياز اشک ها سیکه هنوز خ یبه چشمانم انداخت درحال ینگاه

 "....خانم دیخوشگل یلیشما خ د،ینکن سهیخودتون رو با ما مقا "ـ
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 کیفرانک هم .... اش بودم دهید بیآس ي هیمن که نگران روح ينه برا یحرفش واقعا دلچسب بود، ول نیا

 نینبود که از ا يکردم، روز یدرکش م. نبود شخندیشباهت به ر یلبش نشست که ب يرو يور کیلبخند 

 .میباش دهیها نشن يور يدست در

 :لحظه مرپوژ گفت نیهم در

 "!که اخالقش گنده یدم به اون خوشگل یم حیبودن رو ترج ختیر یمن ب"ـ

 !البته منظورش کامال روشن بود و

 :فورا آتشفشان کرد بایز

! دنیحاال خواستگاراش صف کش نیشن و هم یش همه عاشقش م افهیکه منظورته، به خاطر ق یهمون یول "ـ

 ایدن يدخترا نیمن و زهره بهتر. کنن یش فکر م افهیگه که اخالقش گنده، همه فقط به ق یهم نم یشکیه

 ".ده ینم تیبهمون اهم یکس میهم که باش

مشغول کار خود  دیبگو يگرید زیکه چ نینگاهش کرد و بدون ا قیانداخت ودق بایز يبه چهره  ینگاه مرپوژ

 ...شد

 میردن بودو همان طور که در سکوت مشغول فکر ک میتمام شد، بساط را جمع کرد یخرماها چه وقت میدینفهم

 .میبرس گرمانید يتا به کارها میبرخاست

 يبعد هم به سو د،یایسراسر محبت از او خواستم به همراهم ب يرا دور کمر مرپوژ حلقه کردم و با لبخند دستم

 . کرد یفاصله از ما جلوتر حرکت م یبا اندک زیفرانک ن. میدر مدرسه راه افتاد

هم همت به  یپشت کوه يخانواده  انیآقا. میو تدارك مراسم ختم بود هیقبل از ظهر همچنان مشغول ته تا

با  يکردند، به صورت مواز یم یو سامانده يریگ یو ختم را پ يخرج داده و همان طور که امورات خاکسپار

 دادند و قرار یها را سروسامان اقمحو کردند و اط زیدر کلبه را ن يکمک چندتن از مردان روستا آثار آتش سوز

 دیونیکنند، مد يدودگرفته را رنگ کار يبه صورت کامال خودجوش اطاق ها ندیایب ریشد از فردا چند داوطلب خ

 !دارد ینقش يپرور ریو خ يخودجوش ساز نیها در ا یپشت کوه یخانوادگ نیبراه دیاگر فکر کن

تا کمکش کنند، من و فرانک هم  یآت شیمرپوژ را به همراه خود برد پ نهیسک میدیکه به خانه رس نیمحض ا به

 . میقدم زنان به طرف باغ رفت

بارگذاشته بودند  مهیبودند، فکر کنم ق یئتیبزرگ ه گید کیو برادرجذابش مشغول پخت و پز با  رزادخانیش

 :با تعجب رو به فرانک گفتم. کل باغ را برداشته بود رشیچون عطر دلپذ
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 "!اوا محرّمه؟"ـ

 :داد یداد و چشمانش را دور آسمان پشت کوه تاب ونرینفسش را باصدا ب فرانک

 "!!شعبان باشه مهیاگه ن یشه، حت یمحرم حساب م يا ژهیو تیها هر موقع یپشت کوه نیواسه ا"ـ

 !خودمان يهمان چترباز يها هیاست توما يزیچ کیمنظورش را گرفته ام،  انایفکر کردم، خب اح یکم

متوجه شدم که حق با فرانک است و همه بازهم به  دیها چرخ نیپرچ يآن سو یکه دورباغ و جاده خاک نگاهم

 !....دارند مهمان صاحب عزا باشند، گفتم صاحب عزا؟ میناهار تصم يصورت کامال خودجوش برا

اصال مگه مرپوژ عضو ! نجا؟یروستا اومدن ا يشما صاحب عزاهستن که همه  يفرانک، مگه خانواده  نمیبب"ـ

 "االن همه شما رو صاحب عزا فرض کردن؟شماست که  يخانواده 

 :شد رتمیباعث ح جوابش

دن  یپخت و پز به صاحب عزا نم يهفته اجازه  هیروستا تا  نیمردم ا زم،یعز ریتهرانه؟ نخ نجایا يفکر کرد"ـ

 ".برن یم زهایجور چ نیغذا و ا(!) مرحوم مغفور يخانواده  يو خودشون برا

را در  یمن کس قایدق رد،یدوم را هم بگ يعزا ستیصاحب عزا مجبور ن يجور نیا! است زیبرانگ نیتحس واقعا

که  دیبار خرج و مخارج وحشتناك ختم سوم تا هفتم کمرش شکست و به چهلم نرس ریشناسم که ز یتهران م

 !!سکته کرد

 :کرد ریذهنم را درگ يگریحال سؤال د نیا با

 "ختم بابالنگ دراز خوشگل خودمه؟ يمراسم ها يبعد اون وقت جورکش همه "ـ

 :کرد کیبه جانبم شل يو برّنده ا زیو نگاه ت دیرا درهم کش شیابروها کدفعهی

 "!ییگولو يز يواسه من همون ز یباش» پندار يجود -خود«درازتر نکن ها؟ تو هرقدرم  متیپاتو از گل"ـ

 :را مثل فرزادخان کلفت کردم میصدا

 "!!نبینه؛ ز يز يز"ـ

 :باال دیپر شیابروها

 "!خاره ها زنعمو؟ یکه تنت م نیمث ا"ـ

 !!حرفت نیبدم آمد از ا یلیمثال خ یالک یعنیشکمش که  يتو دمیو با مشت کوب دمیکش ینیه

 :مکث جواب سؤالم را داد یشاد معاوضه کرد و بعد از لحظات ياش را با خنده ا یساختگ خشم
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ما  يخونه  يتو شهیروستا ناهار مراسم ختم رو هم نیمردم ا امیاال میاز قد یچه حساب يدونم رو ینم"ـ

 يدد! ؟یاوک(!) خوشگل خودمه يدد يدست و دلباز شیاصل لیدل میطرفانه به موضوع نگاه کن یخوردن، اگه ب

 "!!خودم

 !خودت یات ارزان يگرفتم، دد یعنیتکان دادم که  يسر

 :داد ادامه

داره  انیجر گهید يکه جاها يقاعده ا چیمردمش از ه ران،یا يمتروکه ست تو ي رهیجز هی نجایانگار ا"ـ

 نیزم نجایکه جمع شد، هنوز هم مردم ا یتیو ارباب و رع يبساط خان و خان باز نیکنن، مثال هم ینم يرویپ

 ".....مهیپدر زرگشناختن، منظورم پدرب یکوهزاد خان م يها نیمصادره شده رو به اسم زم يها

 !را مضمضه کردم، چه باحال اسمش

 فتهیش بیمردم عج ،يبه دد دیاسم و رسمش رس يهمه  امرزمیکه بعد از فوت پدربزرگ خداب نیخالصه ا.... "ـ

 ست؟ین يکه کاره ا نجایکشه، دهدار ا یپدر واسه مردم روستا زحمت م هیمثل ! ش بودن، البته حق هم دارن

نجا بدون صالح مشورت با پدرم یمردم ا. چرخه یمن م يانگشت دد يرو هیزیحساب و کتاب و برنامه ر یهرچ

 "....خورن یآب هم نم

 :اصالح کردم فورا

 "....يدد"ـ

 :تکان داد يسر

 !) مزه یب( ")oh yeah! daddy, cool! (!کول... يدد! هیاوه  "ـ

 :معطلم نکرد ادیچپ چپ منتظر ادامه اش بودم، ز ینگاه با

 شیزیبرنامه ر تیریمد دیحتما با يمهمه که دد یلیخ يه هااز همون برنام یکیهم  یمراسم ختم و عروس"ـ

که تعداد افراد شرکت کننده در  نیکنه مگه ا یباز نم نجایچترشو ا یعروس يبرا یرو عهده دار شه، البته کس

ناهارو  انیدراومده که همه ب عدهبه شکل قا گهیواسه ختم د یول!! طوره نیباشن که معموال هم ادیمراسم ز

عهده دار مراقبت از صاحب عزا  دیبا یچه کسان ندهیآ يکنه که واسه روزها نییتع يبخورن، بعدش دد نجایا

 ارمیدرنم زهاشیچ یلیمن سر از خ. کار مینوبت و تقس نییجور تع هی یعنی. کنن یرسان سیباشن و بهشون سرو

 یحساب م رزادخانیش يحرفا رو یلیروستا خ ياند و بزرگا یراض يزیرجور برنامه  نیدونم همه به ا یم یول

 ".کنن
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خورم، خواستم حرف دلم را به زبان  یرا م يرینظ یب یهمدل نیچن کیفکر کردم، من حسرت  شیحرف ها به

 :گفت يکه با آه سرد اورمیب

که صاحب عزاش باشه نداره  یوارث چیه امرزیخداب میچون مش رح نه،یبار دهن همه مون پرچ نیفکر کنم ا"ـ

 "!بره يا گهید يبه ما و قصد نداره جا دهیبچه جن کوچولو که سفت چسب نیجز هم

 :از او دفاع کردم فورا

کرد که حق نداره بدون اجازه ش از خونه بره  یدعواش م يجون چه جور یمن خودم شاهد بودم که آت یول"ـ

 "؟یستیانصاف ن یدر حقش ب یکم هیفرا  رون،یب

 :تکان داد يفکر کرد و بعد سر یکم

 "؟یکه چ. انصافم یب یکم هیآره فکر کنم "ـ

و من  میآمد صحبت مان را قطع کرد یم مانیفرزادخان که داشت به سو دنینداده بودم، با د یجواب هنوز

 .....خردشده درون شکمم شدم ي شهیهزاران ش ختنیمراقب فرور

 :با ما فاصله داشت که خطاب به فرانک شروع کرد يدو سه متر هنوز

 "!حاال آورده نیورداشته هم ارهیفردا زبون بسته ها رو ب میبهش گفت ه؟یفازش چ عقوبی يبابا نیا"ـ

 :دیرا به هم کوب شیفرانک مثل بچه ها دست ها کدفعهی

 "شون؟ نمیبب امیتونم ب یاالن م یعنی! گاد ياوه ما"ـ

 !خواهد بجنب یاگر دلت م یعنیتکان داد که  يسر فرزاد

 :آهسته اعتراض کردم م،یبه دنبالش به طرف درباغ برو تا دیفرانک دستم را کش فورا

 "فرانک ولم کن، آخه منو سنن؟"ـ

 :ذوق زده گفت فرانک

 ".ذارم یباشم که واسه شون اسم م ينفر نیخوام اول یمن م اد؟ی یدلت م يوا"ـ

واقعا  قشیعال يسر کیاست،  یو خارجک يامروز یلیشود خ شیخودم فکر کردم که فرانک هر قدر هم ادعا با

 !مانده است ییبکر و روستا

دانم  ینم. زبان بسته ها بودند یتوقف کرده و مشغول تماشا و بررس(!) وانتافه يو حسن جلوتر از ما جلو کوهان

و مرپوژ هم خودشان را به سرعت رساندند،  نهیو سک یآت یمطلب بود که در چشم به هم زدن نیدر ا یچه کشش

 :فرزادخان حساب باز کرده بود ياز همه به ما ملحق شد؛ حال آن که کامال رو تعلل آخر یهم با کم رزادخانیش
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 "چه طورن فرزاد؟"ـ

داد که  یهم با آب و تاب شرح م عقوبیگاوها شد، پدر ي نهیو معا یبا دقت و حوصله مشغول وارس فرزاد

الحق واالنصاف . دهد یم رزادخانیش لیدارد تحو ینقص یب ونیکرده و کلکس يها را از روستا جمع آور نیبهتر

هم قشنگ بود، مخصوصا  انرنگش یآمدند و حت یبه نظر م يسرحال و چاق و چله ا اریبس واناتیهم که ح

داشت که با همان نظر اول همه را جذب کرد،  يدرشت قهوه ا ياز گاوها پوستش مثل برف بود و خال ها یکی

 کشانی کیهم چنان مادرانه  یرفت، آت یو قربان صدقه اش م دیکش یکمرش م يکوهان هم دست رو یحت

 !!حد ابراز عالقه نکرده است نیتا ا شیها چهکه احساس کردم هرگز نسبت به ب دیو در آغوش کش دیرا بوس

 :به طرفش برگشت و گفت یداده بود، ناگهان آت هیتک یدرخت يو به تنه  ستادهیهمچنان با فاصله از ما ا مرپوژ

 "!!ایح یکن ب شیدروچشاتو "ـ

ذهنم «: کند منظورش روشن است یکار را م نیکه حس کردم هر وقت ا ستینگر یبه چشمان آت رهیخ مرپوژ

 يزیچ کی یول ؛یحد کتاب نیتا ا گریالبته نه د» !در سر ندارم یراحت باشد که فکر شوم التیرا بخوان تا خ

 .ها هیما نیهم يتو

باز  شیآرام آرام اخم ها یآت افت،یادامه  ياز حد عاد شتریب یو مرپوژ کم یآت ي رهیحس کردم نگاه خ ناگهان

 :شد و آهسته گفت

 "!حرف بزن ه؟یموضوع چ"ـ

 :درآورد يناسوربازیدا یکم مرپوژ

 "!؟ییفرما یاجازه م"ـ

 يبه کمر گاو خال قهوه ا یو دست ستادیآمد و کنار کوهان ا شینگفت، مرپوژ چند قدم پ يزیچ گرید یآت

 :کوهان فورا گفت.... دیکش

 ".....خوام اسمشو بذارم یم! خوشگله نه؟"ـ

 :حرفش را قطع کرد مرپوژ

 ".بمونه نجایا ستیچون قرار ن ؛يذار ینم یچیاسمشو ه"ـ

متعجب  هیفرزاد که مثل بق اورد؟یزبان بسته ها ب نیسر ا ییدارد بازهم بال میلحظه فکر کردم نکند تصم کی

 :دیلحنش بود پرس نفکیکه جزو ال یفیشده بود با همان خشونت خف

 "ست؟یچرا قرار ن"ـ
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 ! دیرس یبه نظر م فینگاهش را به چشمان فرزادخان دوخت، چه قدر در مقابلش کوچک و ظر مرپوژ

 "!داره یاون ناهماهنگ"ـ

 :دیماندند، فرزاد ابرو درهم کش حشیمنتظر توض رتزدهیو ح دیاز سر همه پر برق

 "ه؟یمنظورت چ"ـ

 :گفت نانیشکمش توقف کرد و با اطم يگاو چرخاند و بعد رو يبایپوست ز يرو یدستش را کم مرپوژ

 "....داره یناهماهنگ نجایا.... نجایا"ـ

 :تر از فرزاد حرف از او بکشم میمال یکردم کم یسع من

 "!گلم؟ يبد حیشه توض یجون م يمر"ـ

 :دیبرچ يو لوچه ا لب

اگه . همه مشغول کار هستن، کامال هماهنگ و منظم نجایاالن ا.... فقط ارم،یازش سردرنم ادیز.... دونم یم"ـ

باعث شده نظم و  يزیچ هیمن فقط متوجه شدم !..... فهمن، نه؟ یهمه م زهیجا رو به هم بر نینظم ا یکی

داشت، من  یهم ناهماهنگ بایاون دختره، ز.... دونم ینم يزیچ نیاز ا شتریب یول زه،یبدنش به هم بر یهماهنگ

  "!دمیفهم

ظاهرا  م،یسر از کارش درآور میداشت یشده و سع رهیخ یموجود کوچک دوست داشتن نیبه ا ریما با تح ي همه

و  بایز يو جلو دهیکرد و چه خوب که عقلش رس یرا رو م زیشگفت انگ یماورائ يروین کیاو داشت ناخواسته 

 ... شد یرست مد شیبرا میعظ ينگفته بود وگرنه دردسر يزیچ هیبق

کرد،  نهیگاو را معا يشتریبودن اوضاع شده بود، برگشت و با دقت ب يرعادیما متوجه غ يکه مثل همه  فرزاد

 :گفت رزادخانیرو به ش تاینها.... دیشکمش کش يدهانش را چک کرد و دست رو د،یچشمانش را د

شکمش  يتو يزیالبته من باهاش کار دارم، اگه واقعا چ. میپس بد نویبچه ست، بهتره ا نیفکر کنم حق با ا"ـ

 ".داره یخاص يرویشه که مرپوژ ن یکنم معلوم م دایپ

 :رو به من گفت بعدهم

 هیبچه درست باشه ما  نیاگه حدس ا رن،یخون ازش بگ شیآزما هیکه  دیبگ دیهم با بایز يبه خانواده "ـ

 یکس حرف نزن، وگرنه به دردسر م چیه شیپ یاهماهنگن نیمرپوژ، راجع به ا. میمشتمون دار يجواهر تو

 ".یافت
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کف  یگرداند، آت يمرپوژ رو ستاد،یا شیبه طرف مرپوژ رفت و روبه رو یبه هم نگاه کردند، آت یبا شگفت همه

 یدر چشمانش که ب رهیاو را به طرف خود چرخاند و خ يرا دوطرف صورت مرپوژ گذاشت و رو شیدست ها

 :گفتبود، آنگاه آهسته  یحال باق نیبه هم هیچند ثان ست،یاراده بازشده بودند نگر

 "؟یما بمون شیپ يتو دوست دار "ـ

 ...رساند یتکان داد که جواب مثبت را م نییکه بود آرام سرش را به پا یدرهمان حال مرپوژ

 "؟يریکه کوهانو ازم بگ یچرا؟ چون منتظر فرصت"ـ

 ...نه یعنیتکان داد که  نیفبار سرش را به طر نیا

 "؟يدوست مون دار.... چرا"ـ

 ....را به هم فشرد شیبار چشمانش را بست و لبها نیا

 ".یرو رها کن اهیس يکه جادو نیفقط به شرط ا.... یدخترخودم نیباشه، تو بعد از ا"ـ

 !بود یسرعت چشمانش را باز کرد، عجب شرط سخت به

 "؟يچه جور"ـ

 :دیکش یقینفس عم یآت

 ".يگم چه جور یفقط بخواه، به موقعش بهت م"ـ

 ینگاهش م يشده بود، همه با خرسند یصورت یآت يمرپوژ از تماس دست ها فیلط يگونه ها. کرد شیرها و

تمام  یلحظه احساس خوشبخت نیخورم که در ا یقسم م یکنم ول ینم یذهن خوان یکردند، من مثل آت

 ....وجودش را پر کرده بود

 بایتقر م،یرا برگرداند هیو بق میبرد لهینداشتند به طو یفرزادخان ناهماهنگ دییمرپوژ و تأ صیه به تشخک یواناتیح

دوتا  یکی يماریبزند ب یکه حرف نیکامال درست است چون بدون ا صشیفرزادخان مطمئن بود که مرپوژ تشخ

کامل به  نانیآن ها اعالم کرد فرزاد با اطم دررا  یفیضع یمرپوژ ناهماهنگ یداده بود و وقت صیاز بزها را تشخ

آن  يما کامال جبران اشتباهش را کرده باشد و به جا يکوچولو زادیپر گریکنم حاال د یفکر م. کارش ادامه داد

را گرفته و  گریخسارت بزرگ د کی يها زد، حاال جلو یپشت کوه يکه به خانواده  يریخسارت جبران ناپذ

است فرصت جبران داد، مرپوژ هم مثل  مانیکه پش یبه هرکس دیبه نظر من با. گرفت دبعدها هم خواه انایاح

 دارد؟ یچه فرق ه،یبق
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من از بس  ایبود  رکردهید ایدانم آ یچون ملکه آماده بود، فقط نم يزیورود مهمان عز يبرا زیهمه چ گرید حاال

با فرزادخان  یهم صحبت قهیدق کی يدلم لک زده بود برا. گذشت یبودم زمان به نظرم کند م دارشیتاب د یب

کردم  یشک م یگاه... و دور یافتنین ستد يقله  کیبود؟ مثل  ریسخت و نفوذناپذ نقدریدانم چرا ا ینم یول

! نوایلحظه دل دادن به من ب کیبود اال  يزیبه من داشته باشد؛ بس که سرگرم هرچ يکه اصال عالقه ا نیبه ا

جور رفتارها  نیبه ا یلیاو اصال تما ا؟یخدا میگو یچه م.... طنتیذره ش کی فته،ینگاه ش کیاز  غیرد یحت

 فیمردها تعر. ازدواج است يساده برا لیتما کیو فقط  ستیدرکار ن یهم عشق دیدانم؟ شا یچه م.... ندارد

که مردها  یدرحال میپروران یعشق در سر م يدرباره  ایمدام هزاران رؤ نوایب ياز عشق دارند، ما زن ها يگرید

د یتجد کیبهتر است من هم ! کنند یم شخندیرا ر یو عشق افالطون ستندین يزیچ نیاصال به صرافت چن

مسئله بعدها باعث  نیهم دیداند؟ شا یچه م یدر توقعاتم داشته باشم تا بعدها دچار مشکل نشوم، کس ينظر

 !...) اوف؛ تا کجاها رفتم من خجسته دل. (شود مان ییزناشو یدر زندگ عیفج يدعواها

ظرف ها دو دسته شد، . میروستا جمع و جور کرد یو پاش ها را به کمک اهال ختیاز ناهار خسته و کوفته ر بعد

هم منتقل شد به آشپزخانه تا خانم ها خدمت  يسر کیشسته شود،  انیباغ تا توسط آقا يرفت تو يسر کی

باعث سخت تر شدن کار شده  عموضو نینداشت و ا انهیبار مصرف اصال م کیبا ظرف  یکس نجایا. شان برسند

 نهیآشپزخانه را شستند که گروه دوم را من و فرانک و سک يتو ياز خانم ها ظرف ها يبود، دو گروه سه نفر

که  دیچ یهم م يکرد و رو یو فرانک خشک م دیکش یآب م نهیشستم، سک یمن م م،یداده بود لیتشک

 يظرف ها. نه چندان بزرگ گرفته شود يفضا نیا رو پاش اضافه د ختیر يها تا جلو نتیتقل کند به کابمن

 .و ببرندشان ندیایبه موقعش ب انیتا آقا دیچ یهم م يرو يگرید يرا هم جا هینیحس

 یآمد، خانم کامل یداد، از او واقعا خوشم م ینم یجواب میدیپرس ینم يزیکم حرف بود و تا از او چ یلیخ نهیسک

 ! باشد یاش م فتهیجور ش نیا هانیکه ک ستین خودیبود، ب

 یآمد، دلم م یخوابم م یرفت و حساب یم جیآنقدر خسته شده بودم که صداها در گوشم گنگ بود، سرم گ گرید

 مینستتوا یآن قدر رفت و آمد داشتند که نم انیآقا. و چرت بزنم نتیکاب يخواست همانجا سرم را بگذارم رو

که حاال به  میرفته و موها باحساس کردم شالم کامال عق م،یحجاب مان شو الیخ یب يلحظه ا يبرا یحت

گذاشته بود از  شیرا به نما زشیر يکامال فرها سمیآشپزخانه و تماس آرنج خ يخاطر رطوبت موجود در فضا

بار هم فرانک لپم را  کیشد،  یم گرید ياز سو یو نگران کسویاز  تمیو باعث اذ ختهیر رونیدو طرف صورتم ب

 :و گفت دیکش
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 "!شگاهیآرا یبهشون انگار رفت یذره تف بمال هی ،یاصال به موهات برس ستیخوش به حالت، الزم ن"ـ

دوختم که  شیو لبخند دندان نما حینگاه چپ چپم را به چشمان وق هیتف تا چند ثان يکلمه  نیمن به خاطر ا و

 .شوم الشیخ یدادم ب حیترج نهیسک زیزریر يخنده  يبا صدا

هال انجام داده  يرا تو يکار يادیز يشدم که با سروصدا انیاز آقا يگریکه گذشت متوجه ورود گروه د یکم

فرزادخان دلم را لرزاند، همان طور که  يصدا نیو مشخصا طن ندیایخواستند به آشپزخانه هم ب یو احتماال م

 :تمآشپزخانه پشت کرده بودم، گف يبود و عمدا نسبت به ورود نکیبه س میرو

 "رشال؟یز یزحمت موهامو بفرست یشه ب یفرانک، م "ـ

 :نباشد کمینزد ادیز دیرس یکه به نظر م دمیاز پشت سرم شن یحوصلگ یرا با ب شیصدا

 "...باشه صبرکن"ـ

درون شال فرستاد،  یرا به نرم میو موها دیجلو کش یرا حس کردم که جلو آمد و شالم را اندک یبالفاصله دست و

تواند متعلق  یاست و نم يرعادیغ یدست ها کم نیباعث شد حس کنم رفتار ا يزیناگهان چ یتشکر کردم ول

 ....ستادیا تاراده برگشتم تا نگاهش کنم و ناگهان قلبم از حرک یبه فرانک باشد، ب

که  دیپاش میمسحور کننده به رو يو لبخند دیتمام شده بود، آرام دستش را عقب کش میکه کارش با موها فرزاد

 یلحظات رم،یحبس شده و قادر نبودم نگاهم را از او برگ نهیکرد، نفسم در س یچشمانش را صدچندان م بیفر

داشت و مرا مسخ  یبرنم میدست از تماشا ،خارج شده و نگاه ما را به هم گره زده بود ارمیاز اخت ریناپذ فیتوص

 نهیرا از س میدایش ياراده برهم فشردم و نفس ها یاز او برگرفتم و چشمانم را ب دهینگاهش کرده بود، آهسته د

را از  هینیحس يرها کرد و ظرف ها شانمیمرا با حال پر دیبگو يگرید زیآن که چ یب زیفرستادم، او ن رونیب

زده و  دنیانداختم که خود را تمام مدت به ند نهیبه سک ینگاه یرچشمیز! رفت... و شتآشپزخانه بردا يگوشه 

و  دیایاصال قصد نداشت ب زیکرد، فرانک ن یپنهان م شیرا پشت لب ها ینامحسوس یلیخ یلیلبخند خ کی

 !پنهان از چشم من هماهنگ بوده شیرا که خواسته بودم انجام دهد، مشخص بود که با عمو يکار

کردم که در آن لحظه مطلقا  یمن آنقدر خودم را متعلق به او حس م! وجه چیبه ه !کردم؟ یاحساس گناه م ایآ

و رضا برخورد  میبا تسل نیچن نیا يگریمطمئنا دربرابر هرکس د دم،یشیاند یرفتار متجاوزانه نم هیشب يزیبه چ

داشتم، حاال  دیترد یبه عالقه اش نسبت به خودم اندک نیاز ا شیاگر تا پ... نبود یفرزاد هرکس یکردم ول ینم

 ...از تصورم دوستم دارد شیبا تمام وجود مطمئن بودم که ب

 !من است فیکوچک و ضع يمرد جهان در مشت ها نیتر یافتنیقلب دست ن! است؛ نه؟ بیعج
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***** 

مست همان چند  گرید يو از سو دهیخواب از سرم پر کسویرا تا آمدن ملکه گذراندم، از  يرینفسگ لحظات

استقبال گرم خانواده  انیدر م زبانویبود، حاال که مهرانگ ختهیمهابا به کامم ر یبودم که فرزادخان ب یقطره شراب

شاد و سرحال  نقدریام ا یدر زندگ گزکردم هر یداشت احساس م یکلبه برم يشاهانه اش را به سو يقدم ها

شوم و خود را در  زانیش آوسه ساله از دامان يدختربچه  کیخواست جلو بدوم و مثل  ینبوده ام، دلم م

 .ندازمیآغوشش ب

 يشتافتم، مانتو یاش م ییشده و به خوشامدگو ریسراز وانیا يبودم که از پله ها ينفر نیمن آخر دیشا

 !و باوقار، جذّاب و با شکوه نیکرده بود، سنگ شیبایز اریو شال روشن کرم رنگ بس یشکالت

رفت چه  ادمیرا گم کردم و  میدست و پا دیتاب میکه از عمق آن چشمان درشت و گوشه دار به سو نگاهش

ابروان نسبتا نازکش  انیسالمش کنم؟ همان لبخند کوچک نامحسوس را برلب داشت که با گره م دیبا يجور

مؤدبانه  یو با سالم تمبرداشبه طرفش  يبلندتر يقدم ها زیآمد و من ن میکرده بود، به سو جادیا یبیتناسب عج

 ....آمده بود فشردم میدستش را که به سو

 ".تون نمیب یم گهیبار د هیخداروشکر که ! سالم بانو"ـ

 :تر ظیغل یپررنگ تر شد و اخمش کم یکم لبخندش

 "!مگه صدبار بهت نگفتم مادر صدام کن؟! ابوت يسالم جود"ـ

و فاتحانه لبخند به  ستادهیمتوجه فرزادخان شد که پشت سرش ا يلحظه ا ينگاهم از صورتش برا اریاخت یب

 ....کنم هیبکشم و گر ادیمحبت ها فر نیا يهمه  يزد، دوست داشتم به جا یم میرو

 يچگونه و ازکجا به آغوش ملکه فرو رفتم، شانه ها دمیو زمان را از دست دادم و نفهم نیزم يلحظه ا يبرا

 یجدال ها را با بغض نیاز سخت تر یکیبود، اکنون  یفروخته ام پناه خوبصورت برا ياش برا دهیپهن و ورز

که  یشوق ياشک ها يهمه  يسر از شانه اش برداشتم به جا یاز حد بود، وقت شیب تیداشتم که از سر رضا

کرده بود، نگاهش را  ریصورتم را درگ عیبزرگ و وس يام پس رانده شده بودند، لبخند يسر رهیبه خاطر خ

گشوده شد که به شدت دلم  ینازك و مصممش به کالم يصورتم دوخت و لب ها يبه تک تک اجزا دارانهیخر

 :کرد رمیرا لرزاند و تا ساعت ها درگ

 "!عروس قشنگم"ـ

**** 
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نوش جان کند، او عادت  ياز موقع عاد رتریتا ناهارش را د میکرد ییرایاش بود پذ ستهیملکه آنچنان که شا از

 ي وهیکوچک بوده و چند عدد م چیساندو کیغذا بخورد و تمام توشه اش از صبح تا به حال نداشت وسط راه 

 يواقعا سفر خسته کننده ا. میگرداند یاز دست رفته اش را باز م يها يانرژ یحساب دیپس ما با ،يسرد بهار

 یخاک يوص جاده الخص یعل -سفر نیرنج ا یاش آمده بود ول یشخص يو راننده  لیبوده؛ هرچند که با اتومب

. ستین یبوده و تحملش کار هرکس ریواقعا نفسگ -کند  یرا به پشت کوه متصل م ایکه دن يآخر یطوالن

 .به پشت کوه وجود ندارد دنیرس يبرا ینیاز سفرزم ریهم غ یمتأسفانه راه

البته با توجه به . میصحبت کن یتا کم میدرکرد، دورش جمع شد ياش را تاحدود یکه ملکه خستگ نیاز ا بعد

در مسجد  میمراسم ختم مش رح -حول و حوش ساعت چهار بعدازظهر یعنی - گریساعت د کیکه حدودا  نیا

 .میشد یرفتن به مسجد م يایو مه میکرد یزود جمع و جورش م یلیخ دیشد، با یجامع روستا برگزار م

به مرپوژ انداخت و  یرما گذشته بود، نگاهکوتاه ب يفاصله  نیاز آنچه که در ا يمختصر دنیبعد از شن ملکه

 :گفت

 "خانواده شده، آره؟ دیبال عضو جد طونیش نیپس ا"ـ

 .افکند نیبرزم دهینگاهش را از ملکه گرفت و د مرپوژ

 :کرد یرو به آت ملکه

 "؟يچه قدر بهش اعتماد دار ،یمادر مراقبش باش هیمثل  دیبا يرو قبول کرد تشیمسئول یوقت"ـ

 )کرد یجز ملکه کرنش نم یکال دربرابر کس: (مؤدبانه جواب داد یآت

 یول ست،ین یرو دارم مشکل شیکه قدرت ذهن خون یتاوقت. اعتماد باشم یندارم نسبت بهش ب یلیفعال دل"ـ

 ".شه راحت بهش اعتماد کرد ینم گهید میدست بردار اهیس ياگه بنا باشه هردومون از جادو

 :دیابروانش را در هم کش ملکه

 "؟يبچه هاتم دار یقدرت ذهن خون"ـ

 :با تعجب نگاهش کرد یآت

 "!نه.... خب"ـ

 :مطمئن به خود گرفت یابروان ملکه باز شد و حالت گره

 "!یداشته باش یبه ذهن خون ازیکه ن نیبدون ا ،یبهش اعتماد کن یکن بتون يپس کار"ـ
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قرار گرفته بود  مانهیپند حک نیا ریتحت تأث شتریما ب يو چشمانش را برهم فشرد، او از همه  دیلبش را گز یآت

کار  نینداشت و هم يا انهیکند چرا که ملکه مطلقا با ابراز احساسات م انیدانست احساساتش را چگونه ب یو نم

 .دشوار کرده بود یکم انشیرا بر اطراف

لت من و فرزاد را وص يبرا یمقدمات يحاال صحبت ها نیخواست هم یکه زمان کوتاه بود وگرنه دلم م فیح

 یخستگ يرا برا يهرکدام گوشه ا زیما ن. باال رفت ياستراحت به طبقه  ياو برخاست و برا یشروع کند، ول

 .میسرحال تر باش یتا هنگام حضور در مسجد کم میدرکردن انتخاب کرد

ام که تک تک  افتهیرا به تجربه در نیگذرد، من ا یجاها م ي هیاز بق رترید یلیدر پشت کوه انگار خ زمان

 کی نیحال ا نیبا ا. دیآ یعمر کش م کی يدارند و هر روزش به اندازه  یبیبرکت عج نجایلحظات در ا

چشم برهم  يبه اندازه  میگذشت که احساس کرد عیسر يبه قدر میاستراحت درنظر داشت يکه برا یساعت

 .ته بودرف رونیاز تن مان ب یخستگ يباور رقابلیبه طرز غ یبوده، ول یزدن

خنک کوهستان بهره مند  میآب به صورتم بزنم و از نس یکه آنجا قرار داشت مشت یرآبیتا از ش اطیح يتو رفتم

شدم، برگشتم و نگاهش کردم، حسن بود  یمتوجه حضور کس کدفعهیاز سرم بپرد،  زیخواب ن يشوم و ته مانده 

 ....درهم رفته و گرفته داشت يکه چهره ا

 "؟یچرا توهم ؟یشده داداش یچ"ـ

 :سابقه آغاز کرد یب یمکث کرد، آنگاه درددل هیثان چند

 "....نبیتونم ز یمن نم"ـ

وارونه  یهمدل کی يکردم برا یتنگ شده، سع يمجاز يدر فضا يگرید زیهرچ ایکلش  يکردم دلش برا حس

 :خودم را آماده کنم

 "؟یداداش یتون ینم ویچ"ـ

 ....طراف دوختا يبایو نگاهش را به مناظر ز دیکش یآه

 یزندگ نجایخوام ا یمن م نبیز.... دل بکنم نجایتونم از ا ینم گهیمن د یول م،یر یم نجایزود از ا ای رید"ـ

 "!کنم

 :گفت فکر کردم، ادامه داد یبه آنچه که م ریتح با
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دور و اطراف  نیرفتم، ا رونیکرد، از صبح که باهاش ب یبهم معرف يمجاز يواسه فضا يبد نیگزیکوهان جا"ـ

کرد، سربه سرم گذاشت، حرف  یشوخ یباهام کل).... بغضش را پنهان کرد.... (منو برد کنار چشمه م،یدیچرخ

 "!....هیتنبشر چه قدر دوست داش نیکه ا يوا.... خوره یزد که اصال به سنش نم ییها

از  ينسبت به کوهان داشته باشد، لبخند نیرازایغ يتوانست نظر ینم یکردم، کس یاحساسش را درك م کامال

 :مفرط برلبم نشست، ادامه داد یسر دلبستگ

پر  يمجاز يبرگردم تهران دوباره کمبودهامو مجبورم با فضا! برنگردم تهران گهیبود که د یراه هیکاش "ـ

 "!يمجاز يبا دوستا.... يمجاز يبا جاده ها ،يمجاز يکنم، با دهکده ها

 :بود جواب دادم دهیلبم چسب که به يهمان لبخند با

 "؟یها هست يرمجازیتو فکر غ گهیحاال د یعنی"ـ

 :گرد شد یکم چشمانش

 "!هیقیحق.... نجایا یول ه،یرمجازیغ یتهران همه چ يتو. ها هستم یقینه؛ دنبال حق"ـ

 .از من دور شد نیسنگ ییرا که گفت با قدم ها نیا

 يو پارك ها يشهر يسبز و بستان ها يرحمانه باشد، فضاها یب یتهران اندک ياظهار نظر او درباره  نیا دیشا

درکردن و  یخستگ يمأمن برا نیبه تهران داده اند بهتر يگرید يحال و هوا ریاخ يسال ها نیکه ا یجنگل

 یکه باعث شود از خمودگ يگرید زیهرچ ایو  یخانوادگ ینیدورهم نش کیاست،  عتیطب يلذت بردن از فضا

 چیبا ه نجایبکر و باشکوه ا عتیبچه حق دارد؛ طب نیگفت ا یته دلم م يزیچ کیحال  نیا با. میریفاصله بگ

 !ستین سهیقابل مقا يگرید يکجا

به  لیدل یشالم را ب يحال گوشه  نیکوهستان کامال خشک شده بود، با ا میصورتم با نوازش نس رطوبت

 یو حاال م دهیرا پوش شیافتاد، کفش ها دیبار چشمم به جاو نیو تا خواستم قدم از قدم بردارم ا دمیصورتم کش

درنگ کرد، فورا چشم از او برداشتم و خواستم بروم  يشود، با نگاهم لحظه ا ریسراز وانیا يخواست از پله ها

 رگیرا با مردان د يرابطه ا نیدانستم و کمتر یسراغ کارم چرا که حاال خودم را کامال متعهد و متعلق به فرزاد م

 :کرد متوقفم کند یکرد که سع یفکر م يگریجور د دیحال جاو نیبا ا. شمردم ینم زیجا

 "؟یرو گرفت متیتو تصم.... نبیز"ـ

 :اندازه شکسته شده بود یبه صورتش انداختم، ب يو نگاه سرد ستادمیا
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جز فرزادخان نداشتم،  یانتخاب میتمام زندگ يرو گرفته بودم، هرگز تو ممیماجراها تصم نیمن قبل از تمام ا"ـ

 ".پس لطفا فراموشم کن

 :و نگاهش را از من برداشت دیکش یآه

و  دنیاولش فکر کردم خودشون بر.... دونست که گفت به انتخابت احترام بذارم یم نویهم ا رزادخانیش"ـ

 ".مبرش زد یمنم که اشتباه نیظاهرا ا یزنن، ول یحرفها رو صرفا واسه مجاب کردن من م نیدوختن و ا

 :سوخت یم شیبرا دلم

 یاوضاع اصال راض نیاز ا دیباورکن. بدم تونیباز يلحظه ا يبرا یمن واقعا قصد نداشتم حت د،یمتأسفم آقاجاو"ـ

 ".ستمین

 :تکان داد يسر

مدت عالقه م به تو  نیا يمتأسفانه من تو.... فقط. نداره که باور نکنم یلیمن خودم شاهد ماجرا بودم، پس دل"ـ

 "!فراموشت کنم.... تونم ینم یول یبه من نداشت يهرگز عالقه ا دمیحاال که فهم یحت. شده شتریب یلیخ یلیخ

به من ابراز عالقه کند،  مانهیصم نطوریا یاجنب کیتا  ستمیتوانستم با یشد، نم یحرف ها باعث چندشم م نیا

 :دمیچهره درهم کش

شک کنه به  يذره ا یخوام حت ینم. نهیباهم بب کنم برو، دوست ندارم فرزادخان من و شما رو یخواهش م"ـ

 مانهیفه یصادق يکنم مثل آقا یخواهش م.... رو ندارم یکس يتحمل ابراز عالقه ها.... من دیآقاجاو.... احساسم

 ".....ستمین يا گهیکس د چیه ایکه من متعلق به شما  دیریبپذ د،یبرخورد کن

 ".....نبیز"ـ

 :تند شدم یبار کم نیا

 "!لطفا دیصدام نکن مانهیطور صم نیا گهید.... خانم خجسته م ایخانم،  نبیشما ز يمن برا"ـ

قدم برداشتم که از او  يگریحرف و صحبت د چیه ینکردم تا عمق غم و درد را درونش محک بزنم، ب نگاهش

 :دوباره گفت رم،ینابودشده اش فاصله بگ ياهایو رؤ

دارم همون طور که  میجنگم چون تصم ینم بمیکنم و با رق ینم یتالش چیبه دست آوردن شما ه يمن برا"ـ

که  یفقط کس.... کنم یمجابم کرد به انتخابت احترام بذارم، بعد از مراسم ختم هم زحمت رو کم م رزادخانیش

 "!خانم خجسته.... داروندارش رو باخته منم يماجراها همه  نیا يتو
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 یاز فشار روح یحجم نیتنگ شده بود، چن مینفس ها. باغ رفت یاز کنارم عبور کرد و به سمت درخروج و

 یکه ب یناراحت بودم، به خاطر کس دیبار نه به خاطر خودم؛ به خاطر جاو نیا د،یگنج یتحملم نم يدرمحدوده 

وارفتم و دستم را  وانیا يپله  نیاول يضربه را از مرپوژ خورده بود، رو نیشوم شده و بدتر يباز نیگناه وارد ا

حالم  د،یکوب یمثل تبر بر تنه ام م دیجاو يجمله  نیزد، آخر یرا چنگ م میتلخ گلو یقلبم گذاشتم، بغض يرو

 .....بد یلیبد بود؛ خ

کردم برخودم مسلط  یرساند سع یکه به سرعت خودش را از پشت سرم م یکس يپا يصدا دنیبا شن کدفعهی

 :داد یرا ارائه م شیصدا رشیباشم، فرانک بود که قبل از تصو

 قیکه ال يفقط به من بگو چه کار کرد! زنن تحفه خانم یبرات م یکه عموفرزاد و مادرجون چه غنج يوا"ـ

 "؟يهمه نعمت شد نیا

 طانشیشاد و ش يبه چهره  یبرگشتم و نگاه د،یو سرخوشانه خند دیکوب میبا هردو مشتش به شانه ها و

 :گرفتم هدیمزمنش را ناد يانداختم و ازخودمتشکر

 "!....من؟"ـ

 جهیکردم کمتر به نت یفکر م شتریهرچه ب یام کرده بودم، ول یکه در زندگ ییکارها يبه همه .... فکر کردم و

 چگونه آمده ام؟ نجایبود که باور نکردم تا ا یخال میآن قدر دست ها دم،یرس یم

 "....ادهیهم از سرم ز یمن باشه که ممدل اقتیاگه به ل"ـ

 ....بر شانه ام بود شیاز دست ها یکیو با تعجب به صورتم چشم دوخت، هنوز  نشست کنارم

 "؟یچ یعنی"ـ

 :و سبک تر شده بودم ستهیگر یرا فروخوردم و چشمانم را برهم فشردم، کاش الاقل قبل از آمدنش کم بغضم

 "!فقط و فقط لطف خودش.... به لطف خودشه ست،یمن ن اقتیبه ل"ـ

 :دیمسجد، فرانک دستم را کش يبلند شدم که بروم به سو و

 "....منتظر بمونم که دیپس چرا به من لطف نداره؟ چرا؟ ها؟ چه قدر با"ـ

فرق  یلیبغض داشت، اما جنس بغض او با مال من خ یکم زیلبش فروخورد، فکر کنم او ن دنیرا با گز وحرفش

 :سوخت شیکرد، دلم برا یم

. ادیم شیپ رهیکه خ یبسپر به خود خدا، هرچ ست،یتوش ن روصالحتیخ دیکه شا ياخو یرو م يزیچ یگاه"ـ

 "!کنم یبهش اعتماد کن فرانک، خواهش م
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 زین هیبق م،یمسجد به راه افتاد يو به همراه هم به سو دیبلند شد و دستم را کش دیبگو يگرید زیکه چ نیا بدون

 یم لیدو سه نفره تشک يها یراه کلون يها انهیم یآمدند و گاه یم شیمثل لشکر شکست خورده پس و پ

هم خودشان را به ما  نهیو سک رپوژباالخره م. دهند لیتشک يگرید یشدند تا کلون یم هیدادند و دوباره تجز

 .میکرد يو شروع به صحبت از هر در میرفت نییمسجد پا يتپه را به سو يرساندند و چهارنفر

تاس که برخالف اکثر  مهین يمتوسط و سر يمتشخص با قد نسالایم يآقا کیکه  میمسجد شده بود کینزد

و رو به مرپوژ  ستادیما ا يبود، آمد به طرف مان و جلو دهیهم پوش ینسبتا خوب یلباس رسم کیمردان روستا 

 :گفت

 "....سالم، قشنگم"ـ

 :دیبر او توپ تیبا عصبان رمنتظرهیحرکت غ کیو در  دیناگهان چهره در هم کش مرپوژ

 "!یغلط ها نکن نیاز ا گهیکه د ارمیچشاتو از کاسه درم! غوری کهیسالم و زهرمار مرت"ـ

 افتهیفرصت گفتنش را ن یداند ول یم يزیکه حس کردم چ دیفرانک لب گز! حرف ها؟ نیمرپوژ و ا! بابا؟ نه

 :گفت يبود فورا با شرمسار دهیپر شیرنگ و رو یچاره آن آقا که حساب یچون ب

 "!!باینداشتم، قشنگ هستم، خوش اندام قشنگ، پدر ز ير بدنه نه؛ منظو"ـ

نسبت به من  يهم اوضاع بهتر نهیکنم، فرانک و سک یو سرم را برگرداندم تا خنده ام را مخف دمیکش یعیه

 ام؟ دهیبنده خدا را اصال ند نیمن چرا ا! نداشتند

 :فورا گفتم یماست مال يبود با استفهام نگاهم کرد، من برا دهیکه هنوز منظور او را نفهم مرپوژ

 ".که سوء تفاهم شده نیخوام، مثل ا یمعذرت م(!) قشنگ .... يخوشوقتم آقا"ـ

 :انداخت و گفت ریقشنگ سرش را محجوبانه به ز يخدا آقا بنده

هم هر دو  نیم، واسه همکن یکار م هیعسلو يشما رو نداشتم خانم معلم، راستش من تو ارتیبنده افتخار ز"ـ

به رحمت  میمش رح دمیبار که فهم نیبرگردم، ا يبه زن و بچه م سر بزنم و زود امیتونم ب یبار م هیسه ماه 

 ".کنم ارتیزکنم و شما رو هم  یتیبه دخترمحترمشون عرض تسل امیخدا رفته گفتم ب

سوخت که  یلیخانواده اش خ ياست واقعا خوشم آمد، فقط دلم برا تیبا شخص نقدریمرد ا نیکه ا نیا از

 .مردشان را تحمل کنند يهمه دور نیمجبورند ا

 یخوب يهم نشانه  نیکرده است، ا ياحساس شرمسار دمیکرد و دستم را فشرد که فهم يتشکر رلبیز مرپوژ

 انایمرد اح کیدهد  یکه اجازه نم نیفهمد مثال ا یرا م یاز مناسبات اجتماع یبعض یاست که مرپوژ دارد معن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٥٤٧ 

سالم  يفقط آدم ها همناسبات است ک نیاز هم یکیهم  يحساب و کتاب بشکند، شرمسار یرا ب مشیحر

 . کنند یحسش م

به  يمحترم صحبت کنم تا فکر يآقا نیبا ا یو اندک میبهره را بجو تیکردم از فرصت به دست آمده نها یسع

 :کنند بایخراب ز ي هیحال روح

 "رم؟یشما رو بگ فیتونم بعدا وقت شر یمن م د،یببخش "ـ

 "کنم؛ درچه رابطه؟ یخواهش م"ـ

 "....جون بایز يدرباره "ـ

 :سرش را خم کرد یاش گذاشت و اندک نهیس يادب دستش را رو تیدر نها فورا

 ".دییبنده در خدمتم، هر زمان که شما بفرما. افتخارمه تیکنم، نها یالبته، خواهش م"ـ

 :تکان دادم يسر يرسندخ با

 "بعد از مراسم ختم چه طوره؟"ـ

 :موافقت کرد فورا

 "....با اجازه تون! یارعالیبس"ـ

 .کرد و رفت یخداحافظ مانهیصم و

 :به مرپوژ گفتم رو

 "داخل مسجد؟ يایب یتون یم"ـ

 !عنوان چیبه ه یعنیرا شتابزده به چپ و راست حرکت داد که  سرش

 :وساطت کرد نهیسک

 ".به من، مراقبش خواهم بود دشیبسپار"ـ

 :دمیمرپوژ کش يبه گونه  یتکان دادم و دست يسر

 "!من باش يکوچولو يپس مراقب پر"ـ

 :زد میچند قدم که از او دور شدم صدا. داد هیمسجد تک واریو به د ستادیهمان جا ا. کردم شیرها و

 "...يز يز"ـ

 :گفت دیو نگاهش کردم، با ترد ستادمیا

 "؟ینمو یم شمیپ"ـ
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جور  کیهم  نیکه ا نیا ایشود  یبه من وابسته م ییجورها کیدانم درست حس کرده ام که مرپوژ دارد  ینم

 !کالس؟ ياست به قول بچه ها »يگاه پندار هیخود تک«مثال 

روند، دستش  یم یعذرشرع يدارا يببرم که خانم ها یکه او را به مکان نینداشتم، ا شتریراه ب کیحال  نیا با

. کرد ینم یآمد و اعتراض یدختربچه به دنبالم م کیمثل . دیایرا در دست گرفتم و از او خواستم به همراهم ب

دختران روستا  م،یآمد و شد مردم نگاه کرد هو ب میسکو نشست کی يرو یبا ما آمدند و همگ زین نهیفرانک و سک

شرکت در مراسم آمده و در قسمت  يبودند که برا ییهااز مهمان  ییرایمشغول پذ يریناپذ فیتوص يبا انرژ

دانستند که  یهمه م م،یکن ياز ما نداشت که کار یدرحال حاضر توقع یکس. مختلف مسجد نشسته بودند يها

 تیبه جمع ییرایپذ يزود بلند شدند و برا یلیخ نهیحال فرانک و سک نیم با ایخسته شده ا یموقع ناهار حساب

 .جوان ملحق شدند يخانم ها

 :از من به دل ندارد يا نهیک گریشروع کنم تا مطمئن باشم د ییجا کیاز  دیکردم با حس

 "منو؟ يدیمرپوژ، بخش"ـ

 :آن که نگاهم کند جواب داد یب

 "نه؟ ایباشم ات  دهیداره که من بخش یتیچه اهم"ـ

 ".یبه دل داشته باش نهیخوام ازم ک یواسه م مهمه، چون نم"ـ

 "هنوز به فکر انتقام باشم؟ یترس یچون مچرا؟ "ـ

 يکه به طرز یبه من کرد، نگاه یکهنه برداشت و نگاه یقال يچشم از گل ها زیکردم، او ن نگاهش

 :بود، آنگاه دوباره گفت رینظ یو ب بایز یباورنکردن

به جات باشم و  یخواستم، بعدش دوست داشتم راست راست یاولش ازت متنفر بودم و فقط مرگت رو م"ـ

  "....خوام باهات دوست باشم یخوام، فقط م یکدومشو نم چیاما حاال ه.... کنم یزندگ

 :زدم شیبه رو يرا در دست فشردم و لبخند دستش

زن به .... ات، مثل آندرومدا دمید سایتخت آتر يکه رو يازهمون لحظه ا.... من دوستت دارم مرپوژ، نه حاال"ـ

گم که  یحاال هم صادقانه م. شه دوستت داشت یراحت م یلیحس کردم خ..... ها کهکشون ينشسته  ریزنج

که  یکاش موقع)..... را گرفت میبغض گلو! (سلطان.... طور نیو هم... به خاطر مادرت!.... از ته دل متأسفم مرپوژ

به سلطان  یبیدادم آس یبه اون سگ اجازه نم... کاش! کارو کرده بودم نیپدرت گفت به حسم اعتماد کنم ا

 "!برسونه
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 :شد رتمیباعث ح يا رمترقبهیبه طرز غ جوابش

 ".یذاشت به عشقت برس یاگه سلطان زنده بود نم.... ؟یستیمگه تو عاشق فرزاد ن"ـ

 :من حرف دلم را زدم یبود جواب دادن، ول سخت

سلطان هم  دیشا. برسونم بیجز عشق نداره آس یکه گناه یشدم به کس یبا عشق فرزاد هم حاضر نم یحت"ـ

 "!داد یم حیاون هم منو به خودش ترج.... دیشا....دیفهم یعشق رو خوب م یمعن

 :دهد رییرا تغ تمیداشت ذهن یدانم چرا سع ینم

 يتو راه فرار.... کنه یجز خودش و احساسش فکر نم يزیعاشق بشه منطق نداره، به چ یجن وقت هینه، "ـ

دونه  یجن عاشق خوب م هیچون  یذاشت یم ارشیخودت رو در اخت لیمطمئنا با کمال م.... البته! ینداشت

و به جز وحشت حس  يشد یم رهیبهش خ یتو هم گاه.... فکر کنم! مسخ و جادو کنه يمعشوقش رو چه جور

 "!نه؟ ،یهم بهش داشت يا گهید

کرده  یکه به او احساس وابستگ یپس من در آن مقطع زمان! کامال حق با او بود د،یحرف لرز نیتنم با ا تمام

 يدرباره  سایکردم و خودم خبر نداشتم، چه بسا هشدار آتر یم یمسخ شدن را ط ي هیبودم داشتم مراحل اول

 !گشت یمطلب برم نیتر شدن سلطان هم به هم يقو

 نانیبا اطم د،یگوشش فشرد و به خود لرز يرا رو شیمرپوژ دست ها دیچیخواندن قرآن که در مسجد پ يصدا

 شیآوردم تا گوش ها نییبه من دوخت، دستش را آرام پا یدستش گذاشتم، نگاهش را به سخت يدستم را رو

به چشمانم ماند و فشار  رهیخ د،یآرم تشیامن ي هیتوان به آن اعتماد کرد و درسا یرا بشنود که م یکالم

 نیا یگاه. داد یآزارش نم یکالم اله گریدرون او عوض شده بود که د يزیچ را برداشت، قطعا شیدستها

 ست،ین يزیدرواقع چ یوجود دارد ول ینحلیمشکل ال میکن یاندازد، فکر م یاست که ما را به اشتباه م» توهم«

 اریتمام قدرت ها در اخت یوقت.... یطانیش يرویمثل ن رستمحتواست، د یپوچ و ب ياگر هم هست فقط پوسته ا

حباب درخشان است که با تمام شکوه و جلوه اش به  کیدارد؟ فقط  ییچه معنا یطانیش يروین کتاستیخداوند 

 . زدیر یفرو م يتلنگر

***** 

دخترش گفتم و از راه  يقشنگ که مؤدبانه منتظرم بود صحبت کردم، از دغدغه ها ياز مراسم ختم با آقا بعد

 .....موجود يحل ها
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که مسائل مهم  یدهد درحال تیبه ظاهرش اهم نقدریدختر ا کیندارد  یلیکرد دل یبود که فکر م نیاو ا مشکل

 یمطلب را قبول دارم ول نینداده اند، البته من هم ا تیو ظاهرشان اهم افهیهستند و افراد موفق هرگز به ق يتر

 گرانید یذهن يبه دغدغه ها میوظفکنند و ما م یکردم که همه مثل هم فکر نم یاش م یراض دیخب، با

فکر کردن به مسائل مهم تر مثل درس و  يبرا یآنچنان تیروستا واقعا موقع نیکه در ا نیضمن ا م،یده تیاهم

دخترها که به ظاهرشان گره  یاول مشکل افسردگ دیدختر، پس با کی يآن هم برا ستین نهایو ا لیادامه تحص

 !کند یفکر نم يزیاصال به چ افسردهآدم  کیا که شد چر یخورده بود حل م

 .درك کند شتریام شد و قول داد دخترانش را ب یشیمصلحت اند میزود تسل یلیبود و خ یتیواقعا باشخص مرد

 ي هیقشنگ به طرف کوهان و حسن رفتم که درکنار بق يام با آقا ییکوتاه سرپا ياز تمام شدن جلسه  بعد

آکنده از احترام  یبه حالت یمن همگ دنیبا د. کردند یو خوش و بش م ستادهیا يکالس گوشه ا يبچه ها

داد که آن ها را مثل  ینم دسنم ق. و سالم مجدد کردند و لبخند زنان به چهره ام چشم دوختند ستادندیصاف ا

 !من یدوست داشتن ينسبت به آنها نداشتم، پسرها نیجز ا یحس قتایحق یفرزندانم بدانم ول

 دهیزحمت کش ادیخدمتشان عرض کنم چون واقعا امروز ز ژهیو دیخسته نباش کیبهتر باشد  دیشاکردم  فکر

 :مراسم ختم ياجرا يبودند برا

 "!میجبران کن تونیواسه عروس شاالیا د،یخب شازده پسرها، خسته نباش"ـ

کردند که انگار  یبه هم نگاه م يجور کیرا نداشت،  ششانیکش آمدن ن شیاز آن گنجا شیب گرید بناگوششان

 !پدرسوخته ها ؛يآخر هفته قرار است بروند خواستگار نیهم

 :به دوستانش انداخت و گفت یینگاه گذرا کوهان

 "!بدن لیخوان ادامه تحص یم نایا"ـ

 !هه هه هه هه هه

ها  نیارائه شد خنده ام گرفت، ا یکه به صورت دسته جمع یمزخرف يخنده  نیاز حرف کوهان، بلکه با ا نه

 !کوهان بخندند يمزه  یب ایداشتند که به هر حرف بامزه  ینگار قرارداد رسما

 :گفت نیشاه

 "!اول ي نهیپس همون گز م،یبد لیکه ادامه تحص میندار رستانیدب "ـ

 . هوا زد يتو یفرض کیت کی و

 :دو کار کنم ي نهیهمان گز يکردم بهتر است رو فکر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٥٥١ 

 "....کنه یزنیرا یمحل نیبا مسئول رستانیدب يکنم که درباره  یصحبت م رزادخانیمن امشب با ش"ـ

 :ادامه دادم جانیشد، با ه داریپد یدر صورت همگ یحرفم کامل نشده بود که آثار خوشحال هنوز

منتها چون تعدادتون  م،یبد لیتشک رستانیدب هیکه  نیشن به ا یکه دهدار و استاندار راض ادهیاحتمالش ز"ـ

 ".نهیکار سر هم ریمختلط باشه که تمام گ دیاکمه بازهم ب یلیخ

 :دمیرا به وضوح شن شیاعتراض کرد که صدا رلبیز حسن

 "!میدختر داشته باش یکه همکالس میهم نشد یپشت کوه"ـ

 :را فروکرد ششیحق به جانب گرفت و ن يا افهیق کوهان

مثل ما  ن،یبش يو عقده ا صیباعث شده شما جوون ها نسبت به جنس مخالف حر یتیجنس کیتفک نیهم"ـ

 ".که ستین ریها چشم و دلتون س یپشت کوه

 :وشایداد در حد کات یچپ چپ نگاهش کرد و جواب حسن

 "!یکن ینصب م ندوزیکه دوتا دوتا و رهیچه قدر چشم و دلت س نمیب یبله؛ دارم م"ـ

به  یده بود دستخوشش آم یحاضر جواب نیاز ا یلیکوهان و حسن عوض شده؛ کوهان که خ يکردم جا حس

 :دیو رو به من پرس دیفکش کش

 "کنه؟ یهم کار م دهید بیرو عمل کنه رو فک آس بایز ینیکه قراره ب يدکتر "ـ

 وروجک؟ نیا دهیمطلب را از کجا فهم نیا د،یباال پر میابرو

 :تعجب کرده بود يگرید زیاز چ یول حسن

 "!کنم یاصن باور نم ؟ینیکوهان و عقب نش"ـ

 :تکان داد يبزرگوارانه سر کوهان

 "!يبذار به حساب مهمون نواز"ـ

 یمتیکه به هرق ستیحاصل ن یدهد و اهل کل کل ب یکوهان تن به شکست م یکه گاه دیآ یم خوشم

 :دیاصغر پرس. خودش را اثبات کند

 "عمل کنه؟ شوینیخواد ب یم بایمگه ز"ـ

هاجر خودش را دوان دوان به من رساند و حواس همه را پرت کرد،  کدفعهیجواب نداده بود که  یکس هنوز

 یحالتش را م نیا د،یرس یبرگشته تر به نظر م شهیاز هم شیگرد شده و مژه ها شیکه چشم ها یدرحال

که  ییاز پسرها. شد یم یشکل نیخبر توپ در چنته داشت ا کی ایوحشتزده بود  یلیخ یشناختم، معموال وقت
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فاصله گرفتم و منتظر ماندم تا به صورت  یکم دندیخند یم ششیبه ر یرکیرزیزل زده و ز به او یچهارچشم

 :بگذارد انیکامال خودجوش مشکلش را بامن درم

 "اجنّه بوده؟ میدرسته که زن مش رح! خانم خانم"ـ

 . اند دهیرا نشن شیبه پسرها انداخت که مطمئن شود صدا ینگاه میو ن.....

 !شود یشب نم بتیآدم روزش بدون غ نیاست، ا» پرس سهینف« يکار خبرگزار حتما دم،یدرهم کش چهره

 "که اجنّه؟ یچ یعنی ،یصحبت کن يجور نیکه درمورد اون مرحوم ا ستیاصال درست ن نیهاجر، ا نیبب"ـ

 :کرد یهم عجوالنه رفتار م یلیآمد و خ یاز موضعش کوتاه نم اصال

زده و  بشیغ هویکه  استیکجا گم و گور شده؟ اصال چه جور ستیاصال معلوم ن ن،یخب بب.... خب.... خب"ـ

به  ینیچ... (گوشت تلخ يدختره  نیا.... زنده ست میدیمرده، نه فهم میدیازش خبر نداره؟ نه فهم یشکیه

همه از ظهر تاحاال دارن  ست؟ین گه،یمشکوکه د نایشد؟ خب ا داشیپ یاز کدوم قبرستون هوی!! يمر) دماغش داد

 ".گن یرو م زهایچ نیهم

 نیرا در ا یسخت يدستم را به کمرم زدم؛ طفلک مرپوژ روزها کیدادم و  رونیب نهیاز س یرا با کالفگ نفسم

 :همه آدم کنجکاو نیرو خواهد داشت با ا شیروستا پ

 يخوان با فرق سر برن تو یم هیاخالق زشت رو از خودت دور کن، اگه بق نیهاجرخانم، صددفعه گفتم ا"ـ

 يواسه ختم همه کار نیدیهمه از صبح تاحاال همه تون زحمت کش نیا ؟یکن یم شونیرا همراهجهنم تو چ

آدم؟  ایچه که اون جنه  ااصال به شم! هوا؟ نیفرستاد نیهمه شو دود کرد بتیبا غ يچه جور نیبعد بب ن،یکرد

 "!خوره یکه گوشت تن همنوعشو م یدم جن باشم تا آدم یم حیخدا ترج يبه خداوند

با  يطور نیا د،یایاز او جداشدم و دوباره به طرف پسرها رفتم تا حساب کار دستش ب تیبا همان حالت عصبان و

مرپوژ  يکه خودم را از شرّ ماجرا نیبد است و دوم ا یلیخ بتیدادم غ ادشیکه  نیدو نشان زدم، اول ا ریت کی

 .خالص کردم گرانید يآن برا حیو مادرش و توض

از هاجر  یکه در آن لحظه حس کردم حت دیدو میخندان به سو یبا لب ایثر شیبه جا امد،یلم ندنبا گریهم د هاجر

 :فرو کردن یهرسوراخ يخواننده بود، نه انگشت تو کیهم خوشگل تر است؛ چرا که تمام دغدغه اش 

 "!شده؟ یچ یدون یخانم خجسته جونم م يوا"ـ

 :لبم نشست و دستش را که جلو آمده بود در دست فشردم يرو يلبخند

 "شده؟ یجونم خوشگلم؟ چ"ـ
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 :درشتش را که مثل چشمان آهو بود به من دوخت و با آب و تاب گفت يقهوه ا يها چشم

 يشبکه  يتو رون،یبده ب revivalرو به اسم  دشیآلبوم جد) 2015(امسال  نیسلنا گومز قراره نه اکتبر هم"ـ

 ".اعالم کرده وزین جام یجهان

خبر جالب و هم به  نیهم به خاطر ا دم،یخند. دیپر نییباال و پا دهید جیخرگوش هو کیحرف مثل  نیبعد از ا و

اصال آن  ایدر نگاه پسرها به ثر. و ناز بود فیکه دغدغه اش هم مثل خودش لط ایجالب تر ثر یخاطر خوشحال

موقع حسن اظهار نظر  نیشد، ناگهان در هم ینم دهیدکه نسبت به هاجر وجود داشت  يزیحالت تمسخرآم

 :کرد يزیشگفت انگ

 "!بودم؟ دشیمن چندماهه منتظر آلبوم جد یدون یم! یچه خبر خوب يوا"ـ

عاشق سلنا  یبشر چه وقت نیا ،يکارخانه ا ماتینفس بکشم و کال برگشتم به تنظ دیبا يرفت چه طور ادمی

 دیسلنا را به من برگرداند و تهد يد یس يبا چه لحن بد دیجاو نیماش يکنم که تو یگومز شده؟ فراموش نم

کرد  یکه وانمود م(بار با کف هردودست فک بازشده اش را  نیکوهان هم ا! کند یرا ترك م نیکرد که ماش

 .شد رهینگه داشته و باچشمان کامال گشاد به حسن خ) ابانیخورد کف خ یدارد م

که از شوك  نیبه حسن نگاه کرد و بعد مثل ا رهیبا دهان باز خ ی، کمکه اولش مثل من جا خورده بود ایثر

 :زد و گفت يدرآمده باشد لبخند

 "؟یتو هم عاشقش يوا"ـ

 :گفت جانیبا ه يهوادار حرفه ا کیمثل  حسن

 "؟يخبردار شد یآره، ک "ـ

 :اش را باال گرفت یگوش ایثر

 ".واتساپ برام فرستاده يتو شیپ قهیچند دق نیدخترعموم هم"ـ

 یخود تا م یاز شگفت زدگ یعنینگاهم نکرد که  يو او جور» !....حسن؟«: یعنیبه حسن نگاه کردم که  يجور

 اینثار ثر یحساب و کتاب چیه یباز بود که ب شین کیذوق زده  ي افهیمن از آن ق بیتنها نص! لذت ببر یتوان

 :کوهان رو به من گفت. شده بود

 "!لهیطو زیذارم رو م یفردا م نینامه مو هممن استعفا"ـ

 نییسرش را پا یهم گذاشت و اندک يها رو ییسامورا ي وهیبعد رو به حسن کرد و کف هردودستش را به ش و

 :زد ادیآورد و چشمانش را بست و همزمان فر
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 "!!!اسسسستاد"ـ

 :مخلّفات یحرکت را تکرار کردند با کم نیهم یپسرها هم همگ ي هیبق و

 !استاد...

 !!حضرتیاعل...

 !!!دیمرا بکش... 

 :از هم باز کرد يحرفه ا استمداریس کیرا مثل  شیکوهان زد و دست ها يبه رو يفاتحانه لبخند حسن

 "!شما هستم يمن متعلق به همه "ـ

 شیپسرها گرفت و به سرعت رفت پ ي هیآنجا نداشت، نگاه مشکوکش را از حسن و بق يکار گریکه د ایثر

به آن ها گفت که  ییزهایچ کیبودند، بعد هم  ستادهیاز ما ا ادینه چندان ز يکه با فاصله ا بایو ز زیگشوران

 .ستندیهرسه برگشتند و با دهان باز به سمت پسرها نگر

 :فوت کرد و گفت رونینفسش را محکم به ب کوهان

تهرونتون واسه  يتو تیو سون و ا ستایو! خوره اصن یحسن، ورژنت به پشت کوه نم یتو بچه تهرون نیبب"ـ

 "نودوهشت آخه؟ ندوزیفت و فراوون، تو رو چه به و ختهیت ر

زد که اصال سرنوشتم را  یالبداهه سروده بود فکر کرد، بعد هم حرف یکه کوهان ف یبه شعر رپ یکم حسن

 :دگرگون کرد

 "!کنم یحال م شتریب »اینودهشت«من با "ـ

***** 

 »....ایدورتر از رؤ ییجا«

 ییکه سرباال زبانویماشااله به مهرانگ. میاستراحت به کلبه برگشت يبرا یرفت که ما همگ یرو به غروب م هوا

نشست، او به لحاظ  ینم شیبه ابرو یخم یآمد و حت یمثل آهو باال م هیبق يتند پشت کوه را پابه پا يها

که در  ییها ینگران يهمه  کنم یبشود، احساس م ریپ يجور نیکاش آدم ا! واقعا جوان مانده بود یجسم

کامال  یباشکوه رزنیپ نیچن کی دنیبا د دیآ یم شیپ یهرکس يبرا يریپ امیدررابطه با ا یانسالیم نیسن

 . کنم یعرض م یبه لحاظ سن رزنیشود، البته پ یمرتفع م

که  دیگنج ینه اهل تعارف و تکلف بود و نه در مرامش م رزادخانیش یخواست بعد از مراسم برود ول یم دیجاو

 :وقت غروب اجازه دهد مهمانش خانه را ترك کند، پس با تحکّم مخصوص خودش مانعش شد نیا
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و زحمت  يشرکت کرد نجایا یاز اهال یکیمراسم ختم  يو تو یروستا احترام گذاشت نیتو به مردم ا "ـ

 ي ژهیتو امشب مهمون و. يبر یهمه خستگ نیوقت شب با ا نیکنم بذارم ا یاصال من شرم م ،يدیکش

 ".اریپس نه ن ،یخودم

 . شد میاز آن مقاومت کند و به ناچار تسل شیاو هم نتوانست ب بیترت نیا به

و  میدیساالد و مخلفات هم با کمک هم تدارك د يقدر کیو  میمانده بود که گرم کرد يادیز يقبل غذا از

 بایاست؛ تقر یانصاف یب یکم» هفته«البته . بود» هفته دادیرو«که به قول کوهان  میدیچ یرنگارنگ يسفره 

 !دوروزه یکی نیهم

. و دلچسب ذیشام لذ کیشد به  لیاهل کلبه تبد ي مانهیصم يساده و مختصر با بگو وبخندها دادیرو نیهم

 :شروع شد دیتعارف کوچک از طرف جاو کیها با  یشوخ

 ".دیدار يذیواقعا دستپخت لذ. خانم سایآتر دیهست ییبه به، عجب کدبانو"ـ

 :دیغرّ یآت

 "!نوش جان"ـ

 !بدتر از باطنش است نقدریکه ظاهرش ا رمیزن بداخالق بگ نیگاز از لپ ا کیخواهد  یدلم م یگاه

 :اش بگذارد فهیضع ربغلیهندوانه ز یبل گرفت تا کم رزادخانیش بالفاصله

 "!!پنجه طال یآت هیپشت کوهه و  هی د؟یفکر کرد یبله، دستپخت خانم من تکه، چ"ـ

 :خانواده جا دهد نیدل ا يخودش را تو شتریکند بلکه ب ادیروغن داغش را ز یکم دیالزم د دیجاو

 ".ستین یهمه مهمون اون هم دو روز پشت سرهم کار هرکس نیاز ا ییرایواقعا پذ"ـ

 :کرد دییهم بالفاصله تأ کوهان

 "!!میخور یپزه تا دوهفته م یوعده غذا م هیبرکت داره،  بیکه دست و پنجه ش عج نهیواسه ا"ـ

 :شل شد ششیگرد شده به کوهان چشم دوختند، اولش جا خورد و بعد ن يبا نگاه ها همه

 "!ن؟یزن یخب حاال چرا م"ـ

 :برادرش گرفت ياز بازو یشگونین فرانک

 "!؟ینکن فیتعر یتو از مام شهیم"ـ
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با همان اخم  یآت یبرنخورد، ول یمشارکت کند که به کس یشوخ نیدر ا دیبا يدانست چه طور ینم یکس واقعا

هم از همان اخم  نیدانستند ا یکوهان بود، هرچند همه م يبرا دنیمخصوصش مشغول خط و نشان کش يها

 .ستین ياست که خط و نشانش اصال جد ییها

به دفاع از عروسش  میتقرمسیکوچک بر لب داشت بعد از فرودادن لقمه اش غ يکه لبخند یدرحال ملکه

 :پرداخت

 "!پشت کوه اصال هواش کدبانو پروره"ـ

 :گفت رزادخانیسرحال آورد، بالفاصله ش یرا حساب یآت ینبود ول میمستق فشیکه تعر نیا با

 "!حواست که هست؟ هاه؟ ،ياز پشت کوه نر یآماده باش که دست خال دیآقاجاو یعنی نیا"ـ

 يجور تعارف ها جد نیدوخت، معموال ا رزادخانیشوخ ش ينگاهش را به چهره  یساختگ ریتح یبا اندک دیجاو

داد  یم حیآماده کرده بود و ترج ینیغارنش یهرگونه شوخ يبه هرحال او خودش را برا یشود ول یگرفته نم

 : خودش را بزند به آن راه

 يها یاهیاطراف داروگ نیا يکردم واسه مادرم، چه قدر کوه ها هیته یسوغات یرم؛ کل یکه نم یدست خال"ـ

 "!دمیوپونه و ناخنک چ یعالمه ختم هیداره،  یخوب

کردم که کوهان  یفکر م دنشیچ يبرا تیهمه جد نیو ا یاهیگ يداروها افتنیهمه مهارت در  نیبه ا داشتم

 :گفت

 "!!حالشو ببر نیبچ ولیداره در حد گزنه، با ت ییتازه دخترا "ـ

 .اکتفا کردند زیلبخند تمسخرآم يسر کیبلند شد و خانم ها هم به  انیآقا يخنده  يصدا

 :سخت در اشتباه بود یجسته ول رزادخانیفکر کرد از دام ش دیجاو

 "!خوام برات از پشت کوه زن بستونم یرك و پوسکنده بگم، م ال،یخ یرو ب یو ختم ولیگزنه و ت"ـ

 :اض کرداش را نگفته بود که فرانک اعتر ینظر قطع دیجاو هنوز

 "مگه زوره؟ ره؟یدلش نخواد از پشت کوه زن بگ شونیا دیشا ؛يخب دد"ـ

 :را باال داد شیابرو رزادخانیش

 "د؟یجاو يها؟ جرأت دار! حرف بزنه؟ رزادخانیجرأت داره رو حرف ش یک! اهه"ـ

 نیبا ا زد،یبه سرش بر یچه خاک دیبا قایدانست االن دق یکه نم یانداخت درحال نییمحجوبانه سرش را پا دیجاو

 :جواب دهد زیاو ن ریمحترمانه و سربه ز یلیبود که خ دهیجرأت را بخش نیبه او ا رزادخانیش یحال شوخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٥٥٧ 

 "!زنشو به من بده؟ ادیم یک رزادخان؛یآخه ش"ـ

اش است و  یحال یلیکه خ یکس یعنی! (»شیلمیچخ ب«به قول ترك ها چه !... همه گرد شد، نه بابا؟ نگاه

 !)داند یم يادیز

 :نائل شده بود گفت يکوهان درس گرفته و به مقام استاد شیپ یمدت حساب نیهم که ا حسن

 "!!دختر درنظر دارم درحد گلدن کلوب هیمن خودم برات "ـ

 :تا بناگوش بازشد و گفت یکوهان ي وهیبه ش ششیما ن زیاستفهام آم يهم دربرابر نگاه ها بعد

 "!يحالشو ببر میریگ یرو برات م »يعمه پر«دختر "ـ

 :دیمرپوژ را به اشتباه انداخت که فورا پرس »يپر« يکلمه  نیا ایباز ماند، گو ریمن و فرانک از تح دهان

 !!"جنّه؟ مهین هیاون هم "ـ

با اقتدار کنترلش  یلیخ یخنده اش گرفت ول زیبار فرزاد ن نیحساب نشود، ا بتیدهم که غ یبودم چه جواب مانده

 :ب دادکرد، فرانک جوا

 "!اصل جنسه ست،یجن ن مهین زمینه عز"ـ

 :نثارش کردم ياعتراض نه چندان جد کیو  دمیکوب شیمشت به پهلو با

 "!يعمه پر يرفت خونه  يهمه رو فرستاد میخجالت بکش فرا، دوزار ثواب از صبح تاحاال جمع کرد"ـ

بحث کامال  دیکه د دیجاو! دیپاش یفرزاد م يبدون توجه به تلنگر من همچنان سرخوشانه لبخند به رو فرانک

 .محض باشد يداد شنونده  حینگفت وترج يزیچ گریشده، د یقاط يو جد یشوخ

 **** 

تهران ساعت  يسابقه نداشت تو م،یشد ایمه دنیخواب يبرا میکرد یزودتر از آنچه که فکرش را م یلیخ شب

 . ماندن نداشت داریب يبرا يانرژ گرید یکس نجایا یول میده بخواب

 :به مرپوژ گفتم میخودمان برو يبه رخت خواب ها کیکه هر نیاز ا قبل

 "ازت کنم؟ یخواهش هیتونم  یم"ـ

 :دهد یدانستم تا چه حد انجامش م یموافقت، نم يتکان داد به نشانه  يسر

 "برام؟ ارنیب مویکه گوش یشه به سربازات بگ یم"ـ

با  شیکه شب پ یاطاق يرفت تو دیبگو يگرید زیآن که چ یبه چشمانم ماند و به فکر فرو رفت، بعد ب رهیخ

خواسته ام و او هرگز انجامش نخواهد داد، همان طور که  يخودیزبیحس کردم چ. گذرانده بود یو آت نهیسک
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پر از زخم و شپش شده  بدنشاالن ) emma(که طفلک اما  دمیشیاند یرفتم با خودم م یاطاق فرانک م يتو

 !!و گرسنه و خسته است

ام را به طرفم گرفته، آنقدر خوشحال  یکه آمده پشت در اطاق و گوش دمیخواستم در اطاق را ببندم مرپوژ را د تا

 یاو ب یکه سراغ داشتم از او تشکر کردم ول يرا غرق بوسه کنم، با هرکلمه ا شیشدم که دوست داشتم سرتاپا

رو را از  يو در را بستم و لباس ها رگشتممن هم به اطاق فرانک ب. نهیاطاق سک يدهد رفت تو یآن که جواب

 يدادم بگذارم برا حیبودند ترج ادیکردم که از بس ز رورویام را ز یگوش ينخوانده  يها امیپ یتنم درآوردم وکم

 !به اما را هم نداشتم دنیحال رس یحت گر،ید یوقت کی

 يتو! تختش را بزند؟ دیو ق ندازدیخودش کنارم ب يب برارختخوا کیداده بود  حیدانم چرا فرانک ترج ینم

 !چسبد االن یآخ که چه قدر خواب م.... دمیو به پهلو غلت دمیرختخواب خودم دراز کش

 :گفت نیآرام و غمگ ییشد که با صدا یداشت چشمم گرم م تازه

 "؟يبر که باهاش یکن یتو قبول م..... کایاگه عموفرزادم بخواد برگرده آمر.... نبیز"ـ

 ....شده بود رهیدرخشانش انداختم که به سقف خ يبه دو گو یکیو نگاهم را در تار دیاز سرم پر خواب

 گفتم االن؟ یم دیبا چه

 ".....اگه فرزاد یکنم، ول یزندگ رانیا رازیغ ییمن دوست ندارم جا.... خب"ـ

 .بودم جیرا فروخوردم، واقعا سردرگم و گ حرفم

 "که بمونه؟ يحرف دلت رو بزن، چه قدر امکان داره براش شرط بذار"ـ

 نگاهش بند بود؟ کیکه نفسم به  یکس يگرفت، من و شرط گذاشتن برا بغضم

 ".....ذارم یبراش نم یشرط چیه.... من"ـ

 :و نگاه مضطربش را به من دوخت برگشت

 "!؟يز يز یگ ینم يجد"ـ

 :ام نبود يدر نگاه خسته و جد یاز شوخ ینشان

 "کنم؟ یشوخ یموضوع مهم نیهمچ هی يدرباره  دیچرا با"ـ

 :دییگرا يدیبه ناام لحنش
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مدرسه پابند  يهمون طور که کوهان رو تو ،یپابندش کن یکه تو بتون نهیبه ا دشیمادرجون تمام ام "ـ

اصال  نیحاال ا.... کرده چهل سال جوون تر شد ریجا گ هیبار دل پسرش  نیواسه اول دیفهم یوقت.... يکرد

 ".یباش ستیکوچولو فمن هیالزمه  یگاه. یهست یو راض میجور تسل نیکه تو ا ستیخوب ن

 :کردم، پس رفتم سر اصل مطلب یاش را درك م یستیفمن يشعارها نیا یاصل لیدل

تونه بهشون نه  یمادرجون بگن نرو، م هیپرسته، کاف یفرزاد مادرجون رو م دمیجور که من فهم نیفرانک ا"ـ

 "بگه؟

 :و دوباره به سقف چشم دوخت دیکش یآه فرانک

مورد  کی نیبه مادرجون گفته که در ا یحیبار هم تلو هیکامال مصممه،  کایبرگشتن به آمر يعموفرزاد برا"ـ

مادرجون . شم یم ریموضوع ازتون دلگ نیعمر به خاطر ا هیاگه قبول کنم  یچون حت دیاصال با من حرف نزن

رو انتخاب کنه و  رانیا ودشخ يو اراده  لیخوان، دوست دارن عمو به م یرو نم يزیچ نیهمچ هیمطلقا 

 "..... بمونه

 :زدم ییصدا یخند ب تک

 "ماجرام، آره؟ نیالبد من هم کرم سر قالب ا.... هوم"ـ

 :دوخت نمیو نگران نگاهش را به نگاه خشمگ دستپاچه

 "؟یکن یم يفکر نینه نه، چرا همچ"ـ

 :دمیرا بر حرفش

من و فرزاد  نیکه ب يرم، بازهم به خاطر عالقه ا یکلمه بهم بگو، اگه من بگم با فرزاد تا ته جهنم هم م هی"ـ

 "مونن؟ یشکل گرفته خوشحال م

 :تکان داد يسر ملتمسانه

. نباش لیمردذل نقدریا.... بار هم که شده هینکن، فقط واسه  دیکنم مادرجون رو ناام یخواهش م.... نبیز"ـ

بهش تحکّم  یتون یهرجور که م یبتون دیکه شا هیتنها فرصت نیا ،يمشتت دار يتو االن قلب عمومو تو نبیز

 "!وقت چیه ایحاال  ایرفتار کنه،  لتیبه م یو وادارش کن یکن

 :را فشرد میتلخ گلو یبغض
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بزنه  ویهمه چ دیازدواجه و ق یهرچ يشم؟ اگه بگه گور بابا یشم؟ داغون نم یخرد نم ؟یاگه بهم بگه نه چ"ـ

 یماهه م هیکه کمتر از  یمن بشه؟ کس يخواسته  میتسل يبه مادرجون گفته نه، توقع دار یوقت ؟یو بره چ

 "نداره؟ یانس چندان یشناسه و بهش حت

 یکنم و او اشک م یمن بغض م ا؛یاخد د،یچشمش فروچک ياشک از گوشه  يو قطره ا دیلبش را گز فرانک

 !شود؟ یپس حساب دل من چه م زد؟یر

 "....عموم امکان نداره دست ازت بکشه نب،یز"ـ

 :کالمش را قطع کردم شهیتندتر از هم یلحن با

 "!زابت؟یملکه ال دمن؟یک کولین ؟یجول نایهستم؟ آنجل یمگه من ک! چرا نداره؟"ـ

 :بود يکامال جد زیاون

 "....یکن یفکر م شهیکه هم يزیبهتر از اون چ! يخجسته ا نبیتو ز"ـ

 یم ریتزو يبو زینه حاال که همه چ یتوانست تا حد مرگ ذوق زده ام کند ول یم يگرید طیحرف درهرشرا نیا

 :داد

 ".بشنوم يزیخوام چ ینم گهیفقط د.... باشه من بهترم"ـ

بالشم  يچشمانم سرخورد و رو يصدا و آرام ازگوشه  یکه اشک چگونه ب ندیرا از او چرخاندم تا نب میرو و

 .....دیچک

 :حرفش فقط دو کلمه بود نیآخر

 "....خوام یمعذرت م"ـ

شد، مطمئنم  یام بلند م ینیب ياراده  یب دنیبود که از باالکش یفیخف ينداشت، صدا يمن کلمه ا جواب

شانه ام انداخت و  يدستش را رو یحال وقت نیبا ا. آزارم ندهد نیاز ا شینگفت تا ب يزیچ گرید یول دیفهم

 ....کرد یم یسوخت، داشت منت کش شیسرش را برکمرم فشرد دلم برا

 "؟يد یبگم برام انجام م يکار هیفرا "ـ

 "!توجون بخواه عشقم"ـ

 ".بعد ر،یالبته اول اجازه ش رو بگ. شهرزاد رو بهم بده يشماره "ـ

حال دستش را که برداشت و مشغول وررفتن با  نیداشت، با ا ینگران دیشا ایو  ریاش نشان ازتح یطوالن سکوت

 :بعد گفت یکه به خواسته ام تن داده است، لحظات دمیاش شد فهم یگوش
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 ".....فقط.... برات ارسال کردم"ـ

 :اجازه ندادم ادامه دهد ست،یاش چ هیدانستم بق یم

 "!رینگو؛ شب به خ یچیه"ـ

 ".ریشب به خ.... یاوک"ـ

**** 

 اطینمازصبحم راخواندم و به ح. هم هنوز بلند نشده بود رزادخانیش یبلند شدم، حت هیروز بعد زودتر از بق صبح

 یتخته سنگ يرو. نقاش هنرمند بدل کرده بود کیآسمان را به بوم  يصفحه  یصبحگاه شیگرگ و م. رفتم

جا تمام  نیاز ا. شدم دیطلوع خورش ياطراف کلبه قرار داشت نشستم و مشغول تماشا ياز تپه ها یکیکه برفراز 

 .بود دایپ کپارچهیروستا 

کوتاه و بلند ساخته  يکه تپه ها يدر دل دره ا یروانیش يبا آن سقف ها انیروستائ يساده و باصفا يها خانه

 .خاموش يگریچراغ د شیشد و پس و پ یروشن م یچراغ یو گاه دهیبودند آرم

که تا  نیکردم، به ا یافتاده بود فکر م میبرا ریماه اخ کی نیسال و مخصوصا ا کی نیکه در ا یتمام اتفاقات به

فرزاد  ایاعتقاد داشته باشم؟ آ يزیچ نیتوانم قلبا به چن یچه حد حکم همان کرم سرقالب را دارم و تاچه حد م

را به دست هم دل مادرش  یکم لهیوس نیا بهتا  کاستیسفر به آمر يهمراه برا کیدنبال  ایعاشق من است 

 من خواهد بود؟  بندیمان چه قدر پا یآورده باشد؟ بعد از ازدواج احتمال

ده  م،یشد حدس زد که االن حول و حوش نه و ن یم یحساب سرانگشت کیبود و با  میساعت پنج و ن اکنون

از  شتریب اریکه از من متنفر است بس یزدم، مطمئنا صداقت کس یبا شهرزاد حرف م دیبا. باشد در واشنگتن

 :کردم پیعضو بود، تا بختانهواتساپ سرچ کردم، خوش يشماره اش را تو. کنند یاست که ابراز عالقه م یکسان

 »رم؟یتونم چند لحظه وقتت رو بگ یم. خجسته هستم نبیحالت خوبه؟ ز. شهرزادجان سالم«

 :جواب داد يبه طرز معجزه وار یول.... به جوابش نداشتم، دست کم نه حاال يدیام

 ».دییبفرما. کنم یخواهش م. سالم«

 !پرسد یحالم را نم یداد، او حت یآزارم م یکم لحنش

داره اونجا؟ لطفا صادقانه جواب  یتیچه وضع یاجتماع تیخواستم بدونم فرزادخان از نظر شغل و موقع یم«

 ».بده
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 يدستش برا ای دسیرفت که چه بنو یدانم داشت با خودش کلنجار م ینم د،یایتا جوابش ب دیطول کش یکم

 ....شد یداشت تمام م گریدانم صبرم د یکند بود؟ فقط م پیتا

 یم نیا يبرا. خوب یطور هم خونه و زندگ نیداره، هم یشغل و درآمد عال. خوب یلیوضعش خوبه، خ نجایا«

 »؟یکن یزندگ نجایا يقراره چه جور ياگه باهاش ازدواج کرد ینیبب يخوا یکه م یپرس

 ».رو انتخاب کنه رانیا یزندگ يچه قدر منصفانه ست اگه ازش بخوام برا نمیکه بب دمیپرس نیا يبرا نه،«

 کرده؟ پیهمه را تا نیا یآمد که نتوانستم محک بزنم چه وقت عیبار جوابش آنقدر سر نیا

کم نداره  یچیه نجایده، اون ا یم تیاهم یدرخواست نیبه چن يذره ا یحت یاگه فکر کن یالیخوش خ یلیخ«

بشه مثل خان  یکیبشه؟  یکه چ! رانیرو رها کنه و برگرده ا یعال تیهمه موقع نیزن بخواد ا هیکه به خاطر 

 ».یفرزادم نقشه بکش اداشواسه د ستیالزم ن گهیهفت پشت مون بسه، تود يبرا یآت هیداداشم؟ همون 

 ....او هم حق داشت یشکست ول دلم

که من  نیدل خوش کردن به ا شونیا. مادرتونه يخواسته  نیظاهرا ا یول دم،ینقشه نکش یکس يبرا من«

حساب اگه من به  نیبا ا. شدن يهم سرحال و پر انرژ یموضوع حساب نیبابت ا ایگو ران،یبتونم پابندش کنم ا

که خواهش  نهیرو از دست بدن، ا دشونیمادرتون ممکنه تنها ام کایآمر امیفرزادخان بگم که حاضرم باهاش ب

خوام کمک  یم ستم،یمن دشمنتون ن. رو غالف کن رتیشمش یکنم نه به خاطر من، به خاطر مادرتون کم یم

 ».نیکنم، هم

 :از خشونت نداشت یاش رنگ يبعد امینرم شد، چون پ یکم ایگو

. امیب رونیب ییاز تنها نجایمتشخص مثل شما ازدواج کنه و من هم ا یرانیخانم ا هیازخدامه که داداشم با  من«

 یوقت. و مهربون و فداکار ایرنگ و ر یب. یهست یکنم دوست خوب یکردم فکر م دایهم که ازت پ یبا شناخت

گرده به  یگم فرزاد برنم یاگه م الح نیبا ا. شه دوستت هم داشت یم یعنیحد دوستت داره  نیکوهان تا ا

از نظر  یکه با خان داداشم از وسط نصف شده ول بهیاون از نظر ظاهر مثل س. شناسمش یکه خوب م نهیخاطر ا

 ».ستین اتیچرند نیو ا شهیاهل برگشتن به اصل و ر شرفته،یبهش نداره، فرزاد دنبال پ یشباهت چیه يفکر

 !شهیاصل و ر دنیاست چرند نام حانهیکه وق یراست

 »؟یدون یرو م لشیگرفته با من ازدواج کنه؟ شما دل میچرا تصم پس«

مطمئن باش اگه حس کنه  یول! نیفقط هم ،يچشمش رو پر کرد. ادی، چون از توخوشش مروشنه لشیدل«

سگدو بزنه  رانیا ادیبکشه وب نجایمرفهش ا یدست از زندگ یو بهش بگ يریقرار بگ شرفتشیقراره سر راه پ
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من و فرزاد با هم . نهک یلحظه هم بهت فکر نم هی یحت ستین یکی متشیلقمه نون که امروز و فردا ق هیواسه 

 یکه فکر کن ستیت ن وونهیعاشق و د یول ادیفرزاد از تو خوشش م م،یاز هم پنهون ندار یچیو ه میبزرگ شد

 ».کنه یم يبه خاطرت هرکار

 ....بد یلیبد شکست، خ دلم

 »!نه؟ ،یبدون دیبا يداشته؟ تو که همدمش بود يا گهیرو قبال هم نسبت به دختر د یاحساس نیچن«

فوق العاده  پیتا يبودم دستش برا دهیچون فهم سدیکرد چه بنو یبازهم احتماال داشت فکر م.... کثم یکم

 !است عیسر

را  نهایکند که ا فیرد میبرا ییو موطال یتامنصرفم کند، مثال هزارتا دختر چشم آب دیدروغ بگو ستین دیبع

ام  يریگ میاز تصم یام چون جوابش هرچه باشد قسمت دهیسؤال را پرس نیمن ا یول!! به تو ندارد يازیداشته و ن

 ...خواهد بود

 »!ستیبهتره بگم اهل پابند شدن ن ست،یاهل دل بستن و دل دادن ن فرزاد«

 »داشته و پابند نشده، درسته؟ پس«

 هیبه نظرش دل بستن به . يا گهید زینبوده، نه دوست دختر نه معشوقه نه هرچ شیزندگ يتو یزن چیه تاحاال«

 ».یطور هم وقت گذروندن با خانمها به عنوان سرگرم نیهم نه،یزم يکار رو نین مسخره ترز

 :بالفاصله محو شد یبرلبم نشست ول يلبخند

 »شم؟یزندگ يمن کجا پس«

 ....مکث یطوالن یلحظات

 »!ریدونم، شب به خ ینم«

 ....رحمانه بود یب

 » ....ریبخ شب«

 .....کرد یم انیاز پشت کوه ها آرام و خرامان رخ ع دیکه خورش ییشدم، جا رهیرا بستم و به افق خ واتساپ

 :آمدم رونیب شانمیبود از افکار درهم و پر میایو دن نیکه د یکس يصدا دنیبا شن ناگهان

 "...ریصبح بخ"ـ

 يسرد و جد یمرتب کردم و با لحن یبروز ندادم و فقط شالم را کم يزیمطلقا چ یدستپاچه شدم ول یحساب

 :ادمجوابش د
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 ".ریسالم، صبح بخ"ـ

 ....که من نشسته بودم؛ طلوع آفتاب یینشست، رو به همان سو نیزم يرو کنارم

 !تخته سنگ بودم نیا ونیام را مد یفعل يتر از من قرار داشت، هرچند که بلند نییبار او پا نیاول يبرا حاال

آمده؟ خودش؟ مادرش؟  یچه کس يو با اجازه  نجاستیدانستم چرا ا یپر آشوب بود، نم يشهر دلم

 .....برادرش؟

 :انتظارم سرآمد و قفل سکوتش را شکست باالخره

 "؟یناراحت يزیاز چ"ـ

 ست؟ین يفهمد که حالم عاد یم عیسر نقدریچه طور ا او

 :را ببازم هیقاف نخواستم

 "ناراحت باشم؟ دیبا ینه، از چ"ـ

کردم، کامال صادقانه  یدر آن ها حس نم یچشمانم گذشت، دروغ شیشهرزاد از پ نیتک تک کلمات زهرآگ و

 ....زخم دلم ينمک بر رو يبود با قدر

 ...شد يبود مشغول باز دهیچ نیزم يکه از رو یکوچک وحش يبنفشه  کی با

سر اصل  مینبود رسما بر یمادرجون اصرار داشتن که امروز حتما باهات صحبت کنم، بعدش اگه مشکل شبید"ـ

 ".مطلب

 ....وگرنه خودش دهیچیپ شیاست که ملکه برا ينسخه ا نیپس ا ها؛

 :درونم ادامه داد يکشنده  يخبر از نجوا یب

 یول میزن ینم یبود، نه ادامه مون؛ حرف هیکه نه شروع مون مثل بق میباش ينادر ينمونه  دیمن و تو شا"ـ

 "؟یموافق م،یدار ییتفاهم باال

 !نه؟ گر؛یاست د نیتفاهم باال هم! بگو چشم میگو یساکت باش و هرچه مهمچنان  یعنی نیا

پنهان  شینامحسوس را پشت لبها يکه لبخند یچرخاند درحال میاش را از فرق سر تا نوك پا دارانهیخر نگاه

 !بشر نیبود ا میرج طانیمثل ش. کرد یم

 دمیشیاند یکند، سکوتم آنچنان که م میرورویاجازه دادم با نگاهش ز دیبه طلوع خورش رهیاما همچنان خ من

من بالفاصله آن را  یاش نبود، لبخند از لبش رفت و دستش را جلو آورد و بر دستم گذاشت ول يباعث خرسند

 :و گله مند نگاهش کردم، اعتراض کرد دمیپس کش
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 "ازم؟ یکن یفرار م"ـ

 :ندانستم زیجا گریرا د سکوت

 "....میفعال نامحرم"ـ

 :کرد ینم شیبایاز لبخند، کمتر هم ز شتریاش نشست که اگر نه بچهره  انیم یاخم

 "؟یکن یکه ناز م یهمه چ ریز یبزن يخوا ینکنه م ه؟یچ"ـ

 :آمد رونیام ب نهیسرد از س یآه

 ".شدم ادآوریرو  یفقط حدود شرع ستم،یمن نازکردن بلد ن"ـ

 ....نامعلوم درافق چشم دوخت ياز من گرداند و به نقطه ا يزد و رو يپوزخند

 "!...رسه یبه مشامم نم یخوب يبوها"ـ

 :شد رهیبعد دوباره به من خ یولحظات

 "!نب؟یشده ز يزیچ"ـ

 ....زمیبر شیگفت دوست داشتم جانم را به پا یم زیطور دل انگ نیاسمم را ا یکه وقت آخ

 "ن؟ید یاگه ازتون سؤال کنم، صادقانه جواب م"ـ

 :دیدرهم کش چهره

 "؟يکرد شرفتیپ!..... »نید یم«! »ازتون«چه مدل حرف زدنه؟  نیا هو؟یچه طور شد "ـ

 ....دمیگز لب

 "؟یگ یم نویوصلت جور نشه باز هم هم نیاگه ا"ـ

 :شد نیبار آشکارا خشمگ نیا

 "!خواد؟ یهست، مشت و مال دلت م تیزیچ هیکه تو  نیجور شه؟ مثل ا دیچرا نبا"ـ

من فقط لبم را گاز گرفتم و چشمانم را برهم فشردم،  یدرد داشت ول بیکه عج میبه پهلو دیبا مشت کوب و

را پشت نگاهش خواندم،  یلبخند محو و نامحسوس یست، فقط وقت يجد ایکند  یم یخالصه شوخ دمینفهم

 !با شترزاد ندارد یفرق چیه ینیکه از نظر غارنش دمیفهم

دروغش  یچرا که درحال حاضر حت دم،یبه هرحال من پرس یقول نداده بود که صادقانه جوابم را بدهد ول هنوز

 :توانست دلخوشم کند یم زین

 "ه؟یقصدشما از ازدواج با من چ"ـ
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 :کنج لبش نشست یکوچک لبخند

 "!يا شهیگفت اه اه چه قدر کل یبود م نجایاالن اگه کوهان ا"ـ

 :دم فروبستم یگرفت ول حرصم

 ".لطفا جوابم رو بده..... یفارس لمیف ،يا شهیکل ،يباشه، من تکرار"ـ

 :مکث کرد یکوهستان داد و کم يهوا لیکالفه تحو یبازدم

 "!!رمیکه زن بگ نهیقصدم از ازدواج با تو ا"ـ

 :شدم یعصبان یبار کم نیا

 "!دمیپرس يفرزادخان من جد"ـ

 :خشن شد یلحنش کم زین او

کنم، اصال هم تو فکر حدود  یچپت م يلقمه  هیجا  نیهم يبه اسمم ببند شوندیپسوند و پ گهیبارد هی"ـ

 ".یفقط گفتم که بدون! ستمین یشرع

 :شدم یاز هدف دور م داشتم

 "نداره؟ ییبرات معنا یواقعا حدود شرع"ـ

 :رفت طفره

 "بود؟ نیسؤالت هم"ـ

 ....طور مرا سربدواند نیدارد هم میکه تصم دمیفهم

 ".يداد یبود که جوابش رو به شوخ یسؤالم اون"ـ

 ....به تمسخر یداد، اندک تکان يسر

 "!گرفتم.... ها؛ قصدم از ازدواج با تو"ـ

 :فکر کرد و دوباره گفت یکم دیسکوتم را د یوقت

 "!برو سر اصل مطلب"ـ

 !گرفتم

لبم  دنیام را با گز یسوت.....(دیهاگر ینیزم بیس يمزرعه  يکه تو يبذار از اول شروع کنم، از همون روز"ـ

 ".....يکرد یکار م یداشت رزادخانیش!) جمع و جور کردم

 :ادامه دادم! خوشش آمده بود یلیخ دیهاگر يکلمه  نیصورتش زد، فکر کنم از ا يبه پهنا يلبخند
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.... تو)... خطاب کردنش ينطوریسخت بود ا یکم.... (دیرس یبه نظر م یاشتباه گرفتم ات ول رزادخانیمن با ش"ـ

 "!یشناس یکامال منو م

 یاراده کم یزد و ب یچشمانش را م یچرخاند و نگاهش را به نگاهم دوخت، نور آسمان اندک میرا به سو سرش

 ....زود از هوش بروم یلیممکن بود خ يجور نیتنگش کرده بود، ا

 یخواست خودش هم کم یمن دلم م یحرفم بود، ول يگرفت و حاال منتظر ادامه  یکم داشت منظورم را م کم

 :مشارکت کند

 "!شده بود؛ نه؟ يزیمن و تو از اول برنامه ر دارید "ـ

 :تکان داد یجواب منف يبه نشانه  يسر

 ستمیالبته من اونقدر احمق ن. ازم خواست یواسه کمک، آت امیقرار بود ب ،یکن یکه تو فکر م ينه اون طور"ـ

و فقط از دست اون  خانم جوون فقط هیدررابطه با  يکار هیشه که  یمجرد اصرار م يآقا هیبه  یکه نفهمم وقت

و مجرد،  یکه من اصال اطالع نداشتم تو جوون نهیمنتها موضوع ا! رسرهیز يکه نقشه ا نهیا شیمعن اد،یبرم

 "!جن هیمن بود، مبارزه با  ینیب شیتر از پ يرعادیغ یکم هیماجرا  نیضمنا ا

 :معطلم نگذاشت زیکردم تا اگر الزم است ادامه دهد، او ن سکوت

رو مالقات کنم تا اگه خدا خواست عاشقش بشم و دستشو  حیخانم معلم جذّاب و مل هی امینگفت قراره ب یکس"ـ

 "....رمیدستم بگ يتو

 :ادامه داد! بشر نیکرد ا یم يکه با روح و روانم داشت باز يوا

گفته بودن و آوازه  کوهان به تو یاز دلبستگ یبود، داداش و آت دهیچیکل خانواده پ يتو فتیالبته قبال تعر... "ـ

خانم معلم  هیذهنم  يتو یبود، ول دهیمثل کوهان به گوش من هم رس ییمهارتت در سربراه کردن جونورا ي

 ".نو جوو يبهم نگفته بود که مجرّد یچون کس ،يو متأهل بود انسالیم

 :دمیبار کالمش را بر نیا

 "بود؟ یاقاتف یهمه چ ای یموضوع رو بدون نیعمدا نخواسته بودن ا یعنی"ـ

 :دیبرچ يو لوچه ا لب

دختر جوون  هیدونستن اسم  یکارهاشون بوده چون خودشون خوب م نیپشت ا ينقشه ا دیدونم؛ شا ینم"ـ

که بخوام با سر  نیشم چه برسه به ا یرد نم شمیلومتریاز ده ک یازدواج سوسو بزنه حت ينقشه  هیو پشتش  ادیب

 "!وارد ماجرا شم
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 "؟يبود ياز ازدواج فرار نقدریچرا ا قا؟یچرا دق"ـ

 "گه؟یقراره صادقانه جواب بدم د"ـ

 ....تکان دادم يسر

 لیساختم و موفق هم بودم، تنها دل میشخص دیصالحد يرو مویخودخواهم، تا االن هم زندگ یکم هیمن "ـ

 یلیپس دل! جز خودت یکن یفکر م یو کامال برعکس؛ به هرکس یستیمن ن هیکه اصال شب نهیعالقه م به تو ا

 ".يدرجه فرق دار شتادکه تا امروز شناختم صدوه ییخانم ها يتو با همه  یبار نه بگم وقت نینداره ا

لحظه هم دربرابر فرزاد نه خودم را  نیدرست است که من تا هم.... نیبود و هم تلخ وزهرآگ نیریهم ش جوابش

 نییپا ندازمیکه برّه وار سرم را ب نیا یسر پرورانده ام، ول خودم در شیاز پ میمان تصم یزندگ يام و نه برا دهید

 نیع رمیبگ دهیملکه را ناد یمنظور اصل که نیچون و چرا تن دهم بدون ا یخواهد ب یو به هرآنچه که م

مرد  نیا يافتاده ام؛ شرط گذاشتن برا ریگ میپارادوکس عظ کی انیمن االن در م! نه؟ گر؛یاست د یخودخواه

و شرط تن به آغوش تنها  دیق یجور ستم است و ب کیاز من بنا کرده  یواه یالیخ ي هیاش را بر پا ندهیکه آ

 دیدوم ملکه را؛ با ي نهیاول فرزاد را شکسته ام و با گز ي نهیبا گز.... ستم يگریام سپردن جور د یعشق زندگ

  ست؟یوسط چ نیمن ا فیکردم؟ تکل یچه م

و  میماجرا من و فرزاد هست نیطرف ا کیتر را انتخاب کنم  نیف سنگکنم و طر نیبخواهم سبک وسنگ اگر

عشقم  يکه تن سپردن به خواسته (به دلخواهم  زیفرزاد رفتار کنم درواقع خودم ن لیملکه، اگر به م گریطرف د

 ایدن نیدر ا یچیک مادر با هیتر است، اما حجم احساسات  نیحساب طرف اول سنگ نیام، با ا دهیرس) است

 ! ستین سهیقابل مقا

 ندیبب يفرانک لطمه ا یستیوسط افکار فمن نیکه ا ستیانتخاب، مهم ن کی يبرا رانمیاکنون سردرگم و ح من

مستقل قائل  یتیاصال هو میتن دهم که برا یکس يبه خواسته  دیچرا با مینگو گرید يمن مثل خانم ها ای

 يصادقانه  يادیز ياصرفنظر از حرف ه –من شخص  يداند؟ برا یاش م یشخص ملکیو مرا جزو ما ستین

مانم که اگر بخواهد تا ته جهنم  یحرفم م نیا يگفته ام و رو ست،یجز بودن درکنار عشقم مهم ن يزیچ -فرزاد

 ست،یمهم ن میمرد شده باشم بازهم برا نیا یوارد زندگ يکه چرا و با چه نقشه ا نیروم، پس ا یهم با او م

اش باشم دلخور  یشخص ملکیکه جزو ما نیاز ا دیکنم چرا با یاش حسادت م یکه به ساعت مچ ییجا

 ونگران شوم؟ 
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 يتوانم در برابر خواسته  یمادر است و من نم کیاگر مرا کرم سر قالب هم فرض کرده باشد  یحت.... ملکه اما

 یم از او بخواهم زندگدار میخانم تصم نیکه به خاطر ا میحال اگر بگو نیتفاوت باشم، با ا یمادر ب کی یقلب

خودم او  ریتطه ياست که من برا نیملکه ا یبقل يخواسته  ایشود؟ آ یچه م دیایرها کند و ب کایاش را در آمر

داشت که  يازیصورت او چه ن نیپسرش از او شوم؟ در ا یدگیدست کم باعث رنج ای ندازمیرا از چشم پسرش ب

آکنده از  یجواب مثبت اینه بشنود  کی تایگفت نرو تا نها یشد و م یمرا واسطه کند؟ شخصا وارد گود م

 ....مادر داشت کی يرو به سو زشیکه نوك ت یتیو نارضا يدلخور

 يرا به تجربه  یاز ذهنم عبور کرد و من همگ يپاراگراف فکر نانوشته و ناخوانده تنها در لحظه ا صدها

 کی يبرا يریگ میحال تصم نیسطورش نداشتم، با ا نظر در دیو تجد شیرایبه و يازیبودم و ن افتهیدر يشهود

 :بود ریشروع حساب شده واقعا سخت و نفسگ

 "زنها؟ ي هیبق هیشم شب یم م،یکن یزندگ رانیاگه االن ازت بخوام که ا یعنی"ـ

 یبه نگاهش آنها را کم دنیعمق بخش يبار نه به خاطر نور آسمان، بلکه برا نیرا به من دوخت و ا چشمانش

 :تنگ کرد

ازت خواسته  یفقط بهم بگو ک ؟یخودخواهانه رفتار کن يخوا یمورد م کی نیباور کنم که تو در ا يخوا یم"ـ

 "؟یرو مطرح کن يزیچ نیچن

 کند؟ یم ییهمه هوش که در برابر حماقتم خودنما نیمن چه کنم با ا! است زیکه او چه قدر ت يوا

صرفا  يدوستم دار یعنیاحساست قرار دارم؟  يم بدونم کجاخوا یم ینخواسته، ول يزیچ نیازم چن یکس"ـ

هم وجود نخواهد داشت  یصورت عشق نیا ریکنم چون درغ لیکه امکان نداره نظرم رو بهت تحم نیواسه ا

به ازدواج با  لیصرفا ما ای یمتیبه هرق یپرده بگو، عاشقم یحرفاست؟ رك و ب نیکه موضوع مهم تر از ا نیاای

 "به شرطها و شروطها؟ یمن

 ....داشت يراستاریبه و ازین یفکر کرد، ظاهرا افکار او برخالف من کم یکم

عشق  هی يتونم به پا یبه زحمت ساختم و نم مویدروغ چرا؟ من زندگ ،یمتیتونم بگم عاشقتم به هرق ینم "ـ

 "......یول. حساب نشده همه ش رو ببازم

 :باحسرت یبار کم نیرا دوباره به من دوخت، ا نگاهش

 "!کنم یکارو نکن، خواهش م نیبا من ا نبیز..... واسه ادامه دادن ندارم يا زهیانگ گهید یتو اگه نباش"ـ
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شوم، تمام تنم از  ادآوریرا  یقادر نبودم دستم را پس بکشم و حدود شرع یبارحت نیمهابا فشرد، ا یدستم را ب و

 فیتکل ایکند؟ خدا یبود، او دارد با من چه م افتهیحساب و کتاب  یب یداغ شده و قلبم ضربان نیهجوم آدرنال

 است که روزگار سرم درآورده؟ یتلخ يبازچه  نیتر است؟ ا نیترازو سنگ يکدام کفه  ست؟یوسط چ نیمن ا

قرار  گریکدی يشدن دستم بلند شدم و رو دررو دهیاراده با کش یب زیمن ن ستاد،یبرخاست و مقابلم ا نیزم يرو از

 یم شتریعذربخواهد فشاردستش را هرلحظه ب يتجاوزگر نیبابت ا یحت ایآن که نظرم را بپرسد  یب م،یرفتگ

 ....دمیلرز یم بایتقر گریکرد و من د

 يکنه، روز شهیدلم ر يتو نقدریدادم محبتت ا یاجازه نم یدادم ممکنه نه بگ یدرصد احتمال م هی یاگه حت"ـ

بود،  تینوپا و کم اهم يعالقه  هیرو ازت کردم فقط  یکذائ ياون خواستگار يکه به خاطر بستن دهن عمه پر

انتخابت  میزندگ يبرا رمیبگ میکردم تصم یاما فکر نم! یچون واقعا فرق داشت یفرق داشت هیتو برام با بق

 "....کنم

 يطره هاقادر نبود از التهاب درونم بکاهد و تمام هنرش به رقص آوردن  زین یخنک صبحگاه مینس یحت

فقط  یبود و نه از سر ناراحت تیکه نه از سررضا یبودند، درسکوت ختهیاجازه گر یشالم ب ریبود که از ز یگوشیباز

گرفته  يکه با تک تک کلماتش قلب و روحم را به باز نیزم يرو يصدا نیزتریگوش سپرده بودم به دل انگ

 ...بود

 يجد هیقض دمیتازه فهم ،يجواب رد داد کایمثال به خاطر آمر یکردم و تو الک يمثال خواستگار یالک یوقت "ـ

 ،يو آخرتم شد ایدن يهمون لحظه همه . از تو رو داشته باشم دنیحرفاست که تحمل جواب نه شن نیتر از ا

 یگل م يدار نب؟یآره ز.... ینیبچگل  یمثال رفت یاالنم الک ،یگ یحاال هم مطمئنم تو به من نه نم نیهم

 "!؟ینیچ

حال تمام  نیبا ا.... میکه تمام کوهستان را پر کند بگر ییاش فرود آورم و با صدا نهیس يبود سرم را رو کینزد

خوش به حالش که مرد . که در گلو خفه شد یافتاد و بغض نیبود که به زم یحرف ها نگاه نیواکنش من به ا

 میگفت کنترل اشک ها یم گرید يا لمهبه حال من که اگر ک يتوانست بر احساساتش غلبه کند، وا یبود و م

 ....دادم یرا از دست م

تمام شکوه کوهستان . از من فاصله گرفت یقصد ندارم جوابش را بدهم دستم را رها کرد و قدم دید یوقت

قدم فاصله هم آنقدر آشفته  کی نیهم یحت. نداشتم يکامل فاصله ا يدرمقابل چشمانم رنگ باخته و تا نابود

از درد  یکوه ینمود ول یم مچشم دوختم، همچنان باصالبت و محک رشینظ یاده به چشمان بار یام کرد که ب
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 شیمثال برا یتوانم الک ینم یدوستش دارم؟ چرا حت نقدریکرد، چرا ا یو رنج را پشت نگاه مغرورش پنهان م

زنم  یکه م ییاست بازهم از خودم و حرف ها يگرید زیچ ازمیناز و ن لیحاال که دل یناز کنم؟ چرا حت یکم

 .....چه به سرم آمده ایروز و شب سجده اش کرده ام؟ آه خدا که یبت يمن وشرط گذاشتن برا زارم؟یب نقدریا

مان ردوبدل شود  انیم یآن که حرف یب یطوالن یلحظات م،یاینزد، منتظر هم نماند تا با خودم کنار ب یحرف گرید

شد،  دهیشد، نگاهم به دنبالش کش ریآنگاه از کنارم گذشت و به طرف کلبه سراز م،یه کردنگا گریکدیبه  رهیخ

.... هم دیشا ایروح شده بود  یو ب دآخر سر يکردم لحظه  ینگاهم کند، حس م گریبرنگشت تا بارد یحت

 ......روح یسرد و ب.... مثال.... یالک

***** 

آسمان شدند، به کلبه  یآب ي نهیس يابرها روانه  دیسپ يکه سرزد و گله ها دیخورش يها عهیطل نینخست

که در آماده کردن صبحانه کمک نکرده  نیاز ا. پهن شده بود روبه رو شدم وانیا يکه رو يبرگشتم و با سفره ا

 »!ه؟یحرفا چ نیا ؛خجالت بکش«: یعنیکه  دیپاش میبه رو یاخم یآت یعذرخواستم ول رلبیام ز

 يلحظه ا يبرا زد،یبر میداغ و خوش رنگ برا يچا کیاز سماور کنار دستش  یا آتکنار فرانک نشستم ت یوقت

سرم .... ياش به من پر بود از دلخور رهیشدم که نگاه خ یافتاد و مسخ چشمان مینگاهم به روبه رو اریاخت یب

 یغلبه کنم، کاش راه ازمیبر ن توانستم یلحظه نم کی یاز او برگرفتم حال آن که حت دهیداغ شد و به زحمت د

 ؛یشد که کم یم دایپ ایدن نینفر در ا کیام بوده، کاش  یباطن لیبود که به او بفهمانم هرچه گفته ام خالف م

 ... درکم کند یفقط کم

درنگاه  یخاست، حت یبرنم یاز کس ییبود که صدا يبار نیاول نیا دیکرد، شا ینم یسر سفره شوخ یکس گرید

 . خورد یموج م یاز نگران یته رنگ زین نکوهان به م زانیگر يها

 :ستادیسرپا ا رزادخانیعازم بازگشتن به تهران شد و درمقابل ش دیبعد از صبحانه جاو بالفاصله

 ".کنم یمن بااجازه رفع زحمت م رزادخانیش"ـ

 ".یبمون شمونیاگه بازهم پ میش یخوشحال م ؟یچ یعنیحرف ها کدومه، زحمت  نیا"ـ

در تعارفش اصرار  زیرا پشت نگاهش پنهان کرد و او ن يکرد خرسند ینم یتلق شتریب یرا تعارف نیکه ا دیجاو

 :دیورز

 ".رفت دیرو با یمعطل کنم، راه رفتن نیاز ا شتریب ستین زیجا گه،ینه د"ـ

 :را گرفت شیرفت و بازو شیبه سو رزادخانیش
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 "....میهم خسته ت کرد يقدر هیباهات،  میکرد یببخش اگه بد گذشت بهت، شوخ"ـ

 :شرط ادب را به جا آورد زین دیجاو

 يمرد یلیخ. هیاز دست رفته هام کاف يهمه  يحرف ها کدومه؟ اونقدر از شما درس گرفتم که به جا نیا"ـ

 "!یلیخ رزادخان،یش

 .دیصورت بس مهربانش درخش يبود که رو يفقط لبخند رزادیش جواب

 :رو به حسن گفت دیجاو آنگاه

اگه . برگردوندن تون يدارم اعالم کنم که در خدمتتون هستم برا فهیاالن هم وظ نجا،یبا شما اومدم امن "ـ

 ".دیآماده ش دیخواست

گرفتم به  مینبودم پشت کوه را ترك کنم تصم لیکه ما نیا رغمیبه من انداخت و من عل ینگاه حسن

لقمه داد به  کیکرد و  چینه حالش را ساندومحترما یلینزده بودم که فرزاد خ یهنوز حرف یهمراهش بروم، ول

 :خودش

 ".گردونم یممنون؛ خودم برشون م"ـ

 :کوتاه پنهان کرد يجمله  کیتمام احساسش را پشت  یبود ول يبه او سرشار از دلخور دیجاو نگاه

 ".ستین یباشه، حرف"ـ

 :امدمیبار من کوتاه ن نیا اما

 ".شم یاالن حاضر م د،یصبرکن ینداره کم یاگه اشکال "ـ

 یملتمسانه سع یکه جمع را فرا گرفته، فرانک با لحن یرتیو ح دمید یبود که در نگاه فرزاد م يو ناباور خشم

 :کرد دلم را نرم کند

 "؟یمون بمون شیپ شتریب يخوا یجونم؟ نم يز يچرا ز"ـ

 :سردم را به او دوختم نگاه

 ".تنها برگردن شونیا ستیو خطرناکه، درست ن یراه طوالن ست،یبحث خواستن و نخواستن من ن"ـ

 :دلم را لرزاند شنهادشیبار ملکه بود که با پ نیا

 "خوام که باهاش بره، قبوله؟ یم اریاز اسفند ،یبش یاگه تو راض"ـ

هم  یو حرف یشوخ چیسروصدا کنارمان بود و دره یمدت ب نیملکه بود که تمام ا یشخص يراننده  اریاسفند

 .کرد یمشارکت نم
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 یقانع کننده به نظر م یکاف يکرده بود به اندازه  یکه ملکه معرف ینیگزیبکشد، جا نجایخواستم کار به ا ینم

 فتد؟یب یاتفاق مهم ستیرسد که قرار ن یبه نظر م یمن دنبال بهانه بودم که بروم، چرا بمانم وقت یول دیرس

 :و شرمسار گفتم ریز سربه

 "....گردمزودتر بر دینه ممنون؛ من با"ـ

 :شد و سکوتش را مجددا شکست زیفرزاد لبر ییبایشک ي مانهیپ

 "؟يکه همه ش دنبال بهونه ا هیمشکلت چ"ـ

دست از سرمن بردارند و اجازه  میآن ها بگو يخواست به همه  یروح بود، دلم م یغمزده و ب یتنها نگاه جوابم

اجازه دهند بروم .... ستمیکار ن نینگه دارد، من آدم ا رانینباشم که قرار است فرزاد را در ا یدهند من آن کس

 یکاش هرگز دل به عشقش نم يبودم، ا دهیکاش هرگز فرزاد را ند يخودم، ا يکسل کننده  یدنبال زندگ

 ....بستم

را بردارم،  لمیجمع گذشتم و به طرف اطاق فرانک رفتم تا حاضر شوم و وسا انیبه او دهم از م یآن که جواب یب

را حس کردم از جانب  یفیخف ياشاره  یشدم که درسکوت به دنبالم روانه شد و حت ینگاه نگران جمع متوجه

 ....مادرش يفرزاد به سو

بعد هم  دم،یبود که برداشتم و درون ساکم چ رونیاز قبل بسته بود و فقط مسواك و حوله و چادرنمازم ب ساکم

 دنیشدم که در اطاق به صدا درآمد، توقع د مینتوما يرا عوض کردم و مشغول بستن دکمه ها میلباس ها

 .....ملکه آه از نهادم برخاست دنیدر که باز شد با د یرا داشتم ول يگرید اهرکسی یآت ایفرانک 

 چیمن هنوز ه ست،یکه داشته باشد مهم ن یاست که به شدت نگرانش بودم، هرسؤال يهمان لحظه ا قایدق نیا

 ....بانو آماده نکرده ام نیا يبرا یجواب

 "دخترم؟ یکن یترك مون م يجور نیا يچرا دار"ـ

 کرنش وار تجربه کرده؟ نیبانو را تا کنون چن نیتواند ادعا کند که لحن ا یم یکس ا؛یخدا يوا

 "....فقط..... کنم بانو یترك تون نم.... من"ـ

در عمق چشمان  يو مادرانه ا قیعم ینفقط نگرا ش،یکنج لب ها يابروانش بود و نه لبخند انیم یاخم نه

 :بود یشگیاز تحکّم هم یخال شیخورد و صدا یموج م شیبایدرشت و ز

 ".....به من بگو مادر یبا فرزاد ازدواج کن يندار میاگه تصم یحت "ـ

 :گفت یبه نرم ند،یرا چرخاندم تا بغضم را نب میرو یجلوتر آمد و بازوانم را فشرد، کم و
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خوام  ینم.... دخترم يتو هم حق انتخاب دار یفرزادم خواستم، ول يکه برا يبود يدختر نیو آخر نیتو اول "ـ

 ".کنم لیخودم و پسرم رو بهت تحم يخواسته 

 :بغضم شوم دنیرا به نگاهش دوختم و تقال کردم مانع فروچک نگاهم

 "!ندارم یحق انتخاب چیمن ه.... مادرجون دیکن یاشتباه م"ـ

 ....دیاز جوابم چهره درهم کش یشد ول خطابم خرسند از

 "؟یکن یم يفکر نیچرا چن"ـ

 :دیایکش ن نیاز ا شیقائله ب نیحرف دلم را گفتم تا ا شهیهم يبار برا کی

.... رانیپشت کنه و برگرده ا کایآمر يهاش تو تیکه بگم به تمام موفق نمیب یجنم رو نم نیخودم ا يمن تو"ـ

 "....ستمیحد ن نیمن در ا یول د،یمادرجون منو ببخش

 :ابروانش برانداز کرد انیم یشگیرا با اخم هم میبه عقب برداشت و سراپا یرا رها کرد و قدم بازوانم

 "؟يازش بخوا يزیچ نیچن دیبا یکن یچرا فکر م"ـ

 !....دم؟یشن درست

 :تا تهش بروم دیآمده ام با نجایکه تا ا حاال

من خودمو آماده کرده بودم که هرجا خواست باهاش  یبمونه، ول نجایاون ازدواج کنه که ا دیخواست یشما م"ـ

 ".م عمل کنم فهینتونستم به وظ یباشم وقت شیزندگ يوجود نداره که تو یلیدل گهیحاال د.... برم

 يال عادباشکوه من کام يداشت که اوضاع ملکه  نیاش نشان از ا یشگیابروان و لبخند کوچک هم انیم اخمِ

 :و رو به راه است

 نیا ي گهید يهرکجا ایکنار من،  نجایا! یشوهرت رفتار کن لیکه به م نیاون هم ا ،يدار فهیوظ هیتو فقط "ـ

 یدخترم، م يانداز ینم نیمادرو که زم هی يرو..... فرشته مراقب پسرمه هیدلم قرصه که  د،یکه باش ایدن

 "؟يانداز

 ....دمیشن یرا که م يزیشد چ ینم باورم

اشاره از دست و  کیچگونه گره ها را تنها با  رزنیش نیآماده کرده بودم و ا ییچه ماجراها يخودم را برا من

 !کرد یباز م میپا

پس او .... گرم ملکه فشرده شد يدرون دست ها مینشست و دست ها میلب ها يلبخند رو یچه وقت دمینفهم

اوست نه  يمادرانه  يتنها خواسته  نیا م؟یایو به دلش راه بکه مراقب پسرش باشم  نیخواهد؛ ا یرا م نیهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یمیتکل یلیل   –پشت کوه 

wWw.98iA.Com ٥٧٥ 

وار نابود شود؟  وانهیفکر د نیبا ا ما یچرا؟ چرا اجازه دادم چند ساعت از زندگ! کرد یکه فرانک فکر م يزیآن چ

آزمون  کیصرفا  نیا ایساعت کامش تلخ شود؟ آ کی نیام در ا یگردانیچرا اجازه دادم فرزادمن به خاطر رو

فرزاد  ازین زانیسنجش م يمحض بود برا يرعمدیاشتباه غ کی ایبود که در مکتب عشق محک زده شوم  یاله

 به من؟

 :ملکه به خود آمدم يدل آرا يصدا با

 "بگم باهاش بره؟ اریبه اسفند"ـ

 :تکان دادم و تشکر کردم يسر

 ".....ممنونم مادرجون ایدن هی"ـ

 : برود گفت رونیکه از در ب نیام نشاند و قبل از ا یشانیبر پ يو بوسه ا دیکش درآغوشم

االن هم لباس هاتو . نباش و سنگاتو باهاش وابکن یچیاجازه ت رو از پدرومادرت گرفتم، پس نگران ه"ـ

 ".به سر و روت بکش یهم به خودت برس و دست یرو بپوش، کم يکه دار يزیچ نیعوض کن و بهتر

زد که منظورش را گرفتم، آنگاه فاتحانه از اطاق خارج  میبه رو یبه صورت خودش کرد و چشمک ياشاره ا و

 ....شد

 شود؟ یفوالد هم دربرابر عشق فرزاد موم م یوابکنم وقت دیسنگ را با کدام

 دنیرا برداشت و با شن یزود گوش یلیآوردم و با مادرم تماس گرفتم، خ رونیام را ب یمحض رفتنش گوش به

مادر  نیخودم در حق ا یهمه کم لطف نیاز ا ردیام بگ هیبود گر کیکه نزد دیکش غیج اقیچنان با اشت میصدا

 :مهربان

 "دخترم؟ يندار يآره؟ کم و کسر ؟یجان مادر؛ تو خوب نبیز"ـ

 ".هیخال یلیفداتون شم جاتون خ ینه مامان جون، اله"ـ

 "خوبن؟ فرزادجان من چه طوره؟ زبانویمهرانگ"ـ

 !!فرزاد، جان مادرم شده است؟ یچه وقت د؛یبه سقف چسب میو ابروها دیاز سرم پر برق

 "....خوبن مامان جون، همه خوبن"ـ

 :داد حرف بزنم یمهلت نم اصال

 "!تهران؟ نیایم یک ن؟یقراراتونو گذاشت ن؟یصحبت هاتونو کرد "ـ

 "....میبرگشت يچشم به هم بذار م؟یشه بدون حضور شما قرار بذار ینه مامان جون، مگه م"ـ
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اطاق فرانک را تکان داد و  يپرده  میمال یمینس ،یناگفتن يحرف دلم پر شد از غم و غصه ا نیبعد از گفتن ا و

 یپرندگان باغ و حشرات مزرعه به گوش م یاز هم خوان يدلنواز یقیرا به هم زد، موس ایاقاق فیظر يبرگ ها

 !....را ترك کنم؟توانم پشت کوه  یچه طور م د،یرس

 ***** 

 يریگ میکه دوان دوان خودش را به من رسانده بود تا به خاطر تصم دمیحسن را د نییکه بروم پا نیاز ا قبل

 :جمله نیکند؛ آن هم با ا ياز من سپاسگزار دمیجد

 "!یماه یلینوکرتم؛ خ يخواهر"ـ

اطاق کوهان، اولش فکر  يام نشاند، بعدش هم فورا از من جدا شد و رفت تو یشانیپ يرو عیسر يبوسه ا و

 یواشکیدارد  رسریز ییمتوجه شدم نقشه ها یوقت یاست ول عتیبه طب یماندنش به خاطر دلبستگ اقیکردم اشت

 روایکوهان تک و تنها به د قاطا يکه تو یگرفتم؛ درحال امیمراقبش شدم و ناگهان مچش را درحال ارسال پ

 !باز بود لیدل یب ششیخم و ن یگوش يداده و سرش تو هیتک

 "!حسن؟"ـ

 !کرده یم یتا مثال متوجه نشوم چه غلط شیاش را گذاشت پهلو یرا گم کرد و گوش شیدست وپا ناگهان

 !کالسم که کمتر نبود؟ يکند، از بچه ها یبیکردم که بامن احساس غر یم يکار دیشدم، نبا کشینزد

 :زدم شیکوچک به رو يلبخند

رو از هم  یچیکه ه نیدارن، ا یقشنگ یلیاخالق خ هی یپشت کوه يبه نظر من خانواده  ه؟یچ یدون یم"ـ

 "!نیفقط هم ،یباش هشونیکن شب یسع ياگه دوستشون دار. کنن یپنهون نم

 :داد حیتوض شیاش دراز کردم، امتناع کرد و به جا یدستم را به طرف گوش و

 ".....گم یبرات م یول ،یبخون مویخصوص يتونم بذارم حرفا ینم.... االن"ـ

 :نگرانم کرد مکثش

 "!منتظرم ؛یاوک"ـ

 :شد ونگاهش را از من گرفت دیو سف سرخ

 "....عاشق شدم.... من "ـ

 :آمد رونیام ب نهیاز س یو آه دمیرا عقب کش دستم
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آدم هوسباز که  هی ای یگه واقعا عاشق یرفتارته که م ينحوه  ینداره؟ ول یکه اشکال نیشن، ا یهمه عاشق م"ـ

 ".هیکیهرروز چشمش دنبال 

 :از خودش رفع اتهام کرد فورا

 "....فرق داره، به جون بابا فرق داره شهیبار با هم نیا"ـ

 :اش کردم یهمراه زین من

تو  ،يریبگ تیزندگ يدرست برا میتصم هیعاشقانه  يو پسغوم ها غومیپ يدم به جا یم شنهادیپس پ ه؛یعال"ـ

 ".کن يازش خواستگار ياگه دوستش دار ،يبد يدختر مردمو باز يحق ندار

 "....سنش کمه یلیآخه خ"ـ

 "!دانلود شه صبرکن شیتا آمادگ ؛یاوک"ـ

 :زد يشخندیاز گلش شکفت و ن گل

 "!رفت میدیما داره؛ ترش نترنتیکه ا یسرعت نیبا ا"ـ

 :دیپرس یرانلبخندش محو شد و با نگ دم،یاش خند یبه شوخ زین من

 "؟یکن یتو کمکم م"ـ

 :تکان دادم يسر

اگه . ستیاحساس تو ن ي چهیدختر مردم باز.... بامن؛ تو فقط خودت آدم باش نایکردن مامان ا یحتما؛ راض"ـ

 ".یسیتا آخر پاش وا دیبا يانتخابش کرد

چرا که ناگهان در با  افت،یادامه ن ادیمن و برادرم ز يافکند و به فکر فرو رفت، اما خلوت دوستانه  ریز سربه

زد و  یو نفس نفس م دهیفرانک بود که رنگ از رخش پر م،یدیقد از جا پر کیما  يبلند باز شد و هردو يصدا

 :حرف ها بود نیخراب تر از ا شکرد، چون حال یهم نم یعذرخواه یمقدمه اش حت یورود ب نیا يبرا

 "!.....نجاستیا ،يز يز ،يز يز "ـ

به همراهش از اطاق خارج شدم و نگاه  دیکش یو برخاستم و همان طور که دستم را م دمیدرهم کش ابرو

 :پرسشگر حسن را پشت سرم جا گذاشتم

 "نجاست؟یا یک.... چته؟ آروم باش"ـ

 .....بود سایکه احتماال اطاق خواب آتر ییجا ن،ییاشاره اش را گرفت به سمت پا انگشت

 "!کنن ياومدن اطاق ها رو رنگ کار..... خودجوش يروهایدرصحنه، ن شهیملت هم"ـ
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 "....ست؟ین یکه مشکل نیخب ا"ـ

 :را قطع کرد حرفم

 "!نجانیو پسرخاله شم ا يآخه کاله قرمز"ـ

که  یدرحال ن،ییشدم تا پا دهینشان دهم به دنبالش کش یکه بتوانم واکنش نیبرلبم نشست وقبل از ا يا خنده

به خودم  یکاف يبا فرزاد مناسب باشد، هرچند که به اندازه  ییارویرو يرامطمئن نبودم هنوز هم سرووضعم ب

 !بودم دهیرس

کار  يکردند و برا یم یسرخ رنگ به سر بسته و با هم شوخ يزدیدستمال  کیکه  يو خسرو یصادق دنیباد

 یدهانم گذاشتم و خنده ام را کنترل کردم، برگشتم رو به فرانک که از خوشحال يشدند دستم را رو یآماده م

اراده ام نداشت بر او  یب يخنده  اب یتناسب چیدرهم گره خورده که ه يآورد، آنگاه با اخم ها یداشت بال در م

 :دمیتوپ

 "!سرکار دشیعرضه به خرج بده؟ هنوز نه به داره نه به بار، شما گذاشت يتوقع دار يجور نیا"ـ

 :را گرد کرد شیچشم ها فرانک

 "!گولو يز يشعرت تو حلقم ز"ـ

انداختند وضمن سالم و عرض ادب به  ریکه متوجه حضور ما شدند مؤدبانه سر به ز نیخدا به محض ا بندگان

 .ردوبدل کردند زیآم طنتیش يخنده ها گریکدیما، با 

 یبدوزد و کم دیگرش را به سع خینگاه توب ظیغل یو با اخم نهیشود و دست به س يخواست مثال جد فرانک

که گفت تعادلش را از  یرا پنباندم، همزمان با آخ شیو رشته ها دمیکند که من فورا دستش را کش یفمن پراکن

 داریدر کل وجودش پد دنیغنجطفل معصوم شدم که آثار  يمتوجه خسرو رخنده،یدست داد و متعاقبش زد ز

هرچند  ،یشلوار صادق يو رو رونیب دیرنگ فرو کرد که نصفش پاش یدستپاچه در قوط يشده و قلم مو را جور

اعتراض نه  کیذوق زده اش بود به همراه  يپسرخاله  يلبخند گل و گشاد به رو کیفقط  یکه واکنش صادق

 :يچندان جد

 "!ستما؟یمن ن یکه قراره رنگش کن یاون "ـ

مرد  يبرا يبود که به وقتش خوب بلد بود چه طور ینمفمن خا نیالبته واضح است که منظورش هم و

 :آمدم یاز خجالتش درم يجور کی دیخب من هم با! نزده برقصد شیاهایرؤ

 "!اوا فرانک جون پرچمت کو؟"ـ
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 :اوردیکم ن یگرفت ول کفرش

 "؟یکش یزحمتشو م ،یمام ییجادو یگذاشتمش کنار ت"ـ

 .دیایداد تا حساب کار دستم ب لمیتحو ينه چندان جد یبا خط و نشان ییسایاخم آتر کی و

هستند؛  ياز چه قشر داستیو پسرخاله ملحق شدند که ناگفته پ يزود به کاله قرمز یلیخ یکمک يها گروه

 !کوهان يها یهمکالس

هم ناظر  هانیتمام شد، ک عیسر یلیبودند خ ادیکه چون تعداد افراد خودجوش ز دیتا ظهر طول کش يکار رنگ

ثابت کرد که ناظر  تاینها یطفل معصوم ها ول نیزد سر ا یغر م يسرکارگر حرفه ا کیمثل  قایبود که دق یفیک

 ! بود زیواقعا شگفت انگ یگروه ناش نیکار ا ي جهیاست ونت یقابل

. باره هم سنگ تمام گذاشته بود نیدر ا یبود و آت یلیو چرب و چ ذیآبگوشت لذ کیکه  میرا دورهم خورد ناهار

زد  یبزرگش را م يالجثه اش آورده بود کنار سفره و همانجا مالقه  میعظ گیاو طبق معمول غذا را با همان د

 .میداد دست ما که پخش کن یم یکی یکیو  گید اتیوسط محتو

 شیبا گو ریدهن س کی دهیمست کرده بودند که تا آماده شدن کوب ازیو دوغ و پ تیشکمو چنان با تل انیآقا

 یشده را برداشته و پشتش ضرب گرفته بود و صادق یخال ياز قابلمه ها یکیکه کوهان  یخواندند؛ درحال یمحل

! کنند جادیا یصوت یتا آلودگ ندزد یرا به هم م شانیشر قاشق و چنگال ها يدو تا بچه  نیهم ع يو خسرو

 نیا يکردند و به مسخره باز یگوشکوب بزرگ له م کیمخلفات آبگوشت را با  یو فرزاد هم نوبت رزادیش

چه  میدینفهم م،یختیخانم ها هم از بس موقع خنده اشک ر ي هیمن و بق. دندیخند یجماعت خجسته دل م

 ! میخورده ا

 :گفت شیشد وسط خنده ها یداشت روده بر م یو ممدل دیکه از دست سع فرانک

 "بگم نه؟ ربرنجیحاال به نظرت راه داره منم به ش ،يجواب رد داد یعالف روان نیبه ا يشانس آورد يز يز"ـ

 )بود دیمنظورش سع(

 :دمیپرس صادقانه

 "!پوکه؟ یآدم خوشحال با نه گفتن تو م نیبه نظرت ا"ـ

و االن  دهیکه با نه گفتن من نپوک یدوتا پسرخاله ها، ظاهرا ممدل نیانجام داد ب يا سهیذهنش مقا يتو فورا

هم کمتر صدمه  یاش از ممدل ياریآبدوغ خ يهمه سابقه  نیبا ا دیسرش، احتماال سع يکلبه و باغ را گرفته رو

 !!ندیبب
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 . و بخندد ابدیرا در تیشود و فقط طنز موقع یمثبت و منف الیخ یداد ب حیترج تاینها

رفع  يبه دل کوه و جنگل برا میر زدکوتاه، دم عص یلیاستراحت خ کیو پاش ناهار و  ختیاز جمع و جور ر بعد

مواجه  زین گریداوطلب خودجوش د يسر کیبا  یدسته جمع کین کیپ نیا يالبته برا ه،یروح دیو تجد یخستگ

کلبه باال  ياز تپه به سو یجمع تهکالس که معلوم نبود از کجا خبردار شده بودند و حاال دس يدخترها: میشد

 شین کیآن ها  ياز همه  یندگینماندند و کوهان به نما بینص یآمدند، هرچند که از اعتراض پسرها هم ب یم

 :داد لشانیجانانه تحو

 يتو يها فهیموقع کار ضع یول د،یکوهان پس کله ا يها یهمه تون هم فمن حیموقع بخور بخور و تفر"ـ

 "!دیدار فیپستو تشر

 نیا یحت ،یآت يها يا فهیهم ضع ایفرانک خطاب شوند  يها یهم فمن دخترها اصال مهم نبود که يبرا یول

 يآتش پاره ها نیهم از حضور ا یلیاست و اتفاقا خ یتوخال يپوسته  کیهم مشخص بود که اعتراض پسرها 

دانستند که از  یخوب م انخود مارمولکش یول(!) ستمین انیمن که اصال درجر! خوشحالند ریبه ظاهر سربه ز

جا  یلیکه پسرها از حضور آنها خ میشده اند و قرار است ما فکر کن یاطالع رسان یاجتماع يشبکه ها قیطر

 !خورده اند

 یب یبا هم رازدل زانشانیسرمست و گر يبا نگاه ها یو حسن بودند که گاه ایاز همه خوشحال تر ثر انیم نیا

 یتنها عصبان دیشا یکردند، ول یمن م يدل خجسته  بینص زین یغنج پنهان يکردند و قدر یکالم ردوبدل م

 يداشت از ترفندها یسع یحسوسحال به طرز نام نیمرپوژ را نداشت؛ با ا دنیجمع هاجر بود که چشم د نیا

 يزیچ کیکوهان  یبار وقت کیکوهان را مجددا به چنگ آورد، مثال  ي دهیزنانه استفاده کند و دل رم فیظر

بعد با ناز و ادا بلند  یول د،ییشد و دندان به هم سا یعصبان یاولش حساب دند،یدرگوش مرپوژ گفت و هردو خند

 یالبته کوهان هم آدم! حلقومش کند میکوهان که شخصا تقد يرابرش خورده را برد ب بیتکه س کیشد و 

از  دسته کیلم داده و  يور کیکه کنار مرپوژ  یآمده سوء استفاده نکند، او درحال شیپ تیموقع نینبود که از ا

کرد، با  یباز م بیس دنیبلع يو دهانش را برا دیچیپ یدور انگشتش م یبلندش را هم به طرز مضحک يسویگ

 :خواند ردهان پ

 "!وسط پشت کوهم آرزوست نیچن یرقص ار،یدست زلف  کیدست جام باده و  کی"ـ

 !و حال همه را به هم زد رونیب ختیر زیدهانش ن اتیاز محتو يقدر ،يمسخره باز نیاست که موقع ا یهیبد و

 :جوابش نگذاشت یشکست، ب یتخمه م يادبانه ا یلم داده و به طرز ب یهم که حساب حسن
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 "!ياریچهار تا دست کم م يبر شیپ يجور نیالمصب ا"ـ

 :نوایوسط فرق مرپوژ ب دیو کوب دیزبانش را از غالف برکش ریآمد و شمش یشیهاجر هم قرو قم و

 "!کنه یم تیشست هم کفا ست،یو کوچولوئن که واسه شون دست الزم ن زیها اونقدر ر یبعض"ـ

بلند  قیکوهان، تشو يمرپوژ و چشمان گردشده  يصدا یشستش را باال گرفت و بالفاصله دربرابر خشم ب و

 :رو به آسمان يکرد؛ به انضمام شست ها افتیپسرها را در

 !احسنت

 !ول يا

 !کیال

 !!کیال

 :گوشم گفت ریز ندوزهیولحظه خواهر داماد دو همان

 "!ادیمثل هاجر برم ياجنّه ا هیکه از پس اون بچه جن، فقط  ادیخوشم م"ـ

 :گله مندم را به او دوختم نگاه

 "!یکه تو خواهرشوهرش باش یبدبخت اون کس"ـ

 :و تازه از فرصت کمال سوء استفاده را برد امدیهم بدش ن اصال

 "گفتن؟ یم یمادرجون پشت سرت چ یبدون يخوا ینم "ـ

 :رمیام را بگ يکنجکاو يبه هرحال نتوانستم جلو قت؟یحق ایدام است  کی نیدانستم ا ینم

 "گفتن؟ یم یچ"ـ

 :داد لمیتحو یمزخرف یکج دهن

 "شروع شد؟ تیعروس باز دهیاز گرد راه نرس! عه؟"ـ

 :گرفتم یحق به جانب ي افهیق

 "؟!زترمیواسه مادرجون از دخترشون هم عز یوقت ،يعروس باز یواسه چ"ـ

 :نگاهم کرد که آب شدم يجور کی

 "؟یخودت مطمئن نقدرازیا! اعتماد به سقفت تو حلقم! اوه اوه"ـ

 :نگاهش کردم که آب شد يبار من جور نیا

 "!از ملکه مطمئنم زم؛ینه عز"ـ
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 :گرد شد چشمانش

 "!!ملکه؟"ـ

نداشتم،  یدرونم ملکه خوانده ام واقعا احساس خوب يدهم تمام مدت او را در نجوا حیکه بخواهم توض نیا از

 :دادم جهت بحث را عوض کنم حیپس ترج

 قتیفرزاد شرط بذارم، حق يکه مادرجون دوست دارن برا يزد یم نیحرف از ا شبید یفرا راستشو بگو، وقت"ـ

 "؟يشترزاد يپروژه  ایبود  ینیغارنش یشوخ ای یگفت یرو م

 :لبش نشست يرو يلبخند

 يکنم تو موفق شد یفکر م.... شد که مادرجون نظرشون عوض شد یدونم چ ینم یول.... زمیبود عز قتیحق"ـ

راحته عموفرزادم کنارت خوشبخت  الشونیخ گهیکه د یتا جائ ياریاعتمادشون رو به طور کامل به دست ب

 "!يز يز یهست یواقع ياستثنا هیتو .... خوشبخته

 :دهد یجامعه م لیتحو سهیقد کیاگر ترمزش را نکشم االن از من  دمید

 "!نبینه؛ ز يز يز"ـ

 .بود میمال يخنده  کیجواب او فقط  و

کند که انگار نه  یبرخورد م يآوردو جور ینم میامروز صبح را به رو يفهمم چرا فرزاد اصال ماجرا یم حاال

 ستین يازیحساب اصال ن نیبا ا! ردوبدل شده رانیا ای کایمرآ يمان درباره  نیب یافتاده و حرف یانگار اتفاق

 رینظ یو ب میفه يرا به لطف ملکه  زیچدهم که بابت آن حرف ها متأسفم، او خودش االن همه  حیتوض شیبرا

 ....داند یمن م

**** 

 ریبا تح عقوبیانداز،  ریز يجمع شدند و آمدند رو عتیو خربزه همه از گوشه و کنار طب يخوردن چا يبرا یوقت

 :گفت

 "!باغ تونه؟ چه قدر گنده ن يخربزه ها نایکوهان ا"ـ

 :گرفت يا افهیق زین کوهان

 "!ده یهم م یمحصول نیباشه همچ زیحاصلخ یبله؛ خاك وقت"ـ

 قایدق زیباالخره منظورش از خاك حاصلخ میدیما که نفهم! کرد به صورت سرسبزو خندان اصغر ياشاره ا و

 ؟!کدام شان بود
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 :گفت يجد یلیکرد، خ یکوهان را برانداز م نیسراسر تحس یکه با نگاه نحس

 ".بره نیروستا از ب نیا يتو فهیح تیهمه هوش و استعداد و خالق نیبه خدا، ا یفیکوهان تو ح"ـ

 :تفاوت گفت یبه دهان گذاشت و ب يخربزه ا کوهان

 "چشه؟ نجایمگه ا"ـ

 :دیبرچ يلب و لوچه ا حسن

 ".یمدرسه ها درس بخون نیبهتر يتهران تو يبر دیتو با. ستیواسه رشد استعدادهات ن یامکانات چیه نجایا"ـ

 :خربزه اش نداشت دنیجز بلع يدغدغه ا کوهان

 ".تونه یجا هم م نیکه اهل درس خوندن باشه، هم یکس"ـ

 :است يرا باال برد تا نشان دهد اعتراضش کامال جد شیصدا یبار حسن کم نیا

 "!نهنگ نداره يبرکه ا جیه یبله، ول "ـ

 :به فکر فرو برد هیکه همه را تا چند ثان يدخالت کرد، با جمله ا سایآتر

 "!نهنگ ویو ک ینیبب انوسیداره کجا رو اق یبستگ"ـ

 :را کرد شیتقال نیشده، آخر یفلسف یأسیکامال دچار  دیرس یکه به نظر م حسن

خارج از کشور هم  یحت دیتون یفراهمه، تازه شما که م مثل تهران یشهر بزرگ يفقط تو یلیامکانات تحص"ـ

 "....ا؟یدن يگوشه  نیبه ا نیدیچرا فقط چسب د،یبر

 تشیکه جد یرا به حسن دوخت و بالحن نشیشد نگاه خشمگ یداشت کوفتش م شیکه ظاهرا خربزه ها کوهان

 :کرد حرفش را قطع کرد یم خیمو به تن آدم س

 "!آلوده انوسیاق هی ينهنگ باشم تو هیتا  ز،یتم يبرکه  هی يکوچولو باشم تو یماه هیدم  یم حیترج"ـ

فعالش  شیمغز ب يگذاشت تا برا یچشم دوخت که کوهان به دهان م يکامال مجاب شد و به خربزه ا حسن

 نیان اخانواده با تمام امکاناتش نیحسن را واداشته که از خود بپرسد چرا ا يزیچه چ. کند دیتول یجنبش يانرژ

را ندارد؟ اگرچه او فقط افسوس  وهبهشت باشک نیخودش حسرت ماندن در ا ایاند؟ آ دهیرا برگز ایگوشه از دن

داند  ینابود شود وگرنه خودش هم م نجایخورد و نگران است که استعدادش ا یمثل کوهان را م يپسر ي ندهیآ

 یبرکه هم م نیدر هم یحت یماه نیحال من مطمئنم که ا نیبا ا. ستیدل کندن از پشت کوه واقعا راحت ن

 !من یاست پسرك دوست داشتن هیشب شتریب نیفبه نهنگ شود، هرچند به دل لیتواند تبد
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 یکالسم م يپرشور بچه ها بالینشسته بودم و به وال يبلند کی يبود، من رو يزیآرام و دل انگ عصر

شان  یهمراه يافتخار کنیهم به عنوان باز یداشت و صادق انینسبتا باز جر يمحوطه  کیکه در  ستمینگر

را هم  نیا یحت ،بچه ها را حس کنم نیا انیسرشار از محبت م يتوانستم نگاه ها یم یکرد، به خوب یم

 يحاال با نگاه ها یدانست ول یحدها نم نیکه خود را اصال در ا ییبایسپرده، ز بایام که اصغر دل به ز دهیفهم

 .دل به او باخته باشد زیاو ن دیرس یشد و به نظر م یم دیسرخ و سف یپشم يگلوله  نیا ي فتهیش

و فرانک قدم زنان با هم حرف  دیسع د،یجوش یکه از دل سنگ ها م یکیو بار یآبشار وحش ریسوتر، در مس آن

تا  شانیده هابلند خن يصدا یکرد که گاه یم فیاو تعر يرا داشت برا یجالب يزدند و انگار فرانک خاطره  یم

آراسته شده اش با آن  يو ناخن ها اندخو یملکه نشسته بود و کتابچه دعا م راندازیز يآمد، رو یهم م نجایا

دارا  دیبا اریخانم تمام ع کیاز تمام آنچه که  يزیدل انگ یکتابچه اش هارمون يرو يازیپوست پ میالك مال

تبلتش را  سایکه آتر یزد، درحال یو چرت م سایآتر يپا يهم سرش را گذاشته بود رو رزادیباشد ساخته بود، ش

کرد، مطمئنم دوباره  یم يورقه کنار دستش نت بردار کی يخواند و رو یرا م يزیبه دست گرفته و با دقت چ

 يبا آن که قصد ندارد از مدرکش استفاده ا م،یستا یاش را م زهیانگ. اش بود یپژوهش یعلم يمشغول مقاله 

کند نه  یخالص و ناب که فقط خودش درکش م یعلم و پژوهش دارد، عطش يبرا یبیعطش عج یکند ول

 .يگریکس د

کرده اند و  دایپ عتیطب نیرا در دل ا يسوراخ سنبه ا کینبود، احتماال  شانیدایهم اصال پ نهیو سک هانیک

 !!کنند یم یدارند چه غلط ستیمعلوم ن

آمده بود تا کنارم  زیدل انگ يآمدم، فرزاد بود که با لبخند رونیب میگرم از حال و هوا یبا تماس دست ناگهان

دستش دو تا راکت  يتو د،یرس یتر به نظر م یخواستن شهیاز هم یو شلوار ل يا روزهیشرت ف یباشد؛ با آن ت

به کلمات باشد از من دعوت کرد  يازیکه ن نیبدون ا بیترت نیرا به طرفم گرفت و به ا یکیبود که  نتونیبدم

مسطح و  نیزم کیبرخاستم و به همراهش رفتم تا  یحرف و صحبت چیه یب زیاش باشم، من ن يزهم با

 يمان صدا جانیگرم و پره يزود وسط باز یلیاز کوهان هم بهتر بود و خ یاش حت يباز م،یکن دایمناسب پ

 ....من یشد از خاطرات فراموش نشدن یو جزئ دیچیپ افاطر يشاد مان در فضا يها و خنده ها یشوخ

آن دورها،  ییجا کیکه  دمیشن یاز زبان دختران بزرگتر از خودم م یترسناک يقصه ها شهیکه بودم هم بچه

در پشت آن کوه  ییبرد، جا یرقصند، آن جا که چوپان گله اش را از کمرکش کوه باال م یآنجا که بادبادك ها م

که راهش را گم کرده باشد،  نیمگر ا ندیب یرا نم آن ها یکس زادگان،یو پر انیپر یکوبیها پر است از رقص و پا
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پشت  ،يرعادیو غ بیپر از مردم عج ،یناگفتن يپر از رمز و راز بود، پر از قصه ها شهیهم میپشت کوه ها برا

 ....یافتنیو دست ن نیریش ياهایبود دورتر از تمام رؤ ییجا میبرا شهیکوه هم

ام را رقم زده، من جن ها را  یکه تک تک لحظات شاد زندگ يدارم، قصه ا ياز پشت کوه قصه ا زیمن ن امروز

و .... تر از جن ها بیام عج دهید زیرا ن یمردم. ستندیام ن دهیکه شن یام؛ به آن ترسناک دهیدر پشت کوه د

 . ستین يافسانه ا چیدر ه رشیکه نظ يزادیپر

 چیکه ه ستادمیا يعبور یب يقله  يفاتحانه بر بلندا یو تنها و دست خال کهی ،یزاتیتجه چیه یجا ب نیا من

باشد،  ازمیسجده گاه ن شیچنگ زند و خاك پا سوانمیبرگ مشینس يندارد تا سرپنجه  شیراه به سو يرهگذر

 .....عاشق شدم شهیهم يبار برا کیجا  نیمن ا

ظه که آن را با تمام لح نیبزرگ و شلوغ باشم، امروز ودرست در هم يایدن نیا يکه فردا کجا ستین مهم

 شیدر دل خو دیترد رقابلیغ یقتیماند اما حق یم یالیخ ینیهستم که به سرزم ییکنم، جا یعوض نم یزندگ

 ! زند یطعنه م رمجازیکه به مجاز و غ یقتیدارد، حق

 »انیپا«

 

 

 

  94 هریورش  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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