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 :رمان یخالصه

که   یاو در رشته کندیهنر را رها م نیبه اجبار والد لشیهست که خالف م یپرداز الیدختر شوخ طبع و خ بهناز
دو  نیکه ا  گذراندیرا به استراحت م یدو سال یلی. پس از فارغ التحصدهدیم لیبه آن ندارد ادامه تحص یاعالقه

مراقبت از  یاو را برا  ردیگیم میپدرش تصم تی. در نهاکنندیم یتیاو ابراز نارضا  یکاریاش از بخانواده یسال اعضا
اش در خسته کننده یدر شمال بفرستد. بهناز هم که از زندگ ییاست به روستا  مریکه مبتال به آلزا  رشیمادربزرگ پ

را در کنار  یو متفاوت دیجد یو زندگ رودیاست، به خواست پدرش عمل کرده و به روستا متهران دلزده شده
 .کندیتجربه م شوندیوارد م اشیکه به زندگ  یدیو افراد جد ربزرگشماد

 : مقدمه

دلچسب و  یسبز که تمام ذهن و احساسش را به تالطم یدشت دنیع به کشو شرو داردیرا برم شیقلمو بهناز
 کیتنها  کندیخلق م اشینقاش یمتنوع بر تخته یهاکه با رنگ  ییبایز ی. او در نقاشکندیم اندازد،یم نیریش

 رساندیم یو احساس شاد یکه او را به اوج خوشبخت  ییروستا یو ساده بایز یایبلکه دن ندیآفریجان نم یب یمنظره
بلکه مملو از  ستیو تجمالت دهان پر کن ن ریچشمگ یهااز زرق و برق  یکه در آن خبر  ییای. دنگذاردیم شیبه نما
 .ساده گوست یصادقانه و زبان یاز عشق و محبت با نگاه  زیلبر ییهابا قلب ییهاانسان

 *یبه نام خداوند لبخند و شاد*

 !گل، گل، گل-

غرولند   آمدیمالقه به دست به سمتمان م کهیآمد و در حال  رونیمن و پدرام، مامان از آشپزخانه ب ادیفر یصدا با
 :کنان گفت

و چهار سال  ستیو ب یشسرت عمه ریتو خ یست ولشد دختر که من بزرگ کردم؟ آخه بهناز پدرام بچه نمیا  ایخدا-
 ...تو یول کردمیسنته! من هم سن تو بودم بچه بزرگ م

و تند  کردمیمامان گوش م یشگیهم یحوصله به غر غرها ینگرفته بودم ب ونیزینگاهم را از تلو یاذره یکه حت  من
 .شکاندمیو تند تخمه م

 ...یبا تو َام بهناز! دختره-

 .داد پدرام نگذاشت مامان حرفش را تمام کند یصدا

 !شد یَاه پنالت-

 :و گفتم ختمیپدرام بود ر یپا یها که رورا که در مشت دستم داشتم داخل بشقاب پوسته یاتخمه یهاپوست

 .انیهم برنم یسواره که از پس همون پنالت سانین یهاکش  سهیک  نینگران نباش پدرام! اگه به ا-

 .زد میپر افتخار به رو یو به آشپزخانه برگشت. پدرام با غرور به من نگاه کرد و لبخند دیکش  یآه  مامان

 .عمرا  رسنیحق با توئه بهناز! به ما که نم-
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 ی. با گلدیچرخ ونیزی، سرمان به سمت تلو«!کنیباز نیا  کنهیچه م»گفت   جانیکه با ه  ونیزیتلو یمجر یصدا با
 :که به دروازه خورد هماهنگ با پدرام با خشم گفتم

 !تو روحش-

 م،یکرده بود  یگرام خال  یرا با کمک معده کریول پغ  یها که نصف آن کاسهبزرگ تخمه یتخمه از کاسه یمشت
پدرام دوازده ساله،  نیداشت و اگر هم یجانیفوتبال هم بد ه نیبرداشتم و دوباره مشغول تخمه شکاندن شدم. ا

 .نداشت یچندان یصفا دنشینبود د ت،من اس یهایباز وانهید یهمه یهیام که پابرادرزاده نیبزرگتر

*** 

 بود؟ یایچه باز یدیبهناز د-

 :تخمه را در دست داشتم بلند شدم و گفتم یکاسه  کهیزدم و در حال شیپرغرور به رو یلبخند

 .دیبود! واقعا چسب یآره عال-

 :راستش را باال آورد و گفت دست

 .ممونیت یروزیبزن قدش به افتخار پ-

 :و گفتم دمیراستم را باال آوردم و کف دستم را محکم به کف دستش کوب دست

 !نهیا-

 .ساالد درست کن کیکمک من حداقل   ایالمصب رو ول کن ب  ونیزیبهناز! اون تلو-

 یبه پهنا یو لبخند دیچرخ شدیم دهیمامان سرم به سمت در آشپزخانه که مامان در چهارچوب آن د یصدا با
 :صورتم زدم و گفتم

 !اومدم، اومدم-

 :گذاشتم و گفتم  نتیکاب  یتخمه را رو یاسه و بشقاب پر از پوستهآشپزخانه شدم. ک  یزدم و راه یپدرام چشمک به

 .خب حاال در خدمتم-

 .را به سمتم چرخاند و با اخم در چشمانم زل زد سرش

و بهمون قلمبه  ومدهیساالد درست کن تا برادرت و اون زن زبون درازش ن نیبردار و بش خچالیو گوجه رو از  اریخ-
 .سلمبه نگفته

 :و گفتمچرخاندم  یچشم

 .زنهیفک م یادیز شهیهم دهیمامان! ش الشیخیب-

 .ختمیر زیم یرو یآوردم و داخل سبد فلز  رونیو گوجه از آن ب اریعدد خ  نیرا باز کردم و چند خچالی در
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 !یراجع بهش درست حرف بزن ریبگ ادیده سال از تو بزرگتره!  دهیبهناز! ش-

 ینگاه دادمیاز دهانم قرار م  یاگاز گنده  تیرا از سبد برداشتم و همانطور با پوست آن را مورد عنا ارهایاز خ  یکی
 .به مامان انداختم تفاوتیب

 !کردم  تیترب ی! واقعا که من چخورهیم اریها خمثل بچه یبزرگ نینه؟ دختر به ا ،یشیتو واقعا بزرگ نم-

 .داد رونیو نفسش را پر حرص ب دیکش  اشیشانیبه پ یدست

 :گفتم  دمیجویقرچ قرچ م یداخل دهانم را با صدا اریخ یکه تکه  همچنان

 !الیخیمامان ب-

 ...هامثل بچه یرو جمع کنه ول یزندگ کی دیکه االن وقت شوهر کردنشه و با  فهمهیدختر نم نیخدا! چرا ا یا-

 :حرفش را تمام کند و گفتم نگذاشتم

 چاقو کجاست؟-

 :دیپر حرصش را به سمتم کشاند و غر   نگاه

 .سر قبر منه-

 :را شستم و گفتم فیکث  یاز چاقوها  یکیرفتم و  ییو به سمت ظرفشو دمیکش  یپوف

 .مامان من به جات خسته شدم-

و  ینه ازدواج کرد یریباور کن منم از دستت خسته شدم! دو ساله که دانشگاهت تموم شده و االن نه سرکار م-
تلف  یو باز لمیتو با فوتبال و ف یعمرتو و َجوون  یباش تیبه فکر خودت و زندگ نکهی. عوض ایسر و سامون گرفت

 !یکنیم

 :و گفتم دمیپر حرص کش ینفس

تازه خودم  ؟یدار یگرفتم چه انتظار  خوانیجا نم چیرو که ه یارشته سانسیل یکار کنم؟ وقت  یچ یگیمامان تو م-
 هم مراقبت کنم؟ گهینفر د کینم و از کمم که برم شوهر ک

 ؟یست که ازش مراقبت کنمگه شوهر بچه-

 :شدم و گفتم هااریکندن پوست خ  مشغول

 .شو ندارمو من حوصله خوادیمراقبت م یول ستیبچه ن-

 :و عاجزانه گفت دیکش  یآه

 وضع رو تحمل کنم؟ نیا  دیبا یتا ک   ایخدا-

 :ل**ب گفتم  ریو ز دمیکش  یپوف
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 !وضع رو تحمل کنم نیا  دیبا یتا ک   دونمیمنم نم-

 توجهیمامان کامال ب یها شدم که از گذر زمان غافل شدم و به غرولندهاو گوجه ارهایمشغول خرد کردن خ یقدر به
بلند پدرام را صدا زدم که در را باز کند.  یزنگ در خانه آمد. با صدا یشدم. همزمان با آماده شدن ساالد، صدا

 .بودند دهیشام رس یبرا او بهزاد، پدر و مادر  پدرام، به همراه باب دهیش شکیب

پر  یبود. نگاه دهیکه وارد شد ش  یکس  نیرفتم. اول رونیساالد را به حال خودش رها کردم و از آشپزخانه ب ظرف
 :انداخت و با تاسف گفت  میتمسخر به سر تا پا

 !یدیهات رو پوشلباس نیسالم بهناز! بازم که ا-

 :و گفتم اورمیزدم تا خوب حرصش را درب قیعم  یلبخند

 !که باهشون راحتم  نهیمهم ا-

 :گرفت و پر حرص کنار گوشم گفت  میاز پهلو  یشگونین مامان

 !و شلوار گشاد رو نپوش شرتیت نیا  گهیمگه بهت نگفتم د-

 :زدم و گفتم شیبه رو یزور لبخند به

 .باشه مامان، ول کن پهلومو-

اتاقم شدم. به سمت   یو پس از سالم به بابا و بهزاد راه دمیکش  یاز آسودگ  قیعم  یخاتمه داد. نفس شگونشین به
 :کردم و گفتم  ی. با حرص فوتستادمیا  شیکنار اتاقم رفتم و دست به کمر جلو  یقد ینهیآ

 ها چشونه؟لباس نیآخه ا-

 قهیگشاد   شرتیبود، تا ت ستادهیکش دور کمرم ا  کیرنگم که با  یاگشاد سرمه  یشلوار ورزش یهارا از پاچه نگاهم
از   یلیو آنقدر راحت بودند که من خ دمیها را ست با پدرام خرلباس نیرنگم باال کشاندم. ا یاقرمز گوجه یهفت

رنگم که پسرانه کوتاهشان کرده  یمشک یرا در موها دستم. نگاهم را باالتر کشاندم و دمیپوشیها را ماوقات آن
 یصورتم چرخ دادم. پوست ریتصو یمتر بود ، فرو بردم و سپس نگاهم را رو یولشان حداکثر سه سانتبودم و ط

درشت،  یدهیبادام رس کیروشن به فرم  یابه رنگ قهوه یچشمان ،یشکل به رنگ مشک یهالل ییابروها  ،یگندم
. مامان، ساختندیمرا م ینازک و فرو رفته چهره ییهاو ل**ب دهیکش  یصورت ز،ینوک ت ینیب افتاده،  یکم  ییهاپلک

داشتند  ییبایاغلب چشمان درشت و سبز رنگ ز  امیو مادر یپدر یهالیبرادرم؛ بهزاد، خواهرم؛ بنفشه و البته فام
 هیشب قایاقوام دق  یبود و بابا هم به گفته ابرابر اصل باب یام کپخوشبخت بودم چهره یلیکه من خ  ییاز آنجا  یول
زده است؛ هر چند  نگونهیمرا ا یو در خانه زندیجور م کیهر کس را  یبزرگش. به هر حال شانس در خانه یهعم
 دیکنم و البته با  شیآرا  شتریب دیندارم. مامان هم معتقد است با یخاص یتیاز ظاهرم نارضا  یول ستمین بایز یلیخ

. از فکر شوهر اورمیب ریگ  یتا شوهر خوب اورمیفرم ب یرا رو امیالغر و استخوان  کلیه نیشتر غذا بخورم تا ایبهتر و ب
 :گرفتم و گفتم  نهیبر لبم جان گرفت. چشم از آ یآوردن پوزخند  ریگ

 !یکنیبه شوهر فکر م یبا مامان روت اثر کرده و دار ینینشکه هم  نمیبیم-
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 :به حرف زدن با خودم ادامه دادم گشتمیدست لباس دخترانه م کیکمدم را باز کردم و همچنان که به دنبال   در

 شهیم نیهم یبکن یاستراحت  کیخونه و  یتو ینیگرفتن بش  سانسیبعد از ل یخوایم یکه گفت  ییآخر و عاقبت تو-
اون همه سال درس خوندن و امتحان دادن از تنمون در   یتا خستگ میسالم داشته باش حاتیتفر می! اومدگهید

 .میمادر گرام خسته کرد یغرغرها  بره که بحمداهلل گوشمون رو هم از

به  گرید یو بار دمیرنگ پوش یساپورت مشک کیبود با  میران پا یتا رو اشیرا که بلند یرنگ یصورت راهنیپ
فرستادم  نهیدر آ رمیتصو یبرا یرا غنچه کردم و پس از آنکه بوس میهاتمام قد نگاه کردم. ل**ب ینهیدر آ رمیتصو
 :خودم شعر خواندم یبرا نیآهنگ  یبا لحن

 .یتو منو غمم رو نخورد یکشت  ،یدل منو برد یصورت رهنیپ-

 :دادم و گفتم یقر نهیآ  یجلو

 .آهان، آهان، قرش بده-

و با اخم  دمیبه سمت در چرخ عیبودم که در ناگهان باز شد. سر خواندمیکه م  یارقص متناسب با ترانه مشغول
 .گذاشته بود، نگاه کردم  شیبزرگش را به نما یهاتمام دندان تا بناگوشش باز بود و ششیبه پدرام که ن

 ؟یخونیترانه رو م یواسه ک ،یرو نبرد یبردیم دیکه با  یکه بگه دل اون  هیمامان بزرگ خال یجا-

 :کردم و گفتم  ترظیرا غل اخمم

 ...ایصاحاب در داره و درشم مال در زدنه، ثان یاتاق ب  نیاوال ا-

 :زدم و افزودم یلبخند

 !یباش بشیتو نا ستیالزم ن  ه،یکردن اعصاب آدم کاف  یواسه خط خط ییمامان بزرگت خودش به تنها-

 .باال برد میتسل یسر داد و دستانش را به نشانه یاخنده

 .ش هم اومدنکه عمه بنفشه و خانواده  رونیب ای. فقط زود بمیباشه، باشه، تسل-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 اومدن؟  نیبا نازن ریامبنفشه و  -

 .آره-

 !جمعه یادیاوه امشب چه خبره؟ جمع خانواده ز-

 :شلوارش فرو برد و گفت بیدر ج یدست

 .کشنیم ییهانقشه کیفکر کنم دارن برات  یول دونمینم قیواال منم دق-

 :گفتم  یگردتر شدند و با ناباور  چشمانم
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 ؟ییهامن؟! چه نقشه یبرا-

 :انداخت و گفت  نییرا باال برد و سپس پا شیهاشانه

که   یاکه امروز قراره بابابزرگ راجع به برنامه  دمیمامان و بابام فهم یواشکی یاز حرفا  شبی. فقط ددونمیمنم نم-
 .ارنیدرن یهمه بگه که بعدا ندونسته حرف یواست داره حرف بزنه و گفت همه جمع باشن که جلو

 :گفتم  یو با نگران دمیکش  امیشانیبه پ یدست

 !دنیواسم کش یاچه نقشه ستیکنه! معلوم ن  ریخدا به خ-

 :گفت  یالیخیتر کرد و با بلبخندش را پررنگ پدرام

 .یشوهر کن کننیفوقش مجبورت م ست،یکه ن  ینگران یبابا! جا الشیخیب-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !بال به دور-

 !گهید دیشام بخور دیایها ببچه-

 یخواهرزاده ن،ینازن ،ییرای. به محض ورودم به پذمیگرفت  شیهر دو راه خروج از اتاقم را پ مامان یصدا با
حلقه کرده بود که مثل  میرا دور پا شیها و پاهاکل دست  یرا بغل کرد. جور میو پا دیام، به سمتم دوچهارساله

 یول شدیجا مجابه میپا یاو هم رو  داشتمیبرم هو با هر قدم ک دهیچسب میوار دور پاجوراب ساق بلند بختک کی
 رفتمی. همچنان که راه مدیچسبیتر هم مو البته سفت کردیتر نمشل یاذره میرا دور پا شیدستان و پاها یگره

من  دنی. بنفشه با ددیکاهیاز سرعتم م  میهاقدم ینیسنگ دادم،یحرکت م میرا هم با پا نیوزن بدن نازن دیچون با
 :زد و گفت یلبخند کرد،یسبز رنگش به من نگاه م ییبا چشمان شهال کهیشد و در حال ترکیبه من نزد

 ه؟یهاش چبرنامه یبرات داره. تو خبر دار یخوب یهاسالم بهناز! بابا گفته برنامه-

که او به من   اورمیخودم ن یبه من فهماند به رو شیها و ابروهاپشت بنفشه با حرکت چشم یاز سه متر  پدرام
تر بود زدم و چشمانم را چپ هم چپ یعل  یممد چپ که از کوچه یزده و من هم به ناچار خودم را به کوچه یحرف

 :گفتم  دادیکه مرا ناباور نشان م  یگرد کردم و با لحن

 !بنفشه؟ یزنیحرف م یاز چ  یدار-

 :شده بود، لبخندش محو شد و گفت دیمن ناام یاطالعیکه از ب  بنفشه

 !هنوز نگفتهپس به خودت هم -

 :تکان دادم و گفتم نیرا به طرف سرم

 !یزنیحرف م یاز چ  دونمینم یحت-



 

 
8 

که مثل کنه به   ینیها با نازنمثل چالق یزد و او مرا ترک کرد. به بدبخت شیشوهر  بنفشه، صدا ر،یموقع ام همان
از   نیمسئول کندن نازن شهیپهن شده بود رفتم. پدرام که هم ییرایبود به سمت سفره که وسط پذ دهیچسب میپا
 الیخیمرا رها کند و ب یکرد، شکمش را قلقلک داد تا پایرا بغل م نینازن کهیشد و در حال کیمن بود به ما نزد یپا
 .شود اشیشهرباز یلهیوس نیبا ا یباز

 شدیم دهیکه شن  ییو همه در سکوت مشغول غذا خوردن بودند. تنها صدا زدینم یکس حرف  چیسفره ه سر
را  شیغذا  یعاد  یلیاراده نگاهم به بابا که خ  یب یبود. چند بار مانیهاها با بشقاببرخورد قاشق و چنگال یصدا

 یدیبه سف شیاز پ  شیب اشیجوگندم یبه او نگاه کردم. به نظرم موها ترقیبار دق نیشد. ا دهیکش  خوردیم
که   یروز نی. هر چند بابا از اولدیرسیاز قبل به نظر ماش الغرتر  کوتاه مردانه  نیآست  راهنیو با آن پ دندییگرایم

 .دیرسیالغر و بلند قد بود، اکنون الغرتر هم به نظر م  آورمیم ادیاو را به 

 :ل**ب گفتم  ریگذاشتم و ز  امیشانیپ یدستم را رو ناخودآگاه

 !یخل شد-

 دتریروزه سف کیبه نظرم  شیمن داشت فکر کردم که هم موها یکه برا  یاهم خل شده بودم! آنقدر به برنامه واقعا
 !نکرده بود یخاص رییتغ چیبابا ه کهیشدند و هم الغرتر شده است در حال

را نوش جان  شانیغذا  یهم همگ تینگفت که نگفت. در نها یزیبزند، چ یچه موقع شام منتظر ماندم بابا حرف هر
 .تنها گذاشتند دمیکشیرا برده و آن را دستمال م شیهافتمام ظر  دیکه با  یاکردند و مرا با سفره

 کردم،یبرگشتم. همچنان که سفره پاک م ییرایها را به آشپزخانه بردم و دستمال به دست به پذتمام ظرف باالخره
 :ل**ب غر زدم  ریز

واقعا  نیکردم؟ ا  یآخه مگه من چه گناه  کنن؟یسخت رو به من واگذار م یتمام کارها شهیچرا هم فهممیمن نم-
 تقاص کدوم کارمه؟

 !گهیآشپزخونه د  اریبدو سفره رو جمع کن ب ؟یکنیاستخاره م  یبهناز مگه دار-

 زدیو به من غر م ستادهیکرده بودم، گرفتم و به مامان که دست به کمر ا  زیآن را تم  شتریرا از سفره که ب نگاهم
 .کشاندم

 کم بهتر نبود؟کم  یفرستادیرو م یکیغر زدن   یاگر به جا-

ها نشسته و آن  یخانه که همه رو یضلع شمال یهالبش را به دندان گرفت و با نگاهش به مبل یگوشه  مامان
 .مشغول حرف زدن بودند، اشاره کرد

 :دمیل**ب آهسته غر    ریو ز دمیکش  یپوف

 .همشون فقط بلدن بخورن و بپاشن-

 .آشپزخونه کارت دارم  اریزود جمعش کن ب-
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 !با من چه کار داشت؟ گریچشم از من گرفت و به آشپزخانه رفت. او د ت،یپر جد یحرف با لحن نیاز گفتن ا  پس

شد و  زیصد نفره بزرگ شده بود، تم یسفره کیمثل  دنشیکه موقع دستمال کش  یادوازده نفره یسفره باالخره
مامان مشغول ظرف شستن است. سفره  دادیآب نشان م  ریش یپس از مرتب تا کردنش به آشپزخانه رفتم. صدا

 .گذاشتم و به کمکش رفتم  زیم یرا رو

 .تر من اسکاچ بکشمشون، تو آب بکشمامان برو اون طرف-

 :گفت  کردیکه پر حرص به من نگاه م  یرا به سمتم چرخاند و در حال سرش

 .ه سه روزه جونم رو به لبم رسوندهبگه ک خوادیم یبابات چ مینیکه بب  ییرایپذ میبر فتی! راه بیالزم نکرده کمک کن-

 :از شدت تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !جون شما رو چرا به لبت رسونده؟-

 :گفت  کردیبرداشت. همچنان که دستش را خشک م یدستمال کاغذ کیآب را بست و   ریش

. منم تا تونستم یایدر ب یعالف  نیفقط گفته واست برنامه داره که از ا ه،یش واسه تو چچون به منم نگفته برنامه-
 !کو گوش شنوا  یول ینباش کاریبابات ب یواسه خودت دست و پا کن که جلو یکار  هیسه روز  نیبهت گفتم ا

! همونطور که ؟یدیکار کنه که انقدر ترس  یبا من چ خوادیرو؟ بابا مگه م هیقض یکنیاوه مامان چرا انقدر شور م-
 .بابامه و دوستم داره مثالمثال، اونم  یو دوستم دار یتو مامانم

 حاال چرا مثال؟-

 :صورتم زدم و گفتم یبه پهنا ضیعر  یلبخند

گفتم   ضهینبودن عر ی. واسه خالدیای! از تو خونه بودنم هم که ناراضدمیاز دوست داشتنتون ند  یاچون نشانه-
 .نیجفتتون دوستم دار

 :و گفت دیاش کشگونه  یدستش را رو کف

 !نمک نشناس یدختره-

گرفتم. به دنبال من مامان هم از آشپزخانه خارج   شیانداختم و راه خروج از آشپزخانه را پ  نییرا باال و پا میهاشانه
قورت  ی. آب دهانم را طورمییایسکوت برقرار شد. معلوم بود همه منتظر بودند ما ب ییرایشد. با ورود ما به پذ

که خانه را   دیبگو خواستیشد. معلوم نبود بابا چه م دهیمن هم شن یقورت دادنش تا ده متر یدادم که صدا
 !فرا گرفته بود یتیسکوت و جد نیچن

مبل  یبابا بود نشستم و نگاه منتظرم را به او دوختم. پس از آنکه مامان رو یروروبه قایها که دقاز مبل  یکی یرو
 :را صاف کرد و گفت شیکنار بابا نشست، بابا صدا

 .امشب راجع به بهناز باهاتون حرف بزنم  خوامیکه م  دیدونیتون مخب مطمئنا همه -
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گرفته   میبرا یمیخشک شده بود تا حرفش را بزند و من بفهمم چه تصم شدیدهان بابا که باز و بسته م یرو نگاهم
 .است

 :مکث حرفش را ادامه داد یاز کم  پس

داره  مریفانه دکترش گفت مادر عالوه بر آلزاروانپزشکش و متاس شیمادرم رو بردن پ یتازگ دیدونیهمونطور که م-
مادر  یخانواده به خونه یاز اعضا  یکی دیبا میریرو بگ شیافسردگ  یجلو نکهیا  یو برا شهیم یکم کم دچار افسردگ

 .بره تا تمام اوقات روز رو کنارش باشه و باهش حرف بزنه

 :و افزود دیکش  قیعم  ینفس

 لیتمام فام نیمهمه. ب یلیمن خ یشاد و آروم باشه برا نکهیو ا زهیعز  یلیمن خ یکه مادر برا  دیدونیتون مهمه-
 ستین یو تعهد تیمسئول ریبه تهران نداره و تمام زمان روزش وقت آزاده و درگ یشغل یکه وابستگ  یتنها کس

 .بهنازه

و از  دیبر لبش ماس زشیبابا، با خشم به او نگاه کردند. لبخند تمسخر آم یبلند شد. همه، حت دهیپوزخند ش یصدا
 .خجالت در مبل فرو رفت

 :از چند لحظه بابا دوباره سکوت را شکست و گفت  پس

مادر که  شیشمال پ فرستمیهفته بهناز رو م نیتون بگم از آخر اهمه یکه جلو  نجایا  دیایتون گفتم بمن به همه-
 .دیاریبراش درن یثیرو روشن و واضح بهتون گفتم که بعدا حرف و حد زیجا هم همه چ نیکنارش باشه. هم

سکوت را بشکند  کردیکس جرات نم  چیکه ه  زدیحرف م تیبا جد ی. بابا به قدرکردمیباز به بابا نگاه م یدهان با
کوچک   یابه آن روست دیبدهد. آخر بابا با خودش چه فکر کرده بود؟! چون کار و شوهر و بچه نداشتم با یو نظر

 !کردم؟یم یزندگ آورد،ینم ادیمرا به  یحت مرشیکه به خاطر آلزا  یو با مادربزرگ رفتمیم

 :بود که رو به بنفشه گفت نیما را بشکند نازن نیب یاقهیکه توانست سکوت چند دق  یکس  تنها

 .کی یمامان شماره-

 .دمیکش  امیشانیبه پ یو دست دیبه سمتش چرخ سرم

 :نگاه کرد و گفت نیآورد و گنگ به نازن  نییبابا بود سرش را پا یهاهم که همچنان مات حرف بنفشه

 هان؟-

 :آهسته گفت  ریام

 !ییببرش دستشو-

 .را برد نیبلند شد و نازن اشیصندل یاز رو  گرفتیرا م نیدست نازن کهیتازه به خودش آمد و در حال بنفشه

 :ترا صاف کرد و گف شیصدا گریبار د بابا
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 .دیها برسحرف یبه باق دیتونیخب حاال م-

 :گفت  دهیمبل بلند شد و به اتاقش رفت. به محض بسته شدن در اتاق، ش یرو از

 ؟یبد ینیریبهمون ش یخوایخب بهناز نم-

 :را که باز مانده بود، بستم و پر حرص گفتم دهانم

 .بده ینیریبهت ش یسر کوچه پول بد یفروش ینیریش یبر دی. بادمیرو من نم ینیریش-

 :تر کرد و گفترا که بر ل**ب داشت پررنگ یلبخند

و مستقل  دیجد یخونه یکه قراره بر  ییتو نیا  ی. ناسالمتیرو واسمون بخر ینیریو اون ش یپول بد دیتو با-
روستا  کی یتو رزنیپ کی یخونه یبر دیبا یشهر بر یتو یمرد درست و حساب کی یخونه نکهیا  یالبته به جا  ،یبش
 .بابات بهتره یخونه یتو دنیاز ول چرخ  نمیهم یول

 :گفت  انهیمبل بلند شد و تندخو یاز رو  مامان

 !با بهناز درست صحبت کن دهیش-

 :بخش رو به مامان گفتم نانیاطم  یکردم و با غرور  ترقیرا عم لبخندم

 .هینه بق دم،یم تیمهم اهم یولش کن مامان. من به حرف آدما-

 یحرف دهیاز حدم فراتر رفتم. مطمئن بودم االن ش  یادیو با نگاهش اشاره کرد که ز دیلبش را گز یگوشه  مامان
 :بلند شد و گفت عیسر ردیرا بگ یهر گونه بحث و دلخور یآنکه جلو  یبهزاد برا یول زندیدار م شین

 .میبهتره ما بر گهیخب د-

 :م بلند شد و گفتخواست اعتراض کند که بهزاد دستش را گرفت و پدرام ه دهیش

 .مامان میخونه حرف بزن میبر دیبا-

بزند  یحرف آنکهیهم به اجبار بهزاد و پدرام مجبور شد ب دهیپدرام که به من چشمک زد، زدم. ش یبه رو یلبخند
را گرفته و او را  نیدست نازن کهیآمدن بنفشه در حال  رونیخانه را ترک کند. با ب یکوتاه  یبلند شود و با خداحافظ

 :گفت  ریام  آورد،یم ییرایبه پذ

 .میبر گهیبهتره ما هم د -

 :معترضانه گفت بنفشه

 !با بهناز حرف بزنم خوامی! تازه مم؟یچرا بر-

 :و گفت دیاش کشکوتاه مش شده  یبه موها یدست مامان

 .دیآره شما بمون-
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 :ادامه داد  ریرو به ام سپس

 .پسرم یکه سرگرم بش  ارهیب وهیو م یبهناز برات چا گمیم-

 :گفت  خاراند،یبا دست پشت گردنش را م کهیانداخت و در حال  نییسرش را پا ریام

 .وقته ریصبح زود برم سرکار و االن د دی. منم فردا بامیگفتم بهتره بر  یستیتعارف و رودربا یمن ب-

 :کرد و با حرص گفت  یاخم  ریاشاره کرد. بنفشه به ام  یواریدستش به ساعت د با

 .میریباشه م-

راحت با بابا حرف  میها هم هر چه زودتر بروند تا بتوانآن  خواستیبا آنکه از نگاهش معلوم بود دلش م مامان
ها هم خانه را و آن دیچرب ریماندنشان اصرار کرد تا در تعارف کم نگذاشته باشد. باالخره زور ام یباز هم برا م،یبزن

را باز کرده و آن را از سرم در  امیصورت یهابا طرح گل یمشک یروسر یرفتنشان گره رونیاز بترک کردند. پس  
 :گفتم  کردمیمبل کنارم پرت م یرا رو یروسر کهیو در حال دمیکش  قیعم  یآوردم. نفس

 !ستمسخره یلیخ-

 :دهانش گذاشت و گفت یدستش را رو مامان

 !زده به سرش دی! حمشهیباورم نم-

 !نزده به سرش یکس-

 کردیبا اخم به مامان نگاه م کهی. بابا در حالدیبه سمت در اتاق چرخ مانیبابا از داخل اتاق، سر هر دو یصدا با
 :گفت

رو جمع  لشیو بعد وسا ادیکنار ب  ممیفکر کنه تا با تصم یدر بره. بهناز هم بره کم هاتیکه خستگ  یبهتره بخواب-
 .کنه

 :گفتم  یباورگرد شدند و با نا  چشمانم

 یبا مادربزرگ تنها زندگ یمیو قد کیکوچ  یروستا کی یمن برم تو یخوایرو جمع کنم بابا؟ تو واقعا م لمیوسا-
 !کنم؟

 :را به سمتم کشاند و گفت تشیپر جد نگاه

ازت   یزیکردم و بزرگ شدم. تو هم که چ  یکنار مادر زندگ  یمیو قد کیکوچ  یهمون روستا یسال تو ستیمنم ب-
 ،ینداشته باش یاگهیواسه خودت و کس د یادهیفا چیو ه ینیخونه بش یتو کاریجا ب نیا  نکهیعوض ا  شه،یکم نم

 .یکشینفس م زیتم یهوا یهم تو ،یکنیمادر و هم ازش مراقبت م شیپ یریم

 :گفتم  یدهانم را قورت دادم و با گنگ آب

 ...! فقط چون کار ندارم و ازدواج؟یهست یک  گهیبابا تو د-
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 !یداشته باش یادهیفا هیجا که  هیپس برو  یکن  دایپ یبه ازدواج نداره! کار هم که نرفت یربط-

 :عاجزانه گفت  مامان

مرد خوب  کیو  یکن  دایبراش کار پ نکهیروستا؟ عوض ا یفرستیآخه؟! دختر َجوون تو م  هیچه کار نیا  دیحم-
 دور از ما؟ یروستا کی یتنها تو رزنیپ کی شیپ شیفرستیم ،یکن  دایبراش پ

 :و گفت دیپر حرص کش ینفس بابا

 !ستین نیکه شما بزرگ و سختش کرد  نقدریاون ا  شیکردن پ  یتنها، مادر  من و مادربزرگ بهنازه. زندگ رزنیاون پ-

** 

 (سه روز بعد)

بر سرم،  یمشک یو پس از انداختن شال دمیبود پوش میزانو یوجب باال کیتا  اشیقرمز گشادم را که بلند یمانتو
 .زدم رونیاز اتاقم ب

 مشینشد تصم یراض یو التماس شنهادیپ چیمصمم بود که با ه یمادربزرگ به قدر یفرستادن من به خانه یبرا بابا
 گذرد،یم امینیو خانه نش یلیدو سال که از فارغ التحص نیا  یمخالفت نکردم. ط ادیرا عوض کند و البته من هم ز

. هر چند در کردیتر ممامان اوقاتم را تلخ و تلخ یدهاو غرولن انیاطراف  یهاهیو کنا شین گذشتیم شتریهر چه ب
 یواقعا خسته شده بودم. به قدر گریزدم، د یالیخیزدند خودم را به ب میکه برا  ییها و غرهاحرف نیا  یبرابر همه

گوش بدهم و کنار مادربزرگ به دور از به حرف بابا   عانهیهم شده مط یمدت یخسته شده بودم که حاضر شدم برا
 .کنم  یزندگ هاثیحرف و حد نیا  یههم

 حواست کجاست بهناز؟-

 :سه روز نگران بود کردم و گفتم نیبه مامان که نگاهش مثل تمام ا ینگاه

 .تو شهر راز -

 :کرد و پر حرص گفت  یاخم

 .منتظرته نیی. بابات گفت بگم پااریدرن یبامزه باز-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .. خداحافظرمیپس من م-

و از خانه  دمیقرمز رنگم را پوش یکتان  یهاداخل راهرو رفتم. کفش یجوابش نماندم و به سمت جا کفش منتظر
 نییکردم و پا  یط شیدو طبقه را بدون توقف در پاگردها نیا  یهاو تمام پله دمیکش  قیعم  یرفتم. نفس رونیب

گذاشتم.   کردند،یکه به شدت درد م  مینوهازا یپله، خم شدم و دستانم را رو نیآخرآمدن از    نییرفتم. پس از پا
 :با حرص غر زدم

 .میپول ندن که آسانسور بزن هاهیهمسا نی. باز اگمیدارم م یاز ک    نی. ببکننیها زانوهام رو نابود مپله نیآخرش ا-
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 .ساختمان رفتم یآهسته به سمت در خروج  ییهاو با قدم ستادمیا  صاف

داده و منتظرم  هیتک اشیماه، به سمند نوک مداد ریآفتاب داغ ت  ریرا باز کردم و با ذوق به سمت بابا که ز در
 :متوقف شدم و گفتم دم،یکه رس  اشیمتر کیبود رفتم. به  ستادهیا

 م؟یخوشگلم رو بردار نیماش میخب بر-

 :زد و گفت یلبخند

 .یتو از گاراژش بردار نیماش یبر دیسابقمون. خودت با یخونه برمتیمن فقط م-

 :زدم و گفتم شیپر شوق به رو یلبخند

 !هیعال-

کنارش نشستم   یصندل یخودش باز کرد و نشست. من هم رو یانداخت و در سمت راننده را برا  نییباال و پا یاشانه
. نمیبه من بدهد را بب خواستیه بابا مک  ینیو ماش میفرستادم که به سالمت به مقصد برس یل**ب صلوات  ریو ز

اش تنها . طبق گفتهدهدیم نیماش کیبه من  وستارفتن به ر یبه من گفته بود برا شیدر واقع بابا از دو روز پ
 یلهیکه در روستا هستم از آن استفاده کنم و مشکل وس  یمدت نیتمام ا توانمیمن هستم و م نیماش نیصاحب ا

من که خودش ده سال است با  سیخس یجالب بود که چطور بابا مینکته هم برا نینداشته باشم. البته ا هینقل
 !است  دهیخر نیماش کیمن  یبرا کند،یم یسمند زندگ نیهم

 :گفتم  م،یدیمن در گاراژ آن قرار داشت رس نیمان که ماشسابق یخانه یکیکه به نزد  نیهم

 بابا رنگش که خوبه؟ گمیم-

 :زد و گفت یپوزخند

 .ستقهیکج سل  یهایشما لنگ یآره رنگ مورد عالقه-

 :و پر حرص گفتم دمیاخم به سمتش چرخ  با

 !ها که بهترهکش  سهیک  یاز رنگ مورد عالقه-

 :گرفتم و گفتم  زدی. چشم از بابا که در جوابم تنها پوزخند ممیدیمتوجه شدم که رس نیتوقف کامل ماش با

 .رنگم از انتظار خسته نشده باشه یاگوجه  206 دوارمیام-

 :سر داد و گفت یادر جوابم تنها تک خنده بابا

 .روشه دشمیکل-

 :دمینگاهش کردم و گنگ پرس متعجب

 !د؟یکل-
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 :گفتم و افزودم  یاز چند لحظه "آهان"  پس

 !چهییمنظورتون سو-

 :تر کرد و گفتجوابم تنها لبخندش را پررنگ در

 .خونه رمیاالن م  نیهاش برگرد خونه. منم همتو بردار و با نیخب برو ماش-

 :به من داد و گفت یدیکل  دسته

 .مال گاراژه ییطال دیکل-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .خونه امیبرم دور دور و بعد م نمیکمم با ماش  هیکه من   دیبابا! شما زود بر یمرس-

 :سر داد و گفت یاخنده

 دور دور؟-

 :کردم و گفتم  ترضیرا تا حد امکان عر لبخندم

 .جوانانه ازیآره خب، به هر حال ن-

 :و گفت دیاش سرخ شده بودند کشکه از شدت خنده  شیهابه گونه یدست

 .یداشته باش یاوقات خوب  تیبا دوست لُنگ دوارمیباشه ام-

که   نیود، همب دهیخر ینیشدم. هر چند بابا به من نگفته بود چه ماش ادهیپ نیبه او گفتم و از ماش یخداحافظ""
بودم  206کوچک و خوش دست   نیبا ارزشش کرده بود. از آنجا که من عاشق ماش میبود برا یارنگش قرمز گوجه

من سنگ تمام گذاشته و  یبرا نیماش دیخر درآنکه من خوب از مادرش مراقبت کنم   یبابا برا کردمیم ینیب شیپ
 .کشدیدر گاراژ انتظار مرا م یاقرمز گوجه 206 کی

به خودم آمدم  ی. وقتشدمیم ترکیبه گاراژ نزد کردمیم ترقیافکار مثبت و آرزوها عم  نیکه لبخندم را با ا  همچنان
را در قفل گاراژ فرو برده و در حال باز کردن آن بودم. با آنکه چون قفل گاراژ  دیرفته بودم که کل شیپ یآنقدر

مالقات  یزهیو انگ دیبا ام یدشوار کیآن فرو برد، با هزار و   را در دیکل  شدیم یو زنگ زده بود و به سخت یمیقد
در گاراژ گذاشتم و چشمانم را بستم. همچنان که  یرهیدستگ یقفل را باز کردم. دستم را رو م،یاهایرو نیماش

به طور  کنمیها را باز مآن  یکه وقت  کردمیچشمانم بسته بود آهسته در را باز کردم و وارد شدم. چشمانم را باز نم
کنم. باالخره در گاراژ به طور کامل باز شد و من وارد   زیو خودم را سورپرا نمیرا بب میاهایرو نیکامل و واضح ماش

 نی. آهسته چشمانم را باز کردم تا ماشدمیکش  قیعم  یبلند قورت دادم و نفس یگاراژ شدم. آب دهانم را با صدا
حبس شد. با  امنهیو نفس در س دیبود، لبخند بر لبم ماس میجلو هک  ینیماش دنیاما با د  نمیرا بب کمیخوشگل و ش

 :شده است، گفتم یخال جانمیو ذوق و ه یباد شاد دادیآهسته که خوب نشان م  ییصدا

 !؟یدیتو مقراضه کانیمن، بهم پ یهمه لطف و از خود گذشتگ نیا  یرنگ! بابا به ازا یاگوجه  یقراضه کانیپ-
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 :و گفتم دمیکوب  امیشانیبه پ یدست

 !ها نبود حتما سخاوتمندتر بودکش  سهیاگه از اون ک-

اش با تار عنکبوت نقاط بدنه یخاک نشسته و برخ شیکه رو  یکانیسست به سمت پ ییهاو با قدم دمیکش  یپوف
 شانیه روک  ییهارا با دست پاره کردم که عنکبوت میگاراژ متصل شده بود، رفتم. دو تار عنکبوت بزرگ جلو  واریبه د

 :کشاندم و گفتم  کردند،یتند حرکت م شانیهشت پا اها که بافتادند. نگاهم را به آن  میپا یجلو نیزم یبودند رو

 !قراضه بود کانیپ نیبهتر از ا دادیقرمز بهم م یعنکبوت گنده  کیاگه بابا -

 یکریغول پ  یهابزرگ، درست مثل همان عنکبوت یفرو رفتم. خودم را سوار بر عنکبوت الیخ یایبستم و به دن چشم
و  کردیام با سرعت حرکت مکردند، تصور کردم. عنکبوت بزرگ جثه  ریرا در جنگل غافلگ یپاتر، هر یهر لمیکه در ف

 یمن از رو ی  عنکبوت قرمز دوست داشتن  شدیم کیتراف یوقت ی. حتداشتیبرم هانیماش یرا از رو شیپاها
 .گذاشتیرا پشت سر م کیو تراف ردکیگذر م  هانیماش

 رونیعنکبوت قرمزم ب  الیکارتون پت و مت بود، چشم باز کردم و از خ  ینهیکه آهنگ زم  لمیزنگ موبا یصدا با
 یآوردم. به عبارت "گوش شو واسه غر" که رو  رونیشلوارم ب بیرا از ج لیبردم و موبا میمانتو ریآمدم. دستم را ز

 .کردم و به تماس پاسخ دادم  یتظاهر شده بود، چشم دوختم. با حرص فو امیگوش  شینما یصفحه

 بله مامان؟-

 !سالم کنه دیاول با  دونهینم یسرم دختر بزرگ کردم! حت ریخ-

 :گفتم  حوصلهیب

 ؟یهم رو. سالم واسه چ مینیبیهم دوباره م گهیساعت د میهم رو، ن میدید شیساعت پ مین نیهم-

 کیروستا با  یتو فرستتیهمون بهتر که بابات م یسالم کن دیبا شهیهم یفهمیمن! اصال تو که نم یخدا یوا-
 .یکن  یتنها زندگ رزنیپ

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 ؟یکه زنگ زد  یکارم داشت  یخب چ-

 .درست کنم یماکارون خوامیبخر که واسه ظهر م ازیپ لویخواستم بگم سر راهت دو ک-

 !درست کن گهید زیچ هیخب -

مون خونه انیبا بهزاد و پدرام م دهیبخر! امروز ظهر ش ازیپ یعنیبخر  ازیپ گمیبهت م یتنبل! وقت یبهناز! دختره یوا-
 .کرده  یماکارون اریاز صبح به من گفته بود که و  دهیو ش

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیبه پ یمشت

 .میکرد  یریعجب گ-
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 .بخر. حرف اضافه هم نزن ازیبرو پ-

 !خب به بابا بگو بخره-

گرفت که کارهاتو بکنه که فردا که   یسرکار. امروزم واسه تو مرخص رهیهفته م یست دختر! کل روزابابات خسته-
 !نبوده که کاری. مثل تو بینباشه که انجام نداده باش یکار  یریم

 :ناچار گفتم به

 گه؟ی. امر دخرمیم رمیباشه م-

 .دوغ و نوشابه خانواده هم بخر-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 ؟یچ گهید-

 .گمیم زنمیاومد بهت زنگ م  ادمی. ادیبه ذهنم نم گهید زیفعال چ-

 :حرص گفتم پر

 !باشه-

 .خب خداحافظ-

 .خدانگهدار-

قراضه بودم که سر راه چند جا  کانیپ نیخوشحال و پرغرور از نشستن پشت ا یلیتماس قطع شد. من خ باالخره
 !امافتاده  یبه چه روز نندیکه همه بب  کردمیم دیو خر کردمیتوقف م دیهم با

بود گرفتم و چرخاندم تا قفل در باز بشود.  کانیپ یجلو یدر سمت راننده یرا که رو یدیجلوتر رفتم و کل یقدم
رنگش  یانقره یارهیدا یرا گرفته و با انگشت شستم دکمه رهیرا در آوردم و دستگ دیکه قفل در باز شد کل  نیهم

 یهالباس نیا  فیبلند شد که به سرفه افتادم. ح کخا  یرا فشار دادم تا باز بشود. به محض باز شدن در، طور
 یراننده که پر از خاک بود نشستم و دستانم را باال آوردم. به قدر یصندل یکه زده بودم شد. رو  یپیقشنگ و ت

خاک شده بود. با آنکه قاعدتا  زیم مملو از ذرات رخاک نشسته بود که کف دستان نیماش یرهیو دستگ دیکل  یرو
از بابت راه افتادنش راحت   المیدارد خ یهم به مقدار کاف نیچون بابا گفته بود بنز شد،یروشن م دیبان نیماش نیا

 یدنده رفت که دنده یرا روشن کردم. دستم رو نیرو به زوالم خواندم و ماش یآبرو  یبرا یال**ب فاتحه  ریبود. ز
 :دمیخاکش جمع شد و پر حرص غر   اتذر  یبر دنده خاک نشسته بود که دستم رو یبه قدر یرا بزنم ول کی

 !قراضه رو نیا  نیکردیم زشیالاقل تم-

 کیکه انگار   دادیصدا م یرا راه انداختم. موقع حرکت کردن به قدر نیرا زدم و ماش کی یو دنده دمیکش  یپوف
 .است  کیدر حال شل ی  جنگ یمایهواپ
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که   ییهادیخر ادیکه ناگهان به   گذشتیم میپا ریز متیمدرن و گران ق نیپر لذتم با ماش یاز رانندگ  یربع کی
خانه که همه  کینشود، از بازار تره بار نزد یزیآبرور  نیاز ا  شیآنکه ب  یمامان دستور داده بود افتادم. بهتر بود برا

 یگرید یچشم بچرخانم تا از جا یکم  هاابانیکردم در خ  ین سعیمه یو برا کردمینم دیخر شناختندیدر آنجا مرا م
 میبایز کانیآنکه از شدت گرما در پ  یچراغ قرمز برا نیرا فراهم کنم. پس از توقف پشت اول دهیش اریلوازم رفع و
 یتکنولوژ یهایدادم. از جمله خوب نییرا پا نیماش یشهینشوم، ش مرویقرمز بود ن کیش یتابه کیکه همچون 

بدهم  نییرا پا شهیش کیدر تراف یهوا خوردن مجبور بودم حت ینداشتن کولر بود و من برا ن،یماش نیا  یشرفتهیپ
چراغ قرمز شانس  نیاطرافم لذت ببرم. باالخره در ا  یهایلیو تر ونیبوق کام یو صدا هانیدود اگزوز ماش یو از بو

 یام ولشانس آورده کردمیدودزا نبود. البته من فکر م توان ای ونیکام  کیکه کنارم توقف کرد   ینیآوردم و ماش
 .اشتباه فکر کردم  امیکه نسبت به من داشت اعتراف کرد در مورد خوش شانس  یاش با ارادتراننده

اسمش   ی.( که حتدهمیبلند نسبت م یشاس یهانیکه من به ماش  ی)اصطالح اشیخرس یخارج نیماش یشهیش
 :گفت  دیخندیهر هر م کهیداد و در حال نییپا دانستمیرا نم

 جوجه؟ ،یرو سوار بش قهیعت  نیکه ا  ستیتو ن فیآخه ح-

زدم. چشم از او گرفتم و سرم را  یصورت جذابش چرخ دادم و پوزخند یرا به سمتش چرخاندم و نگاهم را رو سرم
در را تند و تند چرخاندم و  یرو یفلز یرهیگدست یبه جلو چرخاندم. با آنکه گرما در جانم رخنه کرده بود، به بدبخت

 .کندیهمچون من م اشدهیبرگز ندگانب بیها فقط نصنعمت نیرا باال دادم. خدا از ا امشهیش

گاز   یول رمیسوار تا حد امکان گاز دادم که از او فاصله بگ یخرس یآن راننده  یکم کردن رو  یسبز شدن چراغ برا با
از کنارم سبقت   ییصدا چیه یب اشیاز آنکه سرعت داشته باشد، صدا داشت. او با خرس  شیب نیماش نیدادن با ا
 .از من جلو زد  هالومتریگرفت و ک

را دور زدم  ابانیخ یام گشتم. به قدرگنده  نیماش یپارک برا یو به دنبال جا دمیبازار تره بار د کیسر راهم  باالخره
که   یپارک یهر جا ابان،یکنار خ  یپارک شده یهانیآن انبوه ماش  نی. برا حفظ شدم شیهاکه جا و اسم تمام مغازه

در  گفتمیو م زدمیم یلیمیا  کانیکوچک بود. کاش به مخترع پ  یادیز کرمیغول پ  نیماش یبرا کردمیم دایپ
 یغول ب  نیکند تا بشود ا  جادیامکان کندن و دوباره وصل کردن صندوق عقبش را ا  سازدیکه م  یبعد یهاکانیپ

ش که جلو  405را در صندوق عقب  دشیخر یهاسهیکه ک  یمرد دنیشاخ اما با دم بزرگ و پهن را پارک کرد. با د
کردم   نیکم  نشیپشت ماش قایرا راه انداختم و دق نمیماش دادیبود، قرار م یخوب یخال یفضا نشیشو پشت ما

را در صندوقش گذاشت و در صندوق  دشیخر یهاسهیرفتنش آن جا پارک کنم. باالخره تمام ک رونیکه به محض ب
داده بودم. نگاهم با دقت فراوان  هیکام را به پشت دستانم تفرمان را با دستانم محکم گرفته و چانه یرا بست. باال

پارک را  یمجال گرفتن آن جا یگرید نیپارک کنم و به ماش شیرفتن به جا رونیاو بود که به محض ب  نیبه ماش
رفت و  یترمز دست یمرد پشت فرمان نشست، دستم رو یخودم بود، ندهم. وقت یشرفتهیپ نیو ماشکه حق من 

 نشیمنتظر بودم تا او ماش کردم،یم ادیکم و ز  یرال نیمسابقات ماش یهاراننده لگاز دادنم را مث  زانیهمچنان که م
را  نشیو قرآن ماش حیاستخاره با تسب  کیبدهد و من از انتظار خالص بشوم. باالخره مردک پس از هزار و  یرا تکان

کرده بودم که به   وله یآن چپاندم. به قدر  یرا به جا نمیحرکت ماش کیراه انداخت و به محض خارج شدنش با 
 نیشانس با ماش ی  سیداشت که به خ یخوشحال یآنکه از جلو پارک دوبل بزنم از عقب پارک دوبل زدم و جا  یجا
به پشت  یشدم و دست ادهیپ نیاز هنر فراوانم، از ماش  یتصادف نکردم. پس از پارک کردنم خوشحال و راض یعقب
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 دمیکش  یاطرافم پراکنده شدند. پوف  یکه ذرات خاک در فضا  دمیآن نشسته بود کش  یرو یکه خاک صندل  میمانتو
خنک  یاذره یبدنم خشک بشود. بحمداهلل حت یعرق رو  یهیباد بخورم و ال یازدم تا ذره نییشالم را باال و پا یو کم

 وراکه مجب  دیتابیبر صورتم م میمستق ی. آفتاب به قدرفتمیهمان آفتاب داغ به راه ب رینشدم و مجبور شدم ز
را قفل  نیآوردم که ماش  ادیناگهان به  دم،یبازار که رس یدر ورود یکیکردم و به سمت بازار رفتم. به نزد  ظیغل  یاخم

قفلش کردم. مرد الغر و کوتاه  دیراه رفته را برگشتم و با کل متیگران ق  یقهیشدن آن عت دهینکردم و از ترس دزد
 :گفت  یپوریش یبود، پشت بلندگو ستادهیمن ا نیماش یجلو دیرنگ کنار پرا دیسف یکه پشت وانت  یاقد سبزه

 .هزاره، هزار لویخربزه ک-

 :به من نگاه کرد و گفت زشیاصله داد و با چشمان ربلندگو را از دهانش ف سپس

 !هادنشیدزدینم یکردیقفلشم نم-

 :انداخت و گفت  میبه سر تا پا ینگاه

 .پس خودتم قفل کن شترهیخودتو بدزدن ب نکهیاحتمال ا-

 ی. پوفندازدیب یمجلس یکهیمانده بود که او به من ت نیکرد. هم  ترظیسر داد و اخم مرا غل یاهم قهقهه بعد
خودم را از  یکردم و به سخت  ریگ  تیانبوه جمع  انیبازار شدم. به محض وارد شدنم به بازار در م یو راه دمیکش
آدم با آن همه سر و صدا چشم چرخاندنم   عدادآن ت  انیبرسم. در م یفروش ازیپ کیمردم رد کردم تا به  انیم
 یبود. پر حرص پوف ازیبه جز پ یو فرنگ یرانیا  جاتیواع سبزان  دمیدیها مبود و البته تمام آنچه در غرفه دهیفایب

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکش

 هایسبز یهیو کلم و کاهو و بق جیو هو ریدرستش کنه، مگه س ازیکه با پ  هیچه اصرار دونمیمن نم از؟یآخه چرا پ-
 کنه؟یسرخ نم ازیپ یچشونه که اونا رو به جا

و با حس مجنون که پس از  دیسرم به سمتش چرخ عیچنده؟" ، سر لویک  ازیکه گفت "آقا پ  یبلند خانم یصدا با
 تیجمع یاز البال  یکنم. باالخره به هزار بدبخت  دایرا پ ازیبود به سمت صدا رفتم تا پ افتهیرا  یلیها دوباره لسال

که نامرتب   ییهاازیبه فرم قلب در آمده بود به پ رهیدا یبه جا شانهیقرن شکیکه ب  یگذر کردم و ناباور با چشمان
 :پر ذوق گفتم یشده بودند نگاه کردم. با لحن دهیدر قفسه چ

 !ازیپ-

بود با تعجب به من نگاه  ستادهیا  ازهایپ یو جلو دهیسر تا پا سبز رنگش را پوش فرمیونیکه   یاو سوخته اهیس پسر
 :کرد و گفت

 !ن؟یبود دهیند ازیپ کی. تا حاال از نزدازهیآره خانوم پ-

 :گفتم  تیکردم و با جد  یاخم

 .نیبد ازیپ لوی. خب دو ککردمینم دایبازار پ نیا  یبودم! تو دهیالبته که د-

 :زد و گفت یلبخند
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 .چشم-

به من اعتراض  کردمیم نیدست چ ازیاگر پ  دانستمی. مختیخراب در آن ر ازیپ توانستیبرداشت و تا م یکیپالست
را از دستش گرفتم، سرش به  سهینزدم و منتظر ماندم کارش تمام شود. پس از آنکه ک یحرف نیهم یبرا کرد،یم

 نیرا عوض کردم. ا ازهایفرصت بودم از زمان استفاده کردم و پ نیبند شد و من هم که منتظر ا یگرید یمشتر
 رمیبگ ادیکردن را از او   دیکه هم خر  بردیمرا با خودش به بازار م دیبچه بودم موقع خر یاخالقم را از بابا که از وقت

که   ییازهایپ ضیتعو اتیعمل  یگرفتم. وقت  ادیباشم که در برگرداندن بارها به خانه به او کمک کنم،  یو هم حمال
هم  گرید یو انتخاب کرده بودم را به انجام رساندم، کار مشتر دهیمدت با چشم د نیکه ا  ییازهایداد با پ منبه 

که در صف   شدیم یساعت مینامحسوس پسر را دور زدم و به سمت صف رفتم. فکر کنم ن یلین خراه افتاد و م
 :گفت  کردیو حساب م کردیوزن م ستاده،یکه پشت ترازو ا  یو منتظر بودم نوبت من بشود که مرد ستادهیا

 .دینقد بد دیحساب کرد. با شهیدستگاهمون خراب شده و با کارت نم-

عمل   ینیکردم. طبق کتاب د  امی" جان دار نثار روز پر از خوش اقبالی"لعنت کیو  دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با
مصلح خدا، بخرم  یبنده ده،یش اریرفع و یملعون را برا یازهایپ نیخدا بتوانم ا یکردم در راه رضا  تیکرده و اول ن

 یاسکناس و سه سکه  کیشود. با حس ب دایپ یکردم پول  رزوشلوارم فرو بردم و آ یهابیو سپس دستانم را در ج
که از شدت   یو با دست دیرس قهیبه هزار در دق امیموجود زانیم دنیفهم یتپش قلبم برا بمیکوچک در اعماق ج

و پنج  ستیب یو سه سکه یاسکناس دو هزار تومان  دنیآوردم. با د  رونیها را باسکناس و سکه  دیلرزیم جانیه
را به دستش دادم. با  سهیک  حوصلهیو ب دیها نوبت به من رسباالخره پس از قرن. دمیکش  قیعم  ینفس یتومان

 یترازو در دل چند صلوات فرستادم که از دو هزار و هفتاد و پنج تومان که تمام موجود شیروشن شدن صفحه نما
کردم. اسکناس   نیراضافه را نف  تومانو پنج  ستیعدد دو هزار و صد تومان، آن ب  دنینشود که با د شتریمن است ب

 یکهنه  یهااسکناس گذاشتم. پسر با تعجب به من که آن سکه  یها را دانه دانه روگذاشتم و سکه  زشیم یرا رو
 :سست نگاهش کردم و گفتم یسکه با لبخند نینگاه کرد. پس از گذاشتن آخر گذاشتمیم زشیم یزمان شاه را رو

 ن؟یدیم فیو پنج تومن کمه. تخف ستیفقط ب-

 :سر داد و گفت یاخنده پسر

 .خدا برکت-

 بتیگرفتم. به مص  شیخاطره ساز را برداشتم و راه رفتن را پ ازیپ یسهیو ک دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس
 دمیکش  قیعم  یخلوت، نفس یرو ادهیرفتم. پس از ورود به پ رونیگذر کردم و از بازار ب  تیانبوه جمع  انیاز م  ییاعال

 :و گفتم

 .آزاد  یآه هوا-

 ایرا تا ته  حلقم فرستاد که به سرفه افتادم. گو اهشیگذر کرد و دود س  میاز جلو  یمیقد یلحظه اتوبوس همان
است. پس از بند آمدن   امیروز زندگ نیاند تا به من اثبات کنند امروز بهتردست به دست هم داده زیهمه چ
 یکوتاه قد  یبرنداشته بودم که پسر بچه دماز دو ق  شیو قشنگم به راه افتادم. ب دیجد نیام به سمت ماشسرفه
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دستش را باال آورد  یپر از جوراب مردانه یجعبه کردیبا چشمان معصومش به من نگاه م کهیو در حال دیپر میجلو
 :و گفت

 ؟یخریخاله جوراب م-

 :چرخاندم و گفتم شده بود رهیت یلیاش خپوست سبزه یو خاک و غبار رو یفیصورتش که با کث یرا رو نگاهم

 .تومنم پول ندارم کیبه جان خودم -

 :ملتمسانه گفت یلحن با

 !خاله تو رو خدا-

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیبه پ یدست

 !به جان خودم پول ندارم. ولم کن-

 .یدوست دار یخاله جون هر ک-

 میهاآنکه به من نرسد قدم  یگذر کردم. به دنبالم راه افتاد و برا  رفتیکنار نم  میو از کنار او که از جلو دمیکش  یپوف
 غمبریو تند و تند به خدا و پ دیدنبالم دو کردیفروش جوراب به من سماجت م یاو که همچنان برا  یرا تند کردم ول

 یخانواده یضاو دوستان و تمام اع زانیراه اسالم و جان عز یو قرآن و دوازده امام و چهارده معصوم و روح شهدا
قفل  دیرفتم و به محض آنکه با کل رونیرو ب ادهیاز پ  نیبه ماش دنیاز او بخرم. با رس  یکه جوراب  خوردیمن قسم م

 :را باز کردم، پسر از من فاصله گرفت و گفت نیدر ماش

 !نته؟یقراضه ماش نیا-

 :به او نگاه کردم و گفتم یناراحت با

 .آره-

 :گفت  د،یکشیو م گرفتیرا م نمیبا دستش آست کهیآمد و در حال  جلوتر

بعد از دو  فروخت،یآدامس م  نجایآقاهه ا  هی! هایآدامس بفروش  نجایا  یایب یتونی! میبدبخت یلیپس تو هم خ-
 .موتور خوشگل بخره کیسال تونست 

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیدست بر پ با

 !من یخدا یوا-

 :گفتم  کردمیاش نگاه مچشمان خسته در کهیدو زانو نشستم و در حال یرو

 چند سالته؟-

 .ده-
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 :تعجب گفتم با

 !؟ییده سالته؟! پس چرا انقدر کوچولو-

 :گفت  تیکرد و با عصبان  یاخم

 !بزرگم یلی! من خییخودت کوچولو-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 یجور هی دیکه ازت بخرن، با  یدنبال مردم بر دینبا یخوب جوراب بفروش یبتون نکهیواسه ا نی. ببیباشه تو بزرگ-
مردم رو جلب  تیرضا نکهیباشه واسه ا ادتیدنبالت تا ازت جوراب بخرن.  انیکه اونا ب  یکن  فیهات تعراز جوراب

 .بدوند دنبالتکه اونا   یکن  غیتبل یجور دیبا ،یدنبالشون بدو دینبا یکن

 ؟یمثال چجور-

 ...یبگ نویا  نکهی... خب مثال انکهیمثال ا-

که   ییرو ادهیبه نسبت بلند در پ ییرا صاف کردم و با صدا می. صدامیرو برگشت ادهیرا گرفتم و به داخل پ دستش
 :در حال شلوغ شدن بود، گفتم

و  دیروزا بپوش نیکه ا  یشما دنبال جوراب ن؟یگردیگرم تابستون م  یروزا نیجوراب خنک واسه ا کیشما دنبال -
جورابا رو دارم  نیا  ن؟یگردیم یوراب راحت واسه کار و قشنگ واسه مهمونج کیشما دنبال  ن؟یگردیم رهیبو نگ

 .دیریاز من هزار تومن بگ  دیریاز مغازه پنج تومن بگ  نکهیا  یهزار تومنه! به جا یو فقط جفت

مرا حس  یها بودند. به قدرجوراب دنیو خر یهفت نفر دور ما جمع شده و مشغول بررس -به خودم آمدم شش تا
ها گرفتند. به پسرک که شش جوراب دیبه خر میو تصم دیبه گوش مردم رس غمیگرفته و بلند گفته بودم که تبل

 :زدم و آهسته در گوشش گفتم یکچشم کردیجفت جوراب را فروخته و از شدت ذوق با لبخند به من نگاه م

 .انیکن که دنبالت ب  یقدرتت کار خودتو باور کن و با ،یوقت با عجز دنبال مردم نر چیه ریبگ ادی-

 :او فاصله گرفتم و گفتم  از

 .فعال خداحافظ دوست من-

 :تکان داد و گفت میبرا یتر کرد و دسترا پررنگ نشیدلنش لبخند

 .کنمیوقت فراموشت نم چیخدانگهدار. ه-

 .طورنیمنم هم-

را  نیگذر کردم و در عقب ماش  کردندیجوراب بودم، نگاه م یکه با تعجب به من که مثال فروشنده  یمردم انیم از
را روشن  نیماش یرا در آن گذاشتم. جلو رفتم و پس از نشستن پشت فرمان با خوشحال ازیپ یسهیباز کرده و ک

ذوق و  امیابیبازار یبرا یو رفتم. به قدر زدم شیبه رو یپسرک، لبخند یخوش صدا برا یکردم و پس از زدن بوق
 دمیچهار راه که رس نی. به اولکردمینم یخوش قدمم احساس ناراحت یقراضه کانیداشتم که اصال از راندن پشوق 
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چشم چرخاندم که ناگهان چشمم به ضبط  نیدر ماش یپشت چراغ قرمز توقف کنم. کم یاقهیمجبور شدم دو دق
بود، در وسط  ییویموج راد میتنظ یبرا ینوار یافتاد. در سمت چپ ضبط سه دکمه  نیششکل ما لیکوچک مستط

شکل  لیمستط یسه دکمه شیرنگ بود که محل ورود و خروج نوار کاست بود و باال دیبزرگ سف لیمستط کیآن 
را باز  اشبورددر د  عیفرستادن نوار کاست بود. سر رونیب یبرا یصدا و وسط میتنظ یبرا یو آخر یبودند که اول

فرو  نیمورچه در زم یمورچه خوار گرسنه که در النه کیدستم مثل زبان دراز کردم و دستم را در آن فرو بردم. 
. باالخره دستم کردینوار کاست حرکت م کیدر داشبورد فرو رفته و به دنبال  رد،یو بگ افتهیها را که مورچه  رودیم

 ،یطوس یکیسه نوار کاست که  یآوردم. نگاه پر شوقم رو  رونیدست الغرم ب نرا با هما  شانیو همگ دیها رسبه آن
را به داخل  گریرا در ضبط گذاشتم و دو نوار د یکرم رنگ بود ثابت ماند. نوار طوس  یگریو د یمشک گرید یکی

چند لحظه  نیا  یمنتظر ماندم تا آهنگ پخش کند ول یاضبط را بلند کردم و چند لحظه یداشبورد برگرداندم. صدا
شکافت  یمهم برا یقاتیدر حال انجام تحق ییکه گو  دادیقژ قژ م یصدا یطور و ضبط دیکامل طول کش  یاقهیتا دق

را پر  نیماش یفضا یمیقد یاترانه یبلند و رسا یقژ قژ تمام شد و صدا ینوار کاست است. باالخره صدا یاهسته
با دستانم بر  ،یقیآن موس  تمیبا ر سپردمیگوش م  یقیموس یزدم و همچنان که به صدا تیاز رضا  یکرد. لبخند

که مثل جغد به من که مثل   امیکنار  نیماش یتوجه به راننده ی. پس از سبز شدن چراغ، بگرفتمیفرمان ضرب م
گاز دادم و با سرعت راه افتادم.   کرد،ینگاه م کردمیم یآمده است شاد  شیمسافر زمان که از پنجاه سال پ کی

 .کردم  یقیهنگ با موسشروع به خواندن ترانه، هما یبا رانندگ نهمزما 

 سالم سالم،"

 سالم، سالم

 سالم، یهمگ

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یسالم، ا یزندگ یا

 یروز هیدلم  یزایعز  یا

 باز شهیاز پرستوها پر م  وونیا

 یروز هیدلم  یزایعز  یا

 باز شهیرو باغچه ها چادر م سبزه

 دلم دوباره یزایعز  یا

 شنیها از دالمون رونده م غصه

 یروز هیدلم  یزایعز  یا

 شنیمهربون خونده م یغزال

 سالم، سالم
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 سالم، سالم

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یسالم،ا یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 نو، خونه نو مبارکه، ینو مبارکه، روز روز

 نو مبارکه، خونهیو م یمبارکه، مست عشقمون

 اد،یماه م رهیهفته م اد،یهفته م رهیم روز

 اد،یو زمونه با ما راه م میزمونه ساخت با

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 سالم، یهمگ

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 سالم، یزندگ یا

 خونه رو، یگلدونا  مینیبیم یبا اشک شاد یروز هی

 خونه رو، یاون هوا  میدینم ایو به دن میهست گهیهمد عاشق

 بذار، وونهیمرحم عشقو روزخم دل د زیعز  تو

 بذار، مونهیو گل وپ یدنیباز تو سفره مون نوش زیعز  تو

 خونه مون، ادیبونه واسه مون باز ب هیسا هیکه   هرجا

 خونه بذار، اسمشو

 خونه بذار، اسمشو

 خونه بذار، اسمشو

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 سالم، یهمگ
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 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 سالم، یزندگ یا

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 سالم، یهمگ

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 "...سالم یهمگ

 (دهیسالم از ها یزندگ یا  یترانه)

 میسالم داد کیهزار و  زیعز  یدهیآهنگ هم تمام شد. در طول راه هم به لطف ها  مانیبه کوچه دنمیبا رس همزمان
قشنگم را کنار  نی. ماشمیکرد  رهیذخ یاز عمرمان هم سالمت  گریصد سال د یبرا آورد،یم یو از آنجا که سالم سالمت

 .گرفتم  شیآوردم و راه خانه را پ  رونیب نیرا از عقب ماش ازهایشدم. پ ادهیبابا پارک کردم و پ نیماش

بود  یدشوار و بس ناجوانمردانه سخت اریدر دستم، کار بس ازیپ لویبلند، آن هم با دو ک یرفتن از آن تعداد پله باال
 میداشت، مجبور بود یشتریزنبور سوزش ب شیاز ن  شیهاشیکه ن  ،یزنبور دهیش اریرفع و یدر راه خدا و برا یول
 .میرا تحمل کن ییهایدشوار نیچن

از عرقم را که به   سیخ یام موهابا دست عرق کرده زدم،ینفس نفس م کهیو در حال دمیدوم رس یبه طبقه باالخره
 میمنتظر ماندم تا آنکه باالخره پدرام در را به رو یاقهیبودند کنار زدم و زنگ در را زدم. چند دق دهیچسب امیشانیپ

 :باز کرد و گفت

 !سالم بهناز-

 :انداخت و گفت  میمتعجب به سر تا پا ینگاه

 !ه؟یچه وضع نیا-

 :و با حرص گفتم دمیکش  یپوف

 .دهیدار م ازیپ یسفارش غذا ومدهی. نکتهیبرادر کوچ ریتقص-

 :زد و گفت میبه رو یگرفت. چشمکرا از دستم   ازهایپ یسهیزد و ک یلبخند

 .خواهر باشه دیبرادره؟ شا یدونیحاال از کجا م-
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 :و گفتم دمیپر حرص کش ینفس

 .واسه هفت پشتمون بسه، پسر خوبه؛ پسر نینازن-

 دمیکوب  امیشانی. با کف دست بر پدیچسب میشد و دوباره به پا دایپ نینازن یمحض ورودم به خانه سر و کله به
 :دمیو پر حرص غر  

 شد؟ دایش پاز کجا سر و کله  گهید نیا-

 :سر داد و گفت یاخنده پدرام

 .مون سر نرهکه حوصله  نجایا  میاریاز مهد ب  نمیعمه گفت نازن-

 :گفتم  قیعم  ینفس دنی. پس از کشستادمیا  ییرایپذ یکولر آب  یچهیدر یرهاندم و جلو رونیرا از سرم ب شالم

 .رهیپام سر م یحوصله نیبده بنفشه رو. واقعا بدون نازن رشیخدا خ-

 :و گفتم دمیکش  یرا محکم گرفته بود نگاه کردم. پوف میکه پا  نیسر نازن یآوردم و به باال  نییرا پا سرم

 .برم دست به آب خوامیمن م نینازن-

 :را غنچه کرد و گفت شیهارا باال آورد و گنگ نگاهم کرد. ل**ب سرش

 ؟یدست به چ-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .بدبختم رو ول کن یدارم. پا کیشماره -

 :گفت  دواریرا ول کرد و تهد میناچار پا به

 !منتظرم-

 .کردیم دیبا ربع وجب قدش مرا تهد نیهم یاز او فرار کنم و برا  خواستیدلم م دانستیم خوب

 .محترمم شدم یمامن آرامش مثانه یخودم تکان دادم و راه یتاسف برا یبه نشانه یسر

 .دیغرولند مامان از پشت در به گوشم رس  یخنک بودم که صدا یحال شستن دستانم با آب در

 سر به هوا! مگه بهت نگفتم دوغ و نوشابه هم بخر؟ یبهناز! دختره-

 :بلند گفتم ییو با صدا دمیکش  یپوف

شم بچه ،یبد دهیت ضرر داره. اگه نوشابه به خورد  شنوه! در ضمن نوشابه واسه عقل دمیبه زور خر ازمیپ نیهم-
 .شهیخودش م نیع

 :معترضانه گفت مامان
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 گمیبد. اصال من رو باش تو رو آدم حساب کردم به تو واگذار کردم. االن م یخوبه و چ یچ یالزم نکرده نظر بد-
 .رهیپدرام بره بگ

 :انداختم و آهسته گفتم  نهیام در آصورت آشفته ریبه تصو یدادم. نگاه رونیرا با فوت ب نفسم

 .جا باشه نیمادربزرگ بهتر از ا یخونه دوارمیام-

ها جمع ها را باال آوردم و هر چه آب خنک در آنو پر شدت آن عیگرفتم و سر  ریش ریدو دستم را مثل کاسه ز هر
 میا عمق پوست هالک شده از گرمات شی. با حس نفوذ سرمادمیام پاشصورت داغ و آفتاب زده یشده بود رو

 .از لذت بر لبم نقش بست  یلبخند

گذاشته بود،   شیجلو ینیس کینشسته و  نیزم یرو کهیرفتم. مامان در حال رونیآب را بستم و ب  ریش باالخره
گرفت و   ازهای. پس از چند لحظه چشم از پکندیجان دادم پوست م دشانیخر یرا که برا ییبهاگران  یازهایپ

 .در آورده بودند اخوب اشکش ر  ازهایپ دادینگاهش را به من کشاند. چشمان قرمزش نشان م

الاقل برو به   ،یکنیبه من که کمک نم ؟یکنیمن رو نگاه م یستادیوا کاریمضحک اونجا ب یافهیبهناز! با اون ق-
 .ینشنو کهیباز ت ادیم دهیسر و وضعت برس که االن ش

 :حرص گفتمو با  دمیکش  یپوف

که   نجایا  ادیم کنهیم اریو یمگه مامان خودش چشه که وقت نجا؟یا  ادینداره که همش م یکار و زندگ  دهیش نیا-
 م؟یما براش غذا درست کن

 یرو آدم تو جیحداقل هو ،یندار جمیتو که نقش هو کنم،یفقط من دارم درست م م؟یما براش غذا درست کن-
 ...تو یداره ول تیخاص یو کل زهیریغذا م

 شیروروبه ینیس گریشدم و در طرف د ترکی. با چند قدم تند به او نزددیکش  یرا از من گرفت و آه نگاهش
 :زدم و گفتم ی. لبخندمیبگو خواهمیزانو نشستم. نگاه منتظرش را به من دوخت تا بفهمد چه مچهار

 مون؟خونه ادیکه همش ب  یکنیم یدگیچرا انقدر بهش رس اد؟یبدت نم دهیشما مگه از ش-

 :کرد و گفت  یاخم

 !نداره یوگرنه اون که برام ارزش کنمیم یدگیم رسبه اون؟! من به نوه-

 !ست ماماندو ماهه نیجن کیت هم فقط نوه-

 :کرد و گفت  ترظیرا غل اخمش

 .بهتره یگنده کرد  کلیواسه تو که فقط ه دنیم از زحمت کشمه. غذا درست کردن واسه نوهبه هر حال نوه-

خسته شده بودم که  یبه اتاقم رفتم. به قدر یگریحرف د چیه یبلند شدم. ب نیزم یو از رو دیبر لبم ماس لبخند
 یرو خواستی. دلم مدمیدراز کش نیزم یرو فمیو کث یخاک یحال لباس عوض کردن نداشتم و با همان مانتو
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 یهایدرست مثل صندل دم،یکشیم زدرا شیبودم و اگر رو فیکث  شیاز حد برا  شیب یتخت نرمم دراز بکشم ول
 .شدیقشنگم گرد و غبار گرفته م نیماش

بود و اول  یاقراضه نیقشنگم فرو رفتم. هر چند ماش کانی. به فکر پدمیکش  قیعم  یشدم و نفس رهیسقف خ به
به آن  یاما حس بد  دادم،یم حیپاتر را به شرط قرمز بودن به آن ترج یهر کریغول پ  یهاعنکبوت  دم،یکه آن را د

ها ماندن در خانه و شادتر از ساعت یلیکنم خ  المس دهیکنم و با ها  یها با آن رانندگنداشتم. به نظرم اگر ساعت
 :بر لبم شکل گرفت و گفتم ثانهیخب یفکر لبخند نیمامان خواهم بود. با ا یگوش دادن به غرولندها

 !مامان کجا یکجا، صدا  دهیها یتازه صدا-

و پر  فیاز حد کث  ادهینداشت و فقط ز یخاص بیع  چیشد. ه دهیکش  نیشد و تمام فکرم به ماش ترظیغل  لبخندم
 :در هوا زدم و گفتم یعصر آن را به کارواش ببرم فرو برد. بشکن  نکهیمرا به فکر ا نیگرد و خاک بود و هم

 !حله گهیکارواش ببرم، د-

 یبه خانه امیمسافرت طوالن یبلند شدم. به سمت چمدان بزرگ قرمز رنگم که برا نیزم یتازه کردم و از رو ینفس
را کنار بگذارم و  یگرفتم دودل  میرا باز کردم. تصم پشیزدم. خم شدم و ز یمادربزرگ پر شده بود رفتم و لبخند

. دستم را کردمیقصد بازگشت به تهران را نم هایزود نیبه ا دیببرم را بردارم، چرا که شا خواستمیآنچه م  یهمه
برداشتم و داخل چمدان چپاندم.  شیو شش رنگ رو یس یمداد رنگ یبزرگم با جعبه یتختم بردم و دفتر نقاش ریز

مرا آغاز نکند و مثل  حتیرا پنهان کنم تا مامان دوباره سرزنش و نص امیسن هنوز مجبور بودم لوازم نقاش نیبا ا
 پینشود. ز خت،یرا دور ر امینقاش تخته یهیپا کردمیآنکه هنر بخوانم سماجت م  یبرا رستانیاول دبکه در    یوزر

قرچ قرچ  یبه بدنم دادم که صدا یو کش و قوس ستادمی. صاف ادمیکش  قیعم  یچمدان را بستم و نفس
 .در آمد میهااستخوان

 .سوپ درست کن هی ای! پاشو ب؟یکنیم یاتاقت چه غلط  یتو یبهناز! دار-

 .رفتم رونیو از اتاقم ب دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 ؟ییبهناز! کجا-

 :و گفتم دمیکش  یاازهیخم زدمیکه در راهرو آهسته قدم م  همچنان

 .اومدم-

 :تر شد و گفتاخمش پررنگ  ییرایورودم به پذ با

 !شلخته یدختره یاوردیمانتوتم درن یحت ؟یکنیکار م  یاتاقت چ  یسه ساعته تو-

 :دادم و گفتم رونیرا با فوت ب نفسم

 .کردمیاستخاره م  هیسجاد فهیو نهج البالغه و صح حیو قرآن و مفات حیداشتم با تسب یجات خال-

 :گفت  یکه خوشحال شده بود در اتاقم باز است، به سرعت به سمت اتاقم رفت و با شاد  نینازن
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 !آخ جون-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیرا بر پ دستم

 .دار و ندارم یبه همه زنهیگند م  رهیباز م-

 .سوپ درست کن ایب ار،یبرو مانتوتو درب-

 خوره؟یسوپ به چه درد م ،یکنیغذا درست م  یمامان تو که دار-

خرد شده بودند، برداشت و بلند شد. چند قدم به سمتم  زیر ازهایرا که در ظرف بزرگ داخلش پ شیجلو ینیس
 :با حرص گفت ظیغل  یبا اخم برداشت و

 کمه؟  یامروز  یمدل غذا کیکه   یفهمیتو واقعا نم-

 !هست ادمیز-

 .یکاریب یسوپ درست کن به جا ایتنبل! برو لباس تو عوض کن ب یبهناز! دختره-

 یگفتم و به سمت حمام رفتم. به محض آنکه واردش شدم درش را بستم و قفل کردم. نفس  ی"باشه"ا باالجبار
 :و آهسته گفتم دمیکش  قیعم

 .رمینم رونیکه غذا آماده نشده ب  گهیتا دو ساعت د-

اوقات بود. اگر بخواهم رو راست باشم   یو االن هم از آن گاه افتادیها به جانم مجور مرض نیاوقات از ا  یگاه
که اشخاص با   یهوا خوردن مثل همان کار رونیمواقع انجام بدهم، ترک کردن خانه و ب نیآنچه دوست دارم در ا

رفته و  نییپله را پا یادیتعداد ز دیرفتن با رونیب یچون برا یاست ول  دهندیها انجام مو کتاب هالمیکالس در ف
 یاگر ناگهان  یو البته در مدت هواخور میایها را از نو باال بآن پله  یموقع برگشت که خسته و کوفته هستم همه

خودم را در  دهمیم حیجان بدهم، ترج یپول نبرده باشم ممکن است از شدت گرسنگ فیرفته باشم و با خودم ک
 هیر یبخارها یبهداشت سیسرو یهیتهو یهم چون گاه نهیدو گز نیا  نیکنم. ب  ریاس  یبهداشت سیسرو ایحمام 

 کنمیتخاب محمام را ان کند،یخوش عطر متصاعد م یو گازها ابدییو گاه چاه مشکل م آوردیُکش را به داخل م
 سیافراد به سرو  یناگهان ازین رورتهم که وجود دارد ض یگریمهم د یکرد. نکته  یکه بشود دو ساعت را در آن سپر

 .اندازدیرا به مخاطره م امییتنها یاست که دو ساعت مصون ماندن از افراد خارج از محوطه  یبهداشت

 شد؟ یسوپ چ ؟ییبهناز! کجا-

بزرگ قرمز حمام را برعکس گذاشتم و  یکیکم بشود، لگن پالست  میپاها یآنکه خستگ  یبزنم برا یآنکه حرف  یب
 چاندهیاو را پ  نکهیو من خوشحال از ا گشتیبه دنبال من م کردیپشتش نشستم. مامان همچنان که غرولند م

 لمیام سر نرود، موباحوصله نیاز ا  شیب آنکه  ی. برازدمیم میروبرو وارید یهایبودم در حمام لبخند ژکوند به کاش
اشتراک   یتنها نقطه یباز نیگفت ا  توانیرا باز کردم. م امیشگیهم یشلوارم در آوردم و نرم افزار باز بیرا از ج

متفکرانه  ینگاه لمیموبا یدر صفحه یشنیمیدختر ان ری. به تصومیاست چرا که هر دو عاشق آن هست  نیمن و نازن
 :گفتم  وانداختم 
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 کنم؟  شتیآرا  یچجورخب -

ها را فر دادم. به لبش رژ ل**ب قرمز زدم. رنگ کردم و آن یرا شراب شیفکر کردم و دست به کار شدم. موها یکم
 :زدم و گفتم تیپر از غرور و رضا یبر تنش کردم. لبخند یقرمز رنگ یمجلس راهنیدر آخر هم پ

 !نهیا-

* 

 :انداختم و گفتم  یبا آن بودم و شارژش رو به اتمام بود، نگاه یمدت مشغول باز نیکه تمام ا  لمیساعت موبا به

 !دو ساعت کامل گذشت-

 یدوش را باز کردم و مشغول شستن خودم شدم که بهانه ریرا در آوردم. ش میهالباس یشدم و مانتو و باق بلند
نقاطش پاره شده و  یاز بعضکاموا    یهارا که نخ امیمیقد یبافتن فیحمام بودنم قابل باور باشد. پس از آنکه ل

کف شدنم مطمئن بشوم.   یو ب زیکه از تم  دمیخآب دوش چر   ریدور ز کی دم،یزده بود، بر تمام تنم کش رونیب
لوازم  یقفسه یام که مظلومانه در گوشهقرمز و کهنه فیکردم. نگاهم به ل  متیرا بستم و قصد عز ریباالخره ش

دوست  یکنم! قرمز کوچولو  یازت خداحافظ  دیبا شهیه گفتم: باورم نمافتاد و آهست  کردیحمام به من نگاه م
و باهش  دمیبدنم کش یکه پونزده سال رو  یفی! مطمئن باش لکنمیوقت تو رو فراموش نم چیمن ه ،یداشتن

 !کنمیدارم رو فراموش نم یادیز یخاطرات فوتبال

 :گذاشتم و گفتم  امنهیسمت چپ س یرا رو دستم

 .رونیمامان تو رو بندازه ب دمیمادربزرگ هم اجازه نم ی. از خونهنجاستیا  شهیتو هم یجا-

 :گفتم  دادمیدست تکان م شیبرا کهیگرفتم و در حال  فیاز ل  چشم

 .قیخداحافظ رف-

 :بلند گفتم یو با صدا ستادمیدر حمام ا یکینزد در

 .برام اریمامان. حوله و لباس ب-

 .نداشتم یگریراه د یول ردیگیو غر زدنش را از سر م کندیحرفم از نو داغ م نیبا ا دانستمیم

حوله و لباسشو برداره و  دیبا مونهینم ادشی یسرم دختر بزرگ کردم! حت ری. خکشمیم یبهناز من از دست تو چ-
 .ستسه ساله یهابره حموم. مثل بچه

 :که گفت  دمیرا هم شن دهیش یصدا

 .رو یزندگ رهیگیم ادیمادربزرگش و  یخونه رهیفردا م گهید-

از مامان   یطرفدار یبرا دهیکرده بود که ش  ده،یبزرگوار و خردمند، ش یمرا نزد بانو بتینداشتم باز هم مامان غ شک
 ستینفر ن کی. آخر چرخاندیپخته است زبانش را مثل عاقالن و خردمندان بزرگ در دهان م یماکارون شیکه برا
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ممکن نبود،  یکه بدون آن پختن ماکارون  دیخر یازیپ یکه با آن همه سخت  یکس  ،یآدم حساب  دیبگو دهیکه به ش
 !من بودم

 :ها را به دستم داد و گفتاز آنکه چند ضربه به در حمام خورد، قفل در را باز کردم. مامان حوله و لباس  پس

 !ارمیلباس ببرات حوله و  یدیکه دستور م  کارمیمنم مثل تو ب ی! تازه فکر کردییواقعا که سر به هوا-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .خودمو خشک کنم و لباس عوض کنم دیخب من با-

رفت. در حمام را  ییرایو به سمت پذ دیکش  یتکان دادم. با حرص پوف یرا باال آوردم و به عالمت خداحافظ دستم
 .بستم و مشغول شدم

*** 

قبل از  قهیکرده بودم که ده دق  میآن را تنظ  یبلند شدم. طور یزنگ آالرم گوش یخوردم و با صدا یتختم غلت در
آشپزخانه شدم. تند و تند آب به صورت و   یدل کندم و راه زمیاز تخت عز  یبشوم. به سخت داریغروب آفتاب ب

گرفتم. در طول راه به   شیو راه اتاقم را در پ دموضو را به اتمام رسان یاچند لحظه ییهاو با مسح دمیدستانم پاش
پز دلمان را از عزا در آورد و چرب و نرم مامان یافتادم. چه خوب شد ماکاران  امیو ظهر حمام یازیپ-نکا یصبح پ ادی

 .رهاند رونیکل روزمان را به کمک خواب بعدش از تنمان ب  یهایخستگ

دادم و پشت سرم انداختم. گرچه همه معتقدند مثل  چیرا بر سر کردم و کش مقنعه را از رو پ دمیسف یمقنعه
من همچنان  کنم،یام را سرم ماند مقنعهکش دار بر سر نگذاشته  یکه تا به حال مقنعه  یخبریب نیاز زم  یهاییافض

جت وار کردم.  یو شروع به خواندن نماز با سرعت دمیچی. چادر را هم دور خودم پکنمیبه روش خودم آن را بر سر م
 یبرا یبه غروب نمانده بود وقت قهیاز چند دق  شیچون ب یول خواندمیتر نماز متر و با لحنآهسته  خواستیدلم م

 .گرفتن نبود  یمکث و حس عرفان

 شهیبه دور از غرولند کردم، چادرم را در آوردم. مثل هم ینماز تمام شد و پس از آنکه از خدا طلب آرامش باالخره
چادر  یتا کردنش آسان، تا کردم و روام انداختم. جانمازم را چون کوچک بود و چادر را مچاله کردم و وسط سجاده

و  دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  یگذاشتم. نفس  تمتخ ریگذاشتم. سپس سجاده را بقچه مانند جمع کردم و ز
 :مامان گفت ییرایاتاق را ترک کردم. به محض ورودم به پذ

 ینه به بچه خوننیماز سر وقت ممردم که بالفاصله بعد از اذان ن یهانرفته. نه به بچه زادینماز خوندنتم به آدم-
 .که قضا نشده تموم شه  زنهینود کله ملق م یقهیدق ذارهیمن که م

 :صورتم به سمتش رفتم و گفتم یبه پهنا ضیعر  یلبخند با

 رفت؟ دهیش-

 :و گفت دیکش  یپوف

 .آره راحت شدم از شر زبون  درازش-
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 یمبل نشسته بود جلب کرد. سالم یرا صاف کرد و توجه مرا به خودش که در حال روزنامه خواندن رو شیصدا بابا
من  یرا برداشت و نگاهش را رو نکشیگذاشت. ع  زیم یاش را بست و روسر دادم و به سمتش رفتم. روزنامه

 :دار زد و گفت یمعن یکرد. لبخند  قیدق

 چطور بود؟ نتیماش-

 :کردم و گفتم  ترظیداشتم غل را که بر ل**ب یلبخند

 !بود یعال-

 :گفت  یتا حد امکان گرد شدند و با ناباور چشمانش

 !بود؟ یعال-

 :و باال حرکت دادم و گفتم نییبه پا دییتا یرا به نشانه سرم

 .ببرمش کارواش خوامیبود که االن م فیکث  یادیبود، فقط ز یآره عال-

 :گفت  شیاز پ  شیب یسرش که کچل شده بود، شد و با ناباور یمشغول خاراندن پوست باال بابا

 ؟یندار یمشکل نیاالن با اون ماش  یعنی! شهیباورم نم-

هم  یلیما خ یبهتر بخر نیوگرنه اگر شما ماش هیو قدمتش عال نیبا توجه به مدل ماش یول ادهیواال مشکل که ز-
 .میمخلص

 .بخرد میقرمز برا 206 کی ردیبگ میتصم دیگذاشتم و خم و راست شدم تا شا  امنهیس یرا رو دستم

 :بر لبش جان گرفت و گفت تیاز رضا  یمحو شد. لبخند تیذره ذره کم و در نها تعجبش

 یازی. نیبا موتور و فوقش با وانت واسه باربر ای کننیرفت و آمد م ادهیپ ای نشیکه ساکن  ییروستا یریم یتو دار-
 !یندار کانیبهتر از پ نیبه ماش

 :بلند شد یمملو از تعجب و ناباور یمامان با لحن یصدا

 !؟یگرفت  کانی! تو واسش پدی! حمکان؟یپ-

 :با همان لبخندش نگاهش را به مامان کشاند و گفت بابا

 .خودمونه که بهش دادم میقد کانیآره. همون پ-

از دستش افتادند و با کف دست محکم بر   یبافتن یهالیبود، م یمشغول بافتن شال گردن کهیدر حال مامان
 :. با آه و ناله گفتدیکوب  اشیشانیپ

 رشونیکه داماد خوبم گ  خرنیم یخارج نی! مردم واسه دخترشون ماشکشمیم یخانواده چ نیخدا من از ا یوا-
 ینده وانت ازدواج کنه. واران کیبشه و با  یروستا راننده تاکس یکه تو  دهیخر کانیمرد واسه بهناز پ نیا  یول ادیب

 !من دارم هیچه زندگ نیخدا ا
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 :فرستادم و گفتم رونیرا با فوت ب نفسم

راننده  کی! ممکنه با کنمیراننده وانت ازدواج نم کی. لزوما که با ادهیغصه نخور مامان. حاال اونجا هم تنوع ز-
ازدواج کنم! تصور کن   یفلفل یموتور توزیچ یحت ایو  یموتور توزیچ ،یموتور ون،یمثل خودم، راننده کام کانیپ
 !ستچقدر خوشمزه یموتور توزیچ

گرفتم   میشد. مامان دوباره آه و ناله و غر زدنش را از سر گرفت که تصم رهیسر داد و با لذت به من خ یاخنده بابا
 یمانتو و شلوار دنیپس از پوش اتاقم شدم و  یرفتن به حمام، با رفتن به کارواش از او فرار کنم. راه یبار به جا نیا

 میبابا بود. به سر تا پا دیمرا د ییرایکه در پذ  یکس  نیکردم. اول  ک، اتاقم را تر  یقرمز و خاک یروسر کیبا  یخاک
 :کنجکاوانه انداخت و گفت  ینگاه

 جنگ؟ یریم یمگه دار-

 :دمیپرس گنگ

 !جنگ چرا؟-

 .جنگ استتار بشن یتو خوانیکه م  هییلباس سربازا هیچون لباست شب-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .نکنه فشیکث  دیکه بهش چسب  یکه خاک صندل  نهیواسه ا-

 :دیگرد، متعجب پرس  یبا چشمان مامان

 !خاک نشسته؟ هاشیصندل یکه رو  فهیمگه چقدر کث-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 .دمیبه سر و رو و توش م ییصفا هیکارواش و   برمشیاالن م  ی! ولیلیخ-

گفتم و خانه را ترک کردم.   یقرمز "خداحافظ" یجفت کفش کتان کی دنیرفتم و پس از پوش یسمت جا کفش به
 نیآمدم و خودم را به ماش  نییها پاقشنگم به کارواش عجله داشتم که تند از پله نیبردن ماش یبرا یبه قدر

 قهیدق کیدادم و راه افتادم. پس از  ازگ  جانیبه قژ قژ کرد. با هکه آن را روشن کردم ضبط شروع   نیرساندم. هم
 :پخش شد که با ناز گفت دهیها یصدا شیقژ قژ تمام شد و به جا یصدا

 سالم سالم،-

 :جوابش گفتم در

 .سالم کیعل-

 :دهیها

 سالم سالم،-
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 :پاسخ دادم دادمیبه گردنم م یقر کهیدر حال من

 .سالم جوجو-

من هم هماهنگ با او آهنگ را خواندم و  اشیجا تفاوت داشت و باق نیتا هم زیعز  یدهیمن و ها نیب یمکالمه
 یهاسالم دهیها مودمیکارواش پ  نیترکیراه را تا نزد شتری. پس از آنکه بمیبا هم سالم کرد گریچند صد دور د

روشن  نیود که هر بار ماشب نیا  نیماش یمیضبط قد یباال یتکنولوژ یآخرش را داد و آهنگ عوض شد. خوب
آهنگ بود. هر چند   نیهم اول زیعز  یدهیها یآورنده  یو آهنگ سالم سالمت کردینوار را از اول پخش م شدیم

نداشتم. با پخش شدن  یمشکل دشیجد رییمن با تغ کرد،ینوار را پخش م یتر بود و از ادامهضبط سالم میقد
 .کنم  یرا در خواندنش همراه زیعز  یآهنگ را حفظ کنم و بعدا بتوانم مهست  تاسراپا گوش شدم  دیآهنگ جد

 یجون جون شهیهم اری"

 یمهربون هیهمسا

 دنتیبه د امیخوام ب یم

 یخرج و مهمون یدیم یک

 یخرج و مهمون یدیم یک

 یدرارو وا کن خوبه

 یبا عشق صدا کن منو

 دل شکستمو مرغ

 یتو قفس رها کن از

 یتو قفس رها کن از

 عشقت دستمه  ریزنج

 قلب خستمه ازین

 ها بهیغر  نیدست ا از

 بسمه دمیکس  یچ هر

 بسمه دمیکس  یچ هر

 دینشستو د شهیم یک  تا

 پرندرو یب پرواز

 دیو شن دید شهیم یک  تا
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 ل**ب به خندرو  ازین

 دینشستو د شهیم یک  تا

 پرندرو یب پرواز

 دیو شن دید شهیم یک  تا

 ل**ب به خندرو  ازین

 میبه دور زندگ یک  تا

 دیحصار غم کش شهیم

 و خشم و نفرتو نینفر

 دیبغض دل به جون خر با

 عشقت دستمه  ریزنج

 قلب خستمه ازین

 ها بهیغر  نیدست ا از

 بسمه دمیکس  یچ هر

 بسمه دمیکس  یچ هر

 عشقت دستمه  ریزنج

 قلب خستمه ازین

 ها بهیغر  نیدست ا از

 بسمه دمیکس  یچ هر

 بسمه دمیکس  یچ هر

 یجون جون شهیهم اری

 ینیمهرب هیهمسا

 دنتیبه د امیخوام ب یم

 یخرج و مهمون یدیم یک

 یخرج و مهمون یدیم یک

 یدرارو وا کن خوبه
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 یبا عشق صدا کن منو

 دل شکستمو مرغ

 یتو قفس رها کن از

 یتو قفس رها کن از

 عشقت دستمه  ریزنج

 قلب خستمه ازین

 ها بهیغر  نیدست ا از

 بسمه دمیکس  یچ هر

 بسمه دمیکس  یچ هر

 دینشستو د شهیم یک  تا

 پرندرو یب پرواز

 دیو شن دید شهیم یک  تا

 ل**ب به خندرو  ازین

 دینشستو د شهیم یک  تا

 پرندرو یب پرواز

 دیو شن دید شهیم یک  تا

 ل**ب به خندرو  ازین

 میبه دور زندگ یک  تا

 دیحصار غم کش شهیم

 و خشم و نفرتو نینفر

 دیبغض دل به جون خر با

 عشقت دستمه  ریزنج

 قلب خستمه ازین

 ها بهیغر  نیدست ا از

 "بسمه دمیکس  یچ هر
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 (یعشقت دستمه از مهست  ریزنج یترانه)

از حدش   کردیموزون و کم شدت وادار م یکه بدنم را به حرکت  یمیکه رقص مال  گرفتمیخودم را م یزور جلو به
 یباال بود، صدا نیماش یهاشهیو با آنکه ش دمیبه کارواش رس یمهست ییپس از اتمام هنرنما قایفراتر نرود. دق

 ییگردو  یمدرن و مجهز به کارواش چشم همه را به اندازه نیضبط را تا حد امکان کم کردم. ورودم با آن ماش
نکرده آن را چشم  یفرستادم که خدا نیماش یبرا یکشاند. صلوات  نمیدرشت و گرد کرد و به سمت ماش دهیرس

کنارم زد.   یشهیو با انگشتش چند ضربه به ش دیبود به سمتم دو دهیپوش یآب  فرمیونیکه   ییاز مردها  یکینزنند. 
 :دیپرس کردیبه من نگاه م ریبا تح کهی. مرد در حالدیایب نییپا یکم  شهیتا ش رخاندمرا چ شهیش یرهیدستگ

 د؟یکار دار  یچ نجایخانوم ا-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 .بشورن نجایرو آوردم ا نمی! ماشگهیکارواشه د  نجایا-

 .فتدیب رونیچشمش از حدقه ب یدرشت شد که کم مانده بود کره یبه قدر زشیر چشمان

 !بشورم نمویماش خوامیالو! م-

کردم   شیبه رو یخنده زد. اخم ریبلند ز یبرگشتند. ناگهان با صدا یشدند و به حالت عاد زتریذره ذره ر چشمانش
 :و گفتم

ر- ر ه   !ه 

از پنج متر عقب نرفته بودم که   شیدنده رفت که عقب بروم و از آن کارواش مسخره خارج بشوم. ب یرو دستم
و از من  ستادیا  نیباز ماش مهین یشهیآمد و کنار ش  نمیبه سمت ماش یمشک فرمیونیمرد حدودا چهل ساله با  کی

 :دیپرس

 شده خانوم؟ یزیچ-

 :دمیاش کشاندم و پر حرص غر  جا افتاده یفرستادم. نگاهم را به چهره رونیگرفتم و نفسم را با فوت ب  ترمز

ر خند تیشخصیب یآقا  نیرو بشورم که ا نمیماش نجایاومدم ا- ر ه  رو نداشتن  نمیشستن ماش اقتی. چون لدیه 
 .گهیکارواش د  هی رمیم

 :نگاه کرد و گفت د،کر یو ترس به ما نگاه م یمانیکه با پش  یآب  فرمیونیبا اخم به همان مردک  مرد

 .دمیاطالع م  سیاند به رئ  یناراض نمی. ببیشوریم زیخانوم رو تم نیخودت ماش-

 یپوش زدم. دستم را رو یبه مردک آب یبه من دست داد و با غرور پوزخند ییجنا لمیف کیظاهر شدن در  حس
 .به او نگاه کردم یشتریرا باال دادم و با تکبر ب میاز ابروها  یکیفرمان چرخ دادم و 

 .که بشورن  دیاونجا پارک کن  دیخانوم ببر-
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 نینشان ندهد ماش یگرید یآنکه لبخندم معنا  یزد. برا نیمت یبه او نگاه کردم. در جوابم لبخند تیاز رضا  یلبخند با
شد. مردک  و بستن در آن، خاک بلند نیشدنم از ماش ادهیکه گفت پارک کردم. با پ  ییرا به حرکت در آوردم و در جا

 یکه با شدت به رو  یشلنگ را باز کرد. آب رینگاه کند، ش منآنکه به   یدستش جلو آمد و ب اهیپوش با شلنگ س یآب
شلنگ  ریش قهیکرد. پس از چند دق  یگل آلود جار  ییبارهایجو نیماش یاز گوشه و کنار بدنه  د،یپاشیرا م نیماش

 .پر کف شد یکردن بدنه با اسفنج  زیرا بست و مشغول تم

کند، پس   زیو داخلش را خوب تم رونیب دادمیو دستور م ستادهیو من که آنجا ا دیطول کش یساعت کی حدودا
 :خوشرنگم غرق لذت شدم و آهسته گفتم یاگوجه  کانیاز اتمام شست و شو از نگاه کردن به پ

 .خوشگلم یگوجه-

 :تگف  کرد،یبا حرص به من نگاه م کهیپوش در حال یآب  مردک

 د؟یکه ندار  یاگهیامر د-

 :اخم به او نگاه کردم و گفتم  با

 .ستین ینه، عرض-

در جا  زدیکه مرا صدا م  ییناآشنا یبشوم که با صدا نیرا هم حساب کردم و برگشتم که سوار ماش نهیهز باالخره
 .متوقف شدم

 .گهینکن د تی. اذنوریا  ایب زمیبهناز. عز-

 شدیم ادهیمن پارک شده بود، پ یگوجه  یروکه روبه  یخرس نیماش کیمانتال که از  یسانت یرا به دختر نگاهم
 یخرس نیکه از داخل ماش  یکوچک  یتوله سگ پشمالو دنیبا د یول کندیمرا صدا م کردمیکشاندم. هنوز فکر م

 .چشمانم تا حد امکان گرد شد فشرد،یبرداشته و در آغوشش م

 .بهناز، خوشگل  من-

 :ل**ب گفتم  ریو پر حرص ز دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !بهناز؟ یآخه اسم کم بود که اسم سگ تو گذاشت-

 قیعم  یفرستادم و در گوجه را باز کردم. پس از آنکه نشستم و در را بستم نفس رونیحرص نفسم را با فوت ب با
 .امتوله سگ شده کی. اصال به بهشت و جهنم که هم نام دمیکش

از   شیسالم کردن را آغاز کرد. تا ب دهیقژ قژ ضبط، ها یصدا قهیدق کیرا روشن کردم و راه افتادم. پس از  نیماش
عشقش را به دستمان داد و مدام   ریآمد و زنج  یتا آنکه مهست میکرد  یو احوالپرس کیسالم عل دهیاز راه با ها  یمین

 .به دستمان دادن را بر سرمان گذاشت ریزنج کیمنت 

به وجنات در حال برق  شدیکوچه هم م  یهانور چراغ ریشدم. با آنکه شب بود، ز ادهیو از گوجه پ دمیرس باالخره
 .زدن گوجه نگاه کرد و غرق لذت شد
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 شیرو اینگاهم را از تمام زوا رش،ینظیب تیو جذاب ییبایز یصلوات برا کیو پس از فرستادن  دمیگوجه چرخ  دور
فردا  -بر لبم جان گرفت و گفتم:  یلبخند دم،یو شصت درجه دور آن چرخ صدیچرخاندم. پس از آنکه دو دور س

 .شمال، صفا میریم ییخودم و خودت تنها

و همچنان  دمیبلند باالخره به خانه رس یو دو پله یخانه شدم. پس از باال رفتن از س یفرستادم و راه شیبرا یبوس
 .در را باز کرد کردیغرولند م  کهیمامان در حال قهیزنگ در را زدم. پس از چند دق زدمیکه نفس نفس م

 !نباش؟ رونیوقت شب ب نیبهت بگم تا ا دیفکر! چند بار با یب یدختره-

 :بابا در جوابش بر آمد یاز من صدا  قبل

 .خونه کیکارواش نزد  نیهم رفته بود هم نیتازه ساعت ده شبه خانوم! با ماش-

 :کرد و با حسرت گفت  ینوچ نوچ مامان

 .میقد یمرد هم مردها-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .بخوابم که فردا صبح زود بلند شم برم تا جاده شلوغ نشده دیمامان من با-

 :دیل**ب غر    ریکنار رفت و ز  میجلو از

 .یمراقبت کن رزنمیپ کیدور افتاده از  یروستا کی یتو یبر یخوایکه م  یایاز پس خودت برم  یلیخ نجایا-

 :قدم جلوتر رفتم و آهسته کنار گوشش گفتم کی

 .بگم مادربزرگ کارگر داره دیبا یادآوریمحض -

 :گفتم  یبه نسبت بلند یآنکه منتظر جوابش بمانم از او فاصله گرفتم و با صدا  یب

 .ریبخوابم. شب به خ رمیخب من م-

حس و حال  یا آنکه از شدت خواب آلودگرا شل کردم و آن را درآوردم. ب امیروسر یاتاقم شدم و در راه گره  یراه
 .گرام غلبه کردم و لباس عوض کردم  گاهمنینش یهارا نداشتم، بر بسط سلول میدرآوردن مانتو

 :و گفتم دمیداشت، کش شیرو درنگیسف یتیک  کی یتاپ قرمز رنگم که طرح برجسته یرو یدست

 .زمیعز  یآه تو هنوزم نرم-

 پوشمیآورده بود، هنوز آن را م  میاز فرنگستان برا  میچون عمو یام ولداشته تیتاپ را از دوران طفول نیآنکه ا  با
شده و به دست من  دیتازه در کارخانه تول کندیفکر م ندیبینو مانده که هر کس آن را م یو جالب است که طور

 .است  دهیرس

 ییرایبلند بود که مامان از پذ یرت شدنم بر تخت به قدرپ یتخت پرت کردم. صدا یو خودم را رو دمیکش  یاازهیخم
 :بلند گفت یبا صدا
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 !خرس گنده یاگه امشب اون تخت رو خراب نکرد-

و  قیعم  یخودم انداختم به خواب ینازکم را رو یو سرم را در بالشتم فرو بردم. به محض آنکه پتو دمیکش  یپوف
 .فرو رفتم نیریش

*** 

 !مثال یقرار بود صبح زودم بر-

مامان بود که  ریچشمانم نقش بست، تصو یکه جلو  یریتصو نیزدم و آهسته چشم باز کردم. اول یتختم غلت در
 .بود ستادهیا  میجلو اشیشگیدست به کمر و با اخم هم

 نشان دیتابیم امیشانیاتاق بر پ  یکه از پنجره  یدیرا کنار زدم. نور شد میو پتو دمیپاش شیکم جان به رو  یلبخند
 .شدم داریقبل از ظهر ب یشوم، کم داریآنکه صبح زود ب  یبه جا دادیم

 :و گفت دیکش  یبا حرص پوف مامان

 .بشه کیکه تراف  یریم ری! انقدر دیشد داریچه عجب ب-

پکر  یاتختم نشستم. پس از چند لحظه در اتاقم باز شد و پدرام با چهره یفرستادم و رو رونیرا با فوت ب نفسم
 :وارد شد. مامان گفت

 .یتا شب نشده برس یتو بخور که برصبحونه ایزود لباس عوض کن ب-

 نییو سرش را پا دیرسیرفت. نگاهم را به پدرام که همچنان پکر به نظر م رونیاز اتاقم ب  یگریهم بدون حرف د بعد
 :انداخته بود دوختم و گفتم

 ؟یچرا تو فکر-

 :گفت  اوردیآنکه سرش را باال ب  یب

 .یبرنگرد گهیماه د کیتا  دیشا یریبابابزرگ گفت از االن که م-

 میدلتنگ پدرام نخواهم شد و البته راست است اگر بگو می. دروغ است اگر بگوزدیموج م یغم و دلتنگ  شیصدا در
و با دستم  ستادمیا  اشیمتر میتختم بلند شدم و به سمتش رفتم. در ن یاز همه دلتنگ او خواهم شد. از رو  شیب
 گرمیچشمانش معلوم بود بغض کرده است. دست د یهیاش را گرفتم و سرش را باال آوردم. از لغزش قرنچانه ریز

 :اش زدم و گفتمرا بر شانه

 !یناراحت بش یراحت نیبه ا ی! حق نداریهست یمرد قو کیپسر! تو  یه-

 :کرد و با حرص گفت  یاخم

جاتو  تونهیکس نم  چیشاد باشم! واسه من ه یشیه مدت از من دور مهم نیواسه ا یتو دار یوقت تونمینم-
 !رهیبگ
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 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 ...یول رهیگیتو رو نم یجا یواسه منم کس-

 :گفتم  تیکردم و با جد  یاخم

 !رمیبم رمیانگار دارم م  یغم بغل کرد  یزانو نیخودتو جمع کن مرد گنده! همچ-

 :کمرنگ زد و گفت  یلبخند باالجبار

 !بهناز یاعاطفهیب یلیتو خ-

 :زدم و با غرور گفتم شیبه رو قیعم  یلبخند

 .نهیهم هم تمیرمز موفق-

 :زد و گفت یپوزخند

 تت؟یکدوم موفق  قایدق-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 !یندازیم کهیتو هم که ت-

 :اش برداشتم و افزودمشانه یرا رها کردم و دستم را از رو اشچانه

 !تیموفق یعنیو مجرد بمونم خودش  کاریمامان تا حاال تونستم ب نیخانواده و با ا نیا  یکه تو  نیهم-

 .حرفم به او زدم دییتا یبرا یزدم و چشمک شیپرغرور به رو یلبخند

 :تکان داد و گفت نیرا به طرف سرش

 .شهیتنگ م یمون واسه کما رو باش دل-

 .میاتاق را ترک کن  میمجبور شد کردیمامان که مرا صدا ممعترض  یجوابش را بدهم که با صدا خواستم

دوا  یدرد یکنم چرا که ناراحت  یابراز ناراحت  یکم  اوردمیمبارکم ن یآنکه خودم هم دلتنگ پدرام خواهم شد، به رو  با
عکس   طم،یشرا ی  مثبت و منف راتییهستم که به تغ ینیزم بیعدد س  کیبه قول مامان من  یو از طرف کردینم

 .دهمینشان نم یالعمل خاص

آمده بودند همراه شد.   مانیمن به خانه یبدرقه یکه برا  زیعز  یخانواده یتمام اعضا دنیبا د ییرایبه پذ ورودم
 ییرایبلند شدم و به پذ زیمفصل از پشت م یاآشپزخانه شدم. پس از صرف صبحانه  یبه همه کردم و راه یسالم

 :ف کرد و گفترا صا شیبرگشتم. بهزاد صدا

 ؟یجز لباس عوض کردن ندار یو کار یااالن آماده  یمطمئن-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند
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 .آره مطمئنم-

 :پر غم گفت ییبا صدا بنفشه

 !ادیو اصال هم بدت نم یریم یدار یخوشحال نکهیمثل ا-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 .باشه دیبا یجالب ی! زندگگهیدارم د جانیخب ه-

 :و گفت دیاش کوبدستش را بر گونه مامان

 !جالبه شیچ نیحاال برو اونجا بب ،یقدر منو که ندونست-

 :زد و گفت یپوزخند دهیش

 .جالبه یلیاون روستا براش خ  یتو یسوار کانیالبد پ-

 :تکان دادم و گفتم شانیهمگ یبرا یدست

 .لباس عوض کنم رمیمن م-

کوتاه قرمز با   یمانتو کیرا درآوردم و  امیلباس خانگ قهیاتاقم شدم. در عرض چند دق  یو پر ذوق راه خوشحال
 ی. جلودمیقرمز پوش یهایبا طرح لوز دیشال سف کیو  دیسف بیشلوار شش ج کیبزرگ،  دیسف یهایطرح لوز

 دیسف فیزدم. از داخل ک شدیرنگ قرمز را شامل م شهیکه مثل هم  پمیبه ت یو لبخند ستادمیاتاقم ا  یقد ینهیآ
سرخ به قول  یهانگاهم را به ل**ب نهیدادم. در آ ییصفا میهاکوچکم رژ ل**ب قرمزم را در آوردم و به ل**ب

 .خودم فرستادم یبرا یام، کشاندم و بوسبو*س*ه یوسوسه کننده برا سان،یداستان نو

 !گهید رونیب ایبهناز ب-

 .رفتم رونیچمدانم را به دست گرفتم و از اتاق ب یتهدل کندم و دس نهیمامان، از آ یصدا با

 :گفت  کردیهمچنان که غرولند م مامان

 .دستم بود ینیس نیقرآن رد شو که دستم شکست انقدر ا نهیآ  ریاز ز  ایب-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .اومدم-

صلوات  نیچند شدمیدست مامان رد م ینیس ریرها کردم و به سمتش رفتم. همچنان که از ز نیزم یرا رو چمدان
 .فرستادم یرانندگ یخاک با سانحه نیو روح پس از مرگم در صورت ترک ا امیزندگ یباق یبرا

 یدارد برا میوار خواندم. با خودم فکر کردم البد خدا هم تصمحمد را که باز شد زمزمه یرا باز کردم و سوره قرآن
 .بخوانم یاخودم فاتحه
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کردند و فاتحه   سیپ سیخواندم تا اگر پس از مرگ همه بر سر قبرم پ دیل**ب سه بار توح  ریم و زرا بست قرآن
 .خوانده باشم نیرفتن به بهشت بر یبرا یانخواندند، خودم از قبل فاتحه

بروم، به  نییها را با چمدان پاپله نیا  ستیبرد و من هم که خوشحال بودم الزم ن رونیچمدانم را از خانه ب بهزاد
 میآنکه فقط پشت پا  یتکان داد که به جا یآب را طور  وانیپله بودم که مامان ل نیچهارم یدنبالش راه افتادم. رو

 .آب شدم  سیخ نییاز کمر به پا  زد،یآب بر

 !زمیپشت پات بر خواستمیبهناز تندتر تکون بخور م-

کرده و ذره ذره   ریان گذاشته بودم در لپم گکه در ده  ینگاهش کردم. قند قیعم  یو با لبخند دمیسمتش چرخ به
 .بشود ترضیعر  یلبخندم از حد گذاشتیو نم شدیآب م

 !نگاش کن چقدر خوشحاله-

 :گفت  بستیرا م شیمانتو یهادکمه کهیدر حال بنفشه

 !مامان حرص نخور-

از آنکه بهزاد چمدان را در . پس  دمیرس نییفراوان پا یرفتم. باالخره با زانو درد نییاز آن دو گرفتم و پا  چشم
آغوش به   نیاز ا  یرفتن من برپا شد. به قدر یدار براآب  یهاصندوق عقب گوجه گذاشت، بازار بغل و بو*س*ه

 .دموزن کم کر  ییلویآن آغوش شده و چالنده شدم که فکر کنم پنج ک

 .گرفتم  شیتمام شد و راه رفتن را پ یخداحافظ باالخره

به  ی. لبخنددیایب نییپا شهیباال چرخاندم تا ش یپنجره را با سرعت یرهیستن در دستگگوجه شدم و پس از ب  سوار
 ینیزم بیمن س یاز نگاهشان معلوم بود ول  یکه دلتنگ  شانیهمگ یبرا یزدم و گوجه را روشن کردم. بوق شانیرو

 .زدم و راه افتادم زدم،یلبخند م شانیوار به رو

در آمد. حدودا ده  دهیسالم ها یو باالخره صدا آمدیم نیبعد از راه انداختن ماش قهیدق کیقژ قژ ضبط تا  یصدا
اعالم کرد   شیبا صدا سیخس یکه باالخره آهنگ تمام شد و مهست  میبود دهیمشغول سالم دادن با ها یاقهیدق
 دیو آهنگ جدبا ما وداع کرد  یتا مهست تهم گذش یاقهیعشقش را به دستمان داده است. خالصه ده دق  ریزنج

 شانیکردند و جا  یخداحافظ انداختندیشانس، دو آهنگ اول که در بدنمان قر م نیزم یشروع شد. به خشکسال
آهنگ عوض کردن بود و   تینداشتن قابل ن،یماش نیا  یباال یتکنولوژ یایمزه دادند. از جمله مزا یب یرا به آهنگ

 ی. پوفمیبرقص زندیکه م  یبا هر ساز یو به عبارت میگوش بده  گذاردیکه م  یهر آهنگ به میمجبور بود نیهم یبرا
 .گوش سپردم  شدیکه پخش م  یحالیب یو به آهنگ تکرار دمیکش

 برم برم گهیدل م هی "

 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم یب
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 بایز بایز یعشق ا  شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ  یلیخ

 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان

 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 یوستیمن پ با

 برم برم گهیدل م هی

 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم یب

 بایز بایز یعشق ا  شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ  یلیخ

 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان

 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 یوستیمن پ با

 اگر از تو دورم به هر جا  اکنون

 نبندم دلم را گرید اری بر

 "بایز اری یاز آرزو و تمنا ا  سرشارم

 :و گفتم دمیکش  یاازهیخم
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چند تا دل داره  ستیبره. تازه معلوم ن خوادینم ایبره  خوادیم ستی. معلوم نستیبا خودشم معلوم ن فشیتکل-
 یپسرا نینره. تازه خوبه سلطان قلبشه و دو دل شده. البد شاعر از ا گهیدلش م کیبره و  گهیدلش م کیکه 

هم پولدار بوده، حاال  یکیخوشگل بوده و  یکیاز دوست دختراش سلطان قلبش بوده،   یکیبوده که  یامروز
نره و اون دو  ایبنده خدا مونده بره سلطان رو ول کنه  نیداره و ا گهیتا دوست دختر د چند دهیسلطان قلبش فهم

 .تا رو ول کنه

 :کش دادم و گفتم  نییلبم را به پا یگوشه  دو

 !شده یاطفلک پسره. دلم براش سوخت. بد زمونه-

 یمن خال یراه روستا را برا که  یخلوت یجاده دنیاز تهران خارج شدم و از د  زیاز اتمام آن آهنگ خاطره انگ  پس
 :پر ذوق بر لبم نقش بست و با شوق گفتم یکرده بود لبخند

 !مادربزرگ امیمن دارم م-

*** 

ساعت نتوانست مرا با  کیاز   شی. ضبط قشنگ گوجه هم بدمیروستا رس یکیاز چهار ساعت باالخره به نزد  پس
در جوابش  یو من هم هر از چند شکندیقژ قژ سکوت را م یهست که با صدا یآهنگ سرگرم کند و االن سه ساعت

 شیهاکدام از دکمه  چیاست که ه  نیهم ا اشی. جالبردینگ یدر سخنور ییکه دلش از تنها  میگویم ی"فش فش"
 .کنندیآوردن نوار کاست کار نم  رونیکم کردن صدا و ب  یبرا

ورود به  یکه راه فرع  ییتابلو دنیاده چرخ دادم. با دج یتابلوها یفرستادم و نگاهم را رو رونیرا با فوت ب نفسم
 .دمیچیپ یو داخل فرع دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس دادیآباد را نشان م  یول یروستا

و  زیاش آسفالت نشده و با آن تعداد سنگ و کلوخ رکه جاده  یساعت گذر از راه پر دار و درخت کیاز حدود   پس
غروب بود و   یکیبودم که نزد دهیرس رید ی. به قدردمیبه روستا رس کرد،یم نییرا مثل فنر باال و پا نیدرشت ماش

بود  ضیعر  یادیز یمیقد یهاخانه نیب کیبار هرا یو مشقت گوجه را که برا یخلوت بود. به سخت یلیروستا خ
 .دمیمادربزرگ در آن بود رس یکه خانه  یتا آنکه باالخره به بن بست کوچک راندمیم

روستا به شدت  یگرم و شرج  یشدم. هوا ادهیپ نیاش متوقف کردم و از ماشدر قرمز رنگ خانه یرا جلو گوجه
. کردیبر تنم نشسته بود را چسبناک م کولرمیب یآن آفتاب و در گوجه  ریکه در راه ز  یعذاب آور بود و تمام عرق

 :و گفتم دمیکش  یو سوت ستادمیدر خانه ا یمتر کیسمت در رفتم. در  دادم و به رونینفسم را با فوت ب

 !ش رو قرمز کردهاوالال مادربزرگم در خونه-

مادربزرگ را رنگ بزند و الحق هم که  یخانه یوارهاینفر را آورده تا در و د کی شیماه پ کیگفته بود که   عمو
و البته در هم به رنگ قرمز مورد  دندیرسیو نو تر به نظر م زیتم شهیاز هم  دیسف یوارهایخوب رنگ زده بود. د

 .دیدرخشیم معشوقل**ب   یمجنون و سرخ کیمن به قول شاعر همچون قلب  یعالقه
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در حد  زیمادربزرگ زنگ بگذراند، همه چ یخانه یبرا خواستندیرا صاف کردم و جلوتر رفتم. با آنکه همه م میصدا
شود، مشت  دهیآنکه خوب شن  یبرا یبا دست بر در خانه ضربه و گاه دیزمان قاجار باحرف ماند و ما همچنان مثل 

 .میزدیو لگد م

ضربه زدن و چند  گریزدم. پس از چند بار د داد،یطبل م یکه صدا  شانیرا مشت کردم و چند ضربه بر در فلز دستم
 .در، در آمد یمسن از آن سو یزن یآشنا  یمنتظر ماندن، صدا قهیدق

 ه؟یک-

 .خانوم یمنم زر-

شلق شلق برداشتن  یاز صدا  دنشیدو نیو ا دیو مسن مادربزرگ بود به سمت در دو یمیخانم که خدمتکار قد یزر
 میو در را به رو دیمعلوم بود. پس از چند لحظه باالخره به در رس اطیح یهاکییبر موزا شیهاییو گذاشتن دمپا

اش را محکم رنگ و رو رفته یاقهوه یکرم رنگش را دور کمرش بسته بود و روسر  یهابا گل یاباز کرد. چادر قهوه
نشسته بود و معلوم بود از گرما  اشیو درشت عرق بر صورت تپل و گوشت زیاش گره زده بود. قطرات رچانه ریز

 .کرده بود  نیصورتش را مز اشیشگیهم نیحال، لبخند دلنش نیهالک شده است اما با ا

 !نیخوش اومد یلیاز خانوم! خسالم بهن-

 :پر محبت مثل لحن پر خلوص از محبت خودش گفتم یزدم و با لحن شیبه رو یلبخند

 !خانوم! ممنون از لطفتون یسالم زر-

و مرا خوب چالند. حرارت  دیگرم به شدت آزار دهنده بود کش  یهوا نیآمد و مرا به آغوش گرمش که در ا  جلوتر
 یو دستانم را رو دمیکش  یبود که تمام بدنم از نو عرق کرده و نفسم از شدت گرما گرفت. پوف ادیز یبدنش به قدر

 :گذاشتم و گفتم  اشینرم و گوشت یبازوها

 .ممنونم-

 :مرا چالند و گفت شیاز پ  شیب

 .یترخانوم با مرام یهانوه یاز همه  دونستمی! از اولم میکن  یبا ما زندگ یخوشحالم که اومد یلیخ-

مرا به  نیهم یهستم و بابا هم برا ترکاریها بنوه یاست که من از همه  نیا  تیواقع میبه او بگو خواستیم مدل
 .قهرمان به نظر برسم کیدادم سکوت کنم و مثل سوپرمن  حیترج یفرستاد ول نجایا

کاش عشق و   یکه ا  کردمیلحظات آرزو م نیو در تک تک ا فشردیمرا در آغوشش م قهیدق کیاز   شیکنم ب  فکر
ترموستات داشته باشد تا در تابستان آغوش را خنک کند و در زمستان  کیآغوش را گرم نکند بلکه   شهیمحبت هم

 .آغوش پر عشق و محبت لذت بخش باشد  شهیآن را گرم کند تا هم

 :تر کردم و گفتمآمدم. لبخندم را پررنگ  رونیب نشیمرا رها کرد و از آغوش آتش باالخره

 ربزرگ کجاست؟ماد-
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 .اتاقشون خواب هستن  یتو-

 :گفتم  یاز شدت تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !خواب؟! االن چه وقت خوابه؟-

 .خوابنیم میو عوضش شب کمتر از قد خوابنیخانوم چند وقته عصرها هم م-

 !عجب-

 داخل؟ دیاریرو ب نتونیدر رو باز کنم که ماش دیخوایم-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 .شمیممنونتون م یلیخ-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .ستفهیخانوم؟! وظ هیچه حرف نیا-

به سمت گوجه رفتم و دوباره سوار آن شدم. گوجه را  عیرفت و ضامن آن را در آورد. سر اطیسمت در بزرگ ح به
 ادهیبردم و پارک کردم. از گوجه که پ اطیگوجه را داخل ح  بتیمص کیروشن کردم و آن را راه انداختم. با هزار و 

 :شدم گفتم

 !نیواسه رفت و آمد ماش کهیکوچ  یلیدر خ نیخانوم ا یزر-

 :چادرش پاک کرد، گفت یاز عرق صورتش را با گوشه  یرا بست و پس از آنکه کم در

 .میگردیو برم میریم ادهیروستا رو پ یجا. ما خودمون هم همه دیاریو ب دیببر نیماش ستین ازین ادیواال خانوم ز-

 :انداختم و گفتم  نییباال و پا یاشانه

 .هیحرف نمیا-

 ،یشمعدان یهاو البته مملو از گل بینارنج و س ،یبزرگ خانه که پر از درختان پرتقال، نارنگ اطیح یرا رو نگاهم
 :خوش عطر بود چرخ دادم و با لذت گفتم یهابنفشه و نرگس

 !نجایداره ا ییعجب صفا-

 :خانم با ذوق گفت یزر

 .دنیم حیترج نجایتهران رو به ا هاتونلیفام یچرا همه دونمیخونه بهشت خداست. نم نیآره خانوم، ا-

 :و گفتم دمیکه بر لبم شکل گرفته بود به سمتش چرخ  یلبخند با

 .گهید دوننیجا رو نم نیقدر ا -
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 :تاسف تکان داد و گفت یبه نشانه یسر

 .نطورهیواقعا هم-

تند به سمتم آمد تا کمک کند  یهاخانم با قدم یآوردم. زر  رونیصندوق عقب گوجه را باز کردم و چمدانم را ب در
 :که گفتم

 .برمشینداره! م یاصال وزن-

 .ببرمش خوامی! من خودم مه؟یچه حرف نیا-

زدم. به راه افتاد و من هم دنبالش راه  یندزد. در جوابش لبخ میبه رو یمهربان یرا از دستم گرفت و لبخند چمدان
 .افتادم

و لبخند بر لبم آورد.  دیصورت و بدنم لغز یدهیپوست داغ و عرق پوش یورودم به داخل خانه باد خنک کولر رو با
شده،  یچوبکار یوارهاید ن،یزم یدار روقرمز گل یهایدلچسب بود. قال یساده ول شهیداخل خانه مثل هم یفضا

 یرو یکوچک و بزرگ رنگارنگ سفال  یهاگلدان  شان،یقرمز رنگ با طرح نادرشاه افشار بر رو یمیقد یلوسترها
 کیهر  یفرش که رو یشده بودند و البته تابلوها دهیچ ییرایکه دور تا دور پذ  یسنت یهایپشت وار،ید یهاطاقچه

 یمانده بودند. به دنبال زر یهمه و همه مثل روز اول دست نخورده باق خورد،یاز قرآن به چشم م  یاسوره ای هیآ
اتاق مادربزرگ   یقبل از ورود به اتاق نگاهم به در بسته یرا باز کرد رفتم ول یاگوشه  یهااز اتاق  یکیخانم که در 

ردنش را نداشتم. ک  داریاما دل ب  زدیموج م دنشید یبرا یعالقه و دلتنگ  هیشب یافتاد. در آن اعماق قلبم حس
 زیهمه چ یداده بودند شدم. به قدر بیترت میبراکه   یانداختم و وارد اتاق سه در چهار متر  نییباال و پا یاشانه

 .باشد فیمن ح یهایشلخته باز یبرا یاتاق  نیشده بودند که با خود فکر کردم نکند چن دهیخود چ یمنظم و در جا

 خانوم؟ نیهست یاز اتاق راض-

 :تکان دادم و گفتم دییتا یرا به نشانه سرم

 !هیآره عال-

 با من؟ دیندار ی. کاررمیم گهیخدا رو شکر. پس من د-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .رینه. عصرتون بخ-

 :زد و گفت ینیدلنش لبخند

 .و برکت ریممنون خانوم. عصر شما هم بخ-

چرخ دادم.  نشیراه رفتم و نگاهم را از سقف تا زمتنها گذاشت. دور اتاق  دمیرا ترک کرد و مرا با اتاق جد اتاق
که   یمیقد ینقاش یکه با تابلوها  دیسف یوارهاید ش،یکمرنگ بر رو  یصورت یهارنگ با شکوفه دیسف ینیلوستر چ

دو  یقرمز رنگ که جلو یسنت یبودند، پنج پشت هشد نیبودم مز دهیکش  امیها را من در دوران نوجوانآن  یهمگ
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پهن شده بود، لحاف و  نیبر زم یموکت زرشک یدار که روقرمز رنگ گل یمقابل گذاشته شده بودند، قال وارید
 یبزرگ رو یهاها گذاشته شده بود، پنجرهآن  یرنگ رو یزرشک یاز اتاق که بالشت  یاتا شده در گوشه یتشک و پتو

خانه راه داشت، همه  یپشت اطیو ح وانیبه ا که  واریهمان د یرو یاشهیاتاق و البته در ش  یمقابل در ورود وارید
 .کرده بودند  لیبهشت تبد کیو همه اتاق را به 

خانه  یپشت اطیبه ح میجلو زیتم یشهیرا باال دادم. از پشت ش یاشهیدر ش یجلو یقدم جلوتر رفتم و کرکره چند
و با درختان شاه توت و انگورش  آوردیخانه نم یجلو اطیکم از ح  یچشم دوختم. در درختان پرتقال و نارنج و نارنگ

هم هست. لبخند بر لبم جان  باتریخانه ز ییجلو اطیح زنشان داد ا اشینرگس و رز سرخ و صورت یهاو البته گل
 :گرفت و گفتم

 !ییعجب صفا-

رمز گشاد ق  شرتیت کیگرفتم و به سمت چمدانم رفتم. در چمدان را باز کردم و پس از برداشتن   اطیرا از ح نگاهم
قرمز رنگم از  یلوازم حمام از جمله حوله یرنگم که کنارش دو خط قرمز داشت و باق دیگشاد سف  یبا شلوار ورزش

 اطیباال انداختم و به ح یا. شانهافتمیخانم را ن یاصال زر  یچرخ دادم ول ییرایرفتم. نگاهم را در پذ رونیاتاق ب
بود و اگر  ییجلو اطیاش در حخانه ییبود که حمام و دستشو نیمادربزرگ ا یخانه یایرفتم. از جمله مزا ییجلو

که در   یگاه آرامش بخش  هیبه سرعت خود را به تخل توانستیبه مستراح داشت م ازیسخت ن آمدیکه م  یمهمان
 .به او بود برساند کیدنز  اطیح

شت باز کردم و داخل شدم. دا یبلور یبرجسته یهامات با گل یاشهیآن ش  ییباال یمهیحمام را که ن یفلز در
 :پر ذوق زدم و گفتم یقرمز حمام چرخاندم و لبخند یهابا طرح دیسف یهایکاش  ینگاهم را رو

 .یکرد  یمادربزرگ رو بازساز یخوشرنگ خونه یلی! خیاقهیعمو تو واقعا با سل-

را گذاشتم و به سمت دوش رفتم. در راه  میهاحوله و لباس اتیمحتو دیسف یحمام بقچه یاگوشه  یسکو یرو
 :زدم و با شوق گفتم یکه کنار حمام بود افتاد و لبخند پر شور  ینگاهم به لگن قرمز بزرگ

 !باالست شهیهم سیپرچم پرسپول-

 میسرد بر تن داغ و هالک از گرما یدوش را باز کردم، آب ریکه ش  نیدوش رفتم. هم ریکردم و ز  ترقیرا عم لبخندم
که از پشت   ستیدر حال استراحتم خال یهامامان در گوش یهاغر زدن  یاز لذت بر لبم آورد. جا  یو لبخند ختیر

 :دیحرفش بگو یو در ادامه کند!" و نوچ نوچ  های"با آب سرد حموم نکندیدر حمام مدام بگو

 .ارهیسرش م ییدوش آب سرد چه بال دونهینم یسرم بچه بزرگ کردم که حت ریخ-

 :شروع به آواز خواندن کردم کردمیم یخنک و دلچسب آب تن یکه با آب  همچنان

 تا نداره، یدختر دارم شاه نداره، از خوشگل هی-

 کس کسونش نميدم، به همه کسونش نميدم،  به

 راه دورش نميدم، به حرف زورش نميدم، به
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 کسي ميدم که کس باشه، پيرهن تنش اطلس باشه،  به

 يرهن تنش اطلس باشه،کسي ميدم که کس باشه، پ  به

 بياد با لشکرش، شاهزاده ها دور و برش، شاه

 پسر کوچيکترش، واسه

 کسي ميدم که تک باشه، ملک باشه وملک باشه،  به

 کسي ميدم که تک باشه، ملک باشه وملک باشه،  به

 من، رفيق من، همنفس شفيق من، دختر

 انگشتر من، عقيق من، عقيق من،  نگين

 شب تار بابا، من يار بابا، شمع دختر

 اين گلستون جهان، تو گل بيخار بابا،  تو

 داره ماه نداره، یدختر دارم شاه نداره، صورت يه

 تا نداره، یخوشگل از

 اين و اونش نميدم، به همه نشونش نميدم،  به

 خواستگارش نميدم، به هر ديارش نميدم، به

 کسي ميدم که تک باشه، ملک باشه وملک باشه،  به

 تک باشه، ملک باشه وملک باشه، کسي ميدم که  به

 شهر ما بياد، با صد برو بيا بياد، شاه

 گنج و هديه ها بياد،  با

 بدم؟ آيا ندم؟ آيا بدم؟ آيا ندم؟ آيا

 کسي ميدم که کس باشه، پيرهن تنش اطلس باشه،  به

 ...کسي ميدم که کس باشه، پيرهن تنش اطلس باشه  به

 دیسف فیو ل دمیرقصیدوش م ریز خواندیم میبابا برا االتمیکه در خ  خواندمیرا م یاخودم ترانه یکه برا  همچنان
 یتخم مرغ ی. پس از آنکه خوب بدنم را شستم، شامپودمیکشیآورده بودم بر تنم م  نجایا  یکه برا  ییو قرمز نو

از آن را بر نوک   ایلوب کی یخانه بود، برداشتم و به اندازه نیا  یکوچک حمام را که به نظر تنها شامپو  یسکو یرو
جت وار انگشتانم بر  یو با حرکت چرخش دمیکش  قیعم  یوسط سرم گذاشتم. نفس قایو دق ختمیام رانگشت اشاره

 .سرم پخش کردم یتمام موها نیسرم همان اندک شامپو را ب
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را خشک کنم، از حمام  میآنکه موها  یب م،یهالباس دنیو پس از پوش دیرس انیبه پا زمیاستحمام دل انگ  باالخره
ام گرسنه که مثل معده  امینیبا ب یرانیا  یخوب برنج پخته شده یبو یبود ول یهمچنان خال اطیرفتم. ح رونیب

 دنیقبل از آنکه به آشپزخانه بروم، با د یول شدمخانه  ییرایزدم و وارد پذ ی. لبخندزدیبود، عاشقانه حرف م
بدن تپل  یکه برا  شیو قرمز رو دیسف زیر یهابا طرح گل ییحنا یراهنی. پستادمیا  میدر جا ییرایمادربزرگ در پذ

که مشغول   ییچشمانش به شال گردن کاموا یگرد رو  نکیبا ع کهیمادربزرگ هم گشاد بود، بر تن داشت و در حال
دور  یهایز پشتا  یکینشسته و به  نیبر زم کرد،یبود نگاه م یبافتن یهالیبافتن آن با تکان دادن قانونمند م

 .داده بود هیتک ییرایپذ

 :گفتم  یپر انرژ یبلند و لحن ییزدم و با صدا یلبخند

 !سالم مادربزرگ-

تا فرق سرم باال  میاز پاها  یباال آمد. نگاهش را به کند یاز حرکت متوقف شدند و سرش به آهستگ  دستانش
 یبا نگاه برد،یجلو و عقب و م اشینیب یرا رو نکشیع  کهیگذاشت و در حال  نیرا بر زم یبافتن یهالیکشاند. م

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ی. نفسکردیمشکوک به من نگاه م

 .سالم عرض شد مادربزرگ-

قاب  یزیر یهارنگش که دورشان را چروک یصورت یبرجسته یهاشک از نگاهش رفت و لبخند بر ل**ب ناگهان
 :فتگ  تیمملو از رضا یشد. با لحن یگرفته بودند، جار

 !دیسالم حم-

گرد شدند که شک ندارم   یمتر باز شد. چشمانم از شدت تعجب به قدر یبر لبم محو شد و دهانم سه سانت لبخند
 .پنگ در آمدند نگیتوپ پ کیبه اندازه و فرم 

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

 تدهیورپر یکه به عمه  خت تیریب یاون چشما  یکن  یشکل نیخودتو ا یکنی! فکر م؟یکرد  یختیر نیا  توافهیچرا ق-
 شه؟یرفته خوشگل م

 صیمن و بابا را تشخ نیشده بود که فرق ب دیشد یمادربزرگ به قدر مریباز شد. آلزا گریمتر د یسانت کی دهانم
 !دادینم

 :اش را بلندتر کرد و گفتلرزان و نازک بامزه یصدا مادربزرگ

 .یو باز کرده که بهش غذا بدشه دهنشغذا بده. فکر کنم گشنه  دیبه حم ایب یزر-

 :و گفتم دمیکش  میهانشستم. نوک زبانم را به ل**ب شیروبرو یمتر میبه سمتش رفتم و در ن عیچند قدم سر با

 !دیبابامه، من بهنازم؛ دختر  حم دیمادربزرگ من دخترم! حم-

 :چرخاند و گفت میموها یرا رو نگاهش
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 بشناسه؟ یخودمو نشناسم ک ی! من بچهد؟یحم یشد وونهید-

 :دهانم را با صدا قورت دادم و گفتم آب

 !ستمیمن دخترم مادربزرگ! من پسر ن یول-

 :که پسرانه کوتاهشان کرده بودم اشاره کردم و گفتم  میدستم به موها با

 ...فقط موهامو کوتاه کردم-

 :اشاره کردم و گفتم  نییبدنم از گردن تا پا یبا دستم به باق سپس

 !دخترم هی یول-

 :کشاند و گفت  نییپا میپاها یهاتفاوتش به من را از صورت تا ناخن ینگاه ب مادربزرگ

 .دی. برو دوستاتو گول بزن حمستیدختر ن کی هیشب تیچیه-

 یرا که در حال بافتنش بود برداشت و مشغول بافتن شد. نگاه یرنگ یو شال گردن زرشک یبافتن یهالیهم م بعد
 :ل**ب گفتم  ریبه بدنم انداختم و ز

 !برجسته باشه دیزن با گفتیم شهیخود نبود که بهزاد هم یب-

من   یمند است ولبحمداهلل خوب از آن نعمت بهره دهیبود که ش یکیزیف یبرجستگ ،یمنظورش از برجستگ البد
 !ندارماثبات دختر بودنم به مادربزرگ   یاز آن نعمت را برا  یمقدار کاف یالغر مردن

 :گفت  کردیبا لبخند به من و مادربزرگ نگاه م کهیآمد و در حال  ییرایتند به پذ ییهاخانم با قدم یزر

 .حرفتونو دمیخانوم؟ من از آشپزخونه خوب نفهم دیگفت  یچ-

 :خانم زد و گفت یزر یبه رو یلبخند مادربزرگ

 .تو دهنش یزیکه غذا بر  کنهیدهنشو باز م شهیگشنه م  یوقت اشیمثل بچگ ار،یغذا ب  دیگفتم واسه حم-

 :دیپرس یخانم چشمانش را حد امکان گرد کرد و با ناباور یبار زر نیا

 !نجا؟یاومدن ا  دیمگه آقا حم-

 :خانم زدم و گفتم یزر یکل صورتم به رو  یبه پهنا یلبخند

 .منظور مادربزرگ منم-

 .دندیبه رخ کش شتریکمرنگ را ب  یعسل  یهاهیتر شدند و آن قرنحرفم چشمانش درشت نیا  با

 :و گفت دیبه لبش کش یدست

 !دیشما که دختر-
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 :خانم گفت یدر جواب زر مادربزرگ

 !دیحم ده،یپسره تو رو گول زده؟! نگاش کن حم نینکنه ا-

مرا از ذهنش به طور کامل پاک کرده بود و از دوران  اشیبود مادربزرگ به خاطر فراموش دهیخانم حال فهم یزر
 .آوردینم ادیاز جمله والدت مقدس مرا به   یخاص یخاطره چیبابا تا به امروز ه یسالگ یو اند ستیب

 :انداختم و گفتم  نییباال و پا یاشانه

 !دی. حمدمهیاسم جد  نمیا-

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

 !دیحم یاسمو داشت  نیهم یاومد  ایبه دن یاز وقت-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .نیکردیتر اسم انتخاب منمه باکالس هیاما کاش   دونمیآره م-

 .که در جوابم به گفتن"برو غذاتو بخور" اکتفا کرد و مشغول بافتن شال گردن شد  دمیپاش شیبه رو یلبخند

 :خانم رو به من گفت یزر

 .دیتا آماده شدنش استراحت کن دیتونی. مشهیآماده م  گهیخانوم شام تا چند ساعت د-

 :زدم و گفتم شیبه رو یبود لبخند پهن میاحت کردن از خداکه استر   من

 !یمرس-

 :بود، گفت دادیها را تکان مدستش که تند و تند آن یبافتن یهالینگاهش به م کهیدر حال مادربزرگ

خوب  یلباس خوش رنگ بپوشه. غذا کیبارم  کی دنیپوش یگرفت بعد از اون همه لباس آب  ادی دیباالخره حم-
 .انقدر خوب لباس بپوشه  ادیم شیواسش درست کن که کم پ

از او   یمادربزرگ کاشتم. کم یبر لپ نرم و گوشت یطوالن یابو*س*ه عیشد و سر ترقیتا حد امکان عم لبخندم
 :فاصله گرفتم و در مقابل نگاه متعجبش با شوق گفتم

 !مون گلستون بودکه خونه  رفتیبه شما م شقهی! اگه بابام هم سلدیامادربزرگ شما معرکه-

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

مرد  کی یرفتیدونه بود! تو اگه به اون م هی ایکه حاج محمد تو کل دن  یدونیبود! م یخوب یلیبابات هم مرد خ-
 .یکامل بود

 :بلند شدم و گفتم میجا از

 .مرد کاملم کیاالن هم   نیهم-
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 .اتاقم شدم  یپر غرور زدم و راه یلبخند

 :ل**ب گفتم  ری. همچنان که به سقف چشم دوخته بودم زدمیدراز کش شیتا شده را باز کردم و طاق باز رو لحاف

 !نجایچقدر خوش بگذره ا-

 .که به خواب رفتم  دیطول نکش قهیدق ستیاز ب  شیب

* 

 !بلند شو پسر دی. حمدیحم-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیدر رخت خوابم غلت یکم

 !بهنازم ستم،یمامان من شوهرت ن-

 !بلند شو غذا حاضر شده د؟یحم یگیم یچ-

 میچشم باز کردم و در جا هیشوم. در عرض چند ثان داریفرمان داد ب عیسر امیخال ی"غذا" معده یکلمه  دنیشن با
را  میکه با بو کردن مکان جرا  سیپل یهاکردم و مثل سگ  امینیصاف نشستم. چند دور پشت سر هم هوا وارد ب

 .و مکان غذا بردم تیفیبه ک یپ دادیخانم را م یرز رینظ یب یخوب غذا یکه بو  ییبا بو کردن هوا کنند،یم دایپ

 !دیحم گهیپاشو د-

خوش غذا بر لبم شکل گرفته بود، سرم را به سمت مادربزرگ که کنار رخت خوابم نشسته  یکه از حس بو  یلبخند با
 :بود چرخاندم و با لذت گفتم

 .نیکرد  دارمیکه ب  یداره مادربزرگ! مرس ییعجب بو-

 :بود از باال به من نگاه کرد و گفت ستادهیبلند شد. همچنان که ا یگذاشت و به آهستگ  نیرا بر زم دستش

 .کنه  دارتیب اطیح یتو ل  یبا ب یبگم زر دی! بادیشده حم نیسنگ یلیخوابت خ-

 :تا حد امکان گرد شدند و گفتم چشمانم

 .کنن  دارمیبا ناز و نوازش مادرانه ب دیگفتی! حداقل مدیگ شما که مهربون بود! مادربزر ل؟یبا ب-

چرا که من  دیرسیجوک به نظر م کی شتریپرواز کرد. ناز و نوازش مادرانه؟! ب شیاهایبه آسمان رو المیخ یپرنده
. اصال دیرسیبه نظر م شهیکل  کی شتریشدم و ناز و نوازش مادرانه ب داریمادرانه از خواب ب یبا غرولندها شهیهم

تر باشد البته به شرط آنکه مامان لذت بخش یبا غرولندها نشد داریشدن از ب داریب لیبا ب دیشا م،یدیخدا را چه د
 .سرم حرکت کند ینوازش وار بر رو لیب

 !حواست کجاست؟ دیحم-
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الک پشت   داشت،یآمدم و بلند شدم. به دنبال مادربزرگ که آهسته قدم برم  رونیمادربزرگ از هپروت ب یصدا با
ل**ب   ریشد و ز یقرمز لبخند بر لبم جار یهابا گل دیسف یسفره دنیشدم. با د ییرایمانند قدم برداشتم و وارد پذ

 :گفتم

 !قهیهمه سل نیبه ا کالیبار-

 :پر شوق زد و گفت یلبخند دنمیخانم که کنار سفره نشسته بود، با د یزر

 !خانوم نیخوش اومد-

خانم که  یشده و کنار سفره نشستم. نگاهم را به زر دهیغذا کش  یزدم و به دنبال منبع بو شیبه رو قیعم  یلبخند
را تر و خودم را  میهادر بشقاب بود، دوخته بودم و با زبانم ل**ب ییبزرگ رو ریبرنج داخل کفگ ختنیدر حال ر

 یاز برنج، بشقاب را به دستم داد. به تپه  شقاب. پس از پر کردن بکردمیخوش طعم م یغذاخوردن آن   یآماده
 یجور کی خواستیممکن را اشغال کرده بود چشم دوختم. دلم م یکه در بشقابم تمام فضا  یبزرگ و مرتفع برنج

 یبا قاشق و چنگال به محتوا دیچطور با دانمیغذا نخوردم و نم  یُپر نیبه ا یتا به حال در بشقاب میبه او بگو
 .زندینر رونیها از بشقاب بکه برنج  نمبشقاب حمله ک

 خانوم؟ دیخوایخورش م-

 :لبخند نگاهش کردم و گفتم با

 .دارمینه، خودم برم-

. در دل ختمیبرنجم ر یرو یمجلس یلیچرب و چ یهامهیاز آن ق  توانستمیبه سمت ظرف خورش رفت و تا م دستم
خانم هاج و  یکه مادربزرگ و زر  خوردمیها غذا ممثل غارت زده یکردم و شروع به خوردن کردم. طور  یاله  تین

چه  اشیمحل ییخانم با تمام مواد غذا یدستپخت زر یغذا  دانستندیها که نم. آخر آنکردندیواج به من نگاه م
 ی. شک ندارم اگر شاعرکردیم خودید باز خو  داشتمیدوست م دیگرام را شد  یداشت و مرا که معده یطعم و عطر

 .نوشتمیم یمحل یبه غذاها امیعشق عرفان  یشعر برا وانیمثل موالنا بودم حداقل سه د

در  زندیسرم غر نم یمامان باال نکهیخانم شروع به جمع کردن سفره کرد و من خوشحال از ا یاز اتمام غذا، زر  پس
صد بار تکرار  دیمامان با یو مسخره که طبق خواسته زینفرت انگ یهاجمع کردن سفره کمکش کردم و از آن تعارف

از کار را من و   یمین یو با خوشحال اوردمی." بر زبان ندیاگه دست به سفره بزن  بخشمیکه "خدا شاهده نم  کردمیم
 خواستمیمن که کمک م م؟یآوردیبر زبان م دیرا چرا با ییکذا  یهاتعارف نیخانم انجام داد. آخر ا یرا زر گرید مین
 !بود میکمک کردنشان از خدا  کهیدر حال بخشمیبه خدا هر کس مرا کمک کند نم گفتمیبه دروغ م دیبا

 یاو به سراغ مادربزرگ رفتم و کنارش نشستم. مشغول بافتن بود و ذره دیجمع کردن سفره به اتمام رس تینها در
ام در حال سر رفتن حوصله گریکل خانه چرخ دادم. د  یگاهم را رو. سرم را چرخاندم و ندادیحواسش را به من نم

 :و گفتم دمیکش  ی. سوتفتادا  ییرایپذ یمیقد کیگروند  ونیزیبود که ناگهان چشمم به تلو

 ن؟یمادربزرگ ماهواره هم دار-

 :گفت  کردینگاهم م جیگ  کهیدستش گرفت و به من کشاند. در حال یبافتن یهالینگاهش را از م مادربزرگ
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 م؟یدار یچ-

 :اشاره کردم و گفتم  ونیزیتلو به

 ن؟یدیپسر د کیبغل  یرو تو حجابیدختر ب کیتا حاال توش -

 :کرد و گفت  یاخم

ت مدمید شیآره چند سال پ-  !ییزایچ نیو دنبال ا جنبهی. هنوزم که سر و گوش 

 عمو براتون ماهواره هم نصب کرده؟  یعنی یوا قا؟یدق شیچند سال پ-

 ...ونیزیتلو یخبر تو یاز خدا ب  یاون دخترا  ستین ادتیزمان شاه  ش،یپسر! چند سال پ یجیتو چقدر گ دیحم-

 :و آهسته گفت دیلبش را گز یگوشه

 .استغفراهلل-

 :کش دادم و پکر گفتم  نییدو سمت لبم را به پا هر

 !نیپس ماهواره ندار-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 ده؟یجنبیشم مسر و گو یمن ک   نمیبب دیخب حاال بگ-

 :گفت  د،یپاشیم میبه رو یالبخند بامزه کهیگرفت و در حال  طنتیرنگ ش نگاهش

! فکر نکن اون ینیکه دخترش رو بب  یستادیمیوا یحاج خانوم محبت یپشت در خونه یرفتیها که مهمون موقع-
 !رهیم ادمیروزا رو 

 :آهسته گفتم  ییزدم و با صدا ثانهیخب یلبخند

 !هم بلهخب پس بابا -

 :بلندتر از قبل گفتم ییصدا با

 کرد؟یکار م  یحاال دختر  حاج خانوم چ-

 .شونجلو در خونه یرفتیم ینبود و ه التیخ نیتو ع یول ذاشتیمحلت نم-

 :ل**ب آهسته گفتم  ریز

باهاش دوست  دادهیم ریگ  دادنیکه پا نم  ییبه دخترها یبوده که حت هاشیریپسر س نیما هم از ا ی! بابایب ک-
 .هاستدوست یبارز آب یهایژگیاز و  نیبشن! البته ا

 د؟یحم یگیم یچ-
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 :و گفتم دمیپاش شیبه رو یلبخند

 !یچیه-

به دنبال  یساعت کیو بلند شدم.  دمیکش  یدوخت. پوف یبافتن یهالیرا از من گرفت و دوباره به آن م نگاهش
 یرا فشردم ول ونیزیروشن و خاموش کردن تلو یکردم. با شوق دکمه  شیدایگشتم تا باالخره پ  ونیزیکنترل تلو

 :به کنترل زدم و گفتم ینشد. با دستم مشت جادیا  ونیزیدر تلو رییتغ یاذره

 !یلعنت-

 :موقع مادربزرگ گفت همان

 .ستیبه برق ن-

 :و گفتم دیبه سمتش چرخ سرم

 ؟یچ-

 :گفت  ردیبگ یبافتن یهالینگاهش را از م آنکهیب

 .زیبه پر یرو نزد ونیزیتلو می. اون سستیفتم به برق نگ-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !داره یمن فکر کردم مشکل فن یوا-

 یچرخ دادم باالخره دوشاخه واریو د ونیزیتلو زیم نیرفتم و پس از آنکه سر مبارکم را ب ونیزیسمت تلو به
تمام تمرکزم را به  کهیچشمانم گرفتم و در حال ی. دو شاخه را جلودمیکش  رونیو با دستم آن را ب افتمیرا  ونیزیتلو

 :آن داده بودم گفتم

 ...کی! من امیواقع یابندهی ندهیجو کیم! من نابغه کیاوه من -

 !دیحم-

 .گفتم  یکشدار  یو "بله" دیبه سمت مادربزرگ چرخ سرم

 رون؟یب یرو آورد میبود. چرا اون س ونیزیپشت تلو زیپر-

. به ناچار دوباره دمیچرخیدور خودم م شتریب کردمیم یسع شتریگرد از تعجب نگاهش کردم. هر چه ب  یچشمان با
به دنبال  واریبا حرکت دستم بر د انینایبردم و مثل ناب واریو د ونیزیتلو زیم انیکوچک م  یدستم را در آن فضا

فرو بردم و  زیتکان در پر کیکردم و دو شاخه را با هزار و   دایرا پ زیباالخره پر قهیگشتم. پس از چند دق  زیپر
 .از ته  دل گفتم  ی"شی"آخ

 .نداشت که نداشت یادهیفا یور رفتم ول ونیزیروشن کردن تلو یبا کنترل برا دوباره

 :گفت  د،یکه تالش فراوان مرا د  مادربزرگ
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 .شنش کنروش رو یدهایبا کل-

اند شده دهیپوس شیهایاگر دارد قطعا تمام شده و باتر  ایندارد  یافتاده بود که کنترل باتر  امیکه تازه دو هزار  من
داد و روشن شد  یجرقه مانند فیضع یکردم تا باالخره صدا  یباز نشییپا یهارفتم و با دکمه ونیزیبه سمت تلو

 .بود یاهفش فش مسخر  یو صدا تنها صدا یکامال برفک  ریاما تصو

 .فرستادم رونیرا خاموش کردم و پر حرص نفسم را با فوت ب ونیزیتلو

در  یکاریاز ب  شتریب یکاریب نیبا خودم فکر کردم چه کنم تا از ا زدمیقدم م ییرایشدم و همچنان که در پذ بلند
پررنگ بر لبم شکل  یخطور کرد. لبخند به ذهنم امیچرا ناگهان فکر دفتر نقاش دانمیزجر نکشم. نم امیپدر یخانه

 :گفتم  طنتیگرفت و با ش

 !ستنهیگز  نیغر بزنه بهتر  دنمیکش  یکه به نقاش  ستیحاال که مامان ن-

رفتم و کنار مادربزرگ  ییرایبه پذ یآوردم. با خوشحال  رونیرا ب امیمداد رنگ یو جعبه یاتاقم شدم و دفتر نقاش  یراه
 ییرایپذ یاراد  ریغ  یفکر کنم دست به کار شدم. به طرز دنیآنکه قبل از کش  یرا باز کردم. ب امینشستم و دفتر نقاش

بافتن در آن صفحه  یبه همراه مادربزرگ در حال بافتن دنیکش  یو خودم را در حال نقاش دمیمادربزرگ را کش یخانه
 :. مشغول رنگ زدن شده بودم که مادربزرگ گفتدمیکش  ریبه تصو

 !دیحم یکارا بلد نبود  نیتو که از ا-

شد. مادربزرگ  دهیدوخته شده بودند، کش امیبه نقاش نیپر تحس یباال آمد و نگاهم به چشمانش که با نگاه سرم
بودند که  یتنها کسان امرزمیاو و پدربزرگ خدا ب  می! اگر بگوکندینگاه م نیرا با تحس میهایهنوز هم نقاش

هم که بر در و  نیا  لیام. دلدروغ نگفته کردند،یم قیتشو دنیکش  یرا دوست داشتند و مرا به نقاش میهاینقاش
بزرگ و مادر کردیفوت نم شیبود. اگر پدربزرگ ده سال پ نیاست هم  زانیمن آو یهایها، نقاشتمام اتاق وارید

اش به خود ر اسمش در شناسنامهاز حضو  شهیکه با تمام وجود عاشقش بود و هم  یاز شوک از دست دادن مرد
 نیو اکنون تا ا شدندیبه هنر خواندن من م یها مادر و پدرم راضآن  تیچه بسا با حما گرفتینم مریآلزا  د،یبالیم

 !نبودم قمیحد جا مانده از عال

 !یگرفت  ادیهنر رو از کجا  نیا  ینگفت دیحم-

 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم  یلبخند

 !گرفتم  ادیخودم -

 :زد و گفت میبه رو داریمعن یلبخند مادربزرگ

 .هم از محمد آقا بکش ینقاش کیپس -

 :و گفتم دمیبخش یشتریب یلبخندم ژرفا به

 !چشم، حتما-
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را دوست  گریکه با عشق بر زبان آورد، پدربزرگ بود. او و پدربزرگ همچنان که همد  ییاز "محمد آقا"  منظورش
از   ریبود که پدربزرگ مادربزرگ را غ دهیکس تا به حال نشن  چیائل بودند و ههم ق یبرا یاژهیداشتند، احترام و

 .از "محمد آقا" خطاب کند  ریمادربزرگ او را غ نیخانم" صدا کند و همچن نتی"ز

از دو   شیپدربزرگ بکشم. فکر کنم ب یاز چهره  ینقاش کیشدم و دست به قلم بردم تا  االتمیفکر و خ الیخیب
 یادیو هم زمان ز دیایاز آب در ب  یکه عال  دادمیبه خرج م یادیبودم چون هم وسواس ز دنیمشغول کش یساعت
 .گذشتیم دمیکه کش  یاحرفه ینقاش نیاز آخر

از دفتر که سخت مرا مشغول کرده بود فرو برده بودم،   یتمام شد و من که تمام مدت سرم را در برگ ینقاش باالخره
پر ذوق زدم و با شوق  یدوخته شده بود، لبخند امیر لذت مادربزرگ که به نقاشنگاه پ دنیسرم را باال آوردم. با د

 :گفتم

 ن؟یدوستش دار-

 :پر غرور و افتخار گفت یبا لحن کردیم هیپر محبت به من هد یلبخند کهیرا به من کشاند و در حال نگاهش

 !پسرم کنمی! من به تو افتخار مدیحم هیعال-

و از  کردیخطاب م دیمهم نبود که مادربزرگ مرا حم میبرا گری. ددمیگنجیشدت شور و شعف در پوستم نم از
 یزیهمان چ کرد؛یبود که به من م یافتخار  کردیشاد و خوشبخت م دیکه مرا شد  یزینظرش پسرش بودم، تنها چ

 .مرا از آن محروم کرد شهیکه مامان هم

*** 

 !پاشو پسرم دیحم-

و مهربان  نینمک یشدم. نگاهم را به مادربزرگ که با لبخند داریب کرد،یحرکت م میموها یکه البال  یتحس دس با
 به من چشم دوخته بود، کشاندم و گفتم: صبح شده؟

 :سر داد و گفت نیدلنش یاخنده زیر

 .ظهرم شده تازه. وقت ناهاره-

 :گرد از تعجب نگاهش کردم و گفتم  یچشمان با

 !دم؟یخوابظهر؟! مگه چقدر -

 .کردم. بدون تو ناهار خوردن صفا نداره  دارتیست اومدم ب. چون ناهار آمادهیدیخواب یلیخ-

 .صورتم زدم یبه پهنا یرخت خوابم نشستم و لبخند در

 !مادربزرگ عاشقتونم-

 :گفت  طنتیپر ش یکرد و با لحن  یاخم
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 .که چشم تو گرفته بزن  یحرفا رو واسه اون دختر نیبرو ا-

 :شد و گفتم ترقیعم  لبخندم

 .زنمیبه اونم م-

 :جا به جا کرد و گفت اشینیب یگردش را رو  نکیع

 .که سرگرم بشم  یاریخوبه، واسه منم نوه ب-

 :سر دادم و گفتم یاخنده

 !چشم حتما-

گرفت. پس از خروجش با همان   شیرا پ ییرایآهسته راه پذ  یهاداد و بلند شد. با قدم هیتک نیرا به زم دستش
بود  دنیخانم که سر سفره نشسته و مشغول برنج کش یرفتم. به زر رونیکه بر ل**ب داشتم از اتاق ب  یلبخند
 یهاغر زدن  یخال یو به جا دمیپاشآشپزخانه شدم. با مشت شلپ و شلوپ آب به صورتم   یزدم و راه یلبخند

 کیمادربزرگ آمدم  یکه به خانه  یشدم. از روز ییرایپذ ینم راهصورتم را خشک ک آنکهیمامان لبخند زدم. ب
خانم،  یزر یدل بستم. از مهربان نجایاز تهران به ا  شیخوش گذشت که ب یمدت به قدر نیو ا گذردیم یاهفته
 قیو البته تشو شیهایمادربزرگ، بامزگ یگرفته تا محبت و مهربان  شیهارفتن هاش و قربون صدقخوشمزه یغذاها
 یهفته کیکه   میبگو دیرا هم با نیاند. البته اخانه کرده نیا  یدلبسته دیهمه و همه مرا شد شیهانیو تحس

بروم و  اطیرا به ح زکنم امرو  جادیا  یآنکه تنوع  یدارم برا میام کرده است و تصمخسته یلیتمام در خانه ماندن خ
بعد از ظهر انجام شود، ظهر را به پشت بام  دیبا یاریخانم گفته است که آب یها آب بدهم اما چون زربه باغچه

سرخ پوش و سرخ دل مورد  میدرست بشود و فوتبال فردا را که ت ونیزیتا تلو دهمیم یو آنتن را تکان رومیم
اما از آن جا که   شودیرفتن محسوب نم رونیرفتن، ب اطیپشت بام و ح بهام دارد را از دست ندهم. هر چند عالقه

 حیاست ترج  یقدم زدن در روستا کار دشوارتر ادهیاست و پ  یکار دشوار  ییجلو اطیآوردن گوجه از در ح  رونیب
 .داشته باشم یادرون خانه یهاگردش  دهمیم

 یپشت اطیح یو پس از کمک در جمع کردن سفره راه میاز عزا در آورد  یخانم دل یزر رینظیخوش طعم و ب یغذا  با
 .شدم

 یهاو از پله دمیکش  قیعم  یاش به پشت بام برسم. نفسپله نیگذاشتم که پس از باالتر  یطور بلند را یهیچهارپا
اگر مامان   دانمی. مدمیپشت بام پر یقدم بلند رو کیو با  دمیپله رس نیباال رفتم. باالخره به آخر هیچهارپا یچوب

اما مامان که   دارمیبرنم هایاطیاحتیب نیرا نشکنم دست از ا میکه تا دست و پا  زدیغر م  کیبود هزار و  نجایاالن ا
 .همچنان در حال استراحت بودند میهانبود و من گوش

 دیتابیمتفکرم م یکه بر پس کله  یگشتم. آفتاب داغ  ونیزیجلو رفتم و به دنبال آنتن تلو یپشت بام چند قدم یرو
 امیزندگ دادمیامشب را از دست م  یاز گشتن در پشت بام نداشتم. اگر باز  ریغ  یراه یسرم را به درد آورده بود ول

اکنون به مرحمت بابا آه در   یول دمید نترنتمیا  یبسته یاندهرا هم به لطف بازم شیپ یهفته ی. بازرفتیبر باد م
 .کنم  نیرا تام ازمیمورد ن نترنتیبساط ندارم که ا
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 یآن دست به کار شدم. از باال  میتنظ یو برا افتمیافتاده بر پشت بام را   گشتن، آنتن  قهیپس از چند دق باالخره
که من به   یبا هر تکان ونیزیتلو یو صدا ریخانم را صدا کردم که خبر از تصو ینسبتا بلند زر ییپشت بام با صدا

 .بدهد دهم،یآنتن م

 نییپا هیچهارپا یهاشد. شاد و خندان از پله میجانمان در آمد و باالخره تنظ وقفهیساعت تالش ب میاز ن  پس
 یخانم که رو یباغچه را آغاز کنم نگاهم به مادربزرگ و زر یاریرا برداشتم. قبل از آنکه آب اطیآمدم و شلنگ ح

 :خوردن بودند افتاد و گفتم یچا حالپهن کرده بودند، نشسته و در  وانیکه بر ا  یکوچک  یچهیقال

 !د؟یخوریم یگرم چا  یهوا نیا  یتو-

 :مهربان زد و گفت یخانم لبخند یدو نگاهشان را به من کشاندند. زر هر

 .میبخور یچا شهیهم میما عادت دار-

 :زد و گفت ینیلبخند نمک مادربزرگ

 .خورمیقول دادم نخورم، نم اریچون به داد یهوا شربت بخورم ول نیا  یمن که دوست دارم تو-

 :گرد از تعجب به مادربزرگ نگاه کردم و گفتم  یچشمان با

 ه؟یک  گهید اریداد-

نگاه  شیکه او با عشق به فنجان چا  یچشم دوخت. طور شینگاهش را از من گرفت و به فنجان چا مادربزرگ
 .کردمیام، نگاه نممورد عالقه کنیمن به مسلمان، باز کردیم

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 !نجکاو شدمکه ک  دیمادربزرگ بگ-

 :که بر ل**ب داشت گفت  یقیسرش را باال آورد و با لبخند عم مادربزرگ

 .هیخوب یلیمرد خ-

 :گفتم  یباال رفتند و با ناباور میابروها

 !یکنیفکر م یاریب دیپدربزرگ جد کیواسم  نکهیبه ا یاوه مادربزرگ نگو دار-

 یکه صورتش سرخ شد. همچنان که گنگ به خنده  دیخند یبلند سر داد. به قدر یاخانم خنده یحرفم زر نیا  با
که از قرار معلوم دوست پسر مادربزرگ است فرو رفته بودم. با   ار،یاو چشم دوخته بودم به فکر داد  یمستانه

 نیحس یهادارد که با اسم یبیو غر بیعجهم سن و سال مادربزرگ باشد اسم   دیخودم فکر کردم از آنجا که با
 !دیآیها اصال جور نمآن زمان  یخان یقل

خانم که  یزر قهیشد. پس از چند دق شیچا دنیکه به گمانم متوجه حرفم نشده بود، مشغول نوش  مادربزرگ
 :چشمانش بود، گفت یگوشه  یهااش بند آمده و در حال پاک کردن اشکخنده
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خانوم بزرگ به  ینهیمعا یدکتره که هر ماه برا ی! منظور خانوم بزرگ آقاد؟یزنیم هیچه حرف نیخانوم جان ا-
 .انیشون مخونه

 :را باال بردم و گفتم میاز ابروها  یکی

 نجا؟یا  ادیدکتر م-

 :حرکت داد و گفت نییبه پا دییتا یخانم سرش را به نشانه یزر

ن روستا برن، دکتر بهشو یبار به بهدار کی یکه ماه  رنینم رونیاز خونه ب  ادیکه خانوم بزرگ ز  هیآره، چون چند وقت-
 .زنهیسر م

 زنه؟یصداش م کی! حاال چرا مادربزرگ به اسم کوچیاختهیفره ی  عجب! چه دک-

 :بار مادربزرگ در جوابم گفت نیا

 .مونهیمثل پسر خودم م-

 :را به من کشاند و افزود نگاهش

 .دیاز تو هم بهتره حم  یحت-

 :گفتم  یاز شدت تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !از منم بهتر؟  یحت-

 :زد و گفت یلبخند

 .ترههم با معرفت یلیآره، خ-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 .شد پاداش ما نمیا-

در دستم مانده  کاریکه ب  یآب را باز کنم و شلنگ قرمز  ریشدم تا ش نیزم ریز یتکان دادم و راه نیرا به طرف سرم
 .دها تف کنبود آب به باغچه

 یبر سر و صورت خودم هم آب یبودم که البته هر از چند اطیح یهاباغچه یکه مشغول آب پاش  شدیم یساعت کی
 ی. همچنان که مشغول بودم صدادیچسبیم دیشد دنیآب پاش  نیبود که ا یگرم و شرج  ی. هوا به قدردمیپاشیم
 .خانم در آمد یزر

 !هاشهیخاک نرم م نیآب بد  نیاز ا  شتری. بهیخانوم فکر کنم کاف-

را بستم. پس از  ریرفتم و ش نیزم ریرها کردم و به ز نیگفتم. شلنگ را بر زم  یرا به او کشاندم و "باشه"ا نگاهم
رفتم. با  وانیکردم و به ا  یکیها را دو تا نسبتا تند پله یهاکرد. با قدم  میخانم صدا یزر نیزم ریآمدنم از ز  رونیب

 :کرد و گفت  اشارهرنگ کنار مادربزرگ   دیسف یفلز یدستش به صندل
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 .ارمیب یبراتون چا دینی. بشدیخسته نباش-

 :باال بردم و گفتم یرا به عالمت نه دستم

 .ستمیبخور ن یگرما چا  نیا  یمن تو یدستتون درد نکنه ول-

 :سر داد و گفت نیدلنش یاخنده

 ارم؟یبراتون ب دیدوست دار یپس چ-

 :و گفتم دمیپاش شیبه رو یلبخند

 .یچیه-

 !شهیکه نم  ینجوریآخه ا-

 :نشستم و گفتم یصندل یرو

 .راحتم ینجوریچرا نشه؟ من که ا-

 یبافتن یهالیبه هم خوردن م یصدا وانیحاکم بر ا یکرد. تنها صدا  اریانداخت و سکوت اخت  نییباال و پا یاشانه
 :و گفت دیو پر صدا کش قیعم  یخانم نفس یدر دستان مادربزرگ بود. زر

 .بهتون بگم دیرو با یزیچ کیراستش خانوم -

 :دمیشد و پرس دهیکش  شیکنجکاوانه به سو  نگاهم

 رو؟ یچ-

 :گفت  کردینگاه م نیبه زم کهیو در حال دیرا از من دزد نگاهش

هفته  نیدختر دارم که دکترا گفتن انشاهلل آخر ا کیفقط  ایمن از تمام دار دن ینه ول ایهست  ادتونی دونمینم-
 .شمیو اگه خدا بخواد نوه دار م ادیم ایش به دنبچه

 :گفتم  یزدم و با خوشحال یلبخند

 .انشاهلل  یتا دخترتون بچه دار بشه. به سالمت نیچهار سال دعا کرد ادمهی! هیکه عال  نیا-

 .پر محبت و تشکر به من چشم دوخت یرا باال آورد و با لبخند سرش

 .شمیم ونتونیمد یلیخ دیازتون دارم که اگر قبول کن  یاخواسته کیممنون خانوم. انشاهلل. فقط -

 :گفتم  عیسر

 ؟یاچه خواسته-

 :انداخت و آهسته گفت  نییرا پا سرش



 

 
64 

 .دخترم شیبرم بابل پ یاکه دو هفته-

 :سرش را باال آورد و گفت آهسته

 .مدت کنارش باشم نیا  دیاگر بذار  کنمیبه خدا دعاتون م-

 :کردم و گفتم  ترقیرا تا حد امکان عم لبخندم

 .که دخترتون تنها نباشه  دیهم بر دیبا یو حت دیتونی! البته که مد؟یزنیکه م  هیچه حرف نیا-

 :کرد و گفت  یامادربزرگ اشاره به

 د؟یایکارها برم  یاز پس همه  دیمطمئن-

 :تر کردم و گفتمپررنگ نانیرا با اطم لبخندم

خونه رو انجام بدم و  یغذا درست کنم و کارها  هیمادربزرگ هم که حالشون خوبه و فقط کافالبته که مطمئنم! -
 .هم باهشون صحبت کنم یکم

 :زد و گفت قیعم  یلبخند

 .بده خانوم. آخر و عاقبتتون خوش باشه رتونیخدا خ-

*** 

خوشحال  یبرود به قدر تواندیخانم گفتم م یعصر که به زر  روزیشدم. از د داریتلفن خانه از خواب ب یبا صدا صبح
 کیسفرش را جمع کرد و بعد از  لیساعت بعد از اجازه دادن من هم رفت و بار و بند میشد که حد نداشت. ن

را ترک کرد. من که فکر  نجایبود ا فرستاده شیکه دامادش برا  یمفصل خانه را ترک کرد و با آژانس یخداحافظ
آمدن گرفته است معلوم بود فقط منتظر   یخبر داد که اجازه ین تلفنچو یرفتن بود ول یاز قبل آماده  کنمیم

 .من بود یاجازه

 ؟یچ-

تلفن را  ینشسته و گوش ییرایکوچک پذ  زیرفتم. کنار م ییرایمادربزرگ رخت خوابم را رها کردم و به پذ یصدا با
تلفن وصل بود به گوشش چسبانده  یفر خورده یمشک میصحبت کردنش که به س یژهیکه محل و  یبرعکس، طور

که   یتا حرف کس گفتی" میمدام "چ ندبل یصدا را به دهانش چسبانده بود، گرفته بود و با صدا دنیو محل شن
 .با مادربزرگ حرف بزند را بشنود زدیخط زور م یآن سو

" ؟ی"چ گریبار د یم. وقترا از دستش گرفته و درست کنار گوشش قرار داد یتند به سمتش رفتم و گوش ییهاقدم با
زدم و نگاهم را  شیبه رو یبه من چشم دوخت. لبخند نیپر تحس یبر لبش آمد و با نگاه تیاز رضا  یگفت، لبخند

 :ل**ب زمزمه کردم  ریدوختم و ز شمچ دادیکه ده صبح را نشان م  وارید یاز او گرفتم. به ساعت رو

 منه؟ یخونه بر عهده نیا  یکارها  یامروز همه  یعنی-
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 نکشینگاهش کردم با چشمان درشت سبز رنگش که پشت ع یام زد و وقتبا دست تپل و گرمش بر شانه مادربزرگ
 :تلفن اشاره کرد و گفت یبودند به گوش بایفوق العاده ز

 .باهش حرف بزن ایب نجاست،یا  دیآره حم-

 :را به سمتم گرفت و گفت یگوش

 .دوستته-

هر  پنداشت،یصدا کرده و بابا م دیبود مادربزرگ مرا حم دهیفهم ین از وقتنداشتم مامان پشت خط بود چو شک
 .دوست من است گفتیبه او م زدیوقت با مادربزرگ حرف م

 ییتلفن را گرفتم و به گوشم چسباندم. با صدا یگوش  میهاگوش  یآرامش برا  یو با آرزو دمیکش  قیعم  ینفس
 :آهسته گفتم

 .الو-

 یحالم رو بپرس یبارم زنگ نزد کیسرم مادرتم که  ریمعرفت نمک نشناس! خ یب یزهرمار! دخترهالو و کوفت! الو و -
 !ت خاموشهوامونده لیو االنم دو روزه که اون موبا

 .پرت شد لمیآروم باش مامان! سرم شلوغ بود که حواسم از موبا-

 .یکاریاونجا ب  دونمیکس هم ندونه، من که م  چینکن که سرت شلوغ بوده! ه یباز لمیواسه من ف-

 :را پر حرص فوت کردم و گفتم نفسم

 . هوم؟میکن  یخداحافظ یندار یخب اگر کار-

 :بلند گفت ییصدا با

شد عاقبتم!  نیبزرگت کردم حاال ا دمیهمه سال زحمت کش نیچه وضع حرف زدن با مادرته؟! ا نیپررو ا یدختره-
 ؟یکنیم یحوصلگیواسه من ب ،یتو رو ببخشه و برگرد یبه بابات التماس کن نکهیا  یاون روستا به جا  یرفت یپا شد

تنگ  شیهاغر زدن  یمن برا گانیگوش را  ی. معلوم بود دلش برادمیبلند کش یاازهیو خم دمیدراز کش نیزم یرو
 .جز گوش دادن بدون اعتراض نداشتم یشده است و من راه

مادراشون رو دارن  یچقدر هوا نیمردم رو برو بب یکردم؟ دخترا  تیکه من ترب  یهست یواقعا که تو چجور دختر-
 !یمن گوش بد یبه حرفا یستیحاضر ن یتو حت یول دوننیو قدرشون رو م

پخش  ییرایدر پذ شیصدا زد،یسرم گذاشتم. همچنان که مامان غر م ریرها کردم و دستم را ز نیزم یرا رو یگوش
و چشم بستم. کم کم خواب به سراغم آمد و  دمیکش  یبلند یازهیخواب آلوده بودم خم یلیو من که خ شدیم

 .زدیغر م  اناو سپرده شده است همچن  یبه غرها امیگوش مجان  کردیمامان که فکر م

*** 
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 .اتاقت بخواب  یپاشو برو تو دیحم-

 :و گفتم دمیکش  یاازهیچشم باز کردم و به مادربزرگ که تند و تند در حال بافتن بود چشم دوختم. خم یسخت به

 ساعت چنده؟-

 .دونمینم-

ساعت دوازده ظهر چشمانم تا حد امکان گرد شدند. با دست بر  دنیکشاندم و با د  وارید یرا به ساعت رو چشمم
 !امامروز ناهار درست نکرده  یآوردم که برا  ادیو به  دمیسرم کوب

صلوات  نیل**ب چند  ریگذاشتم و ز  یمیقد خچالی یرهیدستگ یبلند شدم و به آشپزخانه رفتم. دستم را رو عیسر
 دایقبل پ یمانده از روزها ییغذا  خچالیمن و مادربزرگ در  یرفع گرسنگ یفرستادم و دعا کردم در راه خدا برا

 .مدیکش  قیعم  یشود. چشم بستم و نفس

 .تو دیبه ام ایخدا-

 دنیچشم باز کردم. با د زدیام مبر تن گرما زده خچالیکه از   یرا باز کردم و پس از حس باد سرد خچالیدر  آهسته
آوردم. "خدا رو   رونیها را بپر شوق زدم و قابلمه یها بود لبخنددر آن روزید یغذاها  یکوچک که باق  یدو قابلمه

 .گرم کردنشان روشن کردم  یگفتم و گاز را برا  یشکر"

 :گفتم  رفتم،یم ییرایسفره و بشقاب به دست به پذ کهیساعت غذا گرم شد و من در حال میاز ن  پس

 .مادربزرگ غذا حاضره-

 :گفت  کردیمتفکرانه به من نگاه م کهیجا به جا کرد و در حال اشینیب یرا رو نکشیع  مادربزرگ

 کجاست؟  یپس زر-

 :گفتم  کردمیهمچنان که سفره را پهن مزدم و  شیبه رو یلبخند

 .دخترش شیرفته پ-

 :تکان داد و گفت یسر

 !دیحم یستیتو که غذا درست کردن بلد ن-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 !نیپس هنوز من رو نشناخت-

املت و   مرو،یکه پختنشان را بلد بودم ن  ییلحن پرغرورم بر روح پر فتوحم لعنت فرستادم چرا که تنها غذاها یبرا
و  مروین انیروز در م د،یایخانم ب یکه زر  یتمام هنر من تا زمان شودینم داینودل بودند که چون نودل در روستا پ

 .املت درست کردن خواهد بود

 :را خوردم و گفتم ختمیخودم ر یهر چه غذا برا یادیکردم. با ولع ز  دنیقابلمه را باز کردم و شروع به غذا کش در
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 .نیکن  دارمیبخوابم. عصر واسه فوتبال ب رمیخب مادر بزرگ من م-

 ؟یواسه چ-

 :که گفتم  افتدیهم زمان فوتبال اتفاق م یزیبا خودم فکر کردم که چه چ یکم

 .دیکن  دارمیقبل از غروب ب-

 .باشه-

 :مکث افزود یاز کم  پس

 .هم بکش یواسم نقاش-

 :زدم و با شوق گفتم شیپر ذوق به رو یلبخند

 ؟یاز ک-

 .یپشت اطیح یاز خودمون تو-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 !حتما-

رخت خواب  ینمونه به اتاقم رفتم و رو یکدبانو  کیها مثل و مخلفاتش را جمع کردم و پس از شستن ظرف سفره
 .ام رها شدمپهن شده

 عیشلوارم سر یسیو متعاقبش خ دیچیکه در دلم پ  یکه با حس درد  گذشتیساعت از خواب رفتنم نم میاز ن  شیب
 :بلند گفتم ییخون با صدا یهالکه دنیرا کنار زدم و با د میرو دیسف یچشم باز کردم. ملحفه

 !اوردمینه، ن یوا-

 :گفت  آمدینگران به سمتم م کهیاز چند لحظه در اتاقم به سرعت باز شد و مادر بزرگ در حال  پس

 شده؟ یچ-

 :زدم و گفتم شیبه رو یمصنوع یکردم و باالجبار لبخند  میرا پشتم قا ملحفه

 که؟  نینداره تنها باش بی. عگردمی. زودم برمرونیبرم ب دیفقط با ،یچیه-

 :گفت  قیعم  ینفس دنیاز نگاهش رفت و پس از کش  ینگران

خونه رو  نیهمه ساله که خودم ا نی! استمیپسر! باشه برو من که بچه ن یدادیمن رو به کشتن م یداشت-
 !چرخونمیم

 :تر کردم و تند گفتملبخندم را پررنگ باالجبار
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 .گهید رمیباشه م-

و وارد توالت  دمیدو ادیرفتم. با سرعت ز رونیبلند شدم و از اتاق ب عیرا درون رخت خوابم مچاله کردم و سر ملحفه
 یمانتو کیکردم و بعد با دو به اتاقم رفتم و   یبرداشتم و اقدام اضطرار یدستمال کاغذ توانستمیشدم. تا م

کوتاه از مادربزرگ،   یخداحافظ کیو پس از  انداختمبر سرم   یشال مشک کیو  دمیزانو پوش یگشاد تا باال  یمشک
 .پولم را برداشتم و خانه را ترک کردم فیک

چراغ بودنم را کم کنند. در  توانستندیهم نم امیمشک پیتبودم تمام  دهیکه پوش  یگشاد قرمز  یآن شلوار ورزش  با
بردنش از در  رونیب یبا گوجه بروم ول خواستیافتاد. دلم م  کردیچشمم به گوجه که مظلومانه نگاهم م اطیح

 .بود یدشوار دیروستا کار شد یزهیو پر سنگر کیتنگ و بار یهاو راندنش در کوچه اطیکوچک ح

داروخانه  کیکه آدرس   زدیپر نم یارفتم. در راهم پرنده رونیاز خانه ب  ادهیفکر کردن به گوجه شدم و پ الیخیب
ام. به هم گم شده هیشب یهاکوچه  نیدر ا کردمیحس م شتریب رفتمیروستا را از او بپرسم. هر چه جلوتر م نیدر ا

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیبا دست محکم بر پ

 !یلعنت یاوردیبسته م کیکاش -

آن آفتاب داغ عذاب آور تند راه رفتم   ریز خوردیم چیکه در دل و کمرم پ  یبه درد نوسان توجهیو ب دمیکش  یپوف
شود. باالخره پس از مدت  دهیجز خانه که به چشم د یزیاز چ  غیدر یکنم ول  دایملعون پ یداروخانه کیتا بلکه 

 ینسبتا مسن یو وارد آن شدم. فروشنده که مرد چاق و سبزه دمیرس یفروش یسوپر خوراک کیراه رفتن به  یادیز
. کردیغرق خواب بود که دهانش باز مانده و خر و پف م  یلم داده و به خواب رفته بود. به قدر اشیصندل یبود رو

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .آقا-

 :که بلندتر گفتم  دیرا نشن میصدا اصال

 !دیآقا ببخش-

 .گفت  یآنکه چشم باز کند "هوم؟"  یخورد و ب یفیتکان خف سرش

 :بلندتر گفتم اریبس ییرا با حرص فوت کردم و با صدا نفسم

 !آقا با شمام-

با چشمان  کهیتکان خورد و دهانش بسته و چشمانش آهسته باز شدند. در حال نیسرش دو دور به طرف باالخره
 :گفت  کرد،یگنگ به من نگاه م  شدند،یم هدیکوچک د  یلیخ اشیپر پشت خاکستر یابروها  ریکه ز  زشیر

 بله خانوم؟-

 د؟یها داروخونه سراغ ندارطرف نیا-

 :و گفت دیشکلش کش یاذوزنقه لیبه سب یدست
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 ...دیتونیم ندازهیکارتونو راه م  یاگه عطار  ی. ولهیبهدار کیهست که نزد یکیداروخونه فقط -

 :ندادم حرفش را تمام کند و گفتم اجازه

 کجاست؟  یبهدار-

 :فکر کرد چطور آدرس بدهد و پس از چند لحظه گفت یکم

که   یبزرگ یخونه کیها کمتره، اون راه رو تا که پر از درخته و خونه  یسمت دیباال. بعد بر دیکوچه رو بر  نیا  دیبا-
به  دیرسیم دیهست. همون رو که جلو بر یسوپر کیکه توش   یاکوچه  یتو دیجلو و بعد بر دیداره بر یدر زرد
 .ست. کنارشم داروخونهیبهدار

 .یمرس-

درب   دیو من با دانستینم چیسمت چپ و راست ه یهارا که گفت رفتم. بحمداهلل از واژه یو راه دمیچرخ
 .تا به داروخانه برسم کردمیرا دنبال م یزیها و سوپر و هر چخانه

و با  دمیکش  میبه مانتو یدست ارادهی. بدمیبا در زرد رنگ نرس یاراه را درست آمدم اما هنوز به خانه شتریب بایتقر
هنوز رنگ زرد به چشمان  یرا جلو آمده بودم ول یادیز یلی. حس کردم راه خدمیکش  قیعم  ینفس اشیحس خشک

 یبا آن حجم از عرق که بر تنم نشسته بود و شرج وزناکآن آفتاب س  رینخورده بود. ز دیدیام که کم کم تار مخسته
در  شتریو ب شتری. درد هر لحظه بزدمیام نفس نفس مو تشنه دهیخشک یهابود، با ل**ب دهیکه راه نفسم را بر

دادن دستم به  هیکه با تک  یتعادل راه رفتنم را از من گرفته بود؛ طور یبد یجهیو سرگ خوردیم چیوجودم پ
 :گفت  یکه با نگران  یزن یکه ناگهان با صدا  رفتمیم شی. با همان حال نزارم پداشتمیقدم برم هاوارید

 خانوم حالتون خوبه؟-

 نیاول  دیبخشیم ییبایز یبر آن جلوه یو صورت دیسف یهاکه نقش گل  اشی. چادر خاکستردیبه سمتش چرخ سرم
زدم.  یدادم. با باال کشاندن نگاهم تا صورت جوان و با طراوتش لبخند کم جان صیکم تشخ  دیبود که با د یزیچ

سرخ گل  یهاگردش و لپ  دیسف صورتاز هفده، هجده سال سن داشته باشد. با   شیب خوردیاش نمبه چهره
 .بود نیو دلنش بایز یلیاش خانداخته

 :لرزان از ضعفم گذاشت و گفت یبازو یشد. دستش را رو ترکیزد و به من نزد میبه رو یگرم  لبخند

 .دینیبش کمی-

 نینمانده بود اجبارا همان جا بر زم میبرا یداشتم چون تاب و توان یادیهراس ز تیضعو نیکه از نشستن در ا  من
بدتر  بیبودند و حالم را عج یدادم. قطرات درشت عرق ُشر ُشر بر کمرم جار هیپشت سرم تک وارینشستم و به د

 :گفت  ی. دختر با لحن مملو از مهربانکردندیم

 .دیکم صبر کن  هی-

 .آورد و به دستم داد  رونینان ب یاآورد و از داخل آن تکه  رونیرنگ ب یاقهوه یلیچادرش زنب ریز از



 

 
70 

 .ادیحالتون جا ب دی. مادرم درست کرده. بخورهینون قند-

 :خشکم گرفته بود گفتم یکه به خاطر گلو  ییو با صدا دمیپاش شیبه رو یلبخند

 .آب-

 اریبود بس شهیکه در ش  یآورد. معلوم بود آب  رونین باز آ   یابا در چوب پنبه یاشهیبرد و ش لشیدست در زنب عیسر
 .آب نشسته است  زیبخار آب هوا به صورت قطرات ر اشیخارج یوارهید یسرد بود چرا که رو

آب را به سمتم   وانی. به محض آنکه لختیدر آورد و در آن آب ر لیاز داخل زنب  یوانیرا برداشت و ل شهیش درب
. ختیآب ر  میبرا گریبار د کیزد و  میبه رو ی. لبخنددمیجا سر کش کیرا از دستش گرفتم و آب را  وانیآورد، ل

کامم را به لذت   فشیلط ینیریو ش ی. نرمدمدستم را خور  یو پس از آن نان قند دمیرا هم سر کش یبعد وانیل
 .رساند یفراوان

 :گرفت و گفت  میجلو یگریآب د  وانیل

 .دیبخور دیااگر بازم تشنه-

را به دستش دادم. به  یخال وانیو ل دمیرا از دستش گرفتم. با لذت آب را نوش وانیزدم و ل شیبه رو یلبخند
 .بروم ادهیکردن داروخانه پ  دایپ یروستا را هم برا یحالم جا آمده بود که بتوانم باق یقدر

 روستا؟ نیشما تازه اومد-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 .ون ممنونم. کاش بتونم جبران کنمازت  یلیآره، خ-

 د؟یکنیم ی. کجا زندگنیخانوم؟! به روستا خوش اومد هیچه حرف نیا-

 .نجایتر از ا نییدو تا کوچه پا-

 :شوق گفت با

 !دیا  کیواقعا؟ پس به ما نزد-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ه؟یاسمتون چ-

 :گفت  زدیدلربا م یلبخند کهیانداخت و در حال  نییرا پا سرش

 .حهیمل-

 :ل**ب تکرار کردم و گفتم  ریرا چند بار ز اسمش

 .ادیبهت م یلی! خیچه اسم قشنگ-
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 :لبخند به من نگاه کرد و گفت با

 ه؟یممنونم. اسم شما چ-

 .بهناز-

 !قشنگه یلیخ-

 نمت؟یبب تونمیبعدا کجا م حهیممنونم! خب مل-

 :زد و گفت یلبخند

. هر وقت گذرتون به امیم کنهیکار م  یبهدار یهام که پرستاره و تواز دوست  یکی دنیمن هر روز بعد از ظهر به د-
 !دینیبیخورد منو م نجایا

 :ها شدم و گفتمکوچه  نیا  یچه روانه یآوردم اصال برا  ادیبه  ناگهان

 کنارش کجاست؟  یو داروخونه یبهدار یدونی! تو م؟یبهدار-

 اونجا؟  دیبر دیخوایآره البته! م-

 !نکردم داشیگشتم پ  یهر چ آره اما-

 .را گرفت و کمک کرد بلند بشوم دستم

 .که راه رو نشونت بدم  ایپس با من ب-

نگاه کردم. با  میرفته بودم و در حال برگشت از آن بود یادیکه ز  یریدنبالش راه افتادم و کنجکاوانه به مس به
. دستم را میرفت یرنگ بود به داخل فرع ینارنج یبزرگ با در یخانه کیکه در تقاطعش   یراه فرع کیبه  دنیرس

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیمحکم بر پ

 !دونستیرو نم یفرق زرد و نارنج یحت-

 :و گفت دیبه سمتم چرخ حهیمل

 ؟یچ-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 !یچیه-

. با میدیرس شدیم دهیآباد مازندران" بر سر در آن د  ی"مرکز بهداشت ول یکه تابلو  یرنگ دیبه ساختمان سف باالخره
 :فراوان گفتم یشوق

 !میدیرس یوا-

 :گفت  زدیم میپر مهر به رو یلبخند کهیو در حال دیسمتم چرخ به
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 .ست. اون طرفشم داروخونههیبهدار نیا-

 .بده رتی! خدا خحهیازت ممنونم مل  یلیخ یوا-

 :پس از اتمامش گفتسر داد و  یادلبرانه یدخترانه یخنده

 !نکردم که یممنونم! کار-

 !یرو نجات داد میاوه تو زندگ-

 :تر کرد و گفتزدم که در جوابم تنها لبخندش را پررنگ شیبه رو یچشمک

 ؟یبا من ندار یاگهینکردم بهناز! کار د یمن واقعا کار-

 .کرد  ترقیشدم و دستم را جلو بردم. با من دست داد و لبخندش را عم ترکیاو نزد  به

 .ازت ممنونم  یلیخوشحال شدم باهات آشنا شدم. خ-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .نطوریمنم هم-

و به دنبال داروخانه  دمیبودم تند چرخ میهانگران خراب کردن لباس دیو من که شد میکرد  یگرم  یخداحافظ
که تا به حال خودم   یلوازم دیخر یبرا یخوب یبود اصال جا یکه کنار بهدار  یکوچک و شلوغ  یگشتم. داروخانه

 کیو  لی. در کل سه نفر مسئول تحومکوچک شد  یو وارد داروخانه دمیکش  یرا نداشتم نبود. پوف دنشیخر یرو
و منتظر ماندم نوبتم بشود. آخر  ستادمیمرد بودند. باالجبار در صف ا ینفر مسئول صندوق بود که بحمداهلل همگ

 آن وامانده را بدهد؟  میمرد بگو کیمن چطور به 

 نیبه ا یخانم یصدا صلوات فرستادم تا فروشنده یل**ب ب  ریو ز دمیاز عرقم کش  سیخ یشانیرا بر پ دستم
و دو  رمردیپ کیبودند رفتند و به جز  میکه جلو  یو مرا نجات دهد. باالخره تمام افراد دیایملعون ب یداروخانه

 .در داروخانه نمانده بود یکس  رزنیپ

 .خانوم دییرمابف-

. نوک زبانم را بر کردیخسته منتظر نگاهم م یگرفتم و نگاهم را تا چشمان مرد باال کشاندم. با نگاه  نیاز زم  چشم
پشت  یَتر شود. به محض آنکه خواستم حرف بزنم، نگاه مرد از من گرفته شد و به شخص یتا لبم کم دمیلبم کش

که با عبارت   یدرآمد؛ البته سالم گریسه مرد د یسالم محترمانه یحرکتش صدا نیشد. همزمان با ا دهیسرم کش
که از   یشد و به مرد جوان دهیدکتر" که پشت بندش شده بود همراه بود. کنجکاوانه نگاهم به عقب کش ی"آقا

 رهیداغ بدجور سرما خورده است متعجب خ یهوا نیاش معلوم بود در اگرفته  یو صدا دهیرنگ و رو پر یچهره
 !آخر االن چه وقت سرما خوردن است؟  شدم.

 شیاز ابروها  یکیها سرش را به سمتم چرخاند و مرا حس کرده بود پس از دادن پاسخ سالم یرهیکه نگاه خ  مرد
متمرکز شده بود.  کردندیجلب توجه م دیشد اشیصورت مربع یچشمان درشتش که رو یرا باال داد. نگاهم رو
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مثل  دیو پوست سف رهیت یبه رنگ فندق یدرشت بودند که با آن موها و ابروها یروشنش به قدر یاچشمان قهوه
 یهال**ب  زش،یصاف و نوک ت ینیها کرده بودند و با بو سنجاب نیدر کارتون آلو نیآلو  هیبرف  صورتش او را شب

اش چهره اشدهیپرپشت خم یکوتاهش و البته ابروها  یشانیگرد و چال دارش، پ  یدرشتش، چانه ینسبتا برجسته
 یفندق یهازبانم را در چشمانش که مثل شکالت خواستیچرا دلم م دانمیبودند. نم هکرد  سیف یبیرا به شدت ب

 .فرو ببرم دندیینمایم نیریخوشمزه و ش یدرشت و مجلس

شدت  . شک ندارم ازندازمیب نییسرم را پا عیرا گم کنم و سر میصاف کرد که باعث شد دست و پا یرا کم شیصدا
و رنگ چشمان  یتنها درشت اشیظاهر اتیتمام خصوص نیاز ب  یگل انداخته بودند ول  میهاخجالت گونه

ها نگاه کنم. پسر که حال به آن لحظهاز نظرم بامزه و جذاب بودند که نتوانستم کمتر از چند   یاش به قدرخوشمزه
 :را گرفته بود، گفت اشیشانیبا دستش پ کهیگذاشته بودم کنارم قرار گرفت و در حال  نیاسمش را آلو

 ن؟یدیم نیبسته کدئ کی-

هنوز  یول نیرو گرفت یسرماخوردگ ضتونیاز مر  شیهفته پ کی! هاخورهیکوزه گر تو کوزه شکسته آب م  گنیم-
 !تموم نشده

 :اش در جوابش گفتمثل خروس گرفته یبا صدا حوصلهیب نیآلو

 که برم؟  نیرو بد نیکدئ  نیزود ا شهیکرد. م  شهینم شیکار-

 .ارمیکه واسه هر دوتون با هم ب  دیخوایم یچ دیخانوم شما هم بگ-

 قیعم  یبرداشتم و سرم را باال آوردم. نفس نینگاه کردن به آلو یچشم ریدهانم را قورت دادم و دست از ز آب
 :و سرم را جلوتر بردم و آهسته گفتم دمیکش

 ن؟یخانوم ندار یفروشنده-

 :گاهم کرد و گفتبا تعجب ن پسر

 .ارمیب دیینه! شما امرتونو بفرما-

 :تعلل کنم گفتم یاآنکه لحظه  یو ب دمیکش  یپوف

 .خوامینم یزیچ ،یمرس-

 .من بود، داروخانه را ترک کردم یکه رو  یمتعجب یهاتوجه به نگاه یو ب دمیچرخ

 :دمیل**ب غر    ریفرستادم و ز رونیبسته نفسم را پر حرص با فوت ب یاز خروج از آن فضا  پس

شد؟  دایپ نیآلو  یچرا سر و کله میبش الیخیرو ب رمردهایو پ رزنیآخه چرا اون همه آدم اونجا بود؟ حاال اون پ-
 ها مرد بودن؟فروشنده یاصال چرا همه
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 رونیب های. منتظر بودم مشترزدمیپشت در داروخانه به عقب و جلو قدم م کردمیکه با خودم غرولند م  همچنان
بچه مثبت  یو به قول برخ هایباز یکول  نیبخرم. اصال ا خواهمیاز آن مردها بفهمد من چه م  یکیند و تنها برو
 ام؟چه به داروخانه آمده یبرا دندیفهمیداشت اگر م یتیاز کجا سر در آوردند؟ اصال چه اهم  هایباز

 .خارج بشوند هایمنتظر ماندم تمام مشتر الیکنار داروخونه نشستم و همزمان با فکر و خ  یپله یرو

 دنیچشمانم قرار گرفت. سرم را باال آوردم که با د یرنگ جلو اهیس یکیبودم که ناگهان پالست الیفکر و خ مشغول
 :گفت  کردیبا چشمان خسته و قرمزش به من نگاه م کهیچشمانم از تعجب گرد شدند. در حال نیآلو

 !گهید رشیبگ-

 :شدم و گفتم پله بلند یرو از

 رم؟یرو بگ یچ-

 دنیباز کردم و با د یاش را کمگوشه  رم،یرا از او بگ کیپالست آنکهیاشاره کرد. با دستم ب  کینگاهش به پالست با
 .حبس شد امنهیبه داروخونه آمده بودم چشمانم گرد و نفس در س شیکه برا  یزیهمان چ

 الو؟-

. از خجالت زدیخوشمزه موج م یهالهیدر آن ت طنتیماندم. ش رهینگاهم باال آمد و در چشمان درشتش خ عیسر
 :انداختم و آهسته گفتم  نییسرم را پا

 خوام؟یم یچ نیدیاز کجا فهم-

 .تابلو بود-

 :بر لبش جان گرفت و گفت طنتیپر ش یسرم باال آمد و با ترس نگاهش کردم. لبخند عیسر

 .برو خونه بچه جان و ریبگ نمی. ایباش یتونستینم ترعیضا نیخب از ا-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !بچه؟-

 :فرو برد و گفت شیدر موها یدست

 .یا. از نظر من بچهستیاز پونزده سالت که ن  شتریخب ب-

حد نوجوان مانده  نیدخترش تا ا ندیاست که بب  یمامان خال یبر لبم نقش بست. جا تیاز غرور و رضا  یلبخند
 .است

 :کرد و گفت  یاعطسه

 !گهیبرو د ریبگ-
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او را منتظر نگذارم لبخندم را جمع و جور کردم و با اخم   نیاز ا  شیآنکه ب  یخشک شده بود و برا میجلو دستش
 :را دادم اشیجواب گند اخالق

 .قبول کنم تونمینم یممنون ول-

 :دیپرس یگذاشت. با ناباور  شیبه نما شیاز پ  شیبامزه را ب یاز تعجب گرد شدند و آن گردوها  چشمانش

 !چرا؟-

 :آهسته گفتم  ییانداختم. با صدا  نییو سرم را پا دمیکش  یپوف

 ؟یعوضش کن  یبر شهیم-

 !؟یبا چ-

 :شدم و آهسته کنار گوشش گفتم ترکیاو نزد  به

 .بزرگش زیبسته سا کیبا -

برده بودم و با نگاهم  نییشد. سرم را تا حد امکان پا دهیتا حد امکان گرد شدند و نگاهش به صورتم کش چشمانش
 !زنم؟یاز حد حرف م  ادهیمن چرا ز دیبگو ستینفر ن کی. آخر دمیکاویرا م نیتنها زم

خنده زد. سرم باال آمد و با تعجب به او که صورتش در حال سرخ شدن از  ریاز چند لحظه از ُبهت در آمد و ز  پس
 :بند آمد و گفت قهیپس از چند دق نیآلو  یالخره خندهشدت خنده بود نگاه کردم. با 

 ...! نه به اون خجالتت نه به االن که؟یهست یک  گهیتو د-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .اصال کمک نخواستم-

به من نگاه  طنتیپر ش یبا لبخند کهیو در حال دیکه دستش را عقب کش  رمیرا از او بگ سهیرا جلو بردم که ک دستم
 :به سمت در داروخانه رفت و گفت کردیم

 .یشادم کرد یضیمر نیبده وسط ا رتیخدا خ-

آمد و   رونیملعون ب یطاقت فرسا از آن داروخانه یقهیو وارد داروخانه شد. پس از چند دق دیخند زیهم ر بعد
همان بود که  قاینگاه کردم. دق قیدق شیرا از دستش گرفتم و به محتوا سهیرا به سمتم گرفت. ک سهیک
 .خواستمیم

 :بکنم، گفتم یبزنم و تشکر کوچک یو لبخند اورمیآنکه سرم را باال ب  یب

 .خب خداحافظ-

 :گرفتم که از پشت سرم گفت  شیو راه رفتن را پ دمیچرخ
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 .ستین یزی. تشکرم بد چمیقد یهابچه هم بچه-

 :آنکه به سمتش بچرخم دستم را باال آوردم و گفتم  یب

 .بود فهیوظ-

 :که گفت  دمیاش را شنآهسته  یخروس یصدا

 !روتو برم من-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکش  یپوف

 !بود خب تفهیوظ-

 یمستراح شدم. نفس یکردم و به محض ورود به خانه، روانه  یمادربزرگ را ط یو خم تا خانه چیپر پ ریمس باالخره
 .شدم ییرایپذ یگفتم و راه  یجان دار" شیزدم. "آخ رونیرا کردم و ب میو تند کارها دمیکش  قیعم

سرش را باال آورد و با اخم به من نگاه  دادیرا در دستش تکان م یبافتن یهالیتند و تند م کهیدر حال مادربزرگ
 .کرد

 !د؟یحم یتا حاال کجا بود-

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 !ن؟یهست ی. چرا انقدر عصبانگهیبودم د رونیب-

 !شدمچون نگرانت -

 :شدم و گفتم ترکیبلند به او نزد ییهاقدم با

 !ن؟ی! چرا نگران شد؟یبزرگ نیواسه من به ا-

 :گفت  دیلرزیکه از غم م  ییانداخت و با صدا  نییرا پا سرش

 .دهیند ریاون تهران خ  یخونه. نگران بودم بر یاین گهینگران بودم د-

 :گذاشتم و گفتم  شیهاشانه ینشستم. دستانم را رو شیروشدم و روبه کینزد اشیمتر مین تا

 !مادربزرگ-

 .خوردندیشود تند و تند تکان م دهیاز او شن  ییآنکه صدا  یب شیهانزد. فقط ل**ب یجوابم حرف در

 !مادربزرگ-

نحو  نیچشمانش به بدتر یچرا قرمز دانمیقرمز در چشمانم نگاه کرد. نم یسرش را باال آورد و با چشمان باالجبار
 دنی. من اصال تحمل ددمیکش  قیعم  ینفس یانداختم و به سخت  نییسرم را پا عی. سرزدیممکن به قلبم خنجر م
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درک بودم  یاحساس و ب  یب ینیزم بیس کی ثلم کانمیبه قول نزد شهیمادربزرگ را نداشتم! من که هم یناراحت
 !مکردیمادربزرگ با تمام وجود احساس خرد شدن م یدر برابر ناراحت

 د؟یحم یبگ یخوایم یچ-

 .ثابت مانده بودند، دوخته شده بود  یبافتن یهالیکه بر م  اشدهینگاهم به دستان چروک یرا باال آوردم ول سرم

 !! حرف بزن پسردیحم-

 :آهسته گفتم  ییصدا با

 ...ینگرانتون کردم مادربزرگ ول دیببخش-

 :گفتم  نانیرا تا چشمانش باال کشاندم و با اطم نگاهم

 !مادربزرگ ذارمیمن تنهاتون نم-

 :زدم و گفتم شیمطمئن کننده به رو یو غم کم کم در نگاهش رنگ باخت. لبخند ینگران

 .دمیقول م-

 :بر لبش جان گرفت و گفت لبخند

 ؟یکشیقشنگ هم برام م یهایخب پس از اون نقاش-

 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم  یلبخند

 !کشمیالبته که م-

*** 

 !یلعنت گهید اه گل بزن-

 میاز گل نبود و هر دو ت  یهنوز خبر یرو به اتمام بود ول یاول باز  یمهیچشم دوخته بودم. ن ونیزیحرص به تلو با
 .دندیدویدنبال توپ م هدفیکسل کننده صفر صفر را به ارمغان آورده بودند و ب  جهیخسته وار نت

توپ  کیو دنبال  کننیم یدارن با هم باز ؟یکنینگاهشون م ینجوریکه تو ا  کننیکار م  یچ نایا  د،یحم گمیم-
 .گهید دَونیم

 :گفتم  دمیجویبود و ناخنم را از شدت استرس م ونیزیکه نگاهم به تلو  همچنان

 .باالست المصب یلیخ جانشیه یول هیباز-

 قیدق ونیزیتلو یصفحه ی" نگاهم روسیپرسپول یبرا تیموقع نیگفت" ا  جانیپر ه ییگزارشگر که با صدا  یصدا با
 .چهار تا شدند دنیشن قیدق یبرا میهاشد و گوش

 !دروازه یو تو یعال  یضربه کی-
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 :دمیکش  غیج

 !گل-

قلبش گذاشت. دستم  یو دستش را رو دیاز جا پر  یبلند بود که طفلک مادربزرگ چند سانت غمیج یصدا یقدر به
 .کردمدهانم گذاشتم و با خجالت به مادربزرگ نگاه   یرا رو

 !د؟یمعلوم هست چته حم چیه-

 :آهسته مظلومانه گفتم  ییدهانم برداشتم و با صدا یرا از رو دستم

 !مادربزرگ دیببخش-

 :تکان داد و گفت نیسرش را به طرف یچند بار مادربزرگ

 .ارهیفقط خدا از کار شما َجوونا سر در م -

 :صورت زدم و گفتم یبه پهنا یلبخند

 .شهیتکرار نم-

 .را دنبال کردم یباز یو باق دیچرخ ونیزیبه سمت تلو سرم

*** 

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 .تموم شد یو خوش ریبه خ-

و من با چرخاندن  کردندیکار م  یاعداد تلفن به صورت چرخش  یهاتلفن رفتم و کنارش نشستم. دکمه زیسمت م به
. باالخره سپردمیگوش م  شدیم دهیکه شن  یاو بامزه یترق ترق دوست داشتن یآن اعداد به صدا  یدانه به دانه

بود  ییصدا نیپدرام بهتر یشاد و پر انرژ یما برداشته شد. صدا یتماس برقرار شد و بعد از سه بوق تلفن خانه
 .چدیدر گوشم بپ توانستیم یهفته دلتنگ کیکه پس از 

 ؟یدیسالم بهناز! فوتبال رو د-

 :مپر شوق سر دادم و گفت یاخنده

 !منم؟ یدیاز کجا فهم  ی. راستمیبرنده شد شهی! مثل همدمیمعلومه که د-

 .یی! تابلو بود توزنهیمادربزرگ بود، مادربزرگ هم که خودش زنگ نم یخونه یشماره-

 :زدم و گفتم یلبخند

 برنده؟ یخب چطور-

 :گفت  روزمندانهیپ یلحن با
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 ؟ی! تو چطورامیعال-

 ...یزیچ هی! فقط پدرام یعال-

 ؟یچ-

 .کنهیاتاقم رو جهنم م  یکه چجور  یدیاتاقم. د  یبره تو ادیز نینذار نازن گمیم-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .اتاقت و جهنمش کرده، تموم شده رفته  یرفته تو یکل-

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 شد خواهرزاده که من دارم؟ نمیا-

 .یتوپ دار یبرادرزاده کیعوضش -

 .کن  فیاز خودت تعر  شتریکم ب  هی-

 .باشه، حتما-

. نگاهم را به مادربزرگ که مشغول بافتن بود کشاندم میداد انیبا پدرام حرف زدم و باالخره تماس را پا گرید یکم
 :و گفتم

 د؟یخوریمادربزرگ شام املت م-

 :تزد و گف نیدلنش یدار به من چشم دوخت. لبخند یمعن یرا باال آورد و با نگاه سرش

 !دیحم مروئهیهنوزم که تنها هنرت املت و ن-

 :صورت زدم و گفتم یبه پهنا یلبخند

 .گهید میچه کن-

 :جا به جا کرد و گفت اشینیب یرو یرا کم نکشیع

 .یدیبه خوردمون م یچ نمیبرو املت درست کن بب-

 :گفتم  داشتمیبا غرور به سمت آشپزخانه قدم برم کهیشدم و در حال بلند

 .نینخورد شیکه تا حاال به خوشمزگ  یزیچ کی-

مخصوص که درست کردنشان تخصص من و بابا بود درست کردم و هر دو با به به و چه چه  یهاهمان املت از
 .میخورد

*** 
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 (هفته بعد کی)

خانم نبود رسما جانم در آمد. از آب دادن  یهفته که زر کی نیاز رخت خوابم دل کندم و بلند شدم. در ا  یسخت به
محدود است، همه و همه بر  مرویها گرفته تا جارو زدن کل خانه و البته غذا درست کردن که به املت و نغچهبا 

 .است  کاریبه قول مادر گرام ب یدوش بنده

 .آشپزخانه شدم  یکردم و راه  یمادربزرگ که مشغول بافتن بود سالم به

 ...دیحم گمیم-

 :کرد که گفتم  یمکث

 بله مادربزرگ؟-

 ؟یلباسا رو بشور یخواینم-

 .بشوره ادیخانوم ب یزر میستیمیکه! وا  ستنین ادیز-

 ختهیر رونیاز لباس ها از آن ب  یشده از لباس که تعداد ریسبد بزرگ فراس یبه آشپزخانه همانا و تماشا ورودم
 .متر باز ماندن دهانم شدند یبودند همانا؛ باعث چند سانت

 .شورمی: خب پس خودم ممادربزرگ

 :و گفتم دمیکش  امیشانیبه پ یدست

 .شورمیمادربزرگ؟! خودم م هیچه حرف نیا-

و  دمیخر ییروستا که صبح زود از نانوا یاز نان محل  یاتکه ،یمحل ریرفتم و پس از برداشتن پن خچالیسمت  به
 .خودم شدم یمشغول لقمه درست کردن برا ستادهیبرداشتم و همانطور ا دم،یبعد از آن خواب

 نمییباد کرده و فک پا میهادهانم درست کردم و به زور در دهانم چپاندم. لپ یداخل یکل فضا  یبه بزرگ یالقمه
 یشده بودم ول مانیبزرگ در دهانم پش یخودم از چپاندن آن لقمه یرهیاز ت  ریغ  یدرد گرفته بود و مثل هر جانور

 دنیجو الیخیلقمه را بجوم. ب توانستمینم یحتکه   بوددهانم پر  ی. به قدرداشتمیآن را در دهانم نگه م  دیبا
به  شستمیها را نمها نگاه کردم. اگر آنبه سبد لباس چرخاندمیشدم و همچنان که لقمه را با زبانم در دهانم م

اختراع کرده،   ییلباسشو نینفر لطف کرده و ماش کی یچرا وقت دمیفهمیمن نم یول خوردمیبرم یبحران کم لباس
 !مییبا دست لباس بشو شیها پمثل قرن دیو با ستین ییلباسشو نیماش روستاهادر 

 یبا دشوار دنشیدر دهانم شروع به جو میعظ  یفکر کردن شدم و پس از چند دور چرخاندن آن لقمه الیخیب
رفتم. لگن قرمز بزرگ  اطیصبحانه خوردم و سبد لباس را برداشتم و به ح عیسر قهیفراوان کردم. در عرض چند دق

ها از لباس  یاکنار لگن گذاشتم. دسته  ار  ییو ظرف صابون رخشو ییپودر رخشو یآوردم و جعبه  اطیحمام را به ح
ها از صابون  یکیو  ختمیر ییپودر رخشو یا. به طور دست و دلبازانهختمیآب ر  شانیو با شلنگ رو ختمیرا در لگن ر

 .ها با صابون شدملباس دنیرا برداشتم و مشغول ساب
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ام را داغ کرده و عرق بر تمام بدنم نشانده که کله  یآفتاب داغ  ریخسته کننده ز یشست و شو اتیاز عمل  یساعت مین
 :دمیل**ب غر    ریرا از عرق پاک کردم. ز امیشانیام پو با آرنج  دست پر کف شده دمیکش  ی. پوفگذشتیبود، م

 !نداره دهیفا ینجورینه، ا-

مشغول بافتن  شهیگرفتم. مادربزرگ مثل هم  شیرا پ ییرایشستن دستانم راه پذشلنگ را باز کردم و پس از  ریش
 :شدم و گفتم ترکیل**ب دعا خواندن بود. با چند قدم بلند به او نزد  ریو ز

 .مادربزرگ-

 یسوال کهیگرفت و سرش را باال آورد. در حال  دادیها را تکان مدستش که تند و تند آن یبافتن یهالیاز م  چشم
 :دیپرس کرد،ینگاهم م

 بله؟-

 :نشستم و گفتم شیجلو

 ن؟یخونه لباس خنک نو ندار نیا  یگرَممه. تو  یلیمن خ-

 :زد و گفت میبه رو قیعم  یلبخند

 ...بودم که تو دهی! من چند دست لباس نو برات خرمیچرا دار-

 :تر شد. کنجکاوانه گفتمکرد و لبخندش کمرنگ  یمکث

 که من؟-

 .یها رو بدم بپوشبهت اون لباس ینخواست گهیو د تهران یکه تو رفت-

آمد. پس از   رونیتا اعماق قلبم فرو رفت و ب زیت یحرف را گفت که حس کردم خنجر نیا  یبا غم و دلتنگ یقدر به
 :گذاشت و گفت  نیزم یمتر شده را رو میو شال گردن ن یبافتن یهالیچند لحظه م

 نشونت بدم کجان؟ امیب-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .شهیم یکه عال  نیاگر نشون بد-

 :گفت  شد،یداده بود بلند م هیتک نیبا کمک دستش که به زم کهیزد و در حال یلبخند

 .ایخب پس دنبالم ب-

بزرگ  یهاو به سمت صندوق میشد نیزم ریراه افتادم. وارد ز داشتیدنبال مادربزرگ که آهسته قدم برم به
و در آن را باز کرد.  ستادیرنگ بود، ا یها که زرشکاز صندوق  یکی ی. مادربزرگ جلومیرفت نیزم ریز یگوشه  یمیقد

گذاشت. با انگشتان کوتاه   گرید یدر صندوق یآورد و رو  رونیو قرمز از آن ب یصورت یهایبا گلدوز یدیسف یبقچه
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باز شده متمرکز شده و با  یبقچه یمحکم بقچه ور رفت تا آنکه باالخره گره را باز کرد. نگاهم رو یو تپلش با گره
 :چشم دوخته بودم. مادربزرگ سرش را به سمتم چرخاند و گفت تشیقابل رو یشوق به محتوا

 .ادیفکر کنم خوشت ب-

 :زده گفتم جانیرا برداشتم و ه رشیز یقرمز چهارخانه یژامهیشده و پ یبسته بند یهاپوش ریاز ز  یکیذوق  با

 !مادربزرگ هیعال-

 :کرد و گفت  ترقیمن لبخندش را عم یشوق کودکانه دنیبا د مادربزرگ

 .خب پس بپوششون-

 قیعم  یگشاد و خنک عوض کردم و نفس  یهارا با آن لباس میهالباس یوصف ناشدن یهم مرا ترک کرد. با ذوق بعد
ها را دور چغاله بادام زیبود که آن شلوار گشاد سا نیا  ژامهیکش دور کمر پ  یخوب. دمیها کشآن  یاز حس راحت
خنک بود  اریکوتاهم که بس  نینازک آست دیگشاد سف  رپوشیبه ز ی. دستفتدین میکه از پا  داشتیکمرم نگه م

 .شدم اطیح یو راه دمیکش

 صدایچشمم به گوجه که مظلوم و ب خنک و راحتم مشغول شستن شدم. ناگهان یهالگن نشستم و با لباس کنار
 :پارک شده بود افتاد و گفتم اطیدر ح

 گوجه؟  یچطور-

رقص  یتمیذهنم بود با ر یدهییشعر که زا یتیابراز حال خوشم شروع به خواندن ب  یبر لبم جان گرفت و برا یلبخند
 .آور کردم

 .ُتنبان هیو  رپوشیز هیبا  کان،یپ هیآن، من دارم   کیبه -

 دنیو همزمان با ساب خواندمیمانندم را با غرور م یکه حس موالنا بودن به من دست داده بود، شعر مثنو  همچنان
 .خواندمیو شعرم را م دادمیدر بدنم چرخ م یها با صابون، قرلباس

از   ییهاخنده زیر یها حس کردم صداهم زمان با شستن لباس دن،یشعر خواندن و در جا رقص قهیاز چند دق  پس
بود دوختم.  اطیح نیو زم اطیح یدر فلز نیب یکه در فاصله  یمتر ی. نگاهم را به منفذ پنج سانتدیآیپشت در م

گفتم و بلند شدم. با   ی"نی"ه شد،یم دهید منفذرنگ صاحبشان از آن  یآب  یکتان  یهادو پا که تنها کفش دنیبا د
لخ لخ کنان به سمت در رفتم و  میپاها یبزرگ برا زیچند سا یکیپالست یهاییهمان دستان پر کف  صابونم با دمپا

که در را باز کردم، نگاهم از   نیرا که مشغول مسخره کردن من است، ادب کنم. هم یادر را باز کردم تا هر پسر بچه
 کی یرو از قد خود  من هم باالتر آمد و  یسانت یباال آمد که س یآهسته باال آمد و به قدر  یآب  یکتان  یهاشآن کف

 :ثابت ماند. ناباور گفتم  یبه رنگ شکالت فندق ییهاهیبا قرن دهیدرشت رس یجفت گردو

 !نیآ...آلو-

بر لبش با  دهیماس یاش رو به افول رفته و با لبخندمالقات جا خورده بود، خنده نیمثل من از ا ییکه گو  نیآلو
را دو  میکشاند. از سر تا پا  نییُبهت به من نگاه کرد. پس از چند لحظه نگاهش را از چشمانم گرفت و آرام آرام پا
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ظاهر  شیجلو یمناسب یهابودم با چه لباس دهیفهم ازهخنده زد. من که ت ریزد و سپس ز دید یو قمر یدور شمس
 ریدر ز یسو نیمن از ا د،یخندی. همچنان که او از پشت در مدمیکش  قیعم  یدر را بستم و نفس عیشده بودم سر

شد  اطیکه مادربزرگ وارد ح  دیاز چند لحظه طول نکش  شی. بفرستادمیل**ب به تمام خاندان مزاحمش لعنت م
 :و گفت

 اومده خونه؟  یک-

 :و گفتم دمیعرقم کش  هیال  کیشده از  دهیبه صورت پوش یدست

 .کس  چیه-

 بستن در اومد؟ یپس چرا صدا-

 :در آمد که گفت یاش بند آمده بود از آن سوکه خنده  نیآلو  یصدا ناگهان

 .من اومدم خانوم بزرگ-

 :دمیل**ب غر    ریز

 ؟یشناسیتا حاال مادربزرگ منو م یخانوم بزرگ و کوفت! تو از ک  -

 :زد و گفت قیعم  یلبخند مادربزرگ

 !پسرم یخوش اومد یوا یا-

 !پسر مادربزرگ شده است؟ نیحال آلوتا به  ی! از کپسرش؟

بودم، با دو به سمت  دهینامناسب د دیاش به سمت در آمد و من که اوضاع را شدآهسته  یهابا قدم مادربزرگ
 .به اتاقم رفتم و در را محکم بستم عیرا بستم و سر ریرفتم و پس از آب زدن به دستانم، ش اطیشلنگ ح

 یفندق نیآلو  نی. معلوم نبود اشدیم دهیشن ییرایدر پذ شانیتا گفتگو اطیگرمشان از ح  یسالم و احوالپرس یصدا
 !دردانه شده است زیعز  شیقدر هم برا نیشده که ا دایمادربزرگ پ یاش در زندگسر و کله یک  

ل**ب غر   ریز کهیآمدم و در حال  رونیب الی" از فکر و خاریبرامون ب یبرو چا دیمادربزرگ که گفت"حم یصدا با
 .کوچکم در کنار اتاق رفتم و در آن را باز کردم  یبه سمت کمد چوب زدمیم

 !ارم؟یب یواسش چا دیکه مادربزرگ انقدر دوستش داره و منم با  هیک  نیآلو  نیآخه ا-

 دیبلند خنک و راحت سف نیآست  راهنیقرمز با پ نیشلوار ج کیشدم.  دنیو مشغول لباس پوش دمیکش  یپوف
 ییرایرفتم. ورودم به پذ رونیسرم کردم و از اتاق ب یقرمز یو روسر دمیبود، پوش میران پا یتا رو اشیکه بلند  یرنگ

شد. به نظر  دهیقرمز نبودند کش گریکه د  شتشبه احترام من همراه شد. نگاهم به چشمان در  نیبا بلند شدن آلو
نگاه و لبخندش هم معلوم بود که کبکش خروس  طنتینا به هنگامش درمان شده و از ش یسرماخوردگ دیرسیم
 .خواندیم

 .سالم عرض شد-
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شد. با بسته  دهیکش  رساند،یرا به گوش م ییرسا یمردانه یصدا یخروس یآن صدا  یبه دهانش که به جا نگاهم
 وسوسه ،یبزرگ نبودند برجسته و به قول برخ یلیخوش فرمش که با آنکه خ یهال**ب  یشدن دهانش، نگاهم رو

 زیمن که اصال وسوسه برانگ ینازک و فرو رفته یهابر خالف ل**ب قایبو*سه، بودند ثابت ماند. دق یبرا زیبرانگ
 .برخوردار بود تیجذاب نیاو با آنکه مرد بود از ا  دند،یرسیبه نظر نم

انداختم و سالم   نییسرم را پا عیکرد. سر  ترقیرا عم طنتشیرا صاف کرد و لبخند پر ش شیاز چند لحظه صدا  پس
کنم و باب   یبا او احوالپرس یبود که جلو بروم و درست و حساب نیکار ا  نیترسر دادم. با آنکه درست یکوتاه
آماده   یچا دیبا شهیمادربزرگ هم یکه در خانه  ییجاتند به آشپزخانه رفتم. از آن ییهارا باز کنم، با قدم ییآشنا

برداشتم و پس  یبزرگ ی. قوردادیآب داخلش را نشان م  دنیبه جوش رسقل قل،  یگاز با صدا  یباشد، سماور رو
آشپزخانه منتظر   یگوشه  یفرسوده یچوب یصندل یسماور گذاشتم. رو یو رو ختمیدر آن آب جوش ر یچا ختنیاز ر

 آوردمیدر م یباز عیضا شیخدا جلو یشهیکه هم  نیآلو  یفکرم به سو ارادهیچرا ب دانمی. نمتمنشس دنشیدم کش
شده  دایمن پ یاش در زندگکه ناگهان سر و کله  ستیک  یفندق نیآلو  نیا  دیبگو ستینفر ن کیشد. آخر  دهیکش

پسرک خوش خنده  نیبه کنار، چرا ا هانیا  یاصال همه  شود؟یوارد م امیبه زندگ شتریب گذردیم شتریو هر چه ب
 ند؟یبیمسخره مرا م طیدر شرا شهیهم

" بلند شدم د؟یآماده شد حم  یمادربزرگ که گفت"چا یفکر کردم که از زمان غافل شدم و با صدا نیبه آلو یقدر به
و با  ختمیر یبلور یوانیرنگش در ل یاقهوه-یشراب یاز محتوا  یرا برداشتم و کم یو به سمت سماور رفتم. قور

 :گفتم  تیاز رضا  یلبخند

 .آماده شد  نمیا-

مادربزرگ  یبودند برداشتم. مشکل خانه یمدل و رنگ کیکه هر کدام برداشتم و سه فنجان   یکوچک  یمس ینیس
آن دست   سیسرو یدست بودند که باق کیبود، هر کدام از  ادیها زبود که با آنکه تعداد بشقاب و فنجان نیا

طرح و مدل  کیبا  سیک سرویظرف و ظروف از  یوقت تعداد چیه نیهم یگم شده بودند و برا  ایشکسته 
 یسه نعلبک یپر کردم و رو یکوچک و بزرگ متفاوت با هم را از چا  یهافکر کردن شدم و فنجان الیخی. بمینداشت

 .مختلف گذاشتم یهابا طرح و نقش

ل**ب صلوات فرستادم که   ریرفتم و ز ییرایآهسته به پذ  ییهارا برداشتم. با قدم ینیو س دمیکش  قیعم  ینفس
مادربزرگ  شدم،یم کیچنان که به آن دو که گرم صحبت با هم بودند نزد. همزندینر هایو چا فتدیاز دستم ن  ینیس

 :ناگهان گفت

 .اول تعارف کن  اری! به داددیحم یرو آورد یچه خوب شد چا-

و بر خودم هزار لعنت فرستادم که آن گونه  دمیکش  یخودمان بود؟! پر حرص پوف نیآلو  نیهم اری! پس دادار؟یداد
 .در آورده بودم یمضحک باز شیجلو

دختر بچه؟!"  نی! اد؟یکه گفت"حم  اشیمملو از ناباور یهمزمان با صدا نیآلو  یمتعجب و چشمان گرد شده نگاه
 :گفتم  تیکردم و با جد  یتوجهم را به سمتش جلب کرد. اخم

 !ستمیمن بچه ن-
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 .جان اریداد گهیپسرمه د دی: حممادربزرگ

 :اریداد

...َسر-  !پ 

 :و گفتم دمیکش  ین و مادربزرگ در نوسان بود. پوفم نیمتعجبش ب نگاه

 .که دستم خشک شد  دیرو بردار تونی. چااریجناب داد دمیم حیبعدا توض-

 شیبرداشت و جلو ینیاز س  اشیها را با نعلبکاز فنجان  یکی یکه نگاهش رنگ تعجب داشت، به آهستگ  همچنان
 نیخودم مشغول شدم. آلو یو پس از آن من نشستم و با چا دیگذاشت. سپس نوبت به مادربزرگ رس  نیزم یرو

 یلی. مادربزرگ هم خکردینگاه م زرگو سپس به مادرب دادیمن چرخ م یسر تا پا ینگاه متعجبش را مدام رو یداد
تا خنک و قابل خوردن بشود. از داخل  ختیریگودش م  یرا در نعلبک شیاز چا  یفنجانش را کج کرده و کم لکسیر

شد.  شیها همراه با چاکشمش برداشت و مشغول نوش جان کردن آن  یمشت ش،یجلو یهاکشمش  یکاسه
 :شد و گفتم دهیکش  ارینگاهم به داد

 .دیکن  لیم یچا دییبفرما-

 .از نگاه متعجبش خسته شده بودم  یول کردمیتعارف م ضهینبودن عر یخال یبود با تظاهر برا معلوم

شد. پس از چند  شیمشغول خوردن چا رساندیتعجبش او را به جواب سوالش نم دیکه خودش هم فهم  اریداد
 :لحظه مادربزرگ گفت

 خوش گذشت؟ شون؟یدید ی. از مادر و پدرت چه خبر؟ رفتیکردیم فیخب تعر-

 :زد و گفت یلبخند

 .یشما خال ی. بله جارسونندیخوبند سالم م-

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

 .ستین یخال دهیند ریاون تهران خ  یوقت تو چیمن ه یجا-

 دهیاز او ند  ینفرت نیدر گذشته چن کهیحد از تهران نفرت داشت در حال نیجالب بود که مادربزرگ تا ا یلیخ میبرا
 !بودم

 :را صاف کرد و گفت شیصدا اریداد

 ه؟یچ د،یپسرتون، آقا حم یهیقض گمیم-

رم کنجکاو با  .لولدیو تعجب در وجودش م ینگاهش به من که الل شده بودم اشاره کرد. معلوم بود هنوز ک 

 :به من نگاه کرد و گفت مادربزرگ

 .گهید دهیحم نیا-
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 :اشاره کرد و به من گفت  امیدستش به روسر با

 .یاریدخترا رو درم یو ادا یدیحم ننیپارچه رو بردار که بب کهیت هی نیا-

خنده زد. پس  ریخنده بود، ز یکه آماده  اریکارم داد  نیداد. با ا یتق یکه صدا  دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با
 :گفت  دیلرزیکه از شدت خنده م  ییمداوم، با صدا یاز چند لحظه خنده

 !پسرتونه هیشب یلیتون خپس حتما نوه-

 :چشم دوخت و گفت اریبا تعجب به داد مادربزرگ

 !! من که نوه ندارم؟یزنیحرف م از کدوم نوه-

 :و آهسته گفت دیبه صورتش کش یاش کامل بند آمده بود دستکه حال خنده  اریداد

 .نیتونه که از دست داداز حافظه  یهمون بخش قایدق-

است و تمام   اریمن هم جالب بود که چطور مادربزرگ کامال هوش یانداختم و به فکر فرو رفتم. برا  نییرا پا سرم
 .آوردیم ادیرا به  شیهاو نه نوه زندیم یحرف شینه از عروس و دامادها یول دهدیرا خوب انجام م شیکارها

 :و گفتم دمیکش  یآه

 .میجیما هو-

 :زد و گفت میبه رو طنتیپر ش یلبخند اریداد

 .دیا. شما گوجهدیدار اریاخت-

 :گرد از تعجب نگاهش کردم و گفتم  یچشمان با

 !وقت هی دیخجالت نکش-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .راحتم-

که از   ابمیب شیهارنگ لباس یبرا یچرخ دادم و فکر کردم چه معادل اشیو شلوار مشک یآب  راهنیپ یرا رو نگاهم
 :و گسترده گفتم قیشود. پس از چند لحظه تفکرات عم مانیپش دن،یقرمز پوش یگوجه گفتن به من برا

 .داره یتیخاص کیهاست بهترم. حداقل گوجه کش  سهیمثل ک پشونیکه ت  ایاز بعض-

 :خشم گفت یتوام با کم یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانش

 !یهست یلُنگ کینگو تو -

 !دیپوشینم یآب  لیدلیلبم را به دندان گرفتم که فحش بارانش نکنم. پس ب یگوشه
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 :نگاهم رنگ غرور دادم و گفتم به

 .شما بدبختا ده سر و گردن باالتره میم از تمورد عالقه میافتخارمه که ت-

 :دادیتکان م میجلو دواریاش را تهدانگشت اشاره  کهیبه نگاهش هجوم آورد و در حال خشم

 .... در ضمنمیو االنم هست میما بود نیکه از اولم بهتر  یدونیخوب م-

 :کرد و افزود  یمکث

 ؟یبگ یچ ،ینگ چرت و پرتا رو نیاگر ا-

 یرا به خوب میهاشده بودم داغ شدن سر و تند شدن نفس نیخشمگ دیپشت بند حرفش کرد و من که شد پوزخند
 صحبت کند؟ نطوریا  دهمیجان م شیمن که برا یمورد عالقه میراجع به ت کردی. چطور جرات مکردمیحس م

 :فرستادم و گفتم رونیرا پر حرص با فوت ب نفسم

چه برسه به  یرو درک کن میت نیبهتر یکه بخوا  یستین ی! اصال تو در حدیگیکه تو م  هیاون خزعبالت  چرت و پرت-
 .ینظر بد نکهیا

بزند  یحرف نکهیقبل از ا یبدهد ول یجواب دندان شکن خواهدیقرمز شدن صورتش از خشم معلوم بود م از
 :مادربزرگ گفت

 .اریب گهید یچا هیپاشو برو  دیحم-

و به نظر از خشمش کاسته شده  کردیکه به مادربزرگ نگاه م  اریو با حرص بلند شدم. نگاهم را از داد دمیکش  یپوف
که در   یی. از آنجاختمیخودم و مادربزرگ ر یبرا یآشپزخانه شدم. از قصد فقط دو فنجان چا  یبود، گرفتم و راه

شدم.  ییرایپذ یراه ینیو با س ختمینر یاو چا  یراب زد،یبر یکش چا  سهیک  کی یسرخ نبود که برا یبانو کیشان 
 یبرداشتن فنجان چا یبرا اریمادربزرگ گذاشتم. سپس دست داد یرا جلو ینیداخل س یهایاز فنجان و نعلبک  یکی
 یکه به پنج سانت  نیهم یجلو آمد ول ینیام به سمت سگرفته  دهیو خودم را ناد ختمیاو ر  یبرا کردیکه فکر م  گرید

را با  یخودم گذاشتم. نعلبک یرا جلو ینیو کنار مادربزرگ نشستم و س دمیرا عقب کش ینیس د،یرس جانفن یمتر
چشم دوخته  اریداد یپر غرور به دست خشک شده در هوا یبا نگاه کهیبرداشتم و در حال ینیاز س  شیفنجان  رو

 :بودم، گفتم

 !کش  سهیحقته ک-

 :گفت  کرد،یبه من نگاه م طنتیپر ش یبا نگاه کهیآمد و در حال  نییپا دستش

 ؟یکنیم یتالف یجور نیکه ا  یکم آورد-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .عمرا-
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را به لبش  یفنجان چا کهیبرداشت و در حال امینعلبک یحرکت فنجان را از رو کی"عمرا" با  یتلفظ کلمه نیب ما
 :گفت  کردیم کینزد

 .استقالل  یبه سالمت-

. به گرفتمیکشش را م  سهیبه دهان ک نمینازن یرفتن چا یهر طور ممکن بود جلو دیحال آتش گرفتن بودم و با در
بود  دهیام را فهمو او که نقشه رمیکردم و جلو رفتم که فنجان را از دستش بگ  یلحظه نشد که فکرم را عمل کی

 دنیکش  یکرد. با دستم پشت فنجانش را که هنوز به آن ل**ب نزده بود، گرفتم ول  کیفنجان را به لبش نزد ترعیسر
 ینداشت و عاقبت کشمکش فنجان، چپه شدنش رو یادهیفا چیه یابانیدر برابر آن غول ب زمیآن فنجان با زور ناچ

 :دیپر خشم غر   ییبا صدا اریداغ نبود که بسوزاند، داد یبه قدر یبود. با آنکه چا اریداد

 !یسوختم لعنت-

 .کندیو خنک م سیرا خ شیرفت. شک نداشتم با شلنگ سر تا پا اطیبلند شد و به ح عیهم سر بعد

 :اخم کرده بود گفت  کهیدر حال مادربزرگ

 د؟یبود حم یچه کار نیا-

 :دستم به در اشاره کردم و گفتم با

 !خودش بود مادربزرگ ریتقص-

 :چشمان درشتش را چرخاند و گفت مادربزرگ

 .حالش چطوره نمیبب رمیم-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .ارمی. از دلشم در مرمیخودم م نیجا باش نیمادربزرگ شما هم-

. مادربزرگ افتمیینم یگرید یراه چاره یتر بود ولاز دروغ چوپان دروغگو هم واضح  یحت گفتمیکه م  یدروغ
 :نگاهم کرد و گفت دواریتهد

 !هایباز دسته گل به آب ند-

 :زدم و گفتم شیبه رو یامهینصفه ن لبخند

 .راحت التونیخ-

. ناگهان در حمام با شدت باز شد و اورمیکم مانده بود از تعجب شاخ در ب  یخال اطیح دنیاز د  یرفتم ول اطیح به
 کردمینگاهش م یمن که سوال دنیآمد. با د  رونیاز آن ب  تیکه همچنان در حال آتش گرفتن بود با عصبان  اریداد

 :دیشد و غر   شتریخشمش ب

 چرا آب حموم قطعه؟-
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 :و گفتم دمیکش  امیشانیدستم را بر پ کف

 .عوضش کنه  ادیب یساتیتاس زدمیزنگ م دیدوش مشکل داره. با ریش-

 :و گفت دیکش  یچنگ زد و پر خشم پوف شیدستش به موها با

 .! آب سردیآب سرد ب ده لعنت-

بال بر سرش  هانیاز ا  شیب خواستیبود و معلوم بود سخت در عذاب است. با آنکه دلم م یرو به گرفتگ شیصدا
آب شلنگ را باز کردم. با دستم شلنگ را برداشتم و سر   ریش عیسوخت و سر شیبرا امیدل نازک و گنجشک اورم،یب

 یاز من عصبان  دیشد ددایاش نشان مکردم. چشمان و دهان بسته و جمع شده  یرا مثل باغچه آب پاش شیتا پا
 .ندارد میهایباز وانهیجز تحمل د یراه یاست ول

 :را بستم و گفتم ریش

 .یخنک شد گهیفکر کنم د-

اش را پاک کرد و آهسته چشم باز کرد. چشمان درشتش سرخ شده چشمان بسته یآب رو  یهیپشت دستش ال با
 .ممکن به من دوخته شده بودند تیعصبان  تیبودند و با نها

 :بر لبم جان گرفت و گفتم تیاز رضا  یندلبخ

 .حقته-

را  دهدیقرمز نشان م یپارچه ن،یزم یکه به گاو وحش  ییایگاو باز اسپان  کیخشم به سمتم آمد و من که حس  با
من  یمتر میتند به ن یهابا آن قدم ی. وقتدادمیو تکانش م دادمیداشتم، با دستم شلنگ قرمز را به او نشان م

 یجلو دواریاش را تهدو دستش را باال آورد. انگشت اشاره ستادیبدهم که ا یخواستم کنار بروم و جا خال د،یرس
 :چشمانم حرکت داد و گفت

 .هیحق با ک دمینشونت م-

 ن؟یکار کرد  یچ اریداد د،یحم-

 اریداد یسر تا پا یبود و نگاه متعجبش را رو ستادهیا  وانیا  ی. رودیمادربزرگ سرمان به سمتش چرخ یصدا با
را که صورتش را سرخ کرده بود فرو  یاز آب زدود و خشم  یرا کم سشیهم با دست، صورت خ اری. داددادیچرخ م

 .اش بودپسند مسخره یآب  یقهیسل قیبود که ال یزیخشم تنها چ شکیشده بود. ب یخورد. اصال بهتر که عصبان

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 ...چون تازه کارن یها کمکم کنه مادربزرگ ولشستن لباس یتو ادخو یم اریآقا داد-

 :انداختم و گفتم  کردندیکه گنگ نگاهم م  یبا آن چشمان اشیپر موج ناباور یپر خباثت به چهره ینگاه

 .کردن  سیخودشون رو خ یادیخرده ز هی -
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. دمیخند زیحالت ممکن بودند ر نیتردهانم گذاشتم و به چشمان گرد شده از تعجبش که در درشت یرا رو دستم
 :گفت  اریپر از مهر و محبت رو به داد یمادربزرگ هم که حرف مرا تمام و کمال باور کرده بود، با لحن

 .شستیخودش لباسا رو م دیحم ؟یدیجان چرا زحمت کش اریداد-

مادربزرگ هم که شده مجبور بود در  یستیافتاده و در رودربا  ریگ  یابود در بد مخمصه دهیکه حال فهم  اریداد
زد و با  یو حرصش از من، به زور لبخند تیبا وجود عصبان یلباس شستن کمک کند، دستانش را مشت کرد ول

 :گفت  زرگاش در لرزش آن مشخص بود، رو به مادربآهسته که خشم کنترل شده  ییصدا

 .که، من راحتم  ستین یزحمت-

 :زد و گفت شیبه رو یلبخند پر مهر مادربزرگ

 .هام مثل تو معرفت داشتنبچه یکاش همه-

نگاهش  یرچشمیکه ز  اریتر بود نگاه کردم. دادکه از نظر مادربزرگ از فرزندانش هم با معرفت  اریتعجب به داد با
 :زد و گفت یام به خودش شده بود پوزخندبه من افتاده و متوجه توجه معطوف شده

 .نبردن ییمعرفت بوهاتونم از بله متاسفانه نوه-

 :تر کرد و گفترا محکم اشیروسر یگره  مادربزرگ

 .بشن یهام چنوه دونهینشون دادن. خدا م شونویمعرفتیرفته ب ادشونیهام که منو بچه نیفعال که هم-

 :را به من کشاند و گفت نگاهش

 .شمیبرگشته پ دیباز خوبه حم-

. چقدر خوب بود که رمیو افتخار به خودم تا آسمان هشتم اوج بگزد که باعث شد از شدت غرور  میبه رو یلبخند
 یهاغرولند مفصل به گوش  کیاگر مامان بود قطعا   یهم حرف بزند ول میهاکردن  یاز خوب  توانستیمادربزرگ م

 .کردیم هیهد گانمیرا

 :باالجبار لبخند کمرنگ شده بر لبش را نگه داشت و گفت اریداد

 .ستین یبد یلیپسر خ دیبله، حم-

 :که مادربزرگ نشنود گفت  یرا به من کشاند و آهسته طور نگاهش

 .هیدختر مزخرف یول-

 .کردم  یکودک خردسال به او زبان دراز  کیدهانم نوک زبانم را در آوردم و مثل  یگوشه  از

با نگاهش  زد و طنتیپر ش یبه من اخم کند، لبخند کردمیرا به من کشاند و بر خالف تصورم که فکر م نگاهش
 :زدم و گفتم یباشم. در پاسخ لبخندش لبخند اشیگفت منتظر تالف

 .میبه لباس شستن ادامه بد دییخب بفرما-
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تر کرد. لبخندم را آن چشمان درشتش را درشت  گریبار د دیگنجیمن در ذهنش نم ییحجم از پررو نیکه ا  اریداد
 .تر کردم و با لذت نگاهش کردمپررنگ

 .خودت بشور شترشوی! بهایلباس ند اریبه داد ادیز دیحم .رمیخب پس من م-

 :گرفت و گفتم  یشتریب طنتیبر لبم رنگ ش لبخند

 !به چشم یا-

 :رفت و گفت اطیهم به سمت در ح اریرفتن مادربزرگ داد با

 .گردمیبرم یلباسا رو شست یو وقت رمیخب من م-

 :خودم را ببازم گفتم یاذره آنکهیدر گذاشت. ب یرهیدستگ یزد و دستش را رو میبه رو یچشمک

به  دونستیهم که مثل پسرش م یمادربزرگ بفهمه کس ی. وقتیشیم الیخیمادربزرگم ب ینهیباشه پس معا-
 .شهیناراحت م یلیخ رهیش در مخاطر شستن چهار تا لباس از خونه

 :به من توجه کند در را باز کرد و گفت یاذره آنکهیب اریداد

 .یدار رپوشیلباس شستن کار خودته که تنبان و ز یول گردمیبرم شوننهیواسه معا-

 :چرخ دادم و گفتم کردیها آب چکه مکه از آن  سشیخ یهالباس یرا رو نگاهم

 .تو جوب یافتاد  کنهیفکر م نتتیبب یتو که بهتره! هر ک سیخ یاز لباسا-

از دو قدم   شیدوباره راه افتاد. ب یمکث کرد ول یالحظه اریداد. دمیخند زیر زیدهانم گذاشتم و ر یرا جلو دستم
تا چشمان من باال کشاند و با اخم  نیرا از زم نشی. نگاه خشمگدیپر حرص کش یبر نداشته بود که برگشت و پوف

 :نقش بسته بود، آهسته و شمرده گفت شیکه بر ابروها  یظیغل

 خونه هست؟ نیا  یمن تو زیلباس مردونه سا-

جامد بدنش کشاندم و به بدن درشت  یهایبه رنگ خروج یاقهوه یبد رنگش تا موها یآب  یهارا از کفش نگاهم
بلندتر بود فکر کردم.  شومیقد کوتاه محسوب م بایسر و گردن از من که تقر کی قایو توپرش و قد بلندش که دق

 یو به قدر ستادیایه با کش دور کمرم مک  یادقرمز گش یهابا خط یمشک یپس از چند لحظه با فکر به شلوار ورزش
 :گشاد قرمز رنگم، گفتم  شرتیبزنم و البته ت میضخ یرا چهار تا شیهامجبور بودم پاچه شهیبلند بود که هم

 .آره هست-

 :گفت  یپر از شکاک یکرد و نگاهش مشکوک شد. با لحن  زیرا ر چشمانش

 ؟یجد-

ها منفعت من در کمتر شدن لباس یاما االن که پا  آمدیسراغم م یکه کمتر زمان  یتیچشمانش زل زدم و با جد در
 :شده بود، گفتم دایاش پبود، در چشمان و زبانم سر و کله انیشستن در م یبرا
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 .یآره، جد-

 یرو یمتر یسانت یس یو خم شد. از فاصله ستادیا  امیمتر کیشد. در  کیکرد و به من نزد  تریرا جد نگاهش
 :و گفتزوم کرد  میهاچشم

 کلک؟  یب-

 :گفتم  تیرا باال بردم و با قاطع سرم

 .کلکیب-

 :گفت  داد،یتکان م نیبه طرف دواریاش را تهدانگشت اشاره  کهیرا باال آورد و در حال دستش

 !یبه حالت اگه منو سرکار گذاشته باش یوا-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .یکن  یتالف یخوایهر جور م ینترس مرد! اگه سرکارت گذاشته بودم ُمجاز-

 :زد و گفت طنتیپر ش یلبخند

 .یدار شیدر پ یبدجور یدر کار باشه تالف یبار رو کلک نیاگه ا  یول یدار شیرفتار امروزت در پ یکه برا  یتالف-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !عمرا-

 :زد و گفت نانیپر اطم یلبخند

 .جدا-

 :گفتم  دادمیتکانش م نیبه طرف کهیرا باال آوردم و در حال دستم

 .الشیخیخب فعال ب-

 :دستم به لگن قرمز اشاره کردم و گفتم با

 .که بهت لباس بدم  میکمک کن زودتر لباسا رو بشور  ایب-

را  سیشدن او در برابر پرسپول میکنم و تسل  اشیدلم هزار بار بر خودم که قرار بود لباس قرمز بر تن استقالل در
 .نظاره کنم، درود فرستادم

. با نگاهش به من اشاره کرد که شستن را شروع کنم. ستادیجمع شده به سمت لگن رفت و کنارش ا یاافهیق با
 یکینشستم. ظرف پالست اریرفتم و طرف مقابل داد دیرسیمتر م کیکه قطرش به   یمن هم به سمت لگن بزرگ

ها از لباس  یکی دنیو مشغول ساب اشتمها را برد از صابون  یکیرا جلو گذاشتم و  ییشوصابون و پودر رخت یمحتو
 .با صابون شدم
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 !یُدک گهید نیبش-

 یو برا ستادهیا  شیچشم دوختم. همچنان در جا کردیبه لگن نگاه م دیکه با ترد  اریرا باال کشاندم و به داد نگاهم
 :گفتم  دیپر تهد یها مردد بود. با لحنشستن لباس

دکتر اصال  کی پیکه به ت  یبپوش رپوشیُتنبان و ز یشیمجبور م! ستاین یاز لباس خوب خبر  یاگه از االن نشور-
 .ادینم

لباسش را تا آرنجش باال زد و دستان درشت و  یهانیچهار زانو نشست. آست نیزم یو باالجبار رو دیکش  یپوف
گل   یهاراهنیاز پ  یکیها را در آورد که از شانس خوبش از لباس  یکیرا در لگن فرو برد. از داخل لگن  مشیحج
لباس با صابون شد. به  دنیتند و تند ساب ولکه در ظرف بود را برداشت و مشغ  یگریمادربزرگ بود. صابون د یگل

 ی. اخمختندیمن ر یهاصورت و لباس یکار را کرد که قطرات آب همراه با ذرات کف رو  نیتند و پر شدت ا یقدر
 :کردم و پر حرص گفتم

 !آروم بشور-

 :و گفت دیکش  یپوف

 .کنم و برم  نهیزودتر خانوم بزرگ رو معا دیکار دارم، با  یزود تموم بشه. من کل دیبا-

 :دمیکرد. پر حرص غر    فیرا تندتر کرد و مرا کث کارش

 !شستنت ینجوریبا ا ی! تازه ممکنه لگنم بشکنیشی! تازه زودم خسته مشهیزودتر تموم نم ینجوریا-

 :اش را به چشمانم دوخت و گفتحوصله ی. نگاه بدیو دست از شستن کش دیکش  یپوف

 !تشت، نه لگن! بچه جان گنیبهش م-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 بچه؟ یگیچند سالمه که بهم م یدونیم-

 :انداخت و گفت  میبه سرتاپا ینگاه

 .فوقش هفده سال-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !؟یچ-

 :تکان داد و گفت نییلبش را به پا یگوشه

 .ماه کیهفده سال و  یگید محاال الب-

 :تکان دادم و گفتم نیرا به طرف سرم
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 !و چهار سالمه ستیب-

 :گفت  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانش

 !؟یکتریفقط دو سال از من کوچ یعنیو چهار؟!  ستیب-

 :بار من چشمانم از تعجب گرد شدند و ناباورانه گفتم نیا

 !االن؟  یدکتر یدو سال؟! پس چجور-

 .مهیطرح کارآموز یاالن دوره  یتموم شده ول لمیتحص-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .نجایکه به اجبار طرحش اومده ا  یکارآموز  مچهی! نیستی! پس دکتر کامل نیب ک-

 :و افزودم دمیکش  یپوف

 !یو مادربزرگ رو انقدر به خودت وابسته کرد یینجایهم ا یموقت-

ناراحت  یلیبرود مادربزرگ حتما خ نجایاز ا  شهیهم یاو برا  یوقت. دمیکش  یقیبستم و پر حرص نفس عم چشم
 .است  زیمن غم انگ یبرا دیشد اشیو ناراحت شودیم

 .دیحم-

 :باز کردم و گفتم چشم

 د؟یحم یگیتو چرا به من م-

 :زد و گفت یلبخند

 !هیاسمت چ  دونمیخب من که نم-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .. با آرامش لباس بشورالشیخیب-

 .بار آهسته تر از قبل کارش را انجام داد. من هم مشغول شستن شدم نیا  یمشغول شستن شد ول بارهدو

 :را شکست و گفت ماننیسکوت  ب قهیاز چند دق  پس

 خانوم بزرگ؟ شیپ نجایا  یاومد  هویچطور شد که -

و منتظر جواب  کردیگرفتم و نگاهم را به چشمانش کشاندم. کنجکاوانه نگاهم م  شستمیکه م  یاز لباس  چشم
 :و گفتم دمیکش  یسوالش بود. پوف

 .چون کار و شوهر نداشتم من رو فرستادن-
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اش به اقبال مضحک من قهقهه یخنده زد و با صدا ریاز تعجب گرد شدند. پس از چند لحظه ناگهان ز  چشمانش
بود و صورت سرخ شده  امدهیاش بند نمنتظر ماندن هنوز خنده قهیاز حد جالب است. پس از چند دق  شیگفت ب
 دمیکش  یمرا سر برد. پوف یحوصله ختندیریم رونیکه از شدت خنده از چشمانش ب  ییهااش با آن اشکاز خنده
 :و گفتم

 .ینوچه ُدک یرو آب بخند-

 :گفت  دیلرزیم شیهاخنده زیکه از ر  ییاش کم شد و با صداخنده باالخره

 ؟ینوچه ُدک یگیخان! حاال چرا به من م دیحم یجوک یلیتو خ-

 :کش دادم و گفتم  نییلبم را به پا یگوشه

 دکتر کامل صدات کنم؟ هیکه مثل بق  ی! انتظار نداریچون هنوز کارآموز-

 :زد و گفت طنتیپر ش یلبخند

 .رونیاز خونه ننداختنم ب  یشوهریو ب یکاریخاطر بخوبه کارآموز هستم و مثل تو به-

 :زدم و گفتم یلبخند لکسیر یلیخ

 .ساختیبه من نم گهیتهران د یرو قبول کردم چون آب و هوا شنهادیپ نین خودم ام-

 :کرد و شکاکانه گفت  زیراستش را ر چشم

 ؟یجد-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 .ینه، شوخ-

 .هم لبخندم را جمع کردم بعد

 :گفت  شدیدوباره مشغول شستن م کهیانداخت و در حال  نییرا پا سرش

 .مزهیب-

. با شوق چادر میو کارمان را خوب به انجام رساند مینزد یگریحرف د م،یکه مشغول لباس شستن بود  یدو ساعت تا
ها را لباس یدسته نیبه آن، آخر رهیگ  کیکردم و پس از زدن   زانیها آوشسته بود، بر بند لباس ارینمازم را که داد
 :و گفتم انداختمبود،   دهیآن را با شلنگ خوب آب کش  اریدر تشت که داد

ر نیآخر-  !هیس 

 :گفت  کردیرا با پشت دستش پاک م اشیشانیعرق پ  کهیو در حال دیکش  یپوف

 .افتادم  یبعد از اون همه سال درس خوندن به چه روز نیخدا بب یه-
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 :نشستم و گفتم اریداد یروها، روبهآن  یرو ییپودر رخشو ختنیو پس از ر ختمیها آب رلباس یرو

 .بودم یاالن منم نوچه ُدک  زدمیتا تست کنکور رو درست م ستیمثل تو درس خوندم فقط اگه ب واال منم-

 :کرد و پس از اتمامش گفت  یسست یخنده کردیاش به من نگاه مبا چشمان خسته کهیرا باال آورد و درحال سرش

 ؟یخوند یحاال تو چ-

 :آهسته گفتم  ییانداختم و با صدا  نییرا پا سرم

 .یچیه-

 !لوس نشو گهیبگو د-

 :بود گفتم نییکه سرم پا  همچنان

 .میلباسا رو بشور-

 :و گفت دیبلند کش یپوف

 .بگو من تحملشو دارم-

 .نه-

 !ستیکه بدتر ن  میزنیصدات م دیحم نکهیاز ا-

 .نگاه کردم زدندیلبخند م شیهارا باال آوردم و در چشمان درشتش که مثل ل**ب سرم

 شه؟. بایقول بده مسخره نکن-

 طنتیبرق ش یکنجکاو است ول  دیرا محکم بست و باز کرد. از نگاهش معلوم بود شد شیهاپلک دییتا ینشانه به
 :زدم و گفتم ایبه او اعتماد کنم. به ناچار دل به در گذاشتینم ادیدر چشمانش ز

 .یباغبان یمهندس-

 :از تعجب گرد شدند و گفت  چشمانش

 منظورته؟ یکشاورز  ی! همون مهندس؟یچ-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .ترهرو قبول شدن سخت یکشاورز  ینه! مهندس-

 یهم مهندس یآخر باغبان  دیگویم هیو مثل بق زندیخنده م ریشدند. مطمئن بودم او هم ز زیکم کم ر  چشمانش
اندنم، از به من که همان رشته را قبول شدن هم با آن وضع درس خو  رینگاه پر تمسخر و تحق کیدارد؟! بعد هم 

آن هم انواع مختلفش،   ،یام در نقاشمن که تمام استعداد و عالقه ی. آخر براانداختیبزرگ بود م یتینظرم موفق
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افکار،   نیبود. با تمام ا یکه به زور بابا و مامان انتخاب کردم، کار به شدت سخت  یارشته یهابود خواندن درس
 :دیپرس ریاز تحق  یخال یمرا مسخره کند، با لحن یاآنکه ذره  یب اریغلط از آب در آمد و داد  امینیب شیپ

 ؟یرفتیخب چرا از گفتنش طفره م-

 :گفتم  یتعجب کردم که چشمانم گرد شدند و با ناباور یواکنشش به قدر از

 ست؟ینظرت مسخره نمن به یچرا؟ رشته یدونیواقعا نم-

 ست؟مسخره شیچ-

 .بابتش کننیم مخب همه مسخره-

 .یکه خودت باهاش حال کن  نهینن. مهم اخب بک-

 :گفتم  وسانهیاز چشمانم محو شد و ما  تعجب

 .کنمیکه خودمم باهاش حال نم  نجاستیآخه مشکل ا-

 ش؟یپس چرا خوند-

 .چون مجبورم کردن-

 ا؟یک-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .بحث شو لطفا نیا  الیخیهم ب گهیمامان و بابام. د-

 گریشدنم را نشان دادم که او هم د یچقدر عصبان دانمیرا در تشت فرو بردم و نگاهم را از او گرفتم. نم دستم
خوب و مبارکم آن لباس،  اریآورد. از شانس بس  رونیها را باز لباس  یکینزد و دستش را در تشت فرو برد و  یحرف

 اریبلند گفتم که در جوابش داد ی"نی. "هزدیم رامن بود که رنگ قرمزش بدجور چشم  یزنانه یلباس محرمانه
 :گفت  دیخندیم طنتیو پر ش زیهمچنان که ر

 !زهایسا نیا  ادیبهت نم-

 :دمیغر    میهادندان یالانداختم و پر حرص از البه  نییرا پا سرم

 !ببند-

 بشه. مگه نه؟ دهید کتریکه کوچ  یکنیم شیکه انقدر با لباس گشاد مخف  ییتو از اون دست دخترا-

قرمز شده  یمثل گوجه فرنگ میهابردم. شک نداشتم گونه ترنییگاز گرفتم و سرم را پا  میهالبم را با دندان یگوشه
 .دادیرا حرارتشان خوب نشان م یقرمز نیبودند و ا

 :سکوت من، آن تکه لباس ملعون را در تشت گذاشت و گفت دنیاز چند لحظه با د  پس
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 !خان یلُنگ ادینمخجالت اصال بهت -

نگاه  خواند،یدر چشمان شاد و بشاشش که کبکشان خروس م ظیپر غ ظیغل  یخشم سرم را باال آوردم و با اخم با
 .کردم

 :گفت  یتفاوتیانداخت و با ب  نییرا باال و پا شیهاشانه

 .دخانیلباس بشورم، حم یمن رو مجبور نکن یخواستیخب م-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  یپوف

 !نزاکتیب یبشور یاگهیلباس د یتونستیم-

 :گرفت و گفت  طنتیرنگ ش نگاهش

 که کدوم لباس دستم اومده؟  دونستمیم دیاز کجا با-

رنگ  دیبزرگ سف یآوردم و روسر  رونیآن را ب  ینازک یو دستم را در تشت فرو بردم. با لمس پارچه دمیکش  یپوف
 :ساعد دستش گذاشتم و گفتم یکرده بودند، رو  شیبایز اریآن بس  یدرشت سرخ رنگ رو یهامادربزرگ را که گل

 .بشور نویا-

شد. من  داد،یدو برابر لباس شستن من طول م دن،یشستن با سرعت خودش که با وجود تند به نظر رس مشغول
 یگوشه  دن،یمحرمانه را شستم و پس از آب کش یهالباس عیسر دم،ید یهم که حواسش را پرت شستن آن روسر

 .کردم  زانیبند آو

 :که گفت  گذشتیاز لباس شستن در سکوت م  یاقهیدق چند

 ؟یبه من بگ تویاسم واقع  یخوایحاال نم-

 :گفتم  اورمیآنکه سرم را باال ب  یو ب دمیکش  یپوف

 .عادت کردم به اسم بابام صدام کنن  گهیصدام کن. د دیهمون حم-

 :سر داد و گفت یاخنده

 ه؟ی. حاال بگو اسمت چزننیبه اسم خودت صدات م هیبق یصدا کردنت مختص خانوم بزرگه ول یجور نیا-

 :گفتم  حوصلهیرا باال بردم و ب سرم

 .هینچیداو-

 :و آهسته گفت دیکش  قیعم  ینثار روح و جانم کرد. نفس ی" امزهیل**ب "ب  ریمحو شد و ز لبخندش

 .هیاسمت چ  فهممیباالخره که م-
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و تالش کند تا اسم  قیمجبور شود تحق خواستمیچرا م دانمینم ینبود ول یاسمم به او کار سخت  گفتن  دانستمیم
 .بود یصدا کردنش کاف دیمرا بفهمد وگرنه همان حم

تا حال  میدادیبه بدنمان م یکمر صاف کرده و کش و قوس  کهیها شسته شد و هر دو در حالتمام لباس باالخره
 :میهمزمان با هم گفت مییایب

 .شیآخ-

 :صاف کرد و گفت یشیرا نما شیصدا اریداد

 .هام رو بدهخب حاال لباس-

دارد.  ازیبه لباس خشک ن دیهنوز نم داشتند و معلوم بود شد شیهابود لباس یشرج یلیکه هوا خ  ییآنجا  از
 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .ارمیباشه االن م-

 .داده باشم یاو را باز  به حالم است اگر ینگاهش به من گفت که وا با

 میهالباس یکه مد نظر داشتم را از بقچه  ییهاانداختم و به اتاقم رفتم. لباس  نییرا باال و پا میهاشانه الیخیب
 .رفتم اطیآوردم و به ح  رونیدر کمد ب

گفتم که به سمتم برگشت و نگاهش   ی. "اهم" جان دارزدیقدم م اطیرا در هم گره کرده بود و کالفه در ح دستانش
پر خشم  ییکرد و با صدا  ظیغل  یدر دستم، اخم یقرمز و مشک یهالباس دنیرا از صورتم تا دستانم کشاند. با د

 :گفت

 !عمرا قرمز بپوشم-

بار نخواهد رفت، با  ریز فهماندیفراوان به من م تیبا خشم و جد کهیرا تا چشمانم باال کشاند و در حال نگاهش
 :در کنترل خشمش داشت، گفت یکه سع  ییصدا

 .اریب گهیلباس رنگ د هیبرو -

 :انداختم و گفتم  نییرا باال و پا میهاشانه

 .خونه داره منم نیا  یگشاد تو  یکه لباس مردونه  یو تنها کس دمیمن تا حاال لباس جز قرمز نخر-

 :زدم و گفتم یطنتیپر ش لبخند

 .پس قرمزو بپوش و صفا یبش میما تسل میدر برابر ت دیآخرشم با-

 :با حرص و خشم گفت رفت،یراه م اطیتند دور ح ییهابا قدم کهیرا برگرداند. در حال شیو رو دیبلند کش یپوف

 ...ی! دخترهکردمیبه تو اعتماد م دیاصال از اولشم نبا-

 :کرد و گفت  ترظی. اخمش را غلدیو به سمتم چرخ دیکش  یپوف
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 !ها رو بپوشم پس ببرشونعمرا اون لباس-

 :زدم و گفتم یضیعر  لبخند

 .لتهیهر طور م-

که به سراغ مادربزرگ رفت و به او   دمیرا از پشت در شن شیام رها شدم. صداتا شده یمتکا یاتاقم رفتم و رو  به
اش مورد عالقه میبه ت یراه برود ول دهیکش. آخرش هم حاضر است مثل موش آبردیفشارش را بگ دیگفت که با

که به   ییوفادارند، به دخترها شانیمورد عالقه وتبالف میقدر که به ت نینکند. واال و بال اگر پسرها ا نیتوه یاندک
 .شدیتر ماز گلستان هم گلستان  ایوفادار بودند، دن کنندیها ابراز عالقه مآن

 ریش یبرا دیام گذاشتم. قطعا باعرق کرده  یشانیپ یتم را روآمدم و دس  رونیب امیاجتماع  یافکار نقادانه  یایدن از
خوش شانس  رکاریجز رفتن به شهر با گوجه و آوردن تعم یراه رسد،یکه به نظر م  نطوریو ا آوردمیم رکاریحمام تعم

 .ستیمن باشد، ن یکه موتورش خراب شده تا مهمان گوجه

 .نجایا  ایب دیحم-

که کنار مادربزرگ نشسته بود و با   اریداد دنیرفتم. با د رونیبلند شدم و از اتاق ب یمادربزرگ به سخت یصدا با
به  خواستیم یعنی نیو هم دیرسیمغلوب به نظر م یلیلبخند بر لبم جان گرفت. خ کرد،ینگاه م نیاخم به زم

 .بدهد تیآن لباس قرمز رضا  دنیپوش

 :و گفت دیلبخند مهربانش را به نگاه منتظرم بخش مادربزرگ

 .گفت بهش لباس خشک بده  اریداد-

 :که مادربزرگ زد، گفت  یدر پاسخ حرف رد،یبگ نیآنکه نگاهش را از زم  یب اریداد

 .پوشمشونیم-

 :در لحنم پنهان کنم، گفتم شدیکه نم  یکلمه جان داد. با غرور و شعف  کیگفتن آن   یکردم برا  حس

 اونجا؟  ارمیکه ب  یپوشیکجا م-

 فرستاد،یم رونیو خوش فرمش ب دیسف یهادندان یالنفسش را با حرص از البه کهیرا بست و در حال چشمانش
 :دیآهسته غر    ییبا صدا

 !یکه تو نباش  یهر قبرستون-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 .پس برو داخل اتاقم-

کند، به   یبه من نگاه آنکهیو ب دادم. با خشم بلند شد هیپشت سرم تک ی  نشستم و به پشت نیزم یرو همانجا
را  بیرق میاز طرفداران ت  یکیکه   نیخب هم یام ولاتاق گذاشته  یها را کجالباس دیاز من نپرس  یاتاقم رفت. حت

 .دادیرا م عیسو ییسلطنت پر ابهت بر قلمرو کیآزار دادم به من حس قدرت کسب 
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انداخته بود، به سمت ما آمد.   نییدر اتاق را باز کرد و همچنان که سرش را از شدت خشم پا قهیاز چند دق  پس
خوب  یلیاو به شدت اندازه بود و خ  یبرا زد،یبر تن من زار م یکه از شدت گشاد  یشرتیآن ت  کردمیاعتراف م  دیبا

که اگر نبود از کمر من   یش  کمربه ک   ازیچهارشانه نشسته بود. شلوارم هم بدون ن لیبر بدن توپرش با آن است
 .بود اشچهیبلند و خوش ماه یکامال اندازه و مناسب پاها  افتاد،یم

را  یبافتن یهالینشست. مادربزرگ م شیروروبه یمتر کیشد و در  کیآنکه به من نگاه کند به مادربزرگ نزد  یب
 :گفت  کرد،یجا به جا م اشینیب یگرَدش را رو  نکیع  کهیگذاشت و در حال  نیبر زم

 ؟یریم یدار-

 ن؟یکه ندار  یتون. کاربا اجازه-

 :اش زد و گفتدلبرانه یاز آن لبخندها  مادربزرگ

 .نمتیبب اینه مادر. برو به سالمت. بازم ب-

 :پر احترام گفت یزد و با لحن یلبخند اریداد

 .امیحتما م-

 .حسادت کردم دینثارش کردم و بر شانس خوبش شد ی"نیریل**ب "خود ش  ریز

 :نگاهم کند گفت آنکهیبا مادربزرگ، به سمت من آمد و ب یاز خداحافظ  پس

 .. شک نکنرسمیبه حسابت م-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .کش  سهیخداحافظ ک-

 :از من زد و گفت  ترظیغل  یرا به چشمانم کشاند و پوزخند نگاهش

 .یخداحافظ لُنگ-

*** 

 یدر رخت خوابم نشستم. نگاهم را رو دم،یکشیم یجان دار یازهیخم کهیلبه بدنم دادم و در حا یو قوس کش
 یهالباس ادیافتادم. به   میآن تعداد لباس را شست  اریکه به کمک داد  روزید ادیدور تا دور اتاقم چرخ دادم و به 

 .زدم روزمندانهیپ یقرمز و خوشرنگم که به اجبار به تن کرد افتادم و لبخند

 !صبحونه بخور ایپاشو ب دیحم-

 :گفتم  کردم،یرا تا م میپتو کهیمادربزرگ بلند شدم و در حال یصدا با

 .اومدم مادربزرگ، اومدم-
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رفتم. مادربزرگ که  ییرایرخت خوابم را مرتب جمع کردم و به پذ دم،یکشیم ازهیکه پشت سر هم خم  همچنان
 :گفت  دنمیمشغول بافتن بود، با د

 ؟ینون بخر یریم یدار-

 بخرم؟ نیخوایهم م گهید زیچ بله.-

 .آره عسل هم بخر-

 !باال برهی! قندتون رو مستیمادربزرگ عسل واستون خوب ن-

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

 .بخورم تونمیگفت م  روزید اریداد یول-

 :گفتم  یاز شدت تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !؟یچ-

 :گفت  یزدود. با خوشحال شیزد و اخم را از ابروها یلبخند

 !از خودش بپرس  یکنیاگر باور نم-

 :و گفتم دمیکش  میهابه ل**ب یدست

 .خرمیکرد فردا براتون عسل م  دییحرف بزنم، اگر تا اریبا داد دیمادربزرگ! پس بذار بهیعج  یلیخ-

 :گفت  یتیجمع شد و با نارضا لبخندش

 !امروز حرف بزن  نیخب هم-

 :اشاره کردم و گفتم  وارید یدستم به ساعت رو با

 .شهینم داریموقع صبح ب نیا  یکس-

 !میداریمن و تو که ب-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .دیخودمون رو بخور ری. امروز همون نون و پنپرسمیواسه فردا ازش م دیسخته مادربزرگ. بذار حشیتوض-

موقع صبح من چطور  نیا  یرا از من گرفت و مشغول بافتن شد. معلوم بود از من دلخور شده است ول نگاهش
 !زدم؟یحرف م اریبا داد دیبا

به خودم زحمت لباس عوض  آنکهیانداختم و به خودم حق دادم. به اتاقم برگشتم و ب  نییرا باال و پا میهاشانه
برداشتم  زد،یبه من چشمک م شیرو یاسرمه یهاو برگ دیسف یهالرنگم را که با گ یکردن بدهم، چادر خاکستر

بدن الغر  شیبقچه که تنها محتوا کی هیبودم که شب دهیچیآن را دور صورت و بدنم پ  یسرم گذاشتم. طور یو رو
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مادربزرگ که آن را تصاحب کرده  یریحص لیپول کوچکم را برداشتم و پس از برداشتن زنب فیمن بود، شدم. ک
 یمتر میشدم و در ن کیرفتم. به مادربزرگ که همچنان دلخور مشغول بافتن بود، نزد رونیبودم، از اتاقم ب

را به چشمانم  اشینگاه سوال یگفتم و توجهش را به سمت خودم جلب کردم. وقت  ینشستم. "اهم" شیروروبه
 :کشاند، گفتم

 .نداره واسه فردا براتون عسل بخرم یگفت مشکل  هم اریاگه داد  دمیقول م-

 :کرد و گفت  یاخم

 ؟یپس امروز چ-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .. فردا انشاهلل بر وفق مرادهدیبگذرون ینجوریامروز رو ا  کیفقط -

 ؟ینباشه چ ییاگه فردا-

 .هست روزیفردا هست، فردا هم مثل د شهیهم-

 !فردا هم نخورمش گهید دیامروز نخورمش شا. اگه  ستنیکدوم مثل امروز ن  چیه یول-

 :گفتم  کردم،یرا با کف دستم لمس م اشدهیدست تپلش گذاشتم و همچنان که پوست چروک یرا رو دستم

وقت اتفاق  چیه یول انددکنندهیهستن که ناام دهایاز شا  یلیمادربزرگ! خ دیتون رو تلخ نکناوقات  دهایشا نیبا ا-
 .دیخوب فکر کن یدهای. پس به شاافتندینم

 :زدم و افزودم یچشمک

 .کشمیقشنگ م ینقاش کیامروزم براتون -

 یبه پهنا ضیعر  یرنگ بر لبش نقش بست. در پاسخ لبخندش، لبخندکم  یلبخند شیشد و به جا رنگیب اخمش
نرمش زدم و بلند شدم. با شوق  یکوتاه بر گونه  یادست گرمش برداشتم. بو*س*ه یصورتم زدم و دستم را از رو

 :گفتم

 .فعال خداحافظ-

 .. زود برگرددیخدانگهدارت حم-

 .گفتم و خانه را ترک کردم  یچشم""

باشد که باز هم به خاطر  دهیقبل از من نرس حهیبار مل نیدر دل آرزو کردم ا رفتم،یرا م ییکه راه نانوا  همچنان
روستا بود که هر روز صبح  نیمن در ا یهایاز جمله خوش شانس  حهیاش شوم. ملآمدن من شرمنده  یانتظارش برا

. میگذرانیرا به صحبت با هم م یو ساعت مییآیبا هم م ییو راه بازگشت به خانه را تا جا نمیبیم ییاو را در صف نانوا
 .سوق داد لمیبا من، گذر زمان را طبق م نشیریش یو با گفت و گو دید ییبار هم او بود که مرا در صف نانوا نیاول
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نشسته و منتظر است من  یینانوا یکنار ورود  ییسکو یرو حهیمل دمیو طبق معمول د دمیرس ییبه نانوا باالخره
مرا دوست داشته  نقدریا  توانستیجالب بود که او چطور م یلیخ میبرا شهی. هممیستیتا کنار هم در صف با میایب

آنکه چون مادرش پا به سن گذاشته است،   حالحد وقت صرف من کند،  نیاشد و البته تا اارزش قائل ب  میو برا
 .ستیو سرش کم شلوغ ن دهدیرا خودش انجام م شانیخانه یکارها  شتریب

به چادر  یسکو بلند شد. دست یزد و از رو میگرم و پر محبت به رو  یلبخند شدم،یم کیمن که به او نزد دنید با
 :و گفت دیکش  آمد،یصورتش م دیبه پوست سف یلیخ رهیسبز ت یهاسبز روشنش که با طرح برگ

 .ریسالم بهناز جان! صبحت بخ-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .ری! صبح تو هم بخحهیسالم مل-

 :نفر گفتم نیپشت آخر ستادنیو پس از ا میصف رفت یسمت انتها به

 منتظرت گذاشتم؟ یلیبازم خ-

 :زد و گفت یلبخند

 !نه، اصال-

 .... شرمندهیمنتظر موند ادیز دونمیم یول-

 .یبش داریزودتر ب یکه نتونست  یخسته بود یلیدشمنت شرمنده! حتما خ-

 :کردم و گفتم  ضیصورتم عر یرا تا کل پهنا لبخندم

 .مخسته یلیخ شهیواال من هم-

 :گلگونش انداختم و گفتم  یهاپبه ل یاش در پاسخم در آمد. نگاهدخترانه نینمک یخنده زیر

 .یبرم سار دیامروز با-

 :سرش را باال آورد و گفت عیسر

 ؟یچرا سار ؟یسار-

 :و گفتم دمیکش  یآه

 .ارمیحموم ب ریواسه ش یساتیتاس رکاریبرم تعم دیبا-

 .ینشده برش گردون کیکارش رو زود انجام بده و تا تار  رکاریخب پس زود برو که تعم-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .کاراته دارم  ی! من کمربند مشکحهینگران نباش مل-
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 :گفت  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانش

 !واقعا؟-

 .رو دارم زایچ نیو مدال و کاپ و لوح افتخار و ا یکمربند مشک  یکل  االتمیخ یتو یواقعا که نه، ول-

 :کم صدا سر داد و بعد از اتمامش گفت  یاخنده

 .یتو جمع کن که مراقب خودت باشحواس یبهناز اما جد یابامزه یلیخ-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 هستم؟ یابه چشم. حاال چه مزه یا-

چادرش را از  هیبه خود گرفت. پس از چند ثان یاو ژست متفکرانه دیکش  اشینیب یچادرش را رو یدستش لبه با
 :کنار برد و گفت  اشینیب یرو

 .یندازیم یپفک نمک ادی یلیتو منو خپفک. -

 :ام را خاراندم و گفتمچانه ی. با دستم کمدیخند زیهم ر بعد

 .که مثل من الغره  یکه تپل مپل اند. حداقل بگو کرانچ  هایپفک نمک-

 :اش گفت. پس از بند آمدن خندهدیخند زیدهانش گرفت و ر یرا جلو چادرش

که خوردنشون اونقدر   ستنین فینرم و لط یکج و کوله اند. تازه مثل پفک نمک  یلیخ شترشونیب هایآخه کرانچ-
 .بچسبه

 :زدم و گفتم یلبخند

 .َامتو ی. پس من همون پفک نمکچسبهیم شتریب یآره به نسل ما خوردن پفک نمک-

از   شهی. او هممیاشتبر سر انتخاب نوع پفک اختالف د  میرفتیم رونیپدرام افتادم که هر بار با هم ب ادیبه  ناگهان
ها نگاه که در قفسه  ینینازن یهایاز پفک نمک  دیو من با داشتیتند اعصاب خرد کن برم یهایآن کرانچ
 .کندمیرا به من دوخته بودند، دل م شانیعاشقانه

 ؟یینجایبهناز ا-

 :آمدم و گنگ گفتم  رونیفکر ب از

 هان؟-

 ؟یسار یریم یفتیراه م یک    دمی! ازت پرسینبود نجایپس ا-

 .رمیم میصبحونه خورد نکهیبعد از ا-

 ؟یو تنقالت لیآج  ای ینیریبهت بدم؟ ش یالزم ندار  یزیچ-
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 :زدم و گفتم شیبه رو یپررنگ لبخند

 .ستیراه ن شتری! دو ساعت برمیقندهار که نم-

 !هیلیهمونم خ-

 دیو پس از خر دیانداختم و به گپ زدن با او ادامه دادم. باالخره انتظار در صف به اتمام رس  نییباال و پا یاشانه
 .میشد مانیهاخانه ینان راه

مادربزرگ زدم و منتظر  یچند ضربه بر در خانه گرمیپر نان را گرفته بودم، با دست د لیدستم زنب کیکه با   همچنان
 :گفت  کردیهمچنان که با لبخند به من نگاه م در را باز کرد و قهیماندم. پس از دو دق

 .شده یحدس بزن چ دیحم -

 :دمیپرس متعجب

 شده؟ یچ-

در کنار رفت که من وارد شدم و در را پشت سرم بستم. نگاه کنجکاوم را به چشمان مادربزرگ که از شدت  یجلو از
 :دوختم و گفتم دندیدرخشیذوق م

 !گهیشده د یچ دیخب بگ-

 :و گفت دیگل دارش کش  راهنیپ یقهیبه  یدست

 .ادیهفته م نیزنگ زد و گفت آخر ا یزر-

برگشتنش ذوق کرده بودم و  ینشود. با تمام وجود برا دهیشن فمیخف غیج یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم
 .انکار کنم  توانستمیذوق را اصال نم نیا

 .آوردم  ییرایلوازم صبحانه را به پذ یگرفتم و سفره و باق  شیو شاداب راه آشپزخانه را پ خوشحال

 دنیبا او کردم و پس از پوش یمختصر یو مفصل در کنار مادربزرگ، خداحافظ ریپذدل یااز صرف صبحانه  پس
 .خنک قرمز رنگم، خانه را ترک کردم یهالباس

 :گفتم  دم،یکشیبه فرمانش دست م کهیگوجه شدم و در حال  سوار

 !صفا گوجه میبر-

ضبط  یخروج نوار را زدم ول یسالم کردنش را آغاز کند، دکمه دهیزدم. قبل از آنکه ها یرا روشن کردم و لبخند گوجه
قصد نداشت به من اجازه دهد آهنگ عوض  ییگو  یهم آن دکمه را زدم ول گریبه من قژ قژ کرد. چند بار د اعتنایب

 شیبردم و راه خروج از روستا را پ رونیرا از خانه ب نیماش یانداختم و به سخت  نییرا باال و پا میهاکنم. شانه
در آمد. در جواب  دهیرسا و گوش نواز ها یصدا شیقژ قژ تمام شد و به جا یصدا قهیگرفتم. پس از چند دق

. پس از گذر از راه پر از سنگ و دادمیتکان م زیآهنگ، بدنم را ر  تمیو با ر کردمیمتعددش سالم م یهاسالم
 .گرفتم  شیرا پ یاز روستا خارج شدم و راه سار  کرد،یم نییرا باال و پا امیمدرن و پر تکنولوژ نیماش که  زهیرسنگ
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کنارم   یصندل ی. کاغذ رودمیرس یگوجه بشاش بودم تا آنکه باالخره به سار  یهیعهد صفو  یهاطول راه با آهنگ در
و بعد به کاغذ  ابانیبه خ هیثان  کینگاهم را هر  کردم،یبا چشمانم آدرس را نگاه م کهیرا برداشتم و در حال

از   یچندان دشوار نبود و پس از ربع میآمده بودم، دنبال کردن آدرس برا  یبه سار ادیکه ز  یی. از آنجاکشاندمیم
خراب شده بود، من مجبور بودم  ارشانیس رکاری. از شانس خوب من چون موتور تعمدمیرس یساتیساعت به تاس
رنگش را بدهم.  یاگوجه  یاشراف  یشاهزاده بهناز سوار بر درشکه یو به او افتخار همراه میایش بخودم به دنبال

 .شدم ادهینوشته شده بود پارک کردم و پ یساتیآن نام تاس  یباال یتابلو یکه رو  یدر یوگوجه را جل

به  کهیو درحال دمیکش  یکرد. پوف  سیخ س  یگشادم نفوذ کرد و تمام بدنم را خ  یمانتو ریز یگرم و شرج  یهوا
زدم و منتظر  یبه در فلز یابه سمت در رفتم. با دستم چند ضربه دم،یکشینفس م یشرج یدر آن هوا یسخت

پشت آن در  گرید یهیضربه زدم. چند ثان دربر  شتریاز قبل با شدت ب  ترحوصلهیانتظار، ب  قهیدق کیماندم. پس از 
 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیپر حرص کش یبسته منتظر ماندم. نفس

 !نداره دهیفا نکهینه، مثل ا-

 :شکاندم و آهسته گفتم یترق تروق یرا تا آرنجم باال زدم و انگشتان دستانم را با صدا میهانیآست

 !آماده باش-

لگد هم به در زدم که  نیها چندمشت زدن نیزور به در مشت زدم و ما ب تیام، با نهابا دستان مشت شده سپس
از   یمرد الغر اندام محل نیشد و چند دهیدر زدنم تا ده ها متر آن طرف هم شن یاعمال پر خشونتم صدا  نیبا ا

زنگ  یها، به مشت و لگد زدن به آن درب فلزتوجه به آن یبا تعجب به من نگاه کردند. ب امیپانزده متر یفاصله
پر حرص به مرد نسبتا  یو با اخم دمیعقب کش  رنگ ادامه دادم تا آنکه باالخره در باز شد. خودم را دیسف یزده

کفشم   ریو نگاهش را از فرق سر را تا ز دادیمن چرخ م یرو ریکه چشمان روشنش را با تح  یپوست دیجوان سف
 :را صاف کردم و گفتم میصدا هیکرد، نگاه کردم. پس از چند ثانیو باال م نییپا

 یحمام خونه ریتعم یبرا رکارهاتونیاز تعم  یکیدنبال  امیباهاتون تماس گرفتم و قرار شد امروز ب روزیمن د-
 .مادربزرگم

 :دستش گردنش را خاراند و گفت با

 !دیمشت و لگد به در بزن نقدرینبود ا یازیزنگ داشت! ن نجای! خانوم انیآهان پس شما بود-

 :گفتم  یباورگرد از تعجب نگاهش کردم و با نا  یچشمان با

 !! زنگ کجاست؟د؟یزنگ داشت-

آن بود، اشاره کرد. دستم   یرو یبزرگ قرمزرنگ یرنگ کنار در که دکمه اهیس یفلز یزد و با دستش به صفحه یلبخند
 :و پرحرص گفتم دمیکوب  امیشانیرا بر پ

 !جمیمن چه قدر گ یوا-

 :بلند سر داد و پس از اتمامش گفت یاخنده مرد
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 .ادیکه باهاتون ب  کنمیرو صدا م االن شاگردم-

 :بلند گفت ییرا از من برگرداند و رو به داخل با صدا شیرو

د ب-  .و االن منتظرته دیخانوم رس ایَممَّ

 :از داخل خانه درآمد  یجوان یمردانه یصدا

 نبود؟ هیسگ همسا زدیکه به در م  یا ! پس اون-

اش را جمع و جور کرد و شد. با اخم نگاهش کردم که خنده کرد بلند  تیکه مرا به داخل هدا  یمرد یخنده یصدا
 :گفت

 .ادیکه ب  دیکم منتظر بمون  هی-

حد انتظار را تحمل  نیا  دیبا زینفرت انگ یکه در آن هوا  نی. استادمیمنتظر ا نهیگفتم و دست به س  یباشه"ا"
من و  یکه با تعجب به سر تا پا  یو نگاه کردن به مرد ستادنیا  قهیبود. پس از چند دق یعذاب اله  کی کردمیم

د از راه رس صیشخ خصباالخره ش کرد،یقشنگم که پشت سرم پارک شده بود نگاه م نیماش بلند  یو سالم دیممَّ
 :اش متمرکز کردم و گفتمصورت سبزه و آفتاب سوخته یسر داد. نگاهم را رو

 م؟یخب بر-

 .گذاشت  شیبه نماخرابش را  انیدر م کینامرتب و  یهازد و دندان یلبخند

 .خانوم میبر-

 کهیبه سمتم حرکت داد و در حال انداخت،یم ییدوران ابتدا یمشک یمدادها ادیالغر و بلندش را که آدم را به   بدن
 :گفت  یمازندران ظیغل  یبا لهجه کردیتر ملبخندش را پررنگ

 خانوم چه خبره مگه؟-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 !جنگل پر دار و درخت سبز شد کیپام عالوه بر علف،  ریز نکهیجز ا یچیه-

 :و به سمت گوجه رفتم که گفت دمیچرخ

 !مینیبیصاف م نیواال ما که زم-

 :دمیل**ب آهسته غر    ریو ز دمیکش  یپوف

 !گرفته  شیحاضر جواب نمیاعصاب ندارم، ا-

د سوار بشود. باالخره رو یاهیشدم، چند ثان نیاز آنکه سوار ماش  پس کنارم نشست و   یصندل یمنتظر ماندم تا ممَّ
 :گفت
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 ن؟یبخر دیپرا نیها! پول نداشتسوار بشه کانیپ یکس  گهیواال فکر نکنم د-

آنکه به او   یزدم و ب ینشود. لبخند دهیضبط را تا حد امکان کم کردم که قژ قژ آن شن یرا روشن کردم و صدا گوجه
 :نگاه کنم، گفتم

 .دمیم حشیترج دیخودم دوستش دارم و به پرا-

 !قراضه رو؟ نیا-

 :را به سمتش چرخاندم و گفتم سرم

 !دیگردیو برم دیریم یراحت نیبه ا نیو با ماش نیایبه روستا نم ادهیپ یاز خداتونم باشه که با پا-

 :گفت  شیباال آورد و با لبخند دندان نما میتسل یرا به نشانه دستانش

 !خانوماز خدامه -

 .را راه انداختم نیزدم و ماش تیاز رضا  یلبخند

و من در زدم. پس  میشد ادهیمادربزرگ توقف کردم. پ یدر خانه یو جلو میدیکه به روستا رس  دینکش یطول ادیز
که   رکاریتعم دنیبا د یدر باز شد و مادربزرگ خوشحال از بازگشت من در چهارچوب در ظاهر شد ول هیاز چند ثان

 :گفت  تهتر شد و آهسلبخند بر لبش کمرنگ شناخت،یش را اصال نماچهره

 !یتو دعوت کرددوست ی! نگفته بودی! پدر صلواتدیحم-

گفتم و پس از   یهاج و واج به من و مادربزرگ نگاه کرد. "اهم" آورد،یمادربزرگ در نم یهاکه سر از حرف  رکاریتعم
 :آن رو به مادربزرگ گفتم

 .حموم اومدن ریدرست کردن ش یبرا-

لبخندش را  گرید یخورد و بار یفیآورد من صبح به او چه گفته بودم، تکان خف  ادیتازه به  ییکه گو  مادربزرگ
 :کرد و گفت  ترقیعم

 .داخل دیایخب پس ب-

د که هنوز هم کم به  :انداختم و گفتم  ینگاه دیرسیبه نظر م جیگ  یممَّ

 .و پارکش کنم ارمیرو ب نمیداخل تا من ماش دییبفرما-

 یرا با هزار بدبخت نیرا باز کردم و ماش اطیشد. در بزرگ ح اطیتکان داد و وارد ح نییبه پا دییتا یرا به نشانه سرش
د با دستم به در حمام اشاره کردم و گفتم ادهیکردم و خاموش کردم. پ  اطیوارد ح  :شدم و رو به ممَّ

 .حموم اونجاست-

خراب  ریدادم چقدر با ش حیحرف من به سمت حمام رفت و در آن را باز کرد. به دنبالش من هم وارد شدم و توض با
 :گفت  تیو در نها دادیکند. او هم تند و تند سر تکان م  لیآن تعج  ریدر تعم دیو با میاش مشکل دارشده
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 .کشهیربع طول م کی. حداکثر کنمیزود درستش م-

 :ر لبم نقش بست و گفتمب تیاز رضا  یلبخند

 .دیموفق باش-

 .که مادربزرگ در آن نشسته و مشغول تند و تند بافتن بود، شدم  ییرایپذ یو شاداب راه دمیچرخ

*** 

 ؟یخوابیم نجایاتاقت بخواب! چرا ا  یجان برو تو دیحم-

گرم و نرم مادربزرگ برداشتم. چشمانم را با دستانم   یپا یام را باز کردم و سرم را از روچشمان خسته یسخت به
 :و گفتم دمیمال

 دم؟یمگه چقدر خواب-

 .رخت خوابت بخواب یمادر! برو تو رهیگیهمه بدنت م یبخواب نیزم ی. رویدیوقته خواب یلیخ یول دونمینم-

با همان چشمان گرد ساعت هفت عصر چشمانم تا حد امکان گرد شدند.  دنیرا به ساعت کشاندم و با د نگاهم
 :را به سمت مادربزرگ برگرداندم و گفتم میشده رو

 کارش تموم نشده هنوز؟  رکاری! اون تعمدمیمن چقدر خواب یوا-

 :را باال برد و گفت شیهاشانه مادربزرگ

 .کنهینه. هنوز همونجا داره حموم م-

 :و پر حرص گفتم دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !ربع ساعت کیربع قرن بوده نه  کی! حتما منظورش کشهیربع طول م کیمثال گفت -

 .شد دهیشن رونیاز ب  شیزاده بود که همان زمان صداحالل یبه قدر ماشاءاهلل

 ن؟یدیبه ما نم یچا کیکار ما تموم شد خانوم. -

 :گفتم  رفتمیو بلند شدم. همچنان که به سمت آشپرخانه م دمیکش  یپوف

 .ارمیم یاالن چا-

 .در برود یفسقل ریش کی ریفراوانش پس از تعم یو بردم تا خستگ ختمیر یچا شیبرا قهیعرض چند دق  رد

 کردیپاک م نشیآست  یاز عرقش را با لبه  سیخ یشانیپ کهیزد و در حال یقیدر دستم، لبخند عم یمن و چا دنید با
 :گفت

 .ممنون-
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 .کنمیخواهش م-

وارد حمام  یکه در دست داشتم برداشت، از کنارش گذر کردم و وقت  یکوچک  ینیرا از س یاز آنکه فنجان چا  پس
 گریکرده و د  ریخوب آن را تعم یینگاه کردم. گو قیدق ریآب از ش  میرا باز کردم و به خروج مال ریشدم، آهسته ش

 .فتمر  رونیبر لبم نقش بست و ب تیاز رضا  ینبود. لبخند ینگران یجا

 :و گفت دیبود گذاشت و بلند شد. به سمت من چرخ وانیا  یکه رو  ینیرا در س شیاز چا  یخال فنجان

 که؟  دیباهاش ندار یمشکل گهید-

 .. ممنوننه، خوبه-

 :زد و گفت یلبخند

 .خدا رو شکر-

 :دستش به گوجه اشاره کرد و گفت با

 د؟یبرسون یمن رو به سار شهیم-

 :اش گفتمگفتم و در ادامه  یباشه"ا"

 .ه بشمکه آماد  دیمنتظر بمون-

 :گفتم  داشتمیچادر نماز را از سرم برم کهیبه اتاقم رفتم و در حال یتند به

 .گردمیو برم یسار رمیمادربزرگ من م-

 .کوتاه، خانه را ترک کردم  یخداحافظ کیبر تن کردم و پس از  امیقرمزم را با شلوار و شال مشک یمانتو

رساندم و دوباره وارد روستا شدم.  یچطور آنقدر زود او را به سار دمیکردم که خودم هم نفهم  یتند رانندگ یقدر به
آن باران سر شب که   یخدا را برا کردم،یم یط کردیم نییهمچنان که راه پر سنگ و کلوخم را که گوجه را باال و پا

. دادیا نجات مپر شرج روزه یکه ما را از گرما  کردمیشکر م ،آب کرده بود  سیرا خ نیماش یشهیو ش دیباریتند م
 سیسرش گرفته بود که کمتر خ یقطور را باال یمجله کیکه   یمرد دنیراه، با د یمهیدر حال راندن بودم که در ن

 دم،یبدبخت خداست که از داشتن چتر هم محروم است. به کنارش که رس یکدام بنده  نمیبشود، جلوتر رفتم تا بب
چشمانم از شدت تعجب گرد شد. با آنکه من  داشتیباران قدم برم ریز ادهیکه با آن وضع آشفته پ  اریداد دنیبا د

 گرفتینم نیاصال متوجه حضورم نشد چرا که نگاهش را از زم  کردم،یکنارش حرکت م  قایو دق دادمیآهسته گاز م
زدم.  شیاگوجه را بر   یبر لبم نقش بست و بوق خوش صدا طنتیاز ش  ی. لبخندندیتا مرا بب آوردیو سرش را باال نم

را باال آورد  اشییلویدو ک یبزنم تا باالخره آن کله گرینشان نداد و مجبور شدم سه بوق د یبوق من واکنش نیبا اول
از غرور بر لبم نقش بست   یمن تا حد امکان گرد شدند. لبخند دنیو به سمت من چرخاند. چشمان درشتش با د

در امان بودم، تا حد  شیو سرما یسیکه من از خ  یباران رین زشد سیگاز بدهم و تند بروم که او از خ  خواستمو 
 یعذاب دادنش برسم، در سمت مخالفم را باز کرد و رو  یاز آنکه به هدف واال  شیپ یشود ول نیامکان خشمگ
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پر لذت به  یلبخند کهیو در حال اندو در را بست. سرش را به سمتم چرخ دیکش  قیعم  یکنارم نشست. نفس  یصندل
 :گفت  زدیم میرو

 .یبریکه من رو م  یمرس-

 .آمدم  رونیبه من هجوم آورد ب اشییپررو یکه برا  یو از ُبهت دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !خواستم تو رو ببرم؟ یمن ک  -

 :شد و گفت ترقیعم  لبخندش

 .االن  نیهم-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !نمیشو ب ادهیداداش! پ ادهیز یلیروت خ-

 زیکم تا منافذ ر  یصورتم جلو آورد. از آن فاصله یمتر یو صورتش را تا ده سانت دیبخش یشتریب یلبخندش ژرفا به
آب از کل صورتش، از آن چکه   فیظر یهاباریکه جو  سشیخ ی. نگاهم را از چانهدمیدیپوستش را هم خوب م

و درشت  زیقطرات ر شانیاهس بوده و از مژهیخ س  یاز آب خ  نشانییباال و پا یهاتا چشمانش که پلک کردندیم
به من  یفندق یجفت شکالت درشت و خوشمزه کیچشمان درشتش که مثل  یباال کشاندم. رو کرد،یآب چکه م

 :افتاد و گفت  طنتیدوخته شده بودند، متمرکز شدم. در نگاهش برق ش

 !بانو ینگریکه عاشقانه مرا م  نمیبیم-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !یپردازتر الیهم خ نهیبیخواب پنبه م یکه تو  یاز اون شتر  گهیتو د-

 :آورد و سپس گفت  نییرا باال برد و پا شیابروها

 .گذرهیتو سرت م یچ دونمیمن که م یول یپرداز الیباشه تو بگو خ-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !یگیآره تو که راست م-

 :دستش به فرمان اشاره کرد و گفت با

 .گهید میبر فتیب صد در صد! خب راه-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 !نمیشو بب ادهی! پیشیپررو م یادیز یدار گهید-

 .فتیباشه پس راه ن-
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 :داد. چشمانش را بست و گفت هیتک یصندل یرا از من دور کرد و سرش را به پشت صورتش

 .ری. شب بخخوابمیمن م-

 !ه؟یک  گهید نیا  دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 .منش هستم خوش اریداد-

بود.  یصندل یسرش همچنان بر پشت یهیرا به سمتش چرخاندم. چشمانش همچنان بسته بودند و تک سرم
 :زدم و گفتم یپوزخند

 .که منم اوستا منشم  یگفته تو منشت خوشه؟! اگه تو خوش منش  یخوش منش! ک یگیتازه به خودت م-

 :گفت  شیهاخنده زیر یو در البال دیخند زیچشمانش را باز کند، ر آنکهیب

 !خوش منشه اریاسمم داد  گمیم-

 ...خب پس اسم منم-

اسم من بهناز است تا آخرش هر چه صفت   گفتمیبه او م دیکردم. اصال چرا با  زیکردم و از گفتن اسمم پره  یمکث
 .است  دیبگذارم همچنان فکر کند نام من حم دیبا م؟یخوب است در وصف خودم بگو

 .یکانیپ یتنبان دیحم-

 میهاشانه الیخیکه صورتش سرخ شد. ب  دیخند یخنده زد. به قدر ریحرفش با همان چشمان بسته ز نیاز ا  بعد
 :پر طعنه گفتم یانداختم. با لحن  نییرا باال بردم و پا

 !خوش منش. هه هه اریمسخره ندارم که بگم داد یفتگیخودش یکیحداقل همش راسته و مثل -

 :کردم و با تمسخر گفتم  یزبان دراز شیرا باز کرد و با تعجب به من نگاه کرد. برا چشمانش

 !خوش منش، خوش منش-

 :و افزودم دمیکش  ینگفت. پوف چیو ه دیخند زیر زیحرکت من ر نیا  با

 .یباش دهیموش آب کش نیآلو  ادیبهت م شتریب-

 :گفت  یبند آمد و با گنگ اشخنده

 !؟یچ-

 !گهیگفتم د  یچ یدیشن-

 :دستش سرش را خاراند و گفت با

 ه؟یک  نیآلو-
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 :زدم و گفتم شیدندان نما به رو یلبخند

مثل تو انقدر  دمیکس رو ند  چیها. جان خودم همزادته! تا حاال هو سنجاب نیکارتون آلو  یسنجابه تو کی-
 !باشه هشیشب

 :بر لبش نقش بست و گفت طنتیپر ش یلبخند

 !یبادوم نیتو ع یسنجابم ول کی هیحداقلش من شب-

 :دمیپرس گنگ

 !چرا بادوم؟-

 .بادومه نیع  قایچون چشمات دق-

 :حرفش کرد و گفت یمهیضم یچشمک

 .. سر و صدا نکنخوابمیم گهیمن د-

 مشکلشیاز خواب خوش و ب  یاآنکه نگذارم ذره  یداد و چشمانش را بست. برا هیتک یصندل یرا به پشت سرش
قژ قژ آن که بلند شد، اخم بر  یضبط را تا حد امکان بلند کردم. صدا یرا روشن کردم و صدا نیلذت ببرد، ماش

قژ قژ تمام شد و  یصدا قهیزحمت باز کردن چشمانش را به خود نداد. پس از پنج دق ینشست ول اریداد یابروها
سته بود. بسته بودن همچنان چشمانش ب یتر شد ولپررنگ اریپخش شد. اخم داد نیبلند آهنگ در ماش یصدا

که حاضر بودم به صورتش مشت و لگد بزنم تا چشم باز کند و بد   دیکشیبر اعصابم خط م یچشمانش به قدر
"سالم سالم" که  نیکند. با اول  داریرا ب اریتوانست داد دهیها یمنتظر ماندم تا صدا یاقهیخواب بشود. چند دق

گرد از تعجب به من که لبخند زنان با آهنگ بر فرمان ضرب گرفته   یو با چشمان دیاز خواب پر  اریگفت، داد  دهیها
 :گفت  یبا ناباور اریگفت، داد  زیعز  یدهی"سالم سالم" که هانیبودم نگاه کرد. در جواب دوم

 ؟یکنیرو گوش م انیآهنگ عهد صفو  نیا-

 "خانوما سالم"

 :گفتم  دهیجواب ها در

 !زمیسالم عز-

 :گفتم  اریرو به داد بعد

 .و با صفاست هیهم عال یلیخآره، -

 "سالم ونیآقا"

 :در جوابش گفت اریداد

ل  -  .کیسام ع 
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 :کردم و رو به ضبط گفتم  یاخم

 !سالم نکن خب نیبه ا-

 :معترضانه گفت اریداد

 .بذار به ما هم سالم کنه ؟یکارش دار  یچ-

 .دار به او کردم یمعن یکه کج کرده بودم، نگاه  یو با لب دیبه سمتش چرخ سرم

 :تر کرده بود، گفتکه کلفت  ییزد و با صدا یلبخند

 !ناز نفسش-

 :دمیو پر حرص غر   دمیکش  یپوف

 !! خوشتم اومدهنمیشو ب ادهیپ-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .شم ادهیعمرا پ-

 !ها ینیبش نجایتا صبح ا یشیبعد مجبور م-

 :شد و گفت ترقیعم  لبخندش

 .میکنیهم صفا م یکل  یکانیپ یتنبان دیو حم دهیدر جوار ها-

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 .آلمانه که رد خور نداره  یسنگ پا حتملی! ارهیازش کم م  نمیقزو یکه! سنگ پا  ستیرو ن-

 :پر غرور گفت یلحن با

 .که  ستین ینیآره البته! مثل بادوم ما چ-

 :تا بر خودم مسلط بشوم و گفتم دمیکش  قیعم  یبلند سر داد. نفس یاهم خنده بعد

 ...سنگ پا یول دهیداره و مف تیخاص یلیبادوم خ-

 :زدم و افزودم یپوزخند

 !خورهیم انیعهد صفو  یرمردهایفقط به درد پ-

 :تر از قبل گفتپررنگ یخودش را نباخت و با لبخند یاذره یحت

 .ستنین سهیو آلمان قابل مقا نیباشه که مسلما چ تیفیکه جنس با ک  نهیمهم ا-
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 :زدم و گفتم ثانهیخب یلبخند

 .ستین سهیقابل مقا ییغذا  دیبا بادوم سرشار از خواص مف دهیکشکه موش آب  یهمونطور-

 :گفت  شیهادندان یالاز البه  دواریکرد و تهد  ترقیرا تا حد امکان عم لبخندش

 .یواسه بعد دارم برات لنگ م،یرو ب رون بر نیفعال ماش-

 :کردم و آهسته گفتم  ترقیکه ممکن بود عم  ییرا تا جا لبخندم

 .کش  سهیرو دارم برات ک شترشیمنم ب-

 تیاذ  الیخیب خواستیمتر از جا پراند. با آنکه دلم نم میکه درآمد، مرا ن  یبلند و ترسناک رعد و برق ناگهان یصدا
 .مینکن ریگ  لیدر س نمینازن یرا راه انداختم تا با گوجه نیکردن او بشوم، اجبارا ماش

 :گفتم  کردمیم یرا راه انداختم حرف مادربزرگ به ذهنم خطور کرد و همانطور که رانندگ نیمحض آنکه ماش به

 ...یُدک یراست-

 هوم؟-

 .هوم نه! بگو بله-

 عقده؟  یمگه سفره-

داده شده بود  هیتک یصندل یرا نگه داشتم و سرم را به سمتش چرخاندم. با چشمان بسته سرش را به پشت نیماش
 .و در حال به خواب رفتن بود

 داره؟ یچه ربط-

 :آنکه چشمانش را باز کند گفت  یب

 .یریبه زور از من بله بگ یکه بخوا  میستیعقد ن  یرفته االن سر سفره ادتیکه   نهیربطش ا-

 :و با تمسخر گفتم دمیکش  یپوف

 !ا ! نه بابا-

 .آره مامان-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  یبودم. پوف یبه شدت عصبان کردیچشمانش را باز نم نکهیا  از

 !خدا نکنه من مامان  تو باشم-

 .نشد بتیسعادت نص نیشد ا فیح گهیآره د-

 :گفت  ردیبگ یسرش را از صندل یهیآنکه تک  یاش را به من دوخت. بباز کرد و نگاه خسته و خواب آلوده چشم
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 ؟یبه من بگ یخواستیم یبگو مگوها. چ نیا  ال  یخیخب ب-

بپرسم، به خودم  خواستمیرفت چه م ادمیکه به کل   گشتم،یاو م  یدر ذهنم به دنبال جواب برا یکه به قدر  من
 :آمدم و گفتم

 !رفتیم ادمیآره داشت -

 :گفتم  هیرا دوباره راه انداختم. پس از چند ثان نیو ماش دمیکش  قیعم  ینفس

 یتو بهش گفت گفتیاون مدام م  یول دمیعسل بخوره. من براش نخر  تونهیم گفتیصبح ممادربزرگ امروز -
 داره؟ تیعسل بخوره. واقع  تونهیم

 .مجازن بخورن یآره من بهشون گفتم. کم بخورن ول-

 !چرا؟-

 .بود نییکه تست قند گرفتم قندشون پا  روزیچون د-

 :تکان دادم و آهسته گفتم نییبه پا دییتا یرا به نشانه سرم

 .نطوریکه ا-

 :اش گفتگرفته و خسته  یناگهان با صدا نکهیبرقرار شد تا ا ماننیسکوت ب یاقهیدق دو

 .بهناز-

 !خودش بود یمطمئن بودم صدا ی. چشمانش بسته بود ولدمیترمز گرفتم و به سمتش چرخ عیسر

 :گفتم  یناباور با

 !؟یگفت  یچ-

 :گفت  کشاندیاش را به چشمانم منگاه خسته کهیباز کرد و در حال چشم

 ه؟یاسمت چ  فهممینم یفکر کرد-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ُگنگ  چشمانم

 !؟یدیفهم یچطور-

 :پر غرور زد و گفت یلبخند

 .گهید مییما-

 :گفت  کردم،یکه من با تعجب نگاهش م  همچنان

 ...بهت بگم یزیچ کی خوامیم-
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 :کرد و افزود  قیگرفت و صاف نشست. نگاهش را در چشمانم دق  یسرش را از صندل یهیکرد و تک  یمکث

 .حرفم رو بهت بزنم خوامیاالن م  نیواسه هم شه،یم یک  نمتیبیکه م  یبعد یدفعه دونمینم-

من  یول ستیبه من مربوط ن یممکنه بگ دونمی. میخانوم بزرگ رو تنها نذار خوامیکرد و ادامه داد: ازت م  یمکث
رو  یتنها! اونقدر تنها که کس یلیتنهاست بهناز؛ خ یلیخانوم بزرگ بودم. اون خ یکه شاهد حاالت روح  امیکس

بهشون فکر کرد  یدورش فکر کرد و اونقدر یاهمدام به خاطرات گذشته نیهم ینداشت باهاش حرف بزنه و برا
بار که خانوم بزرگ  نی. آخردیرس مریآلزا  یمبتد یمرحله کیبه  یفراموش نیکه کم کم زمان حال رو فراموش کرد و ا

اون حس   گهیتر از قبل شده بود و دتر و سرحالخوشحال یلیکنارش، خ  یمطمئنا چون تو اومده بود دم،یرو د
 .دادینم آزارش  میمثل قد ییتنها

با  شیهستم، چطور احساسات و حاالت روح یمن واقعا ک شهیمتوجه نم یداره! اون که حت مریاما مادربزرگ آلزا-
 کرده؟  رییتغ یگیکه م  نقدریحضور من ا

 کیکوچ  یاز پس کارها  دهینرس یبه حد مرشونی! هنوز آلزایکه فکرشو بکن  هیبهتر از اون یلیخانوم بزرگ حالشون خ-
 .کردندرو فراموش   دادیآزارشون م  ییرو که تنها یزمان یاون برهه  یول انیخودشون برن یو ساده

 سوال ازت بپرسم؟ کی-

 .آره، حتما! بپرس-

 یتونیم کهیدر حال یکن  شنهیمعا یخونه مجان یایب یشیحاضر م یحت ؟یتو چرا انقدر مادربزرگ رو دوست دار-
 !یباش تفاوتیب

 :زد و گفت یلبخند

 ...باشه، دوما تفاوتیب هاشضینسبت به مر تونهیوقت نم چیه یپزشک واقع کیاوال که -

 :کرد و افزود  یمکث

 یهاشون و حت. اخالقندازهیکه من رو بزرگ کرد، م  میمادربزرگ مادر یعنیخانوم بزرگ خودم،  ادیخانوم بزرگ منو -
 .اندمن با ارزش یبرا یلیخ نیهم یو برا ههیبه هم شب یلیظاهرشون خ

 !مادربزرگت بزرگت کرده؟! چرا مامان و بابات بزرگت نکردن؟-

 :گفت  برد،یفرو م شیرا از من گرفت و همچنان که دست در موها نگاهش

 .سرکار بودن و من و برادرهام رو مادربزرگم بزرگ کرد شهیچون مادر و پدرم هم-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !خوش به حالت-

 :درشت شدند و گفت یادهیرس یگردوها  یاز تعجب به اندازه  چشمانش
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 !چرا خوش به حالم؟-

 :ل**ب گفتم  ریآهسته ز  ییفتم و با صدااز او گر   چشم

 !و مامانت صبح تا شب بهت غر نزنه یزن مهربون و با درک مثل مادربزرگ بزرگ بش کیفکر کن با -

 !غر؟-

تا قاه قاه بخندد.  می" بگوسی"پ کیرا از فرمان گرفتم و به او کشاندم. در نگاهش معلوم بود که آماده است  نگاهم
 :پر تاسف گفتم یبا لحن

 !آره غر-

را به راه  نی. دوباره ماشدیکه اشک از چشمانش فرو چک  دیخند یسر داد و به قدر یارا که گفتم، قهقهه نیهم
 .و چهار سال عذاب بود بخندد ستیبه حرف من که ب خواهدیانداختم و گذاشتم هر چقدر م

 :اش بند آمد و گفتخنده باالخره

 !یخانوم بزرگ بمون یالزم شد که حتما خونه  گهیپس د-

 .شهیدلم تنگ م زایچ یواسه بعض یآره ول-

 ؟یمثال چ-

 ت کجاست؟اول بگو خونه-

 .پشت مرکز بهداشته یکوچه-

 :مکث کرد و سپس گفت یکم

 شه؟یدلت تنگ م ییزایخب حاال بگو واسه چه چ-

 ...مثال زا،یچ یلیخب خ-

 :را صاف کردم و ادامه دادم میصدا

و  کیش یهاپک، قهوه سیآ  ،یاسکوپ  یهایشکالت داغ، بستن یهات داگ، فالفل و حت رگر،زبیهمبرگر، چ تزا،یپ-
شهر  یکه فقط تو  گهید یزایچ یخوبشون و البته کل یهاو مزه بیو غر بیعج  یهاها با اون اسمشاپ یکاف  کیپ

 .هستن

 :و گفت دیخند زیر زیحرفم ر انیاز پا  پس

 .مردها شکمو اند گنی! بعد مشهیتنگ م هایماشاهلل فقط هم دلت واسه خوردن-

 .شهینه خب، دلم واسه پدرام هم تنگ م-

 :دیپرس کنجکاوانه
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 !ه؟یپدرام ک-

 :گفتم  طنتیش با

 .عشق منه-

 :هم مخلوط شده بود، گفت یگرید یهاشده و البته به نظر با حس شتریب یلیخ اشیکه کنجکاو  یلحن با

 ن؟یدار یچه نسبت-

 :دروغ گفتن نداشتم، گفتم یشد و از آنجا که جربزه یسوالش بادم خال نیا  با

 .مهبرادرزاده-

 .همراه بود، گفت الشیخ یکه با آسودگ  یآهان" کش دار"

 :را متوقف کردم. سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم نیو ماش میدیرس یبه بهدار قهیاز چند دق  پس

 .یُدک میدیرس-

 دادیمنظمش که نشان م یهانفس یسرم را جلوتر بردم و به صدا. دیرا نشن میغرق خواب بود که صدا  یقدر به
فرو رفته است،  قیعم  یخواب آماده کرده و به خواب یعالوه بر آنکه چشمانش را بسته است، تمام وجودش را برا

منظمش  یهاجز نفس ییصدا چیه دم،یشنیماز او   یخر و پف یصدا دیبا کردمیم ینیب شیگوش کردم. با آنکه پ
نور،  یهاکهیبا همان اندک بار یکیکم در تار  یکردم و از آن فاصله  کی. سرم را به صورتش نزددیرسیبه گوشم نم
 یکه رو  یقطرات معدود کوچک یبه اندازه یصورتش، نم اندک یسیصورتش چرخ دادم. از تمام خ ینگاهم را رو

. نگاهم را از پوست صورتش دندیرسیبه نظر م ریبه تبخها هم رو مانده بود که آن یباقصورتش پخش شده بودند، 
با  یبزرگ توت فرنگ لیدرشتش مثل دو پاست یصورت یهاکشاندم. ل**ب  شیهاها و سپس به ل**ببه گونه

زدم. آهسته  یلیتر رفتم و به صورتم سفکرم عقب نی. با ادندیرسیخوش طعم به نظر م مشانیمال یآن رنگ صورت
 :دمیل**ب غر    ریز

 !ایح یب یدختره-

 مهیهر چه که بود خوابش ن یشد ول داریام بآهسته  یبا همان صدا ای دیاز خواب پر  امیلیس یبا صدا دانمینم
 :گفت  کرد،یپف کرده و چشمان قرمزش ُگنگ نگاهم م یهابا پلک کهیکاره ماند و در حال

 !شده؟ یچ-

 :اشاره کردم و گفتم  رونینگاهم به ب با

 .یُدک میدیرس-

 :گفت  یبهدار دنیرا چرخاند و با د سرش

 .. بارونم که کم شدهرمیخودم م شوهیخب پس بق-
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 !یدیبله شما هم خوب خواب-

 :زد و گفت یلبخند

 .دیهم چسب یلیآره خ-

 :شدن گفت ادهیقبل از پ یرا باز کرد ول نیماش در

 ؟یدیتو بهم مشماره-

 :گفتم  عیاز تعجب گرد شدند و سر  چشمانم

 ؟یچ گهید-

 :و گفت دیخند زیر زیر

از خوباشون   یببرمت سار یشد یشهر یهایخوراک یهر وقت که دلتنگ منو تونمی. تازه مگهید شهیخب الزم م-
 .یبخور

 :زد و افزود یچشمک

 چطوره؟-

 :لبم را به باال کش دادم و گفتم یگوشه

 ؟یدیالک پشت بالدارم نشونم نم  انایاح-

 :بلند سر داد و پس از اتمامش گفت یاخنده

 .ما رو ببر یلُنگ کانیپ نیخودت با هم ی. اصال اگه خواستیسار میبر گمیمن! م یخونه یایمن که نگفتم ب-

 شیاز سر تا پا  طنتیکه شکل صورتش را از نظر گذراندم. با آن  قمیکردم و با نگاه دق  زتریاز چشمانم را ر  یکی
زدم و  ایداشتم پس دل به در ازیاش نپز به شماره یسار یهایمادربزرگ و خوراک یچون خودم هم برا د،یباریم

 :گفتم

 .کنمیبالکت م یبنداز که بعدا اگه ناشناس زنگ بزن سیم هیباشه. تو هم -

 :سر داد و گفت یاخنده

 !باشه بابا بالک-

 :اش گفتآورد و پس از باز کردن قفل صفحه  رونیب بشیرا از ج اشیگوش

 .بفرماخب -

 :گفتم  قیعم  ینفس دنیرا با زبان تر کردم و پس از کش لبم
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 ...صفر، ُنه-

چند بود.  قایمن دق یشماره دیایب ادمیطورم فشار آوردم تا مثال  یماه یمانند، به حافظه گریکردم و بعد باز  یمکث
 :مکثم گفت دنیبا د اریداد

 !ت مال بالد کفرهشماره کردمیفکر م ،یگفتیصفر نُه رو نم نیبهناز! من اگه ا یوقت خسته نش هیتو رو خدا -

 :و پر حرص گفتم دمیکش  یپوف

 !. تمرکزم رو بهم نزنارمیب ادیبه  کنمیم یدارم سع-

ذهنم را از افکار  شنیتیکردم با مد  یگذاشتم و سع  میپا یرو وگای دیرا بستم و دستانم را مثل اسات چشمانم
 .آورم  ادیباشد و آن را به  لمیموبا یشماره یزم روکنم تا تمرک  یخال یاهیحاش

شود و باالجبار چشمانم را باز کردم و سرم را به سمتش  لیمن تکم شنیتینگذاشت مد موقعشیب یخنده یصدا
. باالخره کردمیاش مثل برج زهرمار نگاهش مبه من غرق خنده شده بود و تا اتمام خنده توجهیچرخاندم. ب

 ینگاه د،یکشیاش ماز شدت خنده  دهجبران نفس بند آم یبرا قیچند نفس عم کهیشد و در حالاش تمام خنده
 :دار به من کرد و گفت یمعن

 .بنداز سیتو م دم،یم رو بهت م. من شمارهاریت فشار نبه حافظه-

 :زدم و گفتم یاثانهیخب لبخند

 !باشه-

 ادهیپ نیکردم. از ماش  رهیو ذخ پیتا گفت،یهمزمان که م اش راآوردم و شماره  رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیموبا
 :قبل از آنکه در را ببندد گفت یشد ول

 .اس ام اس بده  ایبنداز  سیتا شب م-

 .باشه-

 ...خب به خانوم بزرگ سالم برسون-

 :کرد و افزود  یمکث

 .فعال خداحافظ-

 :زد و منتظر ماند جواب بدهم. زبان در دهان چرخاندم و گفتم میپررنگ به رو یلبخند

 .فعال خدانگهدار-

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکش  یپوف یرا با شدت بست. عصبان نیکرد و در ماش  ترقیرا عم لبخندش

 !بست که انگار در گاراژه نیهمچ-
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 .مادربزرگ رفتم ینهرا راه انداختم و به خا نمینازن یفکر کردن به او شدم و گوجه الیخیب

*** 

 .دییبفرما-

 :داده بودم نگاه کرد و گفت بیترت شیکه برا  یمفصل یبا شوق به صبحانه مادربزرگ

 .م نبودصبحانه یوقت بود عسل سر سفره یلی. خدیحم ینیبب ریخ-

به شکالت  نینازن یمادربزرگ به عسل درست مثل عالقه ی. عالقهدمیخند زیدهانم گذاشتم و ر یرا رو دستم
من و  نیب شد،یصبحانه قرار داده م یکه هر وقت در خانه شکالت صبحانه بر سر سفره  ییصبحانه بود. از آنجا

از همه   شیذکر است که مامان ب انیشا البتهمامان مصرف آن را ممنوع کرده بود و   شد،یدعوا م نیپدرام و نازن
دخترش  یبرا دانستیکه نم  فی. حدادمیجنگ سر مخوردنش  یکه همچون کودکان برا  دانستیمرا مقصر م

 .ستیگرامش ن  یتر از لذت زبان و معدهبا ارزش زیچ چیه

 :ناگهان مادربزرگ گفت قهیکه پس از چند دق  میمادربزرگ مشغول تناول شد با

 ...دیحم گمیم-

که در دهانم گذاشته بودم پر شده و باد کرده بودند،   یبزرگ یبه خاطر لقمه میهالپ کهیباال آمد و در حال سرم
 :زد و گفت میبه رو نینمک یمنتظر نگاهش کردم. لبخند

 م؟یو املت نخور مرویامروز ن  شهیم-

با زور و  قهیدق کی. باالخره پس از دمیآن را جو  یرا در دهانم چرخاندم و به دشوار کریغول پ  یآن لقمه  یسخت به
را برداشتم و  ریش وانیشد و توانستم حرف بزنم. ل یکه دهانم خال  دمیکش  قیعم  یو نفسضرب آن را قورت دادم 

 :از آن، گفتم  یاجرعه دنیپس از نوش

 !درست کنم مادربزرگ یاگهید زیچ ستمیمن بلد ن-

 :و گفت دیکش  کدستشی دیکوتاه سف  یبه موها یدست

 .میغذا بخور  رونیب میخب بر-

 :زدم و گفتم شیبه رو طنتیپر ش یلبخند

 !دیاهیکه شما هم پا  نمیبیاوالال! مادربزرگ م-

 :کردم و افزودم  یمکث

 م؟یبخور یچ میبر نیخب دوست دار-

 :ها برق انداخته بود گفتکه ذوق در آن  یچشمان با

 .کباب-
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 :گفتم  انشی. پس از پادمیخند زیر یدهانم گذاشتم و کم یرا رو دستم

 .تو رگ میزنیکباب َمشت م  کی یسار میریامروز م! باشه پس  نیهم هست قهیخوش سل-

 یشتریب ینفوذ کرد. با خوشحال شتریدر رگ به رگ بدن من ب یتر شد و شادمادربزرگ پررنگ یهابر ل**ب لبخند
 .و پس از اتمامش سفره را جمع کردم میصبحانه را خورد یباق

به  ،ی" جان دارشی"آخ کیتم و بعد از گفتن آشپزخانه نشس  یکهنه  یصندل یصبحانه، رو یهااز شستن ظرف  بعد
 خواهدینکردم و راستش دلم نم یهنوز اقدام فرستمیم یامکیپ شیکه به او گفتم برا  شبیافتادم. از د  اریداد ادی

مرا دارند و هر کس که  یعالم و آدم شماره  یهر چند به قول پدرام همه فتد،یام به دستش بشماره یراحت نیبه ا
ام را دارد. کردم و زنگ زدم و فوت کردم که االن شماره  جادیا  یمزاحمت تلفن شیبرا یبود، به قدر بهینداشت و غر

 یکوفت  مجاز  کیاز آنجا که قطعا تلگرام و واتس اپ و هزار و   یبدهم ول یرا باز اریداد یحساب خواستیدلم م
 امیو به اتاقم رفتم. گوش دمیکش  ی. پوفبردیمن م تیبه هو یپ میهاام از عکسکردن شماره  رهیبا ذخ داشت، گرید

ها از آن  توانستمینم نترنتیاز ا  تیکه به علت محروم  امیاجتماع  یهاشنیکیاپل  یهاکونیرا برداشتم و به آ
هفته  کیاز   شیمرا ب دیبازد نیقطعا اکنون آخر کهام  استفاده کنم، با حسرت نگاه کردم. وارد تلگرام خاک خورده

مثل افراد با کالس که وقت چک کردن تلگرامشان را ندارند،  شدیو به قول پدرام باعث م دادینشان م گرانیبه د
 کیو اعصاب مرا که همچون  شدیم نییچت باال و پا یصفحه یرو هدفیبه نظر برسم شدم. انگشت شستم ب

عکس   نیآخر  یا باز کردم و رور  لمی. پروفاکردیم ریشده بودم، خرد و خاکش یمجاز ادیمعتاد در حال ترک اعت
 یهاشرتیو با آن ت میکردینگاه م یسلف نیکه از من و پدرام بود زوم کردم. هر دو لبخند به ل**ب به دورب  لمیپروفا

. با میدیکشیرا به رخ م یدر درب یروزیپ یبرا مانیشاد میباال آورده بود یروزیکه به عالمت پ  یقرمز و دو انگشت
آنکه حس بغض   یدلتنگ پدرام شدم. برا دیبشوم، در آن لحظه شد یزیچ ای یمن دلتنگ کس آمدیم شیآنکه کم پ

عکس را با حرکت انگشت شستم عوض کردم و به عکس   د،یایبه سراغم ن کیمزخرفات تراژد لیقب نیو ا هیو گر
از   میبر سرم کج شده و موها یاکه به طرز شلخته  یادوختم. عکس من با مقنعه شمکه باز شد، چ  امیقبل لیپروفا

 میهارا که ناپلئون بناپارت گونه اغلب درس امییدوران دانشجو یبایزده بودند، آن حس ز رونیگوشه و کنارش ب
در من  افتم،یینجات م یدو صدم از مشروط ای کیترم با معدل دوازده و  انیو در پا کردمیده پاس م یرا با نمره

چراکه با آن طرز درس نخواندنم همان  کردمیاحساس غرور و شعف م  امیل**ب مرز  یهاتیزنده کرد. بابت موفق
 ونیزیرفتم. تلو ییرایرا خاموش کردم و به پذ لمیموبا یاز غرور زدم و صفحه  یها را آوردن هم هنر بود. لبخندنمره

بود نشستم. به محض  اشیبافتن یهالیکه مشغول تند و تند تکان دادن م  زرگرا روشن کردم و در کنار مادرب
 لمیآن شدم. در اواسط ف  جانیدادم و غرق ه لمیشروع شد، تمام حواسم را به ف یآن طرف آب  یمیقد لمیف کیآنکه 

 :بود که مادربزرگ گفت

 زنه؟یبه ل*ب*ا*ش م نیا  هیقرمز چ یزایچ نیا  دیحم-

 :بود گفتم ونیزیکه نگاهم به تلو  همچنان

 .رژ لبه مادربزرگ-

 ؟یخریم نایاز ا  واسه منم-
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قورت  یبلند یگرد از تعجب به مادربزرگ نگاه کردم. آب دهانم را با صدا  یگرفتم و با چشمان  ونیزیرا از تلو نگاهم
 :دادم و گفتم

 !د؟یخوایم ی! رژ ل**ب قرمز واسه چدایزنیمادربزرگ مشکوک م-

 :زد و گفت میبه رو یبا نمک لبخند

 .خوشگل بشم نایمثل ا خوامیم-

 .را گرفت شیکم کم در چشمانم رنگ باخت و لبخند بر لبم جا  تعجب

 !مادربزرگ نیشما خوشگل هست-

 :تر کرد و گفتلبخندش را پررنگ مادربزرگ

 .خوشگل بشم یلیخ خوامیم یول دونمیم-

 :دهانم برداشتم و گفتم یام، دستم را از روخنده انی. پس از پادمیخند زیر زیدهانم گذاشتم و ر یرا رو دستم

 .دیشیم ایزن دن نیترخوشگل دیها دارم. مطمئنم اگه بزنمن از اون رژ ل**ب-

 :تپلش گل انداخته بودند، گفت یهالپ کهیو در حال دیخند زیر یکم  مادربزرگ

 .دونمیم-

 .دوختم ونیزیزدم و دوباره نگاهم را به تلو یجوابش لبخند در

 .میخوشمزه را کرد یو نوش جان کردن چلو کباب یتمام شد و عزم رفتن به سار لمیاز دو ساعت ف  پس

کمک کردم و دستش را گرفتم تا   شیهالباس دنیبه مادربزرگ در پوش دم،یخودم را پوش یهااز آنکه لباس  پس
 :و گفت ستادیدر خانه ا یکیدر نزد یول دیایب رونیبه دنبالم از خانه ب

 به من؟ یدیاز اون قرمزا نم  دیحم-

 نیدورشان جذاب و دلنش زیر یهاو چروک نیکه با وجود چ  شیبایز یهااش به ل**بهم با انگشت اشاره بعد
 :زدم و گفتم شیبه رو یبودند، اشاره کرد. لبخند

 !چرا ندم؟-

 انیپا. پس از دمیآوردم و با دقت بر لبش کش  رونیکردم و رژ ل**ب قرمز رنگم را ب  تیرا به اتاقم هدا مادربزرگ
 :گفتم  تیکارم با لبخند نگاهش کردم و با رضا

 !نیشد یعال-

زد. به سمتم  نیریش ینگاه کرد و لبخند نهیدر آ قیاتاقم رفت. صورتش را دق  ینهیزد و به سمت آ میبه رو یلبخند
 :و گفت دیچرخ
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 !دیحم یقشنگه! مرس یلیخ-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 !کنمیخواهش م-

بردم و با  شیشدم. دستم را جلو ترکیو به مادربزرگ نزد دمیاز همان رژ ل**ب بر ل**ب خودم هم مال  یکم
 :احترام گفتم

 با؟یز یبانو دیدیبا بنده رو م یافتخار همراه-

 :گفت  یتر کرد و با خوشنودلبخندش را تا حد امکان پررنگ مادربزرگ

 !البته-

و  میرفت اطیبرداشت. به ح یاآهسته  یهاذت هم گام با من، قدمرا با دست تپل و گرمش گرفت و با ل دستم
 :گوجه گفت  دنیمادربزرگ با د

 .دیخوشگلت بشم حم نیماش نیسوار ا خواستیدلم م یلیخ-

 :زدم و گفتم شیپر شوق به رو یلبخند

 .نیخوش شانسه که قراره شما سوارش بش یلیست مادربزرگ. گوجه هم خاسمش گوجه-

 :زد و گفت میبه رو یلبخند مادربزرگ

 ؟یدوست دار یگوجه فرنگ  تی! مثل بچگادیاسمش بهش م-

 !آره، چه جورم-

 یبابا گوجه فرنگ یبرا یتنها آن را دوست داشتم ول دیبود و من شا یبود که بابا عاشق گوجه فرنگ نیا  تیواقع
بابا آن  زد،یبه خانواده م یضرر اقتصاد ای کردیدر خانه پولش را بد خرج م یبود. هر وقت هم که کس ایدن کی

 .کردیم انیمحاسبه و ب د،یخر شدیپول م دارکه با آن مق  یاگوجه  یلویرا بر اساس تعداد ک یمال ینهیهز

 شیکنار راننده را باز کردم و منتظر ماندم تا مادربزرگ سوار بشود. آهسته سوار شد و محترمانه برا  یسمت صندل در
را راه انداختم. پس  نیتند به سمت در رفتم و پس از باز کردنش، پشت ُرل نشستم و ماش یهادر را بستم. با قدم

 یسالمش را برا نیاول  دهیپخش شد. به محض آنکه ها نیدر ماش دهیها یترانه یقژ قژ  ضبط، صدا هاقهیاز دق
 :گفت  یابامزه. پس از چند لحظه خنده، با لحن دیخند نیو دلنش زیر یمقدم ما گفت، مادربزرگ کم ریخ

 !یهنوزم که عاشق صداش دیحم-

 :مادربزرگ زدم و گفتم یبه رو یطنتیپر ش لبخند

 عاشقش شدم؟  یاز ک  -

 .یتو عاشقش بود ادیم ادمیصداش رو  یواال از وقت-
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 .بابا سرخوشانه قهقهه زدم یاهل دالنه  یقهیسر دادم و به سل یاخنده

 یهاشهیش یکه با حرکت تند گوجه، از باال  ییبایسرسبز و ز یکه از روستا خارج شده و وارد جاده  دیطول نکش ادیز
به  یاو چند لحظه گرفتمینگاهم را از جاده م ی. هر از چندمیشد خورد،یاش باد به سر و صورتمان مآمده  نییپا

. کامال معلوم بود که چقدر غرق کردمیاه مکنارش چشم دوخته بود، نگ  یپر شوق به منظره یمادربزرگ که با لبخند
ها در آن خانه از آن محروم مانده بود. در دلم هزاران لعنت بر خودم فرستادم که چرا تا به شده بود که مدت یلذت

 گردانماطراف ب  نیدر ا یو او را کم میایب میمادربزرگ مهربان و تنها دنیبه د شتریبود که ب دهیحال به ذهنم نرس
 .عوض کند و دلش از نو جوان بشود  ییو هواتا حال 

 یب یهامورد طبعم که کباب یاز ساعت به رستوران چلوکباب  یمیو در عرض ن میدیرس یاز چند ساعت به سار  پس
را دور زدم و در سمت مادربزرگ را  نیشدم. تند ماش ادهیپارک کردم و پ شیرا جلو نی. ماشمیدیداشت رس یرینظ

سرش به آن نخورد. آهسته به کمک من  کهگذاشتم    نیسقف ماش یباز کردم. دستش را گرفتم و دست آزادم را رو
 امهینقل یلهیشدن تنها وس دهیباز گوجه انداختم و از ترس دزد مهین یهاشهیبه ش یشد و در را بستم. نگاه ادهیپ

را باال دادم. پس از بستن در، قفلش کردم و شاد و مسرور دست در دست  شهیو هر دو شدوباره در را باز کردم 
منتظر  یاشهیدر رستوران را گرفتم و پس از باز کردن در ش یرو یفلز یرهیرفتم. دستگ رستورانمادربزرگ به سمت 

 :زد و گفت میبه رو یماندم مادربزرگ وارد بشود. لبخند

 .دیتو جلوتر برو حم-

 :دادم و گفتم نییرا باال و پا میابروها

 .وارد بشن دیوجه! اول بانو با چیبه ه-

 ینفس دنیآهسته داخل شد. پشت سرش من هم وارد شدم و با کش  ییهاسر داد و با قدم نیدلنش یاخنده زیر
بزرگ در رستوران فرو بردم. به دنبال مادر میهاهیمنحصر به فرد رستوران را تا اعماق ر یهاخوب کباب یبو قیعم

قرمز کف  یکیسرام یهایو کاش وارهاید یرو رقرمز ب یهایبا طرح لوز دیسف یهایبا آن کاش اشیداخل یکه فضا
چهارنفره که کنارش  یزیم یهایاز صندل  یکی یقدم برداشتم. مادربزرگ رو کرد،یم کیآدم را مدام تحر  یآن، اشتها

 یلیخ کرد،یجلوه م بایز یلیخ یسر سبز کنار رستوران را که با درختان پرتقال و نارنگ یفضا یبزرگ که نما یاپنجره
 شیو رو دمیخودم عقب کش یمادربزرگ را برا یروبرو یکرده بود، نشست. دو قدم برداشتم و صندل  زشیگدل ان

پس از چند لحظه بودند، چشم چرخاندم و  یخال یزیچند م یشلوغ بود ول بایدر رستوران که تقر ینشستم. کم
 زیم نیتزئ ینشسته بودند، برا زیمکه قبل از ما پشت آن   یافراد  فیکث  یهاکه ظرف  زمانیبه م تینگاهم را از جمع

بزرگ  ینیس کیبا  یکه پسر الغر اندام نسبتا جوان  دیطول نکش قهیدق کیاز   شیگذاشته بودند کشاندم. ب  مانیبرا
 .شد زیکردن م  زیآمد و به سرعت مشغول تم  زمانیبود به سمت م ترضیکه چند برابر از خودش عر

را مثل  زیم ییمصرف رو کی یکیپالست یزیگذاشت، روم  اشینیرا در س زیم یرو فیکث  یهااز آنکه تمام ظرف  پس
مانده بود، رو  یاز آن خال  یمیاز ن  شیبزرگش که هنوز ب ینیبقچه جمع کرد و برداشت. پس از انداختن آن در س

 :به من گفت

 د؟یچهار نفر-
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 :تکان دادم و گفتم نیبه طرف یرا به عالمت نف سرم

 .مینه، فقط دو نفر-

 :من و مادربزرگ چرخ داد و گفت نینگاهش را ب پسر

 .میهم اون سمت دار یخال یدو نفره زیم-

 :دستش به وسط رستوران اشاره کرد و گفت با

 .اونجا هست-

 .مینیجا بش نیهم میخوایاما ما م-

." اکتفا کند. دیترتکان بدهد و به گفتن "هر طور که راحت دییتا یبه نشانه یمجبورش کرد که سر میصدا تحکم
را برداشت و از ما دور شد. نگاهم را به مادربزرگ که نگاه مملو از حس لذتش را به شاخ و برگ درختان  ینیس

 یو شوق یو درشت صورتش شاد زیر یهاو چروک نیک تک چپرتقال پشت پنجره دوخته بود کشاندم. در ت
 گرفتیکه از آن اعماق قلبم نشات م  یو بزرگ یواقع یشاد یبه ژرفا قیعم  یلبخند ارادهی. بزدیکودکانه موج م

او و   یبه احساسم نسبت به شاد یپ ریو چقدر د کردیاز آنچه بتوان تصورش کرد شاد م  شیمرا ب اشیزدم. شاد
سرم  یاجبار بابا باال  آنکهیبه عقب برگردد ب یفقط کم ،یزمان کم شدیاش بردم. اگر مبرآورده نشده یاحساس شاد

که دلش از نو باز   گرداندمیم یو کم بردمیم رونیو او را از خانه ب آمدمیم دنشیبار به د کی یباشد حداقل ماه
 .خودم هم شاد بشوم اشیبشود و از شاد

نو رو نیآمد و ا  زمانیبه سمت م گریان بار دجو  پسر  :گذاشت و گفت  زیم یبار دو م 

 .دییبفرما-

 قیگفتم و منو را برداشتم. مادربزرگ نگاهش را از پنجره گرفت و به من که منو را برداشته و دق  ی"ممنون" آهسته
را صاف کردم و شروع به خواندن اسم غذاها به  میکنجکاوانه چشم دوخت. صدا  کردمیغذاها نگاه م  ستیبه ل
گذاشتم و نگاهم را به مادربزرگ کشاندم.   زیم یمنو را رو ،یاسام  یکردم. پس از اتمام خواندن تمام  ستیل بیترت

 :زد و گفت یلبخند

 ؟یخوریم یخودت چ-

 :صورتم زدم و گفتم یبه پهنا یلبخند

 .برگ گمیم شهیمن که عشق کباب برگم و مثل هم-

 :اشاره کرد و گفت  شیهادستش به ل**ب یبا انگشت اشاره مادربزرگ

 .دیجو شهیدندونا نم نیبا ا یدوست دارم ول یلیمنم خ-

 :و افزود دیپر حسرت کش یآه
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و قدرش رو  میداشت یچ میفهمیم میگذاشت  شویمصنوع یوقت دونم،یقدرشو نم میدندون دار یکه تا وقت  فیح-
 .میندونست

 :بر لبم محو شد و مغموم در جوابش گفتم لبخند

 .میدونیرو نم مونیمهم زندگ یهاقدر آدم یمادربزرگ! ما حت میدونستیکاش فقط دندون بود که قدرشو نم-

من مادربزرگ  یمهم زندگ یهااز همان آدم  یکیشک  یکردم. ب  قیبستم و نگاهم را در چشمان مادربزرگ دق دهان
 .سپرده و قدرش را ندانستم یمدت او را به فراموش نیحسرت داشت که ا یبود و واقعا جا

 :زد و گفت نیدلنش یلبخند مادربزرگ

 .یو وقت دار ی! تو هنوز َجوونیاز االن قدرشونو بدون  یتونیخب م-

 :زدم و گفتم یجوابش لبخند در

 !دیو وقت دار دیشما هم هنوز َجوون-

 :تسر داد و آهسته گف نینمک یاخنده زیر

 .یشیخوب م یادیز ییوقتا هیکه   ییمایاز دست تو پسر! هنوزم مثل قد-

 :کردم و گفتم  ترقیرا پرغرور عم لبخندم

 !هیکه عال  نیخوب؟ ا یادیز-

 :کرد و گفت  هیرا به من هد شیبایز لبخند

 ...یول هیعال  یلیآره خ-

 :کرد و پس از محو شدن لبخندش گفت  یمکث

 !یمن رو تنها گذاشت یادیتو هم مثل برادرات مدت ز-

 دهیعذاب کش  یلی. مادربزرگ خدیترس را د شدی. در اعماق چشمانش مزدیلرزانش موج م یدر صدا یو دلتنگ غم
 .بود و معلوم بود که هنوز هم در ترس رفتن من و دوباره تنها ماندنش است

را با کف دستم  اشدهیکبود، گذاشتم و همچنان که پوست گرم چرو  زیم یدست تپلش که بر رو یرا رو دستم
 :زدم و گفتم یبخش نانیلبخند اطم کردم،یلمس م

 !ذارمیتنهاتون نم گهید-

 :کردم و افزودم  ترقیرا کج و لبخندم را عم سرم

 براتون سفارش بدم؟ یچ دیحاال بگ-

 :زد و گفت میپر لذت به رو یلبخند
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 .خوبه دهیکوب-

 :به مادربزرگ زدم و گفتم یچشمک

 .دیرو بخور تونیقرص چرب دیبالفاصله بعد از غذا با یول میکنیم یقانون یبارو ب نیا  گهیپس د-

 :گفت  یتیمادربزرگ از شدت نفرت جمع شد و با نارضا یچهره

 !یتلخ بدمزه رو با خودت آورد ینگو که اون دارو-

 .فمهیک  یمعلومه که آوردم! تو-

 :چشم دوخته بود، آهسته گفت زینگاهش را از من گرفت و همچنان که به م مادربزرگ

 .کننیغذا رو کوفتم م  یآخه اون مزه-

 .رهیدوغ جاشو بگ یو مزه دیبعدش دوغ بخور دیتونیعوضش م-

 :توام با شوق گفت یسرش را باال آورد و با ناباور عیسر

 فقط با آب تحملش کنم؟ ستمیمجبور ن گهی! د؟یگیم یجد-

 :مزدم و گفت شیبه رو یبخش نانیاطم  لبخند

 !دیستیمجبور ن گهی. البته که دگمیم یجد ی  آره جد-

 :گفت  تیزد و با رضا قیعم  یلبخند

 .خدا رو شکر-

ها را گرفت. پس از رفتنش، هم من و هم مادربزرگ نگاهمان را به درختان موقع گارسون آمد و سفارش همان
دستان در  یاز گرما  م،یبردیکنارمان لذت م  زیدل انگ یفضا دنی. همچنان که از دمیکنارمان دوخت  یپنجره یآنسو

 .میشدیهم غرق لذت م زیم یبر رو مانیهم حلقه شده

آمد.   زمانیبزرگش به سمت م ینیباالخره گارسون با س مان،یاز ساعت انتظار و چند برابر شدن گرسنگ  یمیاز ن  پس
 :ل**ب زمزمه کردم  ریو ز دمیکش  میهال**ب  یزبانم را رو مانیهاچلوکباب یمحتو یهابا قرار گرفتن ظرف

 !قشنگم یبه به! عشقا-

پس از آنکه مادربزرگ قرصش را به زور من خورد و با چند  تیو در نها میکرد  مانیرا صرف خوردن غذا یساعت کی
 .میجمع شده از نفرتش باز شد، قصد رفتن کرد یچهره دن،یاز دوغ را نوش  گرید یجرعه

داد. سرم را  دهیخودش را به آهنگ ها یقژ قژ ضبط تمام شد و جا یکه صدا  گذشتیاز حرکتمان م  یاقهیدق چند
باز به  مهین یداده و با چشمان بسته و دهان هیتک یسرش که به صندل دنیبه سمت مادربزرگ چرخاندم که با د

ختم. ناخودآگاه گرفته و به جاده دو  مادربزرگضبط را خاموش کردم. نگاهم را از  عیفرو رفته بود، سر قیعم  یخواب
فکر،  نیدلچسب مدرن داده بود افتادم. با ا یهایآن خوراک  یو تجربه یبردن من به سار یکه برا  یو قول اریداد ادی
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 میبودم، تصم میتسل شهیام همشد و من هم که در برابر معده یزبانم جار یبرگر خوش طعم رو زیچ کیطعم 
خانم بازگشته و مادربزرگ در نبود من تنها  یآخر هفته که زر  یعصر به او زنگ بزنم که برا  فرداگرفتم که   یقطع

 .میایب یبه سار یبرگر درست و حساب زیچ کیخوردن  ینباشد، با او برا

*** 

که کمتر   یاتا به شبکه رفتمیور م ونیزیتلو یهامن با دکمه بافت،یم یکه مادربزرگ تند و تند بافتن  همچنان
حوصله حواسم  یمخاطب چهار را زدم و ب یمظلوم و ب ی! به ناچار شبکهچیبه ه چیه یام را سر ببرد برسم ولصلهحو

 امیکه هرگز در زندگ  یرا به نگاه کردن به مستند یاقهیدق ستیدادم. حدودا ب واناتشیمستند ح یرا به برنامه
شد. چشمانم تا حد امکان گرد  انینما ونیزیچند سنجاب در تلو ریمشغول بودم تا آنکه ناگهان تصو کردمینگاه نم

عوض   اریکه صورتش را با صورت داد  یطور دم؛ید اریداد هیشب قایبود دق نیها را که رو به دورباز آن  یکیشدند و 
 :دمیل**ب غر    ریبدنش سنجاب بود. با کف دست بر صورتم زدم و ز یو باق کرده

 !هیلینشم خ وونهید-

 یپرت شد و نگاه متعجبم به سمت ساعت رو ونیزیزده شدند حواسم به کل از تلو اطیکه بر در ح  یضربات یصدا با
پس از بازگشتمان از آن رستوران که کبابش  روزیخانم که د یشد. ساعت ده صبح بود و البته جز زر دهیکش  وارید

مادربزرگ را  یکه بخواهد در خانه  ماندینم یکس  د،یآیبعد م یبا ما تماس گرفت و گفت هفته د،یبدجور چسب
 !بزند

 :پر تعجب گفت یمثل من تعجب کرده بود، با لحن ییهم که گو مادربزرگ

 !وقت روز؟ نیا  هیک-

 :کشاندم و گفتم  کردیبه من نگاه م یرا به مادربزرگ که سوال نگاهم

 .حتما اشتباه کرده آدرس رو-

 :ادربزرگ گفتخورد، م اطیکه بر در ح  یدیضربات جد یصدا با

. قربون هیک  نیجان مادر برو درو باز کن بب دی. حمزنهیبه ما م یسر هی ادیوقتا م یحسن باشه! اونم بعض دمیشا-
 .دستت

شدم. حرف مادربزرگ  اطیح یبه مادربزرگ گفتم و راه یبه خودم گرفتم و بلند شدم. "باشه"ا یامتفکرانه ژست
مادربزرگ  یبار به خانه کیکه عمو حسن باشد چرا که او هر دو ماه   دیرسیبه نظر نم تیهم به دور از واقع یلیخ
 .بردیتوسط روانشناس و متخصص به تهران م نهیچکاپ کامل و معا یمادربزرگ را برا یاهفته کیو  زدیم یسر

اشتن و شلق شلق برد  یکه صدا  داشتمیجد بزرگم تند و تند گام برم زیسا یکیپالست یهاییکه با دمپا  همچنان
 :گفتم  یبلند یتمام فضا را پر کرده بود، با صدا میگذاشتن پاها

 ه؟یک-

 :در آمد یاز آن سو  ییآشنا  ینازک و دخترانه یصدا
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 .هیکیم-

 :گفتم  یابچگانه یبر لبم جان گرفت و با صدا طنتیپر ش یلبخند

 !یکیم یحاال شد ،یموس باش ینیم یخواستیتو که م نایت-

 .عمو حسن چرخ دادم  یخندان خانواده یهاصورت یو همزمان با باز کردن در، نگاهم را رو دمیدر رس به

 :ام، گفتهفت ساله یدخترعمو نا،یت م،یکن  یاز آنکه سالم و احوالپرس  قبل

 .موس بابامه یکیموس َام بهناز! م ینیمن م-

با لبخند  کهی. عمو در حالدیاش را به رخ کشافتاده  انیدر م کی یهازد که تمام دندان یعمو اشاره کرد و لبخند  به
گذاشت و همچنان که انگشتانش را در   نایسر ت یدستش را رو انداخت،یبه نوسان م نایمن و ت نینگاهش را ب

 نیام، به سکوت بهفده ساله یعمو و ترمه، دخترعمو  زناو را نوازش کرد.   برد،یفرو م شانشیفر پر یموها یالبال
 :تداوم ندادند و همزمان با هم گفتند یهما اجاز 

 .سالم بهناز-

 :گفتم  بردمیها جلو مدست دادن با آن یدستم را برا کهیزدم و در حال شانیبه رو یلبخند

 !کمیسالم عل-

باالخره وارد خانه شدند و من همچنان که  گر،یهمد دنیها ندپس از مدت یو روبوس یاز سالم و احوالپرس  پس
تپل و نرم بود که هنگام در آغوش  یبه قدر نایبه دنبالشان رفتم. آخر ت ییرایتا پذ چالندمیآغوشم مرا در   نایت

 .دادیبه آدم دست م ینرم و دوست داشتن یعروسک خرس  کیفشردنش حس چالندن 

 .اش آمدمادربزرگ لبخند زنان بلند شد و به استقبال پسر ارشدش و خانواده ،ییرایمحض ورودمان به پذ به

 :تا آنکه عمو ناگهان گفت میو زمانه گذراند نیو زم واریوگو از در و درا به گفت یساعت چند

 تهران؟ یبر یمدت هی یخب بهناز تو قصد ندار-

 .بهم خوش گذشته یکل  نجایاوه عمو زوده هنوز! ا-

 :سر داد و گفت یاخنده عمو

 !بهت ساخته یلیخ نجایآره، معلومه ا-

در جوابش زدم و  یدر آمده بود انداخت. لبخند یکم  میقد یمفرط و استخوان یاز الغر  که  میبه سرتا پا ینگاه
 :گفتم

 .ساخته یلیآره، خ-

 :بار زن عمو در جوابم بر آمد نیا
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 ؟ینباشن چ نجایخب اگه خانوم بزرگ هم ا-

 :گرد از تعجب به زن عمو نگاه کردم و گفتم  یچشمان با

 !چرا نباشن؟-

 :را صاف کرد و گفت شیصدا عمو

 نکهیا  یو تو هم برا میتهران یاهفته کیببرمش تهران. حدودا  دیمادره و با ینهیوقت چکاپ و معا نکهیا  یواسه-
 .تهران یبهتره برگرد ،یتنها نباش نجایا

 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 .عمرا برگردم تهران-

 :گفت  کردیآن حرفم هاج و واج به من نگاه م  یعمو همچنان که برا  زن

 !؟یدیکه تو م  دهیم حیرو به تهران ترج نجایا  یبهناز؟! آخه ک هیچه حرف نیوا ا-

 :بزنم، مادربزرگ گفت یاز آنکه من حرف  قبل

 !تون فرق دارهبا همه دیحم-

 ریآهسته ز  یید. عمو با صداخطاب کرده بود نگاه کردن دیگرد از تعجب به مادربزرگ که مرا حم  یبا چشمان همه
 :ل**ب گفت

 !ستین دیمادر اون که حم-

 :به حرف عمو، نگاه پر عطوفتش را به عمو دوخت و گفت توجهیب مادربزرگ

 .تهران مادر. خودت برو امیمنم نم-

 :تکان داد، گفت نیسرش را به طرف یچشمانش را بست و پس از آنکه چند بار عمو

که از نظر دکترتون هم اصال مجاز   افتهیفاصله م توننهیزمان معا نیشما رو ببرم تهران وگرنه ب دیامکان نداره! با-
 !ستین

 :گفت  تیکرد و با جد  یاخم  مادربزرگ

 !اونجا  امیب خوامیمن نم-

 :دیل**ب غر    ریو ز دیبلند کش یعمو پوف  زن

 .درمان بشن انیکه ب  میالتماسشون رو بکن  دیحاال با-

 :ل**ب گفت  ریبه همسرش نگاه کرد و ز ظیلغ  یبا اخم عمو
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 .میکنیالزم باشه التماس هم م-

شدن هست بلند شدم و به سمت مادربزرگ رفتم. کنارش نشستم و با هر دو  یااوضاع در حال قهوه  دمیکه د  من
 یرا گرفتم. نگاهم را تا چشمانش باال کشاندم و پس از آنکه لبخند اشدهیتپل و نرم چروک یهااز دست  یکیدستم 

 :نشاندم، گفتم میهابر ل**ب قیعم

 میشیغافل م  تونیسالمت تیاز وضع  دیبمون نجایجا منتظرتون هستم. اگر ا نیمادربزرگ. منم هم نیگردیزود برم-
 .شهیراحت م المونیما هم خ د،یمدت کوتاه رو به تهران بر نیاگر ا  یول

 :کمرنگ در جوابم زد و آهسته گفت  یباالجبار لبخند مادربزرگ

 ؟یباش نجایبرگشتم تو ا یوقت یدیقول م-

 :زدم و گفتم شیبه رو یبخش نانیاطم  لبخند

 .دمیقول م-

*** 

 نمونده؟ یزیچ گهیخب د-

 :نگاه کردم و گفتم گذراندیخانه را از نظر م تیبه عمو که با جد قیعم  یلبخند با

 .نیرو واسه مادربزرگ برداشت یضرور یزایچ یهمه گهینه د-

 :گفت  زد،یم یلبخند کمرنگ کهینگاهش را به من کشاند و در حال عمو

 .تنها باشه نجایدختر ا هی ستیخوب ن یلیتهران ها. خ یایبا ما ب یتونیم گمیبازم م-

 :بزنم، زن عمو معترضانه گفت یاز آنکه من حرف  قبل

بهنازو کجا جا  گهی! دمیشیو با مادرت پنج تا م مییفقط واسه پنج نفر جا داره! خودمون چهارتا نیحسن جان ماش-
 م؟یبد

 :گفت  تیکرد و با عصبان  یرو به زنش اخم عمو

 .نهیبش یکی یپا یرو تونهیم کهیهم که کوچ نای. تمشیبریاگه بخواد م-

 :تبا شوق گف د،یپریم نییباال و پا اطیدر ح کهیدر حال نایت

 .نمیشیبهناز م یپا یآخ جون من رو-

فرستاد.  رونینگاه کرد و پر حرص نفسش را با فوت ب زدیحرف م لشیکه خالف م  نایبه ت ظیغل  یعمو با اخم  زن
انداخت   نییرا متوقف کرد، ساکت و مظلومانه سرش را پا دنشیواکنش ترسناک مادرش پر نیا  دنیکه از د  نایت

مرا سرزنش  ارشیبس ینبود که با غرولندها نجاینگفت. در دلم خدا را هزار بار شکر کردم که مامان االن ا چیه گریو د
 .کنمیمزاحم جلوه م نیچن اشیجار یکند که چرا جلو
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نسبتا  یرفتند و من با خانه یهمگ تیو در نها دیطول نکش ادیاش هم زخانواده یاعضا  یبا عمو و باق یخداحافظ
که به   روزیشدم. عمو از د ییرایانداختم و وارد پذ  نییباال و پا یالیخیرا با ب میهازرگ تنها ماندم. شانهبزرگ مادرب

دادم به  حیتنها نمانم اما من ترج نجایبه تهران بروم و ا کردیامروز عصر مدام اصرار م  نیبود تا هم دهیرس نجایا
آرامش و استراحت به   یمادربزرگ تنها باشم و کم یمامان، در خانه یها گوش سپردن به غرولندهاساعت یجا

خوشحال و  زیهالک شگفت انگ زیسا یاژامهیگشاد با پ  یپوش ریز دنیمغزم بدهم. به اتاقم رفتم و پس از پوش
 یبرابه آشپزخانه رفتم. همچنان که  ینگاهم را در خانه چرخ دادم و با حس گرسنگ یبرگشتم. کم ییرایبه پذ احتر 

 لیو حرکات رقصم را تکم دمیدور خودم چرخ یآواز خواندن کم  نیدرست کردم. ح یاملت  خواندمیخودم آواز م
در هوا زدم. با شوق  یدوختم و بشکن هایتخم مرغ غوطه ور شده در گوجه فرنگ یهادهیکردم. نگاهم را به سف

 :گفتم

 .دلبندم یآماده شد-

 .بود به جانش افتادم زیم یکه رو  یاملت خوش عطرم را برداشتم و با تکه نان  یمس یتابهیماه

به آسمان رو  ییرایکوچک پذ  یهااز پنجره  یکیشدم. از  ییرایپذ یکردم و راه  لیساعت تمام و کمال م کیاز   پس
 :انداختم و گفتم  یشب، نگاه یکیبه تار

 کار کنم؟  یخب حاال چ-

متمرکز کرده بودم به  ونیزیتلو یهمچنان که نگاهم را رو تیدر آوردم و در نهارا در کل خانه به چرخش  نگاهم
 :سمتش رفتم و گفتم

 .میو بخواب مینیبب لمیف کی-

که به زبان   درنگیاندک سف  یهابا نوشته اهیس یارا روشن کردم صفحه ونیزیشانس خوبم به محض آنکه تلو از
 یینمایس لمیف کیچشمانم ظاهر شد و خبر آغاز  یگذاشته شده بودند، جلو  شیبه نما نهیآن زم  یبر رو یسیانگل

که   یلمیشانس ف ی  اش دوختم. از شدت خشکنشستم و چشمانم را به صفحه ونیزیتلو یرورا داد. با ذوق روبه
 یحس. با آنکه کردمیم یتنها سپر دیبود که امشب را با یترسناک بود و خوراک من  بزدل لمیف کی شدیپخش م

با  گفتیدر جوابش م گرید یرا خاموش کنم، حس ونیزیاست تلو  لمیف لیتا اوا گفتیدر اعماق وجودم مدام م
از   یاذره آنکهیشد و من ب روزی. به هر حال حس دوم پستین یکار سخت  دنیترسناک د لمیف کیسن و سال  نیا

و  دیلرزیترسناک بودند که تنم م یبه قدر لمیف یهاقسمت یرا تماشا کردم. بعض لمیف انیجنب بخورم تا پا میجا
بلندم را پشتش خفه  یهاغیو ج دادمیدهانم فشار م یدستم را رو گذرد،ینفهمد بر من چه م یآنکه کس  یبرا
شجاعت آن را نداشتم که از  یباز تمام شد و من که حت یانیبا پا یبه طرز وحشتناک لمیهم ف تی. در نهاکردمیم
 یزده بودند، به صفحه رونیکه از شدت وحشت مثل چشمان وزغ از حدقه ب  یتکان بخورم، با چشمان میجا
 دادند،یرا م لمیو خبر اتمام ف خوردندیآن تکان م  اهیس ینهیرنگ بر زم دیسف یسیانگل  یهاکه نوشته  ونیزیتلو

که از   یها را روشن کنم و به اندک نورغبلند بشوم و چرا  توانستمینم یکه حت  دمیترسیم ی. به قدرکردمینگاه م
 .کردمیاکتفا م  دیتابیم ونیزیتلو شیصفحه نما
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که بعد از   یبازرگان امیبلند پ یگذشت که من به همان حال نشسته بودم که ناگهان با صدا  قهیچند دق دانمینم
 د،یتپیقلبم که به شدت تند م یدرست رو ییجا ام،نهیدستم را سمت چپ س عی. سردمیپخش شد از جا پر لمیف

 :گذاشتم و گفتم

 !دمیفرهنگ! ترس یب یوونهید-

را خاموش کنم که به محض  ونیزیها را روشن و سپس تلوانداختم و بلند شدم تا چراغ  ونیزیبه تلو نهیپر ک ینگاه
صورت  اه،یس یدهیژول  یبا همان موها لمیف یهااز روح  یکی ریتصو ستادم،یا  ونیزیو پشت به تلو دمیآنکه چرخ

چشم بستم و همچنان که  عیبست. سر قشچشمانم ن یپرده یجلو کدستشی دیو چشمان سف دهیرنگ پر دیسف
چشم باز کردم و  دنیکش  غیج هی. پس از چند ثاندمیکش  غیدهانم گذاشته بودم، با تمام وجود ج یدستم را رو

 ونیزیتلو ریبه رنگ تصاو اشییتر شده بود و روشناروشن یکم  ونیزیکه با نور تلو  یمطلق یکیجز تار چیه میجلو
آن بود   یها روچراغ دیکه کل  واریبه سمت د یو قدم دمیکش  الیخ یاز آسودگ  یفس. ندمیند شد،یبود و عوض م

 امنهی. دستم را سمت چپ سستادمیا  میدر جا عیسر یمیدر  قد کیتکان خوردن  یصدا دنیبرداشتم که با شن
برابر  ندترس مرا چ نیو هم کوباندیها و جناغم مگذاشتم. قلبم از شدت ترس با تمام قدرت خودش را به دنده

 یها مردد بودم که با صداروشن کردن چراغ یبرا واریبرگشتن به سمت صدا و رفتن به سمت د انی. مکردیم
و  دمیترسیم دیشد یکوچک  یاز هر صدا  یاسخره. به طرز مدمیاز جا پر  ییرایپذ یچوب زیم یبر رو لمیموبا یبرهیو

کج   زیرا به سمت م رمیو مرا مجبور کرد که مس افتی هادام  یلرزش گوش یکم مانده بود همانجا سکته کنم. صدا
 یرا برداشتم، با آنکه شماره ناشناس بود تماس را برقرار کردم و گوش لیو موبا دمیرس زیکنم. به محض آنکه به م

که   دهیوقت مرگم رس دیبا من تماس نگرفته باشد که بگو لیعزرائ  کردمیرا به گوشم چسباندم. در دلم خدا خدا م
 .برآورده شد میبشاش پدرام دعا یصدا دنیشنبا 

 ؟یمعرفت! چطور یسالم بهناز ب-

 :و گفتم دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس

 ؟یسالم، خوبم. تو چطور-

 ؟یدیکه انگار ترس  هیجوریصدات چرا -

 :کرد و افزود  یمکث

 ترسناک؟ لمیتنها تنها ف-

کامال   میکردینگاه م لمیبا هم ف شهیکه هم  ییو از آنجا شناختیبلند سر داد. پدرام خوب مرا م یاهم قهقهه بعد
 .بود ترساند،یکه کودکان سه ساله را هم نم  یترسناک یهالمیاز ف  یترس من حت انیدر جر

 :اش گفتاز اتمام خنده  پس

 !یتهران، اونجا تنها بمون ارهیعموت مادربزرگ تو م  یکه وقت  یحقته! تا تو باش-

 :گفتم  یو با دلخور دمیکش  یپوف
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 .تنها باشم نجایا  دمیم حیمامان! ترج یگوش شدن واسه غرولندها  یعنیتهران واسه من  یدونیتو که م-

 :جواب داد یخشم و دلخور با

 ؟یبزرگه؟ پس من چتهران فقط مامان یمگه تو-

 اشیکه تنها هم باز  دانستمیبود و م یشدم چرا که پدرام پسر به شدت حساس مانیپش دیکه زدم شد  یحرف یبرا
 :فرستادم و گفتم رونیمن بودم. نفسم را پر حرص ب اشیاز بچگ

و چند  دنیتهران فقط چند ساعت تو رو دهمه راه اومدن  نیکه ا  یدونیدلم برات تنگ شده پدرام! باور کن! اما م-
 .روز گوش خسته کردنه

 :کمتر از قبل شده بود، گفت  یبود ول دایپ یکه هنوز هم در آن دلخور  یبا لحن پدرام

 !من ارزششو داشت دن  یچند ساعت د یول-

 !دیخب ببخش-

 .یباش نجایهفته ا کیتهران و حداقل  یایب گهیبار د هیتا قبل از شروع مدرسه  نکهیبه شرط ا-

 :قبول کنم، زبان در دهان چرخاندم و گفتم خواستیآنکه اصال دلم نم  با

 ؟ی. حاال راضدمی. قول مامیباشه م-

 :گفت  یتیلحن پر رضا با

 .امیآره راض-

 :پدرام گفت کرد،یکه پدرام را صدا م  دهیش یصدا با

 .ازم زنگ زدم. خداحافظ بهنخاله یبرم. االنم از خونه دیبا گهیمن د-

 .خداحافظ-

به سمت  کیتار مهین یدر همان فضا عی. سردمیاز پشت سرم شن  ییهوهو یمحض قطع شدن تماس، صدا به
تا آنکه از  رفتمیبود، قدم قدم عقب م ونیزیآنجا نبود. همچنان که نگاهم به تلو  زیچ چیه یول دمیچرخ ونیزیتلو

 انیبودم را پا دهیکه کش  یفیخف غیو ج دمیبه سمتش چرخ عی. سردمیکش  غیبرخورد کردم و ج واریپشت سر به د
 الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس ،ییرایها را فشار دادم و با روشن شدن پذچراغ دیدادم. به سرعت با دستم کل

را برداشتم و به سمت اتاقم رفتم که  لمیاز بابت روشن شدن خانه راحت شده بود، موبا  المیخ کهی. در حالدمیکش
 قایخوش شانس بودم که دق یها خاموش شدند. به قدرو هم تمام چراغ ونیزیدر اواسط راه، ناگهان هم تلو

 یگریروح و جسد د چرخاندمیمادربزرگ قطع شدند! نگاه ترسانم را به هر سو که م یخانه یهاامشب برق  نیهم
 .دمیکشیم غیبزرگ تنها ج یشده بود که با بغض رهیترس بر من چ یو به قدر دمیدیم

که مقدار   لمیآنکه حواسم را از آن ارواح پرت کنم، نگاهم را به موبا  ینشستم و برا نیزم یرو ییرایوسط پذ همانجا
ها ها را باز کردم. با انگشتم نامکانتکت  یو صفحه دمیکش  قیعم  یمانده بود، کشاندم. نفس یاز شارژ آن باق  یکم
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 یاالن که معلوم نبود چطور شبم را سپر  ی" افتاد. برایداد نیوتا آنکه چشمم به اسم "آل کردمیم نییرا باال و پا
 الیخیو ب دمیکش  قیعم  ی. نفسدیایب امیاریبه  توانستیروستا بود و م نیبود که در هم یخواهم کرد، او تنها کس

 بهاسمش ضر   یبکند، رو گرفتمیتماسم با او را در ساعت ده شب م نیراجع به من که اول خواستیکه م  یهر فکر
همچنان  نم،یو آن ارواح را بب رمیبگ لمیموبا ینگاهم را از صفحه دمیترسیکه م  ییزدم و تماس گرفتم. از آنجا

ره بعد را زدم. باالخ کریرا بشنوم، اسپ اریبوق و سپس داد یآنکه صدا  یچشمانم گرفته بودم و برا یرا جلو یگوش
 .آلوده نبود  وابمعلوم بود که اصال خ شیاز سه بوق جواب داد و از صدا

 بله؟-

 .و کنجکاوش بخندم یلحن جد نیبود به ا کینزد کرد،یآن حجم از ترس که در من فوران م  نیب ما

 د؟ییبفرما-

نجات از  یامشب برا  یام شود ولخنده یماه سوژه کیکه تا   گذاشتمیاو را سرکار م  یبود جور یگریهر زمان د اگر
 .داشتم ازیبه او ن دیحجم ترس، شد نیا

 .... خداحادیمزاحم نش گهید-

 :گفتم  دیلرزیکه از شدت بغض و ترس م  میحرفش با صدا انیاز آنکه حرفش را کامل بزند و قطع کند، م  قبل

 !قطع نکن-

 :دیمملو از تعجب پرس یلحن با

 !شما؟-

 :قورت دادم و گفتم یبلند یدهانم را با صدا آب

 !کمکم کن! تو رو خدا  اریبهنازم! داد-

نفر  کی. آخر گفتمیچه م دمیفهمیخودم هم به زور م میبزرگ شده بود که از شدت لرزش صدا یبه حد بغضم
ور که مجب  زنمیم یکار  نیدست به چن ییرا ندارم چرا در تنها دنیترسناک د لمیف یمن که جنبه دینبود به من بگو
 !کش را بکنم  سهیک  کیبشوم التماس 

 !؟ییشده؟! حالت خوبه؟! کجا یبهناز؟! چ-

دختر شاد  کیکه   یگری. شک ندارم مثل هر کس دزدیموج م شیشده با خشم در صدا نیو اضطراب عج ینگران
 دیفهمیو اگر م کردیم ییپتو ریز یلحن از او کمک بخواهد فکرها نیبه او زنگ بزند و با ا کیتار یو سرزنده در شب

 .دوختیمسخره شدنش به هم م یبرا راو زمان  نیترسناک با او تماس گرفتم، زم لمیف کیترسم از  یبرا

 ییخانوم بزرگ. همونجا یسمت خونه امی. دارم مرونیاومدم ب  ی! من االن از بهداریبهناز با توَام! حرف بزن لعنت-
 گه؟ید

 :رگ قورت دادم و گفتمآب دهانم را با وجود آن بغض بز  یسخت به
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 !زود یلیخ ا؛یآره، فقط زودتر ب-

 :گفت  یهولک هول

 .باشه، باشه. اصال نگران نباش. مراقب خودت باش تا من برسم-

 ...اریداد-

 شده؟ یچ-

 :ملتمسانه گفتم یلحن با

 !ترسمیقطع نکن. م-

اومده؟ خودت و خانوم   یاومده خونه مزاحم شده؟ از کجا اومده؟ ک    یشده؟ کس ی! فقط زود بگو چکنمیقطع نم-
 نزده؟ هان؟ یبیبزرگ حالتون خوبه؟ به شما که آس

 .پاسخ بدهم دیاز سواالتش اول با  کیبه کدام  دانستمیکه من نم  دیپرسیتند و تند سوال م یقدر به

 !بهناز حرف بزن-

 :تند گفتمو  دمیکه زد، به خودم لرز  یداد نسبتا بلند با

 .ایفقط زود ب م،یخوب-

 .رسمیباشه، باشه. زود م-

 یهاو "باشه" گفتن اریداد یو محافظت یدفاع یهاهیآن به توص  شتریکه ب  یمشغول حرف زدن قهیاز چند دق  شیب
 :گفت  اریلحظه بعدش، داد کیخانه در آمد که  اطیدر ح یکه ناگهان صدا  گذشتینم افتییمن اختصاص م

 .کن  اطیفقط احت یبهناز. منتظرم باز کن زنمیممنم که در -

. به محض باز دمیرا پابرهنه دو اطیبلند شدم و با سرعت جت تا در ح هیو در عرض صدم ثان دمیکش  قیعم  ینفس
بودند، چرخ داد. دستانش  ژامهیپوش و پ ریکه تنها پوششان همان ز  مینگاه نگرانش را از سر تا پا اریکردن در، داد

 :گفت  کردیم نگاهبه صورتم  شیبا تشو کهیگذاشت و در حال  میهاهشان یرا رو

 خانوم بزرگ کجاست؟ اورده؟یسرت ن یینشده؟ بال تیزیچ ؟یخوب-

بردم و دستانم را محکم دور  زیبه آغوشش خ عیجامعه، سر نیو قوان نیو احکام د تیبه موقع توجهیب همانجا
بغض بزرگم که رو به انفجار بود شکست و قطرات اشک تند  ،یکمرش حلقه کردم. پس از آن حجم از ترس و نگران

انسان آشنا   کیحضور  یکه خوشبخت  دیرسمدت جانم به لبم  نیدر هم ی. به قدردندیچک رونیو تند از چشمانم ب
 .مکردیشده را باور نم نیشب نفر نیدر ا
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در ُبهت بود،  یاقهیدق کیکه ابتدا   اریو داد کردمیم هیکه بدن گرمش را سفت بغل کرده بودم، زار زار گر  همچنان
 ییلرزان از ترسم حلقه کرد. با صدا یهاخورد و دستانش را دور شانه یفیآمدنش از ُبهت، تکان خف  رونیپس از ب

 :آهسته گفت

 .تموم شد. آروم باش ی! آروم باش بهناز. همه چسیه-

 :گفتم  ختم،یریاش اشک مکه در آغوش گرم و آرام کننده  همچنان

 .منو با خودت ببر-

 کجا ببرمت؟-

 .نجایاز ا  ریهر جا غ-

 :گفت  یبا نگران عیرا با دستانش محکم گرفته بود، سر میهاآورد و همچنان که شانه  رونیمرا از آغوشش ب ناگهان

 کرده بهناز؟  تتونیاون خونه اذ  یتو یاالن کخانوم بزرگ حالشون خوبه؟  -

 :آهسته گفتم  ییانداختم و با صدا  نییرا پا سرم

 .کس  چیه-

 !منو نگاه کن بهناز-

تر از آهسته  ییکشاندم و با صدا  نشیبه چشمان مضطرب و خشمگ یسرم را باال آوردم. نگاهم را به آرام باالجبار
 :گفتم  د،یلرزیم اریقبل که از شدت ترس از واکنش داد

 .تنهام نجایش برد تهران و من اماهانه ینهیمعا ی. عموم امروز عصر مادربزرگ رو براستیمادربزرگ خونه ن-

 :که با خشم بلند شده بود گفت  ییبا صدا اریحرفم را بزنم که ناگهان داد یدهانم را قورت دادم که باق آب

 !؟ییتنها-

 :و آهسته گفتمحرکت دادم  نییبه پا دییرا به عالمت تا سرم

 .اوهوم-

 کرده؟  تتیاذ  نجایاومده ا  یک-

 :فکر کنم گفتم یاآنکه لحظه  یب

 .ارواح-

 :گفت  یتا حد امکان گرد شدند و با ناباور چشمانش

 ؟یچ-
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 :قورت دادم و گفتم یبلند یدهانم را با صدا آب

 ...دمیترسناک د لمیف کیآخه من -

 :خانه اشاره کردم و افزودم به

 .اندخونه یتو لمیخونه هم رفته و ارواح ف یبرقا-

 :را پاک کردم و افزودم میهاگونه  یرو یهاپشت دستم اشک با

 ...اریاز خونه، داد  ترسمیم-

 :تر گفتملرزان ییبزرگتر شد و با صدا بغضم

 ...ترسمیم یلیخ-

و مثل  زدیخنده م ریحتما االن ز شناختمیکه من م  یاکردم. آن آدم خوش خنده  قیچشمانش دق یرا رو نگاهم
 یخنده یمرا سوژه یرفتار امشبم تا عمر یمضحک بود، برا شانیترسناک برا یهالمیکه ترس من از ف  یکسان  یهیبق

 :گفت  تیو با جد کرد  یاخم  دن،یخند یمن، او به جا ینیب شی. با وجود پکردیهمه م

 !ینیترسناک بب لمیف دیاالن با  ی! واقعا فکر کردت؟یوضع نیا  یآخه تو-

 :آورد و دوباره تا چشمانم باال آورد و گفت  نییپا میرا از چشمانم تا انگشتان پاها نگاهش

 ؟یترسیانقدر م  یاونم وقت-

 :انداختم و گفتم  نییرا پا سرم

 !م سر رفته بودخب حوصله-

 :آهسته گفتم  ییقدم زد. با صدا یتند و عصب اطیو در ح یدیکش  یپوف

 .گهیخودت ببر دمن رو با -

 :دیاش متعجب پرسدرشت شده یی  . با چشمان گردودیبه سمتم چرخ عیو سر ستادیا

 !؟یچ-

که در   یسرم را باال آوردم و در حال دنیخجالت کش یو مسخره بود، به جا منطقیاز حد ب  شیهم که حرفم ب من
 :چشمانش زل زده بودم، گفتم

 .منم ببر ی! هر جا بودیبودت نخونه یعنی نی. اادیخب تو که خوابت نم-

 :گفت  یمتر باز شده و با ناباور یسانت کی دهانش

 !خدا شفات بده-
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 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .برس تیو خوش گذرون یتو برو به مهمون خوابم،یم نتیماش یخب من تو-

 :گفت  یشتریگردتر شدند و با تعجب ب  چشمانش

 !کجا بود؟  یمهمون-

 :انداختم که گفت  نییرا به عالمت ندانستن باال و پا میهاشانه

 .شبم کیمرکز بهداشت کش یمن امشب تو-

 :بر لبم نشست و با شوق گفتم تیاز رضا  یلبخند

 !اونجا  امی! منم باهات مهیعال-

 :رنگش را با دستش خاراند و گفت یاکوتاه قهوه  شیر ته

 !یبریم نیخونه رو با اومدن به اونجا از ب یحت توکه خواب را  یکم دار  یزیچ هی یتو جد یول ایباشه ب-

 !یگفتیرو نم نیخونه االن چقدر ترسناکه ا یدونستیاگه م-

 ...خب-

 :نگاهم کرد که گفتم منتظر

 !گهید میخب به جمالت! بر-

 :اشاره کرد و گفت  میدستش به سر تا پا با

 !؟یایب یخوایها ملباس نیبا ا-

 .دمیانداختم و با کف دست بر سرم کوب  میهارا به لباس نگاهم

 !اصال حواسم نبود-

 .میبر ایپس برو خونه عوضشون کن، بعد ب-

 :نگاه ملتمسم به او چشم دوختم و گفتم با

 .اونجا  رمینم ییمن تنها-

 :و گفت دیکش  یپوف

 .که لولو نخوردت  امیباشه منم باهات م-

 :آورد و گفت  رونیب بشیرا از ج لشیموبا
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 .میریم نیبا نور ا-

شدم. از  ییرایتند پشت سرش رفتم و وارد پذ ییهاشد. با قدم ییرایآن را روشن کرد و جلوتر از من وارد پذ  فلش
 :را محکم گرفتم و گفتم شیشدت ترس، ناخودآگاه بازو

 !ترسمیم-

 .رونیب ایاتاقت لباس عوض کن و ب  ی! نترس! برو توسیه-

 :را به دستم داد و گفت لشیموبا

 .ینترس یکیببر که نور باشه و از تار نمیا-

 :را آهسته رها کردم و گفتم شیبازو

 !ایتکون نخور نجایاز ا-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .باشه برو تا لولو نخوردت-

 :پر خشم به او انداختم و پر حرص گفتم ینگاه

 !ادبیخودت رو مسخره کن ب-

 :زد و گفت میبه رو ضیعر  یلبخند

 .ادیب ضیممکنه االن برام مرباشه، بدو برو که -

 :گفتم  شدمیو همچنان که وارد اتاقم م دمیکش  یپوف

 !یدار ضیمر میدی! فهمیباشه ُدک-

 :سر داد و گفت یاجوابم تنها خنده در

 .بدو حاضر شو-

رفتم. در  امیواریبه سمت کمد کوچک د کردمیاتاق را روشن م  لشیاتاقم را بستم و همچنان که با نور موبا  در
را به  لیموبا ب،یهمان موجود مه دنیسرم را به عقب چرخاند. به محض د یترسناک یهوهو یسکوت  اتاق، صدا

در  د،یایدر ب شیآنکه صدا  یمن ب غیشد و ج یآنجا خال  یسمتش گرفتم و آنجا را روشن کردم. به چشم برهم زدن
را از نظر گذراندم.  میهاخواندم و تند و تند لباس یالکرس  هیآ  کیل**ب   ریخفه شد. چشمانم را بستم و ز میگلو

 نیرفتم. اول رونیو از اتاق ب دمیپوش اهیس یقرمز با شلوار و شال ییمانتو ،ییکایمدل جت آمر نیدتریبا سرعت  جد
 رایکه داد  ییبر جا لیاز آن انجام دادم، انداختن نور موبا  رونیکه پس از باز کردن در اتاق و قدم گذاشتن ب  یکار
نور را تا صورتش باال کشاندم و  ریبود، آهسته مس ستادهیقامت بلندش که رو به من ا دنیبود، بود. با د ستادهیا

 .و آرامش دهنده بود بخشلذت  دیشد میوحشتناک برا طیشرا نیاو در ا  دنی. ددمیکش  قیعم  ینفس
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 جان؟ یلُنگ میخب بر-

 :دمیکردم و با خشم غر    ظیغل  یاخم

 !کش  سهیکه بهترم! ک  یاز جنابعال-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم طنتشیپرش لبخند

 .یدار ازیکش ن  سهیک  نیفعال که به هم-

 نیاز دستم بر زم  لشیموبا ارادهیبرداشتم که کنار رفت و ساعد دستانم را گرفت. ب زیتند به سمتش خ ییهاقدم با
 یهاشهیرا روشن کرد. نگاهم از ر مانیهایشانیپ یتا باال نیافتاد که نور فلش از زم  یما جور نیب قایدق یافتاد ول

 یهاروشنش، مژه یاقهوه یو ابروها دشیسف یشانیتا پ دندیرسیبه نظر م دیفلش، سف دیکه با نور سف  شیموها
تر به نظر روشن شهیاز هم  شانیاانداخته بودند و تا چشمانش که رنگ قهوه  هیسا شیهاپلک یبلندش که رو

که ته دلم را به لرزش   زدیموج م یحس لذت طنتیپر ش یهاکشاندم. در اعماق آن شکالت  نییپا دیرسیم
 اریشد. نگاه دادا یکنترل حرکت عضالت صورتم داشته باشم، لبخند بر لبم جار  یبرا یااراده  نکهآ  ی. بانداختیم

صورتم را با دقت  یکشاند و تمام اجزا  نییشد. ذره ذره نگاهش را پا ترقیتر و لبخندش عمبر چشمانم هم پر لذت
 طنتیکشاند. نگاهش رنگ ش  میهابشد، نگاهش را به ل** قیام دقو لذت نگاه کرد. پس از آنکه خوب در چهره

 :آهسته گفت  ییگرفت و با صدا  یشتریب

 !یکردیم یهات رو لُنگهات، ل**بلباس یکاش به جا-

 :گفتم  یدر جا گرد شدند و با ناباور چشمانم

 !؟یچ-

 :گفت  طنتیکرد و با ش  ترقیاو تنها لبخندش را عم  یرا آزاد کند ول میتکان دادم که ساعدها یرا کم دستانم

 !یدیکه شن  نیهم-

 :گفتم  یفرم داد. با تندمزاج میکم تعجب از چشمانم رفت و اخم به ابروها  کم

 گه؟یامر  د-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .ستین یعرض-

آنکه فلش آن را خاموش کند، به   یرا بردارد. پس از برداشتنش ب لشیدستانم را رها کرد و خم شد تا موبا ساعد
 :راه افتاد و گفت اطیسمت در ح

 .نشده رتریتا د میبدو بر-

به عقب برگشتم،  یحرف دنبالش راه افتادم و تا خروج از خانه همراهش رفتم. طبق عادت در را قفل کردم و وقت یب
که   اریداد دنیاش انداختم. با دبه راننده یبود، نگاه ستادهیا  میپا یجلو قایرنگ که دق یاسرمه یسمند دنیبا د
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را به  نیکردم و سوار شدم. به محض سوار شدنم، ماش  بازکنار راننده را   یدر  صندل عیسر کرد،یمنتظر نگاهم م
از حد باال بود و من هم که اصال از جان   شیب کیبار یهاکوچه  نیچن نیا  یحرکت در آورد. از نظرم سرعتش برا

 :نشده بودم، ل**ب به اعتراض گشودم ریس زمیعز

ت ز  سهیک  قیرف نیبا ا-  !هایریتند م یادیکش 

 :سر داد و گفت ییکم صدا  یخنده

 .ترهمنیا  یلیتو خ یزوار در رفته یلُنگ قینترس! از رف-

 :گفتم  ظینگاهش کردم و پر غ ظیغل  یاخم  با

 !یاحترام بذار! وگرنه با من طرف  زمیعز  ی! به گوجهیه یه-

 :و گفت دیخند زیر یکه نگاهش را به روبرو دوخته بود، کم  همچنان

 .یفعال که تو از ترس لولو و ارواح با من طرف-

 :دمیل**ب غر    ریکردم و پر حرص ز  اخم

 !شب ازت کمک خواستما هیحاال -

 :انداخت و گفت  نییرا باال و پا شیهاشانه

 .یدار ازیباالخره به کمکم ن-

 میپا یبه مقصد را به حالت قهر سکوت کردم و نگاهم را به دستانم که رو دنیزمان تا رس یو باق دمیکش  یپوف
 .گذاشته بودم، دوختم

 :و متعجب گفتم دیچرخ اریسرم به سمت داد ن،یماش یترمز ناگهان با

 شد؟ یچ-

 :که بر ل**ب داشت گفت  یرا به سمتم چرخاند و با لبخند سرش

 .میدیرس -

آنکه نگاهش   یو ب دمی. با باز نشدن در به سمتش چرخدمیدر را به سمت خودم کش یرهیاز او گرفتم و دستگ  چشم
 :کنم، گفتم

 .قفله-

 :گفت  یاآهسته  یباز شدن قفل تمام درها در آمد. با صدا یرا خاموش کرد و صدا نیماش

 !ستیتو که ن ی  داره، مثل لُنگ یتکنولوژ-



 

 
146 

به سمت آن راه  ،یبهدار یتابلو دنیشدم. با د ادهیرا باز کردم و پ نیدر ماش یگریحرف د چیهیو ب دمیکش  یپوف
 .افتادم

کنارم قرار گرفت،   قایدق یشدن به من است. وقت کیکه در حال نزد  دادینشان م ارینسبتا تند داد یهاقدم یصدا
 :گفت  میهمچنان که هر دو مشغول گام برداشتن کنار هم بود

 !ادهایقهر بهت نم-

 :قرمز رنگم گرفتم و تا چشمانش باال کشاندم. پر حرص در چشمانش زل زدم و گفتم یکتان  یهارا از کفش نگاهم

دارم  ؟یکنیم نیخوشگلم توه یبه من و گوجه ختتیریبد رنگ و ب نیکش با اون ماش  سهی. کادیهم م یلیخ-
 !برات

 :تر کرد و گفتپررنگ طنتیکمرنگش را پر ش  لبخند

 .دارم برات ،یمنم که با اون همه کارها که با من کرد نیاتفاقا ا-

 :کوتاه سر داد و گفت  یاهم خنده بعد

 .نشده ریتا د میخب بر-

که کنارم بود، در را باز کردم و وارد شدم.   اریبه داد توجهی. بمیدیرس یو به در بهدار میهم برداشت گریقدم د چند
 یاز نظرم کامال حق داشتم و اصال خودم را برا  یورود او باز نگه دارم ول یبه خودم زحمت ندادم در را برا یحت
 .کردمیبه او سرزنش نم یاحترامیب

 زیم یرو یشهیرنگ از پشت ش یصورت یبا روپوش یاز دو قدم برنداشته بودم که دختر الغر و قد کوتاه  شیب
 :شد و رو به من گفت انینما رشیپذ

 .نجایا  دییسالم خانوم. اول بفرما -

 .پشت سرم در آمد یقدم کیاز   اریداد یصدا د،یایاز دهانم در ب  یخودش اشاره کرد. قبل از آنکه حرف زیم به

 .ستنین ضی. مریهمراه منه خانوم مالک-

 :شکاک گفت یچرخ داد و با لحن میسر تا پا یرا رو جانشینگاه کنجکاو و پر ه یمالک خانم

 !همراهتون؟-

 د،یرسیبه نظر م یجلو آمد و کنارم قرار گرفت. نگاهم را به سمت صورتش که با اخم جد گریقدم د کی اریداد
 :گفت  د،یباریم شیاز سر و رو  شهیکه هم  یطنتیاز ش  یخشک و خال یکشاندم. با لحن

 ومده؟ین یضیساعت که نبودم مر کی نیبله! ا-

 اریخودش را جمع و جور کرده و نگاهش را از من گرفته بود، رو به داد اریداد یواکنش جد دنیکه با د  یمالک خانم
 :گفت
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 .ومدهین یدکتر. فعال کس ینه، آقا-

 :در جوابش گفت اریداد

 .خب. فعال اریبس-

رفت و من هم مثل ُدَمش به دنبالش  دیسف نیسقف تا زم یداخل آن فضا یاز سه راهرو  یکیهم به سمت  بعد
باز نگه نداشتم، او در  شیرا برا یدر راهرو را باز کرد و وارد شد اما برعکس من که در بهدار نیشدم. دوم دهیکش

 قاتیتند تزر یمخلوط شده با بو یالکل طب  فمزخر  یو بو دمیکش  قیعم  یورود من باز گذاشت. نفس یاتاقش را برا
 ق،ینفس عم نیبا ا دیترد یفرستادم. ب رونیفرو بردم و ب میهاهیرا پر کرده بود، تا اعماق ر یبهدار یرا که فضا گرید

مانده  ینابود کردم. چند قدم باق هاقیتزر یرا با بو شیهاکروبیو البته م لیرا با الکل استر امیتنفس ریتمام مس
 کدستشی دیسقف سف وارها،ید یاز ورودم در را بستم و نگاهم را روکردم و وارد اتاق شدم. پس    یدر اتاق را ط تا

رم رنگش چرخ دادم.  دیسف یهایشده از کاش دهیپوش نیو زم و اتاق کارش  دمیدور آهسته دور خودم چرخ کیو ک 
رم رنگ و صندل  یچوب زیم کی شد،یم دهیاش دیمتر ۸در  ۶را خوب از نظر گذراندم. تمام آنچه در آن اتاق  چرم  یک 

رم رنگ چرخ آن انداخته شده   یرنگ رو دینازک سف یملحفه کیرنگ که  اهیس یمارستانیتخت ب کیدار پشتش، ک 
رم رنگ بر رو  یچوب یجالباس کیها، شکل در وسط آن لیمستط یچوب زیم کیبا  یادار  یبود، چهار صندل  وارید یک 

رم رنگ در گوشه  یچوب پاراوان کیشده بودند و  ختهیاز آن آو  دیسف شکه چند روپو  .اتاق، بود  یک 

 یهاکشاندم. نگاهش به نوشته  زدیباز بود را ورق م زشیم یرا که رو یکتاب  ستاده،یکه در حالت ا  اریرا به داد نگاهم
. باالخره پس از چند گشتیم یخاص یبه دنبال صفحه ییگو  کرد؛یها را رد متند و تند آن یصفحات کتاب بود ول

 یبر لبش نقش بسته بود، در آن صفحه کم تیاز رضا  یندلبخ کهیو در حال دیمورد نظرش رس یبه صفحه قه،یدق
بود،  ستادهیآنکه به من نگاه کند، همچنان که پشت به من ا  یچشم چرخاند و سپس نگاهش را از آن گرفت. ب

 یبرداشت و به سرعت آن را رو را درنگیسف یهااز آن روپوش  یکیرفت.  یکت نازکش را درآورد و به سمت جالباس
بود و تند و تند  یجالباس ی. همچنان که نگاهش به سودیکوتاهش پوش  نیرنگ آست یآب  یمردانه راهنیپ

 :گفت  بست،یم نییروپوشش را از باال تا پا یهادکمه

 ؟یکار کن  یچ نجایا  یخوایحاال م-

 :که گفت  زندیحرف م یمتعجبم را دور اتاق چرخ دادم تا بفهمم با چه کس نگاه

 !با توَام بهناز-

مبارکم  یآنکه به رو  یمن ب یمن نخندد ول یمعلوم بود خودش را کنترل کرده تا به خنگ باز شیعمق صدا  در
 :بود کشاندم و گفتم یجا لباس ینگاهم را به او که هنوز هم نگاهش رو اورم،یب

 !گهیبخوابم د خوامی! خب مدونمیم-

 .گرد از تعجب به من نگاه کرد  یم چرخاند و با چشمانسرش را به سمت عیسر

 !؟یبخواب نجایا  یایکه ب  یتو ول کرد! خونه؟یبخواب-

 :کردم و گفتم  یاخم
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 اتاق استراحت نداره؟  نجایمگه ا ؟ی! بعدشم چرا تعجب کردبردیکه خوابم نم  دمیترسیخب اونجا تنها بودم و م-

 یتو مارستانیب کیروستاست نه  کی یمرکز بهداشت تو کی نجایاستراحت؟! ا! اتاق  ؟یگیم یدار یاوه بهناز چ-
 !شهر

 :گفتم  یچشمان من از تعجب گرد شدند و با ناباور ارنبیا

 !اتاق استراحت نداره؟! پس من کجا بخوابم؟  یعنی-

 ی دلش را به خوباز ته    یکوتاه سر داد. با اخم به دهانش که خنده  یااش رنگ باخت و خندهکم کم در چهره  تعجب
 :دمیل**ب غر    رینگاه کردم و پرحرص ز داد،ینشان م

 زم؟یسرم بر یتو یحاال چه خاک-

 :بند آمد و گفت اشخنده

 .یبخواب یعمرا بتون  نجایا  یول هیخوب ینهیخاک رُس گز-

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !نداره؟ یراه چیواقعا ه یعنی-

 ...یچون دختر یول یبخواب ییجاها کیکنم که   دایبرات پ یراه کی شدیم یخب اگه پسر بود-

 :تر از قبل افزودآهسته  ییکرد و با صدا  نشیبه طرف ینگاه

 ...دختر نَ  گریکه د  ارنیسرت ب ییممکنه بالها-

هر  گرفتم،یرا نم شیحرکت دادم. اگر جلو نیبه طرف یبه سمتش رفتم و دستم را باال بردم و به عالمت نف عیسر
 !آوردیرا بر زبان م یحرف

 .دمیباشه، باشه، فهم-

 :اشاره کردم و گفتم  یمارستانیدستم به همان تخت ب با

 اون بخوابم؟  یرو شهیم-

 :گفت  تیکرد و با جد  یاخم

 .ینیروش بش یتونینه! فقط م-

 !چرا؟-

 !کروبهیچون پر از عفونت و م-

 :از تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم
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 !زهیش که تممالفه-

 :رفت و گفت نیکم کم از ب  اخمش

 .کننینشه عوض نم فیتا مالفه کث کنن؟یمالفه عوض م ضیبعد از رفتن هر مر نجایا  یفکر کرد-

 !فهیکث  یگیتو که م-

 دمیم ریبهشون گ یلیاستفراغ. هر چند من خ  ایعوض کنن، مثال خون   کنهیبشه مجبورشون م دهیکه د  یفیکث-
 .اتاق من رو هر روز عوض کنن  یتخت تو یمالفه

 :از شدت انزجار جمع شد و پر نفرت گفتم  امچهره

 !َاه چه چندش آور-

 :زد و گفت تیاز رضا  یلبخند اریداد

 .کن تا صبح بشه  یباز لتیبا موبا نی. بشیخوابیخب پس روش نم-

 :و گفتم دمیکش  امیشانیپ یدستم را رو کف

 !خاموش شده میگوش-

 چرا؟-

 .شد شارژش تموم-

 ییبود با صدا نییتخت نشستم و همچنان که سرم پا یانداختم و پکر به سمت آن تخت رفتم. رو  نییرا پا سرم
 :آهسته گفتم

 کار کنم؟  یحاال چ-

. سرم را آهسته باال آوردم و در چشمانش ستادیا  امیمتر یمن در ده سانت یجلو قایشد و دق کیبه من نزد اریداد
 .نگاه کردم شدیم دهیوب دها خدر آن طنتیکه برق ش

 ؟یکنیم یباز لمیبهناز تو چرا انقدر ف-

 !من؟-

 .آره، تو-

 کردم؟  یباز لمیف یمن ک  -

 کنه؟یکردن تو رو باور م  یباز شینما ی. آخه کدوم آدم عاقلیتو بداون شب که گفتم شماره-

 :زدم و گفتم شیصورتم به رو یبه پهنا یلبخند
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 .کنم  تیآخه دوست داشتم اذ-

 :زد و گفت یلبخند

رم دار-  ؟یک 

 .و باال حرکت دادم نییبه پا دییتا یرا به نشانه سرم

 . نه؟یدار یچه کرم نمیکنم بب  تنهیمعا دیخب پس با-

 :کردم و گفتم  ترضیرا عر لبخندم

 !ستیقابل درمان ن-

 !یدونیخوبه خودتم م-

 :گفت  کرد،یم ترقیلبخندش را عم کهیاز تخت فاصله گرفت و در حال  یکم

 به کارم برسم. هوم؟ ،یندار یخب پس اگر کار-

 :حرکت دادم و گفتم نیرا به طرف سرم

 .رهیم سر محوصله ینجوریا  یندارم ول یکار-

 ؟یچجور-

 .گهید کاریب یجورنیهم-

 ؟یایدر ب یکاریکه از ب  یخوایم یخب چ-

رد نگاهم را گرفت و  عیگذاشته بود دوختم. سر  زیم یکه رو  لشیرا به موبا امیطانیفکر کردم و سپس نگاه ش یکم
به  دواریمن گرفته و تهد یاش را سوانگشت اشاره  کهیسرش را به سمتم برگرداند. دستش را باال آورد و در حال

 :گفت  داد،یتکان م نیطرف

 !فکرشم نکن یحت-

با  کردمیشرک م یگربه  یهاچشم هیرا شب میهامظلومانه چشم یبا نگاه کهیو در حال دمیرا برچ میهال**ب  عیسر
 :نازک و بچگانه گفتم ییصدا

 !نداشته باشم یبه دوست دخترت کار دمی! قول مکنمیخواهش م-

 :زد و گفت یطنتیپر ش لبخند

رم تو  ؟یبهش ندار یاز کجا بدونم کار-  ؟یچ یمونو خراب کنو رابطه زهیبدنت مرض بر یاگه اون ک 

 :فرم داد و با خشم گفتم میبه ابروها اخم
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 !رونیبره ب تیهر چه زودتر از زندگ شناسهیکه تو رو خوب نم  یدختر نیاصال همون بهتر که همچ-

کرد و هم لبخندش را   داریپد یو شعف خاص یکه هم در نگاهش شاد  یکردم از خشم من غرق لذت شد؛ لذت  حس
 .کرد  ترقیعم  یلیخ

 شناسه؟یگفته اون من رو خوب نم  یک-

 میهر چه زودتر بحث راجع به دوست دخترش را تمام کن خواستیشده بودم و دلم م یعصب  یلیخ یبیطرز عج به
رم چاق و گنده در بدنم مرضش را م یول کنم و اصال کم   یبحث همراه نیدر ا کردیو مرا مجبور م ختیریهمان ک 
 .اورمین

 .بهت شک کنه همون بهتر که بره تیبار دست من بودن گوش کیبخواد با  یاصال تو رو بشناسه! وقت-

سرخ شده  تیدر اوج لذت به صورت من که قطعا از شدت عصبان کهیشد و در حال ترکیچند قدم به من نزد اریداد
 :گفت  کردیبود، نگاه م

 ؟یاگر من نتونم رفتنش رو تحمل کنم چ-

 .دادیمرا آزار م نیچن نیا  اشیپر کردن وقتم با گوش یبکوبم که برا واریسرش را به د خواستیدلم م گرید

 !بهناز یساکت شد-

قابل باور نبود که  میهم چون برا دینداشتم، شا یچون جواب دیندادم. شا یجواب چیسکوت نگاهش کردم و ه در
 .داشته باشد ازین اشیدوست دخترش ارزش قائل باشد و به حضورش در زندگ یحد برا نیتا ا یمرد

 !بگو خب یزیچ کیبهناز! -

نداشتم. به شدت  گریخنده را هم د یرفته بود و حال و حوصله میانداختم. اخم از ابروها  نییحرص سرم را پا پر
به  یادیز یبود. هر چند عالقه شمیتلخ هشت سال پ یآن تجربه  یادآوری لشیتنها دل دیشده بودم و شا یعصبان

*نت ایاو با خ**  یقائل بودم ول مانیدوست یابر  یادید نداشتم، تعهد زش امیوارد زندگ یکه جد  یپسر نیاول
 .آورد  ادمیبحث مسخره آن دوران جهالت را به  نیرا داد و ا میهایجواب تمام وفادار

 .میزنیباشه ازش حرف نم-

از برخورد   توانستیم یگریو دلخورش گره خورد. قطعا او هم مثل هر کس د یباال آمد و نگاهم به نگاه جد سرم
 یواکنش را نشان دادم و سع نیجو نکرد که چرا ا وکه پرس  نیهم یام ببرد ولبه گذشته یمن پ یاحمقانه و ساده

 .داشت یادیارزش ز  میام نکرد برادر سر در آوردن از گذشته

در حال پر  که  دمینشسته د زشیپشت م یصندل یاو را رو  دم،یپر رونیبه خودم آمدم و از افکار و خاطرات ب تا
 یشدم. در ده سانت ترکیبلند به او نزد ییهاتخت بلند شدم و با قدم یبود. از رو زشیم یحرص ورق زدن کتاب رو

 .نگاهم کرد یمنتظر و جد ورا صاف کردم. سرش را باال آورد  میو صدا ستادمیا  زشیم یمتر

 ؟یو مداد دار دی. کاغذ سفالیخیخب ب-
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 :کم کم از نگاهش رفت و کنجکاوانه گفت  تیجد

 ؟یخوایم یچ یبرا-

 .خودم رو سرگرم کنم-

حرکت داد و نگاهش  نییسرش را به عالمت جواب مثبت به پا زد،یدر نگاهش موج م یآنکه هنوز هم کنجکاو  با
را از آن  یر آبخودکا کیمداد و  کیتا شده و  دیرا باز کرد و چند کاغذ سف زشیم یکشو  نیرا از من گرفت. دوم

را در آوردم  میهاسمت تخت رفتم. کفش بهها را برداشتم و آن  یحرف چیه یگذاشت. ب  زشیم یآورد و رو  رونیب
آنکه   یشدم. ب دنیکش  یگذاشتم و مشغول نقاش  میتخت، جلو یتخت چهار زانو نشستم. کاغذها را رو یو رو
که پدربزرگ هم زنده بود در ذهنم   یاز زمان  مانیخانوادگ یمیقد یهااز عکس  یکیفکر کنم چه بکشم،  یالحظه

 اریتلفن اتاق در آمد و داد یبودم که صدا دهیرا کش یاز نقاش  یمیشدم. حدودا ن دنیکش  یآمد و مشغول نقاش
 :جواب داد عیسر

 .ارنیب فیتشر دیبله، بگ-

 :گذاشت، به من نگاه کرد و گفت  شیتلفن را در جا یاز آنکه گوش  پس

 .اومده  ضیکه مر  نیبش هایصندل نیا  یرو ایب-

شکل  لیمستط یچوب زیآن م  یهمه را بردم و رو میهاکفش  دنیرا جمع کردم و پس از پوش لمیوسا یحرف چیه یب
 یباق دنینشستم و به کش یادار  یهایاز صندل  یکی یاحاطه شده بود، گذاشتم. رو  یادار  یکه با چهار صندل

را  رمردیکه دست پ  یکمک پسر جوان  بهکه   یرمردیباز شدن در اتاق، نگاهم به پ یمشغول شدم. با صدا امینقاش
انداخته   نییکه سرش را پا  رمردیشد. معلوم بود که پ دهیکش  داشتیدور گردنش نگه داشته بود، آهسته قدم برم

 .آمده است  یجا را هم به سخت نیحال است و تا هم ضیمر رفتیراه م یو به سخت

را  اشیپزشک یدر کنار تخت، گوش یالهیپر وس دیسف زیم یبلند شد و همچنان که از رو زشیاز پشت م  اریداد
 :گفت  خت،یآویو دور گردنش م داشتیبرم

 .تخت یرو دشونیاریسالم. ب-

 اریداد نیح نیکرد. در هم  کیرا کشان کشان به تخت نزد رمردیآهسته پ  ییهاکرد و با قدم  یآهسته سالم  پسر
 شیو از داخل کشوها زیآن م  یاز رو  آوردم،یسر در نم کی چیرا که از ه اشیکوچک و بزرگ پزشک  لیتند وسا تند و

پس از نشستن بر  رمردیتخت نشاند. پ یرا رو رمردیپو پسر،  دندیو پسر به تخت رس رمردی. باالخره پآوردیم رونیب
 :آهسته گفت  ییتخت با صدا یرو

 .شیآخ-

 اری. دادکردیم تیتخت تا آن حد احساس رضا یبود بدجور خسته و پردرد شده بود که از نشستنش بر رو معلوم
 :گفت  اشنهیرفت و قبل از شروع معا رمردیبه سمت پ زیم یرو لیآن وسا  دنیپس از چ

 د؟یهم دار جهیسردرد و سرگ-
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 :گفت  کردینگاه م اریپر درد به داد یهمچنان که با نگاه رمردیپ

 .کم  هی-

 :تکان داد و گفت نییبه پا یسر اریداد

 شروع شد؟ یاز ک  -

 .از سر  شب-

 :نگاهش را به پسر جوان کشاند و گفت اریداد

 ش؟یاز چند ساعت پ  قایدق یدونیم-

 :کرد و جواب داد  یمکث پسر

 .شهیم یدو، سه ساعت-

به من نگاه کرد. با  گذاشت،یم شیهاگوش  یرا از دور گردنش در آورد و همچنان که آن را رو اشیگوش  اریداد
فرستادم و  رونیبروم. پر حرص نفسم را با فوت ب رونیاز اتاق ب  دینگاهش به در اشاره کرد و به من فهماند که با

تند از راهرو گذشتم و وارد سالن  ییها. با قدمفتمر  رونیپس از برداشتن کاغذها و مداد و خودکار، از اتاقش ب
 یبه نگاه سوال توجهیها نشستم. باز آن  یکی یشده رفتم و رو فیرد یکیپالست یهایانتظار شدم. به سمت صندل

 .شدم امیبه من چشم دوخته بود، مشغول کامل کردن نقاش رشیکه در پذ  یآن دختر

چشمانم  یرا تا جلو یگرفت. با دو دستم کاغذ نقاش  شد و لبخند بر لبم شکل لیتکم امیساعت، نقاش میاز ن  پس
که با توجه به آنکه تمام   دمیو سف اهیس ینقاش یباال آوردم و با شوق نگاهش کردم. همچنان که نگاه پر لذتم را رو

 یکم کم صدا  دادم،یبود، چرخ م یکاغذ پر از خطوط تا شدگ  کیو  یمتر یمداد چند سانت کیامکاناتم تنها 
ها را نفس ی. قبل از آنکه سرم را به آن سمت بچرخانم و صاحب آن صدادمیرا از کنار گوش راستم شن ییهانفس

 .آشنا که در کنار همان گوشم درآمد مرا شوکه کرد  ییصدا نم،یبب

 !هایهنرا دار نیاز ا  ینگفته بود-

کنار گوش راستم   یمتر ینتسا ستیکه سرش در ب  اریرخ داد مین دنیسرم را به سمت راستم چرخاندم. با د عیسر
 :گفتم  دادیکه غرورم را خوب نشان م  یپرغرور زدم و با لحن یبود، لبخند

 ؟یدست  کم گرفته بود-

 :زد و آهسته گفت یدر گردش بود لبخند امینقاش یرو نشیکه نگاه پر تحس  همچنان

 .کارت واقعا خوبه  نکهینه، مثل ا-

خم شده بود که سر از هر  یو طور ستادهیپشت سرم ا نکهیشک از ا ی. بستادیگرفت و صاف ا  یرا از نقاش نگاهش
 .خسته شده بود اوردیسر در ب دمیچه در آن کاغذ کش

 ؟ینیبش جانیتا صبح هم یخوایم-
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 دنید یقدش بلند بود که آنقدر گردنم برا یرا به عقب بردم و نگاهم را تا صورتش باال کشاندم. به قدر سرم
 .صورتش خم شد که دردش را حس کردم

 :چشمانم بود گفت یرو طنتیکه چشمان درشتش با آن نگاه پر ش  همچنان

 !هایمحو  من شد یبدجور-

 :و گفتم دمیکش  یانداختم. پر حرص پوف  نییکرد. نگاهم را از او گرفتم و سرم را پا  ترقیهم لبخندش را عم بعد

 !واقعا یچقدر از خود راض-

 ؟ینیشیم نجایتا صبح ا نمی. حاال خجالت نکش. بگو ببگهیتم دگف  تویواقع-

 :آنکه نگاهش کنم گفتم  یب

 .خورمیآره. از جام هم تکون نم-

 .لتهیهر طور م-

سر به سرش بگذارم، ماندن  شتریب خواستینسبت به من، به سمت اتاقش رفت. هر چند دلم م تفاوتیهم ب بعد
 .دادم حیدر سالن انتظار را ترج

مقابلم  وارید یام گرفتم. سرم را باال بردم و به ساعت روتمام شده ینقاش نیو چشم از پنجم دمیبلند کش یاازهیخم
شده  دنیکش  یغرق نقاش  یساعت هشت صبح، چشمانم از فرط تعجب گرد شدند. به قدر دنیچشم دوختم. با د

 اریداد دنیا به سمت راهرو چرخاندم. با در  مسر  ،یباز و بسته شدن در یبودم که از گذر زمان غافل شدم. با صدا
 یاز رو  آمد،یاش را در دست داشت به سمت من مرنگ مردانه یاسورمه فیو ک دهیکتش را پوش  کهیدر حال
از آنکه   شیپ یبزند ول ینگاهش کردم. نگاهش را به چشمان من دوخت و خواست حرف یبلند شدم و سوال یصندل

به سمت منبع  مانیدر آمد نگاه هر دو یکه از سمت در ورود  یا"سالم" مردانه یدازبان در دهان بچرخاند، با ص
تر بود با لبخند به سمت کوتاه  اریاز داد  یمتر یکه قدش ده سانت  یشد. مرد نسبتا جوان بلند قد دهیصدا کش

 :گفت  مانهیصم یرفت و با لحن اریداد

 پسر؟ یچطور-

 :و همزمان با دست دادنش با او، لبخند بر لبش نشاند و گفتشد  ترکیبا چند قدم بلند به او نزد اریداد

 .یبهم بدهکار یسفرت حساب نیتو بمون که به خاطر ا فتی. حاال تو برو تا فردا دو تا شیعال-

 :تر کرد و گفتلبخندش را پررنگ مرد

 !یو خوراک نکن خوابیمنو ب یادیفقط سه تا طلبته ها، ز-

 :صدا کرد و گفت یو ب زیر یاخنده اریداد

 .یایفرم م یکم خواب و خوراکت کم بشه رو  هی ،یچاق شد یاالن که حساب-
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 :تا باال نگاه کرد و گفت نییو از پا نییاز باال تا پا  اریداد یبه سر تا پا مرد

 !ایتو هم کم وزن اضافه نکرد-

 ینگاه کردم و در ذهنم کلمه مرد که الغر اما چهارشانه بود کلیسر داد. من هم متعجب به ه یاهم خنده بعد
 .به او نسبت داده بود، کامال رد کردم اریرا که داد یچاق

 :تر کرد و گفتلبخندش را پررنگ اریداد

 .اشکان  چونینپ فتاتویمن همونم پس ش گهیترازو که م-

 :و گفت دیخند ینامش اشکان بود، کم دمیکه حال فهم  مرد

 .بخواب ریباشه بابا برو بگ-

به سمت من  اریراهرو شد و داد یاز هم، اشکان راه  یامانهیصم یهم را رها کردند و پس از خداحافظ یهادست
 :گفت  کرد،یمانده بر لبش به من نگاه م یآمد. همچنان که با همان لبخند باق

 .میبر گهیخب د-

 :برداشتم و گفتم زیم یرا از رو میکاغذها

 .میبر-

من بود،  یبلندتر از پاها شیکه هم قدش بلندتر و هم پاها  ییاز آنجا  یول شتمدایگام با او در کنارش قدم برم  هم
. باالخره داشتمیکوتاهم را برم  یهاتند قدم یلیآنکه از او عقب نمانم خ  یو من برا داشتیبرم یبلندتر یهاقدم

در  شدیم نکهی. از ادمیبلند کش یاازهیدادم و خم هیتک ارمکن  یشهی. سرم را به شمیو سوار شد میدیرس نیبه ماش
رغم  یعل  یکردم به خواب بروم ول  یو لذت شده بودم. چشمانم را بستم و سع یبخوابم غرق شاد نشیراه در ماش

را باز کردم و  میهاروشن نشد. چشم نیماش یگذشت ول  یاقهی. چند دقرفتمیفراوانم، به خواب نم یخواب آلودگ
و نگاه  دهیسرش به سمت من چرخ یفرمان گذاشته بود ول یدستش را روچرخاندم. هر دو  اریسرم را به سمت داد

 .چشمان من ثابت بود یدارش رو یمعن

 ؟یفتیچرا راه نم-

 :زد و گفت یکمرنگ  لبخند

 .باهات حرف بزنم خوامیقبلش م-

 :دمیپرس کنجکاوانه

 ؟یراجع به چ-

 .راجع به دوست پسر سابقت-
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انداختم. همچنان   نییو سرم را پا دمی. نگاهم را از او دزدندیکرد تا واکنشم را خوب بب  قیرا در چشمانم دق نگاهش
 :آهسته گفتم  ییبا صدا کردمیم یکوتاه دستانم باز  یهاکه با ناخن

 .راجع بهش حرف بزنم خوامینم-

 .یبزن دیبا یول-

 :گفت  د،یرا باال آوردم و نگاهم را به چشمان منتظرش دوختم. سکوتم را که د سرم

 !الیفکر و خ یتو یو به خاطرش بر ادیب ادتیزود  نقدریا  دیتموم شده نبا تیزندگ یتو گهیکه د  یکس-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  یپوف

شون رو گذشته  توننی! دخترا هرگز نمکنهیقانون واسه دخترا صدق نم نیا  یول نیباش ینطوریشما پسرا ا دیشا-
 !فراموش کنن هایراحت نیبه ا

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

دخترا هم مثل  یهمه ستن،یپسرا مثل هم ن یکه همه  یهمونطور ؟یسازیچرا واسه دخترها و پسرها قانون م-
 ...باشه که نیفراموش کردنش ا یهااز راه  یکی دیو شا یفراموشش کن دی! به هر صورت تو باستنیهم ن

 :کرد و افزود  یمکث

 .نباشه ریذهنت اس یخاطراتش تو گهیتا د یحرف بزن یدر موردش با کس-

 :پر غرور زد و افزود یلبخند

 تو؟ یبهتر از من برا یو ک-

 :کردم و گفتم  ظیغل  یاخم

 !ینیمگه خوابشو بب-

 :اصال خودش را نباخت و گفت  یتر شد ولکمرنگ  لبخندش

 بگم؟ یمهم زیگفتنش منم بهت چ  یاگر در ازا  یحت-

 :مدیپرس عیسر ناخودآگاه

 !؟یچ-

 .یکرد  یراجع به دوست دخترم که بهش حسود-

 :کردم و پر خشم گفتم  ترظیشد. اخمم را تا حد امکان غل ترقیگرفت و لبخندش عم  طنتیرنگ ش نگاهش

 کردم؟  یگفته بهش حسود  یک-
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 :و گفت افتی یشتریب یژرفا  لبخندش

 .رفتارت نشون داد-

 :زدم و گفتم یعصب  یپوزخند

 !درصد کیفکر کن -

 .صد در صد کنمیفکر م-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .خونه میبر فتیبار برم پس راه ب ریمن که عمرا ز-

 ؟یراجع به دوست دخترم بدون یزیچ یخواینم یمطمئن-

 امیملقب به کنجکاو یراجع به دوست دخترش نداشتم، حس فضول یزیبه دانستن چ یلیم کردمیآنکه وانمود م  با
 .انداخته بود  یبد دیبدنم رخنه کرده و مرا به ترد یهادر تمام سلول

 :گفت  کردیکم در چشمانم نگاه م  یاز آن فاصله  کهیصورتم جلو آورد و در حال یمتر یسانت ستیسرش را تا ب اریداد

 ؟یبدون یخواینم یمطمئن-

 :در جوابش گفتم عیرا از دست دادم و سر اماراده

 .بدونم خوامیچرا م-

 .بر لبش نقش بست و سرش را عقب برد تیاز رضا  یلبخند

 .بهناز یکن  فیخب منتظرم تعر-

را با نوک زبانم  میهابود لعنت فرستادم. سپس ل**ب دهیموقع و بدجور در دهانم چرخ یبر زبانم که ب یبار چند
 :قورت دادم و گفتم یبلند بایتقر ی. آب دهانم را با صدادمیکش  قیعم  یَتر کردم و نفس

 ...بودم یرستانیکه دب  ی. وقتشهیپمال هشت سال -

لبخندش  یب یهااز تمسخر در نگاه و ل**ب  یکه اثر  نیکردم. هم  قیدق اریکردم و نگاهم را در صورت داد  یمکث
 :تازه کردم و گفتم یکرد. نفس  قینبود، مرا به ادامه دادن حرفم تشو

م به خاطر معدل باالم مجبورم کردن و مدرسهم که خانواده  ی. زمانکردیبود که من رو درک م یاون زمان تنها کس-
بچه  یبرم هنرستان که جا دیکه همه معتقد بودن من نبا  یقبول بشم، زمان یتا پزشک یهنر برم تجرب یبه جا

 یتخته یهیم رو دنبال کنم پاعالقه  خوامیم کهبهش اعتراض نکنم   گهید نکهیا  یکه مامان برا  یتنبالست، زمان
... کردینفر بود که منو درک م کی... اون زمان... اون زمان فقط ختیدور ر هاموینقاش یرا شکوند و همه مینقاش
 ...حرف بزنم قمیراحت باهاش از عال تونستمینفر بود که م کی... فقط دیفهمیمنو م ینفر بود که حرفا کیفقط 

 :تر ادامه دادمآهسته  ییو چشم بستم. با صدا دمیکش  قیعم  ینفس
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درد مشترکش با من باعث  نیهم یتر بود ولده سال از من بزرگ دی... اونم مشکل منو داشت. شاتارمیمعلم گ-
من رو  طیبود که شرا یبهش وابسته بودم چون اون تنها کس ی. من عاشقش نبودم ولمیبش کیشد به هم نزد

ش خانواده لیکه اون چون طبق م  تتفاو نیمن داشت، با ا یمثل خانواده یاچون اونم خانواده دیفهمیخوب م
جسارت نداشتم که به خاطر  یش طرد شد اما من اونقدررو دنبال کرد، از خانواده یقیمهندس نشد و موس کی

 .ستمیم باخانواده یم جلوعالقه

 :گفتم  دمیکش  یباز کردم و پس از آنکه پر حرص پوف چشم

 ...دخترا که یهیوگرنه بق نهیکنه. البته شانس من ا  کینو کوچم انتشیبده و با خ یاما اون حق نداشت منو باز-

 یدار که البته معلوم بود معنا یلبخند معن کیو سرم را به سمتش چرخاندم. با  دمیکش  قیعم  یحرص نفس پر
 یاگهید زی. چگهیبود د نیانداختم و گفتم: هم  نییرا باال و پا میها. شانهکردیتمسخر ندارد، منتظر به من نگاه م

 .کردن ندارم  فیواسه تعر

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 کیگفت مثل   شهیم یحت ،یداشت ازیش نبوده برات چون تو فقط به درک دوستانه یدوست معمول کیپس -
 برادر، مگه نه؟ ایخواهر 

 .فرق داشت هیمن با بق ی! اما برادونمینم-

از افکار،   یها چه سهماون آدم  کنهیم نییدارن تع یچه فرق نکهیفرق دارن اما ا هیما با بق یها براآدم  یخب همه-
 .احساسات و روابط ما رو به خودشون اختصاص بدن

 ...خب پس-

 :سرم را با انگشتان دستم خاراندم و افزودم یکم

 ایباشه که بشه اسمشو گذاشت عشق  شیزندگ یهاآدم  یهیپسر با بق کی نیب دیبا یدختر چه فرق کی یواسه-
 ؟یزیچ نیهمچ

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

بود.  طیمح یهیاز بق  ازین یکنار هم اند بشه ب  یباشه که وقت یجور دیداره اما با یفرقش به دختر و پسرش بستگ-
 ...خب ینظر منه ول نیالبته ا

 :گفت  کشاندیم میهانگاهش را به ل**ب کهیسرش را جلوتر آورد و در حال یکم

 .اند  لیهم دخ یاگهیمسائل د-

 :دمیقورت دادم و مردد پرس یبلند یدهانم را با صدا آب

 ؟یمثال چه مسائل-

 :در چشمانش برق انداخته بود گفت طنتیگرفت و تا چشمانم باال کشاند. همچنان که ش  میهارا از ل**ب نگاهش
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به  یزنیخودتو م یول یدونیکه م  شمیبدم. تئور حتیتوض یعمل  تونمیروشن نم یهوا یو تو یواال سر صبح-
 .اون راه

 :فرم داد و پر حرص گفتم میبه ابروها ی. اخم پررنگدیخند زیر یزد و کم یهم چشمک بعد

 !یزیچ ،ییای! ح؟یراحت نقدریکه ا  ی! تو مگه دوست دختر نداریه ،یه ،یه-

 :زد و گفت یلبخند

 !راجع به دوست دخترم بهت بگم دیبا یآره راست-

نگاهم باشد، نشستم و کنجکاوانه نگاهش کردم.  ریدر مس قیکه چشمانش دق  یصاف طور امیصندل یرو عیسر
حسم را نشان دادم که  نیواضح ا یپنهان کنم و البته به قدر توانستمیرا اصال نم امیشدت از حس کنجکاو نیا

 :و گفت دیکوتاهش فرا رس  یه، اتمام خندهبه خنده افتاد. پس از چند لحظ اریداد

 دوست دختر داشت؟ کیکوچ  یروستا کی یتو شهیبه نظر خودت م-

 !که پر از دختره  نجایچرا نشه؟! ا-

 ...دوست دختر و دوست پسر یدختر هست ول-

 :کردن لبخند کمرنگش افزود  ترقیکرد و پس از عم  یمکث

 .داره و نه رواج داره یجا نه معن نیا-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  یپوف

 ؟یمن رو سر کار گذاشته بود-

 :کرد و گفت  ترقیعم  یاانهیرا به طرز موذ لبخندش

 .دیچقدر چسب یدونیآخه نم-

 .نگاه کردم مینقش بسته بود، به جلو میکه بر ابروها  یظیسرم را چرخاندم و با اخم غل عیسر

 .قهر نکن بادوم-

 :دمیل**ب غر    ریحرص ز پر

 !ته، سنجاببادوم عمه-

به  یبه سمتم خم شد. سرش را به قدر یدنده گذاشت و کم ی. دستش را رودمیکش  یشدم و پوف نهیبه س دست
 :و گفت دیکش  قیعم  ی. نفسدمیشنیرا به وضوح م شیهانفس یصدا یکرد که حت  ترکیمن نزد

فقط چهار تا دوست دختر داشتم که اون مدل دختر واسه هفت  میکل زندگ  یبادوم  من قهر نکن خب! من تو-
 .پشتم بس بودن
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 :گفتم  یو با ناباور دمیگرد از تعجب به سمتش چرخ  یچشمان با

داشتن خسته  دیبه نظرت االن دوست دختر جد یعنی نیاون مدل دختر برات کم بود؟! ا  یگیچهار تا! تازه م-
 !ست؟یکننده ن

 :آورد، گفت  نییباال و پا یبه عالمت نف طنتیرا پر ش شیپس از آن که ابروهاکرد و   ترانیرا ع لبخندش

 .ستیاگر خوبش باشه البته که ن-

 :کنارم چرخاندم و آهسته گفتم  یشهیو چشم از او گرفتم. سرم را به سمت ش دمیکش  یحرص پوف پر

 !واقعا که-

 یحرف کردیم یکه با سرعت جت وار رانندگ  یاقهیرا روشن کرد و راه افتاد. در آن چند دق نیاز چند لحظه ماش  پس
 :گفت  می. قبل از آنکه به در قرمزش برسمیدیمادربزرگ رس یخانه یکیتا آنکه به نزد مینزد

 .هیها قهر نکن بادوم که وقت خداحافظمثل بچه نقدریا  گهیخب د-

 :و پر حرص گفتم دیدر، سرم به سمتش چرخ یتوقف کاملش جلو با

 !تهبادوم عمه-

 :زد و گفت یلبخند

 .یفحش عمه بد یهر چقدر دوست دار یتونیمحض اطالعت بنده عمه ندارم و م-

و  دمیکش  یزد. پر حرص پوف آمدیدماغ مبارکم م یسوختگ یبه من که بو ییحرفش لبخند دندان نما انیاز پا  بعد
 :دمیل**ب غر    ریز

 !گهیشانس منه د-

 .حرکت ماندم یب اریداد یشدن، با صدا ادهیقبل از پ یرا باز کردم ول نیهم در ماش بعد

 ستا؟یبد ن یهم بکن یتشکر و خداحافظ کیاگه -

 :گفتم  کردمیکه با اخم نگاهش م  همچنان

 .ممنون، خداحافظ-

 .خدانگهدار بادوم  بد اخالق-

شدم و  الیخیب یکنم ول  اشیینثار چشمان گردو نیسنگ یمشت گفتیآنکه به من "بادوم" م  یبرا خواستیم دلم
 :را ببندم گفت نشیشدم. قبل از آنکه در ماش ادهیپ نیاز ماش

 .شب دارم فتیبخوابم چون فردا شب باز ش یحساب خوامی. من مهاینیترسناک نب لمیبهناز امشب ف-

 :حرص گفتم پر
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 .یبخواب خرس قطب یباشه، وسط تابستون، زمستون-

ش در حال خواب که همه  یهست یقطب یهاخرس هیشب شتریاز خانوم بزرگ تو ب  هامدهیواال با توجه به شن-
 .اندیزمستون

 یهم ب اریرا محکم بستم و به سمت در خانه رفتم. داد نیدر جوابش بزنم، در ماش یآنکه حرف  یو ب دمیکش  یپوف
کشش را به راه انداخت   سهیک  نیماش اورد،یبه خاطر منت گذاشتنش بر سرم را از دلم در ب امیکند ناراحت  یآنکه سع

 .و از من دور شد

با  یبه خانه مساو دنمیرس نیخانه تنگ شده بود و ا اطیح یشدم. دلم برا اطیرا در قفل چرخاندم و وارد ح دیکل
 .خسته کننده و حوصله سر برش بود یبا فضا یاز شر آن بهدار  ییرها

رخت خواب نرم و  یاتاقم شدم و البال  یحمام شدم و پس از آنکه خوب خودم را با آب گرم خسته کردم، راه یراه
 .دمیخواب ریدل س کی رمیدلپذ

*** 

 شدیم ترکیکه از خون پر شده بود به من نزد  یکه در دستش گرفته بود و گردن  دهیپوش با آن سر  بر اهیس روح
زدم. به  غیبا تمام توانم ج دم،یدینم یگریتر از دترسناک یکیجز ارواح   زیانگ  و وهب کیتار یو من که در آن فضا

رخت خوابم نشستم و چشمانم را در اتاقم که  یرو عیبلند بود که خودم را از خواب پراندم. سر غمیج یصدا یقدر
سرم را  یترسناک یهوهو یصدا دنیچرخ دادم. با شن دم،یدیرا نم اشیاهیمحض فرو رفته بود و جز س یکیدر تار

. پس از چند دمیکش  یبلند غیچشمانم را بستم و ج عیپوش سر اهیهمان روح س دنیبه پشت سرم چرخاندم و با د
 یروح گریاتاق که د  یکیبه سوزش افتاد و سکوت کردم. چشمانم را باز کردم و به تار میگلو  دن،یشک  غیج قهیدق

بلند شدم. چراغ را روشن کردم و اتاق را خوب نگاه  میو از جا دمیکش  الیخ یاز آسودگ  یدر آن نبود نگاه کردم. نفس
که به شارژ بود رفتم. آن را از شارژ ر   لمیوبابر لبم شکل گرفت و به سمت م یاز ارواح نبود. لبخند  یاثر  چیکردم. ه

شب چشمانم از شدت تعجب گرد شدند.  مهین میو ن کیساعت  دنیاش را روشن کردم. با دجدا کردم و صفحه
 یاستراحت کنم، تا به االن در خواب  یمرا به خانه رسانده بود، حمام رفتم و برگشتم تا کم اریکه داد  یمن از وقت

تمام  رفتمیرفتم. هر جا که م ییرایدر دستم بود بلند شدم و به پذ لی! همچنان که موبامغرق شده بود  قیعم
خودم را  کردمیم یو سع زدمیقدم م ییرایها ظاهر شوند. مدام در پذتا مبادا آن روح دمکر یها را روشن مچراغ

. با آنکه کل خانه روشن دمیکشیبلند م غیج کی آمدیاز اطراف م  یتق یهر صدا ینترسم ول یزیآرام کنم که از چ
از ترس   دنمیلرز دیو مثل ب دنیاز جا پر  یگنجشک هم برا  کی یبودم که صدا دهیترس یبود، من به قدر یو نوران

 میشب درآمد، ن یهامهیکه در ن  یرعد و برق وحشتناک یقدم زدم که با صدا ییرایدور پذ گریبود. چند دور د یکاف
. تپش تند و دمیکش  قیعم  یگذاشتم و نفس  امنهیسمت چپ س یدم. دستم را رویکش  غیو ج دمیمتر از جا پر

را  یفان ارید دیشد یاخانه تنها بمانم، ممکن است با سکته نیدر ا شتریب یکه اگر کم  دادیقلبم گواه م یکوبنده
جز تماس گرفتن با او به ذهنم که  یدرخواست کمک کنم، راه اریاز داد  گرید خواستی. با آنکه دلم نممیوداع بگو

گشتم و پس   اریداد یبه دنبال شماره لمی. باالجبار در موبادیرسیترس وحشتناک بود، نم نیتنها به دنبال فرار از ا
با او تماس گرفتم. پس از چهار  برد،یبه سر م یشب در چه حال مهیاز ن  یدر چه ساعت نکهیتوجه به ا یب افتنشیاز 

 .شده است داریب قشیتازه از خواب عم دادیاش نشان مو دو رگه شده گرفته  یبوق باالخره جواب داد. صدا
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 بله؟-

 :آهسته جوابش را دادم  ییدادم و با صدا دهانم را قورت آب

 .اریبهنازم داد-

 :گفت  یبلند پر خشم یکرد و سپس با صدا  یاهیچند ثان یمکث

 !؟یکنیم دارمینصف شب ب یبهناز! مرض دار-

 :دمیو پر حرص غر   دمیکش  یپوف

 .منو ببر از خونه ای. بترسمی! من مرینه خ-

 :تر از قبل گفتآهسته  ییصدا با

 و برقا رفته؟ یدیترسناک د لمی! بازم ف؟یترسیم باز چرا-

 :آهسته گفتم  اریبس ییصدا با

 .نه-

 ؟یپس چ-

 ...خب... خب-

 ؟یخب چ-

 ...شبیاز د  ترسمیهنوز م-

 بخوابم؟ خوامیمگه بهت نگفتم امشب م-

 .آهسته جوابش را بدهم  ییمظلومانه و صدا یگرش باعث شد با لحنپر حرص و سرزنش لحن

 .شمیپ ای. تو رو خدا باریداد ترسمیمن م ی... ولیآره، گفت-

 ی. به قدرکردمیمظلومانه از او درخواست کمک م د،یایبه کمکش ب کندیدختر بچه که به پدرش اصرار م کی مثل
 :هم دلش به رحم آمد و گفت اریلحن من مظلومانه بود که داد

 ...یول رسمیم گهید قهیده دق-

 :دمیپرس عیکرد که سر  یمکث

 ؟یچ یول-

 :گفت  طنتیپر ش یلحن با

 .کنمیم یتالف-
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 !یبدجنس یلی! خاریداد-

 :گفت  ترطنتیشادتر و پر ش یلحن با

 !یمظلوم یلینه که تو خ-

 !یایبه حالت اگه ن یوا اریداد-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .کنمیم یبه موقعش تالف یول امیم-

 !هایایب-

 .اونجام  گهید قهیده دق-

 .تلفن رو ها یقطع نکن-

 .زنمیبعد بهت زنگ م-

 .دستت باشه ینه! قطع نکن! گوش-

 :سر داد و گفت یاخنده

 هم دستم باشه؟ ییدستشو یتو-

 :را صاف کردم و گفتم میصدا عیسر

 .خداحافظ گهیخب د-

 :در جوابم گفت طنتیپرش یلحن با

 .هادستم باشه یگوش  یخوایاگه م-

 :دمیو پر حرص غر   دمیکش  یپوف

 .الزم نکرده! منتظرتم. خداحافظ-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .باشه، فعال خداحافظ-

دوخته بودم و تمام تمرکز مردمک  امیگوش  یمن همچنان نگاهم را به صفحه م،یآنکه تماس را قطع کرده بود  با
 .دادندیبود که ساعت را نشان م امیگوش  شینما یصفحه یاعداد بزرگ رو  یچشمانم رو

ضربه خوردن بر  یرا شمردم، صدا هیثان  ستیکردم. پس از آنکه ششصد و ب  ها،هیب شروع به شمردن ثانل**  ریز
. دمیپر رونیاز خانه ب  دم،یپوش یپس از آنکه مانتو و شال عیو سر دمیکش  قیعم  ی. نفسدیبه گوشم رس اطیدر ح



 

 
164 

گشت، دلم به شدت قرص شده بود و   واهدکه برخ  دانستمیحرف زده بودم و م اریبا داد یهم که تلفن یاز وقت
تند به سمت در رفتم. همزمان با باز  ییهاو با قدم دمیرا پوش امیکتان  یهاترسم به شدت کم شده بود. کفش

 دادندیپف کرده و چشمان قرمزش خوب نشان م یهاکردن در، سرم را باال بردم تا نگاهم به چشمانش برسد. پلک
 یتشکر ای یکه عذرخواه  اوردمیمبارکم ن یحال به رو نیام. با ادخوابش کردهب ورخسته است و بدج دایکه شد

 :کنم و گفتم

 م؟یسالم. خب کجا بر-

 :چشمانش را گرد کرد و گفت اریداد

 ؟یپرسیرو از من م میکه کجا بر  نیسالم! ا-

 !دنبالم یخب تو اومد-

 !امیب یخب تو گفت-

 :حوصله گفتم یو ب دمیکش  یپوف

 .شبیمثل د یهمون بهدار میخب بر-

 :حرکت داد و گفت نیبه طرف میجلو دیتهد یاش را به نشانهرا باال آورد و انگشت اشاره دستش

 .خوب بخوابم دیفکرشم نکن! امشب با یحت-

 کجا؟-

 .مخونه-

 :گفتم  یبار چشمان من از تعجب گرد شدند و با ناباور نیا

 تو؟ یخونه امیب دیمنم با یعنی-

 :گفت  کردیم لیلبخندش را تکم طنتیکه ش  یزد و با لحن یطنتیلبخند پر ش اریداد

 ؟یندار یندارم، تو هم مشکل یمن که مشکل-

 :پر خشم گفتم ی. با لحندیرا در هم کش میابروها  ظیغل  یاخم

 !یشیپررو م یلیخ یدار گهید-

 :را بر ل**ب داشت گفت طنتیهمچنان که آن لبخند پر ش اریداد

 م؟یکار کن  یچ یگیخب پس م-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 ؟یاومد  نتیبا ماش-
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 .آره-

 .بخوابون و بکپ توی. تو هم صندلمینیشیم نتیماش یپس تو-

 :کرد و معترضانه گفت  یاخم

 کوچه بخوابم؟  یتو نیماش یخونه داشته باشم و شب تو ؟یچ گهید-

 :انداختم و گفتم  نییرا باال بردم و پا میهاشانه

 .یبهدار میبر دیبا ی. اگر قبول نکنستین یاگهیراه د-

 :و گفت دیکش  یپوف

 .قبوله بابا قبوله-

 :بر لبم جان گرفت و گفتم تیاز رضا  یلبخند

 م؟یسوار بش میخب بر-

 .میبر-

راننده نشسته بود و مشغول عقب  یصندل یکه رو  اریکنار راننده نشستم و در را بستم. نگاهم را به داد  یصندل یرو
آن   یرا عقب داد و همچنان که رو یصندل یکم  اش،یبود کشاندم. پس از خواباندن صندل اشیصندل یدادن پشت

 :گفت  د،یکشیدراز م

 !میپسرا هم شب جمعه دارن، ما هم شب جمعه دار یهیبق-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .یها نداشتاز اون شب جمعه  یت هم بوداگه خونه  یپس حت یتو که دوست دختر ندار-

 .شدمیکردنش غرق لذت م  عیاز ضا  کردم،یم یاز دهان در آوردم و همچنان که به او زبان درازرا   زبانم

 .ینبود نشونش بد یازیزبونت درازه بهناز. ن دونستمیاز اول م-

 :را در دهانم فرو بردم و با اخم گفتم زبانم

 .هم خوبه زبون قشنگم یلیخ-

 :زد و گفت یلبخند

 بگه؟ یک  ،ینگ نویتو ا-

 .انداختم  نییاز او گرفتم و سرم را پا  چشم

 .ادیتا صبح وول نخور، صدا هم ازت در ن گهیبخوابم بهناز. د خوامیخب من م-
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را صاف  میبه خواب برود. گلو خواهدیسرم را به سمتش چرخاندم. چشمانش را بسته بود و معلوم بود که م عیسر
 :کردم و آهسته گفتم

 .برام بکن یکار  هیقبل از خوابت  یباشه ول-

 :آنکه چشمانش را باز کند، گفت  یب

 ؟یچه کار-

 :و تند گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 .خودمو چک کنم ینستایرو بده که با نتش برم ا تیگوش-

 یفراوان یو خستگ یبا خواب آلودگ کهیو منتظر نگاهش کردم. آهسته چشمانش را باز کرد و در حال دمیکش  یپوف
 :گفت  کرد،ینگاهم م

 .رو پاک کردم نستایا-

 .گهیرو د تی. بده گوشکنمیخب من نصبش م-

 :نشست. نگاهش را به چشمانم گره زد و گفت یصندل یو رو دیکش  یپوف

 ؟ینیملت رو بب یهایو رستوران و سلف شاپیعکس غذا و کاف  نکهیاز ا  ادیم رتیگ  یواقعا چ-

 !که  ستیفقط اون ن-

 ؟یپس چ-

 :آهسته گفتم  ییانداختم و با صدا  نییرا پا سرم

 !خب خوادیم یفوتبال یهادلم کل کل-

 :کوتاه سر داد و بعد از اتمامش گفت  یاخنده

 خواد؟ی! دلت بحث میاوانهیدختر تو د-

 .حرکت دادم نییبه پا دییتا یرا به نشانه سرم

 :گرفت و گفت  میرا جلو لشیموبا

 .یشو تا صبح تموم کنبه حالت که اگه بسته یوا-

 :پر غرور زد و گفت یرا از دستش گرفتم و نگاهم را تا صورتش باال کشاندم. لبخند شلیموبا عیسر

 ...وگرنه یدر ضمن به نفعته که سو استفاده نکن-

 :تر کرد و افزودرا پررنگ لبخندش
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 .بادوم ینیبیبد م-

 :دمیغر    ریکردم و پر حرص ز  اخم

 !بادوم یگیباشه که به من م یآخر  یدفعه-

دانلود  ی. بالفاصله بعد از آنکه چشمانش را بست، برادیدراز کش اشیصندل یو دوباره رو دیخند زیر یکم
شب مشغول بحث  یهامهیمبارکم شدم. تا ن جینصب کردم و وارد پ قهیاقدام کردم. در عرض پنج دق  نستاگرامیا

 نیبه ا یبودم. به قدر یراض دیدام شعالقه  ردمو میاز ت  امورانهیها بودم و از دفاع غو کامنت رکتیو کل کل در دا
 .وقت گذراندن ادامه دادم که خسته شدم

 :آهسته گفتم  یی. با صدادیلول یکم  یفضول یکرم درونم برا  اش،یگوش  یصفحه یآمدن عالمت تلگرام باال  با

رم  عز-  .میکنیچک م هی میری. االن با هم مزمیباشه ک 

 قیعم  یکه کامل بسته بودند معلوم بود غرق خواب  شیهامنظمش و چشم یهانفس یکه از صدا  اریبه داد ینگاه
 ییو پس از آنکه "به نام خدا" دمیکش  قیعم  یچشم دوختم. نفس اشیگوش  یاست، انداختم و دوباره به صفحه

ده ناخوان امیاز صد پ  شیب یکه برخ  شیهاچت یها و باقها، کانالگروه  یگفتم، تلگرامش را باز کردم. نگاهم رو
مکث  دم،یکه رس  اشیچت خصوص نیاش گذر کردم و به اولمسخره یاستقالل  یهاداشتند، چرخ خورد. از کانال

کوچک   یرهیکردم و از آن دا  زیشد. چشمانم را ر دهیشده بود کش وی" سالیکردم. نگاهم به اسم شخص که "دان
 یاسمش رفت و صفحه  یآنکه بخواهم، انگشتم رو  ی. بآمدیبه نظر م یجذاب مردرا نگاه کردم.  لشیعکس پروفا

 :بود نینخوانده بود ا اریکه فرستاده بود و داد  یامیپ نیچتش باز شد. آخر

 "!یهم دار یبرادر هیرفته  ادتی! فکر کنم کال هایاز ماها نکن  یادیوقت  هی"

 :فرستاده بود کشاندم و گفتم شیعصر برا  روزیرا د ی"خداحافظ" اریکه داد  یقبل امیبه پ نگاهم

 !گهیم یچ نهیرفته! منو بب ادتیما رو  گهیروزه باهش چت نکرده که م کیفقط  اریتازه داد-

شدم. چشمانش درست مثل  خیپسر م یچهره یرا باز کردم و رو لشیانداختم. عکس پروفا  نییباال و پا یاشانه
. اگر دندیرسیتر هم به نظر مدرشت یلیکه زده بود خ  یارهیگرد دا  نکیدرشت بودند و پشت آن ع اریچشمان داد

عکس   دنی. عکس را عوض کردم و با داست  اریحتما برادر داد گفتیم عیسر دیدیآن عکس را م  یخنگ جیهر گ
با چشمان درشت مثل چشمان  یگریپسر صورت گرد و بدن پر د ال،یسه نفره از همان پسر، دان یپشت آن که عکس

مثل آن بود که  قایبود، چشمانم تا حد امکان گرد شد. دق ستادهیکه وسط آن دو ا  اریو البته داد اریو داد الیدان
 یرینظ یو تئودور شباهت ب مونیسا ن،یها نگاه کنم و آن سه برادر با آلوو سنجاب نیلوکارتون آ  ید یبه جلد س

به  ترقیکردم و تا حد امکان دق  عکس زوم  یانسان بودنشان بود! رو  یداشتند که تفاوتشان تنها در گونه
کارگردان   دادیم نشانها که به آن سنجاب رشانینظ یشباهت ب لیدل ینگاه کردم. غرق تفکر درباره شانیهاچهره

 .دمیمتر از جا پر یچند سانت اریداد یآن سه الهام گرفته است بودم که با صدا  یهاکارتون از چهره

 گه؟ید نستایفقط ا-
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بازش به پوزخند جا خوش کرده بر لبش  مهیپف کرده و چشمان ن یهاو نگاهم از پلک دیبه سمتش چرخ سرم
قورت دادم  یبلند یآب دهانم را با صدا  عی. سرکردینشسته بود و طلبکارانه به من نگاه م یصندل یشد. رو دهیکش

 :و گفتم

 !اند  نیآلو  یبردارها هیشب قای! برادرهات دقنیاوه آلو-

 ؟یچ-

 :گفتم  کردم،یگونه به من دوخته شده بودند نگاه مسوال یرا باال بردم و همچنان که در چشمانش که با نگاه سرم

 .یتا باور کن دمیرو نشونت م ید یبار خودم جلد س هی! اصال دیخودشون نیبه جان خودم ع-

 :پشت گردنش را خاراند و گفت یکم

 .بخواب ریرو هم بده به من و بگ ی. اون گوشیگیم یچ فهممیمن که نم-

کار منع کردم. چشمانم   نیمن با عقب بردن دستم، او را از ا یول ردیرا از دستم بگ اشیرا جلو آورد تا گوش دستش
 :گفتم  کردم،یمظلومانه به او نگاه م کهیرا گرد کردم و در حال

 .اریبذار دستم باشه داد-

 :گفت  تیزد و با جد طنتیپر ش یلبخند

 .شمیخر هم نم نه.-

 :آهسته گفتم  ییو با صدا دمی**ب برچل

 .گهیبذار دستم باشه د-

کشاند و   میهاصورتم جلو آورد. نگاهش را از چشمانم به ل**ب یمتر یسمتم خم شد و صورتش را تا ده سانت به
 :کمرنگ بر لبش، گفت  یبا لبخند

 ...بلکه واسه ،یکنیوسوسه نم دنتیآدم رو واسه بخش  یکنیکارو م  نیا  یوقت-

 :جلوتر آورد و آهسته گفت یمتر یرا دو سانت سرش

 !یکنیوسوسه م دنتیبو*س-

 یهیصورتم جلوتر آورد. شک نداشتم در عرض دو ثان یمتر یرا به چشمانم کشاند و سرش را تا پنج سانت نگاهش
 اریبه محض آنکه داد د،یلولیاز حد م  ادهیکه من کرم درونم ز  ییاز آنجا  یول رسندیبه هم م مانیهال**ب  گهید

نوک  یرو م،یهاتماس با ل**ب یبه جا مشگرم و نر   یهاآوردم و ل**ب  ترنییچشم بست، سرم را آهسته پا
را به  امیطانینگاه ش کهیدهانم گذاشتم و در حال یعقب رفت و چشم باز کرد. دستم را رو  عینشستند. سر امینیب

و همچنان که با  دیکش  ی. پوفدمیخند زیدوخته بودم، ر دادندیو خشمش را خوب نشان م یچشمانش که ناکام
 :دیل**ب غر    ریز کرد،یاخم به من نگاه م
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 ؟یمرض دار-

 :دهانم برداشتم و گفتم یام، دستم را از رواز بند آمدن خنده  پس

ل*ب   دیکه فقط با  هیچه اصرار دونمی. من نمگهیخودشون ارزش دارن د یصورت به نوبه یاجزا  ی! خب همهرینخ-
 !دیو لپ رو بو*س

 :بر لبش نقش بست و گفت طنتیپر ش یلبخند

همه جا رو امتحان کردن و  دن  یبو*س یگروه  کیحتما قبلش  شه،یعرف نم  لیدلیب یابو*سه چیمطمئن باش ه-
 .چسبهیم شتریب دنیکه کجاها رو بوس  دنیرس جهیبعد به نت

را  شیهاگفتم. شانه  یادب"  یل**ب "ب  ریو ز دمیلبم را گز یزد. گوشه میبه رو یکرد و چشمک  ترقیرا عم لبخندش
 :انداخت و گفت  نییباال برد و پا

 .یگفت  یبه داداشم چ نمیبده بب مویواال از خودت که بهترم. حاال هم گوش-

برسد، دستم را عقب  لیاز آنکه او دستش به موبا  شیمن پ یول ردیرا از دستم بگ لشیرا جلو آورد تا موبا دستش
 :بردم و گفتم

 !نگفتم یزیچ-

 :را باال برد و مشکوک گفت شیاز ابروها  یکی

 !؟یدیرو نم میپس چرا گوش-

 :صورتم زدم و گفتم یبه پهنا یلبخند

 .نشونت بدم یزیچ هیاول   خوامیم-

 :گفت  یزد و با کنجکاو میبه رو زیآم  طنتیش یلبخند

 ؟یچ-

برادرش را به او  یسه نفره لیخودمان گرفته بودم، عکس پروفا نیرا جلوتر آوردم و همچنان که آن را ب لشیموبا
 :نشان دادم و گفتم

 دهیهمه شباهت رو د نی! تا حاال ایکنیها نگاه مو سنجاب نیکارتون آلو  ید یبه جلد س یاصال انگار دار  گاین-
 ؟یبود

 :گفت  کرد،یکه ُگنگ نگاهم م  همچنان

 !هیچ یگیکه م  یسنجاب نیآلو  نیا  دمیآخرش نفهم-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمین
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 .رو نشونت بدم. اصال همزاد خود  خودته نیو همبرگر بهم بده که منم آلو تزایپ ،یخب من رو ببر سار-

 :کوتاه سر داد و گفت  یاخنده

 .بادوم جان برمتیباشه م-

 :کردم و پر خشم گفتم  یاخم

 !یوم خودتباد-

 :پر لذت کرد و گفت یاخنده

 .یدیحق م ارمیبه من که حرص تو در م یشیچقدر جذاب م یخوریحرص م یوقت یاگه بدون-

 :دمیل**ب غر    ریز تیکردم و با عصبان  ترظیرا غل اخمم

 !ییپررو یلیخ-

 :کرد و گفت  ترقیرا که بر ل**ب داشت، عم یلبخند

 .تو یی  نه به پررو-

 :شلوارش گذاشت. با دستش به آسمان اشاره کرد و گفت بیو در ج دیکش  رونیرا از دستم ب لشیموبا

 .دارم یخوب یهافردات برنامه یبخواب که برا ریاز شب هم گذشت، نصف شبه. بگ  گهید-

کور خوانده   یاست ول  دهیکش  میبرا ییهانقشه آمدیکرد. به نظر م  اشمهیضم یزد و چشمک طنتیپر ش یلبخند
 .کند  یشومش را عمل یهاکه نقشه  دادمیوجه به او اجازه نم چیبود. من به ه

 یلبخند نیهم یو برا نمیبش داریدادم تا صبح ب حیترج اورد،یبر سرم ن ییبال رفتمیبه خواب م یآنکه وقت  یبرا
 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم

 .خوابمیمن نم -

 :که بر ل**ب داشت گفت  یداخت و با همان لبخندان  نییرا باال برد و پا شیهاشانه

 .برهیآخرش که خوابت م  ن،یبش داریباشه پس تا صبح ب-

 .را به کل از ذهنم پاک کرده بودم دنیمن قصد خواب یفکرم را خوب خوانده است ول دادیزد که نشان م یچشمک

 :آهسته با همان چشمان بسته گفت  ییداد و چشم بست. با صدا هیتک اشیرا به پشت صندل سرش

 .بادوم ریشب بخ-

 :کردم و پر حرص گفتم  یاخم

 .سنجاب ریشب بخ-
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 یکنارم به در قرمز خانه  یدادم و از پنجره هیتک امیو سپس به خواب رفت. سرم را به پشت صندل دیخند زیر یکم
 یدلتنگش شده بودم. جا دیشد یفیتوص قابل ریدو روز دور بودن از او به طرز غ نیمادربزرگ چشم دوختم. به هم

کس   چیو ه زیچ چیشده بود و ه یخال میهایزمرگدر رو دیشد شیهایها و بامزگها، لبخند زدنگفتن  دیآن حم
 .را مثل خودش پر کند یخال یجا نیا  توانستینم

 آنکهیشب ب یهامهیشد و در ن رهیبر عهدم چ یآلودگبمانم، خواب داریآنکه با خودم عهد بسته بودم تا صبح ب  با
 .حواسم باشد، به خواب رفتم

چشمانم که تازه  یکنارم بود و جلو  یشهیبه ش امیشانیپ یهی. تکدمیاز خواب پر  دیشد یرعد و برق یصدا با
دشت پرده گسترده بود  یکه رو  یروشن صبح با آسمان ابر یبزرگ در هوا یاز دشت  بایز یابازشان کرده بودم منظره

آن نشسته   یرو اریراننده که داد یسمت صندل بهگرفتم و سرم را   نیماش یشهیسرم را از ش یهیشد. تک انینما
شده  نیسبز مز ییهاکه هر دو سمتش با دشت  شیرو شیپ یبایز یبود چرخاندم. همچنان که نگاهش به جاده

 :بزنم که قبل از من گفت یصاف نشستم و خواستم حرف می. در جاکردیم یبود، دوخته شده بود رانندگ

 !هایبمون داریب یخواستیم-

 .دیخند زیر طنتیسرش را به سمتم بچرخاند پر ش آنکهیب

 :گفتم  تیکردم و با جد  یجوابش اخم در

 ؟یبریمن رو کجا م یدار-

 :زد و گفت ثانهیخب یلبخند ردیآنکه نگاهش را از جاده بگ  یب

 .خب الزمه یول ستین یبزرگ یلیخ یتالف نیهر چند ا کنم،یم یکه تالفبهت گفته بودم  -

زدند و چشمانم تا حد امکان گرد شدند. اصال معلوم نبود  خیدر وجودم رخنه کرد که دستانم  یبه قدر ترس
 ستین نجایمادربزرگ ا دانستیدر نظر داشت! حاال که م میبرا یبزرگ یمرا به کجا ببرد و چه جور تالف خواستیم
 !اعتماد کردم  اوحد به   نیبر من که تا ا ی! وااوردیبر سرم ب ییهر بال خواستیم

به من انداخت و لبخندش  ینگاه مین راند،یم یرا با سرعت کمتر نیو همچنان که ماش دیچیپ یفرع کیداخل  در
 .تر کردرا پررنگ

 :قورت دادم و آهسته گفتم یبلند یدهانم را محکم و با صدا آب

با  ی! هر کارستیپشتم ن یکس  یعنیم دورم ! فکر نکن االن از خانوادهیاریسرم ب ییبه حالت اگه بال یوا اریداد-
 .یدانخود گهی. حاال ددهیتو م بیبابام ترت یمن بکن

و  دیخند زیر یآنکه نگاهم کند کم  یب اریبود. داد شتریباشد، رد ترسم در آن ب زیآم  دیکردم لحنم تهد  یچند سع هر
ه پوشانده شده بود،   شیکه رو  یدشت یانهیبزرگ در م یانبار چوب  کی یکیتا نزد یدر آن راه فرع یرا کم نیماش از م 

 .جلوتر برد و سپس آن را متوقف کرد
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کرد   ترقیلبخندش را عم کردیچشمانم متمرکز م یرا رو طنتشیکه نگاه پر ش  یرا به سمتم چرخاند و در حال سرش
 :و گفت

 ؟آخه  ادیبه من م-

آوردن   ادیکه ناگهان به خاطر به   یاز ترس  یکم  اشیو لحن شوخ طنتیش نیآورد. ا  نییرا باال برد و پا شیابروها
 قیعم  یآن نفس  یبرد و در ازا نیها خوانده بودم، به من هجوم آورده بود از بهر آنچه در بخش حوادث روزنامه

 .دمیکش

 :گفت  شدیم ادهیو در سمت خودش را باز کرد و همچنان که پ دیخند اریداد

 .شو ادهیپ-

 :دمیپرس مشکوک

 ؟یاریسرم ب ییچه بال یخوایم-

 :گفت  بستیرا م نیدر ماش کهیو در حال دیجوابم خند در

 آورد؟  یبال سر  کس شهیمگه م یقشنگ نیبه ا یفضا یتو-

 .شمینم ادهیمن پ-

 :انداخت و گفت  نییرا باال و پا شیهاشانه

 .خونه یریحاال حاالها نم یول لتهیباشه هر طور م-

در  اریداد یاز آن سو  یزن یبزنم که صدا یخندانش نگاه کردم. خواستم حرف یگرد از تعجب به چهره  یچشمان با
 :آمد

 !دیسالم آقا! خوش اومد-

 :و گفت دیکرده بود چرخ  شیکه صدا  یبا لباس محل یچشم از من گرفت به سمت زن اریداد

 .سالم. ممنون از لطفتون-

 یادهیفا یول نمیرا بب شدیم دنشیمانع از د اریداد میزن را که بدن حج یتکان دادم تا چهره نیرا به طرف سرم
 .نداشت که نداشت

بگم پسرم بره روستا به پسر  دیمونیاز تنتون در بره. اگر هم تا شب م  یخستگ دیتازه دم بخور یچا کی دییبفرما-
 .دینیرو بب گهیکه همد  نجایا  انیخان خبر بده که ب

 :و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست اریداد

 کیمن  دی. راستشو بخوادمیاز قبل بهش خبر م  دنشیدوباره د یو برا دمیرو د نیام  ی. تازگستین یازینه، ن -
 .باشه نجایا  دیرو با یدارم که پنج روز یمهمون
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 !زد؟یتکرار شد. از کدام مهمان حرف م ی"مهمون" که گفت، چند بار یذهنم کلمه در

 :متعجب زن در جوابش در آمد یصدا

 !مهمون؟-

به  یدار یو با نگاه معن دیچرخ نیحرکت به سمت ماش کیتکان داد و در  نییبه پا دییتا یبه نشانه یسر اریداد
 :گفت  کردیرفت و همچنان که به من نگاه مبر لبش شکل گ طنتیپر ش یمن چشم دوخت. لبخند

 .از شما  کشهیخجالت م یول نهیبله، االن هم داخل ماش-

 نیاش را، که سن ما بجا افتاده یشده و من چهره کینزد نیرا به سمت زن که حال با چند قدم به ماش سرش
 :چرخاند و افزود دم،ید داد،یچهل تا پنجاه سالش را نشان م

 .نداره ارتباط با شما یترس دونهینم دهیشما رو ندچون تا حاال -

را به  رونیب یاش هم نما و هم صداپنجره یشهیبودن ش نییپا یپررنگ از پشت در که به واسطه یبا لبخند زن
 :گفت  ینیریش یبه من نگاه کرد و با لهجه داد،یاز خود عبور م  یخوب

ما مهمونا  دینیخودتون بب رونیب دییکه خجالت نداره! بفرما  نجای! اومدن به انیخوش اومد یلیسالم خانوم! خ-
 .میرو چقدر دوست دار

و طراوت  یتوام با شاد یاش پر از عرق بود و در نگاهش خستگچانه ریتا ز یشانیصورتش که از پ یرا رو نگاهم
 یهاچرخ دادم. از آن لبخند معصوم و آن چشم زد،یآغشته شده بود موج م  یکه به طعم محبت و رنگ مهربان  یخاص
گرفتم و ناخودآگاه در سمت خودم را باز کردم. هر چند   ریبرداشت کرد، تاث شدیکمرنگ که جز خلوص نم  یاقهوه

 ادهیپ کردم،یها هستم را درک ممن مهمان آن نکهیگفتن ا  یرا برا اریداد لیو نه دل شناختمیمن نه آن زن را م
با  آمدندینم نم بر پوست صورت و دستانم فرود م زشیکه قطرات ر  میآن باران مال  ریدادم. ز حیشدن را ترج

با دستش  دانستم،یشدم. زن که هنوز اسمش را نم کیکردم و به آن دو نزد  یرا ط نیتند دور ماش انسبت ییهاقدم
که رنگ سبزش   یاز دشت سبز  دیبه آن با دنیرس یاز ما فاصله داشت و برا  یکه صد متر  یچوب یابه سمت کلبه

 :اشاره کرد و گفت  م،یبرس لبهتا در اواسط آن به ک میکردیتر بود گذر مرنگزمرد جهان هم خوش نیتراز اصل

 .اونجا  میبر دییبفرما-

 :گفت  اریداد

 ...یمن مزاحمتون نم-

 :حرفش را تمام کند، آن زن گفت اریاز آن که داد  قبل

 .نه زحمت دیرحمت! شما نیستیاصال مزاحم ن-

گفت. زن   یزد و آهسته "چشم" یهم لبخند اری. داددیایبه کلبه ب دیحرف با یفهماند که ب اریاخمش به داد  با
 :جلوتر از ما راه افتاد و گفت
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 .کلبه  دیای. شما هم بزمیبراتون بر یکه چا  رمیمن زودتر م-

مرا گرفت و مرا همراه خودش به دنبال  نیهم آست اریاز آنکه پشتش را به ما کرد و به سمت کلبه رفت، داد  پس
 :آن زن برد. آهسته گفتم

 !؟یبر یخواستیمن مهمونم و تو م ار؟یچه خبره داد نجایا-

 :گفت  زدیرا به نگاه ُگنگ من گره م طنتشیسرش را به سمتم چرخاند و همچنان که نگاه پر ش اریداد

 .یفهمیخودت مبعدش  م،یرو بخور مونیچا ستای. واگهید هیتالف-

 .دیباریزد که خباثت تمام از آن م قیعم  یلبخند

 اورد،یبر سرم ب خواستیکه م  ییبال یو نگران جانیحد مرا در ه نیسرش را از تنش جدا کنم که تا ا خواستیم دلم
 :و گفت دیتر از قبل چشمانم را کاوپر لذت ی. فکر کنم حس مرا از نگاهم خواند که با نگاهبردیفرو م

 .خانوم بزرگ برگرده یفقط تا وقت-

 :گفتم  یو با ناباور دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !یکنیاز نبود مادربزرگ سوء استفاده م  ی! دار؟یهست یچه جور آدم گهیتو د-

 :کوتاه سر داد و گفت  یاخنده

 !بادوم کنمیاز تو که سوء استفاده نم  شتریب-

 :کردم و پر حرص گفتم  یاخم

 !بادوم یگیخرت باشه که به من مآ  یدفعه-

 .بود اشاره کرد مانیروروبه یمتر میکلبه که در ن  یدر جوابم زد و با دستش به در ورود یلبخند

 .میبخور یبفرما چا-

باز بود، کامل باز کردم و  مهیبکنم جلوتر رفتم و در کلبه را که ن یآنکه از تعارفش تشکر  یکردم و ب  ترظیرا غل اخمم
کوچک رو به دشت روشن شده بود و   ییهابا پنجره یکه داخلش در اوج سادگ  یچوب یآن کلبه  دنیوارد شدم. د

و  زهایم یکوچک رو  یچوب یهاو اسب هایکشتاز    ،ییروستا یو ساده یمیکوچک و بزرگ قد  ینتیز لیوسا
 خورد،یدنج کلبه به چشم م یاز آن فضا  یاکه در گوشه  یزرگکوچک و ب  یچوب یهاها گرفته تا صندوقچهطاقچه

دارش خوب چوب نم یکه بو  زیدل انگ یدر آن فضا شتریب یرا باز کرد و لبخند بر لبم آورد. کم میهاخود به خود اخم
شده بودند نگاهم  ختهیآو  هاواریکه بر د  یکوچک و بزرگ  ینقاش یچشم چرخاندم. تابلوها دادیم ازشرا نو  امینیب

با  یاز زنان  یریتصاو شانیشده بودند و تمام دهیها با رنگ روغن کشآن  یرا به خودشان معطوف کردند. همه
را در آغوش خود نگه  اشیقنداق وزادخودشان ن یبوم یبا لباس سنت یزن هایاز نقاش  یکیبود. در  یسنت یهالباس

با هم بودند  دنیسه زن در حال گفتگو و خند یگرید یبود. در نقاش زانیپر از علوفه آو یاسهیداشته و بر کولش ک
تنها با  یبود، زن ینقاش نیسوم که آخر ی. در نقاشخوردیپر از علوفه به چشم م ییهایگون  شانیهاو در دست
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داده بود، به ما نگاه  یپر از علوفه در دستانش جا یگون  کیمعصومانه همچنان که  یدلبخن یول نیغمگ  ینگاه
 .کردیم

همان  یشده بودم که با صدا دادیاش هنر فراوان نقاشش را نشان مآخر که طرح نگاه و لبخند زنده  ینقاش محو
 .شد دهیدعوت کرده بود، نگاهم از تابلو گرفته شده و به سمت خودش کش نجایکه ما را به ا  یزن

 .از دستتون رفته  دشیاگر نخور  ختم،یتازه دم ر یخانوم. چا دینیبش دییبفرما-

 :گفت  اریحرفش، داد نیدنبال ا به

 .رهیواقعا هم از دست  آدم م-

گسترانده شده بود،   ریحص شانیکوتاه که رو  یچوب یهااز آن مبل  یکی یزدم و به سمتشان رفتم. رو یلبخند
 :انداختم و گفتم  یکنارم نشسته بود نگاه  یو همان زن که بر صندل میروروبه یکه بر صندل  ارینشستم و به داد

 !واقعا قشنگه نجایا -

 :گفت  دوختیها ماز پنجره  یکینگاهش را به  کهیزد و در حال یلبخند اریداد

 .کنندیباور نم یبهشته ول نجایا  گمیمن هم به خاله کوکب م-

 :و گفت دیخند نیو مت زیر یکم  زن

از محبتتونه وگرنه   دیزنیکه م  یحرف نیشما بهشته؟ ا یما کجاش برا یهرانیآلونک فق  نیاز دست  شما آقا! آخه ا-
 .میکردیم ییرایازتون پذ  یبهتر یجا میما اگر توانش رو داشت

 :زد و گفت یلبخند رد،یآنکه نگاهش را از پنجره بگ  یب اریداد

 ادیکه هر وقت آدم م  نهیا  ! مهمستیو بزرگ و گرون و ارزون بودنش اصال مهم ن کیواقعا بهشته. کوچ نجایا  یول-
وارد  گهید یایدن کی. انگار که به کنهیرو فراموش م نجایاز ا  رونیب یایدن یهایها و نگرانمشغله یهمه نجا،یا
 .شهیم

 :گفت  کشاند،یبه من م اریزد و همچنان که نگاهش را از داد یلبخند زن

اونقدر که   نجایا  گمیکه م  دیواال از من بپرس گن؟یکه آقا م  هیواقعا اون بهشت نجایا  یکنیدخترم تو هم فکر م-
 ...ستین هاشونیخوب قیال  کنندیم فیتعر

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 !یخانوم! عال هی! عالستیخوب ن نجایا-

 :گفت  دنیسر داد. پس از چند لحظه خند نینمک یااز تعجب گرد شدند و خنده  یکم  چشمانش

 !دیکنیشما هم که تعارف م-

 :اشاره کرد و گفت  مانیجلو زیم یرو ینیبه س سپس
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 !نیبرنداشت یچا یراست-

 :را برداشتم و گفتم یچا ینیچ یهااز استکان  یکیجلو بردم و  ینیرا به سمت س دستم

 .برداشتم. دستتون درد نکنه-

 .نوش جونت دخترم-

که در دست داشتم   یرنگ دیکان سفاست  ینقش گل سرخ رنگ رو یزدم و پس از آنکه نگاهم را رو شیبه رو یلبخند
داغ شده و  یاز بخار چا  یمیکه با حجم عظ  یخوش یکردم و هوا  ترکینزد میهاچرخ دادم، استکان را به ل**ب

وجودم را غرق لذت  یفرو بردم و همه میهاهیبه عمق ر قیعم  یشده بود را با دم نیتازه دم عج ییخوب چا یبو
 .کردم

 :گفتم  دم،ینوشیرا م یاز چا  یاکه جرعه  همچنان

 .هیدستتون درد نکنه خانوم. عال-

 :زد و گفت یلبخند

 .کنمیم یبگیخانوم حس غر یگیم ینوش جونت دخترم. منو خاله کوکب صدا کن. وقت-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .چشم-

بود چرخاند.  ستادهیپنجره ا یکیرا تمام کرده، بلند شده و در نزد شیکه چا  اریکوکب سرش را به سمت داد  خاله
 :بود دوخته بود، خاله کوکب گفت یکه از پشت پنجره مثل تابلو نقاش  ینگاهش را به دشت اریداد کهیدر حال

 .دینیرو بب گهیجا که همد نیا  انیو هم پسر خان ب میبخور یکه هم ناهار ناقابل  دیتا عصر بمون گمیآقا من که م-

 :گفت  ردیآنکه نگاهش را از پنجره بگ  یب اریداد

 .واقعا سخته نجایدل کندن از ا یکار دارم ول  یبرم که کل دیاالن هم با  نیهم-

داد و پس از برگشتن به  ریمس رییپنجره محکم گره خورده بود، تغ یآن سو  ینگاهش را که به منظره یسخت به
 :آن شده بود، کرد و گفت  یمهیپر احترام که لبخندش ضم یسمت ما، به خاله کوکب نگاه

 .دم بهنازو بهتون بسپارمفقط اوم-

 :مبل بلند شد و گفت یکوکب از رو  خاله

 !یچه اسم قشنگ-

سبز  یبه روسر یسوق داد. دست ارینگاهش را به سمت داد ریپر محبتش را به من انداخت و دوباره مس نگاه
دوخته شده بودند  اشیروسر یهیکه در حاش  یرنگارنگ زیشکل ر رهیدا یهاپولک نگیریج یکه صدا  دیپررنگش کش
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راند  اشیزده بودند را به داخل روسر رونیب اشیروسر یرا که از گوشه شیاز موها  یادر آمد. پس از آنکه طره
 :گفت

 دور؟ لیفام ایخواهرتون هستن -

 :به من انداخت و گفت ثانهیخب ینگاه اریداد

به شما  نجایا  یپنج روز خوانیبودم. م رو کرده فشونیاند که تعرهمون خانوم بزرگ ینوه شونیکدوم. ا  چیه-
 .کمک کنند

کرد و رو به   ترقیحرفش کرد و سرش را به سمت خاله کوکب چرخاند. لبخندش را عم یمهیضم طنتیپر ش یلبخند
 :خاله کوکب گفت

 .دیکار بهشون بد  یو حساب دیننداز نیچون اصرار داشتن بهتون کمک کنند شما هم روشون رو زم-

پر  ینگاه میبه سر تا پا کهیگرفت. نگاهش را به من کشاند و در حال  اریزد و نگاه از داد حیمل یکوکب لبخند  خاله
 :گفت  انداختیلذت م

 !آخه اونقدرا هم جون نداره بنده خدا-

 :و گفت دیخند زیر یکم  اریداد

 !! صد برابر من و امثال من جون دارهدینگاهش نکن ینجوریا-

 اریکه من به مادربزرگ گفته بودم داد  ی. درست مثل همان روزکردمیعجب به دهانش نگاه مگرد از ت  یچشمان با
 .زدیم میعظ  یدر لحنش موج طنتیتا بناگوشش باز بود و ش ششیها را دارد، نقصد کمک به من در شستن لباس

 یساختگ یبه او دادم و رو به خاله کوکب با لبخند کردیم یتالف نیچن نیآنکه ا  یفحش آبدار برا نیل**ب چند  ریز
 :گفتم

 قا؟یبکنم دق دیبا ییچه کارها-

 :گفت  کردیچشمانم متمرکز م ینگاه پر محبتش را رو کهیزد و در حال یکوکب لبخند  خاله

 لطف یتونیم یدخترم. کمک کردنت به ما لطفه و هر جور که دوست دار یدوست دار شتریکه خودت ب  یهر کار-
 .یکنیلطف خوشحال م نیو در هر صورت ما رو از ا یکن

 :در جوابش زدم و گفتم یلبخند

 .افتخاره  یهیکمک به شما ما-

 :صاف کرد و گفت یشینما یرا کم شیصدا اریداد

 .رمیم گهیخب پس منم د-

 :چرخاند و گفت اریدوباره در آمد، به سمت داد اشیروسر یهاپولک یکه صدا  یکوکب سرش را تند، طور  خاله
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 !د؟یمونیآخه چرا نم-

 :زد و گفت یلبخند اریداد

 .مونمیم نجایا  شتریاومدم دنبال بهناز، ب  یکار دارم. انشاهلل وقت  یلیخ-

 :و گفت دیکش  اشیبه روسر یکوکب دست  خاله

 .انشاهلل-

ام مبل بلند شدم و نگاه طلبکارانه یبا خاله کوکب کرد و سپس به سمت من آمد. از رو یمختصر یخداحافظ اریداد
 :زد و گفت یدوختم. لبخند طنتشیاز ش  زیرا به چشمان لبر

 .یگذرونیخوش م یو کل یستیتنها ن گهیها هم که دباش. شب یپنج روز دختر خوب نیا  یتو-

 :حرفش کرد و گفت یمهیضم یچشمک

 .خداحافظ بهناز-

تا چهار  گذاشتیتنها م نجایو راحت مرا در ا کیش یلید. خاز شدت تعجب تا حد امکان گرد شده بودن  چشمانم
 !داشت ییچه رو گری! او دگرداند؟یام باز مروز کار کنم و بعد مرا به خانه

 :تکان داد و گفت نیبه طرف یرا باال برد و به عالمت خداحافظ دستش

 .یخدا نگهدار لُنگ-

 :دمیل**ب غر    ریو پر حرص ز دمیکش  یپوف

 .یلعنت کش  سهی. خداحافظ کگهید رسمیحسابت مباشه به -

 :کوتاه سر داد و گفت  یاخنده

 .یفعال که خودت در حال حساب پس دادن-

 :سمت در کلبه رفت و رو به من و خاله کوکب گفت به

 .خداحافظ-

خاله  ار،یها سر بزند. پس از رفتن دادکرد و از او خواست باز هم به آن  یکوتاه  یکوکب در جوابش خداحافظ  خاله
 گذاشت،یم ینیبرداشته و در س زیم یرا از رو یخال یچا یهافنجان کهیکوکب لبخند زنان به سمت من آمد و در حال

 :گفت

 ؟یانجام بد  یو دوست دار یرو بلد ییخب بهناز جان چه کارها-

 :و گفتم دمیکش  امیشانیبه پ یدست

 .نیدار ازیبه کمک ن ییواسه چه کارها نجایشما ا دونمیراستش من نم-
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 :زد و گفت یکوکب لبخند  خاله

. خب گهید یکارها  یلیها و ماست درست کردن و خغذا دادن به اسب  دن،یدوش ریهست؛ ش ادیواال کار که ز-
 ؟یها رو بلدخودت کدوم

 :سست و وارفته گفتم ییصورتم زدم و با صدا یبه پهنا قیعم  یلبخند

 .ستمیکدوم رو بلد ن  چیواال من ه-

 :دیمتعجب پرس یکوکب چشمانش را گرد کرد و با لحن  خاله

 ؟یکمک کن  یخوایم یکدوم؟! پس واسه چه کار  چیه-

 :و گفتم دمیام کشبه چانه یدست

 .ترها م... هر کدوم که راحت-

 :بر لبش گفت نیریکم کم در چشمانش رنگ باخت و لبخند بر لبش جان گرفت. با همان لبخند ش  تعجب

 م؟یبدم تا با هم انجام بد ادیکه بهت   یدوست دار شتریاند. خودت کدوم رو ب  راحتواال همشون -

 :گفتم  قیخاراندم و پس از چند لحظه تفکر عم میهاام را با نوک ناخنچانه یکم

 ...زهیانگ  جانیه یلیخ دنیگاو رو دوش  ریبه نظرم ش-

 :ام را متوقف کردم و لبخند زنان گفتمچانه خاراندن

 ن؟یبد ادمی شهیم-

 :گفت  یتر کرد و با لحن پر محبترا پررنگ نشیدلنش لبخند

 .وقت گاو بهت لگد نزنه هیکه   یکن  اطیاحت  دی! فقط باشهیالبته که م-

 یبدجور لگد پران شدیم شیبا من دعوا یپدرام افتادم. پدرام هم وقت ادیکردم و به   ترظیرا تا حد امکان غل لبخندم
 :گاو گفتم  ریش دنیدوش یمرگ و زندگ جانیو من به لگد خوب عادت کرده بودم. با توجه به ه کردیم

 !امیباشه حتما! من کامال راض-

 :کرد و گفت  ترقیکوکب لبخندش را عم  خاله

 .یایکمک به ما ب  یبرا یخوایرو بشورم و هم خبر بدم شما هم م یچا یهاهم استکان رمیخب پس من م-

 :زدم و گفتم یدجوابش لبخن در

 .باشه. منتظرتونم-
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 یتنها گذاشت. از رو زیدل انگ یبرد و با بستن در کلبه، مرا در آن فضا رونیدستش را با خودش از کلبه ب ینیس
و  ستادمیا  شیجلو یمتر کیکه چشمانم را مسخ خود کرده بود رفتم. در   یمبل بلند شدم و به سمت همان نقاش

کردم. هنر   قیدق دیرسیتر به نظر مزنده ،یاهزند ریاز هر تصو  یکه در آن نقاش  یزن یهاطرح چشم ینگاهم را رو
خاله  ینقاش آن و صحبت با او حاضر بودم جان بدهم. بهتر بود وقت افتنی ینقاشش فوق العاده بود و من برا

 .دمیپرسیبود سوال م دهیرا کش ینقاش نیکه ا  یکس  یاز او درباره  گشتیکوکب به کلبه باز م

که مرا جادو کرده بود، شده بودم که در کلبه باز شد و خاله   ییجادو یآن نقاش  یرهیبود که خ قهیچند دق دانمینم
 .که در حال مرتب کردن آن بود، کشاندم  اشیچشمانم ظاهر شد. نگاهم را به روسر یکوکب با لبخند مهربانش جلو

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 دخترم؟ یااالن آماده-

 :گفتم  دادیکه ذوقم را خوب نشان م  قیعم  یو با لبخند دمیدستانم را با شوق به هم کوب کف

 .آره! کامال آماده-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .نشن فیهات کثلباس نیبهت لباس بدم که ا ایخب پس ب-

 .باشه، فقط لباس قرمز باشه-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .بردار یخودت دوست داشت یهست. هر رنگ ادیلباس ز-

تر بود ها بزرگصندوقچه یکلبه که از باق  یگوشه  یچوب یهااز صندوقچه  یکیرا از من گرفت و به سمت  نگاهش
 :رفت. در آن را باز کرد و گفت

 .انتخاب کن، بهناز جان  ایب-

و  ستادمیبود رفتم. در کنارش ا ستادهیا  شیروکه روبه  یاحرفش بلند شدم و به سمت صندوقچه نیدنبال ا به
 گریرنگارنگ و سمت د یدار محل نیچ یهااز صندوقچه دامن  یسمت کیصندوقچه انداختم.  اتینگاهم را به محتو

 .بودند دهمرتب تا ش نیرنگ یمحل یهایها، روسرو در وسط آن یمحل یهاراهنیپ

 :کوکب گفت  خاله

 .رونیب میبر ایو ببردار بپوش  یدوست دار یخب دخترم هر چ-

آنکه من راحت باشم، به   یداخل صندوقچه چرخ دادم. خاله کوکب برا یهالباس یگفتم و نگاهم را رو  یچشم""
 :سمت در کلبه رفت و گفت

 .منتظرت هستم-
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زدم و سپس دوباره نگاهم را به صندوقچه  شیبه رو یلبخند کردم،یرا باال آوردم و همچنان که نگاهش م سرم
 دیسف یراهنیپولک دار قرمز را با پ یهایاز روسر  یکیکشاندم. با خروجش از کلبه، دستم در صندوقچه فرو رفت و 

 ییبایو ز فیظر یبا قاب چوب یقد یانهیآ  یولباس عوض کردم و جل قهیقرمز برداشتم. در عرض چند دق یو دامن
خوش رنگم  یهاپر لذت به لباس یانداختم و لبخند  میبه سر تا پا یبود رفتم. نگاه ییرایاز پذ  گرید یاکه در گوشه

 یکه برا  دمیکش  قیعم  یگرفتم و به سمت در کلبه رفتم. نفس  نهیدر آ رمیچشم از تصو هیزدم. پس از چند ثان
بود،  ستادهیخاله کوکب که منتظر من ا دنیالزم را کسب کرده باشم. در را باز کردم و با د  یگاو آمادگ  ریش دنیدوش
 :گفتم

 .آماده شدم-

از نظر   نیپر تحس یرا با نگاه میکوکب نگاهش را از دشت گرفت و سرش را به سمت من چرخاند. سر تا پا  خاله
 :به من نگاه کرد و گفت تیاز رضا  یگذراند و با لبخند

 !یشد یعال-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !ممنونم-

 :برداشت و گفت یچرخاند. دو قدم یگریتر کرد و سرش را به سمت دخندش را پررنگجوابم تنها لب در

 .ایدنبالم ب-

ه آلود یفضا یالآن دشت را در البه  یهاانهیدنبالش به راه افتادم و تا م به را  یگرید یایکه حس حضور در دن  یم 
پر رطوبت  یو هوا میپا ریترد و تازه ز یها و علوفهلذت بخش خرد شدن چمن یقدم برداشتم. اگر از صدا داد،یم

خوش  یبا بو کدستیسبز  نیآن زم  م،یگذشتیهم م کردیرا نوازش م میهاهیکه تا عمق ر  یخنک و با طراوت
 انیکه در وسط آن جر  یادر رودخانه یآب جار  زیدل انگ یبود و با صدا دهیچیکه در فضا پ  یتابستان یهایسبز

 مینس یها و صدابه آواز بلبل میهابه حضور در بهشت اعتراف کند. همچنان که گوش کردیداشت، آدم را وادار م
 :ل**ب زمزمه کردم  ریعادت کرده بودند، آهسته ز  دیوزیکه م  یمیمال

بود... نوشخند مهر  دهیجوش یباد، در گل لبخند دهقانان شاد... درسرود نرم رود، خون گرم زندگ یدر نوازش ها-
 ...بود دهیرا نوش دیخورش اییگو  ،یزگیبود،... شبنم آن دشت، از پاک دهیدشت من کوش یآب، آبشار آفتاب، در صفا

 (یریمش دونیاز فر  یشعر)

 .بهناز جان ایطرف ب نیاز ا-

 یبا سقف یلن طوالنآمدم و سرم را باال آوردم. آن سا  رونیکه تمام وجودم را تازه کرده بود ب  یحس خوب یایدن از
 دنیکه آخور باشد. به دنبال خاله کوکب وارد سالن شدم و با د  آمدیکه خاله کوکب در آن را باز کرد به نظر م  یچوب
مشغول علف خوردن بودند، مطمئن شدم که  دشانمخصوص خو یچوب یهاکه در بخش  ییها و گوسفندهاگاو

 یو گوش نواز مومو بایز یصدا م،یکردیخوش فضوالتشان صرف نظر م ی. اگر از بومیفرما شد فیبه آخور تشر
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 یبرا یدلچسب نباشد ول هایلیاز نظر خ  دی. هر چند شاساختیاز آخور م  یدلچسب یگاوها و بع بع گوسفندها فضا
 .دبهتر بو یشمار رَپ امروز یب یهااز خواننده  یلیاز خ  شانیآوازشان جذاب بود. واال و ب ال  صدا  یمن صدا

به  ختهیآو  یهازنگوله یبزرگ و چاقشان که صدا یبه گاوها داشتمیکه پشت سر خاله کوکب قدم برم  همچنان
. الحق گاو هم کردمینگاه م انداخت،یم مانیزمان کودک اریس یهارفروشیش یهادوچرخه ادیگردنشان آدم را به 

وزن  یو کم جنباندیاگر کمتر دهان م  تنهااست که   یابهت موجود جذاب  کلفت و پر  یبا آن چشمان درشت و صدا
 دمیکوب  امیشانی. ناگهان با کف دست بر پشدیهم پرطرفدارتر م یوودیهال یگرهایاز باز  یلیاز خ  شکیب کردیکم م
 .چرند نکنم یفکرها نیاز ا  گریکه د

از گاو را باز کرد و رو به من گفت:   پر یهااز بخش  یکی یجلو یاکوتاه نرده  یچوب یاز درها  یکیخاله کوکب  باالخره
 .نجایا  اریب یکیاون جا   یفلز یهااز اون سطل

 یآخور را برداشتم. راه  یبزرگ گوشه یاز پنج سطل فلز  یکیکه گفت رفتم و   یو به سمت دمیکش  قیعم  ینفس
مشغول دهان جنباندن بوده  یگاو که همگ  یتعداد کم نیکه در آن باز شده بود شدم و وارد شدم. ب  یهمان بخش

 کیاز گاوها نشسته بود، نزد  یکیکنار   یاهیچهارپا یبه اطراف نداشتند، رفتم و به خاله کوکب که رو یو اصال توجه
 :گفت  دمیکنارش که رس  یمتر میشدم. به ن

 .یبعد خودت انجام بد ،یریبگ ادیخب اول بذار من انجام بدم که -

 :زدم و با شوق گفتم یلبخند

 !شهبا-

نظر  ریحرکات دستش را ز قینشستم و دق نیزم یپستان گاو گذاشت. کنارش رو ریرا از دستم گرفت و ز سطل
 .گرفتم

 یراه رو که گاو هم درد کمتر نیترآسون  یکارچون تو تازه یگاو سه تا راه هست ول  ریش دنیخب واسه دوش-
 .دمیم ادیداشته باشه رو بهت 

کشاند و سپس هر دو دستش   نییانگشتان اشاره و شصتش فشرد و از باال به پا  نیگاو را ب  یهاپستانک یانتها
و در  دیجه رونیمثل فواره از آن دو پستانک ب ریکه آورد، ش  یُمشت بسته کرد و با فشار شیهارو دور پستانک

 :گفتم  راوانف یو با شوق دمیبر هم کوب جانی. کف هر دو دستم را با هختیسطل ر

 !زیگان  جانیچه ه یوا-

 :کوتاه سر داد و گفت  یاکوکب خنده  خاله

 !هم نگفتم یزیهنوز که چ-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 .گرفتم  ادی بایتقر-
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 :زد و گفت یکوکب لبخند  خاله

و بهت لگد  کنهیم تشیوگرنه درد اذ یت پستانکش رو فشار بدشست و سبابه یبا انگشتا اطیبا احت دیبا یول-
 .زنهیم

 :آهسته گفتم  ییو با صدا دمی**ب برچل

 یول کردیلگد پرت م شدیم یعصبان  ی. باز پدرام فقط وقتکنهیلگد پرت م ادیست. دردش بم چقدر بامزهبچه یآخ-
 .مظلوم بود یضیموقع درد و مر

 :و گفت دیخند زیر یکوکب کم  خاله

 .نکنه تشونیاذ  یادیز زادیاز خودشون دفاع کنن که آدم  دیبا یجور هی. باالخره گهیخب اونا هم حق دارن د-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !آره، حق دارن-

 :کردم، گفتم  ترقیکردم و پس از آنکه لبخندم را عم  یمکث

 .یتپل مپل یایگوگول-

 :از گاوها در کنار من اشاره کرد و گفت  یکیکوکب با نگاهش به   خاله

 .کنم  تییراهنما ریو بگاون گاو ر  ریچشمم و ش یجلو نیبش ایب-

نشدم  کینگاه کوکب خانم از پشت سر گاو به او نزد یبلند شدم و به سمت همان گاو رفتم. با اشاره نیزم یرو از
 .نشستم نیسرش گذر کردم و کنارش بر زم ینکند، لذا از جلو یکه لگد پران

 :گفت  یاو با لحن بامزه دینشستنم خند دنیخانم با د کوکب

 !که  یاوردیخودت ن یبرا هیسطل و چهار پا بهناز جان-

 :انداختم و گفتم  نییرا باال و پا میهاشانه

 !کرد  داشونیپ شهیکجا م  دونمیخب من که نم-

 :زد و گفت یلبخند

و سطل واسه خودت  هیچهار پا شدیهست که از اونجا م یکیانبار کوچ  کی یسطل رو آورد نیکه ا  ییهمونجا-
 .یاریب

 !و افزود: حواس نمونده واسم که دیاش کشعرق کرده  یشانیبه پ یکرد و دست  یمکث

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 !تره کهتپلو بدوشم پرت نیا  ریش خوامیحواس من که بدون سطل م-
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 :کوتاه کرد و گفت  یاکوکب خنده  خاله

 .ارمیبرات ب رمیخب پس من م-

که بر آن نشسته بود بلند شد و بالفاصله بعد از بلند شدنش، من هم بلند شدم و تند   یچوب یهیچهارپا یرو از
 :گفتم

 .ارمی! خودم مدینیبش-

 !برات ارمیمن م-

 :گفتم  کردمیم ترظیشدم و همچنان که لبخندم را غل کیچند قدم بلند به او نزد با

 .دینیبش گه،ید ارمیخودم م-

برداشتم و به نزد همان گاو واال مقام  یفلز یکوتاه با سطل  یهیچهارپا کیکه از آن انبار کوچک   دیطول نکش ادیز
 .را بدوشم رفتم رشیکه قرار بود ش

انگشتان دستانم را   یهاگذاشتم و استخوان  رشینشستم. سطل را هم ز شیرا کنار گاو گذاشته و رو هیچهارپا
 :دنم را هم به راست و چپ حرکت دادم و سپس گفتمشکستم. گر  یقرچ قروچ یدانه دانه، با صدا

 !جانهیحاال وقت ه-

 :و گفت ستادیکوکب پشت سرم ا  خاله

 .ادیآهسته تا کار دستت ب  یخب حاال شروع کن ول-

 :زدم، گفتم یرا به سمتش چرخاندم و پس از آنکه در جوابش لبخند سرم

 .چشم-

آهسته به   دندیلرزیو استرس م جانیا که از شدت هسرم را دوباره به سمت گاو چرخاندم و دستانم ر  سپس
 قیعم  یچشم بستم و نفس دندیرس شیهاپستانک یمتر یدستانم به چند سانت یکردم. وقت  کیپستانش نزد

 .چشم باز کردم پسدر امان باشم و س اشیصلوات فرستادم که از شر لگد پران نیل**ب چند  ری. زدمیکش

آهسته از کنارم   ییدور دو پستانکش مشت کردم. خاله کوکب با صدا یجلوتر بردم و به آرام یرا به آهستگ دستانم
 :گفت

 .بعد دستتو مشت کن ن،ییپا اریت فشار بده و بشصت و سبابه یخب حاال آروم باالشونو با انگشتا-

 :تکان دادم و گفتم دییتا یرا به نشانه سرم

 ؟یگاو تپل  یاتیعمل  یآماده-

 :زدم و گفتم یسر داد که خاله کوکب را به خنده انداخت. لبخند یبلند یر جوابم مود زیعز  گاو  
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 .ستخودشم که آماده-

 شیتا بناگوش بازم را به نما شیشد و ن ترقیتا حد امکان عم جانمیآنکه استرس داشتم، لبخندم از شدت ه  با
 :ل**ب گفتم  ریو ز دمیکش  قیعم  یگذاشت. نفس

 !کیسه، دو، -

 دنیپاش رونیتکرار کردم. با ب نا  یکه خاله کوکب گفته و قبل از من انجام داده بود را ع  یآهسته همان کار  سپس
از شدت ذوق   کهیشد. در حال شتریب جانیشد و تپش قلبم از شدت شوق و ه ترظیگاو مثل فواره، لبخندم غل  ریش

 :کنم، گفتم  هیرا تخل یبپرم تا آن انرژ نییاال و پاب رصد با خواستیشده بود که دلم م قیبه من تزر یفراوان یانرژ

من  یکه اون نداره رو من دارم! وا  ییهاتیاالن قابل  نهیکه بب  یمامانم خال یجا یمن تونستم! وا یتونستم! وا-
 !منابغه کیمن  ی! واَامیادوش حرفه ریش کی

خاله  گذاشتم،یبغلم م ریهندوانه ز لویچهل ک ،یو س کردمیم فیکه من تند و تند با شوق از خودم تعر  همچنان
 .دادیبه من پاسخ م زشیر یهاکوکب با خنده

مغرور و مشعوف شده بودم مشغول بودم، تا آنکه خاله  اریگرفتنش بس  ادیکه از   یدیبه کار جد یساعت کی حدودا
 :کوکب گفت

 .میناهار بخور میبر ایبهناز جان ب-

 :و گفتم دمیکه بر ل**ب داشتم به سمتش چرخ  یظیهمان لبخند غل با

 م؟یبخور دمیکه من دوش  ییرایش نیناهار از ا شهیم-

اش خنده زد. پس از بند آمدن خنده ریکوکب اول چشمانش را از تعجب گرد کرد و پس از چند لحظه ناگهان ز  خاله
 :گفت

 .میخوریم نیدیکه شما زحمتش رو کش  یری! انشاهلل فردا صبح از شخورنینم ریخانوم ناهار که ش-

 :که بر ل**ب داشتم گفتم  یهمان لبخند با

 .باشه-

 .میکه بر  دیخب پس پاش-

 کرد،یمرا ترک م کهیآن گاو پر کرده بود را برداشت و در حال  ریکه خودش از ش  یبلند شد و سطل اشهیچهارپا یرو از
 :گفت

 .ایبهناز جان زود ب-

اش را در دهانم را برداشتم و لبه نمیگاو تپل نازن  ریکه از من دور شد، سطل ز  یگفتم. کم  یجوابش "باشه"ا در
!" ؟یخوریخاله کوکب که گفت"با سطل چرا م یخوردم. با صدا یآن کم  ریکج کردم و از ش  یگذاشتم. سطل را کم
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به جز دهانم، کل  دداینشان م میهابدور ل** یسی. خدمیگذاشتم و به سمتش چرخ  نیزم یسطل را رو عیسر
 .خوشمزه نوش جان کرده بود ریصورتم از آن ش

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 !خوشمزه بود یلیآخه خ-

بسته بود برداشت و صورتم را با  اشیکه بر دامن سنت  یاسهیاز ک  یو به سمت من آمد. دستمال دیخند زیر یکم
صورتم  ی. سپس دستمال را از روکندیفرزندش را پاک م یشده فیکه صورت کث  یآن پاک کرد؛ درست مثل مادر

 :تگف  کرد،یمهربان در چشمانم نگاه م یبا لبخند کهیبرداشت و در حال

 .مال شما رهایش یبعدش همه م،یفعال ناهار بخور-

 :کردم و گفتم  ترقیجوابش لبخندم را عم در

 !یمرس-

گذر از   نیبها بغل کردم و به دنبالش راه افتادم. حگنج گران  کیرا مثل  ریهم به دنبالش بلند شدم و سطل ش بعد
. کردیرخش به من نگاه م میبزرگ سمت راستم افتاد که از ن یاز گاوها  یکیآخور، ناگهان چشمم به   یگاوها  انیم

ردشدرشت و   اریپوستش و البته چشمان بس یرهیت یارنگ قهوه  ییگو  انداخت،یم اریداد ادیبه  دیمرا شد گ 
دهانم گذاشتم و  یفکر که از سرم گذر کرد، دستم را رو نیظاهر شده است. با هم میگاو جلو  کیدر لباس  اریداد
 !امکرده  هیگاو تشب  کیاو را بعد از آن سنجاب، به   ندیکه بب  یخال اریداد ی. جادمیخند

خاله کوکب در را  م،یدینکه رسبه دنبال خاله کوکب گذر کردم و پس از آ ،ییایکلبه از آن دشت مثل بهشت رو  تا
مرا  آمدیبرنج تازه پخته شده که از داخل م ظیخوش و غل یباز کرد و اشاره کرد اول وارد بشوم. با آنکه بو میبرا

 :مدهوش کرده بود، گفتم

 .اول شما-

کردم   یسع مامان یهاکه اصال با صبر کردن راحت نبودم، طبق آموزه  کردیام قار و قور ممعده یچند به قدر هر
 .به نظر برسم یتعارف کنم و دختر خانم و با کماالت

از خاله کوکب وارد شدم و به دو خانم هم سن خاله کوکب که الغر بوده و پوست صورتشان به خاطر آفتاب   پس
سالم کردم. خاله کوکب  دند،یرسیبه نظر م بایز یلیخ شانیمحل یهاو با آن لباس زدیم یارهیت یبه سرخ یسوختگ
 ییرایکه در وسط پذ  یابر سر سفره یهمگ یکرد. پس از سالم و احوالپرس  یها معرفبه آن انشیاز آشنا  یکی یمرا نوه

و خاله کوکب  یآن دو خانم در کشاورز  آمدیبه نظر م شانیها. آنطور که از حرفمیآن خانه پهن شده بود، نشست
رفتن  لیبه دل نیکم است و ا  تشانیجمع یمدت شانیهاانه بودند. البته طبق گفتهها مشغول کار روز در امور دام

 ظیغل  یکه با لهجه  شانیهااز حرف  ادیو فروش است. من هم که ز دیخر یاز همکارانشان به شهر برا  یادیتعداد ز
بودم از زبانشان  دهیاز آنچه فهم  شیب دنیفهم یبرا یکنجکاو  الیخیب آوردمیسر در نم آوردند،یبر زبان م شانیمحل

خوش طعم و عطرشان کردم. پس از اتمام غذا در جمع کردن سفره کمک  یشدم و خودم را غرق لذت خوردن غذا
که به جز   اشیکامال چوب  یاز نظرم فوق العاده، با نما  یکوچک آن کلبه  یکردم و البته موفق شدم آشپزخانه
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 یاچاه در گوشه کیو  ریش کیاش تنها در دو گوشه ییو رو یمس یهاز قابلمها  یو انبوه یمیقد یچوب یهانتیکاب
 .نمیبب ااز آن بود ر   گرید

ظرف  یتجربه یمیقد یآنکه در آن آشپزخانه  یاصرار داشتند من ظرف نشورم، لجوجانه برا  شانیآنکه همگ  با
 .ها را شستماضافه کنم، ظرف  امیشستنم را به سوابق کار

 ینقاش یهمان تابلو یروخاله کوکب که تنها و ساکت روبه دنیرفتم و با د رونیکارم، از آشپزخانه ب  انیاز پا  پس
 یگرید یبود و همچنان که نگاهش به تابلو بود، فکرش در جا ستادهیمرا محو خود کرده بود ا شیکه چند ساعت پ

 .کردیم ریس

 :صاف کردم و گفتم یشیرا نما می. صدادمستایا  اشیمتر کیشدم و در  کیچند قدم بلند به او نزد با

 ...خاله کوکب-

 :زد و گفت میبه رو یرا از تابلو گرفت و سرش را به سمت من چرخاند. لبخند نگاهش

 .یخسته شد یبهناز جان! فکر کنم حساب یخسته نباش-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ازتون بپرسم؟  یسوال کیخاله کوکب  گمیاونقدرها هم خسته نشدم. م-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 بپرس جانم؟-

 :اشاره کردم و گفتم  ینقاش ینگاهم به تابلو با

 ده؟یکش  یرو ک ینقاش نیا  دیدونیم-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .دیشناسیشما نقاشش رو م-

 :دمیاز شدت تعجب باال رفتند و ُگنگ پرس  میابروها

 !بشناسم؟ دی! آخه از کجا با؟یچ-

به دنبالش به سمت  یحرف چیهی. من هم بمینیها بنشآن  یاشاره کرد که رو  ییرایپذ یچوب یهاتش به مبلدس با
 :دوخت و گفت یکنار خاله کوکب نشستم. خاله کوکب نگاهش را به نقاش  یمبل یها رفتم و رومبل

. هر دنینکش ینقاش گهیهاشون ترکشون کردن دبچه یاز وقت  دونمیم یول دمیند ادیمن خودم هم نقاشش رو ز-
هاشون رو دوست بچه یخانوم اونقدر یرو ادامه بدن ول دنیکش  یاصرار کردن نقاش  ادیچند شوهرشون هم ز

به  ،یاطیو خ یمثل نقاش شونقهمورد عال ینتونستن مثل گذشته کارها گهیهاشون دداشتن که بعد از رفتن بچه
 .دوست داشتن رو انجام بدن یلیکه خ  یخصوص نقاش
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 :و گفتم دمیکش  یآه

 ...هم که باشه بازم وحشتناکه یلیش رو رها کنه؛ به هر دلواقعا وحشتناکه آدم عالقه-

که به   یزیشد که ناگهان با چ یجار نمانیسکوت ب یکرد. کم  دییحرف مرا تا نییکوکب با حرکت سرش به پا  خاله
 :آوردم گفتم  ادی

 !اون خانوم رو بشناسم؟  دیکجا با! من از  شناسم؟ینقاش رو م نیمن ا نیخب چرا گفت-

 :زد، گفت میبه رو یحیکوکب سرش را به سمتم چرخاند و پس از آنکه لبخند مل  خاله

 .بودن هاینقاش نیا  یمادربزرگتون نقاش همه-

 :گفتم  یتا حد امکان گرد شدند و با ناباور چشمانم

رو  هاینقاش نیبکشه؟! اصال اگر ا ینقاش مادربزرگ دمیچرا تا حاال ند نطورهی! مگه ممکنه؟! اصال اگر ا؟یچ-
 !خودشون باشه؟ یخونه دیباشن؟! چرا نبا نجایا  دیچرا با دهیمادربزرگ من کش

 :زد و گفت ینیکوکب لبخند غمگ  خاله

کلبه رو پدر  خان به   نی. اونا هم کشاورز بودن و اکردنیکار م  نجایا  شیوقت پ یلیمادربزرگ و پدربزرگتون خ-
هاشون بتونن برن مدرسه بچه نکهیا  یمدرسه نداشت برا نجایها چون اپدربزرگ و مادربزرگتون داده بودن اما اون

 .نبودن نجایا  یزندگ یبرا گهید یول زدنیسر م نجایبه ا یرفتن روستا. البته هر از گاه

مادربزرگ نبود؟!  یهایاز نقاش  یاثر  چیها هآن  یدر خانه انداختم و به فکر مادربزرگ فرو رفتم. چرا  نییرا پا سرم
 !از هنر مادربزرگ باشد؟  یخودشان هم اثر یدر خانه دیبا نکهیمگر نه ا

کردن. شما هم   هیرو به ما هد هاشونینقاش یو همه دنینکش ینقاش گهیهاشون به تهران دبعد از رفتن بچه-
 .دیاومد  ایشون، به دنخانوم بزرگ از خونه یهاها بعد از رفتن بچهچون شما سال د،یدونستیرو نم نیا  نیهم یبرا

زدم.  قیعم  یو لبخند دمیکش  قیعم  یکشاندم. نفس  دندیرسیرا به چشمان خاله کوکب که مغموم به نظر م نگاهم
 :آهسته زمزمه کردم  ییبا صدا

من تا حاال خبر  یست ولنقاش فوق العاده کیمن بکشه، مادربزرگ  یکه مادربزرگ دوباره نقاش  کنمیم یمن کار-
 !نداشتم

 :انداختم و گفتم  نییسرم را پا سپس

 شناسه؟یشما رو از کجا م اریداد-

که از خانوم بزرگ شما نشون دادن   یاز عکس  یاتفاق  یلیدانشگاه پسر خان هستند. خ یاز دوستان دوره  اریآقا داد-
 .پزشک خانوم بزرگ اند شونیکه ا  میمتوجه شد

 :گفتم  تیفرم داد و با عصبان میبه ابروها ظیغل  یاخم
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 !داره؟ شیگوش  یعکس مادربزرگم رو تو  اریچشمم روشن! داد-

بود  یجالب یکه واقعا هم صحنه  خوردمیحرص م شودیم ختهیبرانگ رتشیزنش رگ غ یکه برا  یمذهب یمرد مثل
طرح  یپس از اتمام دوره تیمادربزرگ نفوذ کند و در نها یاز حد در زندگ  شیب اریداد خواستیمن دلم نم یول

 .بشود رتمادربزرگ را ترک کند تا مادربزرگ از قبل هم ناراحت اشیکارآموز

 :زد و گفت یکوکب در جوابم لبخند  خاله

ازشون   نیهم یبرا نم،یرو بب شونیمن کنجکاو شدم ا نیکرده بودن و واسه هم  ادیخانوم بزرگ رو ز فیآخه تعر-
 .عکس گرفتن و بعدا به من نشون دادن

 :را باال بردم و گفتم دستم

 !روشون حساسم یلیکه من خ  ییبانو رو همراه داشته باشه! اونم بانو کیدر هر صورت حق نداره عکس -

 :سر داد و گفت یاکوکب در جوابم خنده  خاله

 !از دست تو بهناز جان-

*** 

و همچنان  دمیرفتم. به محض ورودم به دشت، دور خودم چرخ رونیو از کلبه ب دمیپوش را تند امیمحل یهالباس
 :خواندمیدوران مهد کودکم را م یبلند ترانه ییبا صدا داشتمیکه رقصان گام برم

 ...دست بزنم من دانم،یرو م ایخوشحال و شاد و خندانم، قدر دن-

 :و سپس افزودم دمیکف دستانم را به هم کوب  یشوق و انرژ با

 ...پا بکوبم من-

 :و ادامه دادم دمیکوب  نیرا محکم بر زم میپاها

 ...چون شاد و خندانم-

 :ترانه را خواندم و خوشان خوشان راه رفتم. با ورودم به آخور گفتم نیخودم هم یبه آخور برا دنیرس تا

 !سالم ز،یعز  یخب گاوها-

 یهم سکوت کردند تا صدا هیکردند، بق  یدند از من استقبال گرمکه سر دا  یبلند یمومو یها با صدااز آن  یجمع
 .دوست داشتند یلیمرا خ شانیشود. معلوم بود همگ تیمن در گوش و ذهنشان تثب

است رفتم.   اریداد هیشب یلیو هنوز هم از نظرم خ دمیبار او را د نیاول  یکه برا  شیکه دو روز پ  یسمت گاو به
 یلیحرف زدن با او خ یبرا ممیتماس گرفتم. تصم اریآوردم و با داد  رونیکوچک کنار دامنم ب  یسهیرا از ک لمیموبا
من راحت شده و خوب بخوابد، مرا به  یشبانه یهاسآنکه از شر تما  یبود و البته شک هم نداشتم که برا یقطع

با  یمدت چند بار نیر چند او در اه رم؛یبگ یحال حاضر بودم او را ببخشم و با او تماس نیفرستاده اما با ا نجایا
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را رد کردم. پس از آنکه تماس گرفتم،  شیهابا او قهر بودم، تماس یشیچون به طور نما یمن تماس گرفت ول
 :و بشاشش گفت یپر انرژ یپس از دو بوق جواب داد و با صدا

 ؟ی! چطوریسالم لُنگ-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یکش! من خوبم، خودت چطور  سهیسالم ک-

 :جواب داد شیاز پ  شیب یانرژ  با

 .یکنیم زیسورپرا یزنیکه، عوضش خودت زنگ م  یدیمن رو نم یهاَام! جواب تماس  یعال-

 :بر لبم شکل گرفت و گفتم طنتیپر ش یلبخند

 دارم؟ زیبرات سورپرا یدونستیاز کجا م-

 :دیپرس عیسر

 !؟یدار یزیواقعا؟! چه سورپرا-

 :و گفتم دمیخند زیر یکم

 .حدس بزنخب -

 :مکث کرد و سپس گفت یکم

 یرستوران خوب تو کیمن رو  ،یتو رو فرستادم وسط بهشت وقت بگذرون نکهیبه پاس تشکر از ا یخوایالبد م-
 .یمهمون کن یسار

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !عمرا پول خرجت کنم-

 :و گفت دیخند یکم

 .تنبانه کیو  کانیپ کی تییرفته بود تمام دارا ادمی! یگیآره راست م-

 :در جوابش گفتم لکسیر یلیسر داد. خ یاهم قهقهه بعد

 ه؟یچ زتیسورپرا یبدون یخوای. حاال مَامیراض هامییمن که به دارا-

 :سرعت جواب داد به

 !ه؟یچ نمیبگو بب خوام،یآره که م-

 :شدم و گفتم کیبود نزد اریداد بیدوم س یمهیکه ن  یگاو  به
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 .کردم  دایهمزادتو پ نجایمن ا-

 :گفت  یُگنگ  با

 !همزاد؟-

 .باهاش بکن یسالم و احوالپرس کی ایخودته. چشماش و رنگ موهاش! ب یآره همزاد! اصال فتوکپ-

بردم و آهسته در کنار  اریگردن گاو همزاد داد  ریزدم. دستم را هم ز کریاسپ  یرا از گوشم فاصله دادم و رو لمیموبا
 :گوشش گفتم

 .یبه همزادت سالم کن تپل-

دهانش در  اتیمحتو دنیجز جو ییصدا چیه یبه من انداخت ول یرخش با آن چشمان درشتش نگاه مین از
 :در آمد کریاز اسپ  اریداد ی. پس از چند لحظه صداامدین

 شد پس؟ یچ-

 :سر آن گاو لوس را نوازش کردم و آهسته ملتمسانه گفتم یو با دستم رو دمیکش  یپوف

 !زمینکن عز عیمنو ضا گه،یبهش سالم کن د-

را از دهانش فاصله بدهم  لمیگرفتم موبا  میشدم و تصم دیناام بای. تقرامدیاز او در ن  ییگذشت که صدا  یاهیثان  دو
را به  ینگاه کردم و سپس گوش اشییبه هنرنما تیاز رضا  یبلندش در آمد. با لبخند یمومو یکه ناگهان صدا

 :گفتم  طنتیگوشم چسباندم. با ش

 .ترهپر ابهت یلیخودت خ یهمزادت از صدا یفقط صدا-

 :خواهد شد، در اوج آرامش جواب داد نیخشمگ کردمیآنکه فکر م  با

 .ارمیهمزاد خودتو برات در ب یخب پس بذار صدا-

 :گفت  یخاص تمیو تند و با ر دیکش  قیعم  ینفس

 ...یئ یئو ئو ئ یئ یئ-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !یباغ وحش بزرگ شد یمونایم ی! نکنه قاطیاریدر م مونیم یتو چقدر خوب صدا یوا-

 ...و در ضمن میکرد  یجنگل زندگ یباغ وحش مال شما بچه سوسوالست، ما مثل تارزان تو-

 :کرد و سپس افزود  یمکث

 !هایشناسیهمزادتو خوب م یصدا-

 :پر حرص گفتم یو با لحن دمیکش  یپوف
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 !یاریصداشو درب یکه بلد  یخودت مونیم-

 .ارنی. صدا رو که همه بلدن دربییکه تو  افتا  یواال ق-

 ...شتریتو که ب یافهیواال ق-

 :زد میصدا دیاز آنکه حرفم تمام بشود خاله کوکب که مرا د  قبل

 .یببر ونجهیاصطبل هم   یکه امروز برا  نجایا  ایبهناز جان ب-

 :گفتم  یبلند یرا از دهانم فاصله دادم و با صدا لمیموبا

 .خاله امیاالن م-

 :را به صورتم چسباندم و گفتم یدوباره گوش سپس

 .حاال واسه بعد دارم برات-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .نمتیبی. بعدا میامخمصه یفعال که خودت تو-

 :دمیحرص غر   پر

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

بود رفتم.  ستادهیآخور ا  یله کوکب که در انتهادامنم انداختم و بلند شدم. به سمت خا یرو یسهیرا در ک لمیموبا
من مرا به  یخوشحال بودم که قرار بود طبق خواسته یلی. خشدیم ترقیلبخندم عم شدمیم ترکیهر چه به او نزد

 .داشت یلخوشحا یو واقعا هم جا نمیها را بباصطبل ببرد تا اسب

 :را از من برگرداند و گفت شیرو دم،یکه رس  اشیدو متر به

 .ایدنبالم ب-

از دشت، به اصطبل   یرفتم. پس از گذر از بخش کوچک رونیآخور خارج شد و منم به دنبالش ب  ییدر انتها از
تا  شمین دندیرسیبه نظر م دهیکه اغلب ورز  یچوب یهاکوچک و بزرگ پشت نرده  یهااسب  دنی. با دمیدیرس

 یکیناگهان چشمم به  داشتمیبرم مچرخ خورد. همچنان که در بهشت قد نشانیم ببناگوشم باز شد و نگاه پر لذت
شدم و چشمانم  کیآهسته به او نزد  ییهااصطبل بود، افتاد. با قدم  ییدر قسمت انتها هیاز بق  یها که جدااز اسب

 اشیو دم شراب الیبر پوستش و  یشراب یهاروشن با لک یاگرد و غرق لذت کردم. آن اسب قهوه  شیاز پ  شیرا ب
بلند بزنم.  یسوت شیبرا زنند،یدلبر سوت م یدخترها یکه برا  ییشد من مثل پسرها عثبود که با  بایز یبه قدر

. سرش را باال آورده و دمیاسب رس  کیدر پوست  ییبایز یکردم و به آن ملکه  یرا ط نمانیب یباالخره تمام فاصله
 یرفتم و دستم را رو ربود که او هم مرا دوست دارد. جلوت نیا  شیاز خودش در آورد که به نظرم معنا  ییصدا
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: پررو! از خداتم باشه خواستم نوازشت دمیل**ب غر    ریکردم و ز  ی. اخمدیسرش گذاشتم که سرش را کنار کش
 !کنم

 :گفت  شدیم ترکیو همچنان که به من نزد دیخند یکوکب کم  خاله

 .به الالش گذاشتن یل یل یخرده حساسه، آخه اسب دختر  خان هست و حساب هی-

 :و گفتم دمیسمت خاله کوکب چرخ به

 بار سوارش بشم؟ هیمنم  شهینم-

 :گفت  یاز تعجب گرد شدند و با نگران  چشمانش

 !اسبشون حساس اند  یرو یلینه بهناز جان! اصال فکرشم نکن چون دختر  خان خ-

 :پر از غم گفتم ی. با لحندمیانداختم و آه کش  نییسرم را پا مغموم

 !خوشگل بهمون بده یهااسب  نیاز ا  یکیش قراضه کانیپ یکه بابامون به جا  میدختر  خان هم نشد-

 :ام گذاشت و گفتشانه ی. دست گرمش را روستادیا  امیمتر میکوکب به سمتم آمد و در ن  خاله

 .بهناز جان-

 :شدم و گفتم قیمهربان و شادابش دق یگرفتم و آهسته سرم را باال آوردم. در چهره  نیاز زم  نگاه

 جانم؟-

 :کرد و گفت  ترقیرا که بر ل**ب داشت عم یلبخند

که   یدار ییزایچ تیفراموش نکن هنوزم تو زندگ یول یرو نداشته باش یکه دوست دار  ییزایاز چ  یلیخ دیشا-
تر هم خودت؛ تک از همشون مهم  ؛یبراشون باش ینیگزیبه فکر جا نکهیا  بدون ،یدوستشون داشته باش یتونیم

 یهیهات رو و بققلبت رو، دستات رو، پاهات رو، چشمات رو، گوش یتونیوجود خودت هستند. تو م یتک اجزا
 ییهاییهمه دارا نی. با ایرو دوست داشته باش یشکلش بد بایز یتونیروحت که م یبدنت رو به عالوه یاعضا

 !؟یداشته باش ،یرو که دوست دار یاگهید زیهر چ کهنیهست به ا یازیچه ن ،یکه دار

 :شدن لبخندم گفتم انیدو سمت لبم را به باال کش دادم. پس از نما هر

 .آخور که دلم واسه گاوها تنگ شد  میحق با شماست! بر-

*** 

که پوست   یبا طراوات یسمان دوخته بودم. هواآ  یبودم و نگاهم را به ابرها دهیسبز دشت دراز کش یهاچمن یرو
 .لبخند بر لبم آورد کردیصورتم را نوازش م

 !نجامیکه ا  هیروز نیآخر  شهیباورم نم-
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تصورم به من  یپنج روز واقعا فرا نیکه کنارم بود گوش سپردم. ا  یاآب رودخانه  انیجر یبستم و به صدا چشم
از   شیبهشت، ب نیکند، با فرستادنم به ا  هیداشت مرا تنب میهم که به قول خودش تصم اریخوش گذشت. داد

 .مرا پاداش داد هیتنب

کم بود   بردمیهر چقدر هم لذت م یدشت لذت ببرم ول نیلحظات آخر را از حضور در ا نیا  خواستیدلم م چقدر
 .دلتنگ خواهم شد دیشد یچرا که شک نداشتم به زود

 .خورهیتلفنت زنگ م نیبهناز جان ا-

که   دادیدست تکان م میدر کلبه برا یخاله کوکب چشم باز کردم و سرم را به سمت کلبه چرخاندم. از جلو یاصد  با
نسبتا بلند گفتم:  ییبا صدا دم،یکلبه که رس  یکیبه نزدش بروم. بلند شدم و دوان دوان به سمتش رفتم. به نزد

 .اومدم

 :را به دستم داد و گفت لمیموبا

 .آخور  رمیسر م هیمن  دیزنیتا شما با تلفن حرف م -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .باشه-

بزرگ با عالمت ضربدر  یباتر کیشکل  یاش زدم، روشن کردم ولکه بر تک دکمه  یارا با ضربه امیگوش  یصفحه
 :فرستادم و گفتم رونیپر زور ب یخاموش شد. نفسم را پر حرص با فوت عیشد و سر انینما شیقرمز رو

 !رده واسه شارژ تموم کردنآو  ریوقت گ نمیا-

 :و گفتم دمیاز من دور شده بود چرخ  یسمت خاله کوکب که حاال دو متر به

 کجاست؟  میشارژر گوش دیدونیخاله م-

 :و گفت دیسمتم چرخ به

 اه؟یهمون مار س-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .نکردم داشیدنبالش گشتم پ یهر چ شبیآره همون. از د-

 :گفت  هیفکر کرد و پس از چند ثان یکم

 .ها باشهگلدون  نیب ییرایپذ یطاقچه یفکر کنم رو-

 :گفتم و سپس افزودم  یآهان""

 .یمرس-
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 .خانوم کنمیخواهش م-

و همچنان که خاله کوکب به سمت آخور رفت، من وارد کلبه شدم. به دنبال شارژر  میرا از هم برگرداند مانیرو
و برش داشتم.  افتمیطاقچه  یبود گشتم. باالخره آن را رو نجایدر ا یلیموبایت من از بکه تنها راه نجا  اریداد

 :به آن زدم و گفتم یلبخند

 !اهیمار س گهیخاله کوکب هنوزم بهت م-

در حال شارژ بود آن را  لیوصل کردم. همچنان که موبا ییرایپذ زیاش را به تنها پرو دو شاخه دمیخند زیر یکم
 :ل**ب گفتم  ریو ز دیلبخند بر لبم ماس ار،یناموفق داد یهاتماس دنیروشن کردم. با د

 !آخه؟  هیچه وضع نی! اشهیتنگ م نجایش تنگ شده، هم دلم واسه اهم دلم واسه مادربزرگ و خونه-

 یهابوق یم چسباندم و به صدارا به گوش ینگه داشتم و تماس گرفتم. گوش یداد نیاسم آلو  یرا رو انگشتم
 :بشاش و شادابش جواب داد یگوش کردم. بعد از سه بوق با صدا  یمتوال

 !لباس یلُنگ یبانو دیگرفت  یبه به چه عجب تماس-

 .رو ندارم ییفرصت پاسخگو شهیاوال سالم، دوما من هم-

 !باشه خانوم پر مشغله-

 ؟یکار داشت  یخب بگو چ-

 .اونجا. لباس بپوش و آماده باش  رسمیم گهیساعت د میزنگ زدم بگم من ن-

 .روستا رسهیمادربزرگ عصر م-

 .یکم زودتر برس  هینداره تو  بیحاال ع-

 :جوابش سکوت کردم که ناگهان گفت در

 !! هان؟شه؟ینکنه دلت واسه اونجا تنگ م-

 !تنگ بشه؟ نجایداره که دلم واسه ا یبیخب مگه چه ع-

 :و گفت دیکش  یپوف

 !اونجا بهت خوش گذشته  نکهیمثل ا یه قرار بود من تو رو مجازات کنم ولک  نهیا  بشیع-

 :پر غرور گفتم یزدم و با لحن یلبخند

 .به من خوش نگذره نجایکه ا  یکن  یکار  یتو عمرا بتون-

 :گفت  طنتیپر ش یلحن با

 .بکنم تونمیم یکار  هیچرا -
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 اد؟یازت برم  یچه کار یکنیفکر م نمینه بابا! بگو بب-

 :گفت  شیاز پ  شیب یطنتیش با

 !واسه غر یو تو باز گوش بش نجایا  ادیمامانت هم ب نکهیا-

 !کردم؟  ویس میگوش  یتو یمامانمو به چه اسم یدونستی! تو از کجا میه-

 :گفت  یاروزمندانهیلحن پ با

 !گهید مییما-

 :مکث کرد و سپس گفت یکم

 .نمتیبیم گهیساعت د مین کنم،یم یخب من دارم رانندگ-

 .باشه، فعال-

 .فعال-

 لیموبا یحوصلگ یدشت خواهم شد، با ب نیکلبه و ا  نیدلتنگ ا دیشد دانستمیو من که م افتیخاتمه  تماس
تنگ خواهد  دیکلبه شد  نیخوب چوب نم دار ا یبو یدر کلبه قدم زدم. قطعا دلم برا یرا بر طاقچه گذاشتم و کم

و در چشمان  ستادمیبودم، ا دهید امیزندگبود که در کل  یریتصاو نیترکه جزء زنده  ینقاش یآن تابلو  یشد. جلو
حد  نیباور کنم مادربزرگم تا ا توانستمیمحو شدم. آخر چطور م کردمیبه خودم حسش م کینزد یلیآن زن که خ

 !را کامال کنار گذاشته است یفرزندانش نقاش یهنرمند بوده است و از غم دور

دستان  یضربه یچطور زمان گذشت و با صدا دمیکردن به مادربزرگ شدم که نفهمو فکر   یغرق آن نقاش  یقدر به
 .تکان دادم و به سمت در رفتم نیآمدم. سرم را به طرف  رونیبر در کلبه از فکر ب یکس

آن   یحس کردم دلم برا یبیثابت ماند. به طرز عج  اریداد یچشمان درشت فندق یاز باز کردن در، نگاهم رو  پس
 .آتش پاره تنگ شده بود  جفت فندق کی

 .سالم عرض شد-

 :افتاد و با اخم گفتم  طنتشیبه لبخند پر ش نگاهم

 !هایدیزود رس یادیسالم! ز کیعل-

 :دستش در را به داخل هل داد و گفت با

 .دمیهم به موقع رس یلیخ-

 .تر رفتمدر برداشتم و چند قدم عقب یرا از رو دستم

 .نجایا  امیب شتریب خوامیمن م-
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 :کرد و گفت  ترقی. لبخندش را عمستادیا  میجلو یمتر میقدم به سمتم آمد و در ن چند

 .خونه یبر دی! اما االن بایایم-

 :چرخ داد و گفت میتا باال بر سر تا پا نییو از پا نییرا با لذت از باال تا پا نگاهش

 !ادیبهت م یلیخ یلباس محل-

 :نگاهش را به چشمانم کشاند و افزود سپس

 !یلباس عوض کن دیاالن با  یول-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .لباس عوض کنم رونیباشه بابا! برو ب-

 :کرد و گفت  ترظیغل  طنتیرا با ش لبخندش

 .نجایا  میهست-

 :و گفتم دمیکش  یکردم و هر دو دستم را بر کمرم گذاشتم. پوف  ترظیرا غل اخمم

 !های! راحتنمیبب رونیبرو ب-

 :نشست. نگاهش را به پنجره کشاند و گفت یچوب یهااز مبل  یکی یمن فاصله گرفت و رو از

 .میکن  یاز خاله کوکب خداحافظ  میبرو آشپزخونه لباس عوض کن. بعدشم بر-

 :و گفتم دمیکش  امیشانیدستم را بر پ کف

 !به خدا یرو دار یلیخ-

 !تو ینه به اندازه-

آن تا شده قرار داشتند،   یروز اولم رو یهاکه لباس  ییرایپذ یکوچک گوشه  زیو به سمت م دمیکش  یحرص پوف پر
طول  ادیبه آشپزخانه رفتم. لباس عوض کردن را ز اریداد یمالحظگیب یها را برداشتم و غرولند کنان برارفتم. لباس

شده بود. فکر کنم بهشت او از  رهیو به پنجره خ نشستههمچنان بر همان مبل  اریرفتم. داد ییرایندادم و به پذ
 .و به پنجره چشم بدوزد ندیبود که بر آن مبل بش نیدشت هم نیکلبه و ا  نیتمام ا

ها نگه داشته را محکم با آن امیمحل یها. به دستانم که لباسدیرا صاف کردم که سرش به سمتم چرخ میصدا
 :بودم نگاه کرد و گفت

 !یبش الیخیها رو بلباس نیا  یخواینم نکهیمثل ا-

 :و گفتم دمیکوب  نیها پا بر زمبچه مثل

 !خوامینم رینخ-
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 :زد و گفت یلبخند

 !بهناز ستیاون لباس مال تو ن  یول-

 !اما خاله کوکب گفت قابلمو نداره-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 ؟یقبول کن دیاون تعارف کرده، تو با-

 .دارمیچون دوستش دارم برش م گمی! منم که دروغ ندارم پس مگهیداره د ومدیخب تعارف اومد ن-

 :سر داد و گفت یاخنده اریداد

 !ینوبرش گهیتو د-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمیزدم که ن قیعم  یلبخند

 .میو بر میکن  یاز خاله کوکب خداحافظ  میخب پس برش داشتم. بر-

 .میبر-

تند به سمت در کلبه رفت. در را باز نگه داشت و نگاه منتظرش را به من دوخت.  ییهامبل بلند شد و با قدم یرو از
به  کردیم یبچه الک پشت برابر کیبا  یکه از شدت آهستگ  یبا سرعت بردمیمن هم که از عذاب دادنش لذت م

 :فرستاد و گفت رونیپر حرص نفسش را با فوت ب اریسمت در راه افتادم. پس از چند لحظه داد

 !ل فتش بده یها! حاال همنتظرتم ینیبیم-

 :کردم و گفتم  ترظیرا غل لبخندم

 .من دوست دارم با آرامش قدم بردارم-

را با دستش گرفت و مرا تا آخور دنبال خودش  میمانتو نیبه سمتم آمد. آست عشیسر یهارا رها کرد و با قدم در
 :بود افتاد و با ذوق گفتم اریکه هنوز هم از نظرم همزاد داد  یکشاند. با ورودمان به آخور نگاهم به همان گاو

 !اوناهاش! نگاش کن  اریداد-

حرف من متوقف شد و نگاهش را به من کشاند. رد  نیبا ا گشت،یکه با چشمانش به دنبال خاله کوکب م  اریداد
 :نداخت و گفتباال ا یاشانه یتفاوت ینگاهم را دنبال کرد و به آن گاو همزادش چشم دوخت. با ب

 .گاوها  انیدر م یمگه؟ گاو هیخب چ-

 :که به آن گاو چشم دوخته بودم، با همان ذوق گفتم  همچنان

 .که باهات از پشت تلفن حرف زد  یکه گفتم همزادته، همون  هیهمون گاو نیا-

 :و گفت دیکش  یبلند یبا صدا قیعم  ینفس
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 !ا ! نه بابا-

 :را به سمتش چرخاندم و گفتم سرم

 !بابا باور کنآره -

 :گفت  داد،یکه حرص خوردنش را خوب نشان م  یپر حرص زد و با لحن یرا به چشمانم کشاند و لبخند نگاهش

 .همزادت رو نشونت بدم یهامونیکه م  ستیجنگل ن نجایکه ا  فیح-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  قیعم  یاخم را به صورتم راه دادم. نفس  شیرا جمع و جور کردم و به جا لبخندم

 ...که تو  مونمیاگه من م-

 !آقا  دیخوش اومد-

. خاله کوکب سطل به دست دیبه سمت خاله کوکب چرخ مانیخاله کوکب حرفم ناتمام ماند و سر هر دو یصدا با
 :شد و گفت ترکیبا همان لبخند مهربانش به ما نزد

 .نجایا  دیایبا هم ب ادیبه بعد ز نی. از اشهیبهناز جان تنگ م یدلمون برا-

 :خاله کوکب زد و گفت یبه رو یلبخند اریداد

 .مدت هم بهناز مزاحمتون شده بود نیاگر ا  دیچشم، حتما. ببخش-

 :کرد و گفت  یکوکب اخم  خاله

 ینی. نگاه پر محبتش را به من کشاند و لبخند دلنشمیهم به ما کمک کرد و ممنونش شد یلیمزاحمت کجا بود؟! خ-
 .زد میبه رو

 :کوکب گفت  در جواب خاله اریداد

 ...خب پس خوشحالم که تونسته کمکتون کنه-

کرد   ترقیعم  یشد. رو به خاله کوکب لبخندش را کم دهیبه سمتش کش مانیکرد که نگاه هر دو  یاهیچند ثان یمکث
 :و گفت

 .نشده ریتا د میبر گهیتون دبا اجازه-

 :کوکب معترضانه در جوابش گفت  خاله

 .دیبعد بر ارمیبراتون ب یچا کی دینی! بشه؟یاآخه چه عجله-

 :و شوق گفتم یخوشحال با

 .دستتون درد نکنه خاله د،یهم بد یچا کیآره -
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 یزد و با لبخند میبه پهلو یاشد. با آرنجش سقلمه کیبرداشت که به من نزد یطور شیقدم به پهلو کی اریداد
 :که بر ل**ب داشت، رو به خاله کوکب گفت

 .میشیخوردن مزاحم م یچا یبراکه بعدا   نهیمنظور بهناز ا-

 :معترض گفت یکرد و با لحن  یاخم  اریکوکب به داد  خاله

 مگه؟ رهیگیخوردن چقدر وقت ازتون م یفنجون چا هیخب االن -

 :رو به خاله کوکب گفتم یمصنوع یبدجور درد گرفته بود با لبخند اریداد یاز سقلمه  میهم که پهلو من

باز هم  یحتما به زود یبرسه خونه، بهتره من هم زودتر برم که خونه رو آماده کنم ولچون ممکنه مادربزرگم زودتر -
 .میایم دنتونیبه د

 :زد و گفت تمندانهیرضا یلبخند اریداد

 .دینکن. شکمیایحتما هم م-

 :زد و گفت یکوکب به ناچار لبخند کمرنگ  خاله

 .دیایکه بازم ب  میمنتظرتون یول دیدونیهر طور صالح م-

 :تر کرد و گفتلبخندش را پررنگ اریداد

 .مینیبیرو م گریباز هم همد یانشاهلل به زود-

 :ام گفتمشده ترقیهم با لبخند عم من

 .دوست دارم یلیرو خ نجای. هم شما و هم ایبه زود امیمنم م-

 :که در دستم بود اشاره کردم و افزودم  ییهانگاهم به لباس با

 .قشنگ اند و دوستشون دارم یلیکه خ  برمیهم مها رو لباس نیتون ابا اجازه-

 :زد و گفت یاکوکب لبخند سخاوتمندانه  خاله

 .قابل تو نداره که بهناز جان! ببر، بپوش و ازش لذت ببر-

نگاهم  کهیراستش زدم. از او فاصله گرفتم و در حال یبر گونه یاشدم و بو*س*ه کیقدم به خاله کوکب نزد چند
 :زدم و گفتم یلبخند دادمیچرخ م د،یرسیاز عرق، براق به نظر م  یاهیال  ریه لبخندش که زب نیصورت مز یرا رو

 !ممنونم-

 :کرد و گفت  ترقیجوابم لبخندش را عم در

 !کنمیخواهش م-
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 :به نوسان در آورد و گفت اریمن و داد نینگاهش را ب سپس

 .نمتونیبب یبه زود دوارمیخدا به همراهتون باشه، ام-

. ده میروستا شد یو راه اریداد نیهر دو سوار ماش تیو در نها دینکش یطول ادیبا خاله کوکب ز مانیخداحافظ
 .سکوت را شکست اریسکوت برقرار بود. باالخره داد نمانیهمچنان ب یول گذشتیم نیاز راه افتادن ماش  یاقهیدق

 !ینکن یو زبون دراز یهمه وقت ساکت باش نیا  دهیبگو! از تو بع یزیچ هیخب -

 :فرستادم و گفتم رونیب یحرص نفسم را با فوت پر زور پر

 !ندارم که بگم یزیچ-

 !؟یشیم یحاال چرا عصبان-

 :آهسته گفتم  ییماند. با صدا یسرسبز مقابلش باق یاو نگاهش به جاده  یول دیبه سمتش چرخ سرم

 .نجایا  امیبازم ب خوامیم-

 :آنکه سرش را به سمتم بچرخاند گفت  یتر کرد. ببر جذابرخش را ده برا میبر لبش شکل گرفت و ن لبخند

 !شک نکن م،یایم-

کنارم چرخاندم و همچنان که به   یبر لبم شکل گرفت و چشم از او گرفتم. سرم را به سمت پنجره تیاز رضا  یلبخند
 :پنجره چشم دوخته بودم، گفتم یسبز آنسو یفضا

 .اریداد-

 بله؟-

 ده؟یداخل کلبه رو مادربزرگ کش یهایاون نقاش  یدونستیتو م-

 ؟یدیفهم یآره. تو چه جور-

 یحد هنرمند بوده و به خاطر دور نی! آخه چطور ممکنه مادربزرگ  من تا اشهیخاله کوکب بهم گفت. من باورم نم-
 !ش بوده رو ول کنه؟مورد عالقه یلیداشته و خ یادیکه توش استعداد ز  یهنر یهاش همهاز بچه

نگاهش کردم. چشم از فرمان گرفت و  یو متوقف شد. سرم را به سمتش چرخاندم و سوال دیکشرا کنار   نیماش
 .زد یسرش را به سمت من چرخاند. نگاهش را به چشمان منتظرم دوخت و لبخند کمرنگ

 دهیاحساساتش ناد  یرو طشیمح طیشرا ریها عالقه و استعدادش رو به خاطر تاثوقت یلیبهناز، آدم خ یدونیم-
و خانوم بزرگ  یگرفت  دهیرو ناد یکه پدر و مادرت روت داشتن نقاش  یری. مثالش خود  تو! تو به خاطر تاثرهیگیم

خودشون و زمان  حالشون رو  یبعد از اون حت هرو که داشتن و البت یهاش هنربچه یغم دور  ریهم به خاطر تاث
 .گرفتن  دهیناد
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 یو نگاهم را متوجه آن باز کردمیم یانگشتان دستانم باز  انداختم. همچنان که با  نییو سرم را پا دمیکش  یآه
 :کرده بودم، گفتم  هودهیب

اون   افته،یکه دور و برش اتفاق م  یزیبه هر چ توجهیبرسه و آدم بتونه ب انیگرفتن به پا  دهیناد نیا  شدیکاش م-
 .دوست داره رو انجام بده یلیکه خ  ییکارها

 !شهیم-

که تنها   یبودند دوختم و با لحن دیاز دستانم گرفتم و سرم را باال بردم. نگاهم را به چشمانش که پر از نور ام  چشم
 :چشمان او را داشت گفتم دیاز ام  یاکهیبار

 !شه؟یم یچطور-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .ع کردرو از نو با هم شرو زیهمه چ شهیرو درک کرده م طیشرا نیکه ا  یبا کمک کس-

 کنم؟  دایرو واسه مادربزرگ پ یکس  نیهمچ یخب چجور-

 !ستشده دای! اون پ؟یکن  دایپ-

 :چرخ داد و افزود میرا بر سر تا پا نگاهش

 ...من نشسته یروروبه قایو االن دق-

 :گفتم  دیپر از شک و ترد یام به خودم اشاره کردم. با لحناز تعجب گرد شد و با انگشت اشاره  چشمانم

 !؟یگیرو ممن -

 :حرکت داد. آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم نییبه پا دییتا یتر کرد و سرش را به نشانهرا پررنگ لبخندش

کدوم از   چیرو رها کردم و تازه ه یاحرفه یهاست نقاشبه مادربزرگ کمک کنم؟! من خودم مدت یاما من چطور-
 !مادربزرگ نبودن یهاینقاش یبه خوب هامینقاش

 د،یصورتم رس یمتر یصورتش به دوازده سانت یام گذاشت و سرش را جلوتر آورد. وقتشانه یگرمش را رو  دست
 :باال برد و گفت یدو طرف لبش را به لبخند

که مثل   یهست ی! تو تنها کسیشون رو تجربه کردمشابه طیو شرا یخانوم بزرگ هیکه شب  یهست یبهناز تو تنها کس-
 نکهیعالوه بر ا  یبکش ینقاش میاز قد  تریابهتر و حرفه یلیخ یتونی! تو هم میاریسر درم یخانوم بزرگ از نقاش

 یبکشه تا کمتر از احساسات منف ریش احساسات خوب و بدش رو به تصوخانوم بزرگ با هنر مورد عالقه یکمک کن
تعداد مشترکت با خانوم عالقه و اس  یکه به واسطه  یهست یو غم و دردش عذاب بکشه. از نظر من تو تنها کس

! خودت دیدر کنار هم حس کن بارنیا  یرو دوباره ول یتا هر دوتون اوج لذت و خوشبخت یکمک کن  یتونیبزرگ م
 !یهست تونیفعل رنگیب یایدن نیتنها راه نجات خودت و خانوم بزرگ از ا تو! ریرو دست کم نگ
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ام برداشت و شانه یدوخت. دستش را از رو شیروبهاز اتمام حرفش از من فاصله گرفت و نگاهش را به رو  پس
ه کنارم  دهیسرسبز پوش یکنارم به فضا  یاز پنجره  گرید یرا راه انداخت. چشم از او گرفتم و بار نیماش شده با م 

باز هم  کردیو از من درخواست م آمدیم خوششمن  یهایبود که مادربزرگ از نقاش نیهم ینگاه کردم. پس برا
 میهایاز نقاش  نیهم یداشت و برا یدر نقاش یابود که مادربزرگ هم سر رشته نیا  لشیبکشم! تنها دل ینقاش

بار که  نیا  دیبا دیبود! شا اریواقعا حق با داد دی! شاکردیم قیتشو دنیکش  یمرا به نقاش شهیو هم بردیلذت م
 اریآنچه داد  یاز همه  ی! و جداکردمیآغاز م  مانیهر دو یرا برا یدیقشنگ مشترک جد یزندگ دمیدیمادربزرگ را م
 !باشد؟ توانستیاز او م  یگرفتن نقاش  ادیکردن با مادربزرگ و   یباالتر از نقاش یگفت، چه لذت

مادربزرگ  یمن در خانه یبود که تمام امکانات نقاش نیبود. مشکل بزرگ ا اریداد یهاراه فکرم مشغول حرف تمام
 دهیکشیرنگ روغن م یهاینقاش یمادربزرگ که زمان یبرا دیبود که شا یمداد رنگجعبه  کیو  یدفتر نقاش کی

من با همان ابزار  یهایچون از نقاش یبه او ندهد! از طرف یحس جالب یدر دفتر نقاش یبا مداد رنگ یاست نقاش
 .من وجود داشت یمیقد یو دفتر نقاش یبا مدادرنگ اشیآغاز نقاش  یبرا یدیام  یجا آمدیآالت محدود خوشش م

 !میدیرس-

کرد گرفتم و سرم را   رییمادربزرگ تغ یخانه یبه کوچه شیآنسو  یمنظره یاز پنجره که اصال متوجه نشدم ک    چشم
 :زد و گفت یلبخند میچرخاندم. به رو اریبه سمت داد

 !یتو فکر بود یلیخ-

 .آره، تو فکر حرفات بودم-

 :پر ذوق گفت یا لحنو نگاهش کنجکاوتر شد و ب ترقیعم  لبخندش

 خب؟-

 :زدم و گفتم یجوابش لبخند در

 !امروزت ازت تشکر کنم  یچطور بابت حرفا دونمینم-

 :گفت  زدندیبرق م طنتیکه از ش  یتر کرد و با چشمانپررنگ طنتیرا با ش لبخندش

 ؟یکنیم ،یکه به حرفام عمل کن  نهیخب من عاشق مورد تشکر واقع شدنم! اما فعال مهم ا-

 !حتما کنمیکردم و گفتم: آره، م  ترظیرا غل لبخندم

 :زد و گفت میبه رو یچشمک

 .نمیتو و خانوم بزرگ رو بب یهایخانوم بزرگ نقاش یخونه یوارهایکل د  یکه رو  َامیپس منتظر روز-

 :زدم و با شوق گفتم اقیپر اشت یلبخند

 !بشه اون روز یچه روز قشنگ یوا-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش
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 !شهیصد البته قشنگ م-

 :و گفتم دمیکش  قیعم  یرا باز کردم. نفس نیدر جوابش زدم و با دستم در ماش ییدندان نما لبخند

 .! فعال خداحافظاریازت ممنونم داد  زیبابت همه چ-

 .خداحافظ-

 :باال آورد و افزود میرا جلو دستش

 .سالم  منم به خانوم بزرگ برسون-

 .باشه حتما-

به او نگاه کردم و  نیماش یشدم و در را بستم. از پشت پنجره ادهیکه بر لبم جا خوش کرده بود پ  یهمان لبخند با
هم در پاسخم دستش را باال آورد و  اریحرکت دادم. داد نیبه طرف یدستم را باال آوردم و به عالمت خداحافظ

مادربزرگ اشاره  یذاشت و با نگاهش به در خانهکرد. پس از چند لحظه دستش را بر فرمان گ  ترقیلبخندش را عم
باز کردم و وارد شدم  دیکه در را با کل  یمادربزرگ رفتم. تا زمان یرا از او برگرداندم و به سمت در خانه میکرد. رو

دست  اریداد یباز در برا یاز گوشه  گریبار د کی اطیهمانجا متوقف و به من چشم دوخته بود. پس از ورودم به ح
قدم  اطیرا راه انداخت و از من دور شد. در را بستم و در ح نیزد ماش میبرا یدادم و او پس از آنکه بوق تکان

بکاهم. پس از  جانیگذاشتم که بر تندتر شدن تپش قلبم از شدت ه  امنهیسمت چپ س یبرداشتم. دستم را رو
 دیمادربزرگ که شد یخانه اطیح یرا رو همکه پر از حس خوب بر لبم مانده بود، نگا  یچند لحظه با همان لبخند

 :گفتم  یپر انرژ ییدلتنگش شده بودم چرخ دادم. با صدا

 !واسه اومدن مادربزرگ میخودمون رو آماده کن میبر-

بلندتر شده  یکم  میخوب خودم را نگاه کردم. موها یبهداشت سیسرو ینهیکوتاهم زدم و در آ  یبه موها یاشانه
 یبرا یخوب یهارنگم هم انتخاب دیگشاد سف  یگشاد قرمز و شلوار ورزش  شرتیت دند،یرسیو تا اواسط گردنم م

جز  یکار خاص  دمیکه به خانه رس  ی. از وقتدندیرسیما از هم به نظر م یهفته دور کیاستقبال از مادربزرگ بعد از 
فردا ظهر و البته  قایهم دقخانوم، آن  یو حمام رفتن انجام ندادم و البته با دو خبر خوب بازگشت زر دنیخواب

 .شاد شدم اریبس گریساعت د کیآمدن مادربزرگ تا 

با مادربزرگ  ینقاش یکه برا  ییهابه برنامه کردمیرا برانداز م میهاو از سر تا شانه ستادهیا  نهیآ  یکه جلو  همچنان
 :و با شوق گفتم دمیدر خانه از جا پر یبودم که با صدا االتیفکر و خ نیهم ری. درگکردمیبودم فکر م ختهیر

 !دنیآخ جون رس-

به سمت در رفتم. پس از باز کردن  زدمیم زیر یهابا دستانم بشکن یاز شدت شوق و شاد  کهیدوان در حال دوان
 کیگره خورد. با ذوق   دیباریم یمادربزرگ که از نگاهش مثل نگاه من دلتنگ یبایدر، نگاهم به چشمان درشت و ز

 :گفتم  کردمیم ترظیجلوتر رفتم و همچنان که لبخند شکل گرفته بر لبم را غلقدم 

 !سالم مادربزرگ-
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خوب  یدادم و بو یدلتنگ آغوشش بودم، خودم را در آغوش گرم و نرمش جا دیرا باز کرد و من که شد دستانش
 .عطرش را با لذت تا عمق وجودم فرستادم

 :گفت  یابر سرش مرتب کرد و با لحن بامزه ی. مادربزرگ چادرش را کممیآمد  رونیاز چند لحظه از آغوش هم ب  پس

 ؟یکه به آب نداد  یدسته گل-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .راحت التونینه، ندادم! خ-

 :عمو از پشت سر مادربزرگ آمد که گفت  یصدا

 !بهناز میمهمون نجایکه تا فردا صبح ا  ریبگ لیما رو هم تحو-

مهربانش به  شهیبار تنها آمده بود و با لبخند مثل هم نیکه ا  دمیرا کج کردم و از کنار مادربزرگ عمو را د خودم
 :کردم و گفتم  ترقی. در جوابش لبخندم را عمکردیمن نگاه م

 !به چشم یا-

*** 

 :مادربزرگ گذاشتم و گفتم یرا جلو امینقاش دفتر

 .من زیپراسور نمیمادربزرگ ا دییدارادادان! بفرما-

گردش   نکیگذاشتم و نگاهم را به مادربزرگ که با انگشت  دستش ع  یرا هم کنار دفتر نقاش میهایمداد رنگ یجعبه
از دستانش بود گرفت و به   یکیکه همچنان در   یبافتن یهالیو نگاهش را از آن م کردیجا مجابه اشینیب یرا رو

 :را تا صورت من باال آورد و گفت نگاهشگذاشتم کشاند، دوختم.   شیکه جلو  ییهایدفتر و مدادرنگ

 ؟یبکش یمن نقاش یبرا یخوایم-

جواب  "نه" به او بدهد اما با  توانستیاز من بود نم  ریهم غ یحرفش کرد که هر کس یمهیضم نیدلنش یلبخند
 :زدم و گفتم یحال در پاسخش لبخند نیا

 .دیبکش یشما برام نقاش خوامیدفعه م نیا  یول کشمیبعدا براتون م-

 :چشمانش را گرد کرد و با تعجب گفت مادربزرگ

 !من؟-

 :حرکت دادم و گفتم نییبه پا دییتا یکردم و سرم را به نشانه  ترقیرا عم لبخندم

 میامروز تصم  گهید یول دیبکش یبهتون بگم نقاش خواستیخونه دلم م نیدیکه رس  شیبله، شما! از دو روز پ-
 .کنم  یم رو عملگرفتم خواسته
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 :تکان داد و گفت نیسرش را به طرف مادربزرگ

 !ستمیبلد ن دنیکش  یمن که اصال نقاش-

 :را به چشمانم دوخت و گفت اشیدستش را گرفتم و کنارم گذاشتم. نگاه سوال یکاموا  یهالیم

 !د؟یحم یکنیم یکار دار  یچ-

 یمیتر کردم و با لحن مالدست راست مادربزرگ گذاشتم و در چشمانش نگاه کردم. لبخندم را پررنگ یرا رو دستم
 :گفتم

 .دیکه دوباره شروعش کن  خوامیو م دمیخودم د یهارو با چشم نی! من ادیبلد دنیکش  یشما نقاش-

 :گفت  یمادربزرگ گردتر شدند و با ناباور چشمان

 !یزنیحرف م یاز چ  هممفی! نمدیحم ستمیمن اصال بلد ن-

 :پشت گوشم را خاراندم و گفتم یدست آزادم کم با

 .نیاریب ادیکمکتون کنم دوباره به   تونمیرفته باشه اما من م ادتونی دیخب شا-

 ...دیاما حم-

 :مادربزرگ حرفش را کامل کند و گفتم نگذاشتم

 .میشروع کن دیایخب ب-

 یرا هم برداشتم و جلو یمدادرنگ یرا باز کردم. جعبه هایمدادرنگ یمادربزرگ گذاشتم و در  جعبه یپا یرا رو دفتر
 :دست مادربزرگ آوردم و گفتم

 .دیخب شروع کن-

 ...دیحم یول-

 .نمیقشنگتون رو بب ی! دوست دارم نقاشگهید دیارین یمادربزرگ اما و ول-

 :از غم گفتپر   یانداخت و با لحن  نییسرش را پا مادربزرگ

 .بکشم یحال و هواش رو ندارم که نقاش میهم مثل قد گهی! ددمینکش یوقته نقاش یلیمن خ دیحم-

و  دیدار یابهش عالقه نقدریهست که ا یهنر یمادربزرگ؟! چرا وقت دیآخه چرا حال و هواش رو نداشته باش-
 !د؟یکنیش محروم مخودتون رو از تجربه د،یهست یاتوش حرفه

 :گفت  وسانهیما اورد،یآنکه سرش را باال ب  یب مادربزرگ

بعد از  یبکشم، وقت یباز هم برات نقاش یگفتیو م یکردیم فیتعر یلیمن خ یهایاز نقاش  شهیچون تو که هم-
کار   نیوقتم رو با ا گهید یرو بهت نشون دادم گفت هامیاز نقاش  یکیو من  یاز تهران برگشت  یمدت طوالن هی
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 یدرد کیببافم که به  یهام بافتنو عروس امهبچه یبرا دن،یکش  ینقاش یبه جا یتلف نکنم. تو خودت گفت هودهیب
 ...بخوره

وحشتناک در مادربزرگ  رییتغ نیا  لی! پس بابا دلفتندیب رونیبود از حدقه ب کیگرد شدند که نزد  یبه حد چشمانم
بابا و ما  یهاگردنتمام شال نیهم یبافتن بود! اصال برا یدر حال بافتن شهیبود! پس به خاطر بابا، مادربزرگ هم

مرا گرفت، مادربزرگ را از  یدنبال کردن عالقه یکه جلو  ررا مادربزرگ بافته بود! آخر بابا چطور توانست همانطو
 !بزرگش منع کند؟ یعالقه

 !ش نکردمرو فرامو یکه به من زد  ییبکشم! من هنوز حرفا یاز من نخواه نقاش  گهید دیپس حم-

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 شهیهم دیرو که با ییزهایچ قایها دق! اصال چرا ما آدمدیها رو فراموش کنهمون حرف دیبا قایاتفاقا شما دق-
مون حافظه یرو تا آخر عمر تو میفراموش کن عیسر دیرو که با ییزهایچ یول میکنیبمونه رو فراموش م ادمونی

 !برهیتا آخر عمرمون زمان م میفراموش کن دیکه با  ییزهایچون فراموش کردن چ! م؟یدارینگه م

 .دیکش  یبود آه نییکه سرش پا  همچنان

 د؟یبه من نگاه کن شهیمادربزرگ م-

 :زدم و گفتم شیمطمئن به رو یباال آورد و نگاه منتظرش را به من دوخت. لبخند یرا به آرام سرش

 .و هم تشکر کنم فیهم تعر دیکه بکش  یتا آخر عمرم از هر نقاش دمیمن االن قول م-

 :کردم و گفتم  ترقیعم  یبخش نانیدر نگاه مردد مادربزرگ، لبخندم را به طرز اطم دیاز ام  یاکهیبار دنید با

 .دمیقول م-

 :شده بود، گفت ختهیکه با شوق آم  یدر جوابم زد و با لحن یلبخند کمرنگ مادربزرگ

 !تره؟بافتن کم ارزش یاز بافتن  یکنیکر نمف گهید یعنی-

 .هنرتون رو و لذت ببرم نمیبب دیالبته که نه! پس بکش-

 یمداد آب کی امیمداد رنگ یکشاند. از داخل جعبه  یکرد و نگاهش را از من به دفتر نقاش  ترقیرا عم لبخندش
 :برداشت و گفت رنگیآسمان

 دادم؟یم ادی یبهت نقاش یبچه بود یوقت ادتهی-

 .را آغاز کند اشینقاش دنیجوابش سکوت کردم و منتظر ماندم کش در

 :مداد را آهسته و نرم بر وسط کاغذ به حرکت در آورد و گفت نوک

 !بکشم! چقدر زمان زود گذشت یکه باهات نقاش  یبود نیها عاشق ااون موقع-
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دفتر بود، دوخته  دیرنگ در وسط کاغذ سف یبآ  یمحو یمادربزرگ که فعال فقط هاله یکه نگاهم را به نقاش  همچنان
 :بودم گفتم

 .کنهیم رییماست که تغ قیزودتر از زمان، اخالق و عال یول گذرهیزود م یلیزمان خ-

 :کرد و گفت  دییحرف مرا تا نییبا حرکت سرش به پا مادربزرگ

 .کنندیم رییاز گذر زمان تغ  ترعیسر یلیها خآره، آدم-

 :آهسته گفتم  ییمادربزرگ گذاشتم و با صدا یتپل و نرم و گوشت یشانه یرا رو سرم

و هنوز  دیدیرو م میخوب قد ی. هنوز هم بودیا! هنوز هم همون مادربزرگ مهربون گذشتهنیشما عوض نشد یول-
 !مونده یلبخندتون باق یتو میقد یقلبتون و اون مهربون یتو میهم اون محبت قد

 :گفت  یبتو با لحن پر مح دیکش  قیعم  ینفس

تهران  یول یبود یبا مرام یته تغار شهیتو هم دی! حمیبا معرفت شد میخوشحالم که تو هم دوباره مثل قد یلیخ-
 .یشد میخوشحالم که دوباره مثل قد یلیرفتن عوضت کرد. خ

 :که بر لبم مانده بود گفتم  یرا بستم و با همان لبخند چشمانم

 .شما عوضش کنم یتار مو کیبا  ستمیشمام. کل تهرانم بدن دستم، حاضر ن شیخوشحالم که االن پ یلیمنم خ-

شد و  ترقیکردند. لبخند بر لبم عم  نییسر مرا باال و پا یهم با لرزش اندک شیهاکه شانه  دیخند زیر یکم  مادربزرگ
 .مادربزرگ شادتر هم شدم یبا صدا

 پدرسوخته؟ یشد طونیباز ش-

 :پرغرور گفتم یلحن با

 !بودم و هستم مادربزرگ طونیش شهیمن هم-

که   یایبه نقاش بردمیبه سر م یداریام در خواب و بمادربزرگ بود و با چشمان بسته یشانه یکه سرم رو  همچنان
 یلیداشتم و البته خ یادیشوق ز دنشید یفکر کردم. برا نمیکامل شد، آن را بب  یو قرار بود وقت دیکشیمادربزرگ م

خودم، مادربزرگ را متقاعد  یو افکار هر روزه اریداد یهر روزه یهاخره توانستم بعد از تماسخوشحال بودم که باال
 .من بکشد یدر دفتر نقاش یبا مدادرنگ ینقاش کیکنم که 

اش شانه یشدم و سرم را از رو داریمادربزرگ از خواب سبکم ب یچقدر زمان گذشت که ناگهان با صدا دانمینم
 .برداشتم

 چطوره؟ نیتموم شد! بب دیحم-

که با مهارت تمام با   یریمادر بزرگ کشاندم. رد نگاهش را دنبال کردم و به تصو اقیُگنگم را به چشمان پر اشت  نگاه
 نیزنده که ا یبود نگاه کردم. آب دهانم را قورت دادم و شگفت زده از آن نقاش دهیکش  امیبر دفتر نقاش یمدادرنگ

 :قرار داشتم، گفتم ایدر مقابل در قایکه انگار دق  دادیحس را م
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 !بکشه؟ یاالعادهفوق ینقاش نیهمچ یبا مدادرنگ ی! آخه چطور ممکنه کسدیاالعادهمادربزرگ شما فوق یوا-

 :زد و با ذوق گفت یدر جوابم لبخند مادربزرگ

 .ستین یهم اونقدرا عال نیا  دونمیو م دمینکش یوقته نقاش یلی! خدیاوه خجالتم نده حم-

 !هیعال  یول-

 .خانم همزمان شد یزر یشدن لبخند بر ل**ب مادربزرگ با آمدن صدا ترپررنگ

 ارم؟یبعد سفره بندازم و ب ای دیخوریست. االن مخانوم، بهناز خانوم غدا آماده-

*** 

 !؟یچ-

 :و جواب داد دیخند زیر یکم

 .یارس میدنبالت که بر امی! امروز عصر آماده باش بگهید یدیکه شن  نیهم-

 :و گفتم دمیکش  امیشانیپ یدستم را رو کف

 !آماده باشم  یگفتیم شیاز چند روز پ  ؟یدیخبر م ییکهوی نقدریآخه چرا ا-

 .پسندمیرو هم م تیمن بدون آمادگ ری! حاال سخت نگهایریبگ لیمن رو تحو یخوایم یلیخ نکهیاوه مثل ا-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !؟یزودتر خبر بد دیاصال من امروز وقتم پر بود، نبا  دی! شاریبگ لیکمتر خودت رو تحو-

 .یکن  شیواسه من خال یتونیخب م-

 چرا اونوقت؟-

 !میدیرو ند گهیست همدهفته کیچون -

 :گفتم  طنتیو با ش دمیکش  قیعم  یرا از گوش راستم فاصله دادم و بر گوش چپم چسباندم. نفس لمیموبا

 دلت برام تنگ شده؟ یبگ یخوایم-

 !یاریخودت نم یبه رو یول ییدلش تنگ شده تو شتریکه ب  یمسلما اون-

 :و پر خشم گفتم دمیکش  یپوف

 !درصد کیفکر کن -

 :و گفت دیخند زیر یکم

 !مطمئنم صد در صد کنم؛یفکر نم-
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 :زدم و گفتم یپوزخند

 !باش الیخ نیبه هم-

رو شروع  یدوباره نقاش یکمک کرد  شیاز پنج روز پ  نکهی! تازه راجع به خانوم بزرگ و اتهیواقع ست،یکه ن  الیخ-
 . چطوره؟میزنیکنند هم حرف م

 :گفتم  یرا تا بناگوشم باز کرد. با لحن سست و پر ذوق شمین قیعم  یلبخند شیرفت و به جا میاز ابروها  اخم

 برام؟ یخریهم م یبستن-

 کردمیحس م یچرا تازگ دانمیکرد. نم  رتقیو لبخندم را عم دیچیدر داخل گوشم پ یاش از پشت گوشخنده یصدا
 :اش بند آمد و گفتخنده قهی! پس از چند دقشدمیاز پشت تلفن غرق لذت م  یحت شیهاخنده یصدا دنیاز شن

 گه؟ی! امر دخرمیمعلومه که م-

 :که بر لبم مانده بود گفتم  یبا همان لبخند یتمندیو رضا یمملو از شاد یلحن با

 .ستین ی! عرضیمرس-

 .خانوم بزرگ منتظرتم یدر خونه یپس ساعت پنج عصر جلو خب-

 .. فعالنمتیبیباشه، م-

 .فعال خداحافظ-

 .خدانگهدار-

که قرار   شیپ یچرا مثل هفته دانمیرا کنار گوشم نگه داشته بودم. نم لمیمن همچنان موبا یقطع شد ول تماس
که تپش   یجانیداشتم؛ ه جانیبزرگ عمل کنم، هبه مادر دنیکش  یدوباره نقاش یبرا اریداد یبود طبق خواسته

 .داشت یشدن لبخندم را در پ قیتند قلبم و عم

 .ناهار دیایخانوم ب-

 کیاتاقم گذاشتم. با   یطاقچه یرا از گوشم فاصله داده و رو لمیموبا آمد،یم ییرایخانم که از پذ یزر یصدا با
دار پهن شده بر کوچک گل  یبه دست کنار سفره ریخانم که کفگ یرفتم. زر ییرایبلند شدم و به پذ عیحرکت سر

 :زد و گفت حیمل یلبخند دنمینشسته بود، با د نیزم

 .ناهار خانوم دییبفرما-

 میهاهیتا اعماق ر داد،یخوب برنج پخته شده و خورش بادمجان را م یکه بو  ییاز هوا  یمیحجم عظ قیعم  ینفس با
 :فرو بردم و با لذت گفتم

 .میدستتون درد نکنه که بازم مهمون شاهکاراتون-
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مادربزرگ که با لبخند مهربانش به من چشم دوخته بود نشستم و سرم را به سمتش چرخاندم. همچنان که در  کنار
 :گفتم  کردمیها داشت، نگاه مدر آن یسنش هنوز هم افسون آرام بخش خاص نیکه با ا  شیهاچشم

 .قشنگ شهیشنگ بود مادربزرگ! مثل همق یلیخ هاتونیامروز هم نقاش-

 :زد و گفت یدر جوابم لبخند مادربزرگ

 !یرو گفت نیهم شون،یدید یصبح هم وقت-

 :کردم و گفتم  ترقیرا که بر ل**ب داشتم عم یلبخند

 !گمیشده صد بارم م-

 .دیخند زیر یتر کرد و کملبخندش را پررنگ مادربزرگ

 .خانوم بزرگ دییبفرما-

 ترظیشد. لبخند بر لبش غل دهیخانم به سمتش گرفته بود کش یکه زر  یمادربزرگ از من به بشقاب پر از برنج نگاه
 :گفت  گرفت،یخانم م یظرف را از دست زر کهیشد و در حال

 .کنهیهنرت آدم  گرسنه رو خوشحال م شهی! مثل همیزر یمرس-

گرام را من تمام و کمال   یبه معده یدگیمادربزرگ به غذا و رس ی. عالقهدمیخند زیدهانم گذاشتم و ر یرا رو دستم
 خوردمیبه ارث برده بودم، هر چقدر هم که م شتریچون خوشبختانه ژن بابا را ب یاز خودش به ارث برده بودم ول

 .شدمیآنچنان چاق نم

 .دییخانوم بفرما-

پنهان نداشت، برداشتم و بشقاب  یبرا یزیه چام بند آمددهانم که حال که خنده یخانم دست از رو یزر یصدا با
نبودن  یخوشمزه پس از آن مدت طوالن یکه به سمتم گرفته بود را از دستش گرفتم. خوردن آن غذا  یپر از برنج

ها بازگشت از آن  یکی شکین هفته را نام ببرم بیا  یهااتفاق  نیخانم واقعا لذت بخش بود. اگر بخواهم بهتر یزر
بود. هر چند  رشینظیمادربزرگ و لذت بردن من از مهارت ب یروزانه دنیکش  ینقاش یگریخانم به خانه و د یزر

 گریبافتنش بکند، خودش معتقد بود حال د یبافتن نیگزیرا جا یبهتر است مادربزرگ نقاش گریمن معتقد بودم د
 یشب رها کند لذا هنرها کیول است، به است که به انجام دادن آن مشغ  یادیز یهارا که سال یکار  تواندینم

و فوتبال تماشا کردن است،  لمیو ف دنیخوردن، خواب میهنرها یو باق یاش برخالف من که تنها هنرم نقاشروزانه
 .متنوع است

و  دمیهفته که اصال او را ند کی نیشد. بعد از ا دهیکش  اریفکرم به داد میکه مشغول غذا خوردن بود  همچنان
 م،یتنگ شده بود و البته اگر از حق نگذر یلیآنکه سر به سرش بگذارم خ  یبا او حرف زدم دلم برا یفقط چند بار تلفن

 .بود دهتنگ ش یلیدرشتش هم خ یفندق یهاخودش و آن چشم یدلم برا

خواب  یرابه جمع کردن سفره کمک کردم و پس از آن، ب یو پس از اتمامش کم دیطول نکش ادیز مانیغذا  خوردن
خدا وسط اتاق پهن بود و زحمت جمع و دوباره پهن کردنش را  یشهیعصرانه به اتاقم رفتم. رخت خوابم را که هم
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حرکت بر آن پهن کردم.  کیرفتم. خودم را با  شآهسته به سمت  ییهانگاه کردم و با قدم دادم،یام نمبه تن خسته
فکر  اریاتاق چشم دوختم و به فکر امروز عصر و قرارم با داد  دیفبودم، به سقف  س دهیهمچنان که طاق باز دراز کش

و  دمیکش  ی. آهساختمیاز آن م  یخوب یخاطره دیو قطعا با رفتمیم یبار بود که با او به سار نیاول  نیکردم. ا
 :گفتم

 بپوشم؟ یحاال چ-

 کردمیبه لباس فکر م یمسخره خودم را لعنت کردم. جور یلباسیحس ب نیو با ا دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با
 یفرق گریبود و د دهیو ُتنبان هم د رپوشیمرا با ز اریبروم، حال آنکه داد یمهم یقرار است به مهمان ییکه گو

 ینصف دستان پهن و مردانه یکوچکم که حت  دستاننداشت چه بپوشم. دستانم را باال بردم و نگاهم را به پشت 
 :دوختم و گفتم شدند،یهم نم اریداد

 !بپوشم یمهمه که چ یول-

کردن بلند   الیساعت فکر و خ کیفکر کردم که خوابم نبرد. پس از  دنیپوش یام برانداشته یهابه لباس آنقدر
 یول نشاندیتا اواسط گردنم، عرق بر گردنم م شانیاعصاب خرد کنم که بلند  یشدم و نشستم. دستم را در موها

 :ها را بست، فرو کردم و پر حرص گفتمآنقدر بلند نبودند که بتوان آن

 !شهینم ینطوریدارم. ا ییچه لباسا نمیبب دیبا-

اتاقم رفتم. آنقدر خسته   یواریشش ماهه چهار دست و پا به سمت کمد د ینازکم را کنار زدم و مثل نوزاد یپتو
 .تا کمد را نداشتم و راه رفتن ستادنیبودم که حال بلند شدن و بر پا ا

که دلم   ییکه از تهران آورده بودم چرخ خورد. از آنجا  یکم  یهالباس نیکه در کمد را باز کردم، نگاهم را ب  نیهم
داشتم حتما رنگ قرمز در  میتصم اورم،یرا در ب اشیضد سرخ یقهیبا آن سل اریخوب حرص داد خواستیم

را  یچند دست تیکمدم نگاه کردم و در نها  اخلد  یهابه لباس یاقهی. فکر کنم ده دقدیبه چشم آ ادیز میهالباس
ها را بپوشم و پرو کنم تا تر از آن بودم که بخواهم بلند بشوم و تک تک آنانتخاب کردم. با آنکه خسته  یچشم

با و  دمیبلند شدم و تک تکشان را پوش یپرو کردن نشدم. لذا به سخت الیخیعصر انتخاب کنم، ب  یرا برا یکی
دوباره بر سر  یحال یها را با بلباس یهمه کهیدر حال تیام با تمامشان عکس گرفتم. در نهایگوش  یسلف نیدورب

 :ل**ب گفتم  ریگذاشتم و به داخل کمد برگرداندم، ز  یجالباس

 !بپوشم؟ یبراش چ دمیم تیاهم  نقدریآخه چرا ا-

 یگریپس از د یکیرا  لمیداخل موبا یها. عکسرخت خوابم رها شدم یو پس از بستن در کمد، رو دمیکش  یپوف
دادم  حیترج دم،یخوابیم یبهتر را انتخاب کردم. با آنکه بهتر بود کم ینهیاز آن چهار گز  یکی تیرد کردم و در نها

 .مزودتر به حمام بروم و آماده شدنم را هر چه زودتر آغاز کن

در آنجا  یکنسرت مفر ح  خواندم،یخودم م یدوش برا ریکه ز  یمتنوع یطول دادم و با آوازها ادیکردنم را ز  حمام
دادن به کنسرتم را کردم.  انیاز حمام و پا  متیقصد عز گهیکه د  گذشتیم یساعت کیبرپا کرده بودم. فکر کنم 

 :گفتم  کردم،یهمانطور که خودم را با حوله خشک م
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 !هارمیگیم لتیدارم تحو یادیز یُدک-

رفتم. همچنان که به سمت  رونیخنک از حمام ب یو تنبان رپوشیز دنیانداختم و پس از پوش  نییباال و پا یاشانه
 :کنم، گفتم  زانیآن آو  یام را روتا حوله رفتمیم اطیبند کنار ح

 .بدم و مرتبشون کنم ییصفا کیسرم هم  یتارزان یبه موها دیخب فکر کنم با-

کرده و در   یکه زمان استراحت همه آن را خال  یخال ییرایه پذشدم. ب ییرایپذ یحوله بر بند، راه ختنیاز آو  پس
فکر  نیدور اتاقم راه رفتم و به ا یانداختم و به اتاقم رفتم. کم  یبودند، نگاه دنیو فرهاد د نیریحال خواب ش

 توانیگرم کردن م  یبرا یجز اتو و بخار یمادربزرگ که سشوار موجود نبود، از چه دستگاه یکردم که در خانه
نداشت که نداشت! با  یادهیفا ابم،یسشوار ب یبرا ینیگزیجا دیاستفاده کرد. هر چه مغزم را به کار انداختم تا شا

 :انداختم و گفتم  نییباال و پا یاشانه یالیخیب

 .میبر دیبا دهیخب پس مو ژول-

قرمز  یش کی دنیکردم. با د  را از کنار بالشتم برداشتم و آن را باز فمیرخت خوابم نشستم و ک یرو یحوصلگ یب با
 :رنگ در وسط آن چشمانم گرد شدند و با ذوق گفتم

ل-  !دمیکه از مترو خر  یآخ جون! ت 

که   ییگل سرها  انینگاه من به آن تل قرمز رنگ در م دن  یفروش در مترو با دکه دخترک دست  یروز ادی به
را  میکرد افتادم. با آنکه آن روز چون تازه موها  دشیبه سراغم آمد و با اصرار فراوانش مرا وادار به خر فروخت،یم

به نظر  تیاهم  یب روزیکه د  یزیامروز با همان چ  دند،یرسیبه نظر م تیاهم  یب ییزهایچ نیکوتاه کرده بودم و چن
 .افتمینجات  دیرسیم

اش با روشن شدن صفحهطاقچه برداشتم.  یرا از رو لمیرا کنار بالشتم گذاشتم. بلند شدم و موبا فمیزدم و ک یلبخند
ثابت ماند. با انگشت دستم آن پاکت نامه   دادیم دیجد امکیکه خبر از پ  یاکوچک پاکت نامه  ریتصو ینگاهم رو

ذوق از نگاهم رفت و  ن،یتریاز و  امکیو دو پ رانسلیا  از  امکیسه پ دنیباز بشوند. با د میهاامکیرا فشردم تا پ
 :حوصله گفتم یلبخندم محو شد. ب

رو  رانسلیا  یهاامیکه پ  یاون  نمی. به نظرم برم ببخوادیخاطرمو م یلیخ رانسلیا  نکهی! اما مثل اارهیفکر کردم داد-
 .به من وفاداره و ارادت داره نقدریکه ا  هیک  دهیبه من م

خواب  یمانده بود و کم یادیوقت ز گریرخت خوابم رها شدم و نگاهم را به سقف دوختم. تا دو ساعت د یرو
 :و گفتم دمیبلند کش یاازهینبود. خم یانهیام بد گزچشمان خسته یبرا

 .زنمیم یُچرت کیپس -

 .رفتم قیعم  یبه خواب میهاشدند و با بسته شدن چشم نیسنگ میهاآرام پلک  آرام

*** 

 .دهیماس ماَسکت چشه که داره صدا م نیا  نیشو بب داریب دیحم-
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 :خواب آلوده گفتم ییخوردم و با صدا یدر رخت خوابم غلت یکرخت  با

 شده مادربزرگ؟ یچ-

 .دهیماس ماَسکت صدا م نیا  گمیم-

 یکرد. به سخت  کیبه من نزد دیکشیام خط مآهنگ پت و مت  زنگش بر اعصاب خواب آلوده  یرا که صدا لمیموبا
را به سمتم گرفته بود،  لمیغلبه کردم. نگاه ُگنگم به مادربزرگ که در دستش موبا  نمیریچشم باز کردم و بر خواب ش

 .را به گوش چپم چسباندم لیرا برقرار کردم و موبا سرا از دستش گرفتم. تما لیافتاد. دستم را جلو بردم و موبا

 دنبالت؟ امیخانوم بزرگ م یدر خونه یجلو گهیربع د کینرفته که  ادتیاعظم!   یسالم بر لُنگ-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !گه؟یربع د کی-

 .امیبه سر و صورتت بزن که دارم م یآب  کی! پاشو یاز صدات معلومه که خواب بود-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 د؟یایم دیکه دار  میپهن کن نیخوایفرش قرمز هم م باشه،

خانوم بزرگ به  یدر خونه مونیبعد یدارهای. در دیسار میچون قراره بر ستین یازیفعال به فرش قرمز ن گهینه د-
 .میکنیفرش قرمز هم فکر م

 !ریبگ لیخودت رو تحو شتریب-

 .یحاضر باش رسمیم ی. خب برو آماده شو که وقترمیگیحتما م-

 .نمتیبیباشه، م-

 .فعال-

 .فعال-

 یرفتم و صورتم را خوب شستم. وقت یبهداشت سیسرو مادربزرگ به ینگاه سوال یقطع شد و من با دو جلو تماس
که بر ل**ب داشت به من   یحیبه اتاقم برگشتم مادربزرگ همچنان کنار رخت خوابم نشسته بود و با لبخند مل

 :گفتم  کردمیخشک م یزدم و همچنان که صورتم را با دستمال کاغذ شیبه رو یچشم دوخته بود. لبخند

 شده مادربزرگ؟ یزیچ-

 :گفت  یاکرد و با لحن بامزه  ترقیلبخندش را عم مادربزرگ

 ؟یواسش ذوق کرد نقدریکه ا  ینیاالن بب  یخوایرو م یکلک! ک  یا-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم
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 !من ذوق کردم؟-

 :حرکت داد و گفت نییبه پا دییسرش را به عالمت تا مادربزرگ

 !آره، خود  تو-

 :زدم و گفتم قیعم  یلبخند

 !مادربزرگ ستین نطوریا-

 :گفتم  کردمیرا از مادربزرگ گرفتم و در کمدم را باز کردم. همچنان که پشت در کمد لباس عوض م نگاهم

هاتون رو به موقع که قرص  دیشد، شما شامتون رو بخور ریبرگردم مادربزرگ؛ اگر د ریکم د  هیامروز عصر ممکنه -
 .دیو شب به موقع بخواب دیبخور

 :در جوابم گفت مادربزرگ

 !دیحم هیخبر ی! معلومه که حسابیخوریشام م هایما با بعض یبه جا گهیباشه، حاال د-

 :کوتاه سر دادم و گفتم  یاخنده

 !نه، اصال مادربزرگ-

 رنگ با طرح یگشاد مشک  ینازک ساده یانداختم. با آن مانتو  میهابه لباس یآمدم و نگاه  رونیپشت در کمد ب از
رنگ و شال  اهیس یبود، شلوار لوله تفنگ میران پا یکه قدش تا رو  شیهاگل رز سرخ بزرگ بر پشت سر شانه  کی

به خودم نشان  کیشصتم را به عالمت ال شت. انگدمیرسیقرمز رنگم خوب به نظر م یهابا طرح یمشک یساده
را با آن عقب زدم و البته  میرا از کنار بالشتم برداشتم. از داخل آن، تل قرمز رنگ را برداشته و موها فمیدادم و ک

با نوک کندش داخل چشمانم  یمانده بود را برداشتم و به آهستگ یمتر از آن باق یمداد چشمم را که تنها پنج سانت
متر  یسانت میکه هر بار تراش کردنش حدود ن  یینجاپرتش کردم. از آ فمی. در آن را بستم و داخل کدمیرا مداد کش

هاست تراشش است، مدت  لیکردن کار حضرت ف  شیتر آراقد کوتاه نیو با مداد از ا کندیاز قدش را کمتر م
آوردم که مادربزرگ با   رونیب فمیاز ک  ا. رژ ل**ب قرمزم ر کنمیم شیآرا  یو با همان نوک کندش به بدبخت کنمینم
 :گفت  دنشید

 !منم بزن یبرا دیحم-

 :زدم و گفتم یلبخند و نگاه منتظرش در جوابش لبخند دنیرا به مادربزرگ کشاندم و با د نگاهم

 !به چشم یا-

نشستم. در رژ ل**ب را باز کردم و با دقت بر ل**ب  اشیمتر یسانت یمتر جلوتر رفتم و در س کیدست و پا،  چهار
 :مادربزرگ رژ زدم. پس از اتمام کارم قبل از آنکه در رژ ل**ب را ببندم، گفتم

شما رو  ییبایز تونستمیخوب بود که م می! کاش من اونقدر نقاشنیشد یاوه مادربزرگ! چه خانوم خوشگل-
 .بکشم ریهمونطور که هست به تصو
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 :و گفت دیخند زیر یجوابم کم در مادربزرگ

 شدم؟ یچه شکل نمیکه بب  یندار یانهیآ  گمی! مهاتیطونیش نیاز دست ا-

 !اوه معلومه که دارم-

آوردم و به دست مادربزرگ دادم. به   رونیب یکوچک  ینهیکه پشت سر مادربزرگ بود آ  یشدم و از داخل کمد خم
 .گرفت و به من چشم دوخت  نهیزد. نگاه از آ نیدلنش یبا دقت نگاه کرد و لبخند نهیدر آ رشیتصو

 !قشنگه یلی! خدیحم یمرس-

لبم  یلبخند رو کهیتر رفتم و در حالکاشتم. عقب  اشدهیو آبدار بر لپ نرم و چروک قیعم  یارفتم و بو*س*ه جلوتر
 :نگاه کردم و با لذت گفتم شیبایدر چشمان ز کردمیم ترقیرا عم

 !قشنگ یلیخ مادربزرگ! دیقشنگ یلیشما خ-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 !دونمیم-

 :زدم و گفتم یجوابش لبخند در

 .نمتونیبیشب حتما م-

 فمیبلند شدم و همچنان که ک فم،یو درش را بستم. پس از انداختن رژ ل**ب در داخل ک دمیبر لبم مال عیرا سر رژ
شده بودند، نگاه پر  نیمز شیبایخوشرنگ مادربزرگ که به لبخند ز یهابه ل**ب گذاشتمیام مشانه یرا رو

 :انداختم و گفتم  یطنتیش

و از مادربزرگ خوشگلم محافظت  گردمیها! منم زود برمنشه کیبهتون نزد ییآقا  چیه دیمادربزرگ مراقب باش-
 .کنمیم ژهیو

 :زدم و گفتم شیبه رو یچشمک

 .فعال خداحافظ-

 :و گفت دیخند زیر یجوابم کم در

 .! خوش بگذره. خدانگهدارتطونیبرو پسر ش-

 :گفتم  یبلند یبا صدا دمیکه رس  ییرایگرفتم. به در پذ  شیمادربزرگ تکان دادم و راه رفتن را پ یبرا یدست

 .دیخانوم. مراقب مادربزرگم باش یخداحافظ زر-

 .راحت. خوش بگذره خانوم. خدانگهدارتون التونیخانم از آشپزخانه در جوابم در آمد که گفت: خ یزر فیضع یصدا
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 ی" بر صفحهیداد نیاسم "آلو  دنیدر آمد. با د لمیآهنگ پت و مت از موبا  یصدا اط،یمحض ورودم به ح به
 .بر لبم آمد و تماس را برقرار کردم یآن لبخند  شینما

 !کش  سهیسالم ک-

 االن؟  یی! کجایسالم لُنگ-

 .رخت خواب یتو-

 :رساند، گفت یخوب بیگوش من آس  یکه به پرده  یبلند یصدا با

 !؟یچ-

 :را آهسته باز کردم و گفتم اطیدستم در ح با

 !دوباره خوابم برد تیآخه بعد از تماس قبل-

! دمیکشش را ند  سهیسمند ک یخارج شدم و آهسته در را بستم. پس از خروجم در کوچه چشم چرخاندم ول اطیح از
 !نزد یبم حرفپشت تلفن هم در جوا یاز طرف

 !رفت؟ ادتیباور کردم که  یفکر کرد-

 یچهارخانه یمردانه راهنیرا که با پ اریو داد دمیبه پشت سرم چرخ عیگوشم سر  کینزد ییاز جا  شیصدا دنیشن با
. آرام دمید کرد،یبه من نگاه م یدار یبود و با لبخند معن ستادهیرنگش ا یاسرمه نیو شلوار ج یاو سرمه دیسف

آهسته   ییبا صدا کردم،یخوشمزه فکر م یفندق یهاالتبه آن شک کهینگاهم را تا چشمانش باال کشاندم و در حال
 :گفتم

 .سالم-

 دیباریاز آن م  طنتیکه ش  یآورد. با لحن  نییباال برد و پا طنتیرا با ش شیکشاند و ابروها  میهارا به ل**ب نگاهش
 :گفت

 !یگرفت  لمونیتحو یکه حساب  نمیبیبه به م-

 :افزود  تمندیرضا یبرد و تا چشمانم باال آورد و با لحن نییپا میهانگاهش را تا کفش کمکم

 !ستیب ست  یب-

 .کردم و دست به کمر شدم  یاخم

 !من رو نگاه نکن نقدریا  گهیخب د-

 :باال آورد و گفت میتسل یرا به نشانه دستانش

 !چشم-
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 :زدم و گفتم روزمندانهیپ یلبخند

 کجاست؟  نتیماش-

 .اوردمشین-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !؟یچ-

 :زد و گفت قیعم  یلبخند

 .مییشما یمهمون گوجه-

 :کردم و با خشونت گفتم  یاخم

 !س؟یمن مصرف بشه خس ن  یاز بنز  یخواست-

 :پر تعجب گفت یاز تعجب گرد شدند و با لحن  چشمانش

 !؟یچ-

اش . پس از بند آمدن خندهدیکه به سرم زده بود خند  یبه فکر توانستیسر داد و تا م یاهم ناگهان خنده بعد
 :گفت

 !میبود دهیند شویمدل نیا  گهید-

 !نیخب بب-

 .بعد با من یباشه حاال تو امروز ما رو ببر، سر-

 :گفتم  تیبر لبم شکل گرفت و با رضا یلبخند

 باشه. قبول؟ یشد حرف حساب! نوبت نیا-

 .قبول-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم خندملب

 .ارمیمنتظر باش تا برم گوجه رو ب نجایخب پس ا-

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 .هستم نجایباشه ا-

 نیاز آخر  یادیباز کردم و وارد شدم. با شوق به سمت گوجه که مدت ز دیرا با کل اطیاز او گرفتم و در ح  چشم
 .رفتم و سوارش شدم گذشتیبا آن م امیرانندگ
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 !گوجه  میکه رفت  میبر-

که   اریمادربزرگ خارج کردم و داد یخانه اطیآن را از ح  یرا روشن کردم و آن را راه انداختم. با هزار بدبخت گوجه
را بست  اطی"چپ برو" نکرد، در ح ایاز جمله "راست برو"   ییراهنما نیبود و کوچکتر ستادهیتمام مدت در کوچه ا

از او فاصله   لومترهایرا بر پدال گاز بفشارم و ک میخواست پایتند به سمت گوجه آمد. آنچنان دلم م ییهاو با قدم
حال منتظرش  نیبشود که حد و اندازه نداشت! با ا عیمن ضا یو با جا ماندن از گوجه ستادهیتا همانجا ا رمیبگ

رم  االتیفکر و خ نیماندم و ا  .گذاشتم  جهینت یرا ب دیلولیرا که درونم م یک 

 :گفت  نیکنارم نشست و پس از بستن در ماش  یصندل یرو

 .میخب بزن بر-

گوجه مشغول   یهیدوران قاجر یهابا آهنگ مانیرا راه انداختم. در راه هر دو نیانداختم و ماش  نییباال و پا یاشانه
کنارم چرخاندم که از   یت صندل. سرم را به سممیدیرس یکه به سار  دینکش یطول ادی. زمینزد یو حرف خاص میبود
داده و رو به من  هیتک یصندل یسرش را به پشت کهیحالدر  دنشیکه با د  میبرو دیکجا با  قایبپرسم دق اریداد

کنم.   دارشیگرفتم ب  میپارک کردم و تصم ابانیرا کنار خ نیخوابش برده بود، چشمانم تا حد امکان گرد شد. ماش
 طانی. شدیصورتش رس یمتر یکردم که صورتم به ده سانت  لیمتما یکمربندم را باز کردم و خودم را به سمتش طور

حس  کی یسر بدهم که از خواب بپرد ول یبلند یصدا ای غیکه ج  کردیدرونم مدام مرا وسوسه م فعالکوچک و 
 یتک تک اجزا ی. نگاهم آهسته رودادیرا هم نمکردنش   داریآهسته ب  یبا صدا یو مرموز در درونم اجازه بیعج

در حال  دیاز آن بودند که شد  یعرق که پراکنده بر صورتش نشسته بودند حاک  زی. قطرات رخوردیصورتش چرخ م
 نییاش پاخوش فرم بسته یهابلند تا ل**ب یهااش با آن مژهپخته شدن از گرماست. نگاهم از چشمان بسته

که از نوک انگشتان دستانم گرفته تا اعماق وجودم در حال پراکنده   یبیعج  یقلبم و گرم یآمد. تپش تندتر شده
 یو آب دهانم را قورت دادم. مثل دخترها دمیکش  قیچند نفس عم یرا سخت کرد. به آهستگ میهاشدن بود، نفس

مخلوقات خدا فرق دارد  گریبا د شانیکه برا  یبار پسر نیاول  یو برا انددهیپسر ند شانیکه در کل زندگ  دیبد دیند
 یکردم. نگاهم رو  کیصورتش نزد یمتر یصورتم را جلوتر بردم و تا پنج سانت ارادهیشده بودم. ب نندیبیرا م

تا از سرعت تپش قلبم کاسته شود  دمیکش  قیعم  یبه غلتش در آمد و چشمانم بسته شدند. نفس شیهال**ب
نمانده بود و  یمتر فاصله باق یسانت کیاز   شیب مانیهال**ب  نیصورتم را جلوتر بردم. مطمئن بودم ب یو کم

 دانستمیکه نم  یکار  یداشت جلو میها و جناغم تصمدنده یهاخودش به استخوان دنیکوب  واروانهیقلب من با د
تر از اعصاب خرد کن  امیآهنگ پت و مت  زنگ گوش  یکه ناگهان صدا  رد،یرا بگ شدمیچرا به انجامش سوق داده م

. تکان خوردن دمیدر آمد چشم باز کردم و با ترس خودم را عقب کش شیدر آمد! به محض آنکه صدا شهیهم
بود. آهسته  خبریکه ممکن بود از من سر بزند ب  یتیخواب بود و از خر جیهنوز گ دادینشان م اریداد یهاپلک

حال پخش شدن بود و من هنوز  آهنگ پت و مت هنوز در  یچشم باز کرد و نگاه ُگنگش را به من دوخت. صدا
 :و گفت دیکش  یاازهیخم اریقصد پاسخ دادن به تماس آن مزاحم را نداشتم. داد

 ضبطه؟ یاز آهنگا  یکی ای یکارتون گذاشت-

 :زدم و هول شده گفتم یامهینصف و ن یمصنوع لبخند

 .لمهیکدوم! زنگ موبا  چیه-
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 :زد و گفت یسست لبخند

 !مثل خودته لتمیزنگ موبا-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 !گهید مینیما ا-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 ؟یدیو ما رو بدخواب کرده رو نم زنهیساعته داره زنگ م کیکه   ی! حاال جواب اون بدبختدینیبله شما هم-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .دمیاالن م-

 .عبارت "گوش شو واسه غر" تماس را برقرار کردم  دنیآوردم و پس از د  رونیب فمیرا از ک لمیموبا

 الو؟-

 ی! آخه تو چجور دختریدیجواب هم نم یتو حت یول زنمیالو و کوفت! الو و زهرمار! سه ساعته دارم بهت زنگ م-
 !من که خودمو واسه بزرگ کردن تو تباه کردم ف  یمن! ح ف  یکه من بزرگت کردم! واقعا ح  یهست

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 ب؟خ-

حالم  نکهیرفته؟! عوض ا ادتیاونجا ادب هم   یچه طرز حرف زدن با مادرته؟! رفت نیخب و درد! خب و مرض! ا-
 !؟یدیجوابم رو م ینجوریا  یرو بپرس

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 !خب حالت چطوره؟-

 بگم حالم خوبه؟! اصال واسه تو مهم هست که حال من چطوره؟ تونمیاالن م  یحالم چطوره؟! واقعا فکر کرد-

 ؟یستیچرا خوب ن-

 کیهست  ادتیواست مهمه؟! اصال  لشی! اصال دلستم؟یچرا خوب ن یپرسیم یهمه مدت دار نیتازه بعد از ا-
 !؟یپرسیحال بدش رو م لیهمه وقت تازه دل نیعمر بزرگت کرده و االن بعد از ا  کیکه   یهم داشت یمادر

 :و گفتم دمیکش  امیشانیکف دست راستم را بر پ  یکالفگ  با

 .رمیگیهستم، بعدا باهات تماس م رونیخب مامان من االن ب-
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 ی! تو تورون؟یب یایمادربزرگت م یداره که واسش از خونه یاالن؟! آخه اون روستا چ  یکدوم قبرستون  ؟یرونیب-
 ،یشهر یهاروستا و دور از آدم ی! حاال که رفتیرفتیجا نم چیو ه یبود دهیخونه تمرگ یتو یخوب نیتهران به ا

 رفتنت گرفته؟ رونیب

 .منم دوستت دارم. خداحافظ-

 !یزود قطع کن یخوایحاال هم که من زنگ زدم م ،یزنی! خودت که به من زنگ نم؟یگیچرا چرت و پرت م یه-

 .مامان، خداحافظ رمیگیشب باهات تماس م-

 .! خداحافظتکنمیمن که وقتم رو واسه تلف م فیدور افتاده برس! ح یاآره برو به همون روست-

 .دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  یقطع شد و من نفس تماس

 !هم به جاست یلیخ یکه مادر رو به اون اسم ثبت کرد  یاون عبارت  نمیبیحاال م-

 .گرفتم و نگاه متعجبم را به او دوختم  لمیچشم از موبا اریداد یصدا با

 !ار؟یداد یدیصدامون رو شن-

 :زد و گفت یلبخند

 !رنیگیانتقام من رو خوب ازت م  ،یدار ی! البته مادر جالبزهیت یادیذره ز هیتون گوش من با اجازه-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !کردم  یمن که به تو فقط خوب-

 !یلیآره خ-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .رو بده یکه قولش داد  یشاپ یخب حاال آدرس اون کاف-

 .رو برو سمت راست یچهار راه بعد نی! االن اهایگیا ! راست م-

 .میگرفت  شیکرده بود را پ  شنهادیپ اریکه داد  یشاپیبار راه کاف نیرا دوباره به راه انداختم و ا گوجه

 .جاها پارک کن نیخب هم-

را پارک  نیماش قهیر عرض چند دقو من د بردیپارک رنج نم یمثل تهران از مشکل کمبود جا برا یسار بحمداهلل
 .دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  یکردم و نفس

 :آورد و گفت  نیقبل از آنکه در را ببندد، سرش را داخل ماش یشد ول ادهیدر سمت خودش را باز کرد و پ اریداد

 ؟یبش ادهیپ یخواینم-
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 :کج کردم و گفتم  یزدم. سرم را کم یرا به سمتش چرخاندم و در جوابش لبخند سرم

 !خب شمیم ادهیپ-

با  د،یصورتم رس یسانت یصورتش به س یآورد. وقت  نیداخل ماش شتریشد و سرش را ب ترقیبر لبش عم لبخند
 :آهسته گفت  ییصدا

 !زودتر-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 !باشه-

رفتم و  روادهیشدم. به پ ادهین هم پخارج شد. پس از آنکه در را بست، م نیتر برد و کامل از ماشرا عقب سرش
که ناگهان دستم در دستش فشرده و گرم   فتدیتر بودم و منتظر بودم راه بقدم از او عقب کیکنارش قرار گرفتم. 

با ُبهت چشم دوختم.  کردینگاه م شیروبه روبه یو عاد لکسیر یلیکه خ  اریسرم را باال آوردم و به داد عیشد. سر
 :را صاف کردم و گفتم میبرداشتم. صدا یبرداشت که من هم ناخودآگاه به دنبالش قدم یقدم

 !هاهیمملکت اسالم نجایبرادر ا گمیم-

 :نگاهش را به من بکشاند گفت ایآنکه سرش را به سمتم بچرخاند   یب

 !دونمیم-

 !اسالم به خطر افتاد ها  ؟یریبه نظرت درسته دست من رو بگ انایبعد اح-

 :گفت  ردیبگ شیآنکه نگاهش را از جلو  یو ب دیخند زیر یکم

 .و اسالم به خطر افتاده ستیکار غلط ن  نیوقته ا یلیخ-

 :و گفت ستادیو سبز رنگ ا دیسف یشاپ با نما یکاف  کی یبه او بدهم جلو یکه جواباز آن  قبل

 .جاست نیهم-

را باز کرد و پس از ورودش من هم دنبالش  یکه دستم را گرفته بود مرا به دنبال خودش کشاند. در ورود  همچنان
 یهایو صندل زیبا م یسبز و پر درخت یفضا یکه در مقابلمان بود و به رو  گریدر د کیبه داخل آمدم. به سمت 

 میکافه عبور کرد  یو صندل زیپر از م یسربسته یضا. از فمیرفت شدیبودند باز م یدیسف یهاقیآالچ  ریکه ز  یدیسف
 نشست،یبر پوستمان م یخوب یدرختانش خنک یهیسا ریمرداد ماه ز دیشد یکه در گرما  زیدل انگ یو وارد آن فضا

. میگرفت  یمقابل هم جا یهایو بر صندل میدنج بود رفت یاکه در گوشه  ییهاقیاز آالچ  یکی. به سمت میشد
که بر لبمان شکل گرفته بود،   یندزمان با لبخو هم میگذاشت  زیم یهنوز در هم گره خورده بودند رو هدستانمان را ک

 .میدیکش  قیعم  یو نفس میچشم بست

 !ییچه هوا-
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تر کرده بود، نگاهش را به چشمانم پررنگ دیکه لبخندش را شد  اریباز شد و داد مانیحرفم چشمان هردو نیا  با
 :کشاند و گفت

 دم؟یرو بهت نشون م نیزم یرو یهادارم تک تک بهشت یکنیحال م-

 :کردم و گفتم  ترظیرا غل لبخندم

 !ستفوق العاده نجایآره! ا-

 .بر حرفم زد دییمانتو و شالم نفوذ کرده بود مهر تا ریکه با وزش خود در ز  یمینس

 العاده بود، نبود؟اون دشت هم فوق  یتو یزندگ-

 :کردم و گفتم  دییحرفش را تا ن،ییحرکت سرم به پا با

 .چرا بود! من واقعا لذت بردم-

دو  هیدرختان همراه بود شدم. پس از چند ثان یهاخوب گل یکه با بو  یاو غرق لذت دوباره دمیکش  قیعم  ینفس
نو  .قرار گرفت مانیهر دو یجلو شیهاهیسبز در حاش یهارنگ با عکس برگ دیسف یم 

 .دییبفرما-

 یبود نگاه ستادهیکه کنارمان ا  یپوست الغر و بلند قد دیگارسون سرم باال آمد و به پسر جوان سف  یصدا با
و  اوردیهر چه زودتر سفارش ما را ب خواهدیخسته است و دلش م یاش معلوم بود که حسابانداختم. از چهره

ن انداختم و خودم را با منو مشغول ییشد، سرم را پا دهیبه من کش زینگاهش از م یخودش را خالص کند. وقت
 :گفت  یاآهسته  یبا صدا ارینشان دادم. داد

 ؟یخوریم یخب بهناز چ-

 الیخیعادت نکردم چرخ دادم و ب  شانیهاکه هرگز به اسم  ییهایدنینوش بیو غر بیعج  یاسام  یرا رو نگاهم
 یآب افتاد. لبخند  یشد و دهانم حساب دهیمنو کش یهایبعد و قسمت بستن یشدم. نگاهم به صفحه شانیهمگ

 :بر لبم شکل گرفت و گفتم

 !مخصوص یبستن-

از   شدیرا شامل م یو توت فرنگ لینوشته شده بود کاکائو، زعفران، وان شیجلو یآن که در پرانتز  یمحتوا چون
 .دمیگنجیدر پوستم نم شیبرا یشدت خوشحال

 :که بر ل**ب داشت گفت  یداریباال آوردم. با لبخند معن اریرا تا صورت داد نگاهم

 !یانتخاب رو کرد  نیبهتر-

نو  :را به دست گارسون داد و گفت مانیهردو یم 

 .اضافه  یمخصوص با ُسس شکالت یدو تا بستن-
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 !شدینم نیبهتر از ا گریشد. د ترقیلبخندم تا حد امکان عم یاسم ُسس شکالت  دنیشن با

 :گفت  کردیهمچنان که نگاهم م اریاز رفتن گارسون داد  پس

 رو دوباره شروع کنن؟ یشدن نقاش یشد که راض یاز خانوم بزرگ چه خبر؟ چ  نمیکن بب  فیخب تعر-

 :کف دستانم را بهم زدم و گفتم  جانیه از

 یوقت کشه؟یم یقشنگ یلیخ یهایهم نقاش یمادربزرگ با مداد رنگ شهیباورت م ینکردم! وا فیاوه برات تعر-
 یبا مداد رنگ یچطور دادیم ادیبچه بودم به من  یکه وقت  ادیم ادمیبکشه، بهم گفت  یبهش اصرار کردم نقاش

 !بکشم ینقاش

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست اریداد

 .دادن ادیپس حتما به پدرت -

 اریبکشه. اوه داد یکنم تا دوباره نقاش  یکه تونستم مادربزرگ رو راض  نهیکه مهمه ا  یزیآره خب معلومه! اما چ-
 !شهیهاش جمع مچشم یتو یوقو چه اشک ش زنهیم یچه لبخند کشهیم یمادربزرگ هر وقت نقاش شهیباورت نم

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

خوب باعث بهتر شدن حال خانوم  نقدریافتخار داره که ا  یهم به زحمت تو بود! واقعا جا دنشیکش  یدوباره نقاش-
 .یبزرگ شد

 :پر غرور زدم و گفتم یلبخند

 .افتخارم  یهیآره البته! من کال ما-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 یرفته بوده ول ادشونیکه قبال   یزیچ کیآورده باشن؟   ادیاز گذشته رو به   یزیخانوم بزرگ چ یخب حس نکرد-
 ...یزیچ نیهمچ ایآوردن   ادیبه  دنیکش  یبعد از نقاش

 :فکر کردم و گفتم یکم

 .حس نکردم یزیچ نینه! من همچ-

 کردیم قیها دقسبز آن یهانگاهش را در برگ کهیچرخاند و در حال قمانیکنار آالچ  یسرش را به سمت درخت اریداد
 :گفت

 !بهیعج  یلیخ-

 :سرش را به سمتم چرخاند و گفت اریکه ناگهان داد  میو به فکر فرو رفت میهر دو سکوت کرد یاقهیدق چند

 !دیبه ذهنم رس یزیچ کی
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 :بود دوختم و گفتم دایها پمنتظرم را به چشمانش که برق شوق در آن نگاه

 ؟یچ-

 .م عکسآلبو-

 :گفتم  یُگنگ  با

 !ه؟یمنظورت چ-

. یها رو بهشون نشون بدو عکس یکن  دایمادربزرگ پ یخانواده یاعضا  یاز عکسا  یمیآلبوم عکس قد  کی دیبا-
 .باشه یموثر باشه؛ البته اگر واقعا آلبوم عکس یلیخ تونهیم نیا

مربوط به ده  آوردمیم ادیمادربزرگ به  یکه در خانه  یانداختم و به فکر فرو رفتم. تنها آلبوم عکس  نییرا پا سرم
پس از فوت پدربزرگ  یول کردیم یدارارزشمندش نگه  لیآن را در کمد وسا  شهیبود که پدربزرگ هم شیسال پ

 .بر سر آن آلبوم آمد ییندارم چه بال ادیاصال به 

که با ذوق به ظرف بزرگ پر از   یم و در حالآمد  رونیاز فکر آن آلبوم ب  مانیهر دو یجلو هایقرار گرفتن بستن با
 :گفتم  کردمینگاه م میرنگارنگ جلو یبستن

 !رو یبستن یوا-

 :و گفت دیخند زیر یکم  اریداد

 .یرفت به آلبوم فکر کن ادتیکه تو کال   میرو بخور یباشه بستن-

 :را تا بناگوشم باز کرد و گفتم شمیزدم که ن قیعم  یرا باال آوردم، لبخند سرم

 !ننیبیرو م یآره واقعا االن چشم و مغز و قلبم فقط بستن-

 :و گفت دیخند یجوابم کم در

 !از دست  تو-

بود که تا عمر دارم  یبه قدر رشانینظ یلذت طعم ب یول میساعت طول نداد میاز ن  شیرا ب مانیهایبستن خوردن
 .آن لذت را فراموش نکنم

 :گفت  اریداد هایاز اتمام بستن  پس

 ؟یکن  دایپ یآلبوم عکس  نیهمچ یتونیم ه؟یراجع به آلبوم چ خب نظرت-

 :زدم و گفتم یدر جوابش لبخند کردم،یشده بود پاک م یدور دهانم را که پر از بستن یبا دستمال کاغذ کهیحال در

 .وقت بذارم یکردنش حساب  دایپ یبرا دیداشت، اما با یآلبوم  نیکه پدربزرگم همچ  دونمیم-

 :زد و گفت یلبخند
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 .ارزش وقت گذاشتن رو داره-

 :تر کردم و گفتمرا پررنگ لبخندم

 !البته که داره-

 .گهید کنمیپس روت حساب م-

 :کردم و پرغرور گفتم  ترظیرا غل لبخندم

 !یتخت ُدک التیخ-

 م؟یبزن یو گپ میکم قدم بزن  هی میخب پس بر-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمین

 !میبر-

 ستادمیعقب ا  م،یشد کی. به صندوق که نزدمیرفت یو به سمت در خروج میبلند شد زیبا هم از پست م زمانهم
هم جنتلمن گونه رفتار کرد و  ارینشود. خوشبختانه داد تریخال نیمن از ا بیحساب کند و ج ییتنها اریتا داد

که ناگهان دستم را از پشت سرش   شدم ترکیراحت چند قدم به او نزد یالیخودش تمام و کمال حساب کرد. با خ
 :زد و آهسته گفت میبه رو ی. چشمکدیگرفت و به سمتم چرخ

 !هامن حساب کنم یخواستیم دمیفکر نکن من نفهم-

 :بر لبم شکل گرفت و گفتم قیعم  یلبخند

 .که  یدونی! مگهیخب پول ندارم د-

شاپ  یبه سمت در، مرا هم به دنبال خودش کشاند. پس از خروجمان از کاف یو با برداشتن گام دیخند زیر یکم
 ی. خوبمیرفت ادهیبا ما فاصله داشت پ یمتر صدیکه از س  یپارک یکی. تا نزدمیرو مشغول راه رفتن شد ادهیدر پ

بود  یو بلند میکه پر از درختان حج  یبه پارک دنیو با رس میشدیبود که از گرما هالک نم نیدر عصر ا یرو ادهیپ
 :بر لبم شکل گرفت و با ذوق گفتم یخنک شد، لبخند شانیهیسا ریبا قدم زدن ز شدیکه م

 پارک؟ میبر-

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 .جوجه میبر-

 :زدم و گفتم شیبه پهلو یاآرنج دستم سقلمه  با

 !ینوچه ُدک یجوجه خودت-

 :و گفت دیخند زیر یکم
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 !تو گهیست مکدوممون جوجه  یبپرس نجایا  یاالن از هر ک-

 :کردم و پر حرص گفتم  یاخم

 !یدیقد کش یادیتو ز ه،یعیذره از تو کوتاه تره که قدم هم طب هی! من فقط قدم رینخ-

 :آهسته افزودم  ییو با صدا دمیکش  یپوف

 !یدیتو هم قد کش دنشیبه خوردت دادن که با قد کش ادیکه برنج محسن ز  نهیاونم حتما واسه ا-

 :گفت  طنتیپر ش یاش با لحنو پس از اتمام خنده دیجوابم خند در

 .یدیکه قد نکش  یخورد ادیتو هم حتما برنج نرمه ز-

 :کرد و گفت  ترقیعم  میرا به رو طنتشیکرد. لبخند پر ش  ترظیزد که اخمم را غل میبه رو یچشمک

 .رهیگازشون بگ  خوادیکه آدم م  یشیپنج ماهه م یکوچولوها  ینین نیع  یکنیاخم م  یوقت-

 :زدم و گفتم شیبه پهلو یگرید یسقلمه

 !ستمیمن کوچولو ن-

 :تر در دستش فشرد و گفترا محکم دستم

 .یستیباشه تو کوچولو ن-

انداختم و همچنان که دستم در   نییباال و پا یاشانه یالیخیکم باز کردم. با بزدم و اخمم را کم تیاز رضا  یلبخند
 .رختان پارک مشغول قدم زدن شدمد یهیسا ریدستش بود، ز

 ...اریداد گمیم-

 :گفت  کردیسبز کنارش گرفت و نگاهش را به من کشاند. همچنان که منتظر نگاهم م یاز فضا  چشم

 بله؟-

 ؟یدیبزرگت رس یتو به آرزوها-

 :اش را خاراند و گفتچانه ریدست آزادش ز با

 .دمیهنوز نرس هاشونمیلیو به خ دمیرس هاشونیلیخب به خ-

 ؟یدار دیام  یدیبزرگت که هنوز بهشون نرس یبه آرزوها دنیبه رس-

 ...تالش اند یزهیاند و انگ  دنیالبته که دارم! آرزوها مال رس-

 ؟یزدیحرف رو م نیباز هم ا یآرزوهات رو بزن  یهمه دیق یشدیمجبور م شیوقت پ یلیاگر خ-
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 طیشرا یوقت ،یزده باش هاتتیو محدود طیآرزوها رو در گذشته به خاطر شرا  یسر کی دی! اگر قزدمیالبته که م-
 .یکن  تیبهشون رو دوباره در خودت تقو دنیرس یزهیانگ  دیبرن با نیاز ب  هاتیعوض بشه و اون محدود

گرفتم و   دندیکشیچشمانم به رخ م یرا مدام جلو شانیخوشمزه یرا از چشمان درشتش که شکالت فندق نگاهم
 :گفت  اریداد نکهیسکوت برقرار شد تا ا نمانیب یاقهیانداختم. چند دق  نییرم را پاس

 ...بهناز-

 :زد و گفت یکه کرد، سرم را باال آوردم و منتظر نگاهش کردم. لبخند  یمکث با

و توش  یتو بهش عالقه دار دونمیفرصته! من م نیاالن بهتر  یشروع کن یرو از نو و جد ینقاش یاگر دوست دار-
 گهیها دفرصت نیا  یتو هست. با همه یبرا یخوب یلیو در ضمن خانوم بزرگ هم استاد خ یدار یادیاستعداد ز

 !مونهیت نمدنبال کردن هنر مورد عالقه یبرا یهیتوج

پر ذوق  یو با لحن دمیکش  قیعم  ی. نفساورندیبودند که لبخند بر لبم ب دوارکنندهیو ام نیریش یبه قدر شیهاحرف
 :گفتم

 برسم؟ جهیدنبالش کنم و به نت تونمیم یکنیفکر م یعنی-

 :بخش زد و گفت نانیاطم  یلبخند

 !یتونیالبته که م-

 :زد و گفت امینیبه نوک ب یااش ضربهرا باال آورد و با نوک انگشت اشاره دستش

 .جوجه میریازت امضا بگ  هاتینقاش شگاهینما یکه تو  یبرسه روز-

 :تا بناگوشم باز شد و با شوق گفتم شمین

 !انشاهلل-

 :کرد و گفت  ترقیرا که بر ل**ب داشت عم یلبخند

 .انشاهلل-

پس از چند  یگرفت ول  یبیرنگ عج اریچگونه زده شد که نگاه داد یدواریشوق و ام یدر چشمانم جرقه دانمینم
شده  دهیپر از خزه پوش یاهیدرخت کنارش که از ال ینگاهش را به تنه کهیلحظه چشم از من گرفت و در حال

 :آهسته گفت  ییبا صدا کشاند،یم

 .میخب به راه رفتن ادامه بد-

 دنیبرقرار بود تا آنکه من با پرس نمانیسکوت ب یاقهیراه افتاد و من هم به دنبالش در کنارش قدم زدم. چند دق به
 .بود سکوت را شکستم ذهنم را به خودش مشغول کرده یادیکه مدت ز  یسوال

 ؟یبود یراض یکرد  لیکه توش تحص  یاتو از رشته اریداد-
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 :آنکه سرش را به سمت من بچرخاند، گفت  یبر لبش شکل گرفت و ب تیپر رضا یلبخند

 .عاشقش بودم و هستم  شهیگفت هم  شهیبودم و هستم! م-

 ؟یکار ت رو هم دوست دار-

 :کرد و گفت  ترقیکشاند، لبخندش را عم  یرا به چشمانم منگاهش  کهیرا به سمتم چرخاند و در حال سرش

 .دوستش دارم یکه فکرشو بکن  یاز اون  شتریآره، ب-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !یخوشبخت تیکل زندگ  یخب پس تو به اندازه-

 چطور مگه؟-

رو  یبريد. اگر خوشبخت کین کیخوايد، به پ یروز م کی یرو برا یاگر خوشبخت  گهیجابز م ویاست  یدونیآخه م-
 یازدواج كنيد. اگر خوشبخت  خوايد،یيک ماه م یرو برا یخوايد، به تعطيالت بريد. اگر خوشبخت یيک هفته م یبرا

رو  یخوايد، ياد بگيريد كار یيک عمر م یرو برا یثروت به ارث ببريد. اگر خوشبخت  خواهيد،یيک سال م یرو برا
 یباهاش موافقم چون خودم هر وقت نقاش یلیمن خ ید. راستش رو بخوادوست داشته باشي ديدیكه انجام م

رو خراب کردم، احساس  یاون نقاش  یوقت یکردن رو دوست دارم، حت  ینقاش یاراد  ریغ  نکهیبه خاطر ا دمیکش
 .یخوشبخت باش یتونیکه از االن تا آخر عمرت م  یخوشحال باش یلیخ دیباکردم. به نظرم تو   یخوشبخت

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

و از انجام  یرو که با تمام وجود دوست دار یکار  یکه بتون  نیبهناز! هم یتو هم از االن تا اخر عمرت خوشبخت-
هم انجام، تکرار و دنبال  شگهیرو رفتنه و نصف د یخودش نصف راه خوشبخت ،یرو کشف کن یبریدادنش لذت م
 .کردن اون کاره

 :گفتم  شدییزدم و در تا یلبخند

 !دنبالش کنم دیحق با توئه! با-

 :زد و گفت میبه رو تیمملو از حس رضا یلبخند

 !یشیم ایدن یهانقاش نیتراز موفق  یکیمن مطمئنم که تو -

* 

 ینیچهار م اریو قدم زدن در پارک، با داد یباز کردم و وارد شدم. پس از خوردن بستن دیدر خانه را با کل آهسته
که تازه   دیطول کش ی. برگشتنمان هم طورمیکرد  ریراه رفتن س نیو خوب خودمان را ح میدیخوش طعم خر یتزایپ

شدم.  ییرایپارک کردم و وارد پذ اطیح در. گوجه را به مشقت دمیمادربزرگ رس یشب به خانه ازدهیساعت 
آهسته وارد اتاق مادربزرگ   ییهااند. با قدمفرو رفته یقیهمه در خواب عم دادیخاموش خانه نشان م یهاچراغ

اتاقشان رفتم و به مادربزرگ که با همان چشمان بسته   یدر گوشه یمیقد یچوب یشدم. به سمت تخت دو نفره
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 قیعم  یاجذاب بود، با لذت نگاه کردم. خم شدم و بو*س*ه اشییبایهم ز اشیفانوس بنور اندک چراغ خوا ریز
 امیانیبا نوک انگشتان اشاره و م کردم،یباالتر بردم. همچنان که نگاهش مبر لپ نرم و پر چروکش کاشتم و سرم را 

و با هر دم و بازدمش  بودندآمده   اشینیب یهاسوراخ یتا رو اشیشانیپ یرا که از رو دشیسف یتار مو نیچند
 :ل**ب گفتم  ریآهسته ز  ییکنار زدم. با صدا  شدند،یو از آن دور م کینزد اشینیبه ب

 !مادربزرگ ریشب به خ-

*** 

 د؟یحم یکنیکار م  یچ نجایا-

در  اورمیب رونیبود که قفل و بسته مانده بود، ب یادیآنکه سرم را از داخل کمد  مرحوم پدربزرگم که مدت ز  یب
 :جواب مادربزرگ گفتم

 .مادربزرگ گردمیم یزیچ کیدارم دنبال -

آن آلبوم است. امروز هم از   افتنی ری، فکرم سخت درگآلبوم عکس حرف زده بودم  یدرباره اریکه با داد  روزید از
و رو کردم.  ریآن آلبوم عکس ز  یپدربزرگ را برا لیها و وسابه اتاق مادربزرگ آمدم و تک تک کمد یصبح چند بار

 !ستین یخبر چیاز آن آلبوم ه  یکردم ول  دایپدربزرگ را پ یهاچرا تا ک ش پول دانمینم

 !یزیریبه هم م تیخاصیب ز  یچ هیپدرت رو واسه  لیوسا یکه دار  یهست یچجور پسر گهیتو د-

 :گفتم  گشتمیبا حرکت دستم به دنبال آلبوم م انینایداخل کمد مثل ناب یکیکه در تار  همچنان

 .رو مرتب کنم لیوسا یکردم همه  دایآلبوم رو پ  نکهیبعد از ا دمیقول م یمادربزرگ ول دیببخش-

 .دوباره بگرد ایبعد ب میشام بخور ایباشه، حاال ب-

 .چشم مادربزرگ-

 .خوردیکه زدم، همچنان دستم در کمد چرخ م  یوجود حرف با

 !دیحم گهید ایخب ب-

 :با شوق گفتم ،یابرجسته یهابا طرح ییمقوا یشده بودم که با لمس جلد دیآلبوم ناام  افتنیاز   گرید

 !کردم  داشیفکر کنم پ یوا-

از خاکش بر کف دستم نشسته بود حرکت دادم و در   یمیبر آن جلد خاک خورده که بخش عظ شتریرا ب دستم
 رونیآوردن سرم از داخل کمد، آلبوم را هم ب  رونیزمان با بکل آن آلبوم بزرگ را با هر دو دستم برداشتم و هم  تینها

 قیعم  ینگاه کردم، لبخند شیرنگ رو ییطال یبرجسته یهاینور چراغ به آن آلبوم قرمز رنگ با لوز ریز یآوردم. وقت
پر زور ذرات گرد و خاک نشسته بر  یدهانم گرفتم، با فوت یآن را جلو  یبر لبم شکل گرفت. آلبوم را باال آوردم و وقت

 یبا گوشه کهی. در حالدیبه سمتش چرخ عیمادربزرگ، سرم سر یعطسه  یسطحش را در هوا پراکنده کردم. با صدا
 :گفت  پوشاندیرا م اشینیب یدارش روگل  یسررو
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 !دیحم یراه انداخت یچه گرد و خاک-

 :گفتم  یپر از شرمندگ یانداختم و با لحن  نییرا پا سرم

 !دیببخش-

نشست، با هر دو دست گرم و  میروبرو یمتر میشد. در ن کیقدم به من نزد نیتختش بلند شد و با چند یرو از
 :گفت  یازد و با لحن بامزه میبه رو ینیرا باال آورد. لبخند نمک تپلش صورتم را قاب گرفت و سرم

 !نمیبب ریبه دسته گل به آب دادنت عادت کردم پسر! سرتو باال بگ گهید-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمیجوابش ن در

 !به چشم یا-

 :را باالتر بردم و گفتم سرم

 !هاکنمیبه سقف هم نگاه م دیاگر بخوا-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .هیواسم کاف یالزم نکرده! من رو نگاه کن-

 شد،یو بلند م دادیم هیتک نیاز دستانش را به زم  یکی کهیبرداشت. در حال میهاگونه  یهم دستانش را از رو بعد
 :گفت

 !دیحم گهیپاشو د-

خانم پهن  یکه زر  یاشتها آور  یبه سمت سفره ییرایمادربزرگ در پذ یدنبالش آلبوم به دست بلند شدم. وقت به
 ییرایدر پذ شانیمن به اتاقم رفتم و پس از گذاشتن آلبوم در کنار رخت خوابم، به جمع دو نفره رفت،یکرده بود م

و پس از اتمامش راه  میاز عزا در آورد  یدل یحساب ودخانم درست کرده ب یکه زر  یاخوشمزه ی. با آن غذاوستمیپ
 میهاامکیرفتم و پ لمیناخودآگاه به سمت موبا شدم،یخواب وسوسه م یکه برا. با آنمیگرفت  شیرا پ مانیهااتاق

 شیهابود کجا هستم و چرا به تماس دهیاز من پرس  شانیکه در همگ  اریاز داد  امکیسه پ دنیرا چک کردم. با د
که در همان   یبر لبم نقش بست. خواستم به او زنگ بزنم که با تماس طنتیو ش تیاز رضا  یلبخند ام،دادهپاسخ ن

 .شد و تماس را پاسخ دادم ترقیلحظه با من گرفت، لبخندم عم

 !یسالم ُدک-

 !ابندهین یندهیجو ستیازت ن  یالسالم! خبر  کمیعل-

 !ابندهی یندهیجو یبگ دیاوه نه! حاال با-

 :گفت  یتعجب و شگفت با

 !واقعا؟-
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 !واقعا اریآره داد-

 .میبزن یزید میفردا شب بر شینیریخب پس الزم شد واسه ش-

 :گفتم  یفراوان اقیتر شد و با اشتپررنگ لبخندم

 .! پر مالتم باشه لطفایزیآخ جون د-

 :سر داد و پس از اتمامش گفت یاخنده

 اد؟یهست که تو ازش بدت ب یایخوردن ایکل دن  یبهناز تو گمیم-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمین

 ...واال فکر نکنم باشه به جز-

 :دیپرس یکنجکاو  با

 ؟یبه جز چ-

 :گفتم  انهیموذ یزدم و با لحن طنتیپر ش یلبخند

 .خب خودت حدس بزن-

 :لحظه سکوت کرد و سپس گفت چند

 کله پاچه؟-

 !ماوه نه! من عاشق کله پاچه-

 ؟یرابیس-

 .هم دوست دارم یلیاگر خوب پخت بشه خ  یرابینوچ! س-

 !یواسه دخترها گفته بودن رو نقض کرد میقبل یکه دوست دخترها  ینیبابا تو تمام قوان یا-

 :و گفتم دمیخند زیر یکم

 !یرسیم جهینت نیبه ا شتریاند که ب  یچ ادیکه ازشون بدم م  ییهایاون خوردن  یتازه اگر بفهم-

 :کرد و گفت  یمکث

 ل؟یا م... پاست-

 !لمی! من عاشق پاسترینخ-

 :و گفت دیکش  یپوف
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 !ادینم ادمی یزیواقعا چ گهید-

 !فکر کن شتریخب ب-

 :آهسته گفت  ییکرد و سپس با صدا  یمکث

 نکنه لواشک و آلوچه؟-

 :گفتم  تمندانهیدر هوا زدم. رضا یرا باال آوردم و بشکن دستم

 .خورهیترش به هم م یلیخ یزایدرسته! و البته قره قروت... حالم از چ-

 :گفت  انشیسر داد و پس از پا یاخنده

 !به خدا ییاستثنا  یلیخ گهیتو د-

 ...میگفتیم یزیاز د  می. خب داشتمیمخلص-

که انگشتاتم با غذاش   شناسمیخوب اونجا م یلیخ یسرا یزید کی. میبزن یزید یسار میریآهان آره! فردا شب م-
 .یخوریم

دهانم آب افتاد و با شوق  گذشت،یاش کرده بودم مبار که تجربه نیاز آخر  یادیکه مدت ز  ذیلذ یفکر طعم با
 :گفتم

 نجا؟یا  یای! ساعت چند مهیعال-

 .میریمن م نیکه با ماش  اریگوجه رو ن  یبزرگ. راستخانوم یخونه یپنج جلو-

 !تو که آهنگ قشنگ نداره نیماش یباشه ول-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .میدیتو رو گوش م یاهل دالنه  یهاآهنگ  میریگوش کن، بعدا که با گوجه م  دیجد یهاکم آهنگ  هیحاال -

 :زدم و گفتم تیاز رضا  یلبخند

 .هایباشه پس آهنگ شاد بذار-

 .به چشم یا-

 .مخسته یکه من حساب  میکن  یخداحافظ یندار یکار  گهیخب اگر د-

 .یداشته باش یخوردن انرژ یزیباشه برو بخواب که فردا واسه د-

 خواد؟یم یخوردن مگه انرژ-
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 یکردن نون تو  تیواسه واسه تل یهات، انرژواسه بلند کردن قاشق و چنگال با دست ی! انرژخوادیمعلومه که م-
 ...دن  یگوشت، واسه جوآب

 :ندادم حرفش را تمام کند و گفتم اجازه

از خاکش بر کف دستم نشسته بود   یمیبر آن جلد خاک خورده که بخش عظ شتریباشه باشه! ملتفتم!دستم را ب-
آوردن سرم از داخل کمد،   رونیزمان با بکل آن آلبوم بزرگ را با هر دو دستم برداشتم و هم  تیحرکت دادم و در نها

نگاه  شیرنگ رو ییطال یبرجسته یهایرنگ با لوز رمزنور چراغ به آن آلبوم ق ریز یآوردم. وقت  رونیآلبوم را هم ب
پر زور ذرات  یدهانم گرفتم، با فوت یا جلوآن ر   یبر لبم شکل گرفت. آلبوم را باال آوردم و وقت قیعم  یکردم، لبخند

. دیبه سمتش چرخ عیمادربزرگ، سرم سر یعطسه  یگرد و خاک نشسته بر سطحش را در هوا پراکنده کردم. با صدا
 :گفت  پوشاندیرا م اشینیب یدارش روگل  یروسر یبا گوشه کهیالدر ح

 !دیحم یراه انداخت یچه گرد و خاک-

 :گفتم  یپر از شرمندگ یانداختم و با لحن  نییرا پا سرم

 !دیببخش-

نشست، با هر دو دست گرم و  میروبرو یمتر میشد. در ن کیقدم به من نزد نیتختش بلند شد و با چند یرو از
 :گفت  یازد و با لحن بامزه میبه رو ینیتپلش صورتم را قاب گرفت و سرم را باال آورد. لبخند نمک

 !نمیبب ریدادنت عادت کردم پسر! سرتو باال بگ به دسته گل به آب گهید-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمیجوابش ن در

 !به چشم یا-

 :را باالتر بردم و گفتم سرم

 !هاکنمیبه سقف هم نگاه م دیاگر بخوا-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .هیواسم کاف یالزم نکرده! من رو نگاه کن-

 شد،یو بلند م دادیم هیتک نیاز دستانش را به زم  یکی کهیبرداشت. در حال میهاگونه  یهم دستانش را از رو بعد
 :گفت

 !دیحم گهیپاشو د-

خانم پهن  یکه زر  یاشتها آور  یبه سمت سفره ییرایمادربزرگ در پذ یدنبالش آلبوم به دست بلند شدم. وقت به
 ییرایدر پذ شانیت خوابم، به جمع دو نفرهمن به اتاقم رفتم و پس از گذاشتن آلبوم در کنار رخ رفت،یکرده بود م

و پس از اتمامش راه  میاز عزا در آورد  یدل یحساب ودخانم درست کرده ب یکه زر  یاخوشمزه ی. با آن غذاوستمیپ
 میهاامکیرفتم و پ لمیناخودآگاه به سمت موبا شدم،یخواب وسوسه م ی. با آنکه برامیگرفت  شیرا پ مانیهااتاق
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 شیهابود کجا هستم و چرا به تماس دهیاز من پرس  شانیکه در همگ  اریاز داد  امکیسه پ دنیبا درا چک کردم. 
که در همان   یبر لبم نقش بست. خواستم به او زنگ بزنم که با تماس طنتیو ش تیاز رضا  یلبخند ام،دادهپاسخ ن

 .شد و تماس را پاسخ دادم ترقیلحظه با من گرفت، لبخندم عم

 !یسالم ُدک-

 !ابندهین یندهیجو ستیازت ن  یالسالم! خبر  کمیعل-

 !ابندهی یندهیجو یبگ دیاوه نه! حاال با-

 :گفت  یتعجب و شگفت با

 !واقعا؟-

 !واقعا اریآره داد-

 .میبزن یزید میفردا شب بر شینیریخب پس الزم شد واسه ش-

 :گفتم  یفراوان اقیتر شد و با اشتپررنگ لبخندم

 .باشه لطفا ! پر مالتمیزیآخ جون د-

 :سر داد و پس از اتمامش گفت یاخنده

 اد؟یهست که تو ازش بدت ب یایخوردن ایکل دن  یبهناز تو گمیم-

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمین

 ...واال فکر نکنم باشه به جز-

 :دیپرس یکنجکاو  با

 ؟یبه جز چ-

 :گفتم  انهیموذ یزدم و با لحن طنتیپر ش یلبخند

 .خب خودت حدس بزن-

 :لحظه سکوت کرد و سپس گفت چند

 کله پاچه؟-

 !ماوه نه! من عاشق کله پاچه-

 ؟یرابیس-

 .هم دوست دارم یلیاگر خوب پخت بشه خ  یرابینوچ! س-
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 !یواسه دخترها گفته بودن رو نقض کرد میقبل یکه دوست دخترها  ینیبابا تو تمام قوان یا-

 :و گفتم دمیخند زیر یکم

 !یرسیم جهینت نیبه ا شتریاند که ب  یچ ادیکه ازشون بدم م  ییهایاون خوردن  یتازه اگر بفهم-

 :کرد و گفت  یمکث

 ل؟یا م... پاست-

 !لمی! من عاشق پاسترینخ-

 :و گفت دیکش  یپوف

 !ادینم ادمی یزیواقعا چ گهید-

 !فکر کن شتریخب ب-

 :آهسته گفت  ییکرد و سپس با صدا  یمکث

 نکنه لواشک و آلوچه؟-

 :گفتم  تمندانهیدر هوا زدم. رضا یرا باال آوردم و بشکن دستم

 .خورهیترش به هم م یلیخ یزایدرسته! و البته قره قروت... حالم از چ-

 :گفت  انشیسر داد و پس از پا یاخنده

 !به خدا ییاستثنا  یلیخ گهیتو د-

 ...میگفتیم یزیاز د  می. خب داشتمیمخلص-

که انگشتاتم با غذاش   شناسمیخوب اونجا م یلیخ یسرا یزید کی. میبزن یزید یسار میریآهان آره! فردا شب م-
 .یخوریم

دهانم آب افتاد و با شوق  گذشت،یاش کرده بودم مبار که تجربه نیاز آخر  یادیکه مدت ز  ذیلذ یفکر طعم با
 :گفتم

 نجا؟یا  یای! ساعت چند مهیعال-

 .میریمن م نیکه با ماش  اریگوجه رو ن  یبزرگ. راستخانوم یخونه یپنج جلو-

 !تو که آهنگ قشنگ نداره نیماش یباشه ول-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .میدیتو رو گوش م یاهل دالنه  یهاآهنگ  میریگوش کن، بعدا که با گوجه م  دیجد یهاکم آهنگ  هیحاال -
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 :زدم و گفتم تیاز رضا  یلبخند

 .هایباشه پس آهنگ شاد بذار-

 .به چشم یا-

 .مخسته یکه من حساب  میکن  یخداحافظ یندار یکار  هگیخب اگر د-

 .یداشته باش یخوردن انرژ یزیباشه برو بخواب که فردا واسه د-

 خواد؟یم یخوردن مگه انرژ-

 یکردن نون تو  تیواسه واسه تل یهات، انرژواسه بلند کردن قاشق و چنگال با دست ی! انرژخوادیمعلومه که م-
 ...دن  یگوشت، واسه جوآب

 :ندادم حرفش را تمام کند و گفتم اجازه

 !باشه باشه! ملتفتم-

 :گفت  تیپر رضا یلحن با

 .که واسه پول گرفتن هم پول دادن الزمه  یدادن الزمه همونطور یگرفتن هم انرژ  یواسه انرژ یآره خالصه، حت-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .یپول و انرژ یستگیبله استاد! اصل پا-

 !یخوندیخوب درس م رستانیکه معلومه دب  نطوری! انهی! همنیآفر-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !یتجرب یمامان و بابام مجبورم کردن برم رشته خوندمیچون خوب درس م-

 .سکوت کرد که خودم سکوت را شکستم یجوابم کم در

 .میبخواب میبر اریخب داد-

 .ری... شبت بخی. خوب بخوابکمیآره برو بخواب. من که امشب کش-

 .ممنونم. شبت آروم-

 .فعال تا فردا، خداحافظ-

 .فعال خدانگهدار-

 .ندازمیآلبوم ب  یهابه عکس یدادم اول نگاه حیخواب ترج یخسته بودم به جا دیو من که شد افتی انیپا تماس
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آلبوم پشت جلد چسبانده شده   یهاعکس  نیاول باز کردم. اول  یرا از کنار رخت خوابم برداشتم و از صفحه آلبوم
چرخ خورد  شانیخندان همگ یهاچهره یها و پدرم بودند. نگاهم روعموها، عمه  یعروس  یهاعکس  یبودند و همگ

لبخندشان در آن  دنیشد. ناخودآگاه با د طوفو معصوم پدربزرگ و مادربزرگ مع بایز یبه لبخندها تیو در نها
ها را به اول آلبوم که عکس  یدندان نما باز شدند. نگاهم را به صفحه یمن هم به لبخند یهاها ل**بعکس

 شان،ینوه نیعکس اول که مادربزرگ و پدربزرگ با اول  یشد. نگاهم رو دهیگذاشته بود، کش  شیوضوح به نما
و آن  نشا یهاآورده بود، متمرکز شد. چقدر لبخند  ایرا به دن اوشیبزرگم که در آن زمان تازه س یو عمه اوش،یس

در آغوش پر  اوشیهم س نییپا یهاکشاندم. در عکس  نیینگاهم را پا یبرق ذوق در چشمانشان قشنگ بود! کم
اوش که هم اکنون سه یها فکرم به س. با آن عکسکردینگاه م نیمهر مادربزرگ و پدربزرگ لبخند بر ل**ب به دورب

، بلکه مادر و پدرش را هم کامال فراموش کرده و معتقد و نه تنها مادربزرگ کندیم یزندگ کایهست که در آمر یسال
آلبوم   گرید یشد. کم دهیکش  شود،یهم خراب م رانیبه ا یاهفته کی یبا سفر یحت اشیاست دوران خوب جوان

را دوست  شانیهافرزندان و نوه یکه داشتند همه  یبا قلب بزرگ ربزرگعکس را ورق زدم. با آنکه مادربزرگ و پد
 یزیآغاز دل انگ  یطعم و بو شهیهم هانیکه اول  ییبود و از آنجا شانینوه نیکه اول  اوشیبه س شانیداشتند، عالقه

 شیُدردانه ب زیعز  ینوه نینبود اما همان اول شانیهانوه گریبا د سهیقابل مقا ست،ین یکه تکرار شدن  دهندیرا م
 یهایپر از حس شاد ییهاعکس  یتکان دادم و آلبوم را ورق زدم. از البال نیاز همه فراموششان کرد! سرم را به طرف

ام را . نوک انگشت اشارهدمیدر آغوش پدربزرگ از ما گرفته شده بود، رس امیکه در نوزاد  یقبل از تولدم به عکس
طراف چشمان ا  یهاو چروک نیچ یو نگاهم را رو دمیبند انگشت از کل آن عکس بود کش کیصورتش که تنها  یرو

صورتش خود  یهاو چروک نیچ زدیلبخند م یمادربزرگ وقت یروزها نیکشاندم. درست مثل ا  شیهاگونه  یو رو
 کملبخند زدم. پدربزرگ   ارادهی. نگاهم را به طرح لبخندش کشاندم و بگذاشتندیم شیبه نما شیاز پ  شیرا ب

مثل مادربزرگ کنارمان  دیتر مانده بود شاد و اکنون جوانتر نبودوستم نداشت و اگر پانزده سال از مادربزرگ بزرگ
آلبوم عکس   کی یاسم آن ش  دیاز آلبوم را گذراندم. شا  گرید یآنکه بغض نکنم ورق  یو برا دمیکش  قیعم  یبود. نفس

ها بار با آن عکس یاتر از هر حس زندهکه زنده  شدیم موجبرا  یمن غرق شدن در خاطرات یجان باشد اما برا یب
که در آن ده ساله   یها متوقف شدم. عکساز عکس  یکی یآلبوم را ورق زدم و رو  گرید ی. کمکردمیتجربه م گرید

که چند سال   شانیسنت یمیقد یتخت چوب یمادربزرگ و پدربزرگ رو نیمادربزرگ ب یخانه نیهم اطیبودم و در ح
. کردمینگاه م نیداخته شد، نشسته بودم و با لبخند به دوربان  رونیاز خانه ب  میعموها  یطبق خواسته شیپ
به تنم  سمیخ راهنیکرده بودم و همچنان که پ  سیخ س  یبا بهزاد و بنفشه خ یآب باز  یقرمز گل دارم را ط راهنیپ

مادربزرگ و پدربزرگ و البته  یها. نگاهم را به صورتکردمینگاه م نیبود خوشحال و خندان به دورب دهیچسب
مامان شروع به سرزنش ما کرد، مادربزرگ و پدربزرگ  یآوردم آن روز وقت  ادیکشاندم. خوب به   نشانیریش یلبخندها

شدن  سیمان دانستند. هر چند مامان تمام فکرش به خ  کودکانه را حق  یو شاد طنتیاز ما دفاع کردند و ش
 .سکوت کرد گریشب بود، به درخواست مادربزرگ و پدربزرگ د انانهمیم یجلو یزیو آبرور مانیهالباس

کردم و آلبوم را بستم.   ترقیآن عکس، لبخندم را عم  دنیکش  رونیبردم و پس از ب یکیآن کاور پالست  ریرا ز دستم
چشمانم گرفته بودم و همچنان که  ی. عکس را جلودمیرخت خواب دراز کش یعکس را با هر دو دستم گرفتم و رو

 :گفتم  کردمینگاهش م

 !زود گذشت اون روزها نقدریا  شهیباورش م یک-

 .پر از خاطرات گذشته رفتم یو عکس را کنار بالشتم گذاشتم. چشم بستم و به خواب دمیکش  یاازهیخم
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*** 

 رون؟یب یبر یخوایامروز هم م-

نما به او زدم و دندان یگذاشتم و لبخند  نیکرده بودم بر زم  اهیس چشمم را که با آن خوب داخل چشمانم را مداد
 :گفتم

 .شتونمیو تا شب پ نمتونیبیو تازه فردا صبح م گردمیشب که برم یآره مادربزرگ ول-

 رون؟یب یاز کجا معلوم فردا هم نر-

 :متمرکز کردم و گفتم دادیرا خوب نشان م ششیشاپیپ یاش که دلتنگچهره یرا رو نگاهم

 ...لی! به دو دلرمیفردا نم-

 :نگاهم کرد که گفتم منتظر

 .فوتبال داره سیفردا پرسپول نکهیهم به خاطر ا یکیگل  شما و   یبه خاطر رو یکی-

 :و گفت دیخند زیر یکم  مادربزرگ

 .همون توپه تیاصل  لیدل دونمیمن که م-

 :باال آوردم و گفتم ینف یرا به نشانه دستم

 مینیفرداش تکرارش رو بب میتونیم م،یاز دست بد  شنیزنده پخش م یرو اگه وقت ونیزیتلو یهابرنامهنه اصال! -
 ...یول

 :زدم و افزودم یلبخند

 .میها رو داشته باشتکرار اون لحظه میتونینم گهید میکنار هم زنده بودنمون رو از دست بد  یهااگر لحظه-

 :زد و گفت قیعم  یلبخند

 ...زنده گهیفردا د دیمن رو بدون که شا حق با توئه! قدر-

 :گفتم  عیندادم حرفش را تمام کند و سر اجازه

 شیاز من پ  هاتوندهیو ند هارهینب ها،جهیو نت میکن  یبا هم زندگ گهیوقت د یلیخ دی! بادهایها نزنحرف نیاز ا-
 .شما بزرگ بشن

 :گفت  یطنتیپر ش یکرد و با لحن بامزه  ترقیلبخندش را عم مادربزرگ

 !حرف بزن دهیو ند رهیو نب جهیبعد از نت اریو واسه من نوه ب ری! تو اول زن بگهایبرنامه دار یحساب نکهیمثل ا-

 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم  یلبخند
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 !به چشم یا-

نازک قرمز رنگم را با شلوار  یکردم. بلند شدم و مانتو  میسرم تنظ یرا از مادربزرگ گرفتم و تل قرمز رنگم را رو نگاهم
را از کنار رخت خوابم برداشتم  فمیزدم. ک تیاز رضا  یانداختم و لبخند  میهابه لباس ی. نگاهدمیپوش دیسف یو شال

و دوباره نشست. نگاهم  دیدر هوا پر ینگاهش کردم چند سانت امیداریب یلحظه نیتا آخر شبیکه د  یکه آن عکس
 دیشد. با دهیکردم هنوز به مادربزرگ نشان نداده بودم کش  شیدایکه پ  روزیبه آلبوم که کنار بالشتم بود و از د

 .برسم اریتا به موقع به قرارم با داد بودمیم عیسر دیفعال با یول گرداندمیبرم شیعکس را سر جا

 د؟یحم هیاون چ-

 !مادربزرگ یچیه-

من  ینبود اما برا زیچ چیبالشتم گذاشتم. با آنکه گفتم آن عکس ه ریجلد آلبوم چپاندم و آلبوم را ز ریزرا در  عکس
شانه باال  الیخیآن را نداشتم. ب  یصحبت کردن با مادربزرگ درباره یبا ارزش بود که هنوز آمادگ یخاطره ایدن کی

آوردم. نگاهم را به مادربزرگ که نگاه کنجکاوش به بالشتم بود   رونیرژ ل**ب قرمزم را ب فمیانداختم و از داخل ک
 :کشاندم و با شوق گفتم

 ه؟یوقت چ دیمادربزرگ حدس بزن-

تکان  نیبه طرف یکند، کم  یافکار و خاطرات خال  یذهنش را از برخ خواهدیم ییکه گو  یسرش را طور مادربزرگ
دو انگشت اشاره و  نیدستم را باال آوردم و رژ ل**ب را ب داد. سپس سرش را باال آورد و منتظر به من نگاه کرد.

 :به َدَوران در آوردم و گفتم امیانیم

 ...نیاگه گفت-

 :گفت  اقیپر اشت یبر لبش جان گرفت. با لحن قیعم  یرژ ل**ب قرمز نگاهش رنگ ذوق گرفت و لبخند دنید با

 !هاقرمز نیا-

 :زدم و گفتم شیبه رو یچشمک

 !*ب قرمزهدرسته! وقت رژ ل*-

 شیهانشستم. در رژ ل**ب را باز کردم و با دقت بر ل**ب شیروبرو یمتر میدست و پا حرکت کردم و در ن چهار
اش در چهره دنیکوچک را از کمد در آوردم و به دست مادربزرگ دادم. با د  ینهی. پس از اتمام کارم، آدمیرژ مال

تکان خوردن کنارش نشستم. سرم را به  یآمد و با کم  دلبخندش، بر لبم لبخن دنیکرد. با د  ترقیلبخندش را عم نهیآ
 :گفتم  کردم،ینگاه م مانیشاد هر دو یهاکوچک به چهره  ینهیدر آن آ کهیسرش چسباندم و در حال

 !مادربزرگ نیهست ییبایز یچه ملکه-

 :گفت  نشیلنشد یخنده انی. پس از پادیخند زیر یکرد و کم  ینگاه نهیدر آ رمیتصو به

 !دیاز دست  تو حم-



 

 
241 

 رونیرا از آن ب لمیموبا عیفرو بردم. سر فمیگرفتم و دستم را در ک  نهیدر آ رمانینگاه از تصو لمیزنگ موبا یصدا با
 :را به گوش چپم چسباندم و گفتم یبود برقرار کردم. گوش اریرا که از طرف داد یآوردم و تماس

 .الو-

 .هامی! ما منتظرکمیسالم عل-

 :گفتم  طنتیزدم و پر ش یلبخند

 !؟یمنتظر  من؟! واسه چ-

 .نکن یباز لمیپس ف یکه االن آماده هم هست  دونمیم-

 :و گفتم دیبر لبم ماس لبخند

 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا-

 :گفت  یطنتیلحن پر ش با

 .منتظرم ستقهیکه پنج دق  رونیب ای. حاال هم بشناسمتیچون خوب م-

 .منتظر باش شتریب-

 :دیحرص غر   پر

 !گرما  نیوسط ا اریمن رو باال ن یاون رو  ایبهناز بدو ب-

 :فرستادم و گفتم رونیرا با فوت ب نفسم

 .باشه، باشه! اومدم-

 .دمیرژ قرمز مال میهابر ل**ب عیرا قطع کردم و سر تماس

 .مراقب خودت باش د،یخوش بگذره حم-

 :مادربزرگ کاشتم و گفتم نرم یهاآبدار بر لپ  یرا برداشتم و دو بو*سه فمیک

 .ممنونم مادربزرگ! به شما هم خوش بگذره-

 .دمیخند زیر یدهانم گذاشتم و کم یمادربزرگ انداختم و دستم را رو یهابر گونه میهابه رد سرخ ل**ب ینگاه

 .یبرو که شب هم زودتر برگرد-

 :به مادربزرگ زدم گفتم یدهانم برداشتم و لبخند یکه بند آمد، دستم را از رو  امخنده

 .چشم. خدا نگهدارتون-

 .خدا به همراهت پسرم-
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 :بلند گفتم ییبا صدا رفتم،یم ییرایپذ یشدم و همچنان که به سمت در خروج بلند

 .خانوم یخداحافظ زر-

 .از آشپزخانه در جوابم در آمد  فشیضع یصدا

 .دیخداحافظتون باشه خانوم. خوش باش-

 رهیدستگ یدستم رو دم،یکه رس  اطیکردم. به در ح  دیو رژ لبم را تجد دمیقرمزم را پوش یانکت  یهاتند کفش اطیح در
 یگذاشتم و نفس  رفتیم نییقلبم باال و پا یکه به خاطر تپش تندتر شده  امنهیسمت چپ س یماند. دستم را رو

بودنش  بیبه عج یبود ول بیبودم عج دهیکه کم او را ند  یاریداد دنید یبرا جانمیشدت از ه نی. ادمیکش  قیعم
چشمانم  یکه جلو  یزیچ نیدر را به حرکت درآوردم. پس از باز شدن در، اول یرهیکردم و آهسته دستگ  ییاعتنایب

و  دمیرس نیصاف کردم و در را بستم. با چند قدم تند به ماش ییبود. صدا اریداد یرنگ یاظاهر شد سمند سورمه
نگاهم  یکه با لذت خاص  اریانداختم و پس از بستن در سرم را به سمت داد  ی. خودم را بر صندلکردمدر را باز  

 .چرخاندم کرد،یم

 !سالم عرض شد-

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 .کمیسالم عل-

 :در چشمانش برق انداخته بود گفت طنتیش کهیکشاند و در حال  میهارا به ل**ب نگاهش

 !یکه امروزم با صفا اومد  نمیبیم-

 :کردم و خصمانه گفتم  یاخم

 !ممنوع یباز زی! هیه یه-

من قرار گرفت،  یمتر یسانت یدر س ی. وقتدیرا با دست گرمش گرفت و خودش را به سمتم جلو کش امشانه
 :به چشمانم کشاند و گفت میهانگاهش را از ل**ب

 !کنمیدخترها مثل تو نگاه نم یمن به همه یدخترها ول یبه همه ینگاه جنس یعنی یباز زیه-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ُگنگ  چشمانم

 !ها َامی! من دختر خوب؟یکنینگاه م گهیشکل د کیخب چرا به من -

دادم. با دو دستش صورتم را قاب گرفت و آهسته سرش را چند  تیکج کردم و به نگاهم رنگ معصوم  یرا کم سرم
 :آهسته گفت  ییجلوتر آورد. با صدا یمتر یسانت

 ...دختر   یول یهست یخوب گریباز-
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 امینیب یگرمش رو  یهامن کم شده بود که بازدم نفس یفاصله یجلو آورد. به قدر گریمتر د یرا چند سانت سرش
 .کردیرا هم گرم م میهال**ب  یو باال ینیو اطراف ب نشستیم

 :تر افزودآهسته  ییصدا با

 !یستین یخوب-

 زیوسوسه برانگ یتوت فرنگ لیرنگش که مثل پاست یصورت یهارا جلوتر آورد و چشم بست. نگاهم به ل*ب سرش
 حرکتیکردنش را نکرده بود و من هم ب  تیو اذ طنتیچرا دلم هوس ش دانمیشد. نم دهیکش  دند،یرسیبه نظر م

دستانم را باال  م،یهابر ل*ب رتحراپر  یتوت فرنگ یهالیآن پاست  ی  چشم بستم. پس از چند لحظه با حس نرم
که   نیریش یهالیکنم با حس  طعم  خوش  آن پاست  طنتیش یاآنکه ذره  یگذاشتم. ب  شیهاگوش  یبردم و رو

او   ی  نمانده بود به همراه میبرا یکه نفس  ییکردم. تا جا  اشیشده بود، همراه دهیها مالاز رژ لبم بر آن  یبخش
. پس از آنکه نفسم بند کردمیم شتریو ب شتریتمام تنم را ب یلذت دلچسب، گرما آن  یادامه دادم و از هر لحظه

داشت پس از چند لحظه  لیهمچنان به ادامه م ییکه گو  اریو نفس نفس زدم. داد دمیعقب کش  یآمد، سرم را کم
از هم   دم،یرس یاز شدت نفس کم آوردن به خفگ  گریبعد که د یقهیدوباره آن لذت عاشقانه را آغاز کرد. چند دق

 یدر صدا ویراد تیال  کیکم موز  یبلند بود که صدا مانیهانفس نفس زدن یصدا ی. به قدرمیفاصله گرفت
برگشت و من که در حال هالک  یبه حالت عاد مانیهانفس قهیدو دق دیشا ای کیگم شد. پس از   مانیهانفس

 :دادم و پر حرص گفتم هیتک یرا به پشت صندل رم. سدمیکش  قیعم  یشدن از گرما بودم، شالم را تکان دادم و نفس

 !م؟یکرد  یما چه غلط-

چرخاندم و بلندتر  کرد،ینگاهم م طنتیپر ش یکه با لبخند  اریباز کردم و صاف نشستم. سرم را به سمت داد چشم
 :از قبل گفتم

 !م؟یکرد  یما چه غلط-

دهانم گذاشت و آهسته  یدستش را رو عیسر اریسوال را بپرسم که داد نیکردم و خواستم بلندتر ا  ظیغل  یاخم
 :گفت

 !هاشنیهمه روستا دورمون جمع م یاگر بلندتر بگ-

 قیعم  یگفت. نفس  یاو "آخ"   آهسته دیدستش را عقب کش عیکردم و دستش را گاز گرفتم. سر  ترظیرا غل اخمم
 :دمیو پر خشم غر   دمیکش

 !؟یدیمن رو بو*س یبه چه حق-

 :گفتم  یبلندتر یگرفتم و با صدا  ینفس

 !هان؟-
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است. چشم از او   فتادهین یاتفاق  چیکه انگار ه  یانداخت، طور  نییباال و پا یازد و شانه یجوابم تنها لبخند در
را زد. هر کار هم که کردم نتوانستم قفل در  یرا باز کنم که قفل مرکز نیگرفتم و با حرص فراوانم خواستم در ماش

 :گفتم  تینو با عصبا دمیسمتش چرخ به ظیغل  یرا باز کنم. با اخم

 !برگردم خونه! درو باز کن خوامیم-

 :آهسته گفت  ییتر کرد و با صداپررنگ یرا که بر ل**ب داشت کم یمحو لبخند

 .یکرد  ی! تو هم همراهدمتیفقط من که نبو*س-

 :که بر خودم مسلط بشوم و گفتم  دمیکش  قیعم  یبستم و نفس چشم

 !یتو بود که شروع کرد ریتقص یول-

 :از آنکه چشم باز کنم گفت  قبل

 !یتو هم ادامه داد-

که بر   زدیموج م یطنتیبا ش ختهیباز کردم و با خشونت در چشمان درشتش زل زدم. در نگاهش لذت آم چشم
 .رفتیاعصاب من رژه م

 !ار؟یداد یهست یدنبال چ-

 :زد و گفت یلبخند

 .افتادیاتفاق نم  نیا  یبود لیمیکه اگر خودت به من ب  بدون نویاما ا  یفهمیخب تا شب م-

 !؟یزنیحرف م یلیاز چه م-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .میخب بگذر-

دادم و نگاهم را از پنجره  هیتک یشد. من هم سرم را به پشت صندل نیاز من گرفت و مشغول راه انداختن ماش  نگاه
! آخر اصال چه افتمیینم شیبرا یمنطق چیدوختم. با آنکه خودم هم از آن بو*سه لذت بردم، ه رونیب یبه منظره

! میداشت یاو نه به هم عالقه میبود یارابطه ریدرگ نه! ما که م؟یرا ببو*س گریهمد اریداشت که من و داد ییمعنا
 :گفت  اریسکوت برقرار بود که ناگهان داد نمانیاز ساعت ب  یفکر کنم حداقل ربع

 بهناز؟ یایب رونیب نیجو سنگ نیاز فاز ا  شهیم-

 :آهسته گفتم  ییآنکه سرم را به سمتش بچرخانم، با صدا  یب

 !ستمیبگو َجو ورزش کنه وزن کم کنه، من مسئول سبک کردنش ن-

 :و گفت دیخند زیر یکم
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 کنه؟یپس چرا بهناز سبکم نم کنمیمن که دارم وزن کم م گهیم زنهیداره وزنه م یه میراه افتاد یبنده خدا از وقت-

شد. با آنکه دلم  ترظیغل  میآمد و اخم بر ابروها  امیشانیبه پ ینیها بود چلحنش که مثل صحبت با بچه از
!" حاضر ستی"جواب ابلهان خاموش میل**ب با طعنه بگو  ریمتشخص سکوت کنم و ز یهامثل خانم خواستیم

 :و گفتم دمیکش  قیعم  یگل کرده بود. پر حرص نفس  یحساب امیجواب

 .ندارم. خودت سبکش کن یمن باهاش کار-

 .خوادیمون رو مدو نفره یمن که سبک کردم! سبک کردنش همکار-

 !کجا بود  یهمکار م،یبهش بگو ما تا حاال جز جنگ با هم نداشت-

 !شهیم دهید یجنگ  جنگجوها هم همکار یالالبه-

 !شهینم رینخ-

 .! حاال هم بچرخ به من نگاه کنشهیم-

 بشه؟ ینگاه کنم که چ-

 .رفع بشه هامونیکه دلتنگ-

 :گفتم  یچشمانم از شدت تعجب گرد شده بودند، با ناباور کهیسرم را به سمتش چرخاندم و در حال عیسر

 !؟یگفت  یچ-

تر رخش را ده برابر جذاب میکرد و ن  ترقیکه بر لبش بود را عم  یمقابلش بود، لبخند یکه نگاهش به جاده  همچنان
 .ساخت

 :نزد، کالفه سوالم را تکرار کردم یدر جوابم حرف یوقت

 ؟یگفت  یچ دمیپرس اریداد-

 !گفتم  یچ یدیتو که شن-

 !تو تنگ بشه یدرصد من دلم برا هیهم تنگ بشه؟! اوه فکر کن  یحرف؟! ما دلمون برا نیا  یچ یعنیخب اصال -

 :گفت  نانیپر اطم یم بچرخاند، با لحنآنکه سرش را به سمت  یب

 .یکنیانکار م  یفقط دار شه،یکه شده و م  دونمیم-

 !باطل الیخ یهه! زه-

 .کنمیم الیباشه فکر کن من خ-

 .دوختم میسرسبز جلو یاز او گرفتم و چشم به جاده  نگاه
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 ؟یخب آلبوم رو به خانوم بزرگ نشون داد-

 :نگاهم بدهم گفتم ریبه سر و مس یآنکه حرکت  یب

 .نه هنوز-

 :دیپرس متعجب

 !چرا؟-

 :بود گفتم میروبرو یکه نگاهم به جاده  همچنان

 .چون جسارتش رو نداشتم-

 !ارنیب ادیخانوم بزرگ خاطراتشون رو به  یکمک کن  یخوای! تو فقط م؟یجسارت؟! جسارت واسه چ-

و  ارهیب ادیرو به  یمادربزرگ خاطرات بد نکهیااز    ترسمی. من مخوادیخاطرات جسارت م یآوردن بعض  ادیبه -
 .ناراحت بشه

کوله بارش را ببندد و برود.   د،یایبه سراغم ب خواستیکه م  یکردم و آب دهانم را تند قورت دادم تا بغض  سکوت
مادربزرگ  یبرا یشدم. من به قدر رهیخ رونیب یکنارم به منظره  یشهیچرخاندم و از ش اریسرم را به سمت مخالف داد

 یحال روز و خوشش جا نیا  نکهیاز ا  دمیترسیاورم. میب ادشیاش را به گذشته  خواستینگران بودم که دلم نم
کند تمام فرزندانش او را به   الیو خ ستمیبفهمد من پسرش ن کهنیاز ا  دمیترسیبدهد، م یخود را به افسردگ

دارد  یکه بازگشت در پ  یزرگ بر خالف تصوراتش به سفرکه پدرب  اوردیب ادیبه  دمیترسیاند، مسپرده یفراموش
را به کل کنار  یخاطراتش باعث شوند نقاش یآور  ادیبه  دمیترسیاو را ترک کرده است، م  شهیهم ینرفته و برا
 یلی! خدمیترسیباشم؛ م شیهاشاهد بغض و اشک نش،یو دلنش نیریش یلبخندها یبه جا دمیترسیبگذارد، م

 !دمیترسیم

 ؟ینیها و زمآسمان  یبهناز! کجا-

. مطمئن بودم کردیبه من نگاه م یرا کنار جاده پارک کرده بود و با نگران نیرا به سمتش چرخاندم. ماش سرم
 .دادمیو شکستن نم ختنیاشک ر  یبه خودم اجازه شهیمثل هم یچشمانم قرمز شده بودند ول

 !بودمت دهیند ینجوریتو چت شده؟! تا حاال ا یه-

 .قورت دادم یبلند یانداختم و آب دهانم را با صدا  نییرا پا سرم

 !ستین یزیچ-

 .میحرف بزن یحساب دیهست! فکر کنم امروز با زهایچ یلیخ-

 !خونه میو بر میکوفت کن  یزید دمیم حی! ترجرینخ-

 :را روشن کرد و گفت نیماش
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 !باش الیخ نیبه هم-

 .مینزد یکدام از ما دو نفر حرف  چیبود ه یپارک در سار کی یکه جلو  اشیرا راه انداخت و تا توقف بعد نیماش

 .میشو بر ادهیخب پ-

 :درختان پارک چرخ دادم و گفتم نیرا ب نگاهم

 .پارک ندارم یحوصله-

 !یچرا دار-

رختان را از د امحوصلهیبه سمت در من آمد. در را باز کرد و منتظر نگاهم کرد. نگاه ب نیماش یشد و از جلو ادهیپ
 :پشت سرش به خودش کشاندم و گفتم

 !! بذار واسه بعداریاصال حس و حالش رو ندارم داد-

 .تر رفت و دستم را گرفتعقب  یمن خم شد و کمربندم را باز کرد. کم یرو

 .شه که حال و هوات رو عوض کنهتجربه یزمان برا نیبهتر ،یرو ندار یزیحس و حال چ یکنیفکر م یوقت قایدق-

 ...اریداداما -

 .یهم بخور ییهوا کی میشو بر ادهی. پارین یاما و ول-

شدنم، در  ادهیشدم. بالفاصله پس از پ ادهیپ نیو من ناچار بلند شدم و از ماش دیرا به سمت خودش کش دستم
ر را بست و آن را قفل کرد. با همان دستش که دستم را گرفته بود مرا به دنبال خودش داخل پارک برد. گذ نیماش

بود حالم  دهیکش  ییبایز ینقاش نیدرهم و برهمشان بر زم یهابرگ یهیدرختان سبز بلند قد پارک که سا یاز البال
دختران  انیبه دنبالش از م د،یدیو حرارت م شدی. همچنان که دستم در دست گرمش فشرده مکردیرا اصال بهتر نم

 یهاتاب دنیباال آوردم و با د ی. سرم را کمدمیده بود رسپهن کر  مانیپا ریکه تنها چمن ز  ییگذر کردم و به فضا
ها، آن  یجا دیجد ایشده  یبازساز یهاخودمان بود و در پارک یکه مخصوص دوران کودک  یبزرگ نگارنگر  یفلز

 :بر لبم آمد و با شوق گفتم قیعم  یکوچک کودکانه گذاشته بودند، لبخند  یکیپالست یهاتاب

 !هاتاب نیاز ا-

نگاه پر لذتش را به چشمانم  کهیفشرده شد. سرش را به سمتم چرخاند و در حال اریمحکم در دست داد دستم
 :گفت  دوختیم

 .ادیخوشت م دونستمیم-

 :گفت  اریکه داد  میقرمز رنگ بزرگ دو نفره جلو رفت یتاب فلز کی یکینزد تا

 !بود یعال  کردنیم شیاگر آب  خته،یریکه رنگش ب  فیح-

 :کردم و با خشم گفتم  یاخم
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 !حمومه سهیرنگ ک هیچ یرنگه! آبهم خوش یلیخ-

تاب کنار  گریبا دستش مرا بر سمت د نشست،یطرف تاب م کی یرو کهینگفت و در حال یزیکمال تعجبم چ  در
و  کردمیام حس متاب را بر شانه یرهایکه فشار زنج  میبود دهیفضا کم بود و به هم چسب یخودش نشاند. طور

 .سمت مرا گرفته بود ریام حلقه و با مچ دستش زنجدستش را دور شانه م،یآنکه هر دو جا بشو  یبرا اریادد 

 !مثل من و تو ییهاها! نه واسه غولدو نفره ایبچه فسقل یبرا تشیظرف نیا  اریداد گمیم-

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .میکنینداره، ما که باهاش حال م بیع-

آنقدر   شیاش تاب را به حرکت در آورد. ماشاهلل پاهاصاف شده یگذاشت و با رها کردن پاها  نیرا بر زم شیپاها
 اریداد یکوتاهم که به مچ پا  یمن مظلومانه به پاها یول دندیرسیم نیتاب بلند به زم نیا  یبلند بودند که از باال

 .نگاه کردم ن،یچه برسد به زم دند،یرسیهم نم

 ارند؟یب ادیشون به رو از گذشته زیکه خانوم بزرگ همه چ  ینگران نقدریچرا ا نمیخب جوجه بگو بب-

 :گفتم  ختم،یریتاب ُشر ُشر عرق م یرو اریکه در آغوش گرم داد  همچنان

 ار؟یداد میازش حرف نزن  شهیم-

 .لبخند بر لبم آورد خوردیم مانیهاکه به تن  یتندتر شدن حرکت تاب باد خنک با

 یو سع میریرو نگ شرفتشیپ ی! اگر جلوستین یخوب زیچ یکه فراموش  یدونی! تو ممیمن دوست دارم حرف بزن-
برسند که  ییو ممکنه به جا شهیم دتریشد مرشونیروز به روز آلزا م،یاریخانوم بزرگ ب ادیرو به  زهایچ یلیخ مینکن
 !انیشون بر نروزمره یساده یاز پس کارها  یحت

 !ارهیم ادیدور به  یهارو از گذشته زهایچ یلیاما مادربزرگ حالش خوبه! اون خ-

 تیکم کم فعال  ارن،یب ادیبه  کینزد یهارو از گذشته یادیز یزایچ مینکن یدور! اگر سع یهاگذشته  یآره درسته ول-
! اون موقعه کنندیدور رو هم به مرور فراموش م یهاخاطرات گذشته نیو هم شهیمغزشون کم م یبخش حافظه

 .شهیسخت م یلیکه کار خ

 :بود گفتم نییکه سرم پا  همچنان

 .کارهاش رو انجام بده  کنمیو کمکش م کنمینداره، خودم از مادربزرگ مراقبت م یبیخب اصال ع-

 !بهناز-

 بله؟-

 .باال اریسرتو ب-

 :و گفت دیکش  یرا باال آوردم و نگاهم را به چشمانش گره زدم. نفس سرم



 

 
249 

 !؟یکنیمقاومت م نقدریچرا ا-

 :گفتم  کردمیدهانم را قورت دادم و همچنان که در چشمانش نگاه م آب

 .طور خوشحال باشه نیهم شهیمادربزرگ هم خوامیم-

 خوشحال باشه؟ توننینم ارنیب ادیشون رو به اگر گذشته  یکنیخب چرا فکر م-

تنها بود و االن...  یادیهاش ترکش کردن، پدربزرگ فوت کرد، مدت زش پر از خاطرات تلخه! بچهچون گذشته-
با  خوامی! نمستینه، کنارش ن ای ارهیب ادیبتونه من رو به  دونمیو اصال نم کشمیکوچ  یجز من که نوه یاالن کس

و من که  شونیهاش رفتن دنبال کار و زندگبچه یبفهمه همه خوامیناراحت و افسرده بشه! نم هانیدونستن ا
نداره،  یرفته که برگشت یبفهمه پدربزرگ به سفر خوامینم ستم،یهاش نهاز بچ  یکی کنمیم یاالن باهاش زندگ

 !اری! من دوستش دارم دادمبهیغر  کیفکر کنه تنهاست و من  خوامینم

بر خودم داشته  یآنکه تسلط  یدرد گرفتند. ب شانیجا خوش کرد و چشمانم از شدت سرخ میبزرگ در گلو یبغض
 :گفتم  دیلرزیکه به خاطر بغضم م  ییبا صدا اوردیب رونیمرا از آن حال پر درد و غم ب اریداد ینگاه ُبهت زده ایباشم 

 یزیمن بود و هست که به همون چ یآدم زندگ  نیدوست دارم! اون اول یلیمن دوستش دارم! من مادربزرگ رو خ-
 بره،یلذت م دنشونیاز د  و کنهیم قمیتشو هامیمنه که واسه نقاش یآدم زندگ  نیاون اول  کنه،یکه هستم افتخار م

من  یبرا نقدریمنه که ا یآدم زندگ  نیاون اول  زنه،یبا لبخند با من حرف م شهیمنه که هم یآدم زندگ  نیاون اول
 دیسف یچادر نمازها ش،یگل گل  یهاراهنیپ ش،یبافتن یهالیم یو قشنگش تو کیکوچ  یایمهربونه و تمام دن

 ش،یمیقد یطال یدو تا النگو ش،یمیقد کیکوچ  یاروزهیف یهاکوتاهش، گوشواره  دیسف یدارش، موهاخال
 یلی! من خشهیخالصه م شیدوست داشتن یهاکردن  دیش و تهدبامزه یهاصحبت کردن نش،یریش یهاخنده

کم   میزندگ یکه تو  یآدم  ایدن کی ی! اون جاستیمادربزرگ ن کی! مادربزرگ واسه من فقط اریدوستش دارم داد
به  تونمیفکر کنم... نم شیبه افسردگ تونمیبه غمش فکر کنم... نم تونمی... نمکنهیداشتم رو تک نفره پر م

 !تونمینم ار،یداد تونمیو لبخند نزدنش فکر کنم! نم دنشینخند

چشمانم  سرعت از تیاجازه دادم با نها  میهابار به اشک نیا  زد،ینبودم که راحت بشکند و اشک بر یآنکه کس  با
دستش محکم  کیساعد هر دو دستم با  اریداد یرا پاک کنم ول میهاشوند. دستانم را باال آوردم که اشک ریسراز

 :اش انداخت و گفتشانه یفشار بر رو یکم  باام حلقه شده بود، سرم را که دور شانه  گرشیگرفت و با دست د

 یهست یمهم یهاتو قطعا جز آدم ارن،یب ادیهم به  شیب شون رو کم وبهناز نگران نباش! خانوم بزرگ اگر گذشته-
 یآوردن گذشته  ادیبعد از به  ،یبهتر کن نقدریرو ا شونهیروح یکه تا حاال تونست  یی! شک نکن توارنیم ادیکه به 

 ...یقلبشون رو نگه دار یوت یلبخند رو لبشون و شاد یتونیهم م نشونیریتلخ و ش

در من رخ  ییچه جادو دانمیو تندتر کردند. نم شتریرا ب میهابودند اشک نیریش شیاهچرا با آنکه حرف دانمینم
. زمیکنم و راحت اشک بر  هیکه به خودم اجازه دادم بر آن تک  دمیرا آنقدر مطمئن د یکس  یداده بود که شانه

 دنید یاجازه  یکه به هر کس  یاعتماد بود. من، کس  لمن قاب یو برا کیحد به من نزد نیتا ا اریچرا داد دانمینم
 !من باشد ختنیاشک ر  یبرا یگاه  هیتک دادمیاجازه م  اریآسان به داد  یلیخ دادم،یرا نم میهااشک
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 یگریکار د  چیبا کف دستان گرمش ه میهاجز مالش دادن شانه اریکه داد  میدر آن حال بود قهیچند دق دانمینم
نگاهش را  عیحرکتم سر نیبرداشتم. با ا اریداد یشانه یتمام شدند و سرم را آهسته از رو میهاکه اشک  کرد،ینم
 :کرد و گفت  قیصورتم دق یرو

 جوجه؟ یخوب-

 :حال گفتم ینگاهم را به چشمانش کشاندم و ب کردیکه به شدت درد م  یسر با

 .ته! خوبمجوجه عمه-

صورتم با همان  یرو یهاآورد و شروع به پاک کردن اشک  رونیب یدارگل  یشلوارش دستمال کاغذ بیداخل ج از
کرد و پس از اتمام کارش، دستمال را عقب برد   زیدستمال کرد. با دقت تمام صورتم را با آن دستمال از اشک تم

 :چشمانش گرفته بود گفت یجلو قایدستمال را با دستش باال برده و دق کهیو در حال

 .رو باز کرد دیحم یکارخونه آبغوره ساز  باهاشون شدیهمه آبغوره! م نیا-

 :کردم و گفتم  یزد و سرش را به سمتم چرخاند. در جوابش اخم طنتیپر ش یلبخند

 !هاکنم  هیمن گر یدیتو ند-

 :زد و گفت میبه رو یچشمک

 !هایبش یختیر نیا  نمینب گهید یتخت! ول التیخ-

 :کرد و گفت  ترقیهم در جوابم لبخندش را عم اریکم جان زدم. داد  یرا باز کردم و لبخند میهااخم

 ؟یفیق یبستن ای یتاب باز یادامه-

تر کردم . لبخندم را پررنگمیایب رونیدر آمده و فعال از فکر آلبوم عکس و مادربزرگ ب هیکردم از حالت غم و گر  یسع
 :و گفتم

 زن؟یریم فیق یتو شویکه با دستگاه بستن  ییهایفیق یاز اون بستن-

 :تر کرد و گفتدر جوابم لبخندش را پررنگ اریداد

 . چطوره؟زنیریکه روش م  یبا سس شکالت شییو کاکائو لیآره همونا! از اون دو رنگ وان-

 :و گفتم دمیدستانم را به هم کوب کف

 !هیعال-

کج شد که حس کردم   یاز تاب در آمد و تاب به سمت من طور  یتق یتاب بلند شد و با بلند شدنش صدا یرو از
 !بشوم نیاالن است که نقش بر زم

 :گفتم  کردیکه با لبخندش منتظر نگاهم م  اریتاب بلند شدم و به داد یرو از
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 !مینیبش ییدو تا ایبعد ن یدر حال انقراض بکن! سر یهاتاب نیبه حال ا یفکر کی! یُدک هاادهیماشاهلل وزنت ز-

 :پر غرور زد و گفت یلبخند

 !گهیآله د  دهیوزن من ا-

 :گفت  میدستش دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش کشاند. پس از سه قدم که برداشت با

 .مینیشیروشون م ییدر حال انقراض از خداشون هم باشه که ما دو تا یهاتازه تاب-

 :در جوابش زدم و گفتم یلبخند

 !آره، مخصوصا به خاطر حضور من-

 !به خاطر حضور من شتریالبته ب-

 !من رمینخ-

 !انکار نکن که من-

 :گفت  اریداد ن،یبه ماش دنیبا رس تیو در نها میخود کرد یدر اثبات برتر یهمچنان سع نیبه ماش دنیرس تا

 .میبپر بر-

 ییروهاادهیبا پ ضیعر  ابانیخ کیدر  قهیکرد، پس از چند دق  یرانندگ اریکه داد  ییوالیو با آن سرعت ه میشد سوار
بودم، نگاهم  اریمنتظر آمدن داد روادهیکه در پ  یاهی. در همان چند ثانمیشد ادهیمتوقف شد و پ نیشلوغ، ماش
 .خورد هبود گر  کمینزد یهااز سوپرمارکت  یکی یکه رو  یبه پوستر

 .میخب بهناز بر-

 :آن پوستر بود. با دست آزادم به پوستر اشاره کردم و گفتم  یمن نگاهم همچنان رو یرا گرفت ول دستم

 !اونجا رو نگاه کن  اریداد-

 :دیپرس یکنجکاو  با

 کجا رو؟-

 یدر ورود یجلو یمتر کیدر  یرا که دستم را گرفته بود دنبال خودم کشاندم. وقت اریمن با حرکت خودم داد بارنیا
اشاره با دستم به پوستر   م،یقرار گرفت کردندیکه از پشت سرمان گذر م  تیاز جمع  یانبوه  یالآن سوپر مارکت البه

 :کردم و گفتم

 !نشیبب-

 :تفاوت گفت یبه پوستر نگاه کرد و ب اریداد

 !گهیکارتونه د  ؟یخب که چ-
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 !نهیقرمزه رو نگاش کن! اون آلو رهنیمهمه! اون پ شیچه کارتون-

 :رخش دوختم و گفتم میرا به ن نگاهم

 !تو ساختنش یاصال همزاد خود  خودته! باور کن از رو-

 :که بر ل**ب داشت گفت  یزد و سرش را به سمت من چرخاند. با همان لبخند یلبخند اریداد

 م؟ینیو با هم بب میریکارتونش را بگ  هی! نظرت چنهیها او سنجاب نیپس آلو-

 :دمیاز تعجب گرد شدند و متعجب پرس  چشمانم

 .دمشی! تازه من قبال صد بار با پدرام دم؟ینی! ما کجا با هم ببم؟ینیبا هم بب-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم شلبخند

 !ینیبب دیمال قبل بود! با من هم با دنیهست و در ضمن با پدرام د ادیحاال جا که ز-

 :انداختم و گفتم  شیبه سر تا پا ینگاه

 م؟ینیکارتون بب  مینیبش یاگنده  نیآخه من و تو به ا-

 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 !مینیهامونم کارتون بببا بچه میآماده بش  دیآره خب، باالخره با-

 ...و منم با نیخودت کارتون بب یهاخب تو با بچه-

 :دهانم گذاشت و گفت یآزادش را رو  دست

 !هامونگفتم بچه-

هامون" که گفت داغ در قلبم شروع به لرزش کرد. "بچه یامثل ژله یزیچ کیاز شدت تعجب گرد شدند.   چشمانم
گرم در بدنم   یآب جکوز  یبه داغ یاز آب  یلیمثل س یبیا هر بار تکرارش حس عجدر مغزم تکرار شد و ب یچند بار

 :آهسته گفت  ییلبم برداشت و با صدا یشد. دستش را از رو یجار

 .من و برادرهام اند هیو برادرهاش چقدر شب نیآلو  نیا  نمیکه بب  میریکارتون رو بگ  میخب پس بر-

 :زد و افزود یچشمک

 م؟یبر-

زدم و  ی. سپس در جوابش لبخندمیایب رونیکه گفت ب  ییهاتکان دادم تا از فکر بچه نیرا چند بار به طرف سرم
 :گفتم

 .میبر-
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 طنتیشد و پر ش دهیبود کش اریوارد شدم. نگاهم به دستم که در دست داد اریمغازه را باز کردم و قبل از داد در
اش را به مغازه نشسته بود نگاه خسته یگوشه  یصندل یه روک  یتر گرفتم. مرد جوان الغر اندامدستش را محکم
 :ما کشاند و گفت

 د؟ییبفرما-

 .با فشردن دستم به من فهماند که خودم حرف بزنم اریداد

 تون کجاست؟کارتون  یهایدیس-

 :مغازه قرار داشتند اشاره کرد و گفت شخوانیپ یکه رو  یدیس یهاپر از پاکت یجعبه نیدستش به چند با

 .اونجا َاند-

 !یمرس-

ها و سنجاب نیکارتون آلو  کیها رفتم. کاش فقط را گرفته بودم به سمت آن جعبه اریکه دست داد  همچنان
بودم و کارتون خونم کم شده بود، هر چه کارتون  دهیبود کارتون ند یادیکه مدت ز  ییاز آنجا  یول داشتمیبرم
 .کنار گوشم درآمد  اریداد یآهسته  یصدا هبرداشتم ک یدیس ادیز یبرداشتم. به قدر آمدیو جالب به نظر م دیجد

 !هاما رو هم بکن بیفکر ج-

 یصدا یبر لبم نقش بست و سرم را باال آوردم. نگاهم را به چشمانش گره زدم و به آهستگ طنتیپر ش یلبخند
 :خودش پاسخ دادم

 !نخرم دیکارتون جد  گهیتا چند ماه د دمیقول م-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .یخوایم یباشه بردار هر چ-

 :تر کردم و گفتمشوق لبخندم را پررنگ با

 !یمرس-

بودم، ناگهان نگاهم  دهیکه ند  یدیجد یهاکشاندم. بعد از برداشتن تمام کارتون  هایدیاز او گرفتم و به س  نگاه
 :کشاندم و گفتم  اریبه داد هایدیرا از جلد س

 م؟ینیهمه کارتون با هم بب نیا  میخوایحاال کجا م-

 :زد و گفت میبه رو یچشمک

 .به اونش فکر نکن! همش با من-

 یانداختم. همگ  نییباال و پا یازدم و شانه یالیخیمنظورش کنجکاو بودم، خودم را به ب دنیفهم یبرا یلیآنکه خ  با
 یاهیخرسند بودم، با روح اریبس یطوالن یهیام پس از آن گرها را حساب کرد و من که از پاسخ به حس کودکانهآن
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از ساعت را به قدم زدن دست در دست هم   یمیاز مغازه خارج شدم. حدودا ن  اریبهتر از قبل، به دنبال داد یلیخ
 زیر یهاکه با چراغ  یفروش یبزرگ فالوده و بستن یمغازه کی یجلو اریکه دادتا آن میمشغول بود روادهیدر آن پ

 .میدیرا نوشته بود، رس وهیو آبم یفالوده و بستن شیجلو یهاشهیر شقرمز چشمک زن ب

 .یرو بخور تیزندگ یهایدستگاه یفیق نیاز بهتر  یکی خوامیخب بهناز م-

که با روپوش   یدیشدم. مرد مسن قد کوتاه تپل و سف دهیقدم جلوتر از من برداشت و من هم به دنبالش کش کی
 یعمود  یهالهیم دنیبود و تند و تند با کش ستادهیدستگاه ا یجلو دیرسیگلوله برف به نظر م  کیمثل  دشیسف

در صف  یاقهیکه ما پنج دق  داشت یمشتر ی. به قدردادیم لیو تحو ختیریم هافیدر ق یدستگاه، بستن
ام به آن بود نگاه عاشقانه یبستن نیدوم یرو یسس شکالت ختنیمشغول ر یتا نوبتمان شد. وقت میستادیا

 نشستند،یم امیدوست داشتن یسطح بستن یو رو آمدندیم نییکه با ناز و عشوه پا  یدوست داشتن یهایاقهوه
را حساب کند و  هایبستن ینهیبودم که هز اریداد و من که منتظر داد نمآماده را به دستا  یدوختم. هر دو بستن

خوردنم را  اریداد دنیرفتم و به آسمان دوختم که مبادا وسوسه نشوم قبل از رسگ  هاینگاهم را از بستن د،یایب
 .شروع کنم

 ؟یکنیمناجات م-

 :در جوابش زدم و گفتم یچشم از آسمان گرفتم و نگاهم را به چشمانش کشاندم. لبخند شیصدا با

 .جفتشون رو کامل بخورم یستیکه تا ن  فتهیخواستم چشمم بهشون ن-

و  دیخند زیر یدر جوابم کم اریاشاره کردم. داد  زدندیچشمک م مانیکه در دستم به هر دو  هاینگاهم به بستن با
 :حرکت در دهان فرستاد و گفت کیرا با  یبستن یخورده چیرا از دستم گرفت. نوک نازک و پ هایاز بستن  یکی

 !زمینجاتت دادم عز کردیم دیکه بهناز رو واسه خوردنت تهد  یطانیش یهااوم! از شر وسوسه-

 زیر یواکنشش کم نیدهانم گذاشتم و به ا یدستش انداخت. دستم را رو یپر لذت به بستن یهم نگاه بعد
اش و فوق العاده ییطعم جادو دنیزدم و غرق لذت چش امیبه بستن یکوچک  سیام، لخنده انی. پس از پادمیخند

 :منشان دادم و گفت اریرا به داد کیشدم. با انگشت شصت دست آزادم عالمت ال

 !ستمعرکه یبستن یتو تقهیسل-

 .ستمعرکه زیهمه چ یتو مقهیسل-

 !کش افتضاحه  سهیک  میانتخاب اون ت  یتو تقهینه! سل-

 !که بهتره  هایشما لُنگ یقهیاز سل-

 :و گفتم دمیکش  یپوف

 .یما بود یدر جبهه یکردی! اگر درک مگهیخوب ما رو د یقهیسل یکنیدرک نم -

 !درصد کیفکر کن -
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 :انداختم و گفتم  نییباال و پا یاشانه

 .تهیدر اولو یفعال لذت از بستن-

از ساعت   یمی. پس از حدودا نمیرفتیراه م روادهیخوردن در پ نیهم نیو ح میشد مانیهایخوردن بستن مشغول
 :آهسته کنار گوشم گفت  اری. دادمیدیرس یمیو قد یسنت یبا نما یرستوران سنت کیبه 

 .یباخت یمحشره. نخور هاشیزید-

 :زدم و گفتم شیبه رو یرا به سمتش چرخاندم. لبخند سرم

 !ارزهیبه امتحانش م-

 .میدیرس-

 نیسنگ یخوشمزه به قدر یزیگرفتم. بعد از خوردن آن د  نیماش یصندل یرا از پشت امهیچشم باز کردم و تک آهسته
 ییچرخاندم و با صدا اری. سرم را به سمت داددمیخواب اریداد نیمادربزرگ در ماش یانهبه خ دنیشدم که تا رس

 :آلوده گفتمخواب

 !! بابت امروز واقعا ازت ممنونماریداد یمرس-

 :زد و گفت یلبخند

 !نداشت یقابل-

 .را با دستم باز کنم که چون قفل بود باز نشد نیزدم و خواستم در ماش یجوابش لبخند در

 ؟یقفل در رو باز کن شهیم-

 !هنوز زوده-

 !زوده؟ یزوده؟! واسه چ-

 .دیرا باز کرد و خودش را به سمت من جلو کش کمربندش

 .بهت بگم بهناز یزیچ کی خوامیم-

 :گفتم  یو کنجکاو یُگنگ  با

 !؟یچ-

 .اون بو*سه خطا نبود-

 :گفتم  تیکردم و با جد  یاخم

 !چرا بود-
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 .واستشخیمون نمطرف کیاگر خطا بود، -

 !داره؟ یچه ربط-

 !میکه هر دومون لذت برد  نهیربطش به ا-

 !ها خطا انداز لذت  یلیخ-

 !ستیخطا ن ادیخوششون م گهیدو نفر که از همد یبو**سه یول-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 ...من و تو یوقت یزنی! از کدوم خوش اومدن حرف ماد؟یخوششون م-

 :دهانم گذاشت و گفت یرا رو دستش

 ...اما  میبا هم متفاوت یلیو ظاهرا خ میدار یادیز یدرسته من و تو اختالف نظرها-

 :زد و ادامه داد یلبخند

هاست که هست و اختالف نظر ما در همون تفاهم یبزرگ یهادر باطنمون تفاهم ،یظاهر یهاتفاوت یبا همه-
با  فشیکه تکل  یبود بیو غر بیدختر عج کیاه اول تو از نظر من در نگ دی... شاکنهیم جادیهامون رو اتفاوت

 !بده برم اونو براش عوضش کنم ارشسف امبهیبه من که غر ایخودشم معلوم نبود که از همه خجالت بکشه 

 :و افزود دیخند زیر یکم

! یاخارق العاده یلیبگم... خارق العاده! آره تو از نظرم خ یخاص و چجور یلیتو از نظر من خ یدونیاما تو... م-
به خودم  یحس چیتو ه یها و رفتارهانگاه یتو ایساده بود و  نیتحس کیاگر حس من به تو فقط   یدونیم
دو تا  نیدو طرفه بود، نه ب وستنیک لذت پیهر دومون اون بو*سه  ی! اما برادمتی*سبویهرگز نم دم،یدینم

 !دو تا آدم بالغ نی! بیرستانیدب یبچه

توام با  یکه ُبهت و ناباور  ییدهانم برداشت. با صدا یدستش را از رو کردم،یکه هاج و واج نگاهش م  همچنان
 :گفتم  دادیقلبم را خوب نشان م یتپش تند و کوبنده

 !رق العاده؟دختر ... خارق العاده؟!... واقعا خا کیتو... تو... از من؟!... آخه چرا من؟!... من -

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 !نداشته باشمت نیاز ا  شتریو ب یخارج بش میاز زندگ  خوامیخارق العاده که هرگز نم یآره خارق العاده! اونقدر-

نه خاصم و نه خارق  یکه از هر نظر نگاه کن  امیدختر معمول کی! من ییجا کی! سرت خورده به اریداد یاوونهیتو د-
 !؟یداشته باش یبه من حس یتونیم یالعاده! تو چطور

 .لبش گرفت یاش را جلورا باال آورد و انگشت اشاره دستش
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و در هر  یطیبا هر شرا یتونیکه م  یهست ایدن ی! تو جزء معدود دخترهایا! بهناز تو واقعا خارق العادهسیه-
کردن کنار   یزندگ یکه تو  یهست یی! تو جزء معدود دخترهایکن  یو احساس خوشبخت یشاد باش یتیموقع

! تو جزء یتهران دار یتو تیرپد یخونه یتو ینسبت به زندگ یشتریب یروستا احساس خوشبخت یمادربزرگت تو
 یشیشاد م یمیقد یلیخ یهاو گوش دادن به آهنگ یمیقد کانیپ کیبا  یکه از رانندگ  یهست ییمعدود دخترها

کدوم از   چیو ه یگاو لذت برد  ریش دنیگرفتن دوش  ادیکه از   یهست ییتو جزء معدود دخترها !یبریو لذت م
اون   یتو یکه وقت  یهست یی! تو جزء معدود دخترهاکردیبهتر هم م چ،یه کردیحالتو بد که نم ییروستا یکارها

 یالبته تنها دختر  ! ویخونیو شعر م یرقصیم ،یچرخیدور خودت م یپوشیم یدشت دور از شهر لباس محل
و  هاتطنتیبه ش شهیمحدود م امیدن زیو همه چ کنمیرو به کل فراموش م ایدن یهیکه کنارش بق  یهست
 یشاد باش یتونیم یطیناممکن باشه چون تو تحت هر شرا بایفکر کنم انتقام گرفتن از تو تقر استشهات! ر خنده

 ،یکه هست  ایدن یهر جا یتونیتو م ؟یاخارق العاده یکنینم ! بهناز تو واقعا فکریلذت ببر یکه دار  یو از هر چ
 !یاتو خارق العاده یعنی نی! ایکن  یاحساس خوشبخت  یو با هر امکانات یتیدر هر موقع ،یطیهر شرا یتو

 ختنیاشک ر  یقرمز شده و آماده دادیکه دردشان خوب نشان م  میهاقورت دادم و به چشم یدهانم را به سخت آب
 :گفتم  یاآهسته  یندادم و با صدا هیگر  یاند، اجازه

 !با من حرف نزن ینجوری! ااریتمومش کن داد-

 :تر کرد و گفتپررنگ طنتیرا پر ش لبخندش

 !بدم شنهادیکه پ  کنمیتمومش کنم؟ تازه دارم مخ زدن رو شروع م ویچ یچ-

 :و گفتم باال آوردم ی. دستم را به عالمت نهدمیکش  قیعم  یبستم و نفس چشم

 !ستمیمخ من زدن نداره! من آدمش ن-

 ؟یآدم  چ-

 .غرق شدم  دارشیباز کردم و در نگاه معن چشم

م و به قول خانواده احساسیب دی! من شااریدوست دختر زودگذر باشم داد کیواست  تونمی! من نمیآدم  باز-
 تونمی! من نمدمیبهم لطمه بزنن بروزشون نم دمیاحساسات شد  ترسمیچون م یبه نظر برسم ول ینیزم بیس

بتونم فراموشت  کهویهم،  یزندگ یوشدنمون ت ادیکه با ز  ستین ی! حس من به تو جوراریباشم برات داد یموقت
تا ابد...  میدوست بمون یول میبمون ی! بذار دوست معمولمیبمون یبذار دو تا دوست معمول کنمیکنم! خواهش م

 !میبش بهیمدت دوست دخترت باشم و بعد غر کیکه   نهیبهتر از ا یلیخ میبمون یدوست معمول نکهیا

 :زد و گفت یدار یمعن لبخند

 شه؟یو تموم م هیموقت یکنیچرا فکر م-

 !مونهیبودند م ینیریش یتجربه یزمان کیکه   یو ازشون فقط خاطرات تلخ شنیروابط تموم م نیا  شتریچون ب-

 روابطه؟ شتریما مثل ب یگفته رابطه  یخب ک-
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 کیرابطه  کی لیتشک ی! برایشون کات کردو با همه یبا من بحث نکن! خودت قبال دوست دختر داشت اریداد-
شروع  کیبحث کوچ کیدعوا که از  کیرابطه هم  کیواسه شکستن  ه،یو خنده و خوش و بش کاف یذره شوخ
تعهد  ایدن کیصبر الزمه!  ایدن کیتالش الزمه!  ایدن کیواسه نگه داشتنش... واسه نگه داشتنش  یول هیشده کاف
 !دو طرفه الزمه یعالقه  ایدن کی... ایدن کیالزمه و 

 :تر کرد و گفت قیرا در جوابم عم لبخندش

م با تو رابطه هیم با اونا شبرابطه یتو نبودن که ادامه هیکدوم شب  چیآره من قبل از تو دوست دختر داشتم اما ه-
 !میشناسیم گرویخوب همد یول میشناسیم گرویکه همد  هیما مدت کم دیباشه! بهناز شا

 :انداختم و گفتم  نییرا پا سرم

 .فکر کن یاگهی! من جسارتشو ندارم! به دختر داریتمومش کن داد-

 !که بخوام بهش فکر کنم  ادیذهنم نم یتو یاگهیدختر د-

 :گذاشتم و گفتم  میهاگونه  یدستانم را رو کف

 !اریتمومش کن داد کنمیخواهش م-

 .کندتر کنم  شد،یتندتر م گفتیم اریکه داد  یاکه تپش قلبم را که لحظه به لحظه با هر کلمه  دمیکش  قیعم  ینفس

 :ام برداشت و گفتگونه  یاز دستانم را از رو  یکیدستش  با

باشه  نطوریو اگر قرار بود ا یستیزودگذر ن حیتفر کیمن  یاما بدون تو برا  شنهادم،یپ یفکر کن رو کمیباشه -
 ...امروز  دینبا دی. اصال شامیبمون یدوست معمول دادمیم حیترج

 .رخش چشم بدوزم میو به ن اورمیکرد که باعث شد سرم را باال ب  یمکث

 !گفتمیبهت م ینگران و ناراحت بود یلیخانوم بزرگ هم خ یامروز که به خاطر اون آلبوم و حافظه  دینبا دیشا-

 .زد یا به سمتم چرخاند و لبخند مهربانر  سرش

 .جواب مثبتت رو بهم بگو یفکر کرد یحساب نکهیکه ذهنت آزاد بشه. بعد از ا  یفعال به حرفام فکر نکن تا وقت-

 .زد میبه رو یاز حرفش چشمک  پس

 :گفتم  دیترد با

 ؟یبود چ یاگر منف-

 !وقت خوابه گهی! خب االن هم دیدیجواب مثبت م یاگر خوب فکر کن  دونمیم-

 :زدم و گفتم یباز شدند. در جوابش لبخند سست نیماش یرا زد و قفل تمام درها یمرکز قفل

 .ریشب بخ-
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 .شدم ادهیپ نیرا باز کردم و از ماش در

 .بهناز. مراقب خودت باش ریشبت بخ-

 :را ببندم سرم را داخل بردم و گفتم نیاز آنکه در ماش  قبل

 .. خداحافظنطوریتو هم هم-

 .انگهدارخد -

بوق  میمادربزرگ را باز کردم برا یخانه اطیمادربزرگ رفتم. به محض آنکه در ح یرا بستم و به سمت در خانه در
را راه انداخت. با رفتنش  نشیتکان دادم. در پاسخم دستش را باال آورد و ماش شیبرا یزد. برگشتم و دست یکوتاه
 ییهارا بستم و با قدم اطیبود، در ح دنیدر حال ترک میهادیو ترد هایکه از شدت هجوم افکار و نگران  یبا سر

در باز و چراغ روشن اتاقم  ینگاهم با تعجب تمام رو ییرایکردم. با باز کردن در پذ  یرا ط اطیسست و آهسته ح
مادربزرگ  ینگاه متعجبم رو ستادم،یدر چهارچوب در ا یآهسته به سمت اتاقم رفتم و وقت  ییهاثابت ماند. با قدم

 قیکه در دست داشت بود، دق  یباز بود و نگاهش مات عکس شیاتاقم نشسته بود، آلبوم عکس جلو  یگوشهکه  
 :آهسته گفتم  ییشد. آب دهانم را با ترس قورت دادم و با صدا

 !د؟یکنیکار م  یچ جانیمادربزرگ! ا-

 شیجلو یمتر کیبه من نشان نداد. با چند قدم بلند جلوتر رفتم و در  یواکنش چیچرا که ه دیرا نشن میصدا
از   داد،یرا نشان م یادیمادربزرگ که غم ز یبه خود گرفته بود و چهره ینشستم. نگاهش به آن عکس رنگ خاص

 :گفتم  ادد ینشان م یرا به خوب دمیکه ترد  یی. آب دهانم را قورت دادم و با صدادیرسیبه نظر م ارتریهوش شهیهم

 !مادربزرگ-

خورد و سرش را به سمت من  یفیاز دستانش گذاشتم. تکان خف  یکی یکه دستم را باال بردم و رو  دیرا نشن میصدا
اوقات   گرینگاهش با د کردمیچرا حس م دانمیبود. نم یو ُگنگ یو ناگفتن یچرخاند. نگاهش پر از حرف گفتن

 !دارد یادیتفاوت ز

 :گفت  یاآهسته  یجا کرد و با صدابهجا اشینیب یرا رو نکشیگذاشت و با دستش ع  نیرا بر زم عکس

 !دیحم-

 :بر لبم نشاندم که ناگهان مادربزرگ گفت تیاز رضا  یو لبخند دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس

 !یستین دیتو حم-

 :گفتم  نددادینم شینما یلبخند گریکه د  ییهااز شدت تعجب گرد شدند و با ل**ب  چشمانم

 !مادربزرگ؟ دیگیم دیدار یچ-

 :گفت  یدستانش کل صورتم را قاب گرفت و با ناباور با

 !؟یبزرگ شد نقدریا  ی!... بنف... نه، نه! بهناز!... آره بهناز! تو ک  دیحم ک  ی! دختر  کوچیتو دختر... دختر ش-
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و قورت دادن آب دهانم را هم از دست  دنیتوان نفس کش ی. حتستادیحس کردم قلبم از تپش ا یالحظه یبرا
 !دادم

کجا اند؟! هنوزم تهران؟ باباشون که   هی! پس بقیبود نجایمدت ا نیکه ا  یبود ی! تو کسیبود نجایبهناز! تو ا-
 ...ریرفت، منتظرن مامانشونم تنها بمونه تا بم

 :گفتم  عیندادم مادربزرگ حرفش را کامل کند و سر اجازه

 یلیهاتون خبچه یهمه دی. باور کنامیادربزرگ! اونا چون دوستتون داشتن گفتن من بم دیحرفا رو نزن نیا-
 !دوستتون دارن

در چشمانش نگاه  ی. من توان دروغ گفتن به مادربزرگ، آن هم وقتدیلرزیم میصدا زدمیکه حرف م  یمدت تمام
مادربزرگ را خوشحال  دیشده، با یمتینبود. به هر ق نیریش یهادروغ نیجز گفتن ا یراه یرا نداشتم ول کردمیم
 .و غم عذابش بدهند یتا مبادا ناراحت کردمیم

 :صورتش جلو برد و گفت یمتر یهمان دستانش که صورتم را قاب گرفته بود، سرم را تا ده سانت با

 ی! نوهدمیحم ی! بهناز کوچولویبا همه فرق دار دونستمی! میترشون خوش قلبتو از همه دونستمیاز اولشم م-
 !با معرفت  من یته تغار

که از شدت شوق   ییشدند. با صدا یزمانش چند قطره اشک از چشمانم جاربر لبم جان گرفت و هم قیعم  یلبخند
 :گفتم  دیلرزیم یو شاد

 !مادربزرگ  مهربون  من-

*** 

 !شو دخترم داریبهناز جان، ب-

 :گرفته و خواب آلوده گفتم  ییآنکه چشم باز کنم، با صدا  یو ب دمیرخت خوابم غلت در

 مگه ساعت چنده مادربزرگ؟-

 :کوتاهم آمد و گفت  یموها یالتپل و گرمش البه دست

 .رهینم نییلقمه هم از گلوم پا کیکه بدون تو   میُنه صبحه. پاشو با هم صبحانه بخور-

د و آهسته چشم باز کردم. از لذت بر لبم آم  یام کاشت، لبخندنرم و گرمش بر گونه یهاکه با ل**ب  یابو*سه با
 :گفت  کردیبا لبخند پر محبتش نگاهم م کهیمادربزرگ در حال

 !ریصبحت بخ-

 .مادربزرگ کاشتم نیریبر لپ نرم و ش یابو*س*ه عیبالشت بلند کردم و سر یرا از رو سرم

 !نیتا االن گشنه موند دی! ببخشریصبح شما هم بخ-
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 :تر کرد و گفترا پررنگ لبخندش

 .نیسر سفره بش ایبه سر و صورتت بزن و ب یآب  هیپاشو -

 .چشم-

 .شدم یبهداشت سیسرو یرا تا کردم و راه میپتو

 یرا که کم میبودم، موها ستادهیا  یبهداشت سیسرو ینهیآ  یرا برداشتم و همچنان که جلو امیکوچک چوب  یشانه
در  رمیبه تصو کردم،یرا شانه م میموها شانه کردم. همچنان که دند،یرسیم میهاشانه یکیبلندتر شده و تا نزد

. با گذشتیبودم، ده روز م دهید یزیماجرا با طعم خوب د ررا در آن روز پ اریکه داد  یبار نینگاه کردم. از آخر نهیآ
 نیچرا ا دانمی. نمآزردیقلبم را م یبیعج  یدرد دلتنگ کیکنم،   یاز او دور  شنهادشیداشتم به خاطر پ میکه تصمآن

 یکیمثل موز شیهاخنده یصدا یناگهان یلیخ یو گاه افتادمیم ادشیبا او نداشتم، مدام به  یمدت که ارتباط
اش چرا نقش لبخند و خنده دانمینم یو حت شدیکه آدم هزاران بار گوش کرده و از آن لذت برده، در گوشم پخش م

و  بستندیچشمانم نقش م یپرده یجلو یخوشمزه، هر از چند یهایدرشتش، آن شکالت فندق یهاو چشم
مادربزرگ هم  ار،یداد ینیب شیقابل پ ریو غ یانناگه شنهادی. البته آن شب عالوه بر پکردندیرا صد برابر م امیدلتنگ

ندارد و من هم در  ادیها و خاطرات مهمش را به آدم  یهنوز هم برخ یآورد ول  ادیاز خاطراتش را به   یمیبخش عظ
 یهاصدا کردن دیحم ی. هر چند دلم براگذاشتمیآورد او را تحت فشار نم  ادیرا به  زیکه همه چآن  یمدت برا نیا

آنقدرها هم که   اورد،یب ادیتوانسته مرا به  ییبه طرز معجزه آسا کهنیتنگ شده است، ا دیمادربزرگ شد
دنبال کردن هنر را به من  یکه مادر و پدرم اجازهآن  یکه درباره  ییهاوقت یبرا یبد نبود! بلکه حت دم،یترسیم

در  تیدرد و دل کردم و هر بار در نها دربزرگدارد با ما ییهایها در تهران سختدر کنار آن یزندگ کهنیندادند و ا
 !بود یهم عال یلیاش خاز گذشته  یآوردن بخش بزرگ  ادیآغوش گرم و پر محبتش فشرده شدم، به 

 اطیکه صورتم را خشک کنم، به حآن  یصورتم کردم، ب یکه چند مشت آب روانهکردم و پس از آنآب را باز    ریش
 یکه بر پوست صورتم بودند غرق لذت شدم و با لبخند  یقطرات آب سرد یرفتم. از لمس آفتاب داغ مرداد ماه رو

 .شدم ییرایپذ یراه شد،یم یلذت ناش نیکه از ا

منتظر من نشسته بودند، لبخند  یشگیکوچک هم  یچهارنفره یمربع یه دور سفرهخانم ک یمادربزرگ و زر دنید با
 :بر لبم نقش بست و گفتم

 !یسالم به همگ-

مادربزرگ  یکیجواب سالمم را دادند. کنار سفره، در نزد ییروزمان با هم با خوشو هم دیبه سمتم چرخ سرشان
اتاقم   یدر جمع کردن سفره کمک کردم و سپس راه یکم  انش،ی. پس از پامینشستم و مشغول تناول صبحانه شد

بافتن  ی. کنار مادربزرگ که در حال بافتنبرگشتم ییرایبه پذ یمداد رنگ یرا برداشتم و با جعبه امیشدم. دفتر نقاش
بودم و هنوز کار به رنگ  دهیکش  امیرا با مداد طراح شیهامهیرا شروع کردم. تا ن دمیجد یبود نشستم و نقاش

 :بود که مادربزرگ گفت دهینکش یزیآم

 .بشه شتریب شهیکن تا حاش  شتریرو ب شوارهیهم عرض د کمیکن!   شتریرو ب شهیسا-

 .دمیرا پاک کردم و از نو کش یکل نقاش  زهیبا شوق و انگ عیکن را برداشتم و سرپاک تند
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 !یبهناز الزم نبود کلش رو پاک کن-

از   خوامیکج کردم و گفتم: م  یسرم را کم گذاشتم،یگرد مدادم را در دهانم م  یانتها  کهیرا باال آوردم و در حال سرم
 !باشه یاولش عال

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 !دختر یشیخسته م ینجوریخب ا-

 !شمیخسته نم دنیکش  یوقت از نقاش چی! من هشمینه نم-

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 .بهناز! مطمئنم یشیم یاتو نقاش فوق العاده-

 :پر ذوق گفتم یاش کاشتم. با لحنبر گونه یابو*س*ه عیآوردم و سر  رونیرا از دهانم ب مدادم

 !ممنونم مادربزرگ-

دور، دور  کیسرش را  یدار روچادر گل کهیخانم در حال ی. زردیبه سمت در چرخ مانیدر خانه سر هر دو یصدا با
آمد و به سمت در رفت. تا   رونیتند از آشپزخانه ب ییهاد، با قدمگوشش گره زده بو  کیو نزد چاندهیشکمش پ

 !باشد توانستیموقع صبح م نیا  یکه چه کس  کردمیفکر م نیمدام به ا دیرس اطیخانم به در ح یزر

 اریداد یدکتر!"، توجهم را جلب کرد. با در آمدن صدا یآقا  نیخانم که گفت "خوش اومد یزر یباز شدن در، صدا با
مادربزرگ  شیصدا دنیمطمئن شدم که حدسم درست بوده است. با شن گریکه در جوابش گفت "سالم، ممنون." د

 :قبل از من بلند شد و گفت

 .اومد  اریبهناز جان پاشو که داد-

 !هادستش بشوره یلباس ند گهیدفعه د نیگفت: ا  یاشدم که سرش را به سمتم چرخاند و با لحن بامزه بلند

گره خورد. با   اریبود که نگاهم به نگاه داد امدهیام بند ن. هنوز خندهدمیخند زیر زیدهانم گذاشتم و ر یرا رو دستم
مادربزرگ از کنارم، حواسم را به  زیر یخنده یام لبخند زد. صداخنده دنیبا د زد،یموج م یآنکه در نگاهش دلتنگ

 :و گفتار انداخت یبه من و داد یدار یخودش معطوف کرد. نگاه معن

 !جان اریسالم داد-

 :بر ل**ب داشت، گفت یالبخند محترمانه کهیبا چند قدم بلند خودش را به مادربزرگ رساند و در حال اریداد

 !سالم خانوم بزرگ-

 :بر ل**ب داشت، گفت یاانهیلبخند موذ کهیرا به سمتم چرخاند و در حال سرش

 !سالم عرض شد-

 :که بر لبم مانده بود گفتم  یانداختم و با لبخند  نییدهانم مانده بود پا یرا که رو دستم
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 !سالم ک  یعل-

 .دیخنک بش ارمیبراتون شربت ب دینیبش دییبفرما-

 .چشم از من گرفت و سرش را به سمت او چرخاند اریخانم، داد یحرف زر نیا  با

 .دیراحت باش مونم،ینم ادی! زستین یازین-

 :فتمعترضانه گ مادربزرگ

 ؟یمونینم ادیز یچ یبرا-

 :پشت گردنش را با دستش خاراند و گفت یسرش را به سمت مادربزرگ چرخاند. کم اریداد

 .مزاحمتون بشم ادیز خوامیخب راستش نم-

 .نیپسرم! بش یمراحم-

 نینگاه به زم م،یآشپزخانه شد. من و مادربزرگ هم که تازه نشسته بود  یخانم راه یباالجبار نشست و زر اریداد
 .میدوخته بود

 ؟یهم به ما زد یسر کیشد که  یخب چ-

 :سرش را باال آورد و متعجب در جواب مادربزرگ گفت اریداد

 !هم که بهتون سر زدم یتازگ-

 :زد و گفت یدر جوابش لبخند مادربزرگ

 !دمتیوقته ند یلیواال من که خ-

 :را به من کشاند و افزود نگاهش

 مگه نه بهناز؟-

 :گفت  ریمتح اریحرف را زد، داد نیمادربزرگ ا نکهیبعد از ا بالفاصله

 !بهناز؟-

 .مینگاه کرد اوردیبود از تعجب شاخ درب کیزمان به او که نزدو مادربزرگ هم من

 :گفت  یبا ناباور کرد،یهمچنان که متعجب به ما نگاه م اریداد

 !دیحم دیبهناز؟! نگفت دیشما گفت-

 جیحرکاتمان گ دنیکه از د  اری. دادمیو به هم لبخند زد دین و مادربزرگ به سمت هم چرخم یحرفش سرها نیا  با
 :شده بود، گفت
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 چه خبره؟ نجایا-

 :انداختم. مادربزرگ در جوابش گفت  نییسرم را پا دم،یخندیم کهیدهانم گذاشتم و در حال یرا رو دستم

 ...آوردم، هر چند  ادیرو به  زهایچ یلیکه خ  نهیش هم ا! خالصههیداستانش طوالن-

 :سرش را با انگشتان دستانش خاراند و گفت یکم

 .ارمیو سر در نم ادینم ادمیهستن هنوز  زهایچ یلیخ-

 :گفت  یبا ناباور اریداد

 !اومد؟  ادتونیرو  زهایچ یلیخ ی! از ک  ؟یاز ک  -

 ...چند روز قایدق دونمیاما نم  شیفکر کنم از چند روز پ-

 :دیمن نگاه کرد و پرس به

 بود؟ شیاز چند روز پ  ادیم ادتیبهناز تو -

 زدم و گفتم یدر جوابش لبخند:

 .شیَده روز پ-

 :گفت  ینگاهش را به من کشاند و با لحن منظور دار اریداد

 !ده روز-

 .موضوع ندادم را از نگاهش بخوانم نیاز ا  یمدت به او اطالع نیا  نکهیا  یبرا یدلخور توانستمیم

پرتقال خوشمزه جمع شد و خودمان را با  یهابه آن شربت یحواس همگ مان،یها جلوشربت ینیقرار گرفتن س اب
 .میمشغول کرد دنشانینوش

 :گفت  اریزمان به سکوت گذشت که ناگهان داد یکم

 .متخصصتون شیتهران پ دیهر چه زودتر بر نهیمعا یبرا دی! اما باهیعال  نیکرد  دایحد بهبود پ نیتا ا کهنیا-

 :کرد و گفت  یاخم  مادربزرگ

 !برم تهران؟ یگیتهران بودم! چه خبره همش م یمن تازگ اریداد-

 .بشه ترعیروند سر نیا  ن،یبهتره حاال که رو به بهبود هست یبراتون سخته ول دونمیم-

 :کرد و گفت  ترظیاخمش را غل  مادربزرگ

 !اصال فکرشم نکن-

 :معترضانه گفت اریداد
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 ...یول-

 :حرفش را تمام کند، گفت اریکه اجازه دهد دادآن  یب مادربزرگ

 .جا باشم نیفعال هم خوامی! من مارین یاما و ول-

 :گفت  یاآهسته  یانداخت و با صدا  نییسرش را پا عانهیمط اریداد

 .دیزودتر بر دیبا یول-

 دنیسرش را باال آورد و با د اری. داددمیخند زیر یدهانم گذاشتم و کم یام گرفت. دستم را رولجاجتش خنده از
 .زد یام لبخندخنده

 !هیهم خبر جانیا  کهنیخب مثل ا-

 :به نوسان درآورد و افزود اریمن و داد نیرا ب نگاهش

 مگه نه؟-

 :در جوابش گفتم دادم،یام را قورت مخنده کهیاز تعجب گرد شدند و در حال  چشمانم

 باشه؟ ینه مادربزرگ! چه خبر-

 :لبخند بر ل**ب گفت کرد،یمثل من تعجب م دیکه قاعدتا با  اریبه من انداخت و داد یدارینگاه معن مادربزرگ

 ...واال خبر که هست-

من با  یول یتفاوت که مادربزرگ با کنجکاو نیبا ا میو هر دو نگاهش کرد دیمن و مادربزرگ به سمتش چرخ سر
 .ترس نگاهش کردم

 :کرد و گفت  ترقیو سپس رو به مادربزرگ لبخندش را عمگذرا به من انداخت   ینگاه اریداد

 !هنوز زوده واسه گفتن یول-

 :دیکنجکاوتر هم شده بود، پرس  یلیخ اریحرف داد نیبا ا ییکه گو  مادربزرگ

 !نمیچرا زود باشه؟! بگو بب-

 :تر کرد و گفتلبخندش را پررنگ اریداد

 .مزاحم هم شدم دیبود! ببخش یاشربت خوشمزه-

 :. مادربزرگ معترضانه گفتمیشد و با بلند شدنش ما هم بلند شد بلند

 !یریم یدار ومدهی! تو که نینشستیم گهید کمی-

 .خوب شد بهتون سر زدم گهینه د-
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 :من و مادربزرگ چرخ داد و گفت نیرا ب نگاهش

 ...به متخصص دیخوشحالم به خاطر بهبودتون! البته هنوز هم معتقدم که با یلیخ-

 .از زحمتت  یجا باشم. مرس نیهم خوامیم گفتم که-

 :زد و افزود اریرو به داد یحرفش لبخند نیپس از ا مادربزرگ

 !هایایبازم ب میمنتظر-

 .امیحتما م-

 .خارج شد ییرایکرد و از پذ  یکوتاه  یهمه خداحافظ با

 !بهناز یش نکنزشته تا دم در بدرقه-

 :و گفتم دیبه سمت مادربزرگ چرخ سرم

 .دیا! شما هم که خونهستین یازین-

 :ام گذاشت و گفتگونه  یرا رو دستش

 .نجایتو اومده بود ا دنیواسه خاطر د دونمی! برو که میتو براش با ما فرق دار-

 :از تعجب گرد شدند و متعجب گفتم  چشمانم

اشتباه برداشت   زهایچ یلیاز خ  نیتون رو به دست آوردحافظه یمادربزرگ؟! فکر کنم از وقت هیچه حرف نیا-
 !دیکنیم

 :و گفت دیخند زیر یکم

 .نشده ری. برو تا دکنمیاتفاقا تازه دارم درست برداشت م-

 :به جلو هل داد. باالجبار گفتم یگذاشت و مرا کم  میپهلو یرا رو دستش

 .رمیباشه م-

با او تنها باشم دلهره  کهنیا  یبرا ششیده روز پ شنهادیبعد از آن پ آمد،یبدم نم دنشیکه خودم هم از تنها دآن  با
هدفش  کردمی. حس مداشتیکرده بود و آهسته قدم برم  یرا ط اطیاز ح  یمیشدم، ن اطیوارد ح یهم داشتم. وقت

 یخاکستر یکیپالست یهاییتازه کردم و با دمپا ی. نفسسمبود که من به او بر  نیدر قدم برداشتن ا یآهستگ  نیاز ا
 یصدا دنیلخ لخ کنان به سمتش رفتم. با شن شد،یلنگش هم جا م کیدر  میبزرگ که هر دو پا یرنگ مردانه

 !شده بود دیاز آمدنم ناام  گریچون د دیو متعجب نگاهم کرد. متعجب بود؛ شا دیبه سمتم چرخ میهاییدمپا

 :و گفتم ستادمیا  شیجلو یمتر کی در

 !یخوش اومد-
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 :گفت  داد،یفرم م شیهابه ل**ب یبا لبخند کهیو در حال اش رنگ باختدر چشمان گرد شده تعجب

 ن؟یفقط هم-

 :دمیپرس یجیگ  با

 هم بگم؟ یاگهید زی! مگه قراره چن؟یکه فقط هم  یچ یعنی-

 !یآره قراره بگ-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !یدیبه من وقت م یگفت-

 !گهیوقت دادم د-

 !فقط ده روز؟-

 :کرد و گفت  ترقیعم  طنتیرا پر ش لبخندش

 !؟یدار دیترد نقدریده روز کمه؟! چرا ا-

 :آهسته گفتم  ییانداختم و با صدا  نییرا پا سرم

 ؟یو جفتمون رو راحت کن یریپس بگ شنهادتویپ شهینم-

 .شهینم ر،ینخ-

 .چشم دوختم طنتشیرا باال بردم و به لبخند پر ش سرم

 ...اریاما داد-

 :از من قرار گرفت و گفت  یکم  یقدم کوتاه در فاصله کی با

بار هم  کی! ستمیمیو تا تهش پاش وا کنمیشروع م قیتحق یبعد از کل ای کنمیرو شروع نم یکار  ایبهناز من -
 .ستمیمیکه تا آخرش وا  کنمیبلکه اثبات م گمیهم نه تنها م گهیگفتم، صد بار د

 !بهم وقت بده-

 .خونه منتظرتم نیدر هم یامروز عصر ساعت هفت جلو-

 :از شدت تعجب گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !زود؟ نقدری! ا؟یچ-

 .! در ضمن راجع به خانوم بزرگ هم حرف دارم باهاتستیاصال هم زود ن-

 !اریداد یول-
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به من انداخت  یدر را باز کرد نگاه یرساند. وقت اطیو با چند قدم بلند خودش را به در ح دیچرخ شیپا یپاشنه یرو
 :و گفت

 .نمتیبیم جانیهمساعت هفت -

رفتنش را  نش،یروشن شدن ماش یبا صدا قهیرفت. در را پشت سرش بست و بعد از چند دق رونیزد و ب یچشمک
که   یو حرف اریتا ساعت هفت عصر مدام فکرم به سمت داد میخبر داد. عقب گرد کردم و وارد خانه شدم. اگر بگو

بودم و اصال  امیزندگ یهایدو راه نیتررگاز بز  یکیدر  کردمیدروغ نگفتم. حس م دیکشیپر م زدمیبا او م دیبا
مثل  یو از طرف افتادیما م یرابطه یبرا یچه اتفاق شنهادشیکنم که پس از قبول کردن پ  ینیبشیپ توانستمینم

 !کردمیفکر هم نم شنهادشیآن شب اصال به رد کردن پ

 !بهناز-

 .کردم و سرم را به سمتش چرخاندم  میسرم تنظ یبار شالم را وسواس گونه رو نیآخر  یمادربزرگ، برا یصدا با

 !هاستیحواست ن-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 !دیببخش-

 :زد و گفت یدار یجوابم لبخند معن در

 .یخوب برگرد یخوش بگذره! با خبرا-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 !ممنون مادربزرگ-

اش زدم. با دستانش صورتم را قاب گرفت و پس از کاشتن بر گونه یاشدم و بو*سه کینزد شیجلو یمتر مین تا
 :گفت  م،یهادو بو*سه بر گونه

. پس دل رهیگ  ششیکه دل تو هم پ  دونمی. مرهیتو گ شیپ یلیکه دلش خ  دونمی! مهیخوب یلیپسر خ اریداد-
 !دل نکن دخترم

 :زدم و گفتم یجواب مادربزرگ لبخند در

 .باشه مادربزرگ دیگیکه م  طورنیهم دوارمیام-

 :زد و گفت میبه رو یبخش نانیاطم  لبخند

 !شک نکن-

اش زدم و بر گونه یگرید یبرداشت. بو*سه میهاگونه  یکردم و مادربزرگ دستانش را از رو  ترقیرا عم لبخندم
 :گفتم  یبشاش یبه سمت در رفتم. با صدا یتند و پر انرژ ییهاسرخوش با قدم
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 !خانوم یخداحافظ مادربزرگ! خداحافظ زر-

رفتم. حرف  اطیو به سمت در ح دمیرا پوش میهاشدم. تند کفش اطیاز آنکه هر دو جواب دادند، وارد ح  پس
در انتظار  یخوش یلیخ انیاگر پا  یداشت که جسارتم چند برابر بشود و حت ریمن تاث یرو یمادربزرگ به قدر

را آهسته  اطیرا بدهم. در ح یقیعم  یشدن به عالقه لیدو طرفه فرصت رشد و تبد لیم نیا  ینبود برا مانیرابطه
را باز  نیکه در ماش  نیشدم. هم کینزد نیدر را آهسته بستم و به ماش ار،یداد یاسمند سورمه دنیباز کردم و با د

 :گفت  اریکنار راننده نشستم، داد  یصندل یکردم و رو

 !یدیبه موقع رس تیزندگ یبار تو نیاول  یبرا-

 :و پس از بستن در گفتم دیبه سمتش چرخ سرم

 !فقط دمیرسیم رترید قهیهم دو سه دق شهیواال هم-

 :بر لبش نقش بست و گفت یطنتیپر ش لبخند

دل تو دلت  ه،یبد درد یعاشق  ی... ایچون واسه دادن جواب مثبت به من عجله داشت یدیامروز به موقع رس  یول-
 !گهینبوده د

 :کش دادم و گفتم  نییلبم را به پا یگوشه

 !هایگرفت  لیخودت رو تحو یلیخ-

 :پر غرور زد و گفت یلبخند

 .گرفتن هم دارم  لیتحو یجا-

 :گفت  طنتیکشاند و پر ش  میهارا به ل**ب نگاهش

 !یامروز صفا نداد-

 :را به چشمانم کشاند و افزود نگاهش

 !چرا؟-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !رژ یرژ ب هگید یاجنبهیب دمید-

 :را جلو آورد و گفت سرش

 .یرژ بزن ینیبیهر وقت من رو م دیاتفاقا از حاال به بعد با-

 :زد و افزود میبه رو یچشمک

 .یامروز رژ نزن  کردمیم ینیب شیمن هم پ-
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 یرو بیدستش را در ج کردم،یفکر م اشییو به آن حجم از پررو کردمیکه من هاج و واج نگاهش م  همچنان
آورد. چشمانم از تعجب گرد شده بودند   رونیرژ ل**ب از آن ب کیرنگش برد و  یاسورمه یمردانه راهنیپ ینهیس

 :چشمانم گرفت و گفت یکه رژ ل**ب را جلو

 .جواب مثبتو بده و بزن-

 ؟یدیرژ ل**ب خر یگفته جواب من مثبته که رفت  یها! اصال کبهت خوش گذشته یلی! خیه ،یه ،یه-

 :و گفتزد  یلبخند

بار رفتم  هی میده روز که دور بود نیمثبت بودنش رو که خودم از اول مطمئن بودم. رژ ل**ب رو هم راستش ا-
 .دمیخر دهیم یتوت فرنگ یهم قرمزه هم بو دمید نویا  یسار

 :زد و افزود یچشمک

 !امشب  چسبهیم یلیخ-

 یکرد. وقت  کیام را گرفت و خودش را به من نزدرا زد. با دستش شانه یرا باز کنم که قفل مرکز نیدر ماش خواستم
پخش شد،  امینیزده بود در ب شیکه به موها  ییشامپو یبو یصورتم قرار گرفت و حت یمتر یصورتش در ده سانت

 :کرد و گفت  قیچشمانم دق ینگاهش را رو

 ؟یکنیقبول م-

 :گفتم  تیکردم و با جد  یاخم

 !نمیاول برو عقب بب-

 :انداخت و گفت  نییرا باال برد و پا شیابروها

 !یدی! اول تو جواب من رو مرینخ-

 :لبم را به باال کش دادم و گفتم یگوشه

 !یریعقب تا جواب دلخواه تو بگ  یبه نفعته بر-

 :تکان داد و گفت نیبه طرف میجلو دواریاش را تهداشاره  انگشت

 !باشه یبه حالت اگر سرکار یوا-

از آن رژ   یاهیال  دنیو پس از مال دمیکش  رونیفت و منتظر نگاهم کرد. رژ ل**ب را از دستش بتر ر عقب  یکم
 :زدم و گفتم داد،یفراوانش را نشان م یشاد قشیصورتش که با لبخند عم یبه رو یبو بر لبم، لبخندخوش

 !قبوله-

 نیب یفاصله هیکردم و او هم پس از من، سرش را جلو آورد و در عرض چند ثان  کیرا به سمتش نزد سرم
گرفته بود   یرا به باز میهال**ب  یادیگرم و خوش طعم مدت ز  یصورت یهالیشد. با آن پاست یط مانیهال**ب
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هم حجم  اریداد یهاشده و بر ل**ب یاطراف لبم رژ لب  م،یکه ما داشت  یادو نفره نیریو شک نداشتم با آن لذت ش
 یدستمال کاغذ کی م،یزدیو همچنان که نفس نفس م میاز رژ لبم نشسته بود. باالخره از هم فاصله گرفت  یمیعظ

برداشت  یدستمال نشیکوچک ماش  یدستمال کاغذ یهم از جعبه اریکردم. داد  زیرا تم میهابرداشتم و دور ل**ب
 .دیکش  شیهادور بر ل**ب کیو 

 !میکرد  یکار  فیکث  یحساب-

 :کوتاه سر داد و گفت  یاجوابم خنده در

 !میچون ده روز کامل محروم بود-

 :دمیپرس عیرا روشن کرد که سر نیماش

 م؟یبر میخوایحاال کجا م-

 .میبخور زبرگریچ یسار میریم-

 :و گفتم دمیشدت ذوق کف دستانم را به هم کوب از

 !آخ جون  یوا-

 :که گفت  گذشتینم اشیاز رانندگ  قهیاز پنج دق  شیه حرکت درآورد. برا ب نیسر داد و ماش یاجوابم خنده در

 ...بهناز یراست-

 هوم؟-

 .جانم یبگ دیبه بعد با نی! از اگهیهوم نه د-

 :را به سمتش چرخاندم و گفتم سرم

 !ادیخوشم نم هایلوس باز نیاز ا-

 .کند  یزبان دراز اریآوردم و به کودک درونم اجازه دادم به داد  رونیب میهال**ب  انیرا از م زبانم

 !هازبونت درازه دونستمیم-

 .بود ازین یادآوری-

 .م هم خوبهحافظه-

 ؟یبگ یخواست یم یمورد که نه! حاال چ نیدر ا-

اتفاق افتاد؟ اصال تو   نیا  ییکهویآوردن؟   ادیرو به  زیشد که خانوم بزرگ همه چ ی! چرفتیم ادمیآهان! داشت -
 !یبود رونیبا من تا شب ب شیکه ده روز پ
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من  نکهی. اون شب بعد از اارهیم ادیاز خاطراتش رو به   ییهافقط تکه اد؛ینم ادشیرو  زیخب مادربزرگ همه چ-
کس هم چراغ اتاقم روشنه! مادربزرگ اونجا بود و آلبوم ع دمید ییرایپذ یرفتم تو یوقت ،یخونه و رفت یرو رسوند
 ...جلوش

 !خب؟-

 ی! اما من اونقدرارهینم ادیهاش رو به نوه یهمه یاون حت  یآورده ول  ادیرو به  زیهمه چ دیخب اول فکر کردم شا-
 !گفتن بهم گفت بهناز  دیها حمخوش شانسم که اون شب بهم گفت بهناز! بعد از مدت

 اریکه بر ل**ب داد  یو لبخند شدیم ترقیهر لحظه عم قمیکه لبخند عم  زدمیها را محرف نیبا شوق ا یقدر به
 .کردیتر مشکل گرفته بود را پررنگ

 !بهناز هیعال  نیا-

 !ترهیهم عال یاز عال-

بودند چرخ  ستادهیا  ینشسته و برخ هایکه در آن رستوران فست فود کوچک بر صندل  یادیز تیجمع انیم نگاهم
شد و  یخال مانیدو نفره جلو زیم کیکه به محض آمدن   میبود آنقدر خوش شانس  یبیخورد. ما به طرز عج

 .مینشست

 .دییبفرما-

قرار گرفت. دوست  زیم یچشمانم رو یشده بود، جلو یبسته بند زبرگریکه در آن دو چ  یقرمز رنگ یکیپالست ینیس
 یغذا  یمختلف بود که بو یغذاها  یآنقدر آنجا پر از بو  یبخورد ول چیبرگر در مشامم پ زیمخصوص چ یداشتم بو

شد. همچنان  اشیبرداشت و مشغول باز کردن بسته بند ینیرا از داخل س زبرگرهایاز چ  یکی. شدیخودمان حس نم
 :بود، گفت زبرگرشیکه نگاهش به چ

 .خورمیمال تو رو م زبرگرم،یبعد از تموم شدن چ ینیبیم کهوی ،یاگر مال خودت رو نخور-

 :گفتم  عیسر

 !نه! ا  -

و خواستم  ختمیسس بر آن ر یشدم. کم اشیبود برداشتم و مشغول باز کردن بسته بند ینیرا که در س یزبرگریچ
اش نصف شده چیبر ساندو ختنیزمان سس رو هم دنیکه با دهان ُپر مشغول جو  اریداد دنیبزنم که با د یگاز

از   یمیاندک مدت ن  نیدر ا ییگازهاو با چه جور   یبا چه سرعت دانمیبود، چشمانم از تعجب گرد شدند. نم
ثابت   چشیساندو یبر آن زد که نگاهم رو یگاز بزرگ  خت،یرا خورده بود! بعد از آنکه سس بر آن ر چشیساندو

که تازه شکار   ییسلطان جنگل هم به جان آهو ریبدبخت افتاده بود، ش چیبه جان آن ساندو اریکه داد  یماند. جور
 اتیبود، نگاهش به من افتاد. متعجب نگاهم کرد و تندتر محتو دنیکه مشغول جو  ن! همچنا افتادیکرده بود، نم

 :خورد و گفت اشیوانیاز دوغ ل  یبا ن یو قورت داد. کم دیدهانش را جو

 !؟یپس؟! دوست ندار یخوریچرا نم-
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 !یتو انگار از صحنه قتل فرار کرد یدوست دارم! ول-

 .گهید شهیم نیهم ینخورده باش یدرست و حساب یغذا  چیتو هم اگر از صبح ه-

 !ستم گشنهبچه یآخ-

 :سر داد و گفت یاحرکتم، خنده نیکج کردم و مادرانه نگاهش کردم. با ا  یرا کم سرم

 .یواسم غذا درست کن ریبگ ادیبه بعد  نیهم گشنه! از ا یلیآره مامان خ-

 .برگرش زد زیاز چ  یگریزد و گاز د میبه رو یچشمک

 !درست کنم مرویجز املت و ن ییدرصد من بتونم غذا کیباطل! فکر کن  الیخ یزه-

 :چرب و نرم گفتم زبرگریآن چ  یزدم و با طعم فوق العاده زبرگرمیبه چ یگاز

 !اوم! محشره-

 میلپ ها یکه حت  یبزرگ زدم که تمام حجم داخل دهانم را پر کرد، طور یرا به طور ناخودآگاه به قدر امیبعد گاز
تر آن را در دهانم چرخاندم تا نرم و کوچک  یبا زبانم کم یآن را بجوم. به سخت  توانستمینم یند و البته حتباد کرد

چشم راستش قطره  یکه از گوشه  دیبلند شد. آنقدر خند اریداد یخنده یکارم صدا  نیبشود. با ا دنیو قابل جو
 :اش گفتخنده انیو با کنار دستش آن را پاک کرد. پس از پا دیچک یاشک

 !من؟ ی  آخه جوجه بادوم  یزنیم یگاز  نیچرا همچ یتو که دهنشو ندار-

 :را خواند، گفت نیبه او بدهم. او هم که از نگاهم ا یچون دهانم کامال پر بود نتوانستم جواب یکردم ول  یاخم

 .جور بجو هیجواب دادن رو بذار واسه بعد! فعال اون رو -

 .زد میبه رو یطنتیهم لبخند پر ش بعد

به  یخوب یلیما شروع خ یشدن رابطه یشام پس از جد نیدر آن رستوران شلوغ و به عنوان اول زبرگریآن چ  خوردن
 اریکه به داد  یو البته از جواب بردمیراه را در خواب به سر م شتریب بایتقر م،یدر راه برگشت بود ی. وقتدیرسینظر م

 !نبودم مانیدادم اصال پش

 !خوابالو میدیرس-

 یصورت یهالیکنم که سرش را جلو آورد و آن پاست  یچرخاندم که خداحافظ اریباز کردم و سرم را به سمت داد چشم
 .تر بردکوتاه بر لبم زد و سرش را عقب  یرا در مدت

 !اریداد یهست یعجب سو استفاده گر-

 :زد و گفت یلبخند

 .هبدن ازیمورد ن زانیهر روز سه وعده بو*سه حداقل م-
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 :را گرد کردم و گفتم چشمانم

 !وعده انیم هیباشه و بق ینه تو رو خدا بفرما شش وعده که سه وعده اصل-

 .میهم شیپ ادیکه ز  لیتعط یواسه بعد از ازدواج و روزا یاونم که هست صد در صد! ول-

 :و گفتم دمیکوب  امیشانیکف دست بر پ  با

 !روتو برم من-

 :زد و گفت یلبخند

 !گهیرو گفتم د تیواقع-

 :کنم که با باز نشدنش گفتم  یرا باز کنم و خداحافظ نیدر ماش خواستم

 !قفله نیا  اریداد-

 .بهت بگم خوامیم یزیچ هی. قبل از باز کردنش دونمیم-

 :دمیپرس یکنجکاو  با

 !؟یچ-

 م؟یکله پاچه بزن  یسار میبر یایپس فردا ساعت پنج صبح م-

واسه کله پاچه  شم،یم داریمونده به طلوع ب قهیبابا من واسه نماز صبحم پنج دقاوه ساعت پنج صبح؟! ولم کن -
 !پنج صبح؟

 !هفت صبح شهیاونجا م  میخب ما تا برس-

 .سحر پاشم ی! عمرا کلهادیمن خوابم م-

 .یشیپا م-

 !عمرا  شمیپانم-

 .یشیم-

 !شمینم-

*** 

" و ساعت پنج صبح، پر حرص با کف دستم بر یداد نیاسم "آلو  دنی. با ددمیاز خواب پر  لمیزنگ موبا یصدا با
 :و گفتم دمیکوب  امیشانیپ

 !یمسخره بدخوابم کرد یواسه اون کله پاچه یلعنت-
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 .تماس را پاسخ دادم باالجبار

 !سالم-

 .ادی! من خوابم مکیسالم عل-

 .باشه منتظرم-

 !یمنم رفتم بخوابم با-

 .نمتیبیخانوم بزرگ م یدر خونه یجلو نمیماش یتو گهید قهیپنج دق-

فراوان بلند شدم و آماده  یو خستگ یپرت کردم. با سست فمیرا در ک لمیرا قطع کرد و من پر حرص موبا تماس
 رونیشالم پوشاندم و از خانه ب ریز دهیها را همانطور ژولرا نداشتم، لذا آن میحال شانه کردن موها یشدم. حت

. حال درست رومیم رونیب اریصبحانه را با داد صبحخانم گفتم امروز  یو زربه مادربزرگ  روزیرفتم. خوب بود که د
 یهامرا دلتنگ خنده دمیکه او را ند  یشبانه روز کی نیهم ا یدل بکنم ول نمیریسخت بود از خواب ش یلیبود که خ

 .از خوابم کم کنم  یارزش آن را داشت که کم  یامزهو هم کله پاچه به آن خوش کردیاش مسرخوشانه

رها کردم و  یصندل یرفتم و پس از باز کردن در، خودم را رو اریداد نیبه سمت ماش عیرا که بستم، سر اطیح در
 .چشم بستم

 !خب اول سالم کن بعد بخواب-

 :که چشم باز کنم گفتمآن  یب

 !میپشت تلفن سالم کرد شیپ قهیپنج دق نیهم-

 یبو*س کیمن نگاه کن، بگو سالم و  یچشما یپاشو تو م،ییکه رو در رو  اون پشت تلفن بود، فرق داشت! االن-
 .هم بذار پشتش

 یلیدر ساعت پنج صبح خ اشیبشاش و نگاه پر انرژ یباز کردم و پر حرص سرم را به سمتش چرخاندم. چهره چشم
 :فرستادم و گفتم رونیمن فرق داشت! نفسم را با فوت ب یبا خواب آلودگ

 !آخه؟! االن وقت بو*سه؟ساعت پنج صبح  -

 :زد و گفت یلبخند

 !گفتم که حداقل سه وعده بو*سه الزمه-

 :را گرد کردم و گفتم چشمانم

 !بو*سه یچه برسه به وعده ست،یهم آماده ن ییموقع صبح وعده غذا نیا-

 :سر داد و گفت یاخنده

 !اند؟  یماه رمضون چ یسحر ی! پس اون غذاهاست؟یگفته آماده ن  یک-
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 :کردم و گفتم  یکج  دهن

 !تو بنداز سحر و افطاروعده ،یریروزه بگ یخب تو هم ماه رمضون خواست-

 مگه؟ مینیبیرو م گهیکه! چقدر همد  میواال االنم از روزه گرفتن کم ندار-

 :و گفتم دمیکش  یاازهیخم

 .منو ببو*س بخوابم ایباشه بابا، ب-

از من، صورتش را جلو   ترعیکنم که خودش سر  کیرا غنچه کردم و خواستم صورتم را به صورتش نزد میها**بل
 قه،یچسباند و با همان چند دق میهاگرم را بر ل**ب  یهالیکرد. آن پاست  یرا ط مانیهال**ب  نیب یآورد و فاصله

 .صبح زود، گرم کرد یرا در آن سرما مانیهر دو

سر داد و  یاخنده اری. داددمیکش  یاازهیدهانم گذاشتم و خم یار گرفت. دستم را روقر  میکله پاچه جلو  ینیس
 :گفت

 .الاقل  ی! َکلپچ بزن که شارژ شیخواب جی! االنم که هنوز گیدیکل راه رو که خواب-

 :گفتم  کردم،یبازم نگاهش م مهیبا چشمان ن کهیدهانم کنار بردم و در حال یرا از جلو دستم

 !اد؟یخوابم ن ی! انتظار داریکرد  دارمیب نیریسحر از خواب ش یکله-

 :سر داد و گفت یا. خندهدمیکش  گرید یاازهیدهانم گرفتم و خم یرا جلو دستم

 .بکش که سهم تو رو هم خودم بخورم ازهیخب پس تا آخر خم-

 :گرد شدند و گفتم  چشمانم

 !یبخور یحق ندار-

برداشتم و در دهان گذاشتم. همچنان که با لذت آن را  ذیلذ ین کله پاچهاز آ   یاهم چنگال برداشتم و تکه بعد
 :بسته ناواضح گفتم یزدم و با دهان یلبخند دمیجویم

 !هیعال-

 :از کله پاچه، گفت  یازد و بعد از برداشتن تکه یلبخند

 !هیعال  شهیمن هم یقهیسل-

 :دهانم را قورت دادم و گفتم یشده دهیجو یمحتوا

 !تفوتبال مورد عالقه میجز ت البته به-

 .مشیب َبر گهیکه ما هفته د  دیبازیچند چند م نمیداره بب یشما با تراکتور باز س  یپنج شنبه که پرسپول نیحاال ا-

 :تمسخر سر دادم و گفتم یاز رو  یاخنده
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 !نیکه حاال حاالها از ما عقب  تیوگرنه در واقع نیخوش کن اهایرو نیآره آره! دلتونو به ا-

 :زد و گفت یلبخند

 !یسر نیا  فتهیعقب م  یک  مینیبیحاال م-

 !مینیبیم-

*** 

 !یَاه لعنت-

 رهیبه سقف خ یفراوان یبودم، با ناراحت دهیطاق باز بر فرش دراز کش کهیپرت کردم و در حال نیزم یرا رو خودم
 :آهسته گفتم  ییشدم. باصدا

 آخه چرا؟-

بافتن بود،  یداده و مشغول بافتن هیپشت سرش تک یسنت یاز من، به پشت  یسه متر یکه در فاصله  مادربزرگ
 :گفت

 !شده بهناز؟ یچ-

 :گفتم  یکه نگاهم به سقف بود، با سست  همچنان

 !می! به تراکتور باختمیرو باخت یباز-

 ریغ  کرد،یمرا طلسم نم میبود! اگر او ت اریداد ریاش تقصو نگاهم را به لوستر کشاندم. اصال همه دمیکش  یآه""
ها پوش او باشد، آن یآب  میبه طلسم کردن ت یازیبدون آنکه ن دانمیمن که م ی! او سود کرد ولمیممکن بود بباز

 .بعد را خواهند باخت یبا تراکتور هفته یباز

 !باختن دوندیدنبال توپ م ونیزیتلو ی! همونا که توی! تازه تو که نباختگهید هیخب حاال باز-

 :مادربزرگ چرخاندم و گفتم را به سمت سرم

 یمادربزرگ اون لباس قرمزاشون باختن! اونا که باختن از باختن  خودم هم بدتره! اون رنگ قرمز لباساشون رو الک-
 .دوهیها و قلب منه که اون وسط داره دنبال توپ مخون و رگ ی! اون قرمز، قرمزدهاینگاه نکن

 :گفت  یاو با لحن بامزه دیخند زیر مادربزرگ

 !گرهایباز نیبزن، نه ا اریحرفا رو به داد نجوریا-

 :وار نشان دادم و گفتمام را نکتهرا باال آوردم و انگشت اشاره دستم

 !حرفا بزنم نیاز ا  اریعمرا به داد  ی! ولهاکنیالبته باز-

 :فرستادم و گفتم رونیرا با حرص با فوت ب نفسم
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 !یکش  لعنت  سهیک-

 :فتکرد و گ  یاخنده مادربزرگ

 .نه ای یزنیحرفا رو هم م نیبهتر از ا اریکه به داد  مینیبیم یحاال به زود-

 !عمرا-

بعد از شکستم با من  یکه موقع افسردگ  یپاسخ دادن به آن کس یمرا وادار به بلند شدن برا لمیزنگ موبا یصدا
شده بود چشم دوختم.  انیآن نما  " که بریداد نیرا برداشتم و به عبارت "آلو لمیموبا یتماس گرفته بود کرد. گوش

 .که بر خودم مسلط بشوم و جواب دادم  دمیکش  قیعم  یآهسته نفس

 .الو-

 بازنده؟ ی! چطوریسالم لُنگ-

 .باختنمون استثناست فقط کیتر وجود نداره! اون چند مورد کوچته! از ما برندهبازنده عمه-

 :سر داد و گفت یاخنده

 آخه؟  یبگ یچ ،ینگ نویا-

 !گمیرو دارم م تیواقع-

 !آره دو بار-

 :و پر حرص گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 !نداره یوگرنه شکست واسه ما معن یما رو طلسم کرد میت دونستمیتوئه! م ریاصال تقص-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .میتراکتور رو نبرد نی! تازه اگه ما هفته بعد همیریباختتون رو بپذ دیمتاسفانه با-

 !باش الیخ نیهه! به هم-

 !تهی! واقعستین الیخ-

 !هاکش  سهی! کدیبازیمن که حاضرم شرط ببندم بدجور م-

 :سر داد و گفت یاخنده

 ه؟یمن بذارم اُک ی! حاال هر شرطمینیبیباشه م-

 .دیبازی! چون مطمئنم مهیآره، اُک-

 .یسار میریشام مهمون تو م م،یاگر باخت  گهید یشنبهباشه پنج-
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 !یبریبه گور م متونیشام رو هم با باخت ت نیا  یایحله، رو-

 !میکن  فیو تعر مینیبب-

 !مینیبیم-

*** 

 !ی! لعنتی! لعنتیلعنت-

من  کردیُبرد استقالل را اعالم م اشیپر انرژ یاخبار با صدا  ی. همچنان که مجردمیبار با دستانم بر سرم کوب چند
مسخره برنده بشود  میآن ت  دی. آخر چرا بافرستادمیم نیرلعن و نف کیهزار و  سابقهیب یبد شانس نیبر خودم و ا
 !من آن باشد؟ یقو میو عاقبت ت

 شده دخترم؟ یبهناز باز چ-

 یکرده بودند، برداشتم و نگاهم را به مادربزرگ که سوال  دهیمجعدم را بدجور ژول یسرم که موها یرا از رو دستانم
 :زدم و گفتم شیبه رو یامهیکشاندم. لبخند نصف و ن  کردینگاهم م

 !ُبردن مادربزرگ-

 :چشمانش را گرد کرد و گفت مادربزرگ

 !یکه ناراحت  بازنیهم که م ی! وقت؟یناراحت ینجوریُبردن و ا-

 .دمیخند زیآن غم، ر  نیدهانم گذاشتم و ما ب یرا رو دستم

 :مادربزرگ گردتر شد و گفت چشمان

 !؟یخندیحاال چرا م-

 :دهانم برداشتم و گفتم یام بند آمد، دستم را از رواز آنکه خنده  پس

 !فرق داره مادربزرگ شمیکه واسه برنده شدنش ناراحت م  یمیبا ت شمیکه با باختنش ناراحت م  میچون اون ت-

 داره؟ یچه فرق-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

و طرفدارهاش قرمزه  هاکنیباز یهاه هم نمادش و هم لباسآرزوم  شهیمن که برنده شدنش هم یمورد عالقه میت-
 ...بیرق میت یول

 :کردم و افزودم  ینوچ نوچ

 !هیآب-

 :فکر کرد و گفت یکم  مادربزرگ
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 ؟یقرمزا رو انتخاب کرد نیته اچون رنگ قرمز مورد عالقه یعنی-

 !که  نینه فقط ا-

 ؟یپس چ-

بود  زیم یکه رو  لمیدر آمد. مادربزرگ با دستش به موبا لمیزنگ موبا یخواستم جواب مادربزرگ را بدهم، صدا تا
 :اشاره کرد و گفت

 .جواب بده-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .چشم-

 .تا بر خودم مسلط بشوم و جواب دادم دمیکش  قیعم  ی" نفسیداد نیاسم "آلو  دنیرا برداشتم و با د لیموبا

 .الو-

 ؟یوردماغ سوخته! چط ی  سالم بر لُنگ-

 :فرستادم و گفتم رونیرا پرحرص با فوت ب نفسم

 .نیبرنده شد یاصال هم دماغم نسوخته! شماها شانس-

 ؟یشام در بر ریکه از ز  یکنیم هیتوج یاالن دار-

 !پول ندارما یلیمن خ اریداد-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .واقعا خوردن داره میبخور یهر چ یول میریگرون نم  ینترس، جا-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !رهیمن م بیبله چون از ج-

 .و ُبرد ماست هایو چون به مناسبت باخت لُنگ-

 !هامیرو ما برد ی! دربیه ،یه ،یه-

 !مونده خانوم یهنوز برگشت درب-

 :افزود  یلحن پر غرور با

 .میبریکه اونو ما م-

 :زدم و گفتم یپوزخند
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 !عمرا-

 .مینیبیم-

 !مینیبیم-

 ؟یسار میبا هم بر یبهدار یایفردا م نمیخب حاال بگو بب-

 . ساعت چند اونجا باشم؟امیم-

 !ستین یمون خبرروزانه یبو*س*ه یهشت شب خوبه. تازه دو روز هم هست که از وعده-

دلتنگ شده  دیروزانه معتاد و امروز شد یبو*سه یهاوعده نیمن هم به ا یبر لبم نشست. حت یطنتیپر ش لبخند
 .بودم

 !هاوعده نیبا ا بد نگذره-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .گذرهیهم خوش م یلیخ-

 !بله، معلومه-

 .ستخانوم شام آماده-

 ییغذا  ذیها را با طعم لذکش  سهیو من غم بزرگ برنده شدن آن ک میداد انیپا مانیخانم به مکالمه یزر یصدا با
 .بردم ادیخانم پخته بود، از  یکه زر

*** 

 امدین رونیب یاز بهدار  یدوختم. هر چه منتظر ماندم کس یمتوقف کردم و چشم به در بهدار یبهدار یرا جلو گوجه
 !دادیکه نم  دادیزنگ زدم. اصال جواب مرا نم اریآوردم و به داد  رونیب فمیرا از ک لمیموبا ی! گوشامدیکه ن

 یصندل یپنجره یشهیخورد، نگاهم به سمت ش نیماش یشهیبر ش یکه با انگشتان کس  یضربات یصدا دنیشن با
را  میها. شانهکردیاشاره م  یو با دستانش به صندل کردیلبخند به ل**ب به من نگاه م اریشد. داد دهیکنارم کش

 اهیس یکیپالست ،یصندل یبه محض نشستنش رو وانداختم. در را باز کرد   نییباال بردم و پا دنیبه عالمت نفهم
 :عقب پرت کرد و گفت  یداشت، بر صندل رنگ که در دست

 !مونبه افتخار ُبرد مقتدرانه یدر رو برا من باز کن یایو ب یریبگ لمیبابا خواستم تحو یا-

 !هانیُبرد یپنالت کیمقتدرانه؟! کال با -

 :زد و گفت میپر غرور به رو یلبخند

 !همونم هنره-
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 !هنره فتونیضع میآره واسه ت-

 !نیرو باخت یباز نیهم شیو شما هفته پ میفعال که ما بُرد-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !هاشام یشام ب-

 :باال آورد و گفت میتسل یرا به نشانه دستانش

 .زهاستیچ هیارزشش صد برابر بق  شهیگرام مربوط م  یبه معده ینکن که هر چ یباشه باشه! با شام شوخ-

 :زدم و گفتم یلبخند

 عقب؟  یبود پرت کرد یچ کیپالست نیرقم رو موافقم. حاال ا هی نیا-

 :زد و گفت یطنتیعقب اشاره کردم و منتظر نگاهش کردم. در جوابم لبخند پر ش  یهایدستم به صندل با

 .شهیم ازتین یامروز فکر کردم به زود  خیبا توجه به تار-

 :گفتم  یُگنگ  با

 شه؟یم ازمین یچ-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .هیچ نیبب یخوایخب اگه م-

عقب برداشتم و در آن را باز کردم.   یصندل یرا از رو کیپالست عینداشتم، سر یاصال صبر  یکه از شدت کنجکاو  من
 عیچشمانم از شدت تعجب گرد شدند و از شدت خجالت، صورتم تا کنار گوشم سرخ شد. سر شیمحتوا دنیبا د

و خجالتم  تیکه بر عصبان  دمیکش  قیعم  ینفسختم و اندا  نییرا بستم و آن را عقب انداختم. سرم را پا کیدر پالست
 :سر داد و گفت یاواکنشم خنده دنیبا د اریمسلط بشوم. داد

به مناسبت ماهگرد  نیواسه هم کنم،یرو فراموش نم مونییمن! منم که روز آشنا ی  جوجه لُنگ ادیخجالت بهت نم-
 .یصفا کن خرمیبزرگش رو م زیبسته سا کیهر ماه برات  مونییآشنا

 :دمیرا باال آوردم و نگاه پر خشمم را به چشمانش دوختم. پر حرص غر   سرم

 !تمومش کن اریداد-

 :باال انداخت و گفت یاشانه یالیخیب با

 .کنمیت ماز االن دارم آماده  مونه،ینم یمرز چیما ه نیب گهیکم د  هیحاال -

 :کرد. پر خشم نگاهم را از او گرفتم که گفت  ترقیزد و لبخندش را عم یچشمک

 .میریگیم شوهیسوء تغذ ی! اگر هم قهر کنهامیامروزمونو نگرفت  یبو*سه یخانوم ما وعده-
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 :و رو به فرمان نشسته بودم، گفتم نهیکه دست به س  همچنان

 !من که یبرا یذاریآبرو نم-

 !که  میحرفا ندار نیمن و تو از ا ه؟یآبرو چ-

 :زد و گفت ی. لبخنددیسرم به سمتش چرخ عیام گذاشت که سرشانه یرو را دستش

 خب؟ ر،یسخت نگ-

دوخت. آهسته چشم بستم و من هم سرم را به سمتش  میهاکرد و نگاهش را به ل**ب  کیرا به من نزد سرش
و گرم  میشد و آن وعده را خوب و کامل نوش جان کرد یط مانیهال*ب  نیب یکه فاصله  دینکش یطول ادیبردم. ز

 .میشد

 م،یزدیو همچنان که نفس نفس م میاز هم فاصله گرفت  مان،یو دلچسب طوالن نیریش یوعده انیاز پا  پس
شب با نور  یکیروستا آن بود که اغلب اوقات خلوت بود و البته در تار ی. خوبمیدوخت مانینگاهمان را به جلو

 .میرا داشت مانیهایرفع دلتنگ یبرا یو ما فرصت کاف شدینم دهید زیچ چیه هانیها، در ماشکم چراغ  اندک تعداد

 !شد و معده گشنه ریکه ل**ب س  میخب بزن بر-

که در حال پاک کردن رژ ل**ب قرمزم که بر دور دهانش هم رد داشت، بود انداختم و   اریخصمانه به داد ینگاه
 :گفتم

 .کمتر امر کن-

 :را به سمتم چرخاند و با لبخند گفت سرش

 زم؟یعز  میبنده رو پر کن یشکم خال نیا  میزودتر بر شهیم-

 :زدم و گفتم یحال لبخند نیلوس ادا کرد. با ا ی" را به طرز حرص در آورزمی"عز یواژه

 .حاال شد-

راه افتادم. تمام  یمت سارضبط را که فعال مشغول قژ قژ کردن بود، بلند کردم و به س یرا روشن کردم و صدا گوجه
 مانیکه هر دو  میگوش کرده بود  اریها را با دادو البته آنقدر آن میشاد بود امهیعهد قاجار  یهاطول راه با آهنگ

 .میزنده در گوجه راه انداخته بود یمان همراه با خواننده کنسرتییو در طول راه با هم آوا میحفظ کرده بود بایتقر

شدن، همچنان  ادهیرا پارک کردم و بعد از پ نیکرده بود. ماش  شنهادیاز قبل پ  اریکه داد  میدیرس ییبه جا باالخره
 :گفتم  اریرو بودم، آهسته کنار گوش داد ادهیمشغول قدم زدن در پ اریکه دست در دست داد

من نه دکترم،  یول یو کار و درآمد دار یخودت نگاه نکن، تو االن دکتر مملکت بیها! به جپول ندارم ادیمن ز اریداد-
 !نه کار دارم و نه درآمد

 :آهسته گفت  ییخم کرد تا قدش به من برسد. کنار گوشم با صدا یو خودش را کم دیخند زیر یجوابم کم در
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 .من! هواتو دارم یکوچولو  ی  نگران نباش جوجه بادوم-

 یمیمال یاز آب ولرم بر شعله  یاگرم شد که انگار در قابلمه  یطور یبیهمان دو جمله که گفت، قلبم به طرز عج با
 .قرار دارد

 یخاکستر یسنگ ی. ورود به آن رستوران با فضامیدیرس یسنت یبا نما یقدم زدن، به رستوران گرید یقهیچند دق با
 .کردیم آدم را چند برابر  یکه دور تا دورش را سر سبز و پر گل کرده بودند، اشتها  ییهارنگ و گلدان

نوها میدنج نشست یزهایاز م  یکی پشت چرخ  هامتیق یرو ،یزی. نگاهم قبل از هر چمیرا باز کرد زیم یرو یو م 
 :مناسبشان، لبخند بر لبم شکل گرفت و آهسته گفتم یهامتیق دنیخورد. با د

 !شیآخ-

سرخوشانه به من بخندد. همچنان که  یشد و باعث شد کم دهیهم شن اریداد یهاکه گفتم، با گوش  ی"شیآخ"
 :گفتم  دادمیغذاها چرخ م  ستیل ینگاهم را رو

 ؟یدیسفارش م یخب تو چ-

 !هیعال  هاشیماه نجایا-

 :شد و لبخند زنان گفتم دهیکش  یماه متیق یرو نگاهم

 !هیعال  یآره ماه-

بودم،  بمینگران ج دیتوران شدو من هم که قبل از آمدن به رس میسفارش داد یماه مانیآمدن گارسون، هر دو  با
دار به من چشم  یمعن یکشاندم که با لبخند  اریزدم و نگاهم را به داد یکه تازه کسب کردم، لبخند  یبه خاطر آرامش

. لبخندم را کردیالقا م  یکه به من حس خوب  کردمیرا لمس م یدوخته بود. در عمق نگاهش به خودم حس خاص
 :که بر ل**ب داشتم گفتم  یکرد. با همان لبخند  ترقیکردم و او هم در جوابم لبخندش را عم  ترقیعم

 ار؟یداد یکنینگاهم م ینجوریچرا ا-

 :همان لبخندش گفت با

 ؟یچه جو-

 ...یجور خاص هی-

 ؟یچجور خاص-

 !گهید یجور خاص هیخب -

 اد؟یاز طرز خاص بودنش خوشت م-

 !ن نگاه کنبه م ینجوریا  شهی! همیلیآره، خ-

 :و گفت افتی یشتریب یژرفا  لبخندش
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 !به چشم یا-

قرار داد.  زمانیم یخوش پخت و برشته را رو یهایچلو ماه یمحتو یهاوقت، گارسون آمد و ظرف یاز کم  پس
 .غذا را آماده کرد، به شدت مشعوف شدم  یدر مدت زمان کم نکهیاز ا

 .خب امتحان کن و نظرت رو بگو-

 !هیاز وجناتشم معلومه عال  یول ،یباشه ُدک-

 دنش،یجو نیخوش طعم بود که ح یرا جدا کردم و با برنج نوش جانش کردم. به قدر یاز ماه  یاچنگال تکه با
 :گفت  یتمندیزد و با لحن رضا ینشان دادم. لبخند اریپسند کردن، به داد یانگشت شصت دستم را به نشانه

 !ادیخوشت م دونستمیم-

چند روزش با  نیا  عیاز وقا  میو همچنان که او برا مینزد یحرف هامیُبرد و باخت ت یدرباره مانیاتمام غذا  تا
 .کردم  فیتعر شیمن هم از خاطراتم با مادربزرگ برا کرد،یم فیتعر یدر بهدار دشیجد یهاضیمر

به صندوق، مانده  یصندوق شدم. در دو متر یو راه دمیکش  قیعم  یحساب کردن نفس یاز اتمام شام، برا  بعد
دستم را گرفت و مرا در جا نگه داشت. خودش از کنارم رد شد و جلو رفت. تمام مبلغ غذا را حساب کرد و  اریداد

 .برد رونیب وراندر مقابل نگاه ُگنگ من، تنها دستم را گرفت و مرا با خودش از رست

 !؟یمگه مهمون من نبود ؟یچرا خودت حساب کرد اریداد-

 :گفت  کشاندیکه مرا که دست در دستش بودم، به دنبال خودش م  همچنان

 !یریبگ یجد دیکردم، تو که نبا  یشوخ کی! من با تو سیه-

 !کردمیبار هم من مهمونت م کی ،یهمه تو من رو مهمون کرد نیچرا؟ خب ا یشوخ-

 :نگاه کرد و گفت قیمن قرار گرفت. در چشمانم دق یروو روبه ستادیرو ا ادهیدر پ همانجا

 ؟یکنیم سهیبهناز چرا خودت رو با من مقا-

 !کردمیمهمونت م نایاز ا  شتریب یلیخ دیکه االن با  کردمیم سهیاگر مقا-

 :تکان داد و گفت نیرا به طرف سرش

 نیو ا یکنیم یزندگ دهیکه پدرت بهت م  یو با پول یندار یجاست! تو هنوز خودت درآمد نیهم قایاشتباهت دق-
 .یاستفاده کن  ادیخودش خوشش ن دیکه شا  یش از حاصل زحمتش جورکه بدون اجازه  ستیاصال درست ن

 :گفتم  معترضانه

 ...من اریداد یول-

 :زد و گفت یلبخند
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و  شگاهتینما یرو تو تیاحرفه یهایکه نقاش  یخانوم نقاش! فقط وقت یمن رو مهمون کن یتونیتو هم م-
 .یفروخت یسفارش

 :افزود  زد و یچشمک

 .کنمیخودم خودم رو مهمونت م ،یاگر خودت مهمونم نکن  یتعارف حت یب د،یاون روز که رس-

اکتفا   قیعم  یخودم را کنترل کردم و به زدن لبخند زم،یاشک بر  شیهاحرف  یبود از شدت شوق برا کیکه نزدآن  با
 :گفتم  یاکردم. با لحن قدرشناسانه

 !اریازت تشکر کنم داد  یچطور دونمیواقعا نم-

 :کرد و گفت  ترقیعم  یطنتیرا به طرز پر ش لبخندش

 ...یتشکر کن یچطور دونمیمن م-

 :کشاند و افزود  میهارا به ل**ب نگاهش

 !ستگهیکامل د  یوعده کیجا واسه اضافه کردن  نیبهتر نیماش یتو-

*** 

 م؟یریم میحداقل بگو کجا دار اریخب داد-

 !خانوم عجول یفهمیباالخره م-

 !ادیکه درنم  یم گره زدپشت کله یچجور دونمیچشم بند رو هم نم نی! ایبابا من ُمردم از فضول یا-

 :سر داد و گفت یاخنده

 !هاشهیازت کم نم  یزیچ یخرده صبور باش هیمن!  ی  جوجه بادوم-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !مشیو کم م شمیذوب م ی! من دارم از شدت کنجکاوشهیچرا کم م-

 :کرد و گفت  یاخنده

 .یفهمیم یصبر کن گهیکم د  هی-

 !کم  هی یگیم یاز اول راه دار-

 .کم مونده  یلیاالن واقعا خ  گهینه د-

 یول میکه قرار بود مهمان من باش  شیپ یفرستادم. بعد از شام دلچسب دو هفته رونیرا پر حرص با فوت ب نفسم
 یچون در روستا جلوه یول میدیدیرا م گریهمد انیروز در م کیپرداخت کنم،  الیر کی یاجازه نداد حت  اریداد
هم کمتر  یخود  مردم سار یکه فکر کنم حت  یورط م،یآمدیم یمدام به سار م،یبرو رونینداشت که با هم ب یخوب
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در  اریروزانه، مهمان داد یوعده انیصرف م یاز ما در شهرشان گردش کرده باشند. امروز صبح هم که طبق قرار برا
را دور سرم چرخانده  یمیچشم بند قد نی. از اول راه هم امیناکجا آباد که همچنان به من نگفته بود کجا است، بود

 .میرویجاده متوجه نشوم به کجا م ریمس دنیگره پشتش زده است که از د  کی وو هزار 

 :و گفتم دمیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس ن،یتوقف ماش با

 .باز کن خب حاال چشمام رو-

 !عجول  ی  هنوز زوده، جوجه بادوم-

 !جفتشو بگو یجوجه و بادوم، تو هم ه یبهم بگ ادیبدم م گمیمن م یه-

 :گفت  طنتیسر داد و با ش یاخنده

 .یدادیبه من حق م ،یشیم یچقدر بامزه و دوست داشتن یخوریحرص م یوقت یدونستیاگر م-

 :را باز کرد و افزود نیماش در

 .ببرمت امیرو آماده کنم. تکون نخور که ب زیو همه چ ارمیاز صندوق عقب درب  زهایچ یسر هی رمیمن م-

که گفته بود هست.   ییمشغول انجام کارها دادیباز شدن صندوق عقب نشان م یشد و در را بست. صدا ادهیپ
ده بود، باالخره در طرف که پوست بدنم را چسبناک کر   یبا گرم و شرج فراوان نیانتظار در آن ماش  قهیپس از چند دق

بشوم و همچنان که با دستم مرا به دنبال  ادهیگرفته شد. کمک کرد پ  اریمن باز شد و دستم توسط دست گرم داد
 :گفت  کشاند،یخودش م

 .کجاست  نجایاز صداها حدس بزن ا-

. چند دیبود، بر سطح پوستم خز یکه در آن گرما و شرج موهبت بزرگ  یخنک میمال مینس م،یکه قدم برداشت  یکم
 گری. چند قدم ددیکوچک به گوشم رس  یآب در رود  انیآهسته و آرامش بخش جر  یصدا م،یکه برداشت  شتریقدم ب

 :شد و با شوق گفتم یبر لبم جار قیعم  ی. لبخنددمیدور شن یرا از فاصله یگاو  یمومو فیضع یصدا م،یکه برداشت

 !تدشت بهش نی! انجای! ااریداد یوا-

 :گفت  یاتمندانهیلحن رضا با

 .دیامروز به ذهنم رس  یبود که واسه برنامه ییجا نیبهتر جا؛نیآره هم-

 ؟یاچجور برنامه-

از او، متوقف   تیبه تبع رفتم،یبود و به دنبالش راه م ریجا متوقف شد و من هم که دستم در دستش اس همان
آن چشم بند در پشت سرم رساند و مشغول باز   یشدم. دستم را رها کرد و هر دو دستش را از دور سرم، به گره

 یزیچ نیچشمانم برداشت. اول یآن را از رو  اریکردن گره شد. پس از چند لحظه باالخره آن چشم بند باز شد و داد
کنار   میکه با لذت به من دوخته شده بودند، بود. از جلو  رایچشمانم نقش بست، چشمان داد یپرده یکه جلو



 

 
288 

 یکیسبد پالست کیلپ تاپ و  کیوسط دشت پهن شده و  یهاکه بر چمن  یمسافرت یرفت و با دستش به فرش
 :اشاره کرد و گفت  تند،آن قرار داش  یرو یاوهیپر از م

 .شروع شده یتیکه تازه صفا س  نیبش-

 :و گفتم دمیذوق کف دستانم را به هم کوب با

 !هیعال-

مرطوب فرو بردم و  یهاآن چمن  یام را البالبرهنه یرا در آوردم. پاها میهاها و جورابفرش نشستم و کفش یرو
هم پس از  اریفرو بردم. داد میهاهیرا تا عمق ر دادیخوب چمن م یکه بو  ییاز هوا  یمیحجم عظ ق،یعم  یبا دم
 :گفت  آوردیرا از پا در م شامردانه رنگاهیس یهاصندل کهیرش نشست و در حالف یمن رو

 !هایکنیخوب حال م-

 :اشاره کردم و گفتم  شیرا به سمتش چرخاندم و با نگاهم به پاها سرم

 ام؟یکه منم آماده ب  یچرا به من نگفت-

 :زد و گفت ینگاه منتظرم را به صورتش کشاندم. لبخند سپس

 !گهیبود د زیسورپرا-

 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم  یلبخند

 .تنگ شده بود نجایواسه ا یلیبود! دلم خ یافوق العاده زیسورپرا-

ه رق نیرا به مرز ب نگاهم  :سرسبز دشت کشاندم و افزودم نیهوا و زم قیم 

 ه؟یاالن آرزوم چ  یدونیم-

 :دیپرس یکنجکاو  با

 ه؟یچ-

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 .خودم بکشم یبهشت رو با دستا نیو رنگ روغن و قلمو داشتم تا ا یبوم نقاش کی ،ینقاش یهیسه پا کی نکهیا-

 .فرو رفتم نمیریش یدر عمق آرزو شتریو ب دمیکش  قیعم  ینفس

 !؟یبا رنگ روغن هم بلد یتو نقاش یعنی-

 :تلخ بر ل**ب داشتم، گفتم یلبخند کهیرا به سمتش چرخاندم و در حال سرم

 .دادمیقلم م اهیرنگ روغن و س یآموزش نقاش  کیکوچ  یهاآموزشگاه به بچه  یتو یزمان کیکه بلدم!   معلومه-
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 یزد و من حت یآهسته بود با خودش حرف  اریکه بس  ییبا صدا اریو نگاهم را به دشت کشاندم. داد دمیکش  یآه
 :را شکست و گفت نمانیسکوت ب قهیچه گفت. پس از چند دق دمینفهم

 ...خب بهناز-

 :زد و گفت یو منتظر نگاهش کردم. لبخند دیبه سمتش چرخ سرم

 ه؟یچ مینیبب لمیف کی نجایا  نکهینظرت راجع به ا-

 همانیم قیعم  یبر فرش قرار داشت، اشاره کرد. لبخند شینگاهش به لپ تاپش که روشن شده و جلو با
 :شد و گفتم میهال**ب

 ...کهنی! البته به شرط اهیعال-

 :دیه پرسکردم ک  یمکث

 که؟نیبه شرط ا-

 :گفتم  تیمحو شد و با جد لبخندم

 .ترسناک نباشه-

 :سر داد و گفت یاخنده

که توش   نمیآلو  هیمن شب یکه گفت  یهفته بدخواب کنم؟! نترس، همون کارتون کیکه خودم رو   اموونهیمگه د-
 .گمیرو م هیاصل  تیشخص

 :تا بناگوشم باز شد و گفتم شمین

 !هی! عالمینیبب نیکارتون آلو  ن،یبا آلو-

 :به واکنشم زد و گفت قیعم  یلبخند

 .جانیا  ایخب پس ب-

شروع شد،  لمیپخش ف یلپ تاپ چهار زانو نشستم. وقت یآوردم و کنارش، جلو  رونیها برا از داخل چمن میپا
 شانیهادانه یهم برا یکیپالست یگذاشت. ظرف  مانیرا جلو وهیدستش را دور کمرم حلقه کرد و سبد م اریداد

 :کنارش گذاشت و گفت

 .بفرما-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !سالم یوعده انیسالم، م ی  زندگ-

 .سالم یبو*سه یو وعده-
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از سبد   یالسیلپ تاپ چشم دوخت. گ یآغاز کارتون نگاه از من گرفت و به صفحه  یزد و با صدا میبه رو یچشمک
بر خودم که  شدیظاهر م لمیدر ف نیدادم و تا آخرش، هر بار آلو لمیرا به ف برداشتم و در دهانم فرو بردم. تمرکزم

 .فرستادمیدرود م انداده بودم هزار  صیرا تشخ اریاو و داد  نیشباهت فراوان ب

نرمش ساده کرد و  یلپ تاپ را خاموش کرد و بلند شد. کم اریداد مان،یکودکانه  یهاکارتون و خنده  انیاز پا  پس
 :گفت

 !هامیصبح چقدر نشستاز -

 :آوردم و پس از انداختنش در ظرف، گفتم  رونیهلو را از دهانم ب یانداختم. دانه  نییرا باال بردم و پا میهاشانه

 . خوبه؟میبخواب میبر م؟یکار کن  یچ یگیخب م-

 :از تعجب گرد شد و گفت  چشمانش

 م؟یبخواب یگیفتن مراه ر  یبه جا م،ینشست ادیز گمی! م؟یهست یک  گهیاوه بهناز تو د-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 .جور تنوعه هیجور تنوع به نشستنه، راه رفتن هم  هیخب خواب هم -

 :زد و گفت یوادارم کرد بلند بشوم. لبخند دنش،یرا گرفت و با کش دستم

 .هم هست یبهتر یهاامروز تنوع  یهست ول شهیخواب هم-

 :اشاره کرد و افزود  میهانگاهش به کفش با

 .دوستات دلشون برات تنگ شده دونمیآخور. م  میکفشاتو بپوش بر-

 :خودم را ببازم گفتم یاکه چون مرا دوست گاوها خطاب کرد، ذرهآن  یب

 !هاو البته همزاد تو هم دلتنگته-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .میزنی! باشه، به اونم سر میاریکم نم  ادیخوشم م-

و  دیرا پوش شیهاهم صندل اری. داددمیرا پوش میهاها و کفشبر لبم نقش بست و تند جوراب تیرضا از  یلبخند
گاو و   یدوباره دستم را گرفت و مرا تا آخور به دنبال خودش کشاند. ورودمان به آخور با استقبال پر سر و صدا

دست تکان  شانیبرا کردم،یها نگاه مآن  یهمگ به یبا شوق و دلتنگ کهیهمراه شد و من در حال زیعز  یگوسفندها
 :گفت  اریداد م،یدیآخور که رس  یانتها  ی  کی. به نزددیخندیم زیر زیحرکت من مدام ر دنیهم با د اری. داددادمیم

 .جانیا  اریو علفه ب ونجهیرو که توش  یخب بهناز اون سطل چوب-

 :نگاهش کردم و گفتم طلبکارانه
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 گه؟یامر  د-

 :زد و افزود یلبخند

 .ستین یعرض-

 ؟یبکن یخوایکار م  یچ ست،یشم خاله کوکب که ن! تازهاریخب خودت برو ب-

 .یشینم مونیپش اری. تو برو بکنمیم گهیکار د  هیمنم  ست،ین جانیامروز خاله کوکب ا-

به سمت همان سطل  ورزش کرده باشم یاکه خودم هم ذرهآن  یمخالفت با او، برا الیخیباال انداختم و ب یاشانه
 یهیال  ریرنگ که ز یاسورمه ءیش کیکه خواستم آن را بردارم، نگاهم به   نیآخور بود، رفتم. هم  یکه در انتها

دست زدن به آن  الیخیب یموقت یول ستیچ ءیبدانم آن ش خواستیدلم م یلیعلوفه بود، گره خورد. خ  یسطح
 ریرنگ که ز یاسورمه ءیبه آن ش بردم،یم اریاش بلند کرده و به سمت دادشدم و همچنان که سطل را با دسته

 یو سطل را رو ستادمیا  م،یدر جلو اریداد یپاها دنی. با دکردمیعلوفه، معلوم نبود چه است نگاه م  یسطح یهیال
فکر و ذهنم را به خود مشغول کرده بود گرفتم  یرنگ که همه یاسورمه ءیکنجکاوم را از آن ش  گاهگذاشتم. ن  نیزم

 :کشاندم. با دستم به سطل اشاره کردم و گفتم  اریو به صورت داد

 ه؟یچ یدونیاون وسط؟ تو م  هیچ یاسورمه ز  یاون چ  اریداد-

 :زد و گفت میدار به رو یمعن یلبخند

 ه؟یچ ینیکه بب  یداریخب چرا برش نم-

 :ام را با انگشتان دستم خاراندم و گفتمچانه ریز یکم

 شه؟یاگر برش دارم، خاله کوکب ناراحت نم-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 .ها پر کردماز اسب  یکی! فقط من صبح زود اومدم و اون سطل رو واسه ومدهین نجایامروز خاله کوکب ا-

 !هیچ یدونیتو که م ه؟یچ یاسورمه ز  یپس اون چ-

 :تر کرد و گفترا پررنگ شلبخند

 .واسه تو گذاشتمش ی! چون خودم اونجا گذاشتمش ولدونمیآره م-

را به من بدهد.  امیکنجکاو  انیرنگ و پا یاسورمه ءیبرداشتن آن ش یمجوز برا نیزد که بهتر میبه رو یچشمک
 یمکعب یکنار زدم و آن جعبه  ءیآن ش  یعلوفه را از رو  یسطح یهیانداختم و آهسته خم شدم. ال  نییسرم را پا

 شیجواهرات بود اما چون از محتوا یجعبه هیشب قایدق لشیرنگ را برداشتم. شکل و شما یاسورمه یشکل مخمل
در جوابم تنها دو دفعه محکم پلک زد و باز کردن  یحرف چیه یکشاندم. ب  اریرا به داد امیمطمئن نبودم، نگاه سوال

رنگ  یانقره یحلقه کی دنیاوم را به جعبه کشاندم و آهسته در  آن را باز کردم. با دکرد. نگاه کنجک  دییآن را تا
مربع در وسط آن قرار داشت  کیعدس که به شکل   یدرخشان به اندازه نینگ کی نشیکه تمام تزئ  ازکن فیظر
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که با لذت   اریبه دادام، نگاهم را از آن انگشتر بود، چشمانم تا حد امکان گرد شدند. با همان چشمان گرد شده
 :گفتم  یکشاندم و با ناباور  کرد،ینگاهم م یفراوان

 ه؟یچ گهید نیا-

 :تر کرد و گفترا که بر ل**ب داشت پررنگ یلبخند

 .انگشتر  گنیبهش م-

 :کج کردم و گفتم  یرا کم سرم

 !! واسه من؟شیواسه من گذاشت یگفت-

. دست چپم را با دست آزادش گرفت و دیکش  رونیبود، ب و انگشتر را از داخل جعبه که در دستم دیخند زیر یکم
انگشتم آن را جلو فرستاد. نگاهش را   یبرد و تا انتها امیآهسته، انگشتر را دور انگشت  انگشتر  یباال آورد. با حرکت

 :از دست چپم به چشمانم کشاند و گفت

 !ازدواج کنم  یلُنگ کیبا  رمیبگ میتصم یروز کیکه   کردمیوقت فکرشو نم چیه-

 :و افزود دیخند زیر یکم

 ...که  کنهیفرق م ی... اونقدرکنهیفرق م زیخب در مورد تو همه چ یول-

 :گذاشت و گفت  میهاشانه یکرد و دست چپم رها کرد. دستانش را رو  یمکث

 یزندگ کیها شرباشم و البته تو تن تیزندگ کیدوستت داشته باشم که بخوام تا آخر عمر تنها شر یبه قدر تونمیم-
 .یمن باش

 :زد و افزود یلبخند

که   رسهیازت به ذهنم م  یکه موقع خواستگار  یزیتنها چ یول ستمیحرف زدن رو اصال بلد ن کیکه رمانت  یدونیم-
 ...که بگم  نهیکنه ا  فیتوص یبتونه حسم رو کم دیشا

بازدم  یشده بود که حت کیکرد. آنقدر به من نزد  کیصورتم نزد یمتر یخم شد و صورتش را تا پنج سانت یکم
 قیچشمانش را در چشمانم دق یفندق یها. آن شکالتشدیو پخش م آمدیفرود م امینیبر نوک ب شیهانفس

 :کرد و پس از چند لحظه گفت

که   یالحظه نیروز تا آخر نیکه اونقدر دوره که هنوز کشف نشده، از هم  یکهکشان  انیتا پا نیدوستت دارم! از زم-
شدن و به لرزش  دهیهات چروکدست یوقت یکه حت  یالحظه تا لحظه نیزنده نگه داشتنم بتپه، از هم یقلبم برا

 !دارمدوستت  فته،ین نیزم یو قلمو از دستت رو یافتادن، مداد رنگ

 میهاوشخودم هم با گ یتند شده بود که حت یقورت دادم. تپش قلبم به قدر یبلند یدهانم را با صدا آب
 یتمام بدنم داغ شده بود که هوا ی. به قدرکردمیاش را حس متپش کوبنده امنهیس یو رو دمیشنیرا م شیصدا

گردن  داغش   یرو دند،یلرزی. کف دستانم را که از شدت شوق مآوردیکم م  شیمرداد هم از گرما نیا  یگرم و شرج



 

 
293 

تندتر شده بود! نگاه   یقلب او هم به شدت فراوان. تپش کردمیگذاشتم. نبضش را از کنار گردنش هم حس م
 :کردم و گفتم  قیچشمانم را که از اشک شوق پر شده بود، در چشمانش دق

که هنوز   ییمرزها یو تا انتها بخشنیم یروح زندگ هایکه به نقاش  ییهامرز رنگ یمنم دوستت دارم! تا انتها-
 ...نشدن فیتعر

 :که بر ل**ب داشت، گفت  یبا لبخند اریخور بلند شد و به دنبالش داداز گوسفندان آ  یبع بع تعداد یصدا

 بگم؟ یبه به! من چ گنیگوسفندها هم دارن م  گهید-

 بارنیکه ا  ییهالیگرم و خوش طعم رساندم. پاست  یهالیرا به آن پاست میهاو ل**ب ستادمیا  میپا یپنجه یرو
. کردندیآتش روشن م  یهاشعله میتا نوک انگشتان پاها میهابودند که از ل**ب شهیتر از همداغ یبه قدر

 تیکنم، کردم که در نها  فیتعر شیبرا یانیپا خواستیکه اصال دلم نم  ییچقدر زمان صرف آن لذت جادو دانمینم
با لذت در آمد که  اریداد یصدا م،یزدینفس نفس م کهی. در حالمیداد انیبه آن پا م،یکه کم آورد  یبه خاطر نفس

 :گفت

 .کامل  یوعده گنیم نیبه ا-

 :گفتم  دم،یخندیم زیر کهیزدم و در حال شیبه بازو یاآهسته  مشت

 میگاوصندوق قا  یانگشتر بدلشونم تو  یهمه گرون نی! بابا ملت وسط ایواسه خواستگار تدهیا  نیتو هم با ا-
 !آخه؟  یهست یک  گهیها! تو داالغ  یوسط غذا یانگشتر طال رو گذاشت  یتو اومد یول کنندیم

 :سر داد و گفت یاخنده

 .! تفاوت رو حال کنگهیمتفاوتم د-

 .اش زدمگونه  یرو یاو بو*سه ستادمیا  میپا یپنجه یرو

 !کنمیحال که کمه، عشق هم م-

 :زدم و افزودم یچشمک

 کی نیرو به هم زدن ع ییحرفا نیبرسه، بعد چن یبرگشت درب ی! بذار روز بازمیشد کیرمانت یادیامروز ز  گهید-
 !شهیم ایرو

 :زد و گفت یلبخند

 .ستیکه فوتبال ن  مونیزندگ هیبق یعصره ول  کیرو ولش کن! اون فقط  یدرب-

 :دو دور چرخ داد و گفت میاز سر تا پا  نگاهش

 عشق و حال رو ول کنم؟  یباشه، به خاطر درب یجوجه بادوم نیزن  من ا یوقت شهیمگه م-

 :زد و افزود یچشمک
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 شه؟یبه نظرت م-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 !شهینم رینخ-

 .ینیدوم رو بب زیسورپرا میسطل رو بردار که بر نیخب حاال ا-

 :گفتم  یاز تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 دارم؟ شیدر پ زیدوم؟! مگه بازم سورپرا زیسورپرا-

 :زد و گفت یلبخند

 .که نشونت بدم  اریب! سطل رو بردار یالبته که دار-

و علف برداشت و جلوتر از من حرکت  ونجهیپر از  یگریاش گرفتم و برداشتم. خودش هم سطل درا از دسته سطل
از دشت گذر کرده و به اصطبل   یقدم پشت سرش راه رفتم و بعد از خروج از آخور به دنبالش از بخش کیکرد. 
به من نشان داده بود، وارد شدم. نگاهم  را ییو تنها اصطبل جلوجا نبرده بود که خاله کوکب من را به آن  ،یپشت
تکان  یسر و گردن یو هر از چند ستادهیا  شانیهااتاقک  یچوب یکه پشت درها  ییهاها و کر ه اسباسب  یرو
 .چرخ خورد دادند،یم

 .بهناز ستایوا جانیهم-

 یالغر اندام و کوتاه قد که از انتها  یپسر یکه برا  اری. به دادستادمیسمت راستم گرفتم و ا یهارا از اسب نگاهم
 :نگاه کردم و گفتم دادیدست تکان م د،یدویاصطبل به سمت ما م

 ستم؟یوا یچ یبرا-

 :از پسر گرفت و با لبخند به من نگاه کرد. با نگاهش به سمت چپم اشاره کرد و گفت  چشم

 اد؟یازش خوشت م-

 یو پوست ییبه رنگ کهربا یو دم الیبا  یاسب  دنیش اشاره کرد، کشاندم. با دکه با نگاه  یارا به همان نقطه نگاهم
 یدر چوب یجلو یمتر میشدم. در ن کیبه اتاقکش نزد میهابه طرز ناخودآگاه با قدم ،یابه قهوه لیما یبه رنگ شراب
 :ل**ب گفتم  ریو ز ستادمیاتاقکش ا

 !یلعنت یدار یعجب رنگ-

تکان داد. با ترس دستم را عقب  نیو سرش را به طرف دیپر یسرش بگذارم که کم یرا باال بردم و خواستم رو دستم
 :گفت  کرد،یبا لذت نگاهم م کهینگاه کردم. در حال اریو به داد دمیکش

 چطوره؟-

 !ادیاز من بدش م  ی! ولهیعال-
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 :کرد و گفت  یاخم

 !یسوارش بش دیبه بعد هر هفته با نیو از ا یاحبشتو ص ی! نا سالمتاد؟یاز تو بدش ب  شهیمگه م-

 :گفتم  یاز شدت تعجب گرد شدند و با ناباور  چشمانم

 !! من... من صاحبشم؟ار؟یداد یگیم یدار یچ-

 :گفت  زد،ینفس نفس م کهیو در حال دیبه ما رس دیدویراهرو م یموقع آن پسر که از انتها همان

 !آقا  نیخوش اومد-

 :را به من کشاند و افزود نگاهش

 !خانوم نیخوش اومد-

 :کشاند و گفت  اریدوباره نگاهش را به داد م،یبه او بده یاز آنکه جواب  قبل

 ارم؟یب رونیهاتون رو بهر دو تا اسب دیخوایم-

 اریه دادبزنند ب رونیکه کم مانده بود از حدقه ب  ی. با چشماناورمیبود از شدت تعجب شاخ در ب کینزد گریبار د نیا
 :نگاه کردم و گفتم

 !چه خبره؟ جانیدو تا اسب؟! ا-

 :و ابتدا رو به پسر گفت دیخند زیر یکم  اریداد

 .اریاول کارانوس رو ب  یآره ول-

 :بزند که گفتم یسرش را به سمت من چرخاند و خواست حرف سپس

 !اوه چه با کالس! کارانوس-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .مدل اسم انتخاب کنن نیهاشون اواسه اسب کننیم یخب همه اصوال سع-

 :من بود اشاره کرد و گفت یکه جلو  یدستش به اسب با

 .یاسمش رو عوض کن  یتونیم یاگر بخوا  یول استیاون هم اسمش ما-

 :انداختم و گفتم  نییباال و پا یاشانه

 ه؟یدو تا اسب  تو چ یهیو بگو قض ادیکن از من خوشش ب  یکار  هیباشه بهتره، فعال  یاسمش چ  دونمینم-

 .کردم نگهشون داشتم  نیگرفتم و تمر  ادی یاسب سوار  یوقت یکر ه اسب بودن ول  دمشون،یخر یخب راستش وقت-
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بود، گذاشت.  ایکه اسمش ما  ییبایسر اسب ز یرا گرفت و باال برد. آهسته دستم را که در دستش بود، رو دستم
 نیاز ب  ایسر  ما یآهسته دستم را بر رو  اریپس از چند لحظه ثابت ماند. داد یول سرش را تکان داد یابتدا کم  ایما

 :و گفت دیکش  نییچشمانش تا دهانش پا

 !هاچه آروم شد؟ دوستت داره ینیبیم-

 :را عقب برد و گفت دستم

 .یقراره باهاش خوش بگذرون یبهش غذا بده که حساب-

 :کشاندم و گفتم  اریکه آورده بودم اشاره کرد. نگاهم را از سطل به داد  ینگاهش به سطل با

 ...واسه من یچرا گفت-

 :زد و گفت یلبخند

 ستیاون اسب ن  ن،یچون واسه توئه! خاله کوکب به من گفته بود که از اون اسب خوشت اومده بود، هر چند ا-
 .مال خودته یول

 :زدم و گفتم یحرفش کرد. در جوابش لبخند یمهیضم یچشمک

 !! فوق العادهاریداد یاتو فوق العاده-

 :گفت  آورد،یم اریرا به سمت داد یرنگرهیت یااسب قهوه  کهیدر حال پسر

 !هاغذا خوردن  ادیز-

 :تکان داد و گفت یسر اریداد

 .رو بذار نشونیبخورن، بعد ببر ز گهید کمینداره.  بیع-

 .چشم-

 :به سمتم برگشت و گفت سپس

 .هیبده. نترس، دختر  خوب بهش غذا-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !هیسیاز رنگشم معلومه پرسپول-

 :در جوابم دهان کج کرد و گفت اریداد

 !که بده  نشیخب ا-

 !هیهم عال یلیخ-
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آورد   نییسطل را داخل گذاشتم. سرش را پا اشیدر چوب ریبردم. از ز یرا برداشتم و به سمت آن اتاقک چوب سطل
 :گفتم  دیجویو علف م ونجهیو مشغول خوردن شد. همچنان که تند و تند، 

 .خوشگلم یسیدختر سرخ دل  پرسپول یریبخور جون بگ-

 :سر داد و گفت یاخنده اریداد

 !یکنیهم ول نم جانیا  یحت-

آن پسر به درخواست   یو سپس وقت میوقت گذراند یدوست داشتن یهاغذا خوردن آن اسب  یدر اصطبل برا یکم
 .میقدم در دشت گذاشت گریها را آماده کرد، بار دها گذاشت و آناسب  یرو نیز ار،یداد

 .ستخب آقا آماده-

 :زد و گفت شیبه رو یلبخند اریداد

 .دستت درد نکنه-

 .بشوم ترکیبه من اشاره کرد که به او نزد سپس

 ؟یسوار شدن که بلد-

 :و گفتمرا تا بناگوشم باز کردم  شمین

 .ستمیرو بلد ن شیرانندگ یانجام دادم ول  ایرو صد دفعه ل**ب در نیآره، ا-

 :سر داد و گفت یاخنده

 .یریگیم ادیامروز   شمیرانندگ-

ها را در رکاب میحرکت سوار شدم. پاها کیرکاب گذاشتم و در  یرا رو میدادم، پا هیتک نیرا دو طرف ز دستم
 :را در رکاب به عقب و جلو حرکت دادم و گفتم میکردم و مثل کودکان پاها  میتنظ

 !ایبرو ما-

 یبه واکنش بچگانه یکم  اریدلخوش کردن من نخورد. داد یبرا یتکان نیاما کامال ساکن مانده بود و کوچکتر  ایما
 :و گفت دیمن خند

 !بهناز کنهیکه حرکت نم  ینجوریخب هم-

 نم؟استارتش رو بز   یپس چجور-

 :اسب خودش سوار شد. نگاهش را به من کشاند و گفت  یو رو دیخند زیر یکم

 .یموقع حرکتش چه کار کن یریبگ ادی دیبا یراهش بنداز نکهیقبل از ا-

 :ادامه داد  اریدر آمده بود، داد یکه به حرکت آرام  یبر گردن اسبش زد و هنگام یمیمال یافسار اسبش ضربه  با
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 رسهیبهت نم یادیز بینداره، هم آس یبیع  ینیبش نیز یرو یهر جور کنه،یاسب با سرعت آهسته حرکت م  یوقت-
 .مثل االن  من ،یفتیکه ن  یخودت رو کنترل کن یتونیو هم م

 :کرد و افزود  یااشاره  د،یچرخیاسبش نشسته و دور من م  یخودش که بر رو ینگاهش به سر تا پا با

 نیز یحرکت رو ی. اون موقع اگر ساکن و بیبریکه سرعت حرکت اسب رو باال م  هیوقت یاما اصل  اسب سوار-
 ی. براشهیوارد م یادیسخته و هم به کمرت ضربه و فشار ز یفتیاسب ن  یاز رو  نکهیا  یهم حفظ تعادل برا ینیبش
 ی. شمارهیسب، کم کنشدن سرعت ا شتریب باها رو شماره نیب یزمان یو فاصله یبا دو شماره کار کن دیبا نیهم
دو رو  یها و شمارهرکاب یرو یستیایم یشیو بلند م یاریرکاب فشار م یکه با دو تا پات رو  میگیم یرو وقت کی

 .نهیگفت بپر و بش  شهیم ییجورا کی. ینیشیم نیز یو رو یکنیخودت رو رها م ستادهیکه از حالت ا  میگیم یوقت

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

دو  یو شماره ستادهیو ا هییکه سرپا  ییدستشو کی یها هم با شمارهشماره بیگرفتم. ترت  ادی بایخب تقر-
 !نشسته باشه تطابق داره دیکه حتما با  ییدستشو

 :بلند سر داد و گفت یاحرفم قهقهه نیا  با

 .هوش سرشارت روز به روز سرشارتر هم بشه دوارمیبهناز! ام هایاتو واقعا نابغه-

 :کردم و گفتم  ترقیرا عم لبخندم

 .هم بشه شتریب دوارمی! امدونمیم-

 :انداختم و گفتم  اریبه اسب در حال حرکت داد ینگاه

 راه بندازم؟ گاز و ترمزش کجاست؟ یخب چجور-

 :زد و گفت یلبخند

 !هاشارژت کردم یلیامروز خ  نکهی! مثل ایدختر تو چقدر عجول-

 !بده ادیشارژت کردم! پس زودتر  یلیکامل خ  یمنم با اون وعده-

 !اون وعده که واال هر دو تامون رو شارژ کرد-

 :را به اسبم کشاند و گفت نگاهش

 یبا افسار به گردنش بزن کنمیم هیبهت توص شتریب یول یبا رکاب به شکمش هم بزن یتونیواسه حرکت آروم م-
تر بزن. واسه نگه داشتنش هم افسارو و محکم شتریتندتر بره، ب یخواست یاولش تند نزن، آروم بزن. هر چ  یول

 .محکم بکش عقب

 !پس لماستیتو ف نیحله! ع-

 :سر داد و گفت یاخنده
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 .ادیسرت ب ییو ممکنه بدجور بال ادهیها! اسب ارتفاعش ز نیزم یرو یفتیب یتندش نکن هوی یروز اول نیفقط ا-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 !معلم یحله آقا-

 :زد و گفت یلبخند

 .یکنیکار م  یچ نمیخب برو من بب-

کشاندم   ارینکرد. نگاهم را به داد یحرکت یزدم ول یآرام  یضربه نمیو نازن بایو بر گردن اسب ز دمیکش  قیعم  ینفس
 :دمیو پرس

 پس؟ کنهیچرا حرکت نم-

 !تر بزنواال نوازشم نبود چه برسه به دستور حرکت! محکم یکه تو زد  یجور نیبهناز ا-

 :گفتم  تیانداختم و با مظلوم  نییرا پا سرم

 !قشنگم گناه داره یایآخه ما-

 :سر داد و گفت یاخنده

تر حرفاست، پس محکم نیتر از امقاوم یاهل  یدهیورز یها! سطح بدن اسبکنهیحس نم یادینترس اون درد ز-
 .بزن

قبل، بر گردنش زدم که به  یپر زورتر از ضربه یابا افسار ضربه قیعم  ینفس دنیرا باال آوردم و پس از کش سرم
 .آرام در آمد  یحرکت

 .حرکت کنه ترعیتر بزن که سرمحکم گهیدفعه د کیخوبه! حاال -

 :ل**ب گفتم  ریز

 !یفقط زنده نگه دار در اوج جوان ایخدا-

من مدام به چپ و راست  کرد،یتند حرکت نم یلیبر گردنش زدم و حرکتش تندتر شد. هر چند خ یترمحکم یضربه
 .شدمیخم م

 ن؟ی! مگه بهت نگفتم با دو تا شماره بپر و بش؟یکنیم یکار دار  یبهناز! چ-

 !رفته بود ادمی یوا-

 :گفت  یبلند یصدا با

 !کیبرو، -
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زمان هم اریبلند داد یبا صدا شدیم کیکه به من نزد  یحرکت اسب یرا بر رکاب فشار دادم و بلند شدم. صدا میپا
 :شد که گفت

 !برو، دو-

و من هم  گفتیدو" م ک،ی" ینظام یهامدام مثل فرمانده قهینشستم. تا چند دق نیرا رها کردم و بر ز خودم
 کردند،ینار هم حرکت مرا که در ک مانیهاسرعت حرکت اسب ،یکاف  نی. پس از تمرنشستمیو م دمیپریم عانهیمط
صورت و بدنم را خنک  یکه رو  یارتفاع و باد  در نیریاز آن حس فوق العاده ش  شانیآهسته  دنی. با دومیکرد  شتریب
 .دشت، غرق لذت شدم یی  ایرو یدر آن فضا کردیم

*** 

 !سرت اومده؟! هان؟ یی! چه بال؟یشد وونهی! دختر زده به سرت؟! د؟یچ-

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 کیمادربزرگ تا از نزد یخونه نیایبا بابا ب گهید یخودت آخر هفته هیمامان آروم باش! من که گفتم فقط کاف-
 !دشینیبب

 یکله پوک! بابات تو رو فرستاد روستا که مراقب مادربزرگت باش  ی! دخترهدشینی! زهرمار و ببدشینیکوفت و بب-
 ...نکهینه ا

 :و ادامه داد دیکش  یآه

 ؟یکه به من داد  هیچه دختر نیمن دارم؟ ا هیچه شانس نیخدا آخه ا یوا-

 ...نظرت عوض شینیبب کیمامان باور کن اگر از نزد-

 :نداد حرفم را تمام کنم و گفت اجازه

 !نمشیبب کیحرف نزن! اصال فکرشم نکن بخوام از نزد-

 ...اما مامان-

و  ستیبزرگت کردم! ب دمیهمه سال زحمت کش نیر من که ابخوره تو س هاتیاما و کوفت! اما و درد! اما و ول-
روستا  یتو یرفت یحاال پا شد ،ینکرد یغلط  چیواسه ازدواج کردنت ه یاونم تهران! ول  ؛یشهر بود یچهار سال تو

! ؟یاونجا واسه خواستگار  میایب گهید یهفته دو یگیم ی! االنم زنگ زد؟یازدواج کن  یگرفت  میاونم چند ماهه تصم
رته؟رهیدختر منو بگ خوادیم یاون روستا چه خبره و ک  یتو ستیفکرشم نکن! معلوم ن اصال  !! مگه شهر ه 

ش خودش و خانواده کیو از نزد ایبا بابا ب گهینه! خب خودت دو هفته د یگیتو م یکردم ول  یمامان من بابا رو راض-
 .تره به خداآدم  یلیخ یذاریم به الالش یلیکه اونقدر ل  ده،ی! باور کن از اون عروست، شنیرو بب

 ...اون  یبود ول یدختر شهر دهینزن که حداقل ش دهیحرف از ش-
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کل   یتو دمیروستا د نیا  یهاآدم  یکه تو  ینکن! من مرام و معرفت و محبت ییو روستا یشهر نقدریا  گهیمامان د-
تنگ و  یهابا قلب یشهر یهااز آدم  شتریبزرگ ب یهابا قلب ییروستا یهابه آدم دمیم حی! ترجدمیاون شهر ند

 .بدم تیاهم  کیکوچ

 گهید یداده هفته ریخسته شده که گ یرو دستمون موند نکهی! باباتم حتما از ایگیم یدار یچ یفهمیتو اصال نم-
 .اونجا  میایب

 :گفتم  حوصلهیب

 کیانتخاب شر  یهم برا ارهامیو مع ستین یکیبا تو  دمیفکر کن مامان! اما من عقا یاصال هر جور دوست دار-
خود  گهیوگرنه د ایبا بابا ب ،ینیرو بب مندهیهمسر آ ی. اگر اونقدر برات ارزش دارم که بخواستیمثل تو ن میزندگ
 !یدان

 !ندهیهمسر آ یگیاز االن م  یکنیچه طرز حرف زدن با مادرته؟ اصال تو غلط م نیپررو! ا یدختره-

 !خداحافظ مامان-

 .! خداحافظمیرسیبه هم م باشه، بعدا که-

 یما در سار یدر پارک پرخاطره یمیقد یهمان تاب فلز یکه کنارم رو  اریداد یشانه یرا قطع کردم و سرم را رو تلفنم
 :حلقه کرد و گفت میهاکوچک دو نفره بود، نشسته بود گذاشتم. دستش را دور شانه  یهابچه یکه برا

 .ادیحرص نخور بهناز! من مطمئنم مامانت هم با بابات م نقدریا-

. اصال هیمن چ یواکنش مامان و بابا دونمیو نه م هیتو چ یواکنش خانواده دونمینگرانم. نه م یلیمن خ اریداد-
 !کردنیهامون درکمون مبود! کاش خانواده یکرد  یاز من خواستگار  شیپ یکه تو دو هفته  یکاش به همون راحت

من  یخانواده تیبهناز؟! تازه از قبل هم بهت گفتم از جانب رضا یکنیبهش فکر م نقدری! تو چرا ایه ،یه ،یه-
 .راحت التیخ

 !راحته؟ التیخ نقدریا  یآخه تو چجور-

 .یشیخودت متوجه حرفم م شونینیبب کی. حاال از نزدشناسمیم رو مچون خانواده-

 شن؟یناراحت نم یقبل از برادر بزرگترت ازدواج کن یخوایم نکهیبعد اونا واسه ا-

 :سر داد و گفت یاخنده

هم خوشحال اند از  یلی. تازه خیکنیذهنت تصور م یاند که تو  یبهتر از اون یلیها خبهناز؟! اون هیناراحت چ-
 .االن  نیهم

 :و گفتم دمیکش  قیعم  ینفس

 .بشه ریختم به خ زیهمه چ دوارمیام-
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 .ما هم پر پول بشه بیج-

 ...اریداد یراست-

 :مکث، حرفم را ادامه دادم یاش برداشتم و نگاهم را به نگاه منتظرش گره زدم. پس از کمشانه یرا از رو سرم

 م؟یکن  یروستا زندگ نیهم یکه تو  نهیما ا میتصم یت گفتتو به خانواده-

 :زد و گفت یلبخند

 .راحت التیآره، گفتم. خ-

دستشون  یپول تو یها! تازه کارمند بانک هم هستن و کلاعتراض ندارن  یچیت به هکه خانواده  هیآه چقدر عال-
 .چرخهیم

 :سر داد و گفت یاخنده اریداد

 چرخهیدستشون م یبره! کارمند بانک اند و پول فقط واسه شمارش تو بشونمیج یپول تو ستنیبانک که ن سیرئ-
 .رهیکه نم  بشونیج یتو یول

 :زدم و گفتم یلبخند

 !نداره یکه هر کس  هیدست آدم بچرخه هم لذت یکه پول تو  نیاصال هم-

 .در حال پول گرفتنه شهیاون تازه هم  ؟یگیم یچ اتهیخودت رو که کارمند اداره مال یخب پس بابا-

 :کش دادم و گفتم  نییلبم را به پا یگوشه

 یبه زود نکهیواسه ا میخوشحال لیاز دال  یکی گمی. مالیخیرو ب نایدادن به اداره! اصال همه ا لیگرفتن و بعد تحو-
 .ش موندهاالنم فقط چهار تا برگه  ی  بزرگ بخرم! دفتر نقاش یدفتر نقاش تونمیکه م  نهیا  شهیتهران رفتنم واجب م

 ...میجا بخر نیاز هم  ایب گمیم یمن که ه-

 ...شترهینه! تهران تنوعش ب-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !حرف بزنم دیتهران با مامانم که نبا یهاتیمز نیالبته از ا-

*** 

 !بزنم ملیخب بذار حداقل برات ر-

 :گفتم  یتینارضا با

 !نه، بنفشه! اصال فکرشم نکن-
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 :کرد و گفت  یاخم  بنفشه

 !هاتهیروز خواستگار یو رژ قرمز؟! ناسالمت یدیچشمت کش یمداد چشم که اونم تو کیآخه بهناز فقط با -

 نن،یبب یخوشگل و َاگور َپگور یادیشم اگر االن من رو ز! خانوادهدهید شیآرایکه قبال صد بار منو ب  اریداد بنفشه!-
 !یستیلولو! تو که عروس ما ن یوا گنیم ننیرو بب شمیآرا  یبعدا که ب

ش را و تنبانم هم دل رپوشیبا ز است،دهید شیآرایکه مرا بعالوه بر آن  اریخوب بود بنفشه خبر نداشت داد تازه
 .امبرده

 !هیمعمول یلیبهناز! لباستم که خ یامزه یب یلیخ-

 اشیبلندم که بلند اهیبلندم و دامن س نیقرمز آست راهنیقرمز رنگ، پ یهابا طرح گل دمیشال سف یرا رو نگاهش
 :گفت  یتیرا هم خوب پوشانده بود، چرخ داد و با نارضا میانگشتان پاها  یتا رو

 !یدیپوشیکه برات آوردم رو م  یمجلسحداقل اون کت و دامن -

 همه جا پخش بشه؟ وشیدیمالقات دارم که و کایجمهور آمر سی! مگه با رئالیخیاوه بنفشه، ب-

 !داره؟ یچه ربط-

که هستم نشون   یمتفاوت با اون شکل یلیخودم رو خ خوامیو االن هم نم امیشکل نیکه من هم  نهیربطش ا-
 !بدم

چادر  کهیمان بدود و در حال"، باعث شد مامان تند به سمترسندیشد" و "االن م ریبابا و بهزاد که گفتند "د یصدا
 :دیبگو گذاشتیرا بر سر م اشیرنگ مجلس یمشک یهابا طرح برگ یخاکستر

 .گهید دیآماده بش  دییبدو-

 :و گفت دیرا به من کشاند و با دو دست بر سرش کوب نگاهش

 !؟یدیو به خودت نرس ینکرد شیآرا  زادیا مثل آدمتو چر  یوا-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .امیکه خودم راض  نهیمهم ا-

 ؟ینباش یراض یو از چ یباش یراض دیبا یاز چ  یدونی! تو مگه میهست یراض یکنیخودت غلط م-

از   یارژ ل**ب قرمزم را در دست داشتم به سمت مادربزرگ که در گوشه کهیکنار مامان گذر کردم و در حال  از
زد و  یقیلبخند عم دنمیرفتم. مادربزرگ با د کرد،یم میسرش تنظ یدارش را روگل  دیو چادر سف ستادهیا  ییرایپذ

 :گفت  زدیموج م نیهمچنان که در نگاهش تحس

 !واسه خودت یپارچه خانوم شد کیدخترم!  یتر شدماشاهلل، ماشاهلل! بهناز چقدر خوشگل-
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 یهاقرمز رنگ با گل یبه روسر یشدم. نگاه کیبه او نزد شیروروبه یمتر میمادربزرگ زدم و تا ن یبه رو یلبخند
 :انداختم و گفتم  دشیسف

 ...مادربزرگ! فقط نیتر از من شدخوشگل یلیشما که خ-

 :ل**ب را باال آوردم و در  آن را باز کردم. مادربزرگ نگاه متعجبش را به رژ ل**ب دوخت و گفت  رژ

 !مبزرگ خانواده یبزنم به لبم! ناسالمت یزیچ نیدختر االن که زشته من همچ-

 تر بشن؟که دوست دارن خوشگل  یخانواده حق ندارن جور یها! مگه بزرگنیخب بزرگ خانواده باش-

 ...که  ستیدرست ن ین ولحق که دار-

 :مادربزرگ کاشتم و گفتم یلپ نرم و گوشت یرو یا*سهبو

 .کنهیمنع م یکه آدم رو از اون دلخوش  یدرسته به جز اون تفکرات اشتباه زیساده همه چ ی  دلخوش کیواسه -

رژ  شیهابه سرعت و دقت بر ل**ب یاهم رژ ل**ب را به سمت ل**ب مادربزرگ بردم و به طرز ماهرانه بعد
 :گفتم  کردم،ینگاه م میبایبا لبخند به مادربزرگ ز کهیل**ب زدم. در  رژ را بستم و در حال

 !دیدرخشیم شتریما ب یشما از همه گهیاالن د-

 :کرد و گفت  ینیدلنش نینمک یخنده مادربزرگ

خواستم  میزندگ یکه تو  ییتموم آدما یکه به اندازه  ییتو کردم؟یکار م  یاز دست  تو دختر! تو رو نداشتم چ-
 .نموندن، بودنت و موندنت ارزش داشت و داره یکنارم بمونن ول

 :زدم و گفتم یچشمک

 !شتونیپ مونمیو خواهد داشت چون تا ابد م-

 یهادکمه کهیآمدند و بابا و بهزاد هم در حال  رونیاز اتاق ب  عیکه به در خورد، مامان و بنفشه سر  یضربات یصدا با
 همانانیباز کردن در و به استقبال م یظاهر شدند. بهزاد و بابا برا مانیجلو بستندیرا م شانیمردانه یهاراهنیپ

 :سرش مرتب کرد و رو به من گفت یشدند. مامان هم چادرش را رو اطیرفتن، وارد ح

 ؟یکنیب ر و ب ر من رو نگاه م یستادیوا نجای! چرا اگهیآماده کن د  یبهناز بدو برو چا-

 ییرایکه وارد پذ  همانانیم یبزنم، بنفشه دستم را گرفت و مرا به داخل آشپزخانه کشاند. با صدا یواستم حرفخ تا
 :بروم که بنفشه گفت ییرایشدند، خواستم از آشپزخانه به پذ

 !نمیبب ستایوا-

 :نگاهش کردم که حرفش را ادامه داد منتظر

و  نیرو بچ هاکیهم بشقاب کوچ یها! بعد از چاوقت چپه بشه هی یریرو کج نگ ینی. سیاریب ینره اول چا ادتی-
 !هافتهیاز دستت ب  یزیچ ،ی. دسته گل به آب ندوهی. بعد هم شکالت و بعد ماریب ینیریش
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 :و گفتم دمیکش  یاازهیخم

 .یرو گفت نایتا حاال ده بار ا نیدیکه رس  روزیباشه. از د-

 .نکن یاون شکل  تمافهیخب، ق-

و با  دمیکش  رونیدستم را از دستش ب ،ییرایپذ یکیبرد. در نزد ییرایو مرا به دنبال خودش تا پذرا گرفت  دستم
چون کنجکاو بودم  ینداشتم ول یاعتقاد خاص  یمیقد یمراسم سنت نیشدم. به ا ییرایمحکم وارد پذ ییهاقدم

من هم  یداشتم. خانواده یادیز جانیه شیرا بشناسم و از برخوردشان با خودم آگاه بشوم، برا اریداد یخانواده
فراوان از  یکه مامان با پرس و جو  یاز زمان  روز،یاز د  تیرضا نیو خرسند بودند و ا یکه بحمداهلل به شدت راض

البته بابا   د؛یرا دارد، آغاز شد و تا به امروز رس اشییایپزشک است و همان شغل رو اریکه داد  دیمادربزرگ فهم
آشنا بشود.   کیاز نزد  اریبا داد دیباور است که با نیاعالم نکرده است و بر ا  یکامل  تیمامان رضا لهنوز هم مث

 میدر پهلو یاسقلمه یآنچه گذشت فرو رفته بودم، به طور ناگهان  الیو به فکر و خ ستادهیا  ییرایهمچنان که در پذ
 :کردم که گفت  نگاهش یشد. سوال دهیخورد و نگاهم به سمت بنفشه که آن سقلمه را زد کش

 !الیفکر و خ یتو یحواست باشه باز نر شن،یم کیدارن به ما نزد-

 !پهلوم درد گرفت پهلوان یباشه، باشه! ول-

 !سالم بهناز جان-

درشت  یهابود نگاه کردم. چشم ستادهیا  میکه جلو  یامسن  تپل و بامزه بایاز بنفشه گرفتم و به خانم تقر  نگاه
اش بامزه یادماغ کوفته یبود ول اریداد هیشب قایدرشتش دق یهاو ل**ب شدیروشنش، پوست سف یاقهوه
به لبم شکل  قیعم  یبا لبخند کهیو در حال دمدستم را جلو آور  عیمتفاوت کرده بود. سر یکم  اریاش را با دادچهره

 :گفتم  دادمیم

 !نیخوش اومد یلیسالم! خ-

 :گفت  فشرد،یدست الغر و کوچکم را در دست تپل و گرمش م کهیدست داد و در حال مانهیمن صم با

 .زمیممنونم عز-

نگاه کردن با لذتش به من  یبرا یادیفرصت ز اریتر بود، مادر  دادبازبنفشه که از من زبان یپرسسالم و احوال با
بلند قدش که با  کند. پس از مادرش، نگاهم به پدر الغر و  یو مجبور شد با بنفشه سالم و صحبت کوتاه افتین

 یادیشباهت ز یگندم  یو پوست ضیو عر دهیکش  یهال**ب  ز،ینوک ت یمثلث ینیب ز،یر بایتقر یاقهوه یهاآن چشم
اش با سالم به او آماده کردم. پس از سالم محترمانه یو خودم را برا دمیکش  قیعم  یبه پسرانش نداشت، نفس

در کارتون  مونیسا میدو ن بیگردش س  نکیدرشت و ع یهاکه با آن چشم  ال،یدان ار،یمن، نوبت به برادر بزرگ داد
 :زد و گفت یطنتی. لبخند پر شدیبود رس هاابو سنج نیآلو

 !سالم بر زن داداش-

 :که دسته گل به دست، پشت سرش بود انداخت و دوباره به من نگاه کرد و گفت  ارینگاهش را به داد سپس
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 .دیو فنجون لیقشنگ ف د؛یایبه هم م یلیهم خ یابعاد-

در ذاتش  یشتریب یلیخ طنتیتر بود، شبزرگ اریو از کنارم گذر کرد. با آنکه سه سال از داد دیخند یهم کم بعد
 .گفتیم اریبود که داد یزیهمان چ قایدق نیو ا زدیموج م

مرتب و آراسته  اشینفت یآب  یمردانه راهنیو پ یارنگش بر دستش بود و با شلوار سورمه یاکه کت سورمه  اریداد
 :که در دست داشت را به سمتم گرفت و گفت  یدیسف یهاظاهر شده بود، دسته گل بزرگ پر از گل میجلو

 !یبفرما عروس  لُنگ-

 :گل را از دستش گرفتم و گفتم  دسته

 !کش  سهیداماد  ک یمرس-

هم در آن سمت بودند رفت. من هم با همان دسته گل به  هیکه بق  ییرایپذ یهایزد و به سمت پشت یلبخند
برداشتم.  نتیکاب  یبراق را از رو یانقره ینیپر از آب، س یآشپزخانه رفتم و بعد از گذاشتن دسته گل در گلدان

 یلعنت فرستادم. جا کیَبرون هزار و  یچا وشبه ر یو بر جد  بزرگ مخترع خواستگار ختمیرا ر هایآهسته تمام چا
در تهران  نینازن نیو البته مراقبت از پدرام و همچن اشیباردار یگفته بود برا  دهیداشت که بهزاد به ش یشحالخو

کارش   یهم برا ریمجلس و تکه انداختن داشت. ام نیبه حضور در ا یادیز یعالقه  دهیش دانمیبماند، هر چند م
بود و  امدهیبه شمال ن یگرم و شرج  یطر نفرتش از هوابه خا اریتر دادبماند و البته برادر کوچک انمجبور شد تهر 

بود و چند استکان  کردمیم ینیبشیکمتر از آنچه پ  تی. لذا جمعندیرا بب اشندهیداشت در تهران زن برادر آ میتصم
 .بردمیم یکمتر چا

ها نگاه کردم تا از رنگ قرمز خوبشان آن  یمحتو یبلور یهامختلف به فنجان یایو از زوا ختمیرا کامل ر هایچا
رفتم. همه در عرض  ییرایرا برداشتم و به پذ یپر از چا ینیو س دمیکش  قیعم  ینفس تیمطمئن بشوم. در نها

 یرنگ شدن همگخوش یو آب جوش برا یو اضافه و کم کردن چا یچا ختنیر یاز ساعت که من برا  یمین نیهم
سکوت را  ییرایداخل پذ یکم گفتگوها  یگرم صحبت با هم شده بودند و صدا  م،بردیها در آشپزخانه به سر مآن
 نیبر جو سنگ یبه قدر هاهی. با ورود من همه ساکت شدند و تمرکز کل جمع بر من ثابت ماند. در آن ثانشکستیم

رخ بدهد به  ییخطا آنکهیفرستادم که حد و مرز نداشت. باالخره ب نیلعن و نفر ییرایحاصل از ورود من به پذ
 قیعم  یرا کردم و نشستم. نفس وهیو شکالت و م ینیریش ییرایپذ شانیتعارف کردم و از همگ یچا شانیهمگ
که   دنشانصحبت کر  قهینشسته بود پاک کردم. پس از چند دق امیشانیرا که بر پ یو با کف دستم عرق دمیکش

پدر  تیشد. در نها یجار نمانیب یاقهیدق کی یو سکوتآغاز شده بود، تمام شد   گریمن بار د ییرایپس از اتمام پذ
 :را شکست و رو به من گفت یسکوت موقت نیبود که ا یکس  نیاول  اریداد

 د؟یکنیکار م  نجایخب شما ا-

 قیعم  یشد. نفس دهیشن یبلند قورت دادنش در آن سکوت به خوب یکه صدا  یدهانم را قورت دادم؛ طور آب
 :آهسته گفتم  ییو با صدا دمیکش

 !کنمیکار نم-
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 :را از تعجب باال برد و گفت شیابروها  اریداد پدر

 !چرا؟-

 قیعم  ی. باالجبار نفسکردیپدرش کار خودش را م ینپرسد ول یسوال کردیمدام با نگاهش به پدرش اشاره م اریداد
 :و جوابش را دادم دمیکش

 .ستین یکار  جانیکردم ا  لیکه تحص  یارشته یچون برا-

 د؟یکن  یتهران زندگ دیاینم اریچرا با داد د؟یکنیم یزندگ جانیخب پس چرا ا-

 :گفتم  اریو مادربزرگ که هر دو اخم کرده بودند به چرخش در آمد و رو به پدر داد اریداد نیب نگاهم

 .رو دوست نداشتم، کارش رو هم دوست ندارم میلیتحص یمن رشته-

 ن؟یاشب کاریخونه ب یتو نیدیم حیترج یعنی-

 .م رو انجام بدممورد عالقه یکارها  دمیم حینه! اما خب ترج-

 ؟ییمثال چجور کارها-

 .و داستان بخونم نمیبب لمیبکشم، ف یمثال نقاش-

جسارت بر زبان آوردن  اریبه خاطر حضور داد دم،یترسیمامان و بابا م یجلو ینقاش یکلمه  انیاز ب  میکه قدآن  با
 .مامان و بابا آورد، داشتم یام را با آنکه اخم بر ابروهاعالقه

 :را با انگشتان دستش خاراند و گفت دشیسف شیته ر یکم  پدرش

 !؟ینقاش-

 :گفت  عیسر مامان

 .اند  تیخونه براش در اولو یوگرنه کارها شهیمجرد حیفقط تفر ینقاش-

 :در جواب مامان گفت اریداد

انجامش مطرح   یو تاهل هم برا یمجرد تیمحدود چی! ههینقاش برهیلذت م یلیکه بهناز از انجامش خ  یکار-
 !ستین

 :گفت  عیجواب را به مامان داد زدم. مامان سر نیکه ا  اریبه داد یلبخند

 !نیندار یمشکل دنشیکش  یکه با نقاش  هیعال  یلیخ-

 یحرف یاز نقاش  یبا کس گریرد که به من بفهماند دک  یحرفش نگاهش را به من کشاند و اخم نیپس از ا مامان
 .نزنم

 :آمده عوض بشود، گفت  شیکه َجو  پآن  یبرا بابا
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 .چسبهیگرم م  یهوا نیا  ی. تودییبفرما وهیخب م-

از او خودشان را با خوردن مشغول کردند و   تیجمع هم به تبع یهیاشاره کرد. بق  وهیدستش به ظروف م با
که به موضوعات   انیپا یب یهاصحبت نیو نه به ا نی. نه به آن جو  سنگافتی انیدوباره جر شانیمتفرقه یهابحث

 طورنیاز ساعت هم  یمیپرداختند. حدودا نیم یو گذرا از آن عبور کرده و به موضوع بعد زدندیم یمختلف چنگ
بود و تمام فکر و حواسم  دهیپر کش یبرقرار شد. من که فکرم از مهمان یموقت یکه سکوتخسته کننده گذشت تا آن

که با   گفتندیو چه م گذشتیچه م قایدق دمیفهمیبا خودم بود، اصال نم اریآن طرز صحبت پدر داد  لیدل یپ
خوردم و سرم را به سمتش چرخاندم.  یگرفته شد، تکان  میکه کنارم نشسته بود از پهلو  شهکه توسط بنف  یشگونین

را به عالمت ندانستن باال بردم و  میهاها حاکم شده بود اشاره کرد. شانهبا نگاهش به کل جمع که سکوت بر آن
سکوت  اریپدر داد گهانکه نا   دیبگو یزیو آهسته در گوشم چ اوردینگاهش کردم. خواست سرش را جلو ب یسوال

 .ودش منعطف کردرا شکست و حواس همه را به خ

 .تنها صحبت کنن یبهتره االن هم کم یول شناسنیرو خوب م گهیها همدخب درسته که بچه-

 .کرد  دییبه بابا نگاه کرد. بابا هم در جواب حرفش را تا سپس

 .نهیاالن هم  یکار برا  نیبه نظر من هم بهتر-

زدم و  یتنها صحبت کنم در جوابش لبخند اریبا داد توانستمیخوشحال بودم م یلیبه من کرد و من که خ ینگاه
. به محض ورودمان میآهسته جمع را ترک کرد  ییهاو با قدم میگفت  یبلند شدم. هر دو "با اجازه"ا اریزمان با دادهم

 :زدم و گفتم یبخند. لدمیکش  قیعم  یبه اتاقم، در اتاق را آهسته بستم و نفس

 !شیآخ-

 :و گفت دیخند زیر یحرکتم کم نیا  دنیبا د اریداد

 سخت گذشت عروس؟ یلیخ-

. نگاهم دمیکش  قیعم  یدادم و نفس هیپشت سرم تک ی  نشستم. به پشت نیزم یرا دور گردنم شل کردم و رو شالم
 :کشاندم و گفتم  اریرا به داد

 !یکه فکرش رو بکن  یتر از اونسخت-

 :گفت  گرفت،یدستم را در دستش م کهیداد و در حال هیتک یزد و کنارم نشست. به پشت یلبخند

تر از چون موقع سخت گذشتن مهم ریبه خودت سخت نگ یلیتو خ گذره،یسخت م یلیکه خ  یوقت یبهناز، حت-
 .گذرهیکه م  نهیسخته، ا کهنیا

 :اش گذاشتم و گفتمشانه یرا رو سرم

 !ادهیز شیاون سخت  یگاه  یول-

 :ام حلقه کرد و گفترا دور شانه دستش
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 اده؟یه نظرت زچرا ب-

 :و گفتم دمیکش  یآه

 !ادیچون بابات از من خوشش نم-

 زده؟ یحرف نیهمچ هی ی! کیه ،یه ،یه-

 ...من واسه تو َکم گنیت آخرشم مخانواده دونستمیو لحن سواالش معلوم بود. م دیکه از من پرس  ییاز سواال-

 :دهانم گذاشت و گفت یرا رو دستش

کار، درآمد   الت،یها... تحصآدم  یهمه یهم اندازه م؛یهم یما هم اندازه دوننیبهناز! همه م ستین طورنیاصال ا-
 !دهینم رییاندازه رو تغ  نیو ثروت هم اصال ا

 قیعم  یتر نشود. نفسنخود بزرگ کی یمتولد شد از اندازه میکه در گلو  یدهانم را محکم قورت دادم تا بغض آب
 :و گفتم دمیکش

 !خودم یدرست مثل خانواده ه؛یناراض کنمیکار نم  رونیب نکهیاون هم از ا  د؟یاز من سوال پرس  یاونجورپس چرا  -

 یکار کنن. بابا  دیخانواده با کی یاعضا  یاون معتقده همه  ،یکه چه کار  ستین نیمن حرفش ا یبهناز بابا نیبب-
 یهاهم سن و سال یکه همه  ییهابستونتا م،یقد یحت نیحاصل بودن نفرت داره؛ واسه هم یو ب یکاریمن از ب

. در مورد میمزرعه که کار کن فرستادیرو م درهامبابام من و برا کردن،یمدرسه رو با استراحتشون در م یما خستگ
 ...تو هم

 :کرد و افزود  یمکث

انجام   یاگهیکار د  یخواینم نیهم یبرا ،یو توش با استعداد یرو دوست دار یمن بهش گفته بودم تو نقاش-
و  یهم راض یلیتو بشه، خ ییت، کار و محل رشد و درآمدزاعالوه بر هنر مورد عالقه  ی. اون هم اگر نقاشیبد

امضا گرفتن ازت   یکه مردم برا  یشیم ینقاش یروز کی! من هم مطمئنم که تو یخوشحاله که تو عروسش هست
 .صف بکشن

 :، بر لبم جان گرفت و گفتمکه در تمام بدنم پخش شده بود  نیریش یپر از حس یلبخند

 !اریداد دیمن هست یزندگ یاتفاقا  نیتو و مادربزرگ بهتر-

*** 

 (دو هفته بعد)

 ؟یگیم یدار یچ اریاوه داد-

 :که بر ل**ب داشت گفت  یاروزمندانهیهمان لبخند پ با

 .باشه یرز آب دی! دسته گلت باگهید نیهم-
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 :گفتم  یچرخاندم. با ناباور کردینگاه م اریاز تعجب گرد شدند و سرم را به سمت پدرام که با اخم به داد  چشمانم

 !پرچم استقالل رو با دسته گلم ببرم باال میفکر کن روز عروس گه؟یم یچ ینیبیپدرام م-

 :نگاهش را به من کشاند و گفت پدرام

 !فکرشم نکن یحت-

 :ند و گفتکشا  ارینگاهش را به داد سپس

 !ستایبد ن نیبه خرج بد قهیکم سل  هی یُدک-

 :زد و گفت یبه پدرام لبخند اریداد

 .باشه یآب  میبگ شگریبه آرا دیتازه الک ناخناشم با-

 :پرت کردم و گفتم ییرایمبل پذ یرا رو خودم

 !وحشتناکه-

 :سر داد و افزود یاخنده اریداد

 !هیعال  گهیعوض کنن. اون کارو که کنن د  یآب  یهاتاالر رو با پرده یزرشک یهابگم پرده خوامیتازه م-

 :دست زد و گفت ییرایپذ یاز آن سو  بابا

 !قهی! اوج سلیالحق که داماد خودم-

 :به چرخش در آوردم و گفتم نشانیپر خشمم را ب نگاه

. مونهیقرمز م نشیزایتاالر و د یهابسه! من دسته گلم رز قرمزه و الکم هم قطعا قرمزه، پرده یکش  سهیک  گهیخب د-
 !تمام

 :گفت  یپر انرژ ییبلند زد. با صدا یدست زد و سوت میحرفم، پدرام برا نیا  با

 !نهیهم-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 .هینیکتش هم گل رز قرمز تزئ  یجلو بیج یتازه کراوات داماد هم قرمزه و تو-

 :گفت  دیچرخیو دور خودش م دادیقر م یکه به طرز ناموزون  دست زد و همچنان یشتریبار پدرام با شدت ب نیا

 !نهیهم نه،یهم-

 :زد و گفت یپوزخند اریداد

 !هایلُنگ د،ینیمگه خوابشو بب-
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 :گفت  اریحرف داد یدر ادامه بابا

 !قهیکج سل  یهای! لُنگستنیاصال انگار از خون من ن-

را به  اشی. نگاه سوالشدیم کیلبخند زنان به ما نزد کردیم میتنظ اشینیب یرا رو نکشیع  کهیدر حال مادربزرگ
 :دیمن دوخت و پرس

 ن؟یکنیم یشاد یجورنیاز االن شروع شده که ا  یعروس-

 :را تا بناگوشم باز کردم و گفتم شمین

 !میزنیرژ قرمز م یکه کل  هیروز مونینه مادربزرگ! روز عروس-

 :و گفت دیخند نیو نمک زیر یکم  مادربزرگ

 !دختر از دست  تو-

*** 

آمدم.   رونیب شگاهیکوتاه از آسانسور آرا  ییهاپف دار لباسم را با دستم کنترل کردم و با قدم دیدامن سف یسخت به
 شگاهیآرا  یخودم را به در خروج یپاشنه بلند به دشوار یهابا شوق نگاه کردم و با آن کفش میهابه الک قرمز ناخن

و بر  دهیرا پوش اشیمشک یکه کت و شلوار رسم  اریداد دنیدر را باز کردم. با د و دمیکش  قیعم  یرساندم. نفس
 یرنگ یاگذاشته بود و البته کراوات سورمه  ینفت یبه رنگ آب یمثلث یکتش دستمال  یجلو بیمن، در ج لیخالف م
تر شد و پر رنگکه بر ل**ب داشتم کم  یبسته بود لبخند دشیسف راهنیپ یبر رو ینفت یو آب یانقره یهابا طرح
 :دمیل**ب غر    ریحرص ز

 !کش  سهیک  یگفته بودم اون کراوات قرمز رو بزن-

 :کشاند و گفت  میهارا به ناخن نگاهش

 !یهات بزن لُنگبه ناخن یمن هم گفته بودم الک آب-

 .به عروس نیخب حاال دسته گل رو بد-

با  یدیدسته گل سف اریو داد میکرد  ترقیرا عم مانیلبخندها آمدیم اریکه از پشت سر داد  یبردار لمیف یصدا با
 :تر کردم و با شوق گفتمقرمز لبخندم را پررنگ یهاگل  دنیرز سرخ به سمتم گرفت. با د یهاگل

 !نهیا-

گام با او قدم برداشتم. همچنان که به سمت گل را از دستش گرفتم، دستم را در دستش گذاشتم و هم  دسته
است   ال،یدان ار،یمتعلق به برادر بزرگ داد دانستمیو فقط م دانستمیکه اسمش را نم  یرنگ اهیس یخارج نیماش

 نشیاز دو ماش  یکیرا هم اصرار کرد  مشببهتر است و ا هینسبت به بق اشیکه دارد وضع مال  یکه به خاطر شرکت
 :آهسته گفت  اریداد م،یداشتیقدم برم م،یبردار اریداد یمیسمند قد یرا به جا
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تر قشنگ یرز آب دوننیها وگرنه همه مها رو گرفتمگل  نیا  یما کم نکن یاز حال و صفا  یشب اول کهنیفقط واسه ا-
 .بود

 :بر لبم جان گرفت و گفتم یطنتیپر ش لبخند

 .اول که بهت اثبات کنه قدرت ما رو  یهاشب نیتا باشه از ا-

 !! قدرت خودتهستیکه ن  میقدرت ت-

 .باز کرد مید و در را براز  یچشمک

 .جا کردم یصندل یرو نیدر ماش میخودم را با آن لباس حج یسخت به

ما،  نیب قایعقب وسط، دق  یصندل یبردارها در عقب را باز کرد و رو لمیاز ف  یکیبود که  میکردم تنها خواه  فکر
 .نشست و در را بست

 .نیداماد، دستاتونو باال تکون بد ی  زمان با رانندگو هم دیریهم رو بگ یخب دستا-

 :کردم و گفتم  یاخم

 !نیتصادف به کشتن نداد کیما رو با  هایلوس باز نیاگر آخرش واسه ا-

 :سر داد و گفت یابردار خنده لمیف

 .واسه مراحل بعد دیرسیراحت! سالم و زنده م التونینه عروس خانوم! خ-

 یبرا هایآن مسخره باز  یرا راه انداخت. به جا نیکنترل کرد و ماش  هم لبخندش را اریو داد دمیلبم را گز یگوشه
و هم  میکردیم لیکامل م  یبو*س*ه یوعده کیتا هم  میبودیتنها م خواستیدلم م ،یعروس  لمیخوب شدن ف

به آن  ی. آخر من به قدرکندیم یکالچ رانندگ  الدنده اتومات، بدون پد  نیچطور با آن ماش دمیپرسیم اریاز داد
و البته پس از دو سال فروخته بود فحش  دهیخر میبرا شیها پکه بابا سال  یدست  سوم دیپدال کالچ سفت پرا

هر چند اکنون با  دم؛یدیم یبدون پدال کالچ نیماش نیسوار بر چن میایها خودم را در رووقت یلیدادم که خ
 .کردمیصفا م مالگوجه کا  یهاپدال

کشندگان گذر  دود اسپند، لبخند زدن به دست و کل  ریو پس از گذر از مراحل عبور از ز میدیبه تاالر رس تینها در
. میدیرس همانانیمجلس و وداع با م یبه انتها م،یرفتیها راه مآن  نیب کهیدر حال همانانیو سالم کردن به تک تک م

تاالر  یدر انتها م،یگذاشتیغذا م  حیمل گریدر دهان همد دیبردار با لمیبعد از آن شام لوس که به درخواست ف
و آنچنان دورم  دمیاز حد رقص  ادهی. هر چند من زمیکردیم یخداحافظ میشناختیو با هر که شناخته و نم ستادهیا

که خوش بگذرد خسته کننده بود و از آن  شیگفت ب  شدیرقص با من احاطه کردند که دهانم کف کرد، م یرا برا
 .را از تن در کنم اشیداشتم تا خستگ ازیهزار ساعت خواب ن نوناک

تپل و گرمش  یهابا دست کهیمادربزرگ به سمتمان آمد و در حال همانان،یم یهمه بایبا تقر یاز خداحافظ  پس
 :با لبخند نگاه کرد و گفت مانیبه هر دو گذاشت،یم اریدست مرا در دست داد
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 !م منتظرتونمخونه یبعد از ماه عسلتون تو-

 :بود، پاک کردم و گفتم ختهیر رونیچشم راستم ب یرا که از شدت شوق از گوشه یاشک  یپشت دستم قطره با

 .متونینیبیزود بازم م یلیمادربزرگ! خ کشهیطول نم ادیز-

 :حرفم گفت یدر ادامه اریداد

هامون که خودتون از ما و بچه  میمونیم شتونیپ یتون و اونقدرخونه میایم گهیکم د  هیحق با بهنازه خانوم بزرگ! -
 .دیکم استراحت کن  هیسفر  میبر دیو بگ دیخسته ش

را  گرشیراست من و دست د یگونه  یاز دستانش را رو  یکی کهیزد و در حال مانیبه رو یلبخند مهربان مادربزرگ
 :گذاشته بود، گفت  اریچپ داد یگونه  یرو

 !وقت چیه شم؛یوقت از شما خسته نم چیمن ه-

 !بود یشد. چقدر مادربزرگ دوست داشتن یجار مانیهابر ل**ب دلبخن

خودشان بشود، به سمتمان آمد و  نیکه سوار ماشپدرام قبل از آن ،یاز همگ  یمجلس و خداحافظ انیاز پا  پس
 :گفت

 !ما یخونه نیایب شتریبه بعد ب نیاز ا-

 :انداخت و گفت  اریبه داد یطنتیپر ش نگاه

 .شهیپخش م یدرب یمخصوصا وقت-

 :گفت  زدیپدرام م یمردانه دستش را بر شانه کهیسر داد و در حال یاخنده اریداد

 !باشه، حتما-

 ...خب پس-

 :کند، گفت  یبا ما خداحافظ آمدیکه معلوم بود دلش نمآن  با

 .ماه عسل خوش بگذره. خداحافظ-

 :گفتم  اریبا داد زمانهم

 .خداحافظ ،یمرس-

 .جان گرفت مانیهابر ل**ب یلبخند یهماهنگ نیو به خاطر ا میهم نگاه کرد به

کالچ که   پدالیب نیدر همان ماش کیدر آن شب تار مانیخانواده یاعضا  یمفصل با باق یخداحافظ کیاز   پس
 :گفت  یکه هنوز مثل من خسته نشده بود پر انرژ  اریو داد میشده بود، نشست نیبا گل تزئ شیرو

 .میکه رفت  میخب بر-
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کرد. من   یجا بود رانندگدر آن شانیخانوادگ یالیتا چالوس که و ییرا راه انداخت و با سرعت نسبتا باال نیشما
 .دادم و به خواب رفتم هیتک یصندل یهم که به شدت خسته بودم، سرم را به پشت

 !میدیمن! پاشو رس ی  جوجه بادوم-

 :گفتم  یکه چشم باز کنم، با خواب آلودگآن  یب

 !ادیپاشم! خوابم م خوامینم-

! باور کن خود  خدا هم االن ستین زیهمه انتظار جا نیگفتن و ا  یخانوم شب اول ؟یپاش یخوایکه نم  یچ یعنی-
 !هارهیگیخشمش م

شکمم  ی. با انگشتان دستانش رودمیسست خند یآمدم و کم  رونیب داریاش از حالت خواب و بهمان لحن بامزه با
ام من خم شده بود و از خنده یکه رو  اریداد دنیام شدت گرفت و چشم باز کردم. با دهقلقلک داد که خند یرا کم

 :خودش هم به خنده افتاده بود، گفتم

 !شمیباشه، باشه قلقلک نده! پا م-

ماه عسل آمدن عجله  یزد و دستم را گرفت تا به بلند شدنم کمک کند. ماشاهلل آنقدر برا یاروزمندانهیپ لبخند
در  روزیکه از د  یو چمدان یعروس  یهابا همان لباس م،یکه به خانه رفته و لباس عوض کنکه بدون آن  میداشت

به کمک  کهیشدم و در حال ادهیپ میلباس حج نبا آ  ی. به سختمیآمد  نجایبه ا میگذاشته بود  نیصندوق عقب ماش
گذر   شد،ینم دهیاخ و برگشان در آن دجز درختان و ش یادیز زیچ یکیکه در تار  شانیالیکوچک و  اطیاز ح  اریداد
 :گفتم  کردمیم

 .نمیروزشم بب دیبا-

 .واسه خودش هیروزش که بهشت-

شده از  دهیپوش ینیآن با زم  یساده یفضا دنیو از د میرنگ شد ینارنج یروانیرنگ با ش دیسف یالیو کی وارد
نصب  وارهایجاها به د یکه در بعض  یکوچک چوب  یهارنگ با قفسه ییمویل یهاواریطرح چوب و د یهاکیسرام

 .بر لبم آمد کرد،یکه آن فضا به من القا م  یاز شدت آرامش  یشده بودند، لبخند

 یی  رایپذ یگوشه  یچیمارپ یچوب یهاسخت بود، از پله میکه تکان خوردن با آن هم برا  یبا همان لباس اریکمک داد  با
دو در در سمت راست  شد؛یم دهیدر آن د یکوچک که چهار در چوب  ییو به راهرو میباال رفت د،یسف یهاپر از مبل

تخت  دنیاتاق سمت راست شدم و با د  نیوارد اول اری. به دنبال دادمیو دو در در سمت چپ  آن بود وارد شد
تخت و البته  یروبرو یتوالت چوب زیو م نهیآ  ش،یبر رو یاشده یگلدوز  دیسف یبا پتو و ملحفه یادو نفره یچوب

 میرفتیشد. همچنان که به سمت تخت م قیکه در کنار تخت بود، لبخند بر لبم عم  نیبزرگ از سقف تا زم یاپنجره
 :گفت  اریداد

 .میدی! باالخره به اصل مطلب رسشیآخ-

 !خدا به داد من برسه-
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 :گفت  کرد،یباز م یپشت لباسم را کم پیاز پشت سرم با دستش ز  کهیو در حال ستادیتخت ا یکینزد در

 !اصال خدا خودش من رو فرسته که به دادت برسم-

 کرد،یرا آغاز م یطوالن نیریل*ب*م گذاشت و همچنان که آن لذت داغ و ش  یرنگ را رو یگرم صورت  یهالیپاست آن
اش، که قبل از دکمه نیاش را از سوممردانه راهنیپ یهالباسم را بازتر و بازتر کرد و من هم دکمه پیبا دستش ز

 .باشم کیحس و حال امشب شر جادیا  دردکمه باز کردم تا  نیآن را خودش باز کرده بود، تا آخر

*** 

پر موج و خروش از پشت  یآب  یایدر دنیخوردم و آهسته چشم باز کردم. باز شدن چشمانم با د یتختم غلت یرو
است   نیریش یتیواقع ای نمیبیرا در خواب م ییایرو یمنظره نیا  کهنیا  یزمان شد و مرا دربارهبزرگ هم یآن پنجره

و باعث  دیکش  ریکه با نشستنم، کمرم بدجور ت  نشستمتخت  یپتو را کنار زدم و رو یبه شک انداخت. با دستم کم
 :دمیل**ب غر    ریو ز دمیام را با کف دستم مالپشت کمر بر*هنه ی. کممیشد "آخ" بگو

 !ستمیمن بهناز ن ،یرو پس بد شبینکنم که تقاص د ی! اگر کاریوحش ار  یداد-

بهم  یگرفتم. نگاهم را از پتو  ییایرو یبلند شدم و چشم از آن منظره کردیکه به شدت درد م  یبا کمر یسخت به
رفتم و به  رونیلباس، تند از اتاق ب یبر آن نبود گرفتم و همانطور ب اریاز داد  یکه اکنون اثر  یتخت یرو یختهیر

حمام باشد، رفتم. در  دادمیم صیدرها تشخ یهیبا بق تشمتفاو یرهیسمت در کنار در اتاقمان که از رنگ و دستگ
رنگ، وارد شدم و خودم را به دوش رساندم.  یاسورمه یوارهایاز آن د  یادوش حمام در گوشه دنیرا باز کردم و با د

با پشت کمرم که از شدت درد در حال از وسط دو  شیم و از لمس گرماممکن باز کرد یدرجه نیترداغ یآب را رو
دادم و  هیتک واریبر لبم آورد. دستم را به د یلبخند ز،یاز آن درد نفرت انگ  یبخش ام  یشدن بود، حس خوب الت مین

حال حمام را در بر گرفته بود و من در  یآهسته خم شدم. آنقدر آب داغ شده بود که بخار حاصلش تمام فضا
دلم آن حس خوب را که فقط آب داغ توان  لحا  نیآن حجم از بخار بودم اما با ا  یو از هوش رفتن برا یخفگ
شد که  شتریبخار آب  داغ ب یکم به قدر. کمدادمیپاسخ م ازشیبه ن دیداشت و من با ازیرا داشت، ن دنشیبخش

بود به خواب بروم که با  کیحمام نشستم. نزد نیزم یهایکاش  یرو یحالیاز شدت ب  تیخم شدم و در نها شتریب
 :که گفت  دیاز پشت در حمام به گوشم رس  اریداد یشدم. صدا ارتریهوش یخورد، کم حمامکه به در   یضربات یصدا

 حموم؟ یو رفت یشد داریب یبهناز حالت خوبه؟ چرا نگفت-

 :گفت  ینگران یجواب بدهم که با صدا خواستم

 !؟یدی! چرا جواب نم؟یبهناز خوب-

 :کردم و گفتم  یپوف

 .کار از کار گذشت  گهیُکما، د  یرفتم تو-

 رون؟یب یایب یخوایم یچجور ینگرانت شدم! حاال تو که حوله نبرد وونهید-

 .ادیخوابم م دونم،ینم-
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 جمیبخار گ نیخسته و سست بودم و ا یرا خم کردم. به قدر میدادم و زانوها هیپشت سرم تک واریرا به د سرم
 .دیچسبیام نمآب داغ به تن خسته  نیا  ریکه جز خواب ز  کردیم

 !هایدیتا لنگ ظهر خواب شبیتنبل؟! از د ادیکه خوابت م  یچ یعنی-

 .ندادم و آهسته چشم بستم یجواب

 حموم؟ یجالباس یتو بذارم روحوله امیبهناز؟ ب-

 .به خواب رفتم یو کم دمیکش  قیعم  ینفس

 !بهناز! با تو َام ها-

 :ندادم که گفت یجواب

 !بهناز-

که   یبا داد یتوان باز کردن چشمانم را نداشتم ول یدر حمام را باز کرد. حت عینکرد و سر میاز پشت در صدا  گرید
 .دمیزد، به خودم لرز اریداد

 !؟یکار کرد  یبا خودت چ-

زانوها و پشت کمرم قرار گرفتند و مرا بلند کرده و تا اتاق  ریکه ز  یدوش و لمس دستان گرم محکم ریشدن ش بسته
 ری. دستش را زدیچیدور بدنم پ یاتخت گذاشت و حوله یحمل کردند را با همان چشمان بسته حس کردم. مرا رو

 آورده بود حالم بهتر  رونیمرا از حمام ب یوقت ازنبضم را گرفت.   اشیانیگردنم گذاشت و با دو انگشت اشاره و م
ها به همان قدم قهی. پس از چند دقدمیرا که از من دور شدند شن شیهاقدم یشدم. صدا ارتریشده بود و هوش

تر کرد و هم چشمانم را به شد که هم تنفسم را راحت ختهیآب سرد بر صورتم ر  یشدند و ناگهان مشت کیمن نزد
 .زور باز کرد

 :ام گذاشت و گفتگونه  یرا رو دستش کرد،ینگران به من نگاه م کهیدر حال اریداد

 ؟یشنویصدام رو م-

 :زدم و گفتم یسست لبخند

 !نه بابا کر شدم-

 :گفت  آمدیبه سراغش م یکه کمتر زمان  یتیخشم بلند شد و با اخم در چشمانم نگاه کرد. با عصبان پر

 نیتو با اون حالت اونم بعد از ا دمیفهمیداره؟ اگر من نم یو خنده هم حد یکه شوخ  ستین تیتو اصال حال-
ممکن بود االن چه  یدونیم ،یبخار راه انداخت یحموم و اون وسط سونا یرفت ینخوردن پا شد یچیهمه وقت ه

 !اد؟یسرت ب ییبال

 :گفتم  یلحن حرص در آور با
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 !یشیجذاب م یلیخ یشیم یعصبان  یوقت-

 .نگاه کرد قیمن خم شد و در چشمانم دق یرو

 گم؟یدارم م یچ یفهمی! اصال میعقلتم از دست داد  هنکینه مثل ا-

 !گرفتمیدوش آب گرم م دیبا کردیخب من کمرم درد م-

 یسوختم! داشت ختیَکمش روم ر  هیمنم که  یختیریخودت م یکه تو رو  ی! با اون آب جوشیآب  گرم نه داغ روان-
 ؟یکردیدردتو کم م ای یکردیاز خودت غذا درست م

 :کردم و گفتم  ترقیبهتر از قبل شده بود، لبخندم را عم یلیکه خ  یحال با

 !. باالخره تنوع الزمهشدمیپز مآب  ی  داشتم جوجه بادوم-

 :و گفت دیکش  الیخ یاز آسودگ  قیعم  ینفس

و منجمدشم  یو کباب یپز و سوخارآب  ،یمن رو زنده و سالم بهم برگردوند ی  جوجه بادوم نیکه ا  یمرس ایخدا-
 .میداریخر

 ایهم دن ایمن دن یاگر او، او نبود، برا  ی. جددیرا هم بوس گرمید یام گذاشت و پس از آن، گونهگونه  یرا رو لبش
 !نبود

*** 

اتاق نشسته   یایبزرگ  رو به در یآن پنجره  یروکه کنارم، روبه  اریداد یشانه یو سرم را رو دمیرا سر کش میچا فنجان
 :آهسته گفتم  ییبود گذاشتم و با صدا

 !اریداد شهیتنگ م جانیدلم واسه ا-

 .و کوفتمون شد یدل من رو به دهنم رسوند یحساب میبود جانیهم که ا ی! روز اولمیایبازم م-

 :و گفتم دمیخند زیر یکم

 !دیببخش-

 :ام حلقه کرد و گفترا دور شانه دستش

 .خانوم بزرگ و صفا یروستا و خونه میری. االن هم مگهیبود د یعال  یلیدو هفته خ-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !چالوس شما در آورد یالیو نیسر از گاراژ ا یمن چجور یگوجه  دونمیبود! فقط هنوز نم یعال  زیآره همه چ-

 :کرد و گفت  یا  خنده
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خودت  یبا صفاتره؛ مخصوصا وقت یلیتو خ ی! بعدشم گوجهگهید میبرگرد دیکه آخرش هم با  دونستمیخب من م-
 .ینیشیپشتش م

 :زدم و گفتم یلبخند

 !آره! دل خودمم براش تنگ شده-

 م؟یپس بر-

 :اش زدم، گفتمبر گونه یااش برداشتم و پس از آنکه بو*سهشانه یرا از رو سرم

 .میبر م،یبر میخوایحاال هر جا م م؛یبا هم بر-

 :ام زد و گفتگو*نه  یرو یا*س*هبو

 !من ی  جوجه بادوم یگل گفت-

. میگاراژ شد  یو با هم راه میآماده بود، بست  بایو چمدانمان را که از قبل تقر میلباس عوض کرد یمدت زمان کم در
 :گوجه را به دستم داد و گفت  چیچمدان را در صندوق گذاشت، سوئ اریکه دادپس از آن

 .حرف نداره نیتو ب رون که دست فرمونت با ا-

بعد از  یضبطش را بلند کردم. تا کم یزدم و پشت فرمان نشستم. گوجه را روشن کردم و صدا یجوابش لبخند در
دستش را  اریدر آمد. داد دهیآهنگ سالم سالم ها  یهنگام ورود به جاده، صدا تیقژ قژ کرد و در نها الیخروج از و

 اریبه داد دهیزمان با هازدم و هم یجوابش لبخند رزد. د میبه رو یدنده بود گذاشت و لبخند یدستم که بر رو یرو
 یهابه من سالم کرد. همچنان که با گوجه و آن آهنگ دهیزمان با هاهم یهم در تکه شعر بعد اریسالم کردم. داد

با گوجه به روستا آمدم افتادم. زمان  ییبار تنها نیاول  یکه برا  یروز ادیبه  م،یکردیم یشاد اریبا داد یقرون وسط
 باتریتر، بهتر و زقشنگ یقابل باور ریکه از جنس خودم بود به طرز غ  یاریمن با داد یایدن یول گذشتینم یادیز

نقاط شهر و  نیدر بهتر متیبزرگ و گران ق یادر خانه یزندگ شانیایکه رو  هایلیخ یبرا دیکه شا  ییایشده بود؛ دن
ما  یبرا یول دیایبه نظر ب یدلخوش یو ب زیغم انگ  یو حت هگران باشد، احمقان  اریبس یهانیبا ماش یسوار نیماش

 .بزرگ بود یهایو خوشبخت یدلخوش یایکوچک، دن  یساده یایدن نیا

 .میمادربزرگ متوقف شد یخانه یو جلو میدیدلتنگش شده بودم، رس دیبه روستا که شد باالخره

 .ادیمادربزرگ تا فردا نم-

 :زد و گفت میبه رو یلبخند اریداد

 !دونمیم-

 !حضورش رو نداره یبدون مادربزرگ واقعا صفا جانیخب ا-

 :کرد و گفت  ترقیرا عم لبخندش

 ...یآره، البته که نداره ول-
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 :نگاهش به در خانه اشاره کرد و گفت با

 .تا برگشتنشون کشهیطول نم ادیز-

 :زدم و گفتم یلبخند

 .مینیکارتون هم بب  میتونیآره خب! م-

 :زد و گفت میبه رو یچشمک

 .بهتر هم هست یهابرنامه حاال-

 اطیدر ح قیعم  یشدم و نفس ادهیباز کرد. پس از پارک کردن گوجه، از آن پ میرا برا اطیشد و در ح ادهیپ نیماش از
 .دلتنگش شده بودم دیکه من شد  دادیمادربزرگ را م یخانه بو اطیح کردمی. حس مدمیکش

 داخل؟ یایبهناز نم-

 یدر خانه مانیبا زندگ یادیدر ابتدا مخالفت ز مانیهاکه خانوادهخانه شدم. با آن ییرایوارد پذ اریدنبال داد به
مادربزرگ  یو البته خوشحال ندیایما کنار ب میمجبور شدند با تصم اریمادربزرگ کردند، به خاطر مصمم بودن من و داد

دو نفره در  یتخت دنیبود. به سمت اتاقم رفتم و پس از باز کردن در  آن با د ینشدن فیما توص م  یتصم نیا  یبرا
در  کی یهابا گل دیسف یهاشده بود و پرده دهیپررنگ پوش یقرمز و آب یهابا گل دیسف ییاش که با پتوگوشه

دادم، یچرخ م وارید یرو میهاینقاش یپررنگ، لبخند بر لبم شکل گرفت و همچنان که نگاهم را رو یقرمز و آب انیم
 :گفتم

 !هیعال  یکرد  تیکه عدالت رو رعا  نیخب هم یول ادیها خوشم نمکش  سهیدرسته از رنگ ک-

 :بود با لبخند نگاه کردم و گفتم ستادهیکه پشت سرم ا  اری. به داددمیاتاق را بستم و به عقب چرخ  در

 !یمرس-

 :زد و گفت یجوابم لبخند در

 !مونده یتازه اصل کار-

 :دمیپرس یکنجکاو  با

 !مونده؟ یچ-

مادربزرگ که  یخانه ییرایپذ یگوشه  یخال یهااز اتاق  یکیحلقه کرد و مرا به سمت در  میهارا دور شانه دستش
 .برد شدینم افتیهم  یدر آن مگس

 !هیاتاق که خال  نیا  اریداد-

 :و گفت میاتاق متوقف شد  یجلو یمتر مین در

 .هیبود به من بگو خال یخال یدید خب درش رو باز کن و بعد اگر-
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 نییدر را پا یرهیو تعجب دستگ یدر اتاق اشاره کرد. با کنجکاو یرهیتعجب نگاهش کردم که با دستش به دستگ با
به  میاهایکه در رو  یو مکان بردیبه بهشت م ایرا باز کردم که انگار مرا از دن یو آهسته در را باز کردم. در دمیکش

آن اتاق شوکه شده   دنیاز د  یگذاشته بود! به قدر  شیبه نما تیچشمانم در واقع یرا جلو من اختصاص داشت
 یکه هاج و واج رو  یآهسته با چشمان  ییهابودنش را داشتم، که با قدم یواقع ریناباورانه احساس غ یو با ذوق

مختلف بزرگ و کوچک،  یکاغذها  ،ینقاش دیسف یهاشده بودند، وارد اتاق شدم. تمام بوم رهیدور تا دور اتاق خ
 یجامداد کیمتفاوت در  یهامختلف با اندازه یکه قلموها  یچوب یزیاز آبرنگ و رنگ روغن و م  پر یهاجعبه

 یفضا یبودند و البته باق شیبر رو یفلز یابه طور منظم در جعبه یهمگ ینقاش یهاقرار داشتند و کاردک شیرو
 یهیکردند. نگاهم به سه پا  قیتزر مبدن یهاود شوق و شعف را به تک تک سلولب یلوازم نقاش گریکه پر از د  زیم

قرار داشت،  دیتابینور آفتاب که از پنجره م ریز قایکه وسط اتاق و دق  شیمتر رو کیدر  کیبوم  کیبا  ینقاش
بردم و با نوک  یشدم. دستم را به سمت بوم نقاش کینداشتم، به آن نزد یکه بر حرکتشان تسلط  ییافتاد و با پاها

 :ل**ب زمزمه کردم  ریسطحش را لمس کردم و با لذت ز یباسکر   یانگشتانم، پارچه

 !نمیبیروز رو م نیا  شهیباورم نم-

اشاره کرد   شینشست. با دستش به ران پا شیگذاشت و رو  ینقاش یهیآن سه پا  یجلو یچوب یصندل کی اریداد
 :و گفت

 .یکنیچه م نمی. برو ببیکشیم یو نقاش ینیشیمن م یپا یرو یایو مخب ت-

چشمانم را گرفت. تند  یاز اشک شوق رو  یاهیبکشم، ال غیج جانیو ه یاز شدت شاد  خواستیدلم م کهیحال در
و  یکه از شدت ذوق، ناباور  ییپاک کردم. با صدا میهاگونه  یپلک زدم و با کف دستانم آن قطرات اشک را از رو

 :گفتم  دیلرزیم یمیعظ  یخوشحال

 نقدریا  یتونیم ی!... تو چطور؟یخوب نقدریا  یمن بود!... تو چطور یایرو نی... ا؟یکار کرد  یتو... تو چ اریداد-
 !؟یخوب باش

به من  نییدستانم را گرفت و مرا به سمت خودش کشاند. همچنان که از پا یهازد و با دستانش، آرنج یلبخند
 :گفت  کرد،ینگاه م

به بعد بهشون  نیاز ا  خوامی! میرو دفن و فراموش نکن اهاتیهرگز رو گهید خوامینکردم بهناز! فقط م یمن کار-
! استفاده از یپرواز کنند و تو از پروازشون لذت ببر تیآسمون  زندگ  یکامال آزاد تو  یهامثل پرنده یاجازه بد

حقت  نیحق نداره تو رو از ا یاگهیکس د  چیه نهنه خودت و حق توئه که  اهاتیبه رو دنیو رس هاتییتوانا
 !محروم کنه

 :اشاره کرد و گفت  یدستش به بوم نقاش با

 !با دل و جون ؛یتالش کن اهاتیرو نیبزرگتر دنیرس یحاال وقتشه که برا-

 :بخش زد و افزود نانیاطم  یلبخند

 !میزندگ یلحظه نیمن هم پشتتم؛ تا آخر-
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محکم را تنگ و  یخودم را در آغوشش انداختم. دستانم را دور گردنش گره زدم و آن گره عیزدم و سر یلبخند
 :و گفتم دمیبود به مشام کش یبهشت یاش را که قطعا از بوهاخوب عطر مردانه یتر کردم. بوتنگ

 !ی! مرساریداد یهست میزندگ یکه تو  یمرس-

 :را محکم دور کمرم حلقه کرد و گفت دستانش

 !یبهناز! مرس یشد میاز زندگ  یو بخش مهمکه ت  یمرس-

 :به چشمانش چشم دوخته بودم گفتم کهیآمدم و در حال  رونیآغوشش ب  از

 !خراب بشه ترسمینکردم! م یوقته با رنگ روغن نقاش یلیخ یول-

 :زد و گفت یلبخند

 !یکه ازش بترس  ستیاز تو ن  تریقو یچینترس بهناز! ه یچیاز ه-

 :اشاره کرد و گفت  زیدستش به م با

 .خانوم بزرگ بکش یاز چهره  ینقاش کیالزمه بردار و   لهیوس یهر چ-

 !مادربزرگ؟! چرا مادربزرگ؟-

و شروع  یبکش ینقاش یادیبا احساس ز شهیدوست داشتن باعث م نیو ا یدوستشون دار یلیخ دونمیچون م-
 .شروع پر قدرت باشه کی دنت،یکش  ینقاش یدوباره

تند به  ییهاداشتم، با قدم یفراوان اقیاشت  ینقاش نیا  یآغاز دوباره  یدوخت و من هم که برا زیرا به م نگاهش
رفتم.  اریها، به سمت دادکردن رنگ روغن  قیبرداشتم و پس از رق خواستمیکه م  یرفتم. تمام لوازم زیسمت م

 دمیکش  قیعم  ینفس کردم،یم بیکتر  ینقاش پالت یچند رنگ را با کاردک رو کهینشستم و در حال شیران پا یرو
بر آن  یبرداشتم و نقاش میپا یرا از رو فیگرد ظر  یاز قلموها  یکیشروع دوباره از خدا کمک خواستم.  نیا  یو برا

 .بوم را آغاز کردم

به خرج  یادیز تیظرافتش حساس یهنوز تمام نشده بود چرا که رو یمشغول بودم ول یساعت کیکنم حدودا   فکر
شد و بالفاصله بعد از آن،  دهیام کشبر گونه یچسبناک ظیغل  عیبودم که ناگهان ما یسخت مشغول نقاش. دادمیم

 :گفت  اریداد

 .رو نگاه کن و لبخند بزن واسه عکس نجایبهناز ا-

گرفتن بود کشاندم. پس از   یسلف یکه آماده  لشیعادت اول لبخند زدم و سپس نگاهم را به سمت موبا  طبق
شده و البته هر دو در آغوش هم  دهیمال مانیهر دو یهاکه بر گونه  یرنگ آب یگرفت، نگاهم روعکس    کیکه آن

 .ثابت ماند  میکردینگاه م نیبه دورب یاسهیلبخند بر ل**ب با آن رنگ ک

 :گفت  کرد،ینگاه م اشیبه آن عکس در گوش یقیبا لبخند عم کهیدر حال اریداد

 خب بفرستم واسه پدرام؟-
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 :و پر خشم گفتم عیسر

 !هایکار رو بکن  نیا  ی! حق نداریسوء استفاده گر کیتو  یه-

 :زد و گفت طنتیپر ش یلبخند

 ؟یخب اگر بکنم چ-

. دمیمال اریخودم و داد یداشتم، زدم و بر گونه یپالت نقاش یکه رو  یرا در رنگ قرمز امیانیانگشت اشاره و م  دو
 :را از دستش گرفتم و گفتم اریداد لیسپس موبا

 .حاال لبخند-

 :اش که بر آن رنگ قرمز زدم بگذارد که گفتمآن گونه  یخواست دستش را رو اریداد

 !ستین یبو*سه خبر یامروز از وعده  فته،یرنگ قرمز کامل ب یاگر نذار  اریداد-

 :سر داد و گفت یاخنده اریداد

 !نکن یمون شوخحساس روزانه یهابا وعده گهیخب د-

 .نکن یشوخ سیتو هم با پرسپول-

 :باال آورد و گفت میتسل یرا به نشانه دستانش

 .امروزمون  یفقط به خاطر وعده-

 اریکه داد  نمیبب لشیها را در موباگرفتم. خواستم عکس  یزد که بالفاصله بعد از لبخندش چند عکس سلف یلبخند
 :کشاند و گفت  میهاشلوارش گذاشت. نگاهش را به ل**ب بیو در ج دیکش  رونیرا از دستم ب لشیموبا

 !ستنوبت وعده م،یخب حاال که عکس رو گرفت-

 :زدم و گفتم شیبه رو یلبخند

 !البته-

و لذت  نیریگرم، ش  یاشد و وعده یط مانیهال*ب  نیب یرا جلو آورد و من هم صورتم را جلو بردم. فاصله سرش
 :مادربزرگ آمد که گفت یکه ناگهان در اتاق باز شد و صدا  می. مشغول آن بودمیبخش را آغاز کرد

 ...که  دمیاتاق صدا شن  نیباور کن من از هم یول-

و سرمان را  میاز هم فاصله گرفت  شیصدا دنیو البته ما هم به محض شن دیما، حرف در دهانش ماس دنید با
 :و گفت دیخند زیر ی. مادربزرگ کممیانداخت  نییپا

 !که  نیبرگرد گهیتا! قرار بود سه روز داز دست شما دو -

 :آهسته گفتم  ییانداختم و با صدا  نییپا شیاز پ  شیرا ب سرم
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 !مادربزرگ دیببخش-

 .دیراحت باش-

صورتم را با دستانش قاب گرفت و به سمت  اریکه در بسته شد، دادو در را پشت سرش بست. به محض آن رفت
 :کشاند و گفت  میهاخودش چرخاند. نگاهش را به ل**ب

 !موننصفه مونده یوعده یادامه  میبر-

را از نو  مانیوعده م،یهال*ب  یگرم و خوش طعم رو  یهالیکرد و با فشردن آن پاست  کیرا به صورتم نزد صورتش
. افتی انیبا به نفس نفس افتادنمان پا ینداشته باشد ول یانیپا چیه دادمیم حیکه ترج  یاآغاز کرد؛ وعده

 :گفتم  م،یزدیکه نفس نفس مهمچنان  

 !خود  مادربزرگه هامونیخوشبخت نیا  یهمه لیبدم. دل هیمادربزرگ رو کامل کنم و بهش هد یزودتر نقاش دیبا-

 :زد و گفت یلبخند اریداد

 از خانوم بزرگ شروع شد؟  زیهمه چ شهی! باورت مقایآره، دق-

 :زدم و گفتم یلبخند

 ندیاتفاق ساده که اولش ناخوشا  کیامروزمون از   کیبزرگ و کوچ یهایختخوشب یواقعا همه یباورش سخته ول-
 ...مادربزرگ ی  نبود جز: فراموش یزیشروع شد! اون اتفاق هم چ دیرسیبه نظر م

 ".درخشدیم یآن نقاش  یهاییبایاز تمام ز  شیباشد که ب یپر عشق بر بوم نقاش یینقش لبخندها دیشا یخوشبخت"

 *انیپا*

 


