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 باغ سیب 
 یباسمه تعال

 
 " فصل اول "

 نیولو ا دهیشود که بند نافشون بر یآغاز م یآدمها از زمان یهمه  یزندگ
 کند ... یم دایپ انینارسشون جر یها هیدر ر ینفس زندگ

وح درکالبد بدن جان م همان و پا به  ردیگیلحظه که به اذن خدا ر
به کن یها را کنار شااد یتا تلخ گذاردیرنگارنگ م ایدن نیا د و ها تجر

کام نا گار در بوته  شیها یعشاار را کنار  وز تا در کش قوس ر  ی....! 
، صبرو تحمل آنها محک زده شود تا  یزندگ ابیسنگ اس ریز شیآزما

بال گر ، یدر درگاه اله  یباق یخالص ها و دانه درشات ها درسابد غر
 ناکجا آباد شوند .... یبمانند و نا خالص ها راه

س تیآدمها حکا مثال شده  یالما ستخراج  ست ، که تازه از معدن ا ا
وزگار بدهد صاا یکه دل به سااخت ی.... الماساا و  کند یم دایپ قلیر
وز  .شودی، چشم نواز وخوش تراش م یمتیق یعاقبت ر

سطر ینگاه شته بود انداخت ، قوار یگذرا به چند  ه جمل یه که نو
 هم بودند .... یها برازنده 

بار صفحه  هر شت م یکاغذ را مقابلش م یکه  ن و آ یدیسف انیگذا
سحر یو نم شدیاعجاز کلمات گم م ست چه  در واژه ها نهفته  یدان
 داشت ....! یوا م الیکه او را به پرواز خ
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به ا با  نیکاغذ زد...ا یکوتاه به صاافحه  ینوک مداد ِتپ ِتپ ضاار
رفت  یرمان م یبه سااراغ سااوژه  دیبا یواهش بود ، ولمقدمه دلخ

 دیزد و رمان با یکه حرف اول را م یقسمت
پا  توانست خواننده را افسون و یکه م یشد، نقطه ا یآن شروع م هیبر

 از دست بدهد ... شهیهم یبرا ایمحسور خود کند ، 
و زدندیاز افکار درهم و برهم که هرکدام ساااز خودشااان را م کالفه  یر

ه ک یجا به جا کرد و درحال شیآرنج ها ریو بالش را ز دیشاکم دراز کشا
 ی، انتها دادیرا درهوا تاب م شیپاها
و برد و به تل مداد مچاله شااده کنار  یاز کاغذ ها یرا داخل دهانش ر

ستش خ شتن ازجا یبرا دیشد... خب با رهید رد ، ک یشروع م یینو
 شد... یپرو خال صالیاز شدت است شیلپ ها

سراغ  یم ست به  شق کیتوان ضوع ع برود با  یمو و گداز سوز  کیپر
 ...!کیخوش و رمانت انیپا

..به . ساادیوصاال آنها بنو یپولدار واز قصااه  یپساار رویدختر فق مثال
ش کیدختر کش بدهد ، با  پیت کیقهرمان مرد رمانش  د چن نیما

بلکس در باال کیو  یونیلیصد م دم و خ یشهر ، با کل یعمارت دو
و بایو ز ریدخترفق یحشم که دل در گرو  قصه دارد ... یر

 یهم باال انداخت، موضوع عشر و عاشق ییلب گفت و ابرو ریز ینچ
وز ها خوراک کتابها نیا یو همخونه ا شده بود و دامنه  شهیگ یر ها 

 بود...! دهیهم رس نیانال یبه رمانها یاش حت
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 باغ سیب

و خب اما مشکل  دهدیزش مهم قشنگ است و ذهن را نوا یلیخ ایر
ش نجایا صد م نیبود که نه تنها ما شده بود ، یونیلیچند  بلکه  سوار ن

بلکس  بود دهیکه به عمرش د یتنها عمارت دو
بوط که تابسااتان گذشااته ،  یهمکار مامان گل یبه عروساا شاادیم مر

س شن عرو بلکس  یعمارت ها نیاز هم یکی یرا تو شانی یج دو
جاره ا ته ا ندو الب پا کرده بود بط چیبود و ه یبر به عروس و  یر هم 

از کند اغ یاجاره ا یخانه  کیرا از  شانیزندگ ستیبا یکه م نوایداماد ب
 نداشت...!

ستاز چ یم دلش شد ...  یکه برا سدیبنو یزیخوا همه قابل لمس با
،تا خواننده تا ته رمانش را حدس  یدگیساااده و بدون پبچ یموضااوع

و شیراحت ،پاها الیبزند و با خ  یو کنار قهوه و چا ندازدیهم ب یرا ر
 سرشار شوند ... شیبعد ازظهرش، رمان او را بخوانند و از عاشقانه ها

شم ها باز ست شیهم چ و صالیرا از ا شرد تا افکارش را  یبر ر هم ف
 بار تمام صورتش درهم شد .... نیمتمرکز کند ا

اه فّخار ، اسااتاد کارگ یبه قول اقا کردیگسااترده تر فکر م یکم دیبا
سط م دیبا یسندگینو ضوعات رئال م دادیفکرش را ب سراغ مو  یو به 

 انیکه در بطن جامعه جر یپوساات ریز یرمان با موضااوع کیرفت و 
 ...«ادیاعت»  ای« طالق»مثل  سندیدارد بنو

شه  ینیبه ب ینیچ شدو چندت یاش داد و گو سمت باال کج  ار لبش به 
و یمو ا مهمان پشاات گوشااش کرد ، هرچند صااورتش ر یمزاحم ر
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صله  یبودند و تلخ.... ول تیواقع شت  نیا یحو مقوله ها را هم ندا
 ....!بنوایکند نه خواننده  ینه با اعصاب خودش باز دادیم حیو ترج
هم بهتر بود خودش شروع به نوشتن کند و نام رمان را همنام  دیشا

ج دهد و  قهیهم سال یبگذارد و قدر«  ساویگ» خودش   کیبه خر
آخر آن بچسباند تا خواننده به محض  ایدهان پر کن به اول  یکلمه 

 شروع به خواندن کند...! خیاسم رمان او چهار م دنید
اش  یمامان گل ساادینبود آغاز کند و بنو یکیبود و یکیآن را هم با  اول

به شااکر خدا بود و بابا فّرخش متاساافانه اجل مهلتش نداد و نبود 
 یمحو و گنگ از او گوشه  ینوشت که خاطره ا یز بابا فرخش م....ا

 کوچک.... یادگاریذهنش بودبا چند 
خش ب نیاز نداشااتن بزرگتر شیتاحساارت ها دیکشاا یقیعم نفس
ش یزندگ شتن پدر ، برا یشود ، م نیاش ته ن  ینوشت که با وجود ندا

سااه  یداشاات و دل خوش بود به خانواده  یشاااد یایخودش دن
 .... شانینفر

سب نگاهش سمت قاب عکس چ شت ، قا وارید نهیس دهیبه  ب برگ
بع شکل ،بابا فرخش را در م ثل که م دادینشان م یسال انیعکس مر

به همان  کی باال بود و رنگ چشاامانش هم  قد و  درخت خوش 
سهمش از ا یبرگ درخت ....و از بد اقبال یسبز وراثت فرخنده  نیاو 

 نبود ...! یریچندان چشم گ زیپوست پدر چ یدی، به جز سف
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داشت و نه رنگ چشمانش سبز و محسور کننده  یانچنان یقدو باال نه
 آن رنگ قهوه یبود ... به جا

 [۲۲:۳۱ ۱۲.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 چشمانش شده بود ... بشیدرخت نص یشاخه  یا

ها و شیلب فهیهم فشاارد ، خب اگر ق یرا محکم بر ر اش چندان  ا
ثل هزاران دختر معمول زدیدل نم به یچنگ ما  گرید یو م بود ا

 یلیبه ارث برده بود و خ یرا از مامان گل شیخوشاابختانه چشاام ابرو
 .... امدیهم به چشم م

کرد تا  یضرا را یمامان گل یبتیبا چه مص رستانیکه دوران دب نوشتیم
 دخترانه ...! یلیخ یلیرا بردارد آن هم خ شیابروها

به  با  یه اش زدباز هم گوش قهیکوتاه به شق ینوک انگشت چند ضر
شد نفس عم سمت باال کج  ش یقیلبش به  »  ت: با خودش گف دیک

صال ق و ولش کن ا افهیا ص نیر صو خوب دارم از اون ها  اتیهمه خ
 یایته مدادش کرد و در در دنیبازهم شااروع به جو....«  ساامینویم
 غرق شد... االتشیخ

وح یم اصال بود ، به  بچه تر یکه وقت دیجسورش بگو ی هیتوانست از ر
محله از دساات شاارو شااور ها  کیدرشاات و تشلش  یخاطر چثه 

ش سر ها باد شیها طنتیو ست ها دنیدرامان نبودند، پ ا ر شانیاو ما
 یباال انایاح دیجرات نداشاات به او بگو یکردند و کساا یم سااهیک

 یگفت دو تا م یکه م یکی یچشاامت ابروساات....! چرا که به جا
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شر یبن چیو از ه« قلدره  سویگ»گفتند  یخورد و همه به او م جز  یب
بلند وکمند هفت و هشت  یبرد و تا ابرو ها یحساب نم یمامان گل

ستش م د،ید یاو را م ساب کار د ش یح را داخل  شیها طنتیامد و 
 ینبود ، م شیها طنتیکرد ....خب فقط ش یپنهان م شیها بیج
رنگ دیو بگو سدیاز دوران درس و مدرسه هم بنو نستتوا و  که شاگرد ز

، بلکه کادر مدرسااه و  شیها یبوده و نه تنها همکالساا یدرس خوان
 یشااکسااتند و به او و نمره ها یساارو دساات م شیها هم برا ریدب
ست و  یافتخار م ستشیب سانه ت اریکردند .... و تنها دو نبل غارش اف
 .....ریغ الشاگرد مدرسه بود و  نیتر
سه نفر از شت ، که در راس زندگ یم شانیخانواده  و  ینو جمع و جور

شگل و  یمامان بزرگ گالب بود و مامان گل شانیم*س*تاجر خو
ج و مخارج خانه بود و حقوق چند غازش  شیناز ناز که عهده دار خر

چسباند ،  یشوهر مرحومش م یاجنماع نیرا به حقوق چند غاز تام
خ زندگ  یکه مهر تک فرزند سدیخود ش بنو زاند... ارا بچرخ یتا چر

 هم نداشت.... یخواهر و برادر چیاش خورده بود وه یشانیبه پ
 یکواشیکرد و دوست پسر  یم شینوشته ها یچاشن جانیهم ه یکم

ستانشیدوران دب سمش  یم ر شت که ا شاگر«  یعل ریام» نو د بود و 
 ... خواندیکه درس م یرستانیدب کینزد یفست فود کی
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با اول یمعرفت ها یکه اخر ب یعل ریام سته نیعالم از اب درامد و  خوا
س یب ی ست نی، ا دیاش فهم ینامو شکی یها یدو  به مفت هم یوا

 جا گذاشت ... ابانیهمان کوچه و خ یآن را تو دیگران است و با
وز یواشااکیهم  یلیخ یدوساات نیا البته  میکه تصاام ینبود همان ر

و ترو  کتک ناب کیو دیفهم یمامان گلبهم بزند  یعل ریگرفت با ام
شد ، ا ینوش جان کرد و تنها لطف زیتم شامل حالش  که  بود نیکه 

 از ماجرا نبرد .... ییمامان گالب بو
سته شمکش ها خ و یذهن انیپا یب یاز ک دفترچه  یاش ....مداد را ر

و شیدستها دیرها کرد و به پشت خواب شکمش درهم قالب کرد  یرا ر
اش داد و ترک کج و معوج نشسته  یو نگاهش را به سقف اتاق نه متر

و  آن ... یر
صال از مامان گل ای سمش  یم یا صل ا شت که در ا و  بود« گل پر» نو

چهل  یکه در آستانه  یمادر مجرد«....  یگل»زدند  یم شیهمه صدا
شم ابرو یسالگ شت و ه شیبایز یهمچنان چ  یمرد چیخواهان دا
س رفتیپذ یرا نم ست رد به   .... از عشر زدیهمه انها م ی نهیاز دم د

شور دوران جوان شر مرد یماش  یپر  سن ینوشت که عا  یبا اختالف 
ا و خانواده ب لیفام یرغم مخالفت ها یو پنج سال شد و عل ستیب

و  اریب بلیزن ریزن جوان و مرد پ» او ازدواج کرد و شااد مثل همان 
 ....!«ریجوجه بگ



wWw.JustRoman.iR  10 

 

ست ، خب او هم جوجه  یکج لبخند ش سبد  یکنج لبش ن همان 
،  شدیم یقشنگ یسبد ....! انصافا قصه  نیا یبود البته تنها جوجه 

 ...! اریبس یها جانی، عاشقانه و ه بیپر از فراز ونش
ها ع یول که گل نیا بشیتن ن خط از آ کیجون حاضاار نبود  یبود 

ر تقاد داشت پرو که هست پرو تبزند و اع یعشر پرشور به پدرش حرف
 کینوشتن رمان دعا کند کنکور  یشود ...! بهتر است به جا یهم م
کند که مرغان  یم یدرساات و درمون قبول شااود وگرنه کار یجا

 کنند....! هیگر «یها یها» شیآسمان دستمال به دست برا
 ریز شیدساات ها یفیو کالفه از بالتکل دیکشاا یبلند و کشاادار پوف

ش هدف در هوا تاب داد ....  یرا باال برد و ب شیپا کیت و سرش گذا
 دایپ یبرا یکباب شااد که چه عذاب نوایب یها سااندهینو یدلش برا
ست نخورده م یسوژه  کیکردن  سر  یناب و د شند ....! و آخر  ک
 یمانهابه ر هیشان شب یانتخاب موضوعاز  ییجا کیکنند  یم یهرکار

 ......! یشوند به سرقت ادب ینادعادالنه متهم م یلیشود خ یم گرید
و  زدیم شیو مسلسل وار صدا زیر کیمامان بزرگ گالب که  یصدا با

ستش را از ز کی سویگفت گ یبلند و کوتاه م اورد و  ونریسرش ب رید
 در هوا زد.... یبشکن

به سااراغ مامان بزرگ گالب  دیاساات ... اصااال از اول هم با خودش
دساات او بود و به خاطر  ریاهل محل ز ی....شااجره نامه رفتیم

وابط عموم حل او را م شیباال یر با او مراوده  یکل م ند و  ناخت شاا
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سفره  شتند و البته  به ها یدا شان را هم کنار تجر ن او په یدرد و دل
 بردند ....! یمنت بهر م یمزد و ب یاو ب حیکردند و از نصا یم

 [۲۲:۳۱ ۱۲.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ماعت که ج یبود ، مامان بزرگ نیریتلخ و ش یقصه ها ی نهیگنج او

 یانتخاب اشااتباه خال کیپشاات تک دخترش را به خاطر  لیفام
 گذاشتند .... شیکردندو تنها

ضا اما شت ماند و مادرانه ها نیکه از ا یتیاو با تمام نار صلت دا را  شیو
سب هم تاب خ ییدا یخرجش کرد .... حت شا خواهر را  یسر رهیگر

بت شااد و  ارید یو به نشااانه اعتراچ چمدان به دساات راه اوردین غر
ب یبه سااالم و احوال پرساا شیها یتمام دلتنگ  یهگاهش منت یگاه و
 ....! ریشد و الغ

ب از ست ییگفت که گو یم یمامان بزرگ گال شان بده ب صر کا  یونبا قم
شت و هم سمش هرچه مرتبط با او بود  ی شهیدا ست مثل ا خدا در

سر دادیگالب م یبو و و یا روزهیساتن ف یاز ر سرش گرفته که از  یر
و یصبح عل  ییسرش بود ، تا جانماز و چا یطلوع تا وقت خواب ر
ها یکرد...! حت یکه دم م بدار یب*و*سااه  و یا نه م یکه ر  یگو

 کرد ... یدش مپا در یکه برا ییکاشت و غرو لند ها و نک و نال ها
 ی قهیکنار  شیخدا جا شااهیگفت که هم یاش م یساانجاق قفل از

و ق یب یسنجاق قفل نیلباسش بود و اعتقاد داشت ا ، وقت  تمیقدر
زشااش انجا مشااخص م دیا یم یوقت به کار یو ب شااود ...از  یو ار
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با تبحر  یاش م یاطیخ با وجب  یباور نکردن یگفت  بدون متر و 
 یاز تعجب باز م هانتدوخت که د یم یچنان لباساا یکردن مشااتر

 ....! یگرفت یبه دهان م رتیماند و انگشت ح
 یرا از حفظ بود و هزاران قصه  یشاهنامه و افسانه ا یداستانها تمام

 اش پنهان داشت ... نهیناگفته در مخزن س
سم اول یم« گاف » وافرش به حرف  یعالقه  از  فرزندش نینوشت وا
شته بو« گل پر »را  سته گلش را  ید و نوه گذا س «سویگ»د ر قند و پ

سب..... که از وقت شا سش را هم گر سم یم ادشی یعل »  امد او را به ا
شا  ییدا  هدیند کیشناخت ، هرچند که او را تابه حال از نزد یم« گر

 بود ...!
صدا شیها خنده نح ک یپرواز کردبا همان خنده  رونیبه ب یپق یبا 

 لبش با خودش زمزمه کرد:
سل ییدا» شانس اورد و مامان بزرگ گالب خوش  شا   کرد و یقگیگر

به  ینگذاشت....! وگرنه مخفف اسمش چندان چنگ نیاسم او را گرگ
 زد ....! یدل نم

و یهمان خنده  با و شیلبها یر  شیکاغذها یخم شاد ومداد را از ر
شت و بار د شروع  شیدندانها انیطبر عادت آن را م گریبردا شرد و  ف

 افکارش شروع به دست و پا زدن کرد ... یایو در در کرد دنیبه جو
ستانها دیشا  ینشست سوژه  یها م هیدرد دل همسا یاو که پا یاز دا
و  یکاریمثل ب یمعضاال اجتماع کیامد ، مثال  یدسااتش م یبکر
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 ینوشت و قصه  یانتقام م ای*ا*ن*ت و یتر از خ* دهیچیپ یاکمی
به را م شده ...چانه  یعروس کم تجر شوهرش تنبانش دوتا  گفت که 

صار دندانها نوایگفت ومداد ب یباال انداخت و نچ محکم یا  شیرا از ح
سرش را خاراند و  شیموها انیبار م نینجات داد و ا فرو برد.....با آن 
 شد: دهیدر ذهنش چ فیکلمات به رد

وزها مردم به قدر کاف نیا » غصااه  شااانیزندگ یها بیج یتو یر
را  گرانید یجمع کردن غصااه  یحوصااله  یکساا گریند ، دچشاند

درب و داغان اسات و  یادیز شاانیندارد..! و مردم اعصااب نداشاته 
کنح دلش تلنبار شااده دارد  یهرکس به قدر خوش غم و غصااه ا

 مناسیسمن که  رندانقدر دا دیگو یهمان ضرب المثل که م تیحکا
 «توش گم است...

ستیم دلش سراغ موضوع ه خوا  یفیرفت و ظنز ظر یشاد م یابه 
 کرد .... یآن م یهم چاشن

ستراحت نکهیا یبرا باره جمله ها  یبه ذهنش ا متش س هیبدهد تا دو
و ریسراز ست و دکمه  نیزم یشود ... از ر و یبرخا صوت ر  یضبط 
 یکه م یلوس انجلساا یرا فشاارد و با آهنگ خواننده  رشیتحر زیم

 یتاب و چیبه کمرش داد و پ یقر« بر*ق*صن  دیخوشگال با» گفت 
ستانش و همراه ر ص گآهن تمیهم به د  کرد که دنیشروع به ر*ق*

ناگهان دراتاقش بدون در زدن چهار طاق باز شد و مامان بزرگ گالب 
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سف یدر حال شت همراه عطر  یو گل گل دیچادر نماز  سر دا اش را به 
 گالبش داخل شد و گفت:

و ری...! خاموش کن نفسااویگ»  یبابا ....!صااالت ظهره م در جهنم ر
و  یباز یاطوار نیا یخوام نماز بخونم، به جا ست ر شو حوا ها ...پا

سته و مونده از راه م رهیبده به غذا ته نگ سهی،آالن مامانت خ اون  ... ر
و هم خاموش کن با   یافت یو م یخور یساارما م رهنیتا پ هیکولر ر

و  ...!«خودش عاقل باشه  دیدستمون ...! ادم با یر
 رفت غرو لند کنان ادامه داد: یم رونیهمانطور که ب سشس

 .... « مایقد میقد یدختر هم دختر ها »
خوش عطر و بو  رزنیرا به خاطر دل پ شیچشاام چشاام ها سااویگ
شدن در اتاق  فیرد سته  صوت را هم خاموش ....! با ب ضبط  کرد و 

 :لب گفت ریهم به دستانش و ز یو تاب چیداد و پ یکمرش را تاب
 «گالب خانوم ....!؟ شهیم ضیگرما مر نیا یتو یاخه ک »

و نیپر چ یموها سشس شکنش را که تا ر س یم شیشانه ها یو   دیر
باال مداد را در حکم گ یبا تبحر   انیبه م رهیساارش جمع کرد و 

که مقدمه را نوشته  ییکاغذ جا یفرو برد و خم شد و گوشه  شیموها
به  یسشس قر«  رماهیچهاردهم ت»کرد و نوشت  اداشتیرا  خیبود تار

 هم به دستانش و گفت: یکمر و سرو گردنش داد و تاب
 ....«بر*ق*صن  دیخوشگال با »
 همانطور بشکن زنان از اتاق خارج شد ... و
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 خواست.. یم ایبود که او از دن یزیچ نیاول یو خوشحال یشاد
 [۰۲:۴۳ ۱۴.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سبز دنخور شت و م شیبرا یقورمه   ازیبا پ ستیبا یاداب خاص دا

 خورد ....! یآن را م
و یکوچک ازیپ شت و ر شت  یتخته  یبردا ششزخانه آن را قرار داد و م آ

و یمحکم در دم پخش و پال شااد و  نوایب ازیساار آن فرود آورد و پ یر
 به هوا رفت و گفت: یمعترچ مامان گل یصدا
 «کم خانومانه رفتار کن....! هی...!؟ میدختر مگه نو خونه چاقو ندار »

و فیرا رد شیچشم چشم ها شهیهم مثل ه اششزخان یصندل یکرد ور
ست و پ ش شه  ازین شت و در حال یرا گو شقابش گذا مراه که آن را ه یب
 جواب داد: زدیگاز م مانشیپرو پ یقاشر ها

 یم ازیخانومانه پ گهید یجون ... باشااه ،باشااه دفعه  یچشاام گل »
 ....«خورم 
و یبزرگ گالب قاشار ماسات مامان ون  یعمان مویل یر  شیشاقایدر

ش یو قدر ختیر شار داد تا تر شود و  یآن را ف ست مخلوط  آن با ما
وبه گل  : دیخانوم شد و پرس یر

 هیو  یکرد یکاش با صاحب خونه صحبت م یجان ا یگل گمیم »
و  میموند یجا م نیو امسااال هم هم دیکشاا یاجاره حونه م یکم ر

سال ا ساده ها  ریو نمک گ میجا هست نی.... دو کوچه و محل و هم
 ...«میهاش شد یو بقال
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وزها با  نیچشاامان هرز صاااجب خانه افتاد که ا ادیخانوم به  یگل ر
ب دیچرخ یشد و هرز م یچشمانش شل م چیاو پ دنید  راهی... و راه و

گه یبا بهانه و ب رگان یبهانه مثل آ  یقیعم ...نفس دیرساا یاز راه م یباز
له ها شود و پ نیته نش شیتا لقمه ها دیاز اب نوش یو جرعه ا دیکش

 و جواب داد: ردرا بهانه ک
بونت برم پله برا » سمه ...ا یپاها یقر سور  نیشما  سان جا هم که آ

و ب نیمونه تا ا ینداره و نفس برات نم دا باال.... خ یایسااه طبقه ر
نداز دارم م هی مهیکر و گذارمیکم پس ا تر به یجا هیو  شیپول پ یر

و هم برا دی.... اون پرا میکن یاجاره م  میدار ازیرفت و امد ن یقراضااه ر
و میتونست یوگرنه م  ...« میپول اون هم حساب کن یر
 یرا گاز م ازیداد که با ولع پ رییتغ سوینگاهش را به سمت گ ریمس سشس

 یمداد ال دنیشااد و با د یم یخالزد و پشاات ساار هم قاشااقش پرو 
 :دیکنج لبش پرس یدلش ضعف رفت و با لبخند شیموها

 «مادر....!؟ یندار شسیموهات مگه کل یال هیاون چ »
عه ا لقمه با جر پا یاش را  حال نییآب  ته  یداد و در به خدمت  که 

 جواب داد: دیرس یبشقابش م
 ....!«ابزار کارمه ، دم دستم باشه بهتره  »
 محو کنج لبش یخانوم تا ته منظورش را متوجه شااد و لبخند یگل

شست وطره ا شده  یقهوه ا یاز موها ین صورتش  اش را که مهمان 
 :دیبود پشت گوشش مهمان کرد و پرس
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شت یشرفتی.....؟ پ یسندگیچه خبر از کارگاه نو »  زیه چ...؟ هم یدا
 «...؟ رهیم شیخوب پ

شنبه  یبرا یبود .... ول لیتعط تازه سه جلسه رفتم ... امروز هم که »
ستان کوتاه اماده کنم ... و هنوز تو هی دیبا سم الله موندم و یدا  ب ب
...  میایاز پسااش بر م سااتمی...! نگران اون ن ساامیبنو یاز چ دونمینم

صم ستون قبل از اعالم نتا یگرفتم تو میت رمان بلند  هیکنکور  جیتاب
به مامان بزرگ گالب که  دمیبعد هم چاپش کنم .. همه ام ساامیوبن
ردم گ یسااوژه م هیکنه .... دنبال  فیداسااتان نون و ابدار برام تعر هی

 ....«ناب و ترو تازه 
موضااوع به مذاقش خوش امده بود و عاشاار  نیخانوم که ا گالب

 کرد و جواب داد: یو نخود زیر یقصه گفتن بود خنده 
و که شست »  یازه دم هم که اوردت ییو دوتا چا یباشه مادر .... ظرفها ر

و م یبرات قصه   ...« گمیرستم وسهراب ر
 درشت تر کرد : یمعترچ چشمانش را قدر سویگ
و فردوس نیمامان بزرگ ا »  دهیزحمت کش شیوقت پ یلیخ یقصه ر

 یقصاه  هیقشانگ به صاورت شاعر نوشاته ... من  یلیخ یلیو خ
شق سوز وگداز وه خوامیم یع شه ... یجانیکه پر  ضوع بد هیبا و  عیمو

 ...«ترو تازه 
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هم به  یو دست دیاش کش یپنبه ا یبه موها یبزرگ گالب دست مامان
وسر به دهان گذاشت و جواب  یاش برد و قاشر ماست یا روهیف یپر ر

 داد:
 خوبه ....!؟: خایو زل وسفی یباشه مادر قصه  »
شر غذا نیبه پرواز درامد و اخر شیخانوم خنده ها یگل را هم  شیقا

وانه  شقاب جمع جور و ر ل زد  سویدهانش کرد و به گ یاز داخل ب ز
 شد ... یم یاز حرص پرو خال شیکه لشها

رنگ ، در  ززنیپ نیا دانسااتیهم م سااویگ برو ز خوش عطر و بو و ز
 ملتمس گفت: یبار با لحن نیاوست و ا چاندنیحال پ

بت برم  » بون او عطر گال که خانوم ها و  ییقصااه از همون ها هیقر
ژه سااو هیکنند برام بگو تا  یم فیمحل برات تعر یتازه عروس ها

ستم ب صه  ادید سفی یق و کجا خایو زل و  نیدلم بگذارم آخه ا ا یر
و که همه شن  ....!« دندیقصه ر

به و تشل و مشل کلیبه ه یخانوم تاب گالب و یاش داد و قدر یفر  یر
 آششزخانه جا به جا شد : یصندل

شه ... وقت دی.... آدم باریبگ ادی» س یخوش عاقل با و  ادیم تشیپ یک
و م و زهیریحرف دلش ر و  یامانت دار باش دیدرد و دل با یطاقچه  یر

و براش گوشه دلت حفظ کن *ت *ا*نیباشه خ* نیا ریکه غ یاون ر
 ....«به اعتمادش  یکرد

 در هوا به سمت او پرتاب کرد ادامه داد: یدست سشس
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 «قصه ات باش.... یبرا گهید یسوجه  هیدنبال  »
صندل الیاما خ سویگ شت ،  ش شیرا پ یکوتاه امدن ندا  یها هیاپ دیک

کرد جفت گالب  شیرا مهمان گوشااش ها یناسااور ریح ریآن ج
 خانوم نشست :

 بزرگ اهل محل ر مامان»
 [۰۲:۴۳ ۱۴.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 امرزیبابا بزرگ خدا ببا  یچه جور دی.... از خودتون بگ دیولش کن و

 «...!؟دیکار کرد یچ دیتون بگ ی...!؟ از شب عروس دیآشنا شد
و  دیکرده بود ، لب گز سویگ یاز حرفها یخانوم که برداشت بد گالب

وانه اش کرد و درحال یچشاام غره ا که ساارش را به اطراف  یجانانه ر
وبه گل دادیتکان م  خانوم شد: یر

 ادیم دخترت یاز حرفها ییایح یب یخانوم ...بو یگل ریبگ تحوبل»
ها گمی... من م به من م میقد یدختر هم دختر   نیچرا ا یگی، 
و م  وقت شوهرشه . سویگ ی... دختر به قاعده  زنمیحرف ر

ستاد یها م یباز یاطورا نیا یجا به ششز یبه گل دوز شیفر ،  ی، آ
 هیخودم ، اگه دل داده بود تا به حال ور دست  میاصال چرا راه دور بر ای
 ...«قابل شده بود  اطیخ

و ساشس د لب غرولن ریبلند شاد و همانطورکه ز شیُترش از جا یبا ر
 کرد از آششزخانه خارج شد ... یم فینا مفهوم ش را رد یها
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 به مذاق شیدانساات کدام قساامت حرفها یزد و نم یم جیگ سااویگ
و به مامان گل ی، باچشاامان امدهیمامان بزرگ گالب خوش ن  یگرد ر

 :دیشد و کوتاه پرس
 «...!؟ دادیم ییایح یب یحرفم بو یکجا »
ور خنده اش را جمع و جور م یخانوم در حال یگل و یکه به ز  یکرد از ر

و یصندل شد  زیم یبلند شد و مشغول جمع کردن بساط پهن شده ر
 باال انداخت و جواب داد: یو سر
و بد متوجه شاد ...پاشاو کمک کن م » و جمع ک زیمنظورت ر  مینر

 یدگساانیکالس آموزش نو یبه جا دی...! با ادیدر نم سااندهی... از تو نو
شه توباالت تییتوانا یکردم ، هرچ یثبت نامت م یرانندگ میتعل  یر با

 الیو خ ی.... خدا کنه کنکور قبول بش یخور یجامعه کمتر صدمه م
شه  ش نیندارم ... هم یادیتوقع ز ،من هم راحت ب و  یکه تهران با

 ....!« هیبرام کاف یدانشگاه دولت هیو  یپزشک یرشته 
ستش را بند لبه  شیجا از ست و د ان به مام یکردو نگاه زیم یبرخا
 لبش کج شد و به سمت باال یکم توقع اش انداخت ....! گوشه  یگل

شد...مامان گل کیجست و همراه آن  در  یچشمش هم کوچک تر 
و و شرواندیپزشک شدن او را م یایسر ر  شدن را...! سندهینو یایو او ر
قانون نانوشااته باور داشاات که  نیبود منصاارف شااود و به ا محال

 خواستن توانستن است ....
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زو ها با یبرا سور بود و گرنه دن دیتحقر آر ر خوش فک یپرازآدمها ایج
زو ها ست که آر و شانیا ش یکنند و بال م یپرواز م ایفقط تا مرز ر  ندویاگ
زو  پروازداشت..... یاو همواره آر

 [۲۳:۰۲ ۱۴.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یدراورد و انها را دم اسب یرا به حصار کش سبز رنگ شیزده موها شتاب

و یبست و شال مشک که مداد و پاک  یسرش نشاند و درحال یاش را ر
و شیکن و دست نوشته ها  داشت و به داخل یبرم ریتحر زیم یرا از ر

صداس دادیُسر م فشیک ند بل یرش را به سمت در اتاق چرخاند و با 
 گفت: زدیم شیکه مسلسل وار صدا یلدر جواب مامان گ

 ....« امیمامان صبر کن دارم م »
 کیدانساات  ینامفهموم بود و م شیبرا یغرولند مامان گل یصاادا

وانه اش  مانیپرو پ ییناساازا انیخط در م پشاات بندش جمله ها ر
و نهینگاه کردن در ا الیخ ی....! ب کندیم نه شااا یشااد و کوله اش را ر

و  ادسااتیکنار در ا راقیخندون ترو فرز حاضاار به  یاش انداخت و با لب
 گفت:

 ....«من آماده ام  میبر »
کرد  فرو کش یقدر تشیعصبان دیخندان او را د یکه لبها یگل مامان
 بود : زیهنوز لحنش تندو ت ی، ول
گه به که ندارم ا یبرسم سر کار .... مرخص ریبه حالت اگر د یوا سویگ »

کنم  یم تو کم یبیاز حقوقم کسر بشه ، منم از پول تو ج بتیخاطر غ
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خونه  یایم یشد مثل قرق لیتعط یسندگی....! ظهر هم که کارگاه نو
کنم  یات کم م یبیبازم از پول تو ج یبرساا ری، د زنمی...بهت زنگ م

»!.... 
 یبیرا سر پول تو ج شیها یتمام دق و دل یدانست چرا مامان گل ینم
ه ک نوایکند ...!؟ و چپ و راساات به آن ب یم یاو خال یالغر مردن یها

ورش به هفته ام نم  کند ...! یم یرسد خال یز
 زیت کرد ، تندو ینبود که بشااود با آن شااوخ یزیهم چ یبیتو ج پول

پا شیکفش ها به مامان بزرگ گالب که  و پا کرد و ر به   طبسااا یرا 
نه نشااسااته بود،  یچا حا با  کیو صااب تاب کرد و  ب*و*س پر

شااد ... گالب  ریاز پله ها سااراز زیمثل تندو ت یساارساار یخداحافظ
و یخانوم لبخند ه ک یافتاد و درحال شو شااکن نیپر چ یلبها یر

 گفت: دادیسرش را به اطراف تکان م
سخت نگ » شر ... برو تا ب ریبهش  و  شور از  رشتیمادر ... جوونه و پر
 ....!«نشده  رتید نیا

ود ، اش ب یزندگ یفقط ثمره  شیها یخانوم ، تمام دلواپساا یگل اما
 متعارف بود ....! ریعشر نا به هنجار و غ کیکه محصول  یا وهیم

شان تا سرش  یمادرش تکان داد و با خداحافظ یحرفها دییرا به به ن
 شد .... یراه سویبه دنبال گ یکوتاه

**** 
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ض صند .... خاص بودن  یبع ست و و ازیامت کیاز آدمها خا ه ک یژگیا
س ح کن یبرا دیندارد..... و با یهر ک و  یخاص بودن وقت و زمان خر

قا  را داشت ... ازیامت نیمهرداد فّخارا یآ
چانه اش ستون کرد و به او که فن رمان نوشتن  ریراستش را ز دستش

 یرد نگاه کرد ... مردک یبرد حک م تیتخته وا یرا گام به گام ، پا
سط که ع یسال با قامت انیم غر و ال یچهره  نفکیحزء ال نکیمتو

ستخوان با ییاش بود .... هرچند که قدو باال یا شت ند ییچندان دلر ا
ست و موها یبه دل م یرفتار مردانه اش بد جور یول ش  یجوگندم ین

 یبه چهره مردانه اش برازنده بود و دختر ها یادیز شیکنار گوش ها
 شکستند.... یسرو دست م شیکالس برا
  یفّخار .... پله ها مهرداد

ّ
باال رفتن پرواز کرده بود...!  یرا به جا یترق

کارگاه  نیو سااه تا رمان موفر و پر فروش هم داشاات و حاال هم با ا
 سندهیبهم زده بود و به جوجه نو یخودش اسم و رسم یبرا یسندگینو
زوها ییها پروراندند ، فوت و فن  یراز در ساار مدور و د یمثل او که آر
 آموخت .... یرا م یسینو مانر
و ج هیشد از افکار درهم و برهمش  شیکه مهمان پهلو یُسقلمه ا با

 یو گنگ به ساامت افسااانه برگشاات و تا م جیکالس پرتاب شااد و گ
سد که  ست بشر قا« شده ...؟ یچ:» خوا فّخار او را مخاطب قرار  یآ

 داد و گفت:
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شان فکر م » شوق  یخانوم درخ و  شور کردم کالس براتون جالبه .... 
سالت باره ....!؟ که  یحرفها ایتون فرو کش کرده  یسندگینو من ک

 ...!« دیدیکنم حواب نم یصداتون م یهرچ
و شرمنده  یم دهیاش برخاست ، ند یچوب یدانش آموز یصندل یاز ر

سمت او متما ست که تمام نگاهها به  ست و ا لیدان  یارب نیاول نیا
قا  کرد ...! یشماتت م یحواس پرت یرا برا یفّخار کس یبود که آ

 ....« شهیتکرار نم گهیاستاد ... د دیببخش »
ست و کیاوتکان داد، در ماژ یحرفها دییبه عالمت تا یسر فّخار  را ب

و و زیم یآن را ر  : گفت سویبه گ یکنار دستش قرار داد و شمرده تر ر
ت از دل و جون دی،با سااتین ینوشااتن فقط قلم و کاغذ کاف یبرا »
و یبگذار هیما شه ... ر ست به اطراف با و همه  ایو مثل عقاب حوا ر
سان نیآدمها دارند و ب ی وکه بتو شنیم سندهینو یاونها فقط ک  ایند ر

و بنو واست ح یکن یپرداز الیخ نکهیا ی... پس به جا سندیهاشون ر
و به کالس بده و ا و  یکوزه گر فوت ولر ه و بعد شاروع ب یریبگ ادیر

و  «بکن.... اهاتینوشتن ر
شت چشم حرف سر جا یحساب جواب ندا شست ...  شیگفت و  ن

سانه گو ستاد فخار ب ییاف ندو ، که ت ختیریم رونیُدر و گوهر از دهان ا
و با تمام  کردیم اداشااتیاو را  یکج و معوج حرفها یبا خط عیساار

جمله اش گذاشاات و  یپر رنگ انتها یاو نقطه ا یشاادن جمله ها



                
 

 

25 

 باغ سیب

وش گ یحوال ییکنج لبش ،جا یو با لبخند دیدور آن را هم خط کشاا
 گفت: سویگ
ک»  یم خکوبیمنطر و حرف زدنش هسااتم آدم در جا م نیا هال

و ماخذه م یشه ... ا  «کرد...! یکاش من ر
 یبه افساانه رفت.... و مدادش را برداشات و نکات پا یّغره ا چشام
 تخت
 [۲۳:۰۲ ۱۴.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شتیرا  ه سر فرو افتاده  ادا شم از  و اخم  سویگ یکرد و فخار هم چ
را  دیتخته عنوان موضااوع جد یاش گرفت و پا یکمان یدوابرو نیب

و  دندیصدا هورا کش کیهمه « عشر....!....» با خط خوش نوشت 
سرها ا سر ها که  از یکیجانم ....!  یگفتند و دختر ها ا ولیپ  یسفویپ
ندیم شیصاادا به همراه خودکارش نماد ز باال برد و  نیدسااتش را 
 :دیپرس
 «....!؟ میاز تمام عشر هامون بنوس شهیاستاد م »

هله هله کنان از گرد راه  یبود تا شااور جوان یجمله کاف کی نیهم
 .... دیبرسد و خنده ها به پرواز در آ

سر ها که دو رد از سته بودند ،  یجلو یصندل فیجمع پ ش کالس ن
سر ضعف شیکه ر یپ شت و برا یتنک و م*س*ت ه خودس بچ یدا
 واضح و آشکار گفت... یبود استغفر الله یمثبت
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سمت م فخار ستها تیکنار تخته وا یچوب زیبه  گره  یبرد رفت و با د
و  یهم مهمان لبها یداد و لبخند هیاش به آن تک نهیساا یشااده ر

 رییغکالس ت یر ها نگاهش به انتهااز دخت یکی ینازکش شد و با صدا
 داد... ریمس
ستاد منظورتون عشر معنو » صفحه با ینیزم ای هیا  سمیبنو دیو چند 

 «...؟
ست دار نیا » و که دو  ، دیانتخاب کن دیمورد دل به خواهه هر کدوم ر
شاء نم دیبا یول شه ، ان ستخون دار که هیخوام  یپراز حس با  مطلب ا

و با عالقه بخونم  نیجون داشته باشه و تا آخر  ....«خطش ر
ها  یگفت و بعضاا یم یزیکالس همهمه به پا شااد و هرکس چ در

ش از هم ب سوی... گ ختندیر یهم مزه م یکردند و برخ یم ینیریخود 
رق غ االتشیدر خ نکهیا یبار نه برا نیچانه اش گذاشات ا ریدسات ز

به که ت یزیدانساات چگونه از چ یشااود ،بلکه عزا گرفته بود و نم جر
وش او فرو گ خی...افسانه سرش را ب سدیواستخوان دار بن ینکرده مطلب

 برد و پچ پچ کنان گفت:
ر ازعشاا تونمیمن که فقط بلدم عاشاار بشاام و نم فیحاال تکل »
 «... !؟ هیچ سمیبنو
سفی یصدا با س یو سانه گرفت و م س دشید رینگاهش رااز اف مت به 
 کج شد : یوسفی
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ستاد م » سه  شهیا ستان خودرا چگونه گذراند یجل  دیبعد عنوان تاب
 «...!؟ مینش یتخصص یبحث ها ادواردیو ز دیانتخاب کن

قا یخنده به هوا پرتاب شد و لبخند ها کیهم شل باز فخار هم  یآ
 کهنیا یگذاشاات و برا شیرا به نما فشیرد یبه پرواز در آمد و دندانها

ستش را ب  دیرهم کوبحواس ها را جمع خود ش کند چند بار کف د
 کالس گفت: یبلندتر از همهمه  ییو با صدا

و بگذار طنتیشاا دیبچه ها ... گوش کن » . بعد .. یبرا دیهاتون ر
ستان ها  دیجلسه آماده کن نیا یکه قرار بود برا یکوتاه یحاال هم دا

شون ....بهتر دیاریو ب صت بخونم سر فر و انتخاب م نیتا  نم تا ک یر
 «میکن یکالس خونده بشه و نقد و بررس یتو

رنگتر دوتا  یکیقدم شدند ...  شیهم که شده پ ینیریخودش یها برا ز
با یاز دختر ها هم برا  و افسااانه هم به دندیفخار چسااب زیبه م ییدلر

الغر و  یبه دست نوشته ها دی...نبوت به او که رس وستیجمع آنها پ
سطر ب نیاش نگاه کرد .. ا یمردن شباهت داشت ترشیچند  شاء   به ان

ستان کوت ست و با قدمها شینبود ، از جا ی... چاره ا اهتا دا  یبرخا
 یاننفر مثل بچه دبست نیفخار رفت و اخر زیشل و وارفته به سمت م

و ییپر غلط امال ی کتهید یها که دفترچه   یمعلم م زیم یشااان را ر
سر و شیافتاده دست نوشته ها یگذارند با  شت و فخ زیم یرا ر ار گذا
 یکه نوشااته ها یاساات درحال ناراحتاز برخورد او  نکهیبه تصااور ا

 :دیپرس کردیشاگردانش کالش را مرتب م
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شان .... م » شگاه ن نیدونم ا یخانوم درخ همه  نیو ا ستیجا دان
گذارم ،  یکه م یوقت یمن برا ینداره ... ! ول یمورد یریسااخت گ

زش قائل رمیاگه بابتش پول بگ یحت  یکنم تو فکر خوادیم و دلم نمار
 ...« ستمین دیکالس مف

 یورپروفس شیگرد و ر ینگاهش را به سمت او باال آورد و از چانه  سویگ
 کرد و کوتاه جواب داد: دایشده اش امتداد پ کیبار شیتا چشم ها

 «تون ممنونم استاد.... ییاز راهنما »
ا را بچه ه یتکان داد و دست نوشته ها دییبه عالمت تا یسر مهرداد
و به شاگردانش گفت: شیبغلش هول داد از جا ریبه ز  برخاست و ر
 ...«وقت کالس تموم شد  دیبچه ها خسته نباش »

شدند ، عده ا شاگردان سرها که ذوق نو یکالس دو دسته   یدگسنیاز پ
 وترو گل  یاز دختر ها یافتاده بود همراه برخ انیدر خونشااان به غل

 ی جهیبه نت ندهیا یشاادند ، تا در باب موضااوع هفته  یورگل راه
از دختر ها گرد استاد فخار جمع شدند وهمراه  یبرسند و جمع یمثبت

رفتند که البته افسااانه هم جزء گروه دوم بود و هول  رونیاو از کالس ب
ست پاچه از او خداحافظ سر یو د سر فخار به راه  یسر شت  کرد و پ

 افتاد ...!
شدار پوف ش یک و دیک ست یصندل یو ر شد، د  ریز یمهرداد فخار هوار 

 به پچ پج با خودش گفت: هیشب یزیچانه اش زد و آهسته و نرم چ
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ستان بعد را تاب یکاش استاد موضوع جلسه  یبود ا یوسفیحر با  »
ند  نیتر دهیچیکرد ....! عشاار پ یانتخاب م دیخود را چگونه گذرا

 ...« استیحس دن
 [۲۳:۳۰ ۱۵.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

به اجبار از باد خ یتابستان بود ، اگر برق نم یشبها عاشر نک رفت و
بت خنک ای یشااد...! و هنداونه ا یکولر محروم نم هم کنار  یشاار

 ...سدیدستش بود و مجبور نبود در باب عشر بنو
را از نور ترسان و لرزان شمع که فطره قطره درحال آب شدن  نگاهش

عادت هم به  فت و  مدادش را م یشااگیبود گر ها انیته  ندان  شید
و ست ، او راه حل  یمحصور کرد و نگاهش ر ش مامان بزرگ گالب ن

اش که  یریبود، با باد بزن حص افتهیرا  یتابستان یشبها یفرار از گرما
سال  سفر پار شمال  ستانسوغات  رم زدو ن یبود ، خودش را باد م تاب

 کرد... یلب زمزمه م ریهم زرا  یمیقد ینرمک ترانه ا
سته از  یگل مامان وزمرگ کیهم خ سرش شیو بدو بدو ها گرید یر  ، 

و شته و با چش یرمق شیو گرما برا یبالشت بود و خستگ یر  یماننگذا
سته ، گاه صر م یب  دادوبعدیجواب مامان بزرگ گالب را موجزو مخت
باره کنار  دیکشا رونیب شی...مداد را از حصاار لبهازدیم یهم چرت و دو

 چمشاته زده بود نوشت: که یشمع خم شد درحال
 یو مهمان دلت م دیایاساات که نرم نرمک م یفیعشاار حس لط »

 یندازیبا خودت چرتکه ب یایتا به خودت ب ندینش یشود وکنج ان م
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ا هم ر دیو کل شودیقلبت م یصاحب خانه  یو دو دو تا چهار تا بکن
ها ایدن کیو  یمانیگذارد ....تو م یم شیها بیج انیم  یحس 

 ...« دیجد
س هنوز صدا دهیجمله اش به انتها نر مامان بزرگ گالب  یبود که با 

بر داشت و کمر راست کرد:  سر
 ادینم یو اون وقت کساا یشاایم یخم نشااو قوز یاون جور دختر»

 یو ترش میبخر کلتیبه خمره قد ه میشیسراغت ها ....و مجبور م
و ت  ....« میکن اریزم*س*تون ر

شت گوش ها شیپخش و پال یموها ستاد و خودش را  شیرا به پ فر
معطر ، کلم و  یها یساابز انیم یبزرگ یکوزه  انیتصااور کرد که م

 ...!زندیریبادمجان قرار گرفته بود و بر سرش سرکه م
مان بزرگ گالب لبخند نیا با ما و یمزاح  فت و  یر جان گر لبش 
 : دیپرس
 «....؟یبزرگ تا به حال عاشر شد مامان»

شمانش را در حدقه تاب گالب گرد کرد و با  یداد و آن را قدر یخانوم چ
به ا یگل ینوک باد بزن به پا  آهسته زد : یخانوم ِتپ ِتپ ضر

  ادیم ییایح یب یدختر دساات گلت بو ی.... از حرفها یگل پاشااو»
»!... 
ه اطراف ب ینگاهش را کج کرد و سر ریبه گردنش داد و مس یتاب سشس

 تکان داد:
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 ....!«هفتادو هفت پشتم بسه  یمامانت عاشر شد برا نیهم»
شمان آنگاه سف یبا چ شده که  شمع ب ریآن ز یدیُبراق   یم ترشینور 

 به باد بزنش داد اضافه کرد: ینمود تاب
 یباز یقرت نیاز ا مایخودش عاقل باشه ...! قد دی.... آدم با ریبگ ادی»

مادر پساار نشااون م و ،  که ....دختر ر ند  یکرد و م یها نبود  رفت
ستگار  یم شهیشون ر نیشد محبت هم ب یعقد بسته م یوقت یخوا

و  یها راه رساام زندگ یمیساااختند... قد یهم م ادیکرد و با کم و ز ر
 یشااد درسااتش م یخراب م یزیما اگه چ لخوب بلد بودند، نساا

سا نیانداختند ...ا یکردند و دور نم بود خونه ن لیقانون مختص به و
 ....«شد  یو شامل رابطه ها و برخوردهاشون هم م

بان تر کرد و بعد از نفساا یخانوم لبها گالب وتاه ک یخشااکش را با ز
 کرد: فیرا رد شیجمله ها

صبح فارغ... و  یول » شقند و  شب عا بونش برم حاال ، جوون ها  قر
با میتفاهم ندار یکه چ شنیدست به کمر م دهیبه شش ماه نرس  دیو

 ....« دنینم یسخت یبه خودشون سر سوزن میریطالق بگ
سمت او کمانه کرد و با همان  گالب شاره اش را به  شت ا خانوم انگ

 چشمان ُبراق شده ادامه داد:
.... بعد از فوت شااوهر گمیم یخوب گوش کن ببن چ ینخودچ»

ج و مخارح خونه و دوخت و دوز  یاونقدر حواساام پ امرزمیخدا ب خر
و  یلباس مردم بود حواساام از گل به موقع گوشااش ر پرت شااد و 
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 یدلش و به حرف بزرگترش گوش نداد.... لجباز یو رفت پ چوندمینش
ش یسر ریکرد و خ ست نم شی...!اما  سم به تو ه گذارم  یدونگ حوا

 یریم هآس یخدا دانشگاه هم که قبول شد دیتکرار بشه ...به ام خیتار
 ...« یاریها در نم یباز یقرت نیو از ا یایو آسه م
داد و نوش جان  یجا خال یکه مامان گل یقرار بود ترکه ا ایگو خب

ت دانس یحرفها بود و م نیتر از ا استینکرد قسمت او شود ...اما باس
ج کند ، تا خر  داشته باشد ...! داریحرفش را کجا و چه وقت خر

صال خوبه ز دیبگشما  یمامان بزرگ هرچ » شر  ری... ا شما عا نظر 
 ....«بشم 
اش را به  یمصاانوع یکرد و دندانها ینخود یخانوم خنده  گالب
 نثارش کرد... یلب پدر صلوات ریگذاشت و ز شینما
مذاقش خوش ن یگل یول به  حث  مدهیخانوم ب پر  ا بود و خواب پر

و یزنان پرکشد و رفت و با اوقات اشت بالشت برد یتلخ ... سرش را از ر
 پخش یبه موها یبرخاست و دست شیدرهم از جا ییو با سگرمه ها

وان بود گفت: یو درحال دیکش شیو پال  که به سمت آششزخانه ر
اومدن نداره  الیشااام را آماده کنم انگار برق حاال حاال خ رمیمن م »

».... 
و شیپا ییگو یمحض رفتن مامان گل به ته برق برداشاا میساا یرا از ر

ش شبا ضا پا صله برق آمد و نور در ف شعله ها دهید باالفا کم  یشد و 
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شمع م یسو شنا انینور  و شدند  ییآن هم حجم ر محو و کم رنگ 
... 

پاها مامان تاب یدلخور الیخ یرا دراز کرد ب شیبزرگ  ه ب یدخترش 
 باد بزن داد :

و و مادر اد شیآخ » و ب سونیخدا پدر و نور به قبرش بباره ... که  امرزیر
 ...« دیپاش مونینور به زندگ
 وقفه پشات سارهم به اطراف یکه باد بزنش را تندو ب یدرحال ساشس
 تکان م

 [۲۳:۳۰ ۱۵.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ادامه داد: دادی
ودتر بلند م نیدختر تو که ا » سبک بود ز ک ه یشد یقدر قدمت  ال

 ....«از گرما  میشد
و یانتها دنیشروع به جو وسیگ  مامان یمدادش کرد و نگاهش به ر

شد که هنرمندانه حرف دلش را م شنگش ثابت  شوخ و  و زدیبزرگ 
او  یچرخاند ...با صاادا یم گریماهرانه ساار حرف را به ساامت د

 حواسش به سمت او برگشت :
ل به من نگاه کن نکهیا یتو هم به جا سااویگ» ل ُز ون پاشااو برو ا یُز

و ر  «چشمم... یوشن کن جهنم اومد جلوکولر ر
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و مداد ترو فرز از  یتمامش رها کرد و با چشاام مهین ینوشااته ها یرا ر
مان بزرگ گالب را د شیجا ما قت رفتن  پر  دکهیبرخاساات ... و
وسر  اش را به پشت سر هول داده و سرش یا روزهیف یر

و را شت م یر شت ، حاال نوبت او بود که چرت یبال ش یگذا ام قبل از 
 بزند ....

 [۰۱:۳۹ ۱۹.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به  چانه اش زد و درسکوت ریبه ز یاششزخانه نشست و دست زیم پشت

،  یچهل سااالگ یکه در آسااتانه  یچشاام دوخت ، زن یمامان گل
اش  یکمان یبود ...وچشاامان خوش حالت و ابروها بایهمچنان ز

بود  یدنیدر گذر زمان همچنان دهم  کلشیو ه بردیهمچنان دل م
.... 

ست از حفظ بود وم یگل مامان ست حرکات  یاش را مثل کف د دان
اش  ینشااان از دلخور شیقوس ابروها انیتند وشااتاب زده و اخم م

 یکه به بهشاات پشاات کرد ، تا در جهنم سااخت یدارد...! مادر مجرد
وزگار بهشت را برا  تک دخترش بسازد... یر

سته چدهانش را فرو د اب صدا هیشب یزیاد و آه :»  د ز شیبه پچ پچ 
 ....« یمامان گل

آنکه برگردد ،  یرا همراه آب دهان فرو داد و ب شیخانوم بغض ها یگل
ل ساا جلز و  یو صاادا ختیر تابهیها را به داخل ماه ینیزم بیخال
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 شیداص یبلندتر یبار با صدا نیوا اوردیولزشان به هوا رفت...تاب ن
 زد:
 یاشقبحث عشر و ع دیمن بود نبا ریتقص د،ی... ببخشیگل مامان»

و پ ...؟خودت که بهتر  یدلخورشااد ی...واسااه چدمیکشاا یم شیر
 ....«ستیدلش ن یتو یزیمامان بزرگ چ یدونیم
کردو  نتیکاب یرا از پشت بند لبه  شیبرگشت و دستها سویسمت گ به

اشااک در چشاامانش ته  یباالتر گرفت تا حلقه ها یساارش را قدر
قاشر  یذهن انیپا یب یشود ....عاقبت خسته از کشمکش ها نینش

وبرو دیکشا شیرا پ یراکنار گاز رها کرد و صاندل یچوب او  یو درسات ر
، آنها را درهم گره زد  دیلرزیکه دسااتانش م ینشااساات ... ودرحال

و بغض یونگاهش به ر شک تب یکه م یانها ثابت ماند و  لیدرفت به ا
 اد :شود را هم با آب دهانش فرو د

 دمیکشاا یزندگ یکه تو یهرسااخت سااتمیمامان گالب دلخور ن از»
له ا یتو یمسااببش خودم بودم ....وقت  ، تا به خودت یافتیم یچا

و ازدست یادیز یفرصت ها یایب رونیاز اون چاله ب یو بخوا یایب  ر
من  یمن ....عشاار به پدرت برا یزندگ تی...حاال شااده حکایداد

و از من گرفت ...  میزندگ یهمون چاله بود ، که تمام فرصاات ها ر
ه تو مون پا گرفت ب نیکه ب یخواستم از پدرت و عشق یوقت نم چیه

و تحت شااعاع قرار بده به  یحرف بزنم تا مبادا باعث بشااه افکارت ر
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ست لطمه ا ض یبزنه ....ول یدر و با یبع صه ها ر  گهیا دت دیشن دیاز ق
 ...«تکرار نشه 

بان به کامش چسب جانیاز ه سویگ شت دهیز گرد و  اقیو چشمانش از ا
شده بود ، لبها بان قدر شیمدور  و یرا با ز  یصندل یترو تازه کرد و ر

 جا به جا شد بازهم ارنج دستش را ستون چانه اش کرد ...
وزگار م*س*تاجر مارمیاز پدر ب »  گمینم یزیچ یو فروش خونه و ر

از  خوامیم ی...ول یدیمان بزرگ گالب شاانبارها از ما دونمی، که م
شق و عوچ کرد .... از لجباز یع شتم ر سرنو  هام بگم ، از یبگم که 

از  باعث تیتموم شااد و درنها میعمر وجوون متیکه به ق یاشااتباه
 «ام شد  وادهدست دادن کانون گرم خان

و سویگ  ییمادرش نشست ، چشم ها یکمان یچشم وابرو ینگاهش ر
و  چیهدف درهم پ یبه دسااتانش آن را ب رهیافتاده بود و خ ریکه به ز
 داد....! یتاب م

سال اول بایمن تقر » شدم .... شر  سن تو بودم که عا ه بود ک یهم
شااد که فوت کرده بود  یم یرفتم و پدرم چند سااال یدانشااگاه م

 امرزمیپدرخداب یبازنشااسااتگ ری....مامان گالب کنار حقوق بخور نم
خ زندگ کرد و یهم م یاطیخ .... چه خانواده دیچرخ یم مونیچر
من داداش گرشا و مامان گالب ... گرشا که چند  میبود یخوشبخت ی
 ...«رفت  یم رستانیاز من کوچکتر بود دب یسال
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برداشت و به نقطه ا یگل مامان  یمن چیشد.... ه رهینامعلوم خ یسر
 کرد .... یبه سمت آن پرواز م الی، جز گذشته که با بال خ دید
سالها زمان متوقف م یکاش تو یا » وز ها یهمون  که  ییشد .... ر

شا تو صدا میزد یهم م یسرو کله  یمن و گر خنده هامون به  یو 
که خدابهشااون  ییزهایوقت به چ چی...آدم ه دیرساا یگوش فلک م

ض دهیم ست دار یبچه ا ی، وقت ستندین یرا ش یدو ودتر بزرگ ب ،  یز
که  یاون نکهیو غافل از ا یبرساا ندهیود تر به اتا ز یبدو خوادیدلت م

 یگرد یو بر م یشیم مونیوقت پش هیعمرته ...  یگذار یپشت سر م
و که داشت یها یزیچ ینیب یو م یکن یبه پشت سرت نگاه م از  یه ار

 ...!«برات نمونده  یادگاریو جز افسوش و حسرت  یدست داد
باال  سویو نگاهش تا امتداد چشمان گ دیکش یقیخانوم نفس عم یگل

 آمد...
صه  » صبح پا یق شر من و پدرت از به  شد ... ما  یزییع شروع 
وبرو میکرد یم یزندگ یواحد نیمحتمع چند هی یتو  ما ی، واحد ر
خ شااد م*س*تاجرهمون واحد  یخال ر

ّ
بود ....و از دساات قضااا ف

ونمون د در خگرفتن انبر دست اوم یکه برا دمشید یبار وقت نی...!اول
و زد...با صدا و بازکردم محو  یسرم ، وقت داختمچادر ان هیزنگ  یر در ر

شما شدم ، قد بلند بود و خوش ه یچ  ی...و چهره  کلیسبزش 
بد جور نه اش  تاده و مردو مات و  یبرد ...وقت یدل م یجا اف گاه  ن

و د ی رهیخ شد ، ول شیسالم کردن پ یبرا دیمن ر  من اونقدر یقدم 
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و ب شیساابز پ یها لهیمحو اون ت وم بودم که سااالمش ر  ابجو یر
شت لبهاش پنهون کرد و نگاهش  و پ شتم و اون هم لبخندش ر گذا

و دزد و به ز دیر و دار مامان  ریگ نیهم یانداخت ....تو ریو ساارش ر
ششزخونه ب شا از آ شت بندش گر شم رونیگالب و پ  اومدند و من با چ

 ....«در کنار رفتم  یگرشا از جلو یّغره 
شق سویگ شمان تر مادرش بود که خط به خط عا ا ر شیها یمحو چ
 دو
 [۰۱:۳۹ ۱۹.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 در چشمانش به جا گذاشته بود ... یانها نم اشک یکرد و ّرد پا یم ره
و ز ایدن دارید اون» سبز  ریر شده بود مرد چشم  و کرد و تمام ذهنم پر  ر

وبرو...! هر وقت از خو رفتم چشاامام به در واحد  یم رونینه بواحد ر
وبرو مثل نخ و سوزن دوخته م  شد ...ا یر

دونستم و تمام  ینم یزیهاش چ یهنوز دو دل بودم ، و از خصوص اما
وبرو سهم کس د نیواهمه و ترسم ازا  گهیبود که مرد چشم سبز واحد ر

 خبر باشم ... یباشه و من ب یا
ا ه هیهمسا یهمه  یکه ترو فرز شجره نامه  یبه لطف مامان گل اما
ستش بود فهم ریز سمش  دمید شان» که ا خ درخ چهل و چهار « فر

 و کنهیم یمخابراته .... و تنها زندگ یساااله و مجرده و کارمنده اداره 
کار ساااکن  یکنند و اون برا یم یتمام خانواده اش شااهرسااتان زندگ

 ...«تهران شده 
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رخش به عکسهاتمام خاطراتش از باب سویگ
ّ
 شانیفردون ایاو  یتک یا ف

 شیپدر یاز خانواده  یعکساا چیشااد ... وه یم یمنته یبا مامان گل
 نداشت ...

 ییوهاسبز ، م یرا بست تا قامت بلند پدرش را با چشمان شیها چشم
را که مامان  یمجعد تصااور کند ،همان لحظه ا مهیخوشااحالت و ن

تصااورات  نینگاه عاشااقش شااد و دلباخت ...اما ا نیبا اول یگل
شقانه چندان طول صدا دینکش یعا شم چ یمامان گالب ، به آن یو با 

شدو به  ورا باز کرد و بابا فرخش  شیها صوراتش دود  به همراه تمام ت
 هوا رفت ...

و داده  یشام نیشد ا یدلم ضعف رفت ...چ یگل » و که وعده اش ر ر
 «...!؟یبود
حضااور مامان بزرگ گالب شااده بود از مرز  یمتوجه  که تازه یگل

.... هول و دساات پاچه دیرساا یواقع ایخاطراتش گذشاات و به دن
به سمت اجاق گاز رفت تندو پشت  میبرخاست ، م*س*تق شیازجا

 گرشیسمتشان سوخته و سمت د کیرا که  ییها ینیزم بیسرهم س
و کرد و با صدا ریهنوز خام بود و نشحته ، ز و ب دیلرز یکه م ییور  سویه گر

 گفت:
و از  ی هیما پاشو»  ..«.تا اماده اش کنم  رونیب اریب خچالیکتلت ر
زو ا سویگ ش یلحظه را م نیآه از نهادش برآمد مدتها ار صه  دیک  یتا ق

اال کنج لبش را به سمت ب یپدر و مادرش را بشنود ... ناراض نیعشر ب



wWw.JustRoman.iR  40 

 

فتن ر رونیبلند شادبا ب زیگفت ودلخور از پشات م یکح کرد، چشام
 فرو برد و پچ پج کرد: یگوش مامان گل خیمامان بزرگ گالب سر ب

و بگ هیبق یخوا ینم مامان»  «...!؟ یاش ر
و برات تعر هیخوام برسااونمت کالس بق یم یفردا وقت »  یم فیاش ر

 مامان شاهیم ریکنم ... فعال دسات بجنبون و کمک کن شاام داره د
 ...« هریگ یبزرگ معده اش درد م

شب خواب بابا فرّخش را د سویگ س یکه با لبخند دیآن  امن د عیو
 کرد ....! یرا پراز گل م یمامان گل

 [۲۱:۵۷ ۱۹.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
بود از خواب د ذهنش و چگاهی....! پدرش را ه شاابیپر  ایدر عالم ر

 یکه به دامن مامان گل ییگلها یبود و هنوز بو دهیشاااد ند نینچنیا
 مشامش بود .... ریز ختیر یم
رد و باز ک یم یکه در سکوت و با تبحر رانندگ دیسمت مادرش چرخ به

به ساامت  یابروها انیم یهم اخم کمندش لم داده بود نگاهش 
ت را سر صحب نکهیا یتهران داد و برا یابانهایخ یصبحگاه کیتراف

صه  شقانه ها یباز کند تا به ق س یان گلمام یعا د و بابا فرخش بر
 :تاما آهسته ونرم گف رکانهیز
شر م دیمامان امروز با » شت یدرمورد ع قا مینو  هیگفت  یفخار م یو آ

ستخون دار م یمطلب قو سطر ب یو ا شتم شتریخواد .... چند   ننو
 ...«خدا کنه خوب از آب در اومده باشه 
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صدا یم ریس یگریخانوم درعالم د یگل از  یگاهن مین سویگ یکردو با 
شه  سر یگو وانه اش کرد و  ده که دن یکوتاه جنباند و درحال یچشم ر

 یتا از ّشر چراغ دادن ها زدیکرد و به سمت راست راهنما م یعوچ م
 بلند پشت سرش خالص شود جواب داد: یشاس نیماش
و به باز هیعشاار حس قشاانگ « و نرم  رهیگیم یکه دلت ر و اون ر

ستت ح دیبا ی.... ول دهینوازش م و به د سار دلت ر شه و اف ست با وا
ونه و کنار هر دل یریبگ ازه لنگر نند یتا هرجا که دوساات داشاات نتاز

 هیمن  یکه من بلد نبودم انجام بدم عشاار به پدرت برا ی....! کار
 ...«عشر ممنوع بود 

 اد:کوتاه ادامه د یرا جا به جا کرد و بعد از تامل شیخانوم نفس ها یگل
خ مثل پ » ر

ّ
ونده به دور دلم پ چکیعشاار ف وز قد م دیچیر  یو هر ر

و پودم وجودم عج یو پر شاخه و برگ تر م دیکش  ... نیشد و با تار ر
و چه به ا یبا خودم کلنجار م مدام عشاار ممنوع ...!  نیرفتم که تور

شر، گوش ها زدمیم بیبه خودم نه و  یکه عاقل باش ، اما ع دلم ر
 یسااال از من بزرگتر بود و م و چند سااتیکه ب یپر کرده بود ... مرد

 و یپدرم باشااه شااده بود عشااقم و تمام افکار منطق یتونساات جا
و تحت شعاع  ا از دوت یکیکه  یداده بود ، در صورت قراراحساس خامم ر

گاه یها یهمکالساا ند  یخوب تیکه موقع میدانشاا هم داشاات
 خواستگارم بودند ....
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خ از خواب ب یول شر فر شم ها ادیشدم و به  یم داریمن به ع  یچ
صبح ها جور یمردونه اش به خواب م یسبز و چهره  از  یرفتم ... 

 یاومدم تا هم زمان بشااه با ساارکار رفتن اون ... ول یم رونیخونه ب
خ مرد تو دار شون نم زیچ چیبود و ه یفر و من ر یوقت یداد و حت ین

و بلند نم دیدیم و از من م یساارش ر ....!  دیدزد یکرد و نگاهش ر
و مشتاق تر م نیهم به سالم هم  یما گاه یکرد و برخورد ها یمن ر
 ... دیرس ینم
مان گالب راه و ب و ما نه و ب یمن دور از چشاام  ها با ب نه در  یراه  ها ب

خ به سرد یخونش م و م یرفتم و فر  ....!دادیجوابم ر
شا شده بود و بو ها گر ساس  چون دو  یهم برده بود ول ییکم کم ح
 یو ازش حساااب نم دادمینم تیاهم ادیز از من کوچکتر بود یسااال

سه چهار ماه شت ، تا ا نیاز ا یبردم ... ضوع گذ ر بعد ظه هی نکهیمو
وبرو چه دمیکه از دانشگاه بر گشتم خونه ، د یزم*س*تون ار در واحد ر

صدا و  هچیشیم یخال یخونه  یسر کوچه تو یاهبنگ یطاق بازه و 
ستون وا  یجلو یخیکه مثل  ادمهی... خوب  دهیجولون م افتاب تاب

خ من رفته بود   ...!«رفتم ... فر
ش یصدا با سرش، گل نیبوق ما شت  ال ب الشیخانوم خ یوانت پ

شهر برگشت و دنده را عوچ کرد و به راه افتاد ...  کیبال زنان به تراف
در هوا  ی، دساات دیاش چرخ یبه ساامت مامان گل جانیپر ه سااویگ

 ملتمس گفت: یتاب داد و با لحن
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چه داسااتان ه یوا » مان ...  جازه  ی...!ا یزیانگ جانیما کاش ا
و بنو یقصه  یدادیم شما ر و هم م سمیعشر  سمش ر شتم  یو ا گذا
کردم فکر کنم ناشر ها  یم شیقاط جانیعالم ه هی« عشر ممنوع»
و چاپ کنند مجبور باشاان با هم مسااابقه  نکهیا یبرا رمان من ر

 «بدهند....!
و یالیاز خوش خ دیبه پر مقنعه اش کشاا یخانوم دساات یگل  یاهایو ر

و یلبخند سویدور و دراز گ سمت او  یر سرش را به  ست و  ش لبش ن
 جواب داد: زیآم دیتهد یبرگرداند و با لحن

رت پدر و ماد ینبود که داسااتان زندگ نینشااد ...! قرارمون ا گهینه د »
ص صو شه چون مجبورم از خ ضوع رمانت با هامون هم برات  یمو

 نیچن ی...!اگه بخوا یشیپرو تر هم م یم ....اون وقت پرو که هستبگ
 «کنم...! ینم فیهم برات تعر گهیخط د هی یبکن یکار
و سویگ ستش را بند باز ستشاچه د فرز  خانوم کرد و ترو یگل یهول و د

 جواب داد:
 هیقب میدیقول ، قول حاال تا نرس سمینو ینم یزی، چشم چ چشم»

و تعر  ....«کن  فیاش ر
ت کاس یوسط رفت و از سرعتش قدر نیخانوم راهنما زد و به ال یگل

 .... دیپرواز کنان بال گشود و به سمت فرخش پر کش الشیباز هم خ
خ رفته بود ... و تمام ام » به مامان گالب بود تا علت رفتنش  دمیفر

وز مولود شانس من اون ر و بدونه و از  دعوت بود و  مییدا یخونه  یر
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وبرو ی هیدونساات چرا همسااا ینم رفته ...! جرات نداشااتم از  ییر
کف  ذارهگیسه شماره م هی دونستمیسر کوچه بشرسم چون م یبنگاه

ست مامان گالب و بع شا .... ول دد  ومدمیمن کوتاه ن یهم داداش گر
و  و محل کارش ر

. کارم سرکار باشه .. دیبا یدونستم حدود چه ساعت یو م تمیشناخ یم
وز به بهانه  نکهیشاده بود ا ود از خونه  یهر ر دانشاگاه رفتن صابح ز

با  زدمیم رونیب ندان  که چ به اداره اش  و  با اتوب*و*س خودم ر و 
 سیوتا از سر ستادمیا یم یرسوندم و گوشه ا یخونه فاصله نداشت م

 بش ادهیپ
 [۲۱:۵۷ ۱۹.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ادمهیموضااوع گذشاات خوب  نیهفته از ا هیبره داخل اداره ....  ه

ون شد یلیهوا خ خ کنار  دیبار یم یدیسرد بود و بار ومن به عشر فر
و تک ادهیپ و سااتادهیچراغ برق ا ریبه ت هیر خ ر وز فر  بودم تا مثل هر ر

تاه از دور بب یحت خ از ساارو نمیکو ار ب نیا یشااد ول ادهیپ سی...فر
رفت همکار هاش به سمت ساختمون اداره ن راههم شهیبرعکس هم

 ...!«و به سمت من اومد 
 یفکرش را هم نم چگاهیاز تعجب دهانش باز مانده بود ....! ه سویگ

مان گل ما ور م یکرد  به ز مذکر را  که جواب جنس  دهد و  یمغرورش 
ساب نم یرا رقم کی چیه وز یبه ح ا پ ریغرور دخترانه اش را ز یاورد ر

و بانش نشست و به سمت او برگشت و  یگذاشته باشد ...! فکرش ر ز
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مله ج انیکند به م یاش را شااماتت م یکالسااهم ییکه گو یبا لحن
 اش آمد و گفت: یمامان گل یها
و چ یوا » مان جواب غرورتون ر با  ی...!؟چطور دیداد یحور یما

خ...!امت دیرفتیبازم م یمحل یوجود اون همه ب ما ش ازیسراغ بابا فر
و تون بود ...!؟ شیفرصت پ ایدن هیده برابر اون بود و   «ر

وبرو بود ز یو دلخور در حال دیخانوم لب گز یگل  ریکه چشاامانش به ر
وانه اش کرد : ینگاه یچشم  ر

و برات تعر یقرار شااد قصااه  » و  نکهیکنم نه ا فیعشااقم ر من ر
و  یکاف ی....؟ من به اندازه یقضاوتم کن چوب اشتباهات گذشته ام ر
من نزن و به من درس اخالق  یذشااته چوب به گ گهیخوردم تو د

 ...!«نده 
رده خاطر کرده اسات  نکهیاز ا مانیپشاا سااویگ ناخواسااته مادرش را آز

 اهسته زمزمه کرد: دادیهمانطور که که انگشتانش را در هم تاب م
اش  هیخواسااتم ناراحتتون کنم .... لطفا بق یخوام نم یمعذرت م »

و بگ خ چ دیر  «بهتون گفت...؟ یکارتون داشت و چ ی... بابا فر
بود و غرق در خاطرات گذشته  دهیحس و حالش پر گریخانوم د یگل

 کوتاه و نرم جواب داد:
شه برا هیبق » صل یوقت یدون ی... م گهیوقت د هی یاش با ه ندارم حو
 ...!«تونم حرف بزنم  ینم
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شانیب سکوت شست و گ ن شقانه ها سوین شد از عطر عا  یمدهوش 
 یگل یاش ... انقدر که گذشاات زمان را حس نکرد و وقت یمامان گل

خانوم راهنما زد و کنار آموزشااگاه متوقف شااد هوش و حواسااش 
 : دیاو نگاهش به سمت او چرخ یبرگشت و با صدا

ود تر پ »  ، شااهیم م ریپارک کردم .. منم داره د ییشااو... بد جا ادهیز
و ندارم  سییو غرغر ر خیتوب یحوصله   ...«شرکت ر

شد اوردیاش در ب یاز دل مامان گل نکهیا یبرا سویگ سمتش خم  و  به 
 ت:خندون گف یشدن با لب ادهیوقت پ دیگونه اش را محکم ب*و*س

و برام بگ هیتا بق خوابمیم شااتیپ امیم شااب» خ ....بابا ف یاش ر ر
شانس بود که گل یلیخ ص یمثل مامان گل یخوش  شده  بشیمن ن

 ...«بود 
و یگل غصه  وسیگ یپهن شد و با خنده ها شیلبها یخانوم لبخند ر
 پر زد و گفت: شیها
... بعد از کالس خونه نرو  دهینم یپاچه خوار یاصااال بو حرفهات»

 خونه ...سر راه هم به میدنبالت با هم بر امیو م رمیگ یم ی... مرخص
 ...« میزنیسر م یچند تا بنگاه

و یزد ب*و*سه ا یچشمانش برق یاز خوشحال سویگ  بال هوا به یر
شگاه  یسمت او پرتاب کرد و چشم سمت اموز گفت و دوان دوان به 

 به راه افتاد ...
 [۰۰:۴۹ ۲۱.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 " فصل دوم "
قا برد  تیوا یتخته  ینوشااتن رمان را گام به گام پا کیفخار تکن یآ

ض کرد  یصحبت م سندهینو دید ی هیبار در مورد زاو نیو ا دادیم حیتو
و نگاهش به انیدرم یکی یبه کل کالس بود ، ول دشید ی هیو زاو  یر
 نسشت ...! یم سویگ
 دیرس سوینگاه استاد فخار را شکار کرد و به گ ریچنان که افسانه مس آن

ضول سرخم کرد و کنار  شیها ی....! ف ست  ش شاخه و برگ به بار ن پر 
 شد : فیرد شیپچ پچ ها سویگوش گ

وا غلط» و دید ی هینکنم ز خط  هیلنگر انداخته ، که  یتو یاسااتاد ر
سهیبه تو م ونیدر م سم ه ر شته ا  یکدوم ار بچه ها چی...! از اون گذ

به غ و  ته و ا ادیتو  ریکالس ر .! غلط .. دهیم یمعن هیفقط  نینگرف
 ...« کنهینگاهت م دارینکنم به چشم خر

افسااانه  یها یاجباره تمام هوش و حواسااش به ساامت ور کی به
 نیاز ا ریمتح« غلط نکنم....!»گفت  یم انیدر م یکیبرگشاات که 

قدر یداور شیپ  یتر برد و دسااتش را چلو کینزد ی، ساارش را 
 را داد: شیدهانش گرفت و آهسته تر از او جواب پچ پچ ها

سته  دیبه قول مامان بزرگ گالب ادم با » شه ... در خودش عاقل با
فهیخوش ق نه ... د یجا یاسااات و مجرده ....ول ا  شااابیپدر م

و تو شیوگرافیب  هی ریو نه سااالشااه و دب یخوندنم ساا نترنتیا یر
 ... « نهکیهم م سیو کنار نوشتن رمان تدر یانتفاع ریغ رستانیدب
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ته به غ الب هایها چ نیاز ا ری... خار م یگرید یز  یهم از مهرداد ف
ضا ست ، مثل تعداد اع سبش .... فقط خانواده اش و ا یدان صل و ن

ست چرا تا به ا ینم صم نیدان ست...! و ت دا  میسن مجرد مانده ا
وش پچ پچ کردن  یها را برا نیا یشاات همه  افسااانه با همان ر

قا یاما مجال دیبگو چ پ یلحظه  یفخار مثل عقاب ینشااد ، چرا که آ
 یبرد فاصااله م تیکه از تخته وا یپچ کردن او را شااکار کرد و درحال

و به گ  گفت: سویگرفت ر
ضوع خانوم» شان اگه مو و که ز یدرخ ستتون پچ پچ م ریر  یگوش دو
بوط به کالس م دیکن  ...« مینوما هم بش دیلطفا بلند تر بگ شهیمر

سمت او که انتها تمام شد ، نا  ینگاهها به  سته بود کج  ش کالس ن
ه برخاساات و ب شینفس ازجا کیکوتاه به قدر  یبعد ازتامل یراضاا

شما صادقانه رفتار کند  رهین منتظر او خچ شد ... خب اگر قرار بود 
و بود ا یها یبا افسانه خصوص شیگفت موضوع پچ پچ ها یم دیبا
شتصداقت را کنار گ نیهم یبرا که به ذهنش  یجمله ا نیو اول ذا
بان آورد : دیرس  را به ز
ستاد در ا » شتن  میتون یمورد که چه وقت م نیا رمان  هیشروع به نو

 ....!« میزد یحرف م میبلند بکن
ست هیتک زیم یبه لبه  مهرداد سور شیبه ر یداد و د ش اش یپروف و  دیک
ستها هیعمر چند ثان یبه کوتاه یبعد تامل و شی، د در هم  نهیس یرا ر

و یگره زد و سع  کالس باشد ... یبچه ها ریسا یکرد نگاهش به ر
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که  ییها کیتکن نی، با ا دیکه بخواه هیامروز ....فقط کاف نیاز هم »
شااروع به نوشااتن  دیتون یدادم م ادتونیچند جلسااه  نیا یمن تو

 یا سندهیاز نو دینکن یو سع دیسیباشه با دلتون بنو ادتونی ی...ول دیکن
سبک خودتون تو سدی،بنو دیتقلبد کن  نیو ا دیسنگارش بر یتا به 
 یوسمشهور ر ی سندهینو یخواد .تولستو یم ممارستو  نیفقط تمر

  شهیاز دلم جدا م یکنم تکه ا یمن هر وقت شروع به نوشتن م گهیم
»... 
 یا لحنکرد ب یو خنده استفاده م یشوخ یبرا یکه از هر فرصت یوسفی
 گفت: یجد مهین
برامون  یرمان دل انیتا پا یجور نیاوه ،اوه ... خطرناک شد استاد ا »
 «....!؟ میکن یدلبر میمونه که بخواه ینم

و یب یها خنده ما لبخند مهرداد نرم ر مد ، ا به پرواز درآ لبش  یپروا 
 رفت گفت: یم رشیتحر زیکه به سمت م ینشست ،در حال

ش بچه» شد ،جلسه  دیها خسته نبا رمورد بعد د یوقت کالس تموم 
 ...«میکن ینوشته هاتون صحبت م

حال سااشس حافظ انیدرم یکیکه  یدر  کار آموزانش را جواب  یخدا
 زد : امکیرا برداشت و پ لشیموبا دادیم
 ....«آموزشگاه ، خبره بده از پنجره تماشات کنم  یدیسالم رس »
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 یهول و دست پاچه ، چشم ار صفحه  سویگ یخداحافظ یصدا با
با  تلفن همراهش برداشاات و نگاهش تا امتداد چشاامان او باال آمد و

 داده بود جواب داد: شیبه لبها ییمحو که فقط انهنا یلبخند
 ....«پناه خدا خانوم درخشان  در»
ب باره پ امکیانکه جواب پ یو  : زد امکیاولش را گرفته باشد ، دو
شم و ابرو نییپا ادیداره م سویگ» خودته  هیشب یلیخ سویگ ی... چ

»!.... 
شر  یدو تا از دختر ها  یکیخلوت شاده بود و  کالس سامج که ع

 زیکرد ، همچنان جفت پا کنار م یدر ساارشااان غوغا م یسااندگینو
زنگ ممتد  یداشااتند ... با صاادا یبودند و چشاام از او برنم سااتادهیا

و به  دنیو د شیموبال بان قلبش شدت گرفت ... و ر ضر سم گل پر  ا
 دختر ها گفت:

و بگذار شهیم خانومها» سه  یبرا دیسوالها تون ر بعد ....! من  یجل
در کالس  دیبرد فیتشاار یا وقتبه تلفنم جواب بدم ... لطف دیاالن با

و هم پشت سرتون ببند  ...« دیر
ناراضاا یکنیها خواهش م دختر با خدا حافظ یهرچند   یگفتند و 
ض شم بهم زدن رونیتر از کالس ب ینارا  شیااز ج یرفتند و مهرداد به چ

کرد به  یانگشتانش لمس م ریتماس ز یکه دکمه  یکنده شده در حال
انوم از خ یگل دیسف دیپرا دنیسمت پنجره رفت وچشم گرداند و با د

 و برگ درختان با لح اخهاز ش یانبوه یالبه ال
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 [۰۰:۴۹ ۲۱.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 زد گفت: یدر آن موج م یکه شاد ین
وزتون به خ »  «حالت چطوره ....؟ ریسالم خانوم ... ر
صدا یگل سش پ دیشن یرا ممهرداد  یخانوم   یاما ،تمام هوش و حوا
شگاه ا دیچرخ یم سویگ سانه وراج ستادهیکه کنار در آموز  یبود و با اف
 یکیو  زدیوقفه حرف م یپشت سرهم و ب دویچ یرا کنار هم م شیها
هم ساارش را به  ی... گه گاه امدیبه پرواز در م شیخنده ها انیدرم

ش باره جمله ها یبر م یگلمامان  نیسمت ما شت و دو  یرا پ شیگ
 گرفت ... یم
 وسیخواد گ ینرفته ...؟ دلم نم ادتیسالم .... مهرداد قرار مون که  »

ض یزیفعال چ  یتو... برا یسندگیکارگاه نو ادیشدم که ب یبفهمه اگه را
کم با تو آشاانا بشااه تا راحت تر بتونم درمورد تو باهاش  هیبود که  نیا

 ..«. کهیبود که شرکت به اموزشگاه نزد نیم احرف بزنم ... بهانه ا
و خوش حالتش  مانینه چندان پرو پ یموها انیبه م یدساات مهرداد
ش شن یقی، نفس عم دیک و یآن کرد، در حال یهم چا  ینگاهش به ر
 :نرم و ارام جواب داد یخانوم ثابت مانده بود ، لحن یگل دیسف دیپرا
و رد نکهیا یمرام به جا خوش»  ایب نیاز ماش یکن فیسفارش هات ر
 ...« نمتینظر بب هی، حداقل  نییپا
و یخانوم لبخند یگل ه در ب شیها یلبش جان گرفت و خسااتگ یر

شد نگاهش را تا طبقه  ادهیپ نیاو داد از ماش یشد ...دل به خواسته 
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شاند ... لبخند مهرداد هم با د ی او جان گرفت و زنده  دنیدوم باال ک
هم با  سویتکان داد ...گ یدست شیبرا یه نرمشد ....و از پشت پنجره ب

ش یلمامان گ دنید صورا ادهیپ نیکه از ما ش تمام صبر نکهیشده به ت
 با افسانه گذاشت و هول شیها یپر حرف انیرا به م یچیشده نوک ق

 و گفت: دیافسانه را ب*و*س یو دست پاچه گونه 
برم مامانم اومده دنبالم فکر کنم خونش به جوش  دیمن با افسااانه»

 ...!«شده  ادهیپ نیاومده که از ماش
که  یافسااانه نشااد و دوان ، دوان در حال یهم منتظر خداحافظ گرید

اش  یخورد به ساامت مامان گل یساابز رنگش در هوا تاب م یکوله 
 .... دیدو
اب ا تکه کوله اش جلوتر از خودش در هو سااویگ دنیخانوم با د یگل
دوم پرواز کرد و مهرداد را  یخورد ،نگاهش را به سمت باال و طبقه  یم
شت پنجره ا دید برنم ستادهیکه همچنان پ شم از او ر دارد ....! پ یو چ

که فعل و فاعلش جا به جا بود  ییعجله و شااتاب زده با جمله ها
 گفت:

ال دنب میبر دی.. االن باادیداره م سااویقطع کنم گ دیمهرداد من با »
 ...« رمیگ یخونه بگردم شب سرم خلوت شد تماس م

ش یقینفس عم مهرداد صدا دیک ش شینفس ها یآن چنان که  ت از پ
 شد : یم دهیتلفن هم شن



                
 

 

53 

 باغ سیب

کردم ...گل پر لج نکن طبقه  یکمکت م یداد یکاش اجازه م یا»
 ....! «یلب َتر کن هیافتاده ، فقط کاف یما خال یدوم خونه  ی
 وساایفعال خداحافظ ، گ امیاز لطفت ممنونم خودم از پسااش بر م »

 «اومد...
به  شهیمثل هم سویگ رد ، خلع صالح استفاده ک یلبخند برا یاز حر

و ییسالم بلند باال  دیو ببخش پشت پرتاب یصندل یداد و کوله اش به ر
 کرد : فیرا هم رد شیها
ه چند تا نکردم افسااا یپر حرف یلیخ دونمی... مدیببخشاا دیببخشاا»

م کدوم به دل چیرمانم اساتفاده کنم ه یداد تا برا شانهادیموضاوع پ
 «نشست ....! 

گاه میخانوم ن یگل ها ین نه  که از گرما  یبه گو خت  ندا تب دار او ا
شده و لبخند جزء ثابت لبها خ   زدیکه راهنما م یبود در حال شیسر

پارک ب  نددویبش ابانیخ نیصاادها ماشاا لیو به خ دیایب رونیتا از
 :دیسالمش را جواب داد و پرس

 «رسوندمش ...  یم ییجا هیتا  ادیب یگفت یبه افسانه م »
 یناب و ترو تر تازه م یسااوژه  کیکه ذهنش فقط به دنبال  سااویگ

 اش داد و جواب داد: ینیبه ب ینی... چ دیچرخ
 یحّراف با اون سااوژه ها یدنبالش ... دختره  ادیباباش قرار بود ب »
قام ایکه  شیآبک نه ا ایبود  یانت مان بزرگ  یهمخو ما به قو ل   !...

 ...«خودش عاقل باشه  دیگالب ادم با
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سمت گ ینگاه میخانوم ن یگل و ه سویبه  شور وانه کرد که با   جانیر
حال ها یدر تاب م شیکه دساات فه حرف م ی، ب دادیرا هوا   زدیوق

 یکولر را که خنکا ی چهیاو شااد و در یهم مهمان لبها ی..لبخند
وتاه ک نگید یکرد...و با صدا میهم نداشت به سمت او تنظ یچندان

وتلفن همراهش آن را از  امکیپ شت و با د یر شبرد بردا سم  دنیدا ا
و یلبخند« فخار میم» رد را باز ک امکیشد ، پ یجار شیلبها ینرم ر

 افتاد ... انیجمودش به جر یدر رگها یو زندگ
 [۲۳:۲۵ ۲۱.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

بود از عاشااقانه ها ذهنش ه ک یکم حرف و بابا فرخ یمامان گل یپر
او گوشااه و کنار  یمحو گنگ از چهره  یدوتا خاطره  ای یکیفقط 

هم پر بود البته نه از عاشقانه ....!  شیبود ....!گوش ها دهیذهنش لم
صدا صدا یبلکه از  ِخرِخر کولر  یُخرو پف مامان بزرگ گالب که با 

اتاق هم  یاز پشاات در بسااته  یبه وضااوح حت وکرد  یم ییهم نوا
 شد ...! یم دهیشن

 خوش نوشت : یبا خط شیکاغذ دست نوشته ها ی گوشه
 یکه مامان گل دمیبار د نیاول یبزرگتر شاادم....!امروز برا یقدر امروز»
 نیا یشااود و برا یمتحمل م ییها یخانه چه سااخت یاجاره  یبرا

که تفاوت هر  دمی.! امروز دو دسته آدم دزد.. یچقدر چانه م اهیپول س
از جنس فرشااته با  ییتا عرش آساامان بود ،ادمها نیاز فرش زم کی
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ش ییو ادمها اکپ یتیچشمان و ن ش چیکه پ طانیاز جنس  شمان ان چ
 شان هرز بود....! یمثل اراده و مردانگ

 ...!« دمید یبار زندگ ریرا ز یمامان گل ی دهیقامت خم امروز
و اداشتی دفتر وزانه اش را بست و قلم را هم ر جلد آن سوار کرد با  یر
سراغ مامان گل ییگامها ست ، که  ینرم به  ش سته کنارش ن رفت و آه
و وبرو یر را که  شیکه پاشنه پا ینشسته بود و درحال ونیزیتلو یمبل ر

کرد ... نگاه پرغصه اش را از  یو درشت بود چرب م ریز یپراز ترک ها
چ به پچ پ هیشااب ییاو گرفت و با صاادا یپاو درشاات  زیر یترک ها
 گفت:

 «...؟ شهیم یچ مینکن دایمامان اگه خونه پ »
 گرشید یکشاند و پا نییپا زیم یرا از لبه  شیپا یخانوم، پاشنه  یگل

و  گذاشت و مشغول چرب کردن آن شد: زیم یلبه  یرا ر
 میموند ابونیخ یرا نخور، تا حاال مگه تو زهایچ نیا یغصااه  تو»

به خاطر  یودلم نم میخوب ندار یجا هی یبرا شی...! پول پ خواد 
اشه ناراحت ب المیکه از بابت تو خ ی، جور میبر ییمسئله هر جا نیا

و نکن نها ش نهیا تشی...فکرش ر و م نیکه ما شم و م یر ذارم گ یفرو
و  ...«خونه  شیپول پ یر

صه ها سویذهن گ نکهیا یبرا سشس ست خو یکه دلش نم ییرا از غ ا
و  دلش تلنبار شود منحرف کند گفت: یر
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و ب نیا» صه  یشو ... دلت م الیخ یحرفها ر سمت آخر ق  یخواد ق
و بشنو  «...؟ یبخواب یو بعد بر یمن و بابا فرخت ر

 شیکه دندانها یاش را از ذهنش پس زد و با لبخند یافکار منف سااویگ
 :و گفت او حلقه زد یرا دور باوز شیگذشت دستها یم شیرا به نما

ه ب یاگه مثل مامان بزرگ گالب بگذار یونیکه از خدامه ... مد من»
 ....!«هام  یفضول یپا
ش یخانوم لبخند یگل او زد و دست از چرب کردن پا  یها طنتیبه 

ستمال کاغذ شیپاها یشنه  شت و با د ست ها یبردا  را پاک شید
و و یکرد و نگاهش به ر خ نشست که ر  و درست زیم یقاب عکس فر

سبز وحش ریز خ ف یآباژور لم داده بود ،چشمانش را بست و چشمان  ر
 چشمانش جان گرفت ... شیپ
خ داره م دمید یوقت » و حس  دیکوب یامان م یبه سمتم قلبم ب ادیفر
ند بل یکنم ...! نگاهم به قدمها یقالب ته جانیکردم در دم از ه یم

و من قدرت  اومدیدرهمش که به ساامت من م یاون بود و اخم ها
بود که  یبار نیرسما نفسم رفت ، اول دیرس ی...! وقتمیحرکت نداشت

شت دمشیم کیهمه از نزد نیا شده  انیم ی، اخم در ابروهاش پهن 
 ...! دیچک یسبزش خون م یبود و از چشم ها

و هم پر کرد و  هیاون همون  یقدم به عقب رفتم ، ول هیترس  از قدم ر
وبرو شک ستادیمن ا یر رم س یو مردونه اش را باز کرد و باال ی، چتر م

 دلهره آور گفت: یگرفت و با لحن
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ون ا ریسرما ز نیا یتو یچ یبرا»  یشیم ضیمر یگ ینم یستادیبار
 «...!؟

سمت خم کرد و ا یرا قدر سرش سته تر از قبل گفت: نیبه   »بار اه
سرم بر نم ست از  ...! به یگل یخوایاز جونم م ی...!؟ چ یداریچرا د

شدم قرار داد  سخ کنم و کل یساله  کیخاطر تو مجبور  و ف  یخونه ر
 دایکه با هزار مکافات پ یخسااارت به صاااحب خونه بدم ...!خونه ا

 ...!«کارم بود  لمح کیکرده بودم و نزد
شکهام ون یبا قطره ها ا صورتم خ یبار د و ش یکیکرده بود  سیکه 
 نیک برداشت و شکست ...! اتر ینیچ هی....دلم مثل  دیلرز یلبهام م
و  یعشااق ایدن کیحر  یهمه تند که بهش داشااتم نبود ! نگاهم ر
ش هیو با  دمیازش دزد شتم که برم ... ول دیببخ بازوم  یقتو یکوتاه برگ

ش  یشد و ب رهیچشم هام خ ی...!تو ستادیشد قلب من هم ا دهیک
 مقدمه گفت:

ن مون نگاه ک ی...به اختالف ساان یادیز یلیمن خ یتو برا یگل »
ج  هی،منه  و م یچند نفر یخانواده  هیال قبا ، خر  ساان نی،تا ا دمیر

 یه چبخرم ...! ب نیماش هیخودم  یبرا یحت اینتونستم ازدواج کنم و 
ست صت ایدن ای...!؟ دن یستیدختر که ول کنم ن یمن دل ب  شیپ فر

و مدم ب یر نه او با من خرابش نکن ... از اون خو ئه ،  تا از  رونیتو 
مدام م یگذار یخودت نم ی... ول رونیب یذهنم بر  یجلو یایو 

 ....«برسم  میچشمم ... برو بگذا ر منم به زندگ
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از هم باز مانده  شیگرد شده و پلک ها شیچشم ها جانیاز ه سویگ
 زیباران وجودش را لبر ریان دو ز یعاشقانه  یبود .... حس لحظه ها

به ر*ق*ص درآمده بود  شیر صااداکه د یجانیکرد ...با ه یاز خوشاا
و و یسرش را از ر شت و نگاهش را به ن یمامان گل یباز رخ او  میبردا
 داد و گفت:

خ  یناب و عاشااقانه ا یمامان چه لحظه ها یوا » و با ، بابا فر ر
به کرد  ...! دیتجر

صدا یگل اما شن سویگ یخانوم  شته محو  دیرا ن و غرق خاطرات گذ
خ در گذشته پرواز مچمنزار سبز چشمان ع یتماشا  کرد یاشر فر
 [۲۳:۲۵ ۲۱.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

را دوره کرده بود که همه را خط به خط تا  شیها ی... انقدر عاشااق
ب نیاخر  ازحفظ بود .... یسطرش را مثل جدول ضر
خ م » گفت و من  یم ییکردم ... اون از جدا یم هیگفت و من گر یفر

به موها یم*س*ت عشاار چشاامها خوش حالتش  یاون بودم و
و به ساامتم خم کرد و  اوردیکردم ، عاقبت تاب ن ینگاه م و ساارش ر
 گفت:

ون امیشده دختر دن امی...!؟ چشم هات دنیکن یم هیچرا گر » و بار  یر
 «نکن....

خ د دیهام به هر هر رساا هیگر و با مشاات  اوردیتاب ن گهی... و فر
 محکم به درخت کنار دستش زد و گفت:
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ون یچشااما نیدال مذهب ... با ا » ام نکن... من که  وونهید تیبار
و به من نم دونمیم  یادیز یلیاز ساارم خ دونمی... من که م دنیتور

و حداقل به دلم بدهکارم  یکی نی....! ا تیخواسااتگار امیم ی...ول ر
به خدا  یافتاد ... ! ول نیخورد و به زم زیل یکی یبار برا نیاول یکه برا

و گرفتم عطا یقساام ،وقت و به لقاش م نیا یجواب نه ر  یشااهر ر
و نیمونم تا ا ینم گهیشهر خودم ... د گردمیبخشم و برم  جور دلم ر

ون  ...!« یبلرز
ر از عشاا یادگاریکه  سااوینرم و مواج گ یبه موها یخانوم دساات یگل

 وادامه داد: دیکهنه اش بود کش
و فردا برات م هیبرو بخواب بق یاگه خسته شد »  ....« مگیاش ر

پا گوش بود حلقه  یا غهیچه صاا گرید خواب تا   یبود ... او ساار
باوز و ینرم مامان گل یدستانش را دور انه ش یتنگ تر کرد و سرش را ر

 او گذاشت و گفت: ی
و بگو.... هیشهرزاد قصه گو بق »  «اش ر

 [۰۴:۳۵ ۲۳.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سرت یگل شه  یخانوم با ح شده بود ن یپنهان که گو فس دلش تلنبار 
 یموها انیشود و دستش را به م نیتا خاطراتش ته نش دیکش یقیعم

 برد و گفت: سوینرم گ
خ» هام  یو من با لجباز یساار قولش موند و اومد خواسااتگار فر

شنوه و  و ب مامان گالب و داداش  یتنه جلو هیاجازه ندادم جواب نه ر
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شا وخانواده  سشر کردم و  نهیس ستادم،یا یو مادر یپدر یگر و  ام ر
و م خ ر به  یگفتم من فر  یاحمقانه و بچه گانه ا یخوام و از هر حر

 ...! گهید یفکر یغذا هزار تا ب وردناستفاده کردم ،مثل نخ
به اساامان بود ...  نیدوختن زم یمن قصااه  یلجباز تیحکا

سته  نیهمون قدر محال و دور از ذهن...! اما من ا و کردم ... در کار ر
خ عاشر هم بود در  ینیبب دیبا یو عشر مقدسه ... ول میکه من و فر

و از دست م ییها زیچه چ یریگ یکه م یقبال عشق  ... ! یدیر
ضا یها یلجباز فیبزرگ گالب حر مامان شد و عاقبت ر  تیمن ن

شنا کردن هنر ن انیخالف جر» داد و گفت:  ستیو دور ن ستیآب 
وز و بخور یلجباز که چوب یر  ...« یهات ر

، عموم ها و عمه هام بهمون پشاات کردند ....  میپدر ی خانواده
و خط کشاا یخانواده  چون مامان  دندیمامان گالب هم دورمون ر

و یگالب به خاطر من تو  ... ستادیهمه ا یر
خ هم راضاا یخانواده  یحت خ برا یفر بار فر به اج ند و   ینبود

 گذاشتند ...! شیپا پ یخواستگار
خ  یعشار شاد و اون هم جلو میمن بود تسال یهم که دلش پ فر

 ... من دندیشد که همه ازمون بر نیسشر کرد و هم نهیخانواده اش س
خ مثل ا ها تو یب نیو فر کار  بدون  میمحضاار عقد کرد یکس   ،

بدون ا یجشاان عروساا باشااه ... و تنها  نکهی، لباس عروس تنم 
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شم عقد ما ، مامان گال یشاهدها شا با اخم  ونیگرب بود با چ و گر
خ و مادر و پدر معلولش ...! یدرهم و خواهر ها یها  فر

س عاقبت زو ر سم دمیمن به ار شدم زن ر شرع یو  خ ...وقت یو   یفر
ستش تو یگرما ست تازه باور کردم که همه چ ید ش ستم ن موم ت ید

 تازه مشکالت ما شروع شده ...! نکهیغافل از ا یشده ول
شا شده بود که اخر اوردینطاقت  گر  پس انداز نیو هنوز درس تموم ن

شت و با  شد و د یچمدون راه هیمامان گالب را بردا بت  هم  گهیغر
وزها تنها  یبرنگشاات ... وقت خ شاادم مامان گالب اون ر من زن فر

سفره  یگفت دلش نم یکرد و م یم یزندگ سر  ش یخواد   نهیداماد بن
 گذاشتم ... ی... و به من به خواسته اش احترام م

سخت من بازهم کنار  یزندگ یو کم و کاست ها یها یبا وجود تمام 
بون خ خوشاابخت بودم مرد مهر ...  زدیبودو قشاانگ حرف م یفر

 یدسااتش تنگ بود و م یعاشااقانه اش پر بود ول یگوشاام از نجوا ها
سه تا خواهر  ستیبا ج  شت و پدر معلول و  یکه تو یخر خونه دا

و بده و براشون پ  ول بفرسته ...مادرش ر
شتم و ا یموضوع هم مشکل نیا با و از قبل م نیندا ستم و ر یر وا دون

 ... خواسته هام رندیقرار بگ قهینبود خانواده اش به خاطر من در مض
و کم کردم و با خودم م شه م نیگفتم هم یر سم تموم ب سر  رمیکه در

 کار ...
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و ال یو ازار ها تیبا اذ یحت و که من ر تند دونس ین نمپسرشو ریاونها ر
د شاا یم بشااونینصاا سااتیبا یم یکردند عروس بهتر یو تصااور م

خ به جون م یمشکل و به عشر فر  ... چون دمیخر ینداشتم و همه ر
برابر سخت تیخاص  ..«.هاست  یعشر تحمل کردن و تاب اوردن در

و سویگ شت به ن یمامان گل یشانه  یسر از ر ره رخ او که قط میبردا
سراز یها شک از آن  سته لب زد  رهیبود خ ریا  یمامان گل:» شدو آه
 «...!؟ یکن یم هیگر
خانوم که از گذشااته با شااتاب به زمان حال پرتاب شااده بود  یگل

و شیاشکها باره سر اورا ر  ییشانه اش گذاشت و با صدا یرا پس زد و دو
 گفت: دیلرزیکه م
و تموم کنم  یچی.. هسیه » صه ام ر نگو فقط گوش بده ... بگذار ق

».... 
خ بود برام  نیها خوش بودم هم یسااخت نیوجود تمام ا با» که فر

شدم ...خوب  نکهیکرد تا ا یم تیکفا و باردار  سوم تور خ ف ادمهیماه  ر
حال دیشاان یوقت و یاز خوشاا و یر و ر ند نبود و من ر هاش ب  یپا

چرخوند ...به خاطر مشااکالت  یدسااتهاش بلند کرد و دور خونه م
شدم از دان یدوران باردار ا به ب رمیبگ یلیتحص یمرخص شگاهمجبور 

خ د ایدن بدم و من خونه  لیاجازه نداد که ادامه تحص گهیاومدن تو فر
ش خ ازمن هم لجباز تر بود و مرغش  نین شت ...هر  هیشدم فر پا دا

 د ...ش یم شتریما هم ب نیب یگذشت اختالف ها یم شتریچه ب



                
 

 

63 

 باغ سیب

بعد از او مشکل اختالف مون به خاطر دانشگاه ر نیاول فتن من بود و
...!  دیرس مونیمسائل زندگ نیتر ییو کم کم دامنه اش به جز یپول یب

سال هم نکش یخوش الف اخت ریعم یعشر نتونست دره  دیما به 
شده فکر م یسن ساب  و پر کنه ... اون پخته و ح از کرد و من پر یما ر

اداره که همکاران  یها یمهمون یپروا بودم ...! تو یب یشااور جوون
و دعوت م خ ر  یم تمیاذ یلیدارشااون خ یمعن یکردند نگاهها یفر

بوط ز یکرد و حرفها و م یادینا مر  زدم ... یو دم نم دمیشن یر
 یکرد نم دایتو ادامه پ یمن و پدرت تا چهار سااالگ یمکش ها کش

خ یما نبود ، ول نیب یعشااق گهیو د میگم ازهم متنفر بود اطر به 
شکالت زندگ شر و عالقه مون هم کم رنگ  یم و اختالف هامون ع

به خ هی نکهیشااده بود ...تا ا وز و لوس م نکهیا الیر و  کنم یخودم ر
و م ادیاون هم م و برداشااتم و به قهر رفتم خونه  ینازم ر  یکشااه تو ر

 مامان گالب ....
خ وز اومد و منه خوش خ فر ناز  یکردم برا یتصااور م الیبعد از سااه ر
 کردم ... یشتباه ماومده اما ا یکش
 [۰۴:۳۵ ۲۳.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

شه شب م» وگفت: ستادیکوچک مامان گالب ا اطیح ی گو  وادخیام
ستان د شهر و به ز...« ضشیپدر مر دنیبره  انداخت و با  ریسرش ر

 نهتویجنگ اعصاااب نم نیو ناقص گفت که به ا دهیجو یجمالت
 «ادامه بده و درخواست طالق داده ... 



wWw.JustRoman.iR  64 

 

جا ختم  نیعشاار به ا نیشااد عاقبت ا یمونده بودم باورم نم مات
شه ... بهم گفت:  یمخانواده اش بر شیبعد از طالق همراه با تو پ» ب

 ...«گرده 
و م تا خ ر ستم حرف یشناختم و م یساعتها منگ بودم ، فر که  یدون

ساو شب تا خود  ی...به مامان گالب حرفهیبزنه با عمل م نزدم و اون 
و شم ر شتم ... به خاطر تو پا به جهنم هم م یصبح چ  یهم نگذا

خاطر خوشاابخت به  حال بود  و  شیخودم از آسااا یگذاشااتم و م
 تو دست بردارم. یخوشبخت

فت تا ه تایو من نها یو اون بزرگ بش نیدست ا ریز خواستینم دلم
و داشته  تونستمیم یسالگ  باشم ...!تور
خ کوک م یگرفتم که به هر ساااز میشااب تصاام همون  هکنیکه فر

صم و هم شتم خونه ... ول نیبر*ق* وزگا یکه افتاب دراومد برگ ر با ر
وز پل دیساااز من نر*ق*صاا راه زنگ زد و خبرو  سیو ظهر همون ر
خ هم مسافرش بود بهم داد ... یتصادف اتوب*و*س  که فر

شن یوقت و ایدن دمیخبرو  و پ یر شد ... تور  مامان گالب شیسرم اوار 
وز تو یگذاشتم و خودم راه خ دو ر بود و اجل  مارستانیب یشدم .. فر

وزسااوم فوت کرد... خانواده اش که از اول هم دل  مهلتش نداد و ر
ش شتند ق یخو شد  دیاز من ندا و هم زدند و رفت و امدمون قطع  تور

وز تا ه و هم مادرت، کمرم االن من شاادم هم پدرت  نیم...از اون ر
و خم کردن تا قامت تو افراشته بشه ..   «ر
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سر خم کرد و به احترام  یحلقه ها سویگ شک چشمانش را پس زد  ا
سم مادر یمادر ش یکه به ر شت به تمام خو کرده بود  ایدن یها یپ

و شیدست او را تا امتداد لبها ت او دس یبرجسته  یرگها یباال اورد و ر
دانست  یوقت نم چیقسمت ماجرا را ه نیکاشت ... ا یب*و*سه ا
صور نم شر ب یو ت س یومادرش به پا پدر نیکرد ع  هدیطالق هم ر
 باشد ...!

و یها رقم م نیاول شیامروز برا ییگو ست از دور باز مامان  یخورد ...د
 شیداشت صدا یکه سع یو درحال دیجدا کرد و به سمت او چرخ یگل
 بلند نباشد گفت: یلیخ
و نم نیمامان من ا » مامان گالب  یدونسااتم ،حت یقساامت ماجرا ر

ه ک دیزد یاز بابا حرف م یجور هی شااهینگفته بود ...هم یزیهم چ
و ل  ...«دونستم  یو مجنون م یلیمن شما ر

به تو حرف » مان گالب  قت از ا چینزد ...چون من ه یما  نیو
ثان یموضااوع بهش حرف نداشااات از اختالف  یلیدل ینزدم ... ودر

و نسبت به پدرت خراب کنم ...هامون برات   بگم و ذهنت ر
 که من عاشاار پدرت قتهیحق هی نیاگه فوت شااده باشااه ... ا یحت

...  سااتین یکاف یزندگ یعشاار برا یطور ول نیبودم اون هم هم
و که برات گفتم قصه آخر شب نبود تا تو خوابت بگ ییزهایچ  ای رهیر

و که م به تج هیدلش  یتو یشنو یحوصله ات سر نره...! هر قصه ر ر
و ازش درس  یعاقل باشاا دیبااساات ، فقط به قول مامان گالب 
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ه خدا و اگ ادیکنکور م جیخدا نتا دیبه ام گهیدوماه د یکی...  یریبگ
سرها یریو م یشیخوب قبول م یجا هیبخواد  شگاه اونجا با پ  یدان

شنا م یادیز شا یشیا شد ارتیهم بخت  دی...  شقم هم   یبود و عا
  رهیبگ میخواد دخترم چشم و گوشش باز باشه و عاقالنه تصم یدلم م
» ... 
چرا که اعتراف به  دادیاش نشااان جسااارت م یبه مامان گل دیبا خب

س ست واز هر ک شجاعان ا شتباه کار  سی...!م ستیساخته ن یا  تخوا
بان ب  نشد و یاما مجال اوردیجمله اش را بر سر ز

 شیاچشم ه سویوم ، گخان یتلفن همراه گل امکیپ نگید یصدا با
موقع  نیا ندیکج شد تا بب شیها یصدو هشتاد درجه به سمت فضول

س شگل و فداکارش پ یبه مامان گل یشب چه ک  یگل یداده ول امیخو
و یخانوم ترو فرز تر از او جلد برداشت با  زیم یتلفن همراهش را از ر

و ب میاسم م دنید  او گفت: هفخار ر
ود تر از خواب  هی، حداقل  یندار برو بخواب فردا که کالس پاشو کم ز

و خوش نم زرنیپ نیشااو کمک ا داریب پا دردش  نیبا ا ادیبده خدا ر
 ...«ناهار درست کنه 

 یاراضن ی،چشم زدندیچشمش بال بال م یجلو شیها یفضول سویگ
به خ با شااب  تاه راه یریگفت و  تاقش شااد و گل یکو خانوم  یا

 یداشت عمد نیقیکه  سویگ یشل و وارفته  یچشمانش را از قدمها
 را باز کرد : امکیاست گرفت و پ
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دونم خوام ب یم یحرف بزن یتونیم ریسالم خانوم .. شب شما به خ »
 «...؟یکن دایخونه پ یتونست یکرد کاریچ
او جا مانده تا از مخاطب  شیپ ساویگ یدانسات گوش ها یاو که م و

 پشت خط او با خبر شود جواب داد:
.. . دارهیب سااویحرف بزنم گ تونمیاالن نم ریشااب شااما هم به خ »

 «شب خوش... میزنینکردم . فردا با هم حرف م دایخونه هم پ
 یاشتبهد سیبرخاست تا به سمت سرو شیرا ارسال کردو از جا امکیپ

 و غرق آرامش شد : دیاز مهرداد ترو تازه از راه رس یگرید امیبرود که پ
زو»  «خوش. . شب نمیامشب خواب تورا بب کنمیم ار

شت و  یهرچند کم رنگ اما واقع لبخندش سمان بردا سر به ا بود و 
 زمزمه کرد: رلبیز
و بب شیمنم رنگ اسا شهیم ایخدا »  «...!؟ نمیو ارامش ر

**** 
 [۲۳:۰۰ ۲۵.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ییدلخواهش بود آن هم نه هرجا لولهیق کیاز ناهار ظهر جمعه  بعد
!.... 

که و بل ها یر که او هم  یپا مان بزرگ گالب ،  ما شل  نرم و ت
ست ها او به گردش در  یموها انیرا نوازش وار م شیسخاوتمندانه د

سب مثل خنک نیریش یو رخوت اوردیم س یهندوانه  یو دلچ  یتانتاب
ا ابد حس ت نیخواست ا ینشاند ...! آنقدر که دلش م یپوستش م ریز
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ست ریو ز نابمحبت  نیکند وم*س*ت ا دایکش پ شم یپو  یانبا چ
ست ونرم و چروک او را بارها و بارها دوره کند  یباز ، نوازش ها مهین د

!... 
شمانش ی، قدر یمامان گل ی قهیِقرِقر تلفن همراه عت یصدا با  چ
 ییو خوش آمد گو دییکه بفرما دیشاان یاو را م یباز کرد ،صاادا مهیرا ن
 کرد ...! یم فیمخاطب پشت خط رد یرا لفظ قلم برا شیها

به ساامت  یکانیحواسااش مثل پ زویت شیخانوم گوش ها گالب
 اش را به اطراف یریکه باد بزن حص یدخترش پرتاب شد...! و درحال

وساار یرا قدر سااویتا خودش و گ دادیتاب م  یخنک تر کند ، پر ر
 :دیو پرس دیاش را به پشت سرش هول داد ، گردن کش یا روزهیف
شاال رهیمادر...؟ خ هیک» سه ان  ستگار وا  ی تحفه نیا یله نکنه خوا

 «...!؟یزدیجور لفظ قلم حرف م نیشده که ا داینظنز ما پ
...! خب او  دیخوابش هم پر مچهیاساام خواسااتگار امد ، همان ن تا

خدا ُخلقش کنار  شااهیکه هم یهم مشااتاق بود تا بداند ، مامان گل
منار  یچه کساا یرا برا شیها ییگو مدۀتنگ بود خوش  شیاخم ها
 کرد...!؟ یم فیهم رد
ضافه  هرچند سش به ا شش دونگ حوا سته بود ، اما   یچشمانش ب

 : دیچرخ یآن دو م یمکالمه  یپ شیگوشش ها
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ستگار ن » سمش  یاز همکار ها یکی...  ستینه مامان خوا اداره بود ا
شده و اومده بخش  شهیم یوچند ماه یشاکر رایسم ستخدام  که ا
رگان  . کنمیم که من کار ییجا یباز

از  ییزهایچ هی لیکمکش کردم همون اوا یلیگرفتن کار خ ادی یتو
سرش حرفه یاز وقت یبراش گفته بودم ول سویشما و گ شت   یاکه پ

بوط زده م برم باشااه ... چند  ادیخواد ز یدلم نم گهید شااهینامر دور و
قت پ ماره تلفن همراهم را خواسااات و من هم تو شیو  یشاا
با ودر  یزنگ زده بود که بگه عصر همموندم و بهش دادم االن  یستیر

 ...! نجایا ادیحول و هوش ساعت پنج م
ما زا عال یکه سر یداد و در حال یخانوم چشمانش را درحدقه تاب گالب

 داد گفت: یتکان م دییتا
و دهیخداساات ... ند بیمادر ، مهمون حب یخوب کرد »  یو از ر

و داره ، البد  تینکن معصمردم قضاوت  یحرف دوست و دشمن ر
شون کنه برا نهیبب سویخواد گ یم و ن سر عم یبرادر یو اون ر و  ییوو پ

و  که ِهلک سااتین کاریب ی.... وگرنه کساا یبرادر شااوهر دونمیچه م
و  ی نهخو ادیِهلک بعد از ظهر جمعه ب وز هفته ر همکارش که پنج ر
 ...!«از صبح تا عصر وردلشه 

 سویگ یبرهنه  ینوک باد بزن به شانه را گفت و با  نیخانوم ا گالب
و و ها یکه بند تاپ ساابز رنگش به ر ر خورده بود ِتپ ّتپ  شیباز سااُ

به ا  کوتاه زد و گفت: یضر
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به خواب نزن نخود چ » و  و بزرگ کردم ،  یخودت ر .... من تو ر
 !«ها ....  یکن یم دایخواهان پ یدار واشی واشی
بازهم  پنهان کرد و شیخنده اش را پشت حصار لبها یبه سخت سویگ

ش شیها یفضول یخودش را به خواب زد تا بلکه دامنه  ستره تر  ود گ
!... 
وزمرگ یها یهفته دوندگ کیخانوم خسااته از  یگل دلخوش به  یر
وز جمعه بود و حاضاار نبود آن را با دن نیهم  ییایخواب بعد از ظهر ر

و یعوچ کند ...کوسن مخمل  یمبل را برداشت و ب یو چهار گوش ر
 ریو آن را ز دیرفتن به اتاق شااد و همان جا کنار مبل دراز کشاا الیخ

شت و دل به خنکا سالن که همچنان ِخرّخر  یسرش گذا باد کولر 
را  شیاش گره زد و پلک ها نهیرا هم جفت س شیکرد داد ،دستها یم
و  هم انداخت : یر
جا رایساام » تا اون ند و دونم و خودش گفته ،  یکه من م ییتک فرز

 «مجرده و شوهر نداره که برادر شوهر داشته باشه .... 
خانوم شما قصد و غرضش حکما  رایسم نیبشرس ... ا رزنیمن پ از»

 ....« هیهمون خواستگار
 و ادامه داد: دیکش سویبه سرو گوش گ یدست سشس

که  یگفت یخانوم م رایدوسااتت ساام نیکاش به ا ی، ا یگل گمیم »
ششز یهنر چیا هدختر م  یو گلدوز یاطیبلده ، نه خ ینداره ...! نه آ
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بون داره و فضااوله و تو ی...! ول هر  یدر عوضااش تا دلت بخواد ز
 ..!«.توش باشه اون جا بمونه  یزیکشه تا مبادا چ یسرک م یسوراخ

ند ، ساارش را از  نیاز ا شیب اوردیتاب ن گرید به خواب بز خودش را 
و که بند تاپش  یگ گالب برداشاات و درحالنرم مامان بزر یپاها یر

و فیبال تکل و یر ا به ر شیپخش و پال یرها شااده بود ، موها شیباز
 گرد گفت: یداد و معترچ با چشمان یگوشش جا

مان بزرگ ا » ما ما هم  نیعه ...  حاساان خوب دارم شاا همه م
سب ششز دیدیچ د ...! مگه عه یدونم گلدوز یو چه م یاطیو خ یبه آ

ک دختر خوب ا که مال هایچ نیقجره  که  ز بت  جا باشاااه ...؟از ن
ک انتخاب دختر فرق م یبرا میبگذر  التیکنه و تحص ینسل ما مال

و م یو توانمند  ...!«زنه  یحرف اول ر
و گالب ش دیکوب سویگ یپا یخانوم با باد بزن ر شمان ُبراق  ده با چ
 گفت:

با » به ...! آدم  به خو باشااه ....مگه شااوهر خودش ع دیخو اقل 
و گاز بزنه و س یلیقرار مدرک تحص چارتیب دکتر  بشه ... خانوم ریتو ر

ش شوهرت بر ب دیبا یو مهندس هم که ب شکم   هی... انهی یایاز پس 
 درس یغذا
 [۲۳:۰۰ ۲۵.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ه ن ایشااوهرت  یخانواده  یجلو یبگذار یبتون دیبا یو حساااب ت

... یساار هم کن یسااتیبلد ن مهیخوشاات ق هیگم  ی...!؟ دورغ که نم



wWw.JustRoman.iR  72 

 

بون دار یعوضااش به قدرت ج...!حاال که د یخدا ز  هگیقد اتوبان کر
تاق و ا یتو یصابح تا شاب بَچش نکهیا یبه جا یدرس و کنکور ندار

ست خودم ا ای...! ب یسینوب«ور ،ور » قلمدون  رزایمثل م ه س نیور د
ش و ا ستون ر ش یامرزیخدا ب هیبدم ، بلکه  ادتی یشزماه تاب ت سرم پ

ش رهیلقمه نون م هیسحر دنبال  یبگذارم ، مامانت که از کله  ب از و 
و  نیگرده و وقت نداره ا یجنازه بر م یخستگ  بده ادتیکار ها ر

 دانساات یدو عادت کرده بود و م نیا یخانوم که به کل کل ها یگل
بان هم بر م ند را باز ک نشیساانگ یآنکه پلک ها یب ندیایاز پس ز

 گفت:
ستگار ن رایسم دیترو خدا تمومش کن » رف ... اگه ح ستیبه خدا خوا

و ازش که نگرفتن صبح تا شب ور دل  یخواستگار باشه خب اداره ر
سر رفته م  ییاو ج رونیخواد از خونه بزنه ب یمنه ... البد حوصله اش 

 ...!« دهیجا به فکرش نرس نیبه جز ا
 مامان بزرگ یبرا یروزیرا به نشااان پ شیابر وها یدو لنگه  سااویگ

و یکرد و لبخند نییگالب باال و پا  خواساات یلب نشاااند و م یر
ستگار کجا پ نیا دییبفرما دیبگو ه مامان شود ک یم دایدوره زمونه خوا
 اش آمد: یشوهر یافکار ب انیقدم شد و به م شیپ یگل
ود ا » شما هم به زاد و ر شته باش و  یدختره کار نیمامان لطفا  ندا

شجره نامه اش برا ر دخت نیا ادیبمونه ... من ز یخودش باق یبگذار 
و نم  شناسم و دوست ندارم یر
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 ....« میبش یبا هم ندار و باج ادیز
و گالب و یخانوم دلخور شد و ر به سمت  یتُرش کرد و ر از او گرفت و

 سرش را چرخاند ... گرید
ه ش ینم دایپ یعطار چیه یمغازه  یکه تو یزنیمادر.... حرفها م وا»

ود مردم چه َدخل شه  دیبه من داره ؟ آدم با ی، زاد و ر خودش عاقل با
»!... 

تاب دلخور سااویگ را نداشاات و  شیمادر بزرگ خوش عطر بو ی، 
فت آن را پ حث را گر نه گوش ب ندیماهرا حال چا به  یکه قر یو در

 داد گفت: یگردنش م
 بهش ساار کوفت یقلمدون که ه زایم نیا نیگالب خانوم حاال بب »
بشااه ،که همه براش ساارو دساات  یچه آدم مشااهور ندهیدر آ یزنیم

 ...«بشکنن 
و سااشس باره ر مامان بزرگ گالبش  ینرم و ُتشل یپاها یساارش را دو

جا بود و از  ایدن یجا نیدلخواه تر شیکه برا ییگذاشاات ، همان 
 ..دادیجان م شیدوستش داشت و برا یبچگ
وخان گالب ز ته ا ینیآم یشانه اش سوار کرد اله یوم هم بند تاپ او را ر

ساز به باق امدنیهم تا ن سویدل گفت و گ سر   ی ولهلیق یمهمان درد
 . دیاش رس یتابستان
 [۲۳:۵۰ ۲۶.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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وش خ یبود ... خوش قد و باال و با اندام ییبایدختر ز یشاکر رایسم
 بود .... یدختر به جا و خواستن نیا زیتراش ، اصال همه چ

 خوش فرمش ، خنده ینیاش گرفته تا لبها و ب یصااورت جو گندم از
و خوش دوخت و  کینشست و لباس هاش ش یهم به دل م شیها
رز که به پ متشیمارک دار بودند ...! درساات مثل عطر گران ق نایقی

 دیکه برند دارند و با یین عطر هابود ، ازآ دهیچسااب سااویگ ینیب یها
 ...! یکن اختپرد ینجوم متیق سشیهر پ یبرا
 یجلوتر از خودش همراه دسااته گل وارد خانه  رایعطر ساام یبو

ها شااد ،آن چنان که گ  یشااتریعطر ب نکهیا یبرا سااویکوچک ان
شامش جا سوس مجبور به ف یدرم شد  نیف نیدهد به طور نا مح

!... 
بت البالو را قدر وانیخانوم ل یگل به ساامت او  یخوش تراش شاار

ودبانه م ینباشد ول یخودمان یلیداشت خ یکه سع یهول داد و با لحن
 گفت:

بتتون م دییبفرما یخانوم شاکر »  ...« هاش آب شد خی دیکن لیشر
و یلبخند رایساام ها یر عه ا یلب ند و جر از  یخوش فرمش نشااا

بتش را نوش  و نگاهش به سمت او برگشت : دیشر
وز تعط یمعذرت م یسرمد خانوم» شما  لیخوام مزاحم استراحت ر

 دویدیمدت کش نیا یکه تو یتشکر از زحمات یو خانوم والده شدم برا
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ود تر از ا دیبا د،یداد ادیبه من کار   چیو ه دمیرساا یها خدمت م نیز
 ...«مدیند یبعد از ظهر کسالت بار تابستون هیبهتر از  یفرصت
داد و نگاهش به سمت گالب  شیبایبه چشمان خمار و ز یتاب سشس

 خانوم برگشت و ادامه داد:
جون  سویگالب خانوم و گ ارتیز یبود برا یتشکر فقط بهانه ا البته»

 ...« دیازشون برام گفته بود یکه مختصر
خ م یطبر عادت که هرگاه فکر سویگ خورد و گوشه  یدر سرش چر
سمت باال کج م ی سم رهیشد ،خ یلبش به  ه او را رفتار خانومان رایبه 

 یهم قاط یخاص یزد و عشوه  یکرد که لفظ قلم حرف م یبرانداز م
 بود....! شیجمله ها

شااته و گُ  دیبا نایقیو رفتار خانومانه  ییبایهمه ز نیبا ا یدختر خب
 از جنس مذکر داشته باشد ، ییُمرده ها

نکرد ....! چرا که مامان بزرگ  دایبسااط پ ادیافکار ش ز یدامنه  البته
 از او چشم بر یخوشش امده بود و لحظه ا یحساب رایگالب که از سم

شت عاقبت تاب ن ینم د که خاص خودش بو ییو با ترفند ها اوردیدا
اش را به اطراف  یریکه باد بزن حصاا یساار بحث را بازکرد و در حال

 داد گفت: یتاب م
و »  من یکنه اگر گرشااا یدم حض ما ییبه به ... ماشااالله چه برو ر
و واسااه  رانیا  یخواسااتگار نمیکردم بب یپساارم نشااون م یبود تو ر

 «مادر...!؟ یندار یزیچ ی، نامزد ی،خواهان



wWw.JustRoman.iR  76 

 

را  اریساام یدانساات تا مامان گالبش شااجره نامه  یخانوم که م یگل
دارد مودبانه اما هشاادار دهنده کوتاه  یدساات از ساار او برنم اوردیدرن

 گفت:
 «گالب لطفا... مامان »

و بایز یرا پس زد و لبخند شیابرو ها انیم فیاخم ظر رایساام  یبر ر
ست یلبها شاند و د شده  یهم به موها یخوش اب و رنگش ن مش 

 داد : هیبه مبل تک دیاش کش
شما به من لطف دار »  تمسین یفیاونقدر ها هم تعر دیگالب خانوم 

 «ازدواج هم ندارم... الیمن هنوز مجردم و خ
زو دارند رخت  یخوشگل نیاوا .... چرا مادر دختر به ا » پدر و مادرت ار

 ... « نندیبه تن دخترشون بب یو لباس عروس
 هر دیجا داد که از د شیابروها انیم یبار آشااکار اخم تلخ نیا رایساام
 آرام جواب داد: یآنها پنهان نماند با صدا یسه 
و داد به شااما و پدرم ک شیمادرم سااال پ » به مادرم  یلیه خعمرش ر

سته بود د و ن نیا یتاب موندن تو گهیواب شت اوردیشهر ر زادگاه  و برگ
پدرم برگشته شهر خودش  یعمه و عموم هام ... از وقت شیتولدش و پ

ضع مال یم یمن تنها زندگ سفانه و  یو نم نداره یخوب یکنم پدرم متا
و میزندگ رحمخا یتونم برا  ...«حساب کنم  شونیکمک ا یر
و یموها صورتش پس زد و با همان لحن ارام  یخوش رنگش را از ر
 و محزونش ادامه داد: نیوغمگ
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سرمد یعنیخانوم  یگل» شتند و تو یلیخ یخانوم   یبه من لطف دا
ود شااونیا یکار کمکم کردند ، اگه کمک ها و  ینبود به ز  دایها کار ر

و بخواه قتشیگرفتم حق ینم  اوضاااع ریچند ماه اخ نیا یتو دیر
و به سخت نینداشتم و ا یمساعد یمال خانوم  یکردم ... گل دایپ یکار ر
شبخته که خان یلیخ شما و گ یخوب ی وادهخو اره جون د سویمثل 

»... 
شه و کنار حرفها زدیصادقانه حرف م رایسم ان پنه یغم هی شیو گو

 یباال یئنامر یمثل آنت سویگ یفضول یلم داده بود و البته شاخک ها
شده بود نگاه شته  مارک دارش انداخت ،  یبه لباس ها یسرش افرا

اشته د ازیندارد انچنان که به کار ن یچندان مساعد یخب اگر وضع مال
ِقرو فر  یاست که برا انیدر م یجنس مخالف یپا نایقیباشد....! پس 

ح کند ...! یتروال ها شیخانوم ناز ناز رایسم یها  درشت خر
و هر  زدید و با ظرافت خاص خودش حرف ممتکلم وحده بو رایسم

 یم لیو تحل هیخودش او را تجز اقیآنها به ساابک و ساا یسااه 
 کردند....

ساار  یکه چند وقت یدر گوشاا یاو را با پچ پچ ها یخانوم گفته ا یگل
بانها افتاده بود و دهن به دهن م شت مقا یهمکار ها م انیز  سهیگ

 کرد ....! یم
نان بر ا و مان بزرگ گالب همچ  یبرا رایباور بود ، ساام نیما

تا قبل  کند و آمده یرقتار م استیگذاشته و با س شیپا پ یخواستگار
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دلش  یو دل تو ندیبب کیرا هم از نزد سااویگ ی، خانواده  زیاز هرچ
ر راست برود س کیخودش را رها کند و  یزندگ یقصه  راینبود تا سم

 اصل مطلب تا بب
 [۲۳:۵۰ ۲۶.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 کند ...! یم یخواستگار یچه کس یرا برا سویگ ندی

شت و ظرف هنداونه  وانیشد و ل خم ستش بردا قرمز و  یرا از کنار د
گذاشاات و با  شیهندوانه برا یآبدار را به ساامت او هول داد و تکه ا

 چرخاند : سویظرافت سر حرف را به سمت گ
نه بخور مادر.... خنکه و ج » و خنک م گرتیهندوا کنه تو هم  یر

 من تازه کنکور یسااوی... گ یمن دختر خودم ی سااویو گ یمثل گل
رنگ سه رهیهم م یسندگی، کالس نو هیداده و بچه درس خون و ز  و وا

ششز نیب ایکه ب یقلمدون زایخودش م ی بف ی....! ا  یاش چندان تعر
ود همه چ هیدختر با استعداد ینداره ول و  یو ز  ...« رهیگ یم ادیر

لب هشدار گونه و  ریوقتش را جمع و جور کرد و ز یب یخنده ها سویگ
 «مامان بزرگ....!» کوتاه گفت:

از هندوانه اش را به دهان برد و ساارش نرم به ساامت  یتکه ا رایساام
 :دیچرخ سویگ
و نم نیا هیعال یلیکه خ نیبه به ....ا » ستم...! من تا به ح یر ال دون
و از نزد سااندهینو هی با دهیند کیر بد نیهم دیبودم ،   یاالن قول 
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و با  کیکتابت چاپ شاد  مخصاوص بهم  یامضاا  کیجلدش ر
و بدم  یبد  ...«تا ُپزش ر

زو خب و یقشانگ یآر رق و برق که ر را نرم به نوازش  شیاهایبود پراز ز
 تامل به یبعد از اندک، ریگرفت لبخند او هم جان دار شااد و عم یم

 قدر فرو دادن آب دهانش جواب داد:
زو ها حت دیبه من لطف دار شما» و خوب م یوصف آر  یحال دلت ر

و حال ر چه برسااه  نه  هاتیک و ، ا ا وز یکی نیر که ر مه  ها زو   یاز آر
زو ، ب نیبه ا دنیتا رس دنمیبشم و م یسرشناس ی سندهینو  اهیس دیاآر

و پر کنم و راه طوالن  ...«دارم  شیدر پ یمشر هام ر
ش از هنداونه را به دهان گرید یلب گفت و تکه ا ریز یان شاالله رایسم

و   شد : سویگ هیبرد و ر
 «درسته ...!؟ یاهل مطالعه و کتاب خوندن هم باش دیپس با »

ست بود اهل مطالعه بود ول خب سش در  یبه لطف مامان گل یحد
تاب ک ییبودند و چند تا یو کم درساا یدرساا شیابهاجانش تمام کت

شه  شتریرمان ب شت ....! گو شد و با  یندا سمت باال کج  لبش به 
 جواب داد: یلحن با مزده ا

شاکر » شر کتاب خوندنم  ستمیمن اهل مطالعه ن یخانوم  من عا
و به نوشتن اختصاص م شتریو عاشر نوشتن ، ب  هیو فعال  مدیوقتم ر

قا یسندگیکارگاه نو و  یآ مهرداد فخار ثبت نام کردم فکر کنم تالبوش ر
ش دهید دهید شما و مامان گل یشرکت کی، نزد دیبا  یار ماونجا ک یکه 
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وزها دیکن صبح تا دوازده ظهر کالس  ی...! ر شت  ساعت ه وج از  ز
 «دارم...
 یرا مهمان پا شیپا کیتکان داد و  یبه عالمت نف یساار رایساام

 ...«نه متاسفانه دقت نکردم :» کرد  گرشید
شت گ یلیخانوم تما یگل سم سویندا شت قطار حرف پ کیکه  رایبا 

ت صحبتشان گذاش انیرا م یچیشود ، ق یمیصم یلیسرش بود ، خ
 : دیچرخ سویو سرش به سمت گ

شو  سویگ » ست کن و ب ییچا هیجان لطفا پا  نیا اتا ب اریتازه دم در
و کش یکه خانوم شاکر ییها ینیریش  «... میبخور دهیزحمتش ر
د هرچن یبود چشاام دهیکه تازه به بحث مورد عالقه اش رساا سااویگ

بلند شاد و به سامت آشاشزخانه رفت و به  شیگفت و از جا یناراضا
و یقر قر تلفن همراه مامان گل یمحض داخل شاادن صاادا  یکه ر

قدم زیم  شیپ یاشااشرخانه جا مانده بود توجه اش را جلب کرد و 
فخار  میم»اساام  دنید باانکه ان را بردارد خم شااد و  یگذاشاات و ب

باال انهنا پ شینگاهش رنگ تعجب گرفت و ابروها« به  و  رد و ک دایر
 «استاد فخار....!؟» لب فقط گفت: ریکوتاه ز
سامان هنوز سوال ها یسرو  ذهنش نداده  یتعجب ها یبه عالمت 

س یبود که مامان گل وو دوان دوا مهیسر ا ششرخانه امد ان را از ر  ین به آ
صله دکمه  زیم شت باالفا شرد و با کلمات یبردا که  یخاموش آن را ف
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ته خم کرد و اهس سویسرش را به سمت گ دیبار یاز آن م یدست پاچگ
 :ردگوشش پچ پچ ک ریز
 ...« ادیازش خوشم نم ریدختر گرم نگ نیبا ا ادیز »

 گفت: یبلند تر یو با صدا دیکنار کش یسرش را قدر انگاه
 ...«ِهل هم بنداز  ییچا یتو »

 ایدن کیماند و  سویبه دست از اششزخانه خارج شد و گ لیموبا سشس
کالس  پیتعجب و عالمت سااوال .... مهردادفخار اسااتاد خوش ت

به  یچ یرا از کجا دارد و برا شیناز ناز یمامان گل یشماره  یسندگینو
 او زنگ زده ....!؟

 [۲۱:۵۷ ۲۷.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شناخته ا ی همه ست  یآدمها پنج حس دارند و البته حس نا هم ه

شم م ش شت یحس هفتم سوی...اما گ ندیگو یکه به آن حس   هم دا
 ...!دینام یم«  یحس فضول» که آنرا 

ک بود تا بداند م و داشاات همان مهرداد فخار  نایقیفخار که  میهال
 یبا مامان گل یبعد از ظهر کسااالت بار جمعه ، چه کار کیاساات 

م ه یمامان گل یداشته است ....!؟ رفتار هول و شتاب زده  شینازناز
ض یبرا یدییمهر تا س یقدر دیبود، با اتشیفر ستیبا  کرد  یار مرفت ا

ش یدو نا گفته ا نیا نیزد اگر ب یمگدار به آب ن یو ب  ای روید دپنهان با
ود م  کرد ... یم یصبور یکم دیفقط باو  دیفهم یز
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صندل یخال یبه جا یرا کج کرد و نگاه سرش سانه انداخت که   یاف
و لشیاش را غصب کرده و تمام وسا  آن هوار کرده بود ... یرا ر

باره با همان نگاه مشکوکش سرش به سمت مهرداد برگشت که  و دو
و پیدر حال تا بود ...حاضاار بود  لشیموبا یصاافحه  یکلمه ها ر

اش را در َدم بدهد تا بفهمد مخاطب پشاات خطش  یاز زندگ یمین
 ....! یگریشخص د ایست  یمامان گل
وانه  ینگاه مین یچشم ریز مهرداد ته کرد ، که ته کالس نشس سویگ یر

شتن بودند به او  یبچه ها  ی هیو برخالف بق شغول نو کالس که م
ل زده و چشم بر نم  کرد: پیتا یگل یداشت ...! برا یُز

ل زده به من چشم  سویدونم چرا امروز گ یگل پر نم » صبح ُز از اول 
و م یبر نم و م ارمیداره ...! تا سرم ر  وقت چیدزده ...ه یباال نگاهش ر

 «کرد...! یپروا به من نگاه نم یقدر ب نیا
 کوتاه ... ی هیآمد آن هم به قدر عمر چند ثان امیپ جواب

سمت کاملت  یاطیاحت یکنم ....؟ ب کاریمهرداد حاال چ یوا » کردم ا
ش و داخل گو  سویگ یبعد از ظهر که تماس گرفت روزیکردم ،د رهیخ یر
و و ر حاال  ی، مطمئن نبودم ول دید لمیموبا یصاافحه  یاساامت ر
 ...« هیدختر باهوش سویحتم دارم ، گ

و یلبخند مهرداد ه بود ک شینشااساات....! از خدا کشیبار یلبها یر
ودتر همه چ  نیکه ب یساااده و دوسااتانه ا یرابطه شااود تا  انیع زیز
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سم ست ، حالت ر شرع یشان برقرار ا  نی...و ا ردیبه خودش بگ یو 
 گام بود ... نیاول
 ارسال کرد: یرا به آن یبعد امیحفظ همان لبخند پ با
ا هم دنج و ب یجا هی میدنبالت تا بر امیم تیامروز بعد از اضاافه کار »

 ...«تماشات کنم  ریدل س هی، من هم  میحرف بزن
سال کرد و تا امیپ  انیبرخاست واز م شیرا هم گرفت ،از جا دشییرا ار

 یبچه ها که سااخت درحال نوشااتن بودند و گذشاات و به نشااانه 
و یدوساات به  یکیکتف  یبه ر کوتاه زد و با  یاز پساارها چند ضاار
 ستادیار او ارفت .... و کن سویگ یکالس وصندل یبلند به انتها ییقدمها
با  آرام گفت: ییصدا و
ستان » شما نقد دا و که تو یخانوم درخشان  و  یر شد ر کالس خونده 

 «...؟دینوشت
که در کالس خوانده  ینه داسااتان یبود، ول یدرحال نقد و بررساا خب

س  یرا نم که علتش روزیتلفن مشکوک د یشده بود ...،بلکه نقدو برر
 دانست ...!

شغول  ریکه نگاهش به ز سویگ ُسر خورده بود و خودش را به ظاهر م
برداشاات و به احترام او از جا یداد به آن ینوشااتن نشااان م  شیساار

 برخاست و محترمانه جواب داد:
 ...!«است  گهیموضوعات د ینه استاد ذهنم در حال نقد و بررس »
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از آن به  یرد یپنهان کرد ول شیرا پشاات لبها شیخنده ها مهرداد
و ب ییشکل انهنا  ماند : یباق شیه باال برار

و که ساار کالس خونده شااد م یداسااتان یمن نقد و بررساا یول »  یر
و ... آالن وقت ز گهیخواسااتم نه موضااوعات د  کالس انیتا پا یادیر

س و که  ینمونده ، نقد و برر ست م کیبچه ها ر  یلو رمیگ یصفحه ا
ر و سا یاریم مونیبعد پنج صاافحه نقد پرو پ یجلسااه  یشااما برا
مهرداد  یکالس ها دیق ای...  یرندا شااتریو دو راه ب یخونیمکالس 

و بزن د پنج بع یجلسااه  نکهیا ایو  دیارین فیتشاار گهیو د یفخار ر
و یصفحه نقد و بررس  ...«من باشه  زیم یاول صبح ر

سمت م یرا گفت ودر حال نیا مهرداد شت ، مچ  یبر م زشیکه به  گ
 ساعت گفت: دنیدستش را تا امتداد نگاهش باال اورد و بعد از د

و  دیبچه ها خسااته نباشاا » وقت کالس تموم شااد نوشااته هاتون ر
و دیبگذار  « دیببر فیمن و تشر زیم یر

س آه ست یبرا یاز نهادش بر آمد نوشتن پنج صفحه نقد و برر که  یاندا
ود ....!نگاه درمانده شد ظلم مضاعف ب یسر و ته آن ده خط هم نم

 یاش به سامت مهرداد برگشات که در حال مرتب کردن نوشاته ها
ها چه  خوش پوش تر بود آن هم  شاااهیکالس بود امروز از هم یب
وکوتاه و اب و ج یحساب ییباموها س ار ست مثل ک  کیکه  یشده ،در
 مهم داشته باشد ...! یلیقرار خ
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ضول شیسوال ها هنوز جواب  یهمچنان ب یدر بخش فعال حس ف
سامان دادن به آن با یمانده بود و برا یباق  یم یصبور یقدر دیسر 

ش جا را داخل کوله ا شیپخش و پال لیوسا دیکش ییکرد پوف پر صدا
و سوار کرد ودرحال یداد و ان را ر شد  یکه از کالس خارج م یشانه اش 

و به مهرداد گفت: زانیآو ییبا لبها  ر
 .....«خدا حافظ استاد ،  دیخسته نباش »

و به او جواب داد: یسر برداشت و با لبخند مهرداد  که کنج لبش بود ر
 ...«خدا نگهدار خانوم درحشان  »

**** 
رسرش ب یمثل شالق رماهیت دیخورش یاش داغ کرده بود اشعه ها کله

مد و حس م یفرود م حال ن یآ پز شاادن اساات  میکرد مغزش در 
 کش داد ک ابانینگاهش را در طول خ

 [۲۱:۵۸ ۲۷.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 کرده بودند ...! بیدر َدم غ «یَمج یَاج»هارا به ورد  یتاکس ییگو ه
صفحه جر ادیهر دم که به  و افتاد کله اش به جوش  یاش م مهیپنج 
صدا یم ل آن را هم م یآمد و 

ُ
ل ق

ُ
مامان  یها امکی....! پ دیشن یق

س یترو تازه از راه م قهیدق کیهم هر  یگل و دیر صابش کش  یو ر اع
فرسااتاد و  یم یخال« چشاام »  کیآنها  یو پشاات بند همه  امدیم

 او که پر بود از ساافارش یها امکیپ ی فلهبه قا نکهیا یعاقبت برا
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شت پا زیر یها سن ختام را برا امکیدهد پ انیو در ستاد و  شیُح فر
 نوشت:

ش » وار س یرم و حتما تاکس یخونه نم یشخص نیچشم مامان با ما
 «زنم  یخونه بهتون زنگ م دمیشم و رس یم

ست کیهم  بعد ضم کریا ستاد تا به  مهیب*و*س  اش کرد و آن را فر
ر داد که  سُ سد ... موبالش را به داخل کوله اش  صاحبش بر ست  د

و یناگهان دساات و یر  دنینشااساات و به هراس برگشاات و باد شیباز
 از تعجب به خود گرفت ...! یینگاهش رنگ و بو یشاکر رایسم
ود ب دهیاز راه نرساا قهیدق کیهر  یمامان گل امکیده ، دوازده تا پ اگر
 .آمد... یبود که به سراغش م یحس نیاو اول یبرا ینگران نایقی

راحت بود، عالمت سااوال به  یاز بابت مامان گل الشیحاال که خ اما
سرش به پرواز درآمد و با لحن ل یهمراه تعجب دور  سالم  شُ و ورافته 

 خسااته اش شیکه نفس ها یدر حال رایجواب ماند و ساام یکرد که ب
 با هن هن همراه بود گفت: انیدرم یکی
 ... کارت میبا هم حرف بزن قهیتونم چند دق یجون ... م سااویگ »

 «دارم 
د شاا دهیچیبه دور افکارش پ یسااوال ها و تعجب مثل طناب عالمت

توانساات با دختر  یم یترگل و برگل چه کار یشاااکر رای....! ساام
 «همکارش داشته باشد...!؟

 [۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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به  یادیبرگشت ، که ز رایسم یتوحه اش به لباس فرم و مقنعه  سویگ
 یونآدم ها اگر گ یتنش برازنده بود و به قول مامان بزرگ گالب بعضاا

 تند ...هم به تن کنند باز خوش پوش هس
ست رایسم شک یبه پرمقنعه  ید ش یم شتاب زده  یو با کلمات دیاش ک

 ادامه داد:
شدم ، ب رونیب یمتوجه  » شگاه ن س قهیدق ستیاومدنت از آموز ت ا

 یومدیکردم که حتما ن یداشااتم فکر م گهیکنار در منتظرت بودم ، د
 ... !« دمتید یبش نیسوار ماش نکهی...! خوب شد قبل از ا

 نیشد ...! و علت ا یهر لحظه متعجب تر م سویگفت و گ یم رایسم
شته و ب یرا و کار رایسم یشتاب زدگ  ستیکه به خاطرش وقت گذا

 دانست ...! یمنتظر او مانده بود را نم قهیدق
و نگاهش سم یصورت یلبها یبه ر مات ماند ، باز هم حس  رایرنگ 

آن  یینامر یبه سااراغش آمد و آنتن ها یهفتم ، همان حس فضااول
 برافراشته شد ....!

شت و انتها هیزاو یبه کمرش قدر یقدر رایسم شت برگ  یداد و به پ
نرم تر شاده بود و  یکه حاال قدر ییرا نشاان داد و با نفس ها ابانیخ
 کرد و اضافه کرد : یهن ، هن نم گرید
ص یادیجون من وقت ز سویگ » کم  هیگرفتم  یساعت یندارم و مرخ
 میرب یباشاا لیهساات ، اگه ما کیپارک کوچ هیجا  نیتر از ا نییپا

 ...« میاونجا و با هم صحبت کن
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شود و به قول مامان گل یقدر شیکرد بر تعجب ها یسع سلط   یم
و یخانومانه رفتار کند ... لبخند  کش آمد و جواب داد: شیلبها یر

شحال م » ود ز دیوقت ندارم و با یلیخ یشم ..... ول یبله حتما خو
 ...«شه  یوگرنه مادر بزرگم نگران م تر برگردم خونه ،

 رفتارش یادیبه راه افتاد که ز رایبلند همراه ساام یبا گامها سااشس
ک تا علتش را بداند .... !؟  مشکو ک بود و او هال

**** 
و سا مکتین نیدنج تر یر ستند ، که  ش سرو هیپارک ن  یاش درخت 

و به پا دهیخم ییبود با شاااخه ها  کیبلند  یکه مثل موها نییو ر
س یزن دل م و و س نیخورد و به ا یتاب م یبه نرم یمیبرد و با وزش ن
 رفت ... یآن سو م

ستش را تا امتداد چشم ها رایسم د باال آور شینگرا ن زمان بود ، مچ د
 به آن انداخت و گفت: ینگاه میو ن
و نم شتریساعت ب میجون ن سویگ » سع رمیگ یوقتت ر کنم  یم یو 
 «نرم ،  هیحاش ادیز

ل زده بود و آرام حرف م هی شنگاه وبرو ُز شت که به ر  یسمت او برگ
 زد ...

وز جمعه باعث شااد ،د هی » بعد از مدتها  روزیبعد از ظهر کسااالت بار ر
و ز یزندگ انیجر شما حس کردم  یمیگرم و صم ینبض خونواده  ریر
و ندارم ...! همه  گهیکه من د یزیچ دارند ، به  یآدمها قصه ا یاون ر
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 هم هستند هیهمه شب بایما .. تقر یجامعه  یخصوص دختر ها تو
شگاه م نخون ی، همه درس م شغول به کار م رنیو دان  هیو  شنی، م

وز  . فقط ساابک و  دنیم لیتشااک یکنن و زندگ یهم ازدواج م یر
و داره ول یهر دختر اقیساا من  یقصااه  یرنگ و لعاب خودش ر

هم ساان خودم نشااد ، پراز فراز  یهادختر  ی هیمتاساافانه مثل بق
 ماه یبود و مقصاارش هم خودم بودم که دل به بلند پرواز بیونشاا

 «دادم ... 
را  یقاشاان یتابلو  کی ییبایبود که ز رهیخ رایرخ ساام میبه ن سااویگ

 آن جا خوش کرده بود ... نیهم ب ییبایداشت ... اخم ز
صل مطلب ، د رمی... م میبگذر » ست ب دمیشن یوقت روزیسر ا ه د

فکر مثل صاااعقه از ذهنم  هی یساایرمان بنو یخوا یو م یقلم هساات
 «گذشت 

 دینگاهش را از نا کجا آباد جمع کرد و سرش به سمت او چرخ رایسم
 ادامه داد: یبار با لحن آرام تر نیو ا
واهش ازت خ ی، ول یقبول نکن یتون ی.....! مهیادیدونم توقع ز یم »
خواد ،خاطرات  ینزن ، دلم م من ی نهیکنم دساات رد به ساا یم

شکل  میزندگ و به  ست یسیرمان بلند بنو هیر ... یاپش کنچ یو اگه تون
» 

شه شد ....! او هم دلش م ی گو سمت باال کج  ست  یلبش به  خوا
بود و  یاو کامال جد یو مزاح بگذارد ، ول یشاوخ یاو را به پا یحرفها
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و یهر چند ب ی... لبخند دیرا از لحن محکمش فهم نیا  یرمر ر
 را پنهان کند ... شیلبش نشاند تا تعجب ها

شاکر » شما به من لطف دار یخانوم  و در قدو قواره  دی،   یکه من ر
ستم و به ه یمبتد هیکه من  نیا قتشیو حق دینیب یم سندهینو هی
شته چ ریغ ست نو ستان کوتاه و د  ی کارنامه یتو یادیز زیاز چند دا
خواد ... از اون گذشته ،  ین رئال تبحر مرما هیندارم ...! نوشتن  میکار

سارت  و برا شهیم ستیناگه ج سم چرا من ر  کار انتخاب نیا یبشر
 «...!؟دیکرد

خ شااده بودند به  یبا چشاامان خمارش که قدر رایساام هم ساار
 شد و جواب داد: رهیچشمان او خ

نبود  یمن اصال کار ساده ا یبرا میتصم نیاعتراف کنم ا دیخب با »
و مجاب  شاابیو د فتا ب فکر کردم و عاقبت دلم ، من ر تا طلوع آ

ز تو ا یشااناخت چندان نکهیکرد تا بهت اعتماد کنم ... من با وجود ا
و پس زدم و بهت اعتماد کردم ، تو هم  دیندارم ترد ها ، اما و اگر ها ر
و  یاعتماد کن و لطفا خاطرات زندگ هات ییبه توانا ل شااک هیمن ر

 ...« سیرمان بنو
و شیاهاپ با و  ها دیآهساته ضارب گرفت ، که نشاان از ترد نیزم یر

فرصات داشات تا  یخواسات قدر یبود ، دلش م شیاضاطراب ها
و یقدر دیافکارش را نظم دهد با ا کرد ...ام یفکر م شاانهادیپ نیا یر

 فیرا از او گرفت و از داخل ک یمجال فکر منطق رایساام یپاتک بعد
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نار دسااتش دفترچه ا کادو رونیبقطور را  یک غذ  کا با  که  راز پ ییآورد 
زها  شده بود ، با چشم و ابرو آن را نشان داد : چیقرمز کادو پ یها یُر
 دفتر نیا »

 [۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و انتخاب کردم دل نکهیمنه .....ا خاطرات ضحه لشیچرا تو ر  کامال وا
و دارم ، من قلم خوب لیو من دال مان  یو نم ندارم یخودم ر تونم ر

س زوم ا میبنو ب نی... آر شکل رمان در ست مثل ادیکه خاطراتم به   در
زو دار وز یتو که آر  ...« یبش یبزرگ ی سندهینو یر

خاطراتش را باالتر آورد و آن را درهوا تاب داد و مثل  یدفترچه  سشس
بچه  هیخوش و آب و رنگ و لعاب را نشان  یبستن هیکه بخواهد  یکس
 هد اضافه کرد:شکمو بد ی
س نکهیدوم ا » و نم یک شه و دفترچه  یر سم تا قابل اعتماد با  یشنا

و به دسااتش بسااشارم به نظرت منطق نار که ک سااتین یخاطراتم ر
و به بچه ها یو دفتر چه  اسااتمیدراموزشااگاه ب کارگاه  یخاطراتم ر

و به شکل یکیبسشرم تا  یسندگینو  از اونها حاضر بشه خاطرات من ر
 ...« ارهیرمان در ب

نداخت .... و  رایخاطرات ساام یبه دفتر چه  ینگاه مین سااویگ ا
و رایسم ی دهیو کش فیناگهان دست ظر  دستش نشست : یر

شنا یجون م سویگ » ساعت هم  ستیما ب ییدونم از عمر آ و چهار 
 نیمحکم و تحس تیو شخص یبا خانوم سرمد ییآشنا یگذره ول ینم
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و در  لطف نی... اهیمن کاف یااعتماد به دخترش بر یبرا زشیبرانگ ر
بده .....ول جام  بل از هرچ یحر من ان با زیق بد دی،   نیا یقول 

ثل  نیموضااوع ب خانوم  یباق زرا هیخودمون م نه ... من از  بمو
با یلیو ازش خ دمیند یزیچ یجز خانوم یسرمد و در دارم و  یستیر
مه تو یدلم نم ندگ یخواد بفه قات یز فا چه ات چه  یمن  تاده و  اف
و بهت م نیسرم اومده تنها به ا ییبالها  دمیشرط دفتر چه خاطراتم ر
 ...«خوام  یاالن هم ازت جواب م نیو هم
مه تعج نیا لیدل مان گل یرا درک نم لیه ما گه   یم یکرد ....! ا

ثل  دیفهم جدا م کیم زو یسااردار مغول ساار از تنش   یکرد و آر
 یهنذ یکش مکش ها انی... و مبرد  یبه گور م دیشدن را با سندهینو

ر کرد چشم از رفتگ یپر توان عرچ اندام م انیهم آن م یاش که فضول
و س یپارک گرفت که با جار ش یجاور م یبلند تهد  و خش خش دیک

م*س*تاصاال جواب  یآن نظم افکارش را برهم زده بود ، و با لحن
 داد:
شه که من خ هی شهیمامان بزرگ گالب هم » بون زش ا یلیَمثل ورد ز

من ...« نایخواد دو چشم ب یکور از خدا چه م:»  گهیو م ادیخوشم م
 هیهمونطور که گفتم من  یول ساامیرئال بنو یسااوژه  هیاز خدامه که 

سش بر ب یام و م یمبتد سم نتونم از پ شرمنده  امیتر شم شم یو  ا ب
»... 
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و یلبخند تلخ رایسم  یرگهاشاخه و ب انیلبش نشاند و نگاهش م یر
کرده و نرم و آهسااته جواب  ریپارک گ دیسااف یگل ها یاه یبوته 
 داد:
 یکه تو یاعتماد یکه شاارمنده اساات منم ... من با تمام ب یاون »

ن در نوشاات ییکرده به تو اعتماد کردم تو هم به توانا شااهیوجودم ر
و بعد از تموم شدن چاپ کن یاعتماد کن ، اگه تونست که چه  یرمانت ر

و و ر قصااه و رمان  یمجاز یها تیسااا یبهتر .... و اگه نشااد اون ر
شه تا دختر د یبگذار ، دلم م شتم خونده ب سرنو ش یا گهیخواد  تباه ا

و تکرار نکنه و بشاام آ و حداقل به مادرم  نیعبرت ...و ا ی نهیمن ر ر
 ...«که از دست من دق مرگ شد بدهکارم 

سمت گ رایسم باره نگاهش به  شمان دیخچر سویدو د که ر یو با چ
 آن را َبراق کرده بود ادامه داد: یاشک
چه  نیقبل از ا یول » با یکه دفتر  بدم  هت  و ب  قول دیخاطراتم ر
سم بخور یبد سم خدا ق و ازا المیو خ یو به ا به  یبابت که حرف نیر

موضااوع و  نی، قول بده ا یراحت کن یزنیمادر بزرگت نم ایمامان و 
قبول  یتون یبمونه ... البته م یخودمون باق نیراز ب هیمثل  دارمونید

و فراموش م زیهم همه چ مناون وقت  ینکن  ....«کنم  یر
پر بود از همهمه ... ! و چه  سویشد اما سر گ یشان جار نیب سکوت

ود دلش کاشته ب یهمه تخم وسوسه تو نیکنم ها ...؟ انصاف نبود ا
عد م « نم ک یهم فراموش مو من  یقبول نکن یتون یم»گفت  یو ب
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صدا سمت لبها یکه با  ض شیاو نگاهش به  شت که بغ نهفته  یبرگ
 لم داده بود : شیحرفها انیم
ا مال حرفه نیو ا رمیکه بخوام انتقام بگ ستمین یمن در قد قواره ا »

و ندارم ول و بار عبرت  ی نهیتونم آ یحداقل م یقصاه هاسات و اون ر
شم ... م و یبا ساب کن یتونم ر شم  الشیخ یب نکهیا ایم قولت ح ب

»... 
و نگاهش ست .و گلها یبه ر ش ر قرمزش ... بعد از ام یدفترچه ن  ریز

و از  دیفهم یاش که بعد ها مامان گل یواشکیهمان دوست پسر  یعل
ه بر ک ییبود اما انجا شیپنهان کار نیاول نیدرامد ا یخجالتش حساااب

ضول یخالف همه حس هفتم سم ف بال بال م یبه ا شت و ا از ت زدیدا
 هفت و یو اخم ها یمامان گل اوردیدر ب رس یشاکر رایسرگذشت سم

اش پاساخ مثبت داد و  یزد و به حس فضاول یاش را به کنار یهشات
 گفت:

شاکر »  شتیو پ ادیم یکس یوقت گهیم شهیمامان بزرگم هم یخانوم 
و م و زهیریو حرف هاش ر با یطاقچه  یر به اعتمادش  دیدرد دل 

و مثل  یاحترام بگذار گه و ا یگنج کنج دلت نگهشااون دار هیو اون ر
مادش خ* نیا ریغ به اعت  التونی... خ ی*ا*ن*ت کردیباشاااه 

رمان  یکنم ... وقت ینم*ا*ن*ت یراحت من به اعتماد شااما خ*
و بر پا شتم  ی هیر ست نو شما سخه  هیخاطرات  و بهت هیاول ین ون ر
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و که ما ییتا هر جا دیتا بخون دمیم م حذف کن ایه اضاااف دیبود لیر
».... 
 برخاساات شیاز لبخند به خود گرفت از جا یطرح شیلبها رایساام
و  پشت آن را صاف کند یتا چروک ها دیفرمش کش یبه مانتو یدست
 گفت: دیچرخ یکه نگاهش در صورت او م یدرحال

 خوشبخ یلیخ یخاتوم سرمد »
 [۲۳:۱۷ ۲۸.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 مثل یجون دختر یمثل گل یمثل تو داره و از مادر یکه دختر ته

 ...« ستیدور از ذهن ن یلیشما خ
ستان گ انیدفترچه را م سشس صدا یجا سوید ر ادامه نرم ت ییداد و با 
 داد:
و نوشاات شااتیدفتر خاطراتم پ » ه ب یامانت بمونه هر وقت رمانت ر

 بعد که یسااالها دیو شااا رمیگینسااخه از رمان ازت پس م هیهمراه 
و بخو نم....! ول  برام تازه یاالن که همه چ یخاطراتم کهنه شد ، اون ر

ست عالقه ا شته که برام پر از تلخ یا بود  یبه دوره کردن خاطرات گذ
و تغ هاندارم فقط اساام  واه به دلخ گهیاساام د هیمن  یبده و برا رییر

خاب کن و هم کاف یبرا نیخودت انت و هم  هی، بق هیمن  اش ر
 «به ذهن خالق خودت ....!  سشرمیم

ساعت مچ گریرا گفت و بار د نیا رایسم اش نگاه کرد و جمله  یبه 
 کرد: فیرد یشتریرا با شتاب ب شیها
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ود تر برگردم ... دیو با شهیم رمیجون من داره د سویگ» من  نره ادتیز
و و جه مادر و مادر بزرگت دلم  جیقول تو حساااب کردم و به ه یر
 ...«وضوع رمانت سر گذشت تلخ منه خواد بفهمند م ینم

شد آن چنان  سویگ ریمتح یرفت و با نگاهها یشاکر رایسم بدرقه 
ماند و  سویشد و گ یچشمانش ، کوچکتر و کوچکتر م شیکه هر دم پ

ز ها ییدفتر خاطرات با جلد کادو کی خواندن  یقرمز که برا یپراز ر
 که از راه یمامان گل امکی، اما پ زدیاز آن هم بال بال م یبخشاا یحت
 «...؟یدی...؟ رس ییکجا: »  دیو پرس دیرس
ست و به ناچار آن را به وقت د بال ر موکل کرد ، دفت یگریو پرش را ب

 شد... یخانه راه یسبز رنگش ُسر داد و به سو یرا به داخل کوله 
 [۰۱:۰۹ ۳۰.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
س یوقت سر خوش  رفت و یم یلیو یلیق یدلش از گرسنگ دیبه خانه ر

شت پرو پ کی یبه آن وعده   ایبادمجان  مهیاز نوع ق مانیچلو خور
و یقورمه ساابز تخت خوابش لم بدهد و  یداده بود که بعد از آن ر

بکشااد و با فراخ بال  شیها یبر ساار گوش فضااول یدساات نوازشاا
سم ست  ندیرا بخواند تا بب رایخاطرات  شته که باعث از د چه به او گذ
 مادرش شده ...! یعنی یفرد زندگ نیدادن مهمتر

به  بود ، سااوراخ بود....! که دهیکه کشاا یینقشااه ها یَته کشاات ایگو اما
 فرو رفت....! یالیخوش خ یایغرق شد و به َته در ینیطرفه الع
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سط آنها نشسته بو یو مامات بزرگ یخال یبه کارتن ها  ینگاه د که و
صله و با دقت و آنها را داخل کارتن م سر حو شت  یانداخت که  گذا

و صدا نییشانه اش به پا ی....کوله اش را از ر ه اما خست ییُسر داد و با 
 شاد گفت:

به خوش بو تر » و  ایمادر بزرگ دن نیسااالم  ...چه خبره شااهر ر
ش یهنوز که برا یشلوغش کرد سباب ک صتپنج هفته ف یا  میدار ر

 «همه عجله ....!؟  نیا یچ ی... برا
سرش ب کیبا  سشس ش رونیحرکت مقنعه اش را از  که  یو درحال دیک

 :دیچرخاند، پرس یدور انگشتان دستش م دادیوار آن را تاب م رهیدا
 هی ی...؟ تا مرز تلف شاادن از گرساانگ میدار یمامان بزرگ ناهارچ »

 «قدم فاصله دارم...
 یشتریها را با دقت ب یکرد شکستن یم یکه سع یخانوم در حال گالب

وزنامه بش یال به موقع حمل و نقل بب نیتا کمتر چدیر پر  ندیضاار
وسر  اش را به عقب هول داد و جواب داد: یا روزهیف یر

و سالم» سا یماهت ... شکست یبه ر و  با دقت دیبا یدکور لیها و و
ش سباب ک شه وگرنه موقع ا صله جمع ب  یستیصاحبش ن گهید یحو

س سته بند لهی.....،و سبک تره .... ناهار هم  یها اگه ب شه کارمون  با
و  یتابسااتون یغذا هیو هم  هیدرساات کردم هم مّقو اریآب دوغ خ
خ  هیُخنک ،  ...« ختمیر خشککم هم توش گل سر



wWw.JustRoman.iR  98 

 

و دساات هم به نشااان  شینوایب یشااکمش گذاشاات که معده  یر
و قور ش در آمده بود ، خب بله آب دوغ خ هم  یلیخ اریاعتراچ قار

صا خ ستیمّقو صدا شیها اریمخصو مامان بزرگ گالب  ی...! و با 
 حواسش به سمت او برگشت :

اس ...! برو لبیاسااتیدم در ب یکه مثل چوب لباساا نیا ی یبه جا »
و عوچ کن و اون نون خشااک ها و ییهات ر زخونه آشااش زیم یکه ر

کمک تا با هم  ای.... و بعد هم بمیگذاشااتم خورد کن تا ناهار بخور
س و جمع و جور کن لهیو ستگ ادیم ی، بچه م وقت میها ر  یخونه از خ

ست هی ستیجون به تنش ن ش ریز ید  یراه دور یبال و پر مادرتت بک
 ....« رهینم

 شد ، یگفت ، به سمت اتاقش راه یرمر و کم جان یب چشم
بعد از ظهر تا آالن ذهنش  روزیدانساات که از د یگالب نم بزرگ مامان
شده .... از  نالیترم کیمثل  پر رفت وآمده   سو تلفن کیشلوغ و

شکوک مامان گل سم میبا جناب م یم شت و حاال هم  و  رایفخار را دا
 یصبر م یقدر دینداشت مشغله ها با یمرموزش را ...! چاره ا یزندگ

 خانوم را بدست آورد .... گالبکردند ...! تا دل 
**** 
ستر یسلول ها تمام ست هم ب یخاک ست در د امان به  یمغزش د

 یحس به قدر نیبردند ، ا یهجوم م رایساامت دفتر خاطرات ساام
صت م یبود که مدام پ یقو ست فرمون ها یفر شت تا از د و  زیر یگ
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سا شود و با آمدن زن هم شت مامان بزرگ خالص  وبرو که  ی هیدر ر
که به دنبال راه  یمجرمخواساات مثل  یناهار م یبرا ازیپ ییچند تا

سته به داخل اتاقش خز ست آه سرش  دیفرار ا شت  سته تر پ و در را آه
سم یبست ، جست  رونیرا از کوله اش ب رایزد و ترو فرز و دفتر خاطرات 

و دیکش  تخت چهار زانو نشست... یو ر
ش تا مرز انگشتان دست جانیه نیپر تشش تر شد ، ا جانیاز ه قلبش
س سرد دیهم ر شد .... بو یو باعث  شتانش  خوش عطر  یسر انگ
بود و به محض باز کردن دفتر  دهیبه دفتر خاطراتش هم رساا رایساام
 ... دیاش چسب ینیب یبه پرز ها یخوش عطر یبو

ش یصفحه از ابتدا چند شده و همچنان  یا انهیدفتر به طرز نا پاره 
 ینظم به جا مانده بود ... صفحه  یآن ب پاره شده یاز تکه ها یرد

سال را  خیاول فقط تار وز و  شتیر سال  ادا ستان دو کرده بود که به تاب
 گشت... یبر م شیپ

چ آن در فضااا  یورق زد و صاادا یاول را به نرم ی صاافحه چ ،ِقر ِقر
 یانداز شد ...نگاهش به تنها جمله صفحه نشست که به شکل نیطن

 چندان خوانا نوشته شده بود ... نه یمورب سمت چپ آن با خط
 ...!«دفترچه  نیرا از همه پنهان کردم به جز ا میزندگ تیواقع »
د و ق کیشد ... حاال حس ششم ، ریسراز نییدلش به پا یتو یزیچ

 بود ،جمله کوتاه بود و فقط ستادهیا شیحس ها گریقامت باالتر از د
شت ییایچند کلمه، اما دن شت آن پنهان بود ...! با ا  اقیحرف پس و پ
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نکرد چرا که مامان  دایخواندن پ یبرا یصاافحه را ورق زد اما مجال
وغه که به دنبال مجرم م کیبزرگ گالبش مثل  شت در ات یدار اق را گ

 باز کرد و سرش را به داخل کشاند و گفت:
صابون ل یکجا فرار کرد »  یَچش یو م یخور یم زیدختر ....! ؟ مثل 
تاق ...! به جا نیا یتو بده ،  یها دل به زندگ یباز یاطورا نیا یا

 ...« امیکمک من دست تنها از پسش بر نم ایپاشو ب
و به پا ییکه انهنا ییلبها با ت و دفترچه گف یناراض یداشت چشم نییر

 بالش پنهان کرد .. ریرا بست و آن را ز
شده بود ...!  یعالوه بر حس فضول حاال ششم اش هم فعال  ،حس 
 اری، حال دگرگونش را به آب و دوغ خ یحس قو نیاعتنا به ا یاما ب
 نسبت داد که شکمش را نوایب

 [۰۱:۰۹ ۳۰.۰۷.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
باغه ا مثل  متورم کرده بود ... یقور
*** 
 [۲۱:۴۵ ۰۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
قهوه  کی یبه بهانه  یخانوم نشستن کنار مهرداد فخار حت یگل یبرا
ند و کوتاه متوقف ک ی، حت یمدت یبود تا زمان را برا یتلخ فرصاات ی

مجرد است ، و فراموش  یهشت ساله  یمادر س کیفراموش کند که 
و یکند که سالها بار زندگ  !کند ... یم ینیسنگ شیشانه ها یر
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روح  یقو« آرام بخش »  کی مثل مشینرم و مال یو صاادا مهرداد
 شیقدر برا نیبرد و هم یم یباور نکردن یاو را به خلسااه ا یخسااته 

 خواست ...! ینم نیاز ا شیب یزیبود و چ یکاف
و هم بگ ییکجا »  ...!«با خودت ببر  ریخانوم ...؟ دست من ر
نگاه  ریچشاام از فنجان قهوه اش گرفت و نگاهش تا مساا یآن به

شمان ش یمهرداد و چ شت  ش یهم م نکیع ی شهیکه از پ اال ب دیدرخ
 لب گفت ... ریز یخوام یآمد و معذرت م

گذاشاات و  یرا داخل بشااقاب گل یشااکالت کیاز ک یتکه ا مهرداد
 گفت: دیجنب یکه دهانش نرم م یدرحال

و باز کرده ک یفکر کردن بخور ... غصه کدوم دفعه گره ا یبه جا » ه ر
شه ...! نگران نیا  دیوز بار هیهم نباش باالخره که  سویگ بار دومش با
و بفهمه و د نیا ود ا ای ریموضااوع ر افته ... پس بگذار  یاتفاق م نیز

عاد ریتقد وال  و ط یر که  یکار ینکن تو یکنه و سااع یخودش ر
 ....« یاما و اگر بگذار افتهیب فاقُمقدر شده ات

ش شیفنجانش را پ یگل ش یو جرعه ا دیک عد از و ب دیاز قهوه اش را نو
از آن  یکه خساتگ ییقهوه با صادا یکوتاه به قدر فرو دادن تلخ یتامل
 جواب داد: دیبار یم
و غصه هاش  هیواهمه دارم اون دختر باهوش و تو دار سویاز واکنش گ »

و پشاات لبخندش پنهون م به  دیا، من ب سااتین سااویکنه فقط گ یر
پساارش  یکه به خاطر من به همه حت یفکر مادرم هم باشاام ،مادر
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وز شت کرد ، هنوز ر ست و پا یپ شا به د و که گر مامانم افتاده بود  یر
و فراموش نم یازش م شه ر سفرش ب ست ، تا همرا ه و هم کنم  یخوا

و که به پا یلحظه ها نیبهتر رزنیپ نی... من به ا ن و م یعمرش ر
 ....«گذاشت بدهکارم  سویگ
شا یم یگل هم  یا هیثان نکهیا یاو بود و برا یگفت و مهرداد محو تما
ه و ب اوردیزد و عاقبت تاب ن یچشاامانش در نرود پلک برهم نم ریاز ز
 او امد: یحرفها انیم
سئول نیا » شنگه که من حت نیتو ا تیحس م چشم  متونیم یقدر ق

و به ز میبسااته تمام زندگ آهنگ  یغم تو تمیر نی... ا زمیپات بر ریر
و به درد م صبر کردن  ارهیصدات دلم ر و خوب بلدم تو هم ... من  ر

 ...« شهیدرست م یکنار من صبر کن ، همه چ
و یدیبه پرواز در امد درساات مثل کبوترسااف لبخندش بام  لب یکه ر

باره راه آسمان را پ ندیبنش  ... ردیبگ شیو دو
به  که یاهیآساامان و گ ی نهیکه به ساا یخواساات مثل ابر یم دلش
کرد  یم هیمرد تک نیصاابور ا یکند او هم به شااانه ها یم هیتک نیزم
.... 

*** 
وش ها یکار پنهان  چیکه ه سااویگ یخاص خودش را دارد و برا یر

 ..!بود .. ایکار دن نیکار سخت تر نینداشت ا یپس و پنهون زیچ
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 که شینازناز یمامان گل یبا فراخ بال جلو رایخاطرات ساام خواندن
امان امد پشاات بندش م یبهانه به اتاقش م یراه با بهانه و ب یو راه و ب

س یبزرگ گالب از راه م س دیر سال  ا ت دیهم مقدور نبود و با اهیصد 
 یداشات که مامان گل نیقی تهی... ال کردیصابر م یوقت خواب قدر

ض یبرا ییاه یپس و پنهون شبها که د یخودش دارد و بع ه خانه ب ریاز 
و  تانداخ یتهران م ینوایب کیتراف یرا بر گرده  ریتقصاا دیرساا یم

شب  شبها بود ، چرا که ه یکیام س یرا نم یکیتراف چیاز آن  د که شنا
و ینرم آن هم گاه و ب یلبخند لبها بنشاااند ...! خب ته و  یگاه بر ر

 به زمان داشت ... ازیفقط ن اوردیماجرا ها را هم در م نیا یتو
س با به ها دنیر س ازدهیساعت به  یعقر  یهالا دنیو خواب قهیدق یو 

به ا از رختخواب  یکه منتظر فرصاات باشااد به آرام یخانه مثل گر
 رونیتخت ب ریرا از ز رایو خم شااد دفتر خاطرات ساام دیخز رونیب

 زیپشت م به یاتاق انداخت و به آرام یبه در بسته  ینگاه میو ن دیکش
 را باز کرد ... رایسم اطراترفت و دفتر خ رشیتحر

ر صاافحات رسااَ به آن انداخت و  یاجمال یهورق زد و نگا یآن را سااَ
 نوشتن از چند یخوانا نبود و برا رایشروع به خواندن کرد ...خط سم

احوال  نیمتفاوت اسااتفاده کرده بود ... اما با ا یخودکار با رنگ ها
کلمات وجود دارد و او هر سطر را  نیقدر جاذبه ب نیداست چرا ا ینم

 شد ... یم یسطر بعد مشتاقخواند  یکه م
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وپر ساا کیکه  یگفته بود و پدر شااانیسااه تفر یاز خانواده  رایساام
شجو وزگار دان شت ... از ر ستگار ها ییمارکت کوچک دا  زویر یو خوا

درشاات و « نه »  کی ظیپشاات چشاام غل کیدرشااتش ... ! که با 
س شبخت یهمه  ی نهیمحکم به  سبانده بود ....! از خو ش ا یآنها چ

وزگاربه ر یپوستش ولوله ا رینوشته بود که ز که  یاه انداخته بود.... از ر
و یمثل پرنده ا  نشسته بود...! یبام بلند پرواز یازاد بر ر

ست یها شنهادیهم درمورد پ یخط چند شده  یرنگارنگ دو که به او 
شته بود .... ول صفحه  یباق یبود ، نو سم یآن در  آن را  رایبعد بود که 

شده  سمت پاره  ل دفترچه به جا د یآن بد قواره تو یپاره کرده و ق
 مانده بود ...

ستان شود مجبور ب یمتوجه  نکهیا یبرا یخواند و گاه یم سویگ ود دا
 یاز مرد رایبه چند خط قبل تر باز گردد ... در اواسااط دفترچه ساام

 مه کیشان به  ییگفته بود که سر آغاز آشنا
 [۲۱:۴۵ ۰۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به تج دیگاه نبا چیکه ه ییها نیگشاات ... از همان اول یبر م یمان ر

ود و اش ب یمیاز دوسااتان صاام یکی شاانهادیکه به پ یکرد ....! مهمان
 پرواز شود . یاو سکو یبرا تواندیاعتقاد داشت م

اش با همان مرد گفته بود که انگشت کوچک دست چشش  یدوست از
ن آن بود و مهما ینقره ا یخدا حلقه ا شااهیبک بند نداشاات و هم

س یکه ماه گرفتگ یمرد شکل ابر یعیو کمرش  یانتها یپنبه ا یبه 
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ستهیپرو پ یجا خوش کرده بود ...از ابرو ها صورت پهنش گفته  و و 
 رفت ... یدر بهت فرو م شتریخواند ب یم شتریبود .... هر چه ب

برداشت کرد و نگاهش را از پس  شیها هیمهمان ر یقیو نفس عم سر
ماه نقره ا یپرده  به  حاال م دیدرخشاا یکه از دور م یتور   یداد ... 
از موضااوع دفتر  یخواساات مامان گل یدلش نم رایچرا ساام دیفهم

 بهفمد....! زیخاطرات چ
 [۲۲:۰۵ ۰۲.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
فرو برد و انها را از حصااار کش  شیموها انیرا به م شیدسااتها سااویگ

حاال عالوه  جات داد ،  هان تازه  یبه هوا ازیمغزش هم ن شیبر مو
 داشت ...

پوش و خوش  کیحد و مرزش به همان مرد شاا یازاعتماد ب رایساام
ص شته بود که  یمنته یکوتاه مدت ی غهیظاهر که به  بار  کیشد ،نو

صه اش د دیتجد غهیص نیا  مین دونیپ نیبار هم ریز گریشد و مرد ق
 یگفته بود ، که حت شیها رنگیبند هم نرفته بود .....از خدعه ها و ن

واقع بقال درشبه سااوپر مارکت کوچک پ رحم  نبود شااتریب یکه در
 از چنگش در اورده بود ... دیو وعده و وع بینکرده و آن را با فر

 تمیو ر وردایمادرش که عاقبت تاب ن ماریپدر و قلب ب یسرشکستگ از
 ابد متوقف شد بود .... یاش برا یزندگ
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شدار پف ش یک و یشد و قدر یپرو خال شیو لپ ها دیک  یصندل یر
صفحه  شه  یجا به جا.... و  صفحه با  یخال یبعد را ورق زد که گو
 خودکار قرمز نوشته بود :

  یآن را مفت باخته ا یدلت را به رخت و لباس و ظاهر بده یوقت»
»... 
ست تا مرد منفور یلحظه ا یبرا سم یچشمانش را ب با  او را نه رایکه 

سم بلکه فقط   چشمانش تجسم کند شیخطاب کرده بود پ« او » ا
ش یمتمول با لباس ها یمرد س نیبرند دار و ما  ینیبلند ... چ یشا
 آن را بخواند ... یاش داد و سر خم کرد تا باق ینیبه ب

 ییداابت یمرد قصه اش را با کلمات یچهره  رایسم یبعد یها پاراگراف
ستکه  ییو جمله ها ص یفعل و فاعل در شت تو و از  کرده بود فیندا

شوه و کالهبردار یکار ها شته بود از ر  گرفته تا پول یخالفش هم نو
 ....! رهیغ رویمردانه و بساط دود و دمش و غ یها یو مهمان ییشو

بار کامال درهم شااد، تصااورش هم چندش آور بود چه  نیا صااورتش
 ... ! تیدر واقع دنشیبرسد به د

 که به قول مامان بزرگ دیرس ییکه جلوتر رفت به جاها صفحه چند
سم یاز آن م ییایح یب یگالب بو پروا از  یترگل و ورگل ب یرایآمد ....

نوشاته بود چند خط را که «او » با همان شاخص  شیها ییایح یب
شد  یبلند« اوه ، اوه »خواند  سرعت آن را ورق زد و از آن رد  گفت به 

خ و تب دار شده است ... شیها نهکرد گو یو حس م  سر
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 نکهیخوانده شود چه برسد به ا یینبود که در تنها یزیها چ نیا خب
 تکه کالم مامان بزرگ گالب ادیاز رمان بگنجاند ...! به  یآن را در بخش
 نایقیو « خودش عاقل باشااه  دیآدم با« گفت  یم شااهیافتاد که هم

 یو ب یراحت نیبه ا شیها ینبود ، وگرنه از خصوص یدختر عاقل رایسم
ست  ینم ییپروا  شت و آن را به د قدر  نیسشرد و ا یدختر نم کینو

ود به کس  کرد ... یاعتماد نم یز
تر چه دف یبه انتها یزد و وقت یخواند و پشت سر هم ورق م یم سویگ

 کرده بود ... دفتر ریگ شیگرگ و م انیم ییآسمان جا دیخاطرات رس
ند شد ، بل رشیتحر زیبه کمرش داد و از پشت م یرا بست کش و قوس
 زیر یشهر و چراغ ها یداد و به تماشا هیآن تک یآن را دور زد و به لبه 

 یول کرد یخود را م یتقال نیماندن آخر ی، شب برا ستادیو درشتش ا
و بند دیبا دیخورشاا یاشااعه ها نیدانساات با طلوع اول یم  شلیبار

 شود ... یراجمع کند و رهسشار م
صه ست یم شیبا وجود تمام فراز و فرود ها یشاکر رایسم ی ق  توان
صه  سم ها تغ ستیبا یشود ، فقط م یخواند یق  یدهد و برا رییا

« او  »به نوشتن اسمش نداشت و  یرغبت یحت رایکه سم یمرد منفور
 یوه را هم به ق هیکرد و بق یانتخاب م یفرض یکرد اسم یخطابش م
 رمانش متولدشود ...! نیلسشرد تا او یم لشیفعال تخ
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قدر شینفسااها باد کولر م*س*تق یرا  به جا کرد ، و میجا   یبه ر
و ست لرز یم شیها یباز ش ستها ین شاند ، د ورا د شیبه تنش ن  یر ر
و به آن گفت: نهیس  گره زد و نگاهش را به آسمان داد ر
به خ » گارا صاابحت  و نی....؟ کمکم کن بتونم اول ریپرود مانم ر  ر
سم ی... مامان گل سمینوب شش نم رایاز  شش  ادیخو و اگه باد به گو

و ب یپنهون کار نیبرسااونه و متوجه ا  برهیم خیتا ب خیبشااه ساارم ر
شتن  ی.....ول ص یرمان رئال که توش پراز درس زندگ هینو شه فر  یتبا

ست ب شهیکه هم ستین بود و  ماریبخت  دیشا دونمی... نم ادیبه د
وز شد که خواننده ها براش سرو دست بشکنن...  یرمان موفق هی یر

زوم  رسهیبه خواسته اش م رایاون وقت سم  ...«و من هم به ار
سم گ شیها چشم ست و ا و سویرا ب صور  یدرخشان را ر جلد رمان ت

شااد ...! دل از پنجره جدا کرد و  ریدر دلش سااراز یکرد و حس خوب
تر از  نیاش به رختخواب رفت ، ذهنش ساانگ یذهن یاهویه انیم

ساارو  یب یبا آن زندگ رایچشاامش بود و منتصاال ساام یپلک ها
 شد... یم شیسامانش پشت پلک چشمانش پس و پ

و اوردیتاب ن شیچانه اش باال کشاااند و عاقبت پلکها ریراتا ز پتو  یو ر
بند از انگشت  کیکه  دیرا د یهم سوار شدند و او خواب مرد قد بلند

 کوچک دستش قطع شده بود ...!
وزگار چه باز یفرو رفت و نم یخواب آرام به  یبیغر یها یدانست که ر

 مقدر شده است ...! شیبرا ییاش دارد و چه تازه ها نیدر آست
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 [۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ارش را از اوستا ک یاطیخ یرا داشت که الفبا یاطیحال شاگرد خ سویگ
 دلش یدر دساات دارد ، دل تو که یگرفته باشااد و حاال با پارچه ا ادی
و م ریز  به دلخواه یشود تا لباس یو ر

 ِبُبرد و بدوزد ... خودش
شااده بود و هر َدم  ریخروشااان به ذهنش سااراز یلیمثل ساا کلمات
س یکه به ذهنش م یجمله ا شتی یگوشه ا د،یر ر کرد و آن قد یم ادا

شتن ب یبرا صبح خروس خون از خواب ب ینو  یم اردیتاب بود که از 
ه هم ب ریماند و کلمات را مثل زنج یم داریاز شب هم ب یشد و تا پاس

پا یم به دنبالش  لد م راگرافبافت و  شااد ....کلمات را به  یها متو
که چراغ  یکرد و گاه یسشرد و صحنه ها را خلر م یذهن خالقش م

وشاان ذهنش خاموش م در ذهنش نقش  یجمله ا گریشااد و د یر
سهراب ر ینم شت کتاب  ست ، ه شعر ها زیکرد و لبر یا باز مب  یاز 

 شد ...! یاو م یساده 
شت س رشیتحر زیم پ صدا یکش و قو ست یبه کمرش داد و  ن شک

 ....! دیقلنجش را شن
و  یدر پ یپ یدانساات از نوشااتن ها یتاب برداشااته بود و نم مغزش

ست  صل به هم ا س یگرما ایمت ان ام یب دهیمرداد ماه که از گرد راه نر
شا یرچ اندام مو ع ییخود نما صدا دیکرد ....!  خ  یهم از  ِقر ِقر چر

ش ا یاطیمامان بزرگ گالب که درست وسط اتاق او بساط خ یاطیخ
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 ی نهیپس زم لمیمتن ف یقیمثل موساا شیدارا پهن کرده و ، صاا
ز ها خط  کیپارچه را در  یذهنش شااده بود ....!گالب خانوم در

جمله ها را  یخط به خط قواره  سااویدوخت و گ یم میم*س*تق
 بهم ....!

ش نیآخر شت ، آرام شد .... حس  یته دلش جار یپاراگرا ف را که نو
صف ناپذ یرسانده ....! با شوق انیرا به پا یمهم تیکرد مامور یم  ریو

و  .... انیدل کاغذ محکم فشار داد و نوشت پا یمداد را ر
راف پاراگ.... دیوقفه نوشااتن رمانش به اتمام رساا یاز پنج هفته ب بعد

 ، دلخواهش بود ...! انیپا نیخواند و ا گریآخر را بار د
و دساات و دلباز بود ، مداد را  عیلبخند وساا کیکه همراهش  یذوق با

سمت  داد و به هیمثل نجار ها به پشت گوشش فرستاد و به کمرش زاو
شت چرخ خ خ دیرا د یو مامان گل دیپ سته ب یاطیکه کنار چر ش ود و ن
ه دساات ینوه  یکه مامان بزرگ گالب برا ییمویل راهنیپ یکوک ها
سکوت غر یدانه باز م بهدوخت را دانه  یگلش م رو رفته ف یبیکرد و در 

و شیها هیمهمان ر یقیبود ..... دم و بازدم عم ه لب یشد ، دستش را ر
و یصااندل ی  یآن سااوار کرد.... مامان گل یگذاشاات و چانه اش را ر

وزها ُخلر هم نیا شینازناز ، تنگ تر هم بود ...! آب  تنگش شااهیر
 شمرده گفت: ییها لهو جم اطیدهانش را فرو داد و با احت

شد م » قا خوامیمامان رمانم تموم  ناشر  هیفخار کمک بخوام تا  یاز آ
 ....«کنه  یبهم معرف
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برداشت و ن یگل باره سر خم کرد  ینگاه میخانوم سر به او انداخت دو
 اش جواب داد: یهفت و هشت یو مشغول کارش شد و با اخم ها

الزم نکرده ...اگه رمانت قابل خوندن و چاپ شاادن باشااه ناشاار  »
 ....! « یو سفارش ندار هیبه توص یازیو ن شهیطالبش م

زو ط فقط سقو یاند و برا ستادهیا یپرتگاه یکه لبه  دیدیرا م شیها آر
و به پا یمنه شیکوتاه داشااتند ... لبها یبه تلنگر ازین  شااد و نییر

 گرفت و معترچ گفت: راهنیخوش رنگ پ ییمویچشم از ل
خدا ... خواهش م » مان ترو  قا یما نه ....؟ آ خار  یکنم چرا   هیف
و نشونم تونهیاس و دست به قلم ، م سندهینو  کمکم کنه و راه و چاه ر

 ....«بده 
هم نداشاات که  الیکامال معلوم بود و خ شیخانوم چرا یگل یبرا
تا لب تر  ستیفقط کاف دانستی....! م دیبگو شیاز چرا ها سویگ یبرا

ر ناش یگذارد و معرف یم شیپا یکند آن وقت مهرداد فخار سرش را جا
خانوم صااادا م ینبود ....!برا ی زیکه چ که او را   زدیگل پرش 

 ادیا او که ساله یو از حفظ کند . برا خواندب*و*ستان و گلستان را ب
و  ایدن کار نیکار ساخت تر نیا اساتدیخودش ب یپاها یگرفته بود ر
وء س ستیشان جار نیکه ب یفیخواست از حس لط یبود و دلش نم

 استفاده کند ...!
وز نیهم » م ثبت نامت کرد یسااندگیکه کارگاه نو یکه گفتم ... ر

مانت نگاه کن فکر چاپ ر حیزنگ تفر هیکار مثل  نیبهت گفتم به ا
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و هم از ساارت ب  هنیهز یکار مبتد هی یبرا یناشاار چیکن ، ه رونیر
ست و بالم باز ن ینم  نیودم اخ ی نهیتا بگم با هز ستیکنه ، منم د

و برات انجام م شکل دار نیشو ... ا الیخ ی، پس ب دمیکار ر  میقدر م
ور جا م  ...«شه  یکه چاپ رمان تو آخر صف به ز

شاره اش را به سمت او نشانه رفت و با لحن سشس  نایقیه ک یانگشت ا
 داد اضافه کرد : یم دیتهد یبو
قا یبه حالت اگه بفهمم رفت یوا ساویگ »  فخار ازش کمک یساراغ آ

ست شد  شیپ ی، هفته  یخوا شکر خدا کالس هاتون تموم  هم که 
».... 
هار دو دوتا چ یاش باز هم برافراشته شد و چرتکه  یفضول یها آنتن
خواساات بفهمد که  یاز کجا م یکرد ... مامان گل فیرد شیتا ها

سته...!؟ مگر ا سویگ س و دو پ نیا نیب نکهیاز جناب فخار کمک خوا
 باشد ... ! ییها یپنهون
شد ودر حال ی گوشه  یاچشم ه انیکه از م یلبش به سمت باال کج 
 پر معنا گفت : یشده بود با لحن رهیشده اش به او خ کیبار
قا »  ... !« رمینم« .فخار  میم»  یچشم مامان ....سراغ آ
ست یگل شد وذهنش را برا خانوم د ش یپاچه  سب ز یواکن و  و ریمنا ر

گاهش ب که ن خانوم  ما گالب  ها نیکرد ا مه  مدام در  یمکال آن دو 
و به گ دیگردش بود ، به دادش رس  گفت: سویو ر

 قلمدون رزایم »
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 [۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به مامانت بده و باهاش برو  یکمک هیها  یباز یاطوار نیا یبه جا ،

 متیمناسب با ق یجا هیدنبال خونه ، بلکه پا قدمت سبک باشه و 
 ...« میکرد دایخوب پ
شد  رهیبه او خ نکیو از پس ع دیچرخ ینگاهش به سمت گل سشس

 و ادامه داد:
صاحب خونه اومد ا یکه رفته بود صبح ه پاچ هیجا ،  نیسرکار زن 
 ...!«نکنه  ابونیگرگ ب بیبود که خدا نص ی دهیورمال
 نییبه سمت پا یاسم زن صاحب خانه از ترس دلش هور دنیشن با

شمانش پس زد و با لحن شیرا از پ شیشد موها ریسراز  و یجد یچ
 :دیسرد و پرس

وز د یحرف حسابش چ »  گهیبود ...؟ من که از شوهرش سه چهار ر
 ...«هم وقت گرفتم 

 دمیدر اورد و که نفهم غیج غیو ج یباز یقدر آپارت نیا دونمیچه م »
 نیا دیامروز و فردا با نیهم دمیبود...! فقط فهم یحرف حسابش چ

و خال دلم  که یاونقدر خسته بود ی... از سرکار که اومد میکن یخونه ر
ود بگذارم تو ومدین  ...!«بهت بزنم  یکاسه ات و حرف یز
دانساات و درد او  یخانوم حرف حساااب زن صاااحب خانه را م یگل
....! بازهم دیچرخ یاو م یوهر چشم چرانش بود که نگاه هرزش پش
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صه ها رزنیپ نیبه ا یبه مرامش که حرف یگل  شیا بر شینزده و بار غ
 نکرده بود ...! نیاز ا
دلخور  ینگاهش را از چهره  لیموبا امکیپ نگید نگید یصاادا با
شته ها یکه ب سویگ و م ریرا ز شیهدف نو را  لشیکرد گرفت و موبا یر

شت و با د ستش بردا صه ها دنیاز کنار د سم مهرداد غ کم رنگ  شیا
و یشد لبخند  را باز کرد : امیلبش جان گرفت و پ یر

 ...« ریمگ دهیعاشر را ناشن نیوفا ...سکوت ا یب یا »
 یخنک می، مهرداد براش حکم نس دیکش شیاز ته ته حسرت ها ینفس

وحش را به نواز یرا داشت که تو  گرفت ... یش مدل تابستون ر
س با ست و در حال شیخسته از جا ینف  که غصه ها کنج دلش یبرخا
و به مادرش گفت: اهویه  به راه انداخته بودند ر
شده  نینگران نباش مامان ا » و پ ییجا هیهفته هرجور  نم ک یم دایر

 ...« میریجا م نیو از ا
 را گفت و از اتاق خارج شد ... نیخانوم ا یگل
شور چاپ اول دیرا د یخطوط درهم مامان گل یوقت شوق و   نیتمام 

گذاشت و  یرا کنار م شیها یخودخواه یقدر دیرمانش کور شد ... با
 یداشاات برا یبر م یرا از دوش مامان گل یزندگ نیاز بار ا یگوشااه ا

شدن هم شهور  شت و حال با شهیم  یمهمتر یبه مقوله  دیوقت دا
 ... دیرس یم« مادر» به نام 
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و ییتلخش را به همراه چند تار مو وقاتا  اش مهمان یشااانیپ یکه ر
انده م یباق دیسااف یکه چند خط ییرمانش جا یبود پس زد و انتها

 بود نوشت:
 ....«کند  یکور را باز م یلبخند بزن ، صبر گره ها »

**** 
 " فصل سوم "

ش یو بهانه  خواهدیم یشروع بهانه ا هر وز طلوع خور ست و  دیر ا
وشن شدن ، آتش تنور و چانه  یبهانه  نجه پ ریکه ز ی ریخم ینانوا ر
شاطر نانوا یها ود در دل تنور تا برکت  یشود و م یپهن م ییماهر  ر

هر پوساات شاا ریز یزندگ یعنی،  دیاینان که ب یشااود ، بو یساافر ه ا
وزها نبض دارند و شبها آرامش .... ستیجار  و ر
که هنوز  یلس تابستانصبح م کینان تازه در  یمحصور کنند ه  یبو

.. نان . دیچیاش پ ینیب ریبه جا مانده بود ز ییشااب رد پا یاز خنکا
ش شیگرد و خوش طعم که پ یها صف ک شمش  شم از  دندیچ ، چ

وز  دیبند سااف شیشاااطر و پ و حرکات موزنش گرفت و سااهم هر ر
شت و با لبخند و یرابردا سکناس ر شت گذ ییخوان نانوا شیپ یدو ا ا
صف عر سب یکه مثل دانه  یلیو طو ضیو از کنار  س حیت شت  رهم پ

از ساار نان جدا کرد و طعم  یشااده بودند رد شااد ....تکه ا دهیچ
 گرفت .... یدلچسب نان تازه بزاق دهانش را به باز
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ست ییچند تا شیقدم ها از شار د شته بود که با ف و ینگذ انه اش ش یر
و و نفس ها دنیبرگشاات و با د  شیکرد ابرو ها یکه هن هن م ییبرز

 :دیباال تر رفت و متعجب پرس یقدر
 «...؟ یسر صبح به هن هن افتاد یواسه چ ریسالم..... اغور به خ »

و  ...! دیاز نان ها را از دستش قاپ یکیزد و  یجست برز
نوکرتم به خدا به موقع چتر شاادم ، « فرهنگ » سااالم داداش  »

و متوجه  یدکر یم ریکردم تو عالم سااماوات ساا یصاادات م یهرچ
شد سافرند و دارن  ین شوهر عمه ام م صبح خواب موندم عمه و  ...
 ...« میصبحونه نون نداشت یگردن شهرشون و برا یبرم

سر سشس سر و یلبه  یهول و  شت وآن را تا کرد و  ینان را ر هم گذا
 گفت:

 کنم ....نون یاون فرهنگ و ادبتم هستم ....جون تو جبران م نوکر»
سفره اومدم دنبالت بر سر  سونم  و بر شگاه .... همچ میر رات ب نیبا

ها که دختر  و بساااازم  باز کفت  یهفت محل اون ور تر تو یبرو 
 «بمونن....
و فرهنگ و ثابت شااد و  ینگاهش ر ُپف پشاات پلک چشاامان برز
و با آن ه یلبخند شست ، برز و ها و مانیپرو پ کلیکنج لبش ن  ییباز
و هیالبه  هیکه ال له ر مان  دهیآن خواب یغضاا ما لدون  ثل گ بود م
ه ب شاادیتر م کیداشاات و هرچه به ساار نزد یکیکمر بار زشیمهرانگ

 شد ...! یقطر آن هم افزوده تر م



                
 

 

117 

 باغ سیب

صنع شیابروها ا تر برد ت کیسرش را نزد یدر هم تاب داد و قدر یرا ت
 شود : یدو نفر شانیگفتگو

 «...!؟ یستیپسر تو آدم به شو ن »
 بلند تر گفت : یرا قدر یبعد یله جم سشس

و به تو داده بودم ، ول دونمی، م شاارمنده»  یفرصاات نم یقول امروز ر
شگاه ....! د امیکنم ب شد امروز  شبیبا ستاد راهنمام زنگ زدم و قرار  ا

شگاه بب هی و تا  یاجح شیبرم پ دی...بعد هم که با نمشیسر برم دان
رکابش باشم ...باشه ا  شب در

 [۰۰:۳۰ ۰۴.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ...« گهیوقت د هیشالله  ن

و به ا یبا کف دست به شانه  برز  کیزد و اورا به قامت  یفرهنگ ضر
 قدم به عقب هول داد :

شونه ها نیا فیح » که خدا به تو داده ...! نعمت  یپهن یقدو باال و 
باال یحروم کن قد و  گه  و داشااتم همچ ی....!ا و  کلیاول ه نیتور

 ...!« نیو ب ایب شدمیم یدختر خفه کن
شم و ابرو همراه لبخند فرهنگ شاره ا یبا چ زد و  یمحو به نان ها ا
 گفت:

و که دار یاگه خدا بهت قدو باال نداده عوضااش ترو فرز »  یعقاب ر
 «...!؟ ی... مگه عجله نداشت
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و چنان که  دیاش کوب یشااانیبا کف دساات آزادش محکم به پ برز
 پر حرص جواب داد: یَتقش در آمد و با لحن یصدا
و شکر واسه  مذهبت» ... ! الاقل شب  یگذار یآدم که حواس نم یر

 ....«باشگاه دلم خوش باشه  ایسر ب هیکه کارت تموم شد 
رق  که یها ییآنکه منتظر جواب فرهنگ بماند با دمشا یب سشس شَ

رق به زم و  دیود زیشااد به ساامت کوچه تند و ت یم دهیکوب نیشااَ
وان شد ...! ییفرهنگ هم با گامها  آهسته به دنبالش ر

سمش و بود به معنا ا شت همان  یزیقد بلند اما تنها چ یبرز که ندا
ساز منیآن به  یبه جا یقد بلند بود ....!ول شگاه بدن  ه خود ک یبا

ب زین جا هم بود ه یمر به قول خودش دختر  مانیپرو پ کلیآن  و 
 ...! نیو ب ایداشت که ب یخفه کن

و ست و همباز برز  نیچند ی هیاش بود .... همسا یدوران کودک یدو
وبرو یخانه  یو چند سااله   کیرفاب ری، رف یدبساتان اری....  شاانیر
ستانشیو دب ییدوران راهنما شد ،  ر شگاه راهشان جدا  هم بود و از دان

و به همان فوق د و به عشاار برو باز  قناعت کرد و فرهنگ به شلمیبرز
 دانشگاه و درس و کالس شد ... یراهعشر مهندش شدن 

شتراک همچنان ب کی اما سم خوش  یشان باق نیوجه ا ماند و آن ر
 رفاقت بود ....!

 [۰۴:۴۸ ۰۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 یها یگرد و کاش یداشت با حوض یاطیکوچک آنها که ح یخانه  در
با تغ.....خ یا روزهیف  رییوردن صاابحانه آداب خودش را داشاات و 

 شد ... یآن هم عوچ م یفصول جا
و تابسااتانها که  اطیح یگوشااه  یتخت چوب ی، بساااط صاابحانه ر

ست کنار باغچه و ز ونده ا اسی یبوته  ریدر ست فلز یر ب  یکه از دار
و به یشااد و زم*س*تانها در اتاق یبود پهن م ختهیآو  که پنجره اش ر
 یکنج اتاق ، بساااط سااماور و قور یگاز یبود و جفت بخار اطیح

 به راه بود ... اش یمامان مهر کیاستکان کمر بار
به آن داد و به محض باز شاادن در  یمهمان قفل شااد و چرخ دیکل
غ حنا اطیح یآهن زد و از کنار  یجساات یپا کوتاه مامان مهر یی، مر
شه  شیپا ه هم ب شیاالفرار کردو خروس خوش قدو ب اطیح یبه گو

 ... دیسمتش دو
شت بردا سف یمامان مهر دنیبا د سر وال  دیو چادر  گلدارش که به ر

سماورش ز ساط  ستان ها ب و اسی یبوته  ریتاب پهن  یتخت چوب یر
 ریکرد ... هنوز هم از او بابت ماجرا چند ماه اخ یبود ،سااالم کوتاه
کرد ، خم شد نان را دورن  یسکوتس پنهان م انیدلخور بود و آن را م

چهار گوش نشست و لقمه  یکنار سفره  مسفر گذاشت و خودش ه
 :گفت دیجو یکه آهسته آن را م یبرداشت ...و درحال رینان و پن یا
و مثل  شیکیدوتا نون گرفته بودم  » و برز  ..«.عقاب ازم گرفت  هیر
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گردو  لکیبه ه یکردو تاب یخانوم استکان فرهنگ را پراز چا زیمهرانگ
 تشلش داد و آهسته پچ پچ کرد:

و » سمت امروزش  یسالم به ر ماهت مادر....نوش جونش ... البد ق
سفره  یسفره  یتو دلها هم  شهیرفاقت که پهن م یما بوده ... 
 ...«شه  یم یکی

قمه ل انیبار کره و عسل م نیاز نان جدا کرد و ا گرید یتکه ا فرهنگ
 :دیپرس دیجن ینرم مکه دهانش  یگرفت و درحال یاش جا

 «نشده....!؟ داریهنوز ب یمگه حاج یکن یپچ پچ م یواسه چ »
و پر و نگاهش به ساامت  دیکشاا شیاش پ یشااانیپ یچادرش را تا ر

 را از سر گرفت: شیاتاق برگشت و پچ پچ ها یپنجره 
پ ینه مادر... حاج »  زروید اتیتو با نون ب یپا شیعجله داشاات و

خورده و نخورده رفت و گفت بهت بگم امروز ساارشااون  ییناشااتا
اتاق  یکمکش ...فرامرز تو یشاالوغه و دساات تنهاساات حتما بر

شد یوقت اومد، تو باال خواب بود رید شبید دهیخواب  یو متوجه ن
 شونیرپ یلیدارش نکنم ،خیشرکت و ب رهیم ریگفت امروز د شبی..د

 .«بود فکر کنم بازم با الهه بگو مگوشون شده ..
 : دیاتاق چرخ یمتعجب نگاهش به سمت پنجره  فرهنگ

اومدنش نشاادم ...کفش هاش هم  یدراتاق بسااته بود و متوجه  »
 ...«نبود  وونیا یتو
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سوال فرهنگ را ب زیمهرانگ شت و تاب یخانوم  سرش یجواب گذا  به 
 داد که نشان از تاسفش داشت با همان لحن پچ پچ وار ادامه داد:

سر گفتم الهه تک نیچقدر به ا » حرف  و ستیما ن یخونواده  ی هیپ
و دوخت و  دیساار خود و خودش ُبر اطیبه گوشااش نرفت و شااد خ

 .!«.. ستیتنش نبوده و ن یکه اصال قواره  یتنش کرد ...لباس
و یقدر سشس  فرهنگ گذاشت یپا یخم شد و دست نرم تشلش را ر

 و ادامه داد:
بون اون قدو باالت برم ...تو عاقل »  راه یباش و عشاار و عاشااق قر

زوم برسم و  دختر خوب برات نشون کنم  هیننداز ...حدقل سرتو به آر
... ساار فرامرز که حساارت به دل موندم اون از  یخواسااتگار میو بر

ستگار چشمم خون ....! اون هم  هیچشمم اشک بود و  هیکه  یخوا
بون قدت برم، م هتکه به عزا شاابا یاز عروساا دونم  یداشاات ... قر

بند اون دختره از دستم دلخوره  نی... خبط کردم و مقصر ا ینوز سر
ست که هول و وال به دلم ر لیذل یفرزانه  شده ا ...و من هم  ختین

شدم و فکر کردم اونم  ست که ز یکیخام حرفهاش   یاپ ریمثل الهه 
 ...«برادرت نشسته 

 در هم شیچهار ماه گذشته ابروها ایخاطرات سه  دنیبا شن فرهنگ
که حرمت را  نیا یافتاد ، برا انیبدش به غل یگره شااد و حس ها

برخاساات و به کنار  شینشااکند و احساااس بدش را پس بزند از جا
سط ح شو اطیحوچ و ستش را در  ی هیرفت ، کنار پا آن زانو زد و د
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قرمز  یها یشااد و ماه داریددر سااطح آب پ یداد ، موج یآب چرخ
 وان شدند ...ر ییبه سو کیحوچ هراسان هر 

اف ص یو نم انگشتانش را مهمان موها دیآب به صورتش پاش یمشت
ون موها شیداد و پنجه ها یاش جا رهیو ت فرو برد  شیرا شااانه وار در

دانست  یشناخت و م یمرزش را م یب یو دخالت ها ی... مامان مهر
و وردست وفادارش  یفرامرز و الهه و به مامان مهر یاز دعوا ها یبخش
 گردد ...! ینه بر مفرزا
و یبه راه افتادو درحال یساامت تخت چوب به بندش را ر  یکه کمر

 که آزار دهنده نباشد گفت : یکرد با لحن یشکم مرتب م
امروز  دیکارشااون دخالت نکن یمامان اون ها زن و شااوهرند تو »

و  یموضاوع دی...! شاا یقهرند و فردا آشات که باعث قهرشاون شاد ر
و فراموش نم یدخالت ها یبره .... ول ادشونی  ...«کنند  یشما ر
به خاطر فرامرز هم  یول شهیدختر صاف نم نیچه کنم مادر دلم با ا »

و زنم تا شااام دور هم  یگذارم و بهش زنگ م یدلم م یکه شااده پا ر
 !«و قال بخوابه ....  لیق نی، بلکه ا میباش

شت و نگاه فرهنگ سفره تلفن همراهش را بردا شد و از کنار   یخم 
غ حنا یبه صفحه  را که دو  یپا کوتاه مامان مهر ییآن انداخت و مر

و بر تخت م با نوک کفش پس  دیچ یو ُخرد نان ها بر م دیچرخ یر
 زد و گفت:
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وقت خاموش شد نگران  هیشارژ نداره ، گفتم که اگه  لمیموبا مامان»
 برم دانشگاه ب دی...اول با ینش
 [۰۴:۴۸ ۰۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
خوام اگه خدا  ینامه ام صااحبت کنم و م انیاسااتاد رهنما درمورد پا ا

 اساافند ماه فرصاات یکنکور دکتر یترم دفاع کنم تا برا نیبخواد ا
شم ...بعد هم م شته با ردم گ یو غروب با هم بر م یحاج شیپ رمیدا

»... 
غ و خروس  یپر چادرش را برا ینانها یخانوم خرده ها زیمهرانگ مر

 : ختیمحبوبش ر
که چشاام خدا امروز همراهت باشااه مادر  یسااشارمت اله یخدا م به»

»... 
نگ قدر فره ندش  فت و حس آرامشاا یلبخ نگ گر  فیلط یر

شد با حفظ همان  ششیپ یا قهیبد چند دق یحس ها نیگزیجا
 شد ... یلبخند راه

 [۰۷:۲۷ ۱۰.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
فه ها یلیبود.....! آن هم خ کال قدر مو به   یساارش ....! و نم ی، 

ست ا ست  انیپا یب یاز غر غر ها یکالفگ نیدان مامان بزرگ گالب ا
سب یآنها را مثل دانه  انیخط درم کیکه  سرهم رد حیت شت   فیپ
 یریکرد و مدام گله داشاات که چرا نگذاشااته تا باد بزن حصاا یم

او با شاااگرد  یاش از کل کل ها کله ای،  اوردیمحبوبش را با خود ب
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سیز یمغازه  سر ق یراک شم غره ها متیبر  ا ر شیداغ کرده بود، و چ
شته بود و غرغر ها یبرا و  وسیگ یرا هم برا شیشاگرد مغازه کنار گذا

ست  ساتیدختر ...! ، پول که علف خرس ن:» گفت  یمدام م تا د
 ...!« یبد یهر کس و ناکس

و یسااراکیز یالبته شاااگرد مغازه  و افتاده و  یلجباز یدنده  یهم ر
گذاشاات و  یجواب نم یمامان بزرگ گالب را ب یها هیگوشااه کنا

 داد....! یازقصد ِلفت م
َدم  خفه و یشااد .....فضااا یپر خال شیو لپ ها دیکشاا یپوف کالفه
شده بود و به  نیقواره عج یعرق همان ب یمغازه ،که با بو یکرده 
صل کیجوش فقط  یزد ....تا نقطه  یاش دامن م یکالفگ ه گام فا

 داشت ....!
و یمغازه با اخم ها شااگرد  یهم افتاده بود ، از دساتگاه قدر یکه ر

و نتیریپ یفاصااله گرفت و برگه ها هم دسااته کرد و با  یشااده را ر
ت ، درش یادیقواره اش ز یالغر و ب کلیه یکه دورگه بود و برا ییصدا

 گفت:
ش رازهیش» و ی، برا یا شهیو طلر  ساب م یر و هم جدا ح  یجلد ر

 ....!«کنم ، گفته باشم ها 
کور و  یینگاهش را به سمت گالب خانوم برگشت که با اخم ها سویگ

داده  هیکمغازه ت یا شهیش نیتریکه به و یشده در حال کیبار یچشمان
و شیو دسااتها مجرم  کیآن سااوار بود شاااگرد مغازه را مثل  یر
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 یشاد ....و با صادا یاز او غافل نم ینظر داشات ودم ریز یاقتصااد
 به سمت او جلب شد : ششاگرد مغازه بازهم توجه ا

باره حاج خانوم اعتراچ و گله نکنه ها  نیا»  ....«و گفتم تا دو
سمت مخالف چرخاند ، تا خنده ها سویگ را پنهان  شیسرش را به 

خر هر قواره بود و آ یهم درساات مثل خودش ب شیکند ، جمله ها
 چسباند ...! یم« ها »  کیجمله اش 

ش طلر و رازهیو  ست و ق یکه ر ش شده را که  متیصفحات ن تمام 
گرم و دم دار از ته دلش برآمد ....!  یهمراه نفس ها یظی، آه غل دیشن
تمام مدت  که یبیپول تو ج دیق دیبه حساب و کتاب نبود و با یازین

 شد ...! یو پاس مآس  یزد و حساب یپس انداز کرده بود را م
شا سرش شت تا  سمت مامان بزرگ گالب برگ امداد  ای،  یکمک دیبه 

ساات و را د نهیاز هز یمیاز راه برسااد و حداقل ن یتعارف یو با حت یبیغ
شم شت چ بل تر از او بود و پ  یدلباز پرداخت کند ، اما گالب خانوم ز

سمت مخالف چرخاند ز کیبار سرش را به  لب غر غر کنان  ریکرد و 
 گفت:

 هی یخودش عاقل باشااه ، مگه پول علف خرسااه که پا دیآدم با »
بزه م یمشات کاغذ حروم بشاه ، هرک  یلرزش هم م یخوره پا یخر

 ...!«یزیچ هیدرس و مدرسه ات بود  ی....حاال اگه برا نهیش
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رمانش  یکش یپا ینگیریتمام پس اندازش را ج ظیبا همان آه غل سویگ
با غر غر ها یرا همراه کش داد ،فلش اش شت و مامان بزرگ  یها بردا

 آمد ... رونیگذاشته بود ب یناسازگار یگالب که امروز بنا
و دهیبه ده تا هم نرسا شاانیگامها له پ نیاول ی،مامان بزرگ گالب ر
سر راهش بود و در آن ن یساختمان ی شست و خستگ مهیکه   یباز ، ن
شان داد ، پر چادرش را قدر یقیرا َدم و بازدم عم شیها باالتر برد و  ین
د خنک تر شو یبه آن داد و شروع به باد زدن خودش کرد تا قدر یتاب

شروع به  سر نخ آن را گرفت و  شد و  و البته از غرغر کردن هم غافل ن
 کرد شیبافتن غر غر ها

و ب یوا» شدم از گرما ....! گفتم بذار باد بزنم ر ک   یگیم ی، ه ارمیهال
 ....!«زشته ... زشت اون که من از گرما تلف بشم  ابونیخ یتو

و به گ سشس شت و ر بردا وبرو سویسر هم  یندو لبخ ستادهیا شیکه ر
بانش را تا انتها از حلقش ب آورد  ونریکنج لبش جا خوش کرده بود ، ز

 و آن را نشان داد:
سب » شده و چ بونم خشک  سقف دهنم ....!  دهیآ....نگاه کن ز به 

و برب یحاال ه  ی....دختر هم دختر ها رونیب زیخند و دندون هات ر
 ....! میقد
شر  نیتنها خالفش ا یگل شد ، وگرنه مدام  هیبود که عا سن دار  مرد 

و با دل من کوک م و م یساز دلش ر دونست ، مثل  یکرد و قدر پول ر
 شدن نداشت که .... سندهینو یباز یتو قرت
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 یبنگاه عمو میبا هم بر یگفت رونیب میکه از در خونه اومد صاابح
ستت افسانه ، گفت و کرده و قرار شده ضرب االجل یدو  یسفارشمون ر

 یکنه ... خب خودش هم م دایخوب برامون پ متیبا ق یخونه  هی
ود تر راه  هیاومد که بهتر بود....! الاقل  آشاانا همرامون بود و کارمون ز

از  یمزه که دست کسر از اون مغا میشد ادهیپ یاز تاکس یافتاد ....ول یم
 ...!«خودش عاقل باشه  دی....آدم با میسر گردنه نداشت درآورد

وقتش را جمع کند  یب یخنده ها نیتواند ا یدانساات چرا نم ینم
و شی....! لبها دهانش گرفت  یهم فشرد و دستش را هم جلو یرا ر

 شود ... ! شیتا مانع پرواز خنده ها
وخنده  یکه هنوز رد پا ییبا لبها سشس  یآن جا مانده بود کنار پا یر

و  تشل و نرم او گذاشت : یپاها یمامان بزرگ گالب زانو زد و دست ر
بون» بون خشااکت برم ... وقت قر و  میشااد ادهیپ یاز تاکساا یاون ز

شمم به مغازه  سیز یچ و یراک و ر شدم تا رمانم ر سه  سو  دل یافتاد و
شه و وقت  نیکردم ا یصفخات کاغذ زنده کنم و فکر نم قدر گرون با

 ....!« ریگ
 سیگ

 [۰۷:۲۷ ۱۰.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به پشاات ساارش چرخ هیرا گفت و به گردنش زاو نیا و ه و ادام دیداد و

 داد:
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تا  هیفروشاا وهیآب م هی ابونی..... اون طرف خ نیبب » گه دو ، ا
لوت تا گ رمیگ یم جیرم برات آب هو یم یبد یاسکناس ده هزار تومن
شه ... بعد هم م قا میر یتازه ب سان یعمو یریجهانگ یبنگاه آ ه ، اف

سر هم راهه و خ نیکه  صله ندار یلیچهار سانه رفته میبا اون فا  .... اف
گفت  یم یاومد ، ول یوگرنه خودش هم م سااتیشاامال و تهران ن

و راه  ضه به عموش کرده تا امروز و فردا کارمون ر و دو قب شمون ر سفار
و چه د شا یدیبندازه ... خدا ر سبک بود  دی...!  قدم گالب خانوم ما 

 ....« میکرد دایمناسب پ یخونه  هی دیجد یمحله  نیا یو تو
را شل کردو باز هم پر چادرش  شیاخم ها یبزرگ گالب قدر  مامان
و  فیخنک تر شاود و از داخل ک یتش تاب داد تا قدربه صاور یرا ر

و به گ دیکشاا رونیب یاسااکناس ده هزار تومان کیاش  یمشااک  سااویر
 گرفت:

فا هی،  ساااتیتا اسااکناس الزم ن دو» نه اش هم ک نه  یم تیدو ک
سه  ی...ولخرج و بگذار وا  نیا یشوهرت ...! تو یخونه  یهات ر

ب یو م*س*تاجر یگرون س یو و بگ هی یک ج ر نذار  و ریکم دور و بر خر
 ....«دراز بشه  یهر کس و ناکس یدستمون جلو 

سکناس را از دست مامان بزرگ گالبش گرفت  یچشم سویگ گفت و ا
 رفت ... ابانیخ یآن سو یفروش وهیو دوان دوان به سمت آب م

ست پرو پ ینم نایقیپول  نیبا ا خب به  یگاهکند و ن دیخر مانیتوان
ون پارچ ها یجیآب هو مخلوط کن که کنار آب شاااتوت و آب  یدر
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کرد انداخت و  یبرد و آب م یو دل م دیدرخش یخوش م یتوت فرنگ
گاه مین تابلو ین به  به  متیق یهم  عاقبت   انویل کیها.....! و 

اکتفا کرد و دوان دوان عرچ  یوانیل یبساات کیو  جیکوچک آب هو
 گالب خانوم برگشت .... شیکرد و پ یرا ط ابانیخ

**** 
فرهنگ »  یانجام کار ای نید یادا یوقت برا نییاالجل:تع ضاارب
 «دهخدا  ینامه 

**** 
 [۰۱:۴۵ ۱۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و یگرما م یبو شیها نفس اش ،ِقل ِقل کنان  یشانیپ یداد و عرق ر
 یش جدا نمکه از لب یآمد ....با لبخند یکش م شیابرو ها یتا باال

 را به سمت مامان بزرگ گالب گرفت و گفت: یشد بستن
...!  یوانیل ی....!؟ بستن دهیبرات خر یچ سوتیگ نیمامام بزرگ بب »

گرفتم  جیخودم هم آب هو ی، واسه  یکه دوست دار ییاز همون ها
»... 

ستن گالب صدا یخانوم ترو فرز ب شروع به خوردن کردو   یرا گرفت و 
ستن شر ب شر ،قا رد ، خو یوافر م یرا با حظ یَملچ و ملوچش که قا

اش را ال  جیآب هو ساویشاد ، گ یم دهیچند قدم آن ساو تر هم شان
ش سر ک و دیجرعه  داد که دو  یچرخ یمیساختمان قد یو نگاهش ر

وبه خ یطبقه بود و هر واحد دو پنجره   ریداشاات ،مساا ابانیدلباز ر
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و رالترجمه اول دا ی، طبقه  دیچسب وارید خیدوتا تابلو ب ینگاهش به ر
داشاات که با خط خوش  یمیساااده و قد ییدوم تابلو یبود و طبقه 

و یمشک  ...!«یدفتر انتشارات فتوح» آن حک شده بود  یر
ش چشمانش صاعقه از ذهنش گذشت  یزد و فکر یبرق یاز خو مثل 
خب ا ها کردن ت نی...  ثل ر تار یریفکر م قدر  یکیدر مان  بود ،ه

 محال و دور از ذهن...!
داد ....! سرش به  یاز دست نم یزینداشت و چ یامتحانش ضرر اما

ش بود ا یبستن ریسمت مامان بزرگ گالب برگشت که همچنان در گ
 هم به راه ....! شیو َملچ و َملچ ها

ج م استیس یکم دیبا ت دو زد عاقب یگدار به آب نم یداد و ب یبه خر
 او زانو زد و گفت: یگفتن و نگفتن کنار پا انی، م دل و مردد

نه محاله  یاگه بگ یدون یخوام و م یازت م یزیچ هیمامان بزرگ  »
و  ....«حرفت حرف بزنم  یکه ر
شد ،ابروها گالب سمت او جمع  سش به   یقدر شیخانوم تمام حوا

بون باز استیرنگ اخم گرفت ، س دسته گلش  ینوه  یها یها و ز
و به او گفت: یباز هم پول م نکهیو به تصور اشناخت  یرا م  خواهد ر
و اول بزن .... ب ینخود چ » بون نر یخودیحرف آخرت ر شه  زیز ، با
 یشاا یم یراضاا نمیبرو هله و هوله بخر ، بب دمیم گهیاسااکناس د هی

 «...!؟
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و عیپهن و وساا یلبخند سااویگ  یرا م نیلبش نشااساات ، هم یر
 و انعطاف مامان بزرگ گالبش را ... یخواست نرم

بونت برم ... پول نم » و نیخوام ....بب ینه قر  یمونساخت یپله  یر
ه ک یی... همون جا هیدومش دفتر انشااارات ی، طبقه  یکه نشااساات

و م سندهینو شون ر شه ... م دنیها کتاب ها شر تا چاپ ب م گ یبه نا
شر بکنم  یصحبت هیداخل و من  میبا هم بر ایب شابا نا پا قدم  دی، 

و چه  بولشااما ساابک بود و ناشاار ق و بخونه ....خدار کرد ، رمانم ر
 «...؟  هیهم خوشش اومد ...هوم نظرت چ دیشا یدید

و آن را به  دیکشاا وانیرا به ته ل یقاشاار بسااتن الیخ یخانوم ب گالب
و بانش را ر آن  یو چساابناک یتا نوچ دیکشاا شیلبها یدهانش برد و ز

 کمتر شود :
شه ، منه پ دیآدم با » و به هوا رزنیخودش عاقل با  یبنگاه عمو یر

ستت تا ا ...  میدر آورد یپلوکش ی...سراز اون مغازه  یجا کشوند نیدو
 «ناشر ....!  شیپ یبر یخوا یم یگ یحاال هم م

م*س*تاصل نگاه داغ و تب دارش را به سمت او کشاند محال  سویگ
 نیاز ا بهتر یفرصاات گریداد د ی، امروز را اگر از دساات م دیایبود کوتاه ب

فتر به د ییاجازه دهد تنها یممکن بود مامان گل ریکرد و غ ینم دایپ
 یهم برا یه ا، بهان یسندگیبعد از تمام شدن کارگاه نو دویایب یانتشارات

کرد و  کیچشاامانش را بار یرفتن از خانه نداشاات ....قدر رونیب از
 را هم نرم تر گفت: شیصدا
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 میر ی.... با هم م ارینه ن سویگالب خانوم خوش عطر بو ، جون گ »
شما جلو ش یداخل  س نیباد کولر بن چاق کن ، تا من برم با  یو نف

قا میر یبکنم ف بعد هم م یصااحبت هیناشاار   یریجهانگ یبنگاه آ
 «دنبال خونه ... باشه ...؟

فت و دساات ریز یاسااتغفراله جا شیبه زانو یلب گ فت و از   شیگر
 است :برخ
ش » و دسته اش ...راه ب طونیلعنت به   نیا نمیباال، بب میبر افتیو دار

 «هست ....!؟ یچ یگ یکه م یناشر کوفت
ش سویگ ست لبخندش را مهار کند ،گونه  ینم یکه از خو نرم و  یتوان

 و سرخوش گفت: دیتشل او را ب*و*س
بون بو » بون یقر و برداشته  ایدن تیگالبت برم که عطر مهر  ..«.ر

*** 
به اش بود تج نیآمد ، اول یم یبود که به دفتر انتشارات یبار نیاول نیا ر

شان آمد ،باد خنک کولر همراه با بو یزیچ نیو اول ستقبال  یکه به ا
مودب  اریکه بس یسال انیم یمحجبه  یآن بود و منش ینم پوشال ها
 آداب .... یبود و مباد

ضا آن صم یچنان که مامان بزرگ گالب ف اما کوچک  یمیساده و 
سالن ست ،  ش شا یآن جا به دلش ن با  شد ، یدوازده متر هم نم دیکه 

وبه خ یپنجره ا بود آن پ یطاقچه  یآغوش گشوده و لبه  ابانیکه ر ر
 ... یو صورت دیسف یبا گل ها یشمعدان یاز گلدان ها



                
 

 

133 

 باغ سیب

و شیها یتعارف خسااتگ یب امدهیخانوم هم ن گالب  یصااندل یرا ر
شت سویلب گفت و گ ریاز ته دل ز یشیهوار کرد و آخ و  چشم از او بردا

و برو و ا یمنش یر  و من، من کنان گفت: ستادیخوش ر
ش » قا شهیخانوم ... م دیببخ صحبت کنم ....؟ من  یبا آ شر   هینا

و بخونند و  شااونیخواسااتم اگه بشااه ا یرمان نوشااتم و م رمان من ر
و درمورد چاپ رمانم بدونم   .«نظرشون ر

ش ه ک یو پنبه ا دیسف یا از مامان بزرگ گالب و موهانگاهش ر یمن
وسر  یگرفت و با لبخند دیدرخش یاش م یا روزهیساتن ف یهمراه ر

 برگشت: سوینرم سرش به سمت گ
و قطع م یم معذرت» شما از قبل وقت گرفته  یخوام حرفتون ر کنم 

قا د،یبود  فتو یآ
 [۰۱:۴۵ ۱۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و نم یکس یبدون وقت قبل یح  «....!؟ رندیپذ یر
ل ُش  ینکرده بود ، با لحن گریرا د شیجا نیاز نهادش بر آمد، فکر ا آه

 و وارفته جواب داد:
 دیو بخواهر قتشی،حق رمیوقت بگ دیدونساتم با یمتاسافانه نم نه»
 ...!«جا آشنا شدم  نیبا ا یرمان منه و امروز به طور اتفاق نیاول نیا

خنک تر شده بود، چشمانش را در حدقه  ینوم که حاال قدرخا گالب
و به منش یتاب  :چرخاند گفت یبه اطراف م یکه سر یدر حال یداد و ر
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 ری... ! شااکر خدا به غ میومدیخانوم جون ... مطب دکتر که ن یا »
ه ب نمیمن بره داخل بب ی،بذار نوه  ستیجا ن نیکس ا چیما هم ه
زوش م  «نه ....؟ ایشه  یم سندهیرسه و نو یآر

وس یحبس کرد و دست شیلبها انیلبخندش را م یمنش اش  یربه پر ر
 وگفت: دیکرده بود کش دایامتداد پ شیکه تا امتداد ابروها

ست ...ول » شما خودش  یجا هم قانون ها نیخب ا یبله حر با
و داره و من موظف به اجرا چشاام، به  یهسااتم ، ول نیقوان نیا یر

قا شااما دیسااف یاحترام مو گه قبول  دمیاطالع م یفتوح یبه آ ،ا
شر یکردند، نوه تون م ورت ص نیا ریببرن داخل ....در غ فیتونن ت

 ...«. دیاریب فیتشر موقعکنم و اون  یم نییوقت تع هیبراتون 
شیخانوم پ گالب شکر سویلب گفت و گ ریز یر ... ومن  کوتاه یهم ت

شت بندجمله اش ب ش یپ شت و بعد از تامل یدرنگ گو  یتلفن را بردا
 کوتاه گفت:

قا» رمانشااون  نیاول یبرا یبدون وقت قبل یخانوم هیمهندس  یآ
شر ست ب یآوردند و م فیت صحبت کنند اجازه ه شما   نایخوان با 

 «داخل ... ؟
و شیپ یاریسرو ته آب دوغ خ یچشم از رمان ب فرهنگ  گرفت شیر

ساد ی، تو صله  یک  ها را که سندهیجوجه نو نیا یبازار کتاب، حو
 کنند نداشت ... یشبه ط کیخواستند ره صد ساله را  یم
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و سااه وز تمام وقتش را ر ا محتو یب ی، با جمالت یا شااهیرمان کل یر
ضر نبود حت شته بود ، حا بک و س نیبا ا ی، رمان گریخط د کی یگذا

 1بخوانند و وقتش را حرام کند ... اقیس
ست ش یبه چشم ها ید سته اش ک را  شیو طبر عادت پنجه ها دیخ
 شانه وار فرو کرد و جواب داد: شیموها انیم
 ی نم، فعال دیمحترمانه عذرشون بخواه یلیلطفا خ یسبحان خانوم»
و میتون  .« میکن یگذار هیسرما یمبتد یها سندهیرمان نو یر

 شهیکرده بود و برخالف هم ریدو چشم مشتاق گ انیم یسبحان خانوم
کرد ، آب دهانش را فرو داد  یگفت و اطاعت م یم ظیچشم غل هیکه 

 کوتاه گفت : یو بعد از تامل
قا» و بشذ شااونیشااه خواهش کنم ا یمهندس.... م یآ ...؟ هر دیریر

و داره  یرنگ و بو یقلم  ....!«خودش ر
ود ب یبار نیاول نیباال تر رفت ،ا یقدر شیاز تعجب ابروها فرهنگ

..! به داشت.. یرخواستد نیگفت و چن یچشم نم یکه خانوم سبحان
 درخواست ،کوتاه و آمد گفت: نیاول نیپاس احترام به ا

 ...«بفرستشون داخل  لطفا»
**** 

 [۲۲:۰۳ ۱۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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کرد و چشم از دهان خانوم  یقلبش تاالپ و تولوپ م جانیاز ه سویگ
شت ...گالب خانوم هم ب یبر نم یسبحان ل زده ب هیوقفه  یدا ود او ز

 زد ...! یو پلک نم
سر جا یگوش یسبحان خانوم شت ، لبخند شیتلفن را که  نرم  یگذا
و یروزیاز سر پ  لبش نشاند : یر

 ....«داخل  دیببر فیتشر دیتون یموافقت کردند، م »
 ی، صدا دیبه پر شالش کش یجنباند ودست یکوتاه سر یتشکر سوبایگ

 مامان بزرگ گالب یصدا ریز شد یداخل م یتاپ تاپ قلبش را وقت
 گفت: یم یکه به خانوم سبحان دیشن یم
ست به خ ینیبب ریخ » بده که  آب کهیچ هی یریدختر ..... حاال که د

ک م یدارم از تشنگ  ....«شم  یهال
*** 

 " فصل چهارم"
به  فرهنگ ضر شم از جمله ها یبا چند  ه ک ییکوتاه به در اتاق ، چ

سب چیزدند و ه یفعل و فاعلش زار م ب یتنا شتند ،گرفت و ا با هم ندا
 ....« دییبفرما» رسا گفت: ییصدا
جوان  یباز شد ودختر  ینفس در به نرم کیکوتاه به قدر  یاز تامل بعد

سف یبا قامت سط که  شک یدیمتو شال م ستش در قاب  به  یادیز یپو
شم م سالمش هم به نرم یچ شد ...  رفتارش بود ....!  یآمد ، داخل 
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که درساات مقابل  یچرم یو به صااندل سااتادیامش افرهنگ به احتر
 بود اشاره کرد و گفت: زشیم
 ....«در خدمتم  دییهستم، بفرما یسالم فتوح »
ال شد و آن را به ف ریبه دلش سراز یهمه احترام حس خوب نیاز ا سویگ
شت م کین شانه ، پ زیگرفت ، مرد پ چهار  راهنیقد بلند بود و چهار 

صاف و  یکوتاهش هم مثل موها نیآست یو سرمه ا دیسف یخانه 
و به باال خواب رهیت سته ر سته د واره بود ،برازنده و خوش ق دهیاش که د

و بلندش خوف  یمشااک یابروها ریز اهشیساا شاامانچ یبود.... ول
 کرد ...! یم ریبه دل سراز یبیغر

 یحبس شااده اش را به همراه آب دهانش قورت داد و به جا نفس
و یآن لبخند ند  یر خاطبش را خلع سااالح ک تا م ند  لبش نشااا

سشس پ ش شی.... ن سبز رنگش رما یاز داخل کوله  ند،یاز آن که بن
قدم رونیشااده اش را ب نتیریپ وبرو شیپ یآورد،   زیم یگذاشاات ر

بدون  شکل لیم*س*تط یکه پشت سرش پنجره ا ستادیفرهنگ ا
شاخ و برگ درخت چنار خ یپرده ا شت و  ار مهمان چه ابانیقرار دا

ش شده و نور خور شان از البه ال دیچوب پنجره  شان ک  یبرگ ها یک
سرک کش و هیبود و زاو دهیدرخت به داخل   یچوب زیم یلبه  یدار تا ر

 او کش آمد بود ....
و یدهانش را فرو داد و رمانش را به نرم آب از  یگذاشاات و قدم زیم یر
 فاصله گرفت و گفت: زیم
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و  دیدرخشااان هسااتم، ممنونم که قبول کرد سااویمن هم گ » من ر
 ...« دیریبشذ یبدون وقت قبل

گرفت و تا امتداد صااورت او کش  زیم ینگاهش را از گوشااه  فرهنگ
و و یا دهیبلند و کش یابروها یداد و ر چشمان خوش  یاو نشست.. ر

 شیهااش به لب یمعمول ینیبعد از ب سااتاد،ینا شااشیحالت و بدون آرا
ل شااد ....! ا یاز تعجب قدر شیها... ابرو دیرساا و به باال هال  نیر

لبش  یبود که فقط باال دهیرا ند یحال دختر بهنوبر بود ....تا  گرید
 ...!یرا رژلب بزند آن هم نارنج

ش ا افهیدرخشان را در ذهنش تکرار کرد ، اسمش هم مثل ق سویگ نام
انداخت  یشاامشو م یونیزیتلو غیتبل ادیزد و او را به  یبه دل نم یچنگ

 دشیفگرد ، پوست س یبا صورت مانیپرو پ ی... قامتش متوسط بود ول
شته م یفنچ ادیاو را به   یه بود مکرد دایبرفها پ انیکه زم*س*تان گذ

 انداخت ....!
که به  نیا یدانست ...؟ و برا یسکوت مرد مقابلش را نم لیدل سویگ

ا ود، نشستن رمسلط ش دیخواست بگو یکه م ییخودش و جمله ها
آغاز  یداد و بالفاصله نشست ...منتظر شد تا فتوح حیترج ستادنیبه ا

 گر صحبتشان باشد ....
و شیبه رمان پ ینگاه میعالقه ن یب فرهنگ  نیانداخت که اول شیر
اش  یدلبود ، به صن دایپ یا شهیش از پشت طلر ش دیسف یصفحه 

 داشت گفت: یتفاوت یکه نگاهش رنگ ب یداد و درحال هیتک
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شان لطفا از خودتون بگ خانوم»  ی هنیهاتون در زم تیاز فعال دیدرخ
ندگینو جد نیو اول یساا مدرک  نیبوده ...؟ و ا یتون چ یکار  که 

 «....؟ هیتون چ یلیتحص
و شیلبها  شیها تشیخواست از فعال یهم فشرد..... خب اگر م یرا ر
گفت که  یگ انشا مگشت و از زن یبر م رستانیبه دوران دب دیبا د،یبگو
ش قهیدق ستیبه عمر ب یکالس درمدت زمان یبچه ها یبرا  یا ....ان

 گرفت ..! ینوشت و مزد هم م یم یمانیپرو پ
 ناقابل بود ...! لمیدپ کیاش هم که  یلیمدرک تحص نیآخر
تا جمله ها آب فه اش را همراه آن قورت  یدهانش را فرو داد  اضااا

ست در اول یدهد ،دلش نم  یشود، برا یخودمان یلیجلسه خ نیخوا
شتن گذشت و با  یعالقه مند ی خچهیاز گفتن تار نیهم اش به نو

 داشت بدون استرس و شمرده باشد جواب داد: یکه سع یجمالت
قا » کنکور شاارکت کردم و هنوز  ی...من تازه امسااال برایفتوح یآ

شگاه نرفتم و البته  م عالقه دار یلیهستم و به نوشتن خ یمبتد هیدان
و یرمان نی...ا و که ر رمان بلند منه ...تمام  نیگذاشااتم، اول زیم یر
عال تا داسااتان کوتاه و چندتا یبرم تمیف به چند  نقد و  هم ییگرده 
قا یسندگیدوره ، کارگاه نو هی، البته  یبررس رکت مهرداد فخار هم ش یآ
 ...«کردم 
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قدر فرهنگ گاهش را  ما تعجب اطراف  یب ین فاوت جلوه داد ا ت
شان  مانشیپرو پ کلیزد ...! ه یسرش پر پر م سنش ن اورا بزرگ تر از 

 نداشت ...! یها شباهت یرستانیداد و به دختر دب یم
داد و  تکان دییبه عالمت تا یساار شیپنهان نکردن تعجب ها یبرا
 به یدست
 [۲۲:۰۳ ۱۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ش ششیر ته د به بود و اعتما یخودش نوبر بهار یبرا گرید نیا د،یک

به و مطالعه در ا یینفس باال  یم نهیزم نیهم داشاات ...، بدون تجر
 کند ...! یشبه ره صد ساله را ط کیخواست 
و م یشااده  نتیریپ یبه ساامت برگه ها نگاهش ه برگشاات ، ک زیر

ها هیشااب شااتریب گاه یجزو  عد از کم یدانشاا مل  یبود ... ب تا
صفحات پ رهیخ سویبه چشمان گ میم*س*تق ده را ش نتیریشد ،

ها تا دختر  فیزهر دارش را رد یبه ساامتش هل دادو جمله  کرد 
ستانیدب شر نو یر سه و کوزه اش را جم یسندگیع رود َرد کند و ب ع، کا

 کارش ....!
قا » ثار آ م خانو ی، ول رهینظ یفخار آشاانا هسااتم . قلمشااون ب یبا آ

و به نام  ی سااندهینو هی یکالس ها یدوره تو هیندن درخشااان گذر
شدن  معروف یبرا دویکم فرصت بد هی....!به خودتون  ستین یکاف
مطالعه  هنیزم نیا یتو شااتریب ی....!بهتره کم دیقدر عجله نکن نیا

ش شته با شدم تازه از دب رطو نی... ا دیدا ستانیکه من متوجه  ارغ ف ر
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سن کم دیشد لیالتحص به با توجه به ت نایقی، پس  دیهم دار یو  جر
...! باشااه . یریچشاام گ زیکارتون چندان چ نیاول دیاندکتون نبا ی
کس با چند تا  چیو ه سااتیها ن یراحت نیشاادن به هم سااندهینو

 ....!«شده ن سندهی،نو یسندگیدست نوشته و داستان کوتاه و عشر نو
م در ه شیبود ،تا اخم ها یآخر کاف یجمله  نیتنها هم سویگ یبرا

و  لبش هم محو... یشود و لبخند ر
قا »  شهی... شما هم ستین یعادت قشنگ یداور شی.... پ یفتوح یآ
شناخته ا دهیند ضاوت م نیو ن ست دیکن یطور ناعادالنه ق ه که ...!؟ در

 یتونم از خط به خط رمانم دفاع کنم ...شما حت یم یسنم کمه ، ول
و نخوند یخط از مقدمه  هی  نیا دیتون یپس چطور م....! دیرمان ر

 «د...!؟یقدر راحت حکم بد
از موضعه اش  یدفاع جانانه را نداشت ...! قدر نیفرهنگ که انتظار ا

تکان داد  دییبه عالمت تا یباال رفته سر یکرد و با ابروها ینیعقب نش
اول آن را ورق زد و  ی، سااشس خم شااد رمان را برداشاات و صاافحه 

 گفت:
ست..... پس از رمانتون دفاع کن » شما و قانع  دیبله حر با  و من ر

زش خوندن و وقت گذاشااتن والبته هز  کردن نهی..... که رمان تون ار
و داره   ...«ر
و شیپ یبرگ از نوشته ها کیرا گفت و  نیا فرهنگ شت را بردا شیر

 داد و گفت: یآن را در هوا تاب
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شان بب »  هسندیماه من دوتا رمان از دو تا نو نی... در ا ندیخانوم درخ
شتم که  ی هم داره ... حداقل  یرمان چاپ هیاز اون ها  یکیتازه کار دا
سئول ا یبرا سل نیمن که به عنوان م ستم با  ش واننده خ ی قهیجا ن

 ها آشنا هستم جذاب نبوده ...!
و خوندن یچ شما ر سم زیو متما یرمان  صال از ا  یکه برا یکرده ...؟ ا

 «...!؟ بی،چرا باغ س میکن یشروع م دیانتخاب کرد رمانتون
 [۰۳:۴۸ ۱۳.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ا دندان مسلح ت ی هیشوال نیبه جنگ ا دیبا دیکش یقینفس عم سویگ
و کوتاه آمدن هم نبود.... آب دهانش را  ینیرفت و اهل عقب نش یم

شغول چالندن انگشت ها ستانش را در هم گره زد و م  شیفرو داد و د
کوتاه  یاز آن ها در آمد و بعد از تامل یکیترق و تروق  یشااد و صاادا

 : شکستشان را  نیسکوت ب
و باغ س اسم»  بیباغ س هیانتخاب کردم ، چون داستان از  بیرمانم ر

صه با مرد ییجاشه ،  یشروع م سط  یکه دختر ق شنا و بعد ها تو آ
 ....«شه  یهمون مرد اغفال م

در هوا تاب  یآمد ،دساات شیجمله ها انیحوصااله به م یب فرهنگ
 را نا تمام گذاشت : سویگ جانیدادو ه

 هی....از  گهید یو تکرار یا شهیموضوع کل هیحدسم درست بود ،  »
 ....«تازه کار  ی سندهینو
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شف سویگ و اوردیتاب ن گریت و دبر آ ست ، ق یصندل یو از ر  یدمبرخا
مان فرهنگ کرد و به چش زیم یرا بند لبه  شیگذاشت و دستها شیپ
 رهیپرو مردانه اش خوش قواره نشسته بود خ یابروها ریاو که ز ی رهیت

 کرد: یتالشش را هم م نیآخر دیشد ... با
قا»  دیهسااتم ،شااا یمبتد هی،حر با شااماساات....من  یفتوح یآ

 ی! ول....یا شهیشما کل یباشه و به گفته  یموضوع رمان من تکرار
 ریجامعه اساات و ز نیهم یها تیرمان رئاله ،که برگرفته از واقع نیا

و انکار کن میتون یداره و ما نم انیپوست شهر جر  ...میاون ر
ش یتو شده از رمان ها یکتاب فرو ضوعات کل ییها پر   یا شهیبا مو

شاریغ رویو غ یو انتقام یهمخونه ا ی....! مثل رمان ها همه  دی....
نوع  و اقیسبک و س یداشته باشند ، ول یموضوع تکرار هیاون ها  ی

 یبشن ....زندگ زیرمان ها از هم متما شهیها باعث م سندهینگارش نو
تا وقت هیما تکرار یهمه  ته   به بوق یاز صاابح خروس خونش گرف

 یبودن قصه  یهر کدوم از ما با وجود تکرار یول.... میرس یسگش م
وزمرگ یهامون ، رنگ و بو یزندگ ، با  میگذار یکه پشت سر م ییها یر

 کنه ....! یهم فرق م
در حد  ی...!؟حت دید یها بها نم نی،چرا به اول دیبه من بگ شااما

تازه کار  یها سااندهیخوندن ، چند صاافحه از مقدمه ....! چرا به نو
و با دید یشاادن نم دهیفرصاات د  یم کوتیو از همون ابتدا اون هار
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همه  متولد شده باشه و سندهیکس نو چیکنم ه ی... ؟تصور نم دیکن
 ....!«داشتند  ییها نیلبزرگ او یها سندهینو ی

بان فرهنگ را بند آورد ، حت سویگ یغرا نطر  یتصورش را هم نم یز
ستانیدختر دب نیکرد که ا سلط حرف ب نیتا ا یر  یر مزند و فکحد م
له  نیکرد هم تا جم با دو ندو ت یکه  هار  یتو زیت دلش برود و چ

ود َرد کار یو م ردیگ یتر راهش را م یتادرشت بارش کند، باچشمان ش ر
!... 

فاصله  با او زیم کیثابت ماند که به قامت  سویبه صورت گ نگاهش
شت و خ شد ، از ا یلبها یباال یبه رد نارنج رهیدا صله راحت نیاو   فا

شخ یتر م ست ت  ستیلبش رژلب ن یباال یدهد که رد نارنج صیتوان
....!  سااتیگرید ینارنج عیما ایو  جیاز آب هو ی... ! بلکه احتماال اثر

دهانش را هم  دیخورد با یم یزیچ یدانساات وقت یفنچول نم نیا
از  یکرد ...! لبخندش طرح یهم م یسااخنران شیکند و حاال برا زیتم

صندل هیکج به خودش گرفت ، تکپوزخند  افانه داد وموشک یاش را به 
 : دیپرس
و هم جواب بد نیپرسم ...اگه ا یازتون م گهیسوال د هی» و  دیسوال ر

و قانع کن و بخونم و اگه قابل چاپ  یقول م د،یمن ر دم رمان تون ر
و چاپ کن ی نهیبود با هز و حر و حقوق شااما  میخودمون اون ر

 ...«هم محفوظ بمونه 



                
 

 

145 

 باغ سیب

شالش  نیپس رفت تا ا یگام سمت  ستش را به  جا ُبرد با او بود ....د
شالش کشاند ....و طبر عادت لبخندش  ریرا به ز شیها یبرد و چتر 

ضطراب ها نیگزیرا جا شم به مرد پ شیا و شیکرد و منتظر چ  شیر
 دوخت ...
شمانش را بار یقدر فرهنگ در  شیخطوط کنار ابروها کرد ... کیچ

 :دی،اما آرام و شمرده پرس دیپراز ترد یهم شد و با لحن
چرا  دیهمه به نوشااتن عالقه دار نیخودتون ا یکه به گفته  شااما»

و تو شتراک نم نترنتیا یرمانتون ر اگه کارتون  نایقی....!؟  دیگذار یبه ا
 یخودتون تو یو برا دیکن یم دایپ یادیز یخوب باشه ، خواننده ها

 «...!؟ دیبهم بزن یاسم و رسم یمجاز یفضا
 یقطار شااده  یجمله ها انیآب دهانش را فرو داد ، تا از م سااویگ

قدر نیذهنش بهتر عد از  ند ...و ب قدر  یرا انتخاب ک به  مل   کیتا
 و کشدار جواب داد: رینفس عم

ها یساار هی... یآدم هر» زو  مت واال ییآر که منتظر ه  یداره 
شون شته از بعد مال صاحبان ستند ...چاپ رمانم گذ ونه ت یکه م یه
و  کیمهم باشاه ، زو هام ر زوئه و من کمر همت بساتم تا دسات آر آر

و به عالم واقع رمیبگ  برسونم ، هر چند تیو کشون ، کشون اون ها ر
و با یادیز یاه یراه ،سخت نیا یدونم تو یم  یمتحمل بشم ، ول دیر

قائلم و یمن برا زش  هام ار زو  تا تو ینم آر و یایدن یگذارم   اهامیر
 ...«خاک بخورند و با گذشت زمان بشوسند 
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و فرهنگ» ست سویگ ینگاه ثابتش را از ر شت و د  ششیبه ته ر یبردا
 نینشدل شیهم مثل جمله ها یرستانیدختر دب نی، اگر رمان ا دیکش
زش خواندن را دارد... بعد از تامل رایو گ کوتاه نگاهش باز  یباشااد ، ار

 آورد و رونیب راهنشیپ بیاز ج یهم به سامت او برگشات و خودکار
و ار ب نیهل داد و ا سویگذاشت و به سمت گ بیس اغرمان ب یآن را ر

 گفت: یبا لحن مودبانه تر
 دینک اداشتیرمانتون  نییشماره تماس پا هیخانوم درخشان لطفا  »

و خوندم ، م نکهیبه محض ا  رمانتون ر
 [۰۳:۴۸ ۱۳.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ش شما تماس م ین و خدمتتون اعالم م جهیو نت رهیگ یبا  اگه  ه،ینک یر
 ....« دیببر فیتشر دیتون یم دیندار یا گهید یامر
 دیکش یر آسودگاز س یسخت برگشته بود نفس یاز ماراتون ییکه گو سویگ

و یو لبخند  برخاست: شیلبش نشان داد از جا یهم ر
قا » زش اعتماد دوارمیممنونم ، ام ایدن کی یفتوح یآ و  یرمانم ار ر

و داشته باشه  دیکه به من کرد  ...«ر
و سشس شد و خودکار را از ر شماره  زیم یخم  شت و ترو فرز   یبردا
ست ز نییرا پا لشیموبا و ریصفحه در شت ،خودکار را ر سمش نو  یا

شتاب زده خدا حافظ صاف کرد و  شت و قامتش را   یسرسر یآن گذا
 یپوساتش هله هله ا ریکه ز جانیکرد از اتاق خارج شاد با همان ه
و به خانوم سبح پا کرده بود ر  گفت: یانبر
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قا » و بخونند وتا  یفتوح یممنونم خانوم ... آ قبول کردند رمانم ر
وز د و بگن  گهیچند ر  ....«نظرشون ر

بان از جا یسبحان  برخاست و شیبه احترام گالب خانوم خوش سر ز
و شان نمود  ییبا همان خوش ر ستقبال کرده بود بدرقه  که از آن ها ا

... 
**** 
س اش پ یکرد و صندل زشیم یرا به مهمان کشو بیباغ س فرهنگ
و یآن خط و خش یها هیزد و پا کهنه انداخت  کیدل سرام یناسور ر
 به هوا برخاست... ژشیژقیق یو صدا
ست شکپرو  یموها انیشانه وار به م ید ش یم نجره ، به کنار پ دیاش ک

شم به خ شهر داد و از البه ال ابانیرفت و چ شاخ و برگ  یشلوغ 
س یاتاق او م یکه قامتش به قاب پنجره  یدرخت چنار  سویگ د،یر
شان را د ست زن چادر دیدرخ ستش گرفته و عرچ  انیرا م یکه د د

بانیخ به ا یکه ب ییها لیاتومب زا یانبوه انیرا از م ا قانون   نیقرار و 
 گذشت ... یرفتند م یسو آن سو م

نا شینطر غرا ادی به تاد و انح باال ینارنج یاف نگ  ها یر و  شیلب
و یلبخند صدا یر ست و با  ش و آمدن و یتقه  یلبش ن ستیدر  ار،را

 چشمانش محو شد. شیدرخشان پ سویگ
 [۰۲:۲۴ ۱۶.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 ییشااروع تنها یبود برا یداشاات و آغاز رگید ییمعنا شیبرا شااب
وزمرگ ی...! فرصاات شیها ناب  یرا مرور کندو از لحظه ها شیها یتا ر

 یادکه دلش از ش یی...لحظه ها سدیبنو شیآن در دفتر دل نوشته ها
و یغم ایسرشار ،   آن هوار شدبود .... یر
شت ست ز ریتحر زیم پ ست و د ش شت و  ریکوچکش ن چانه اش گذا

شم ها شغله ها شیچ ست و م وز پ یرا ب شمانش به رد شیر  فیچ
ش که رمان نتیریمامان بزرگ گرفته تا پ ی، از غرغر ها دندیصف کش

 بود ...! دهیجا بلع کیاش را  یبیتمام پول توج
قا دیرساا یکه جلوتر رفت به دفتر انتشااارات یکم ، همان  یفتوح یو آ

شر بان تند و ت ینا ب یزیکه ز شت و سر م یدا هم  یلیوخ دیُبر یصدا 
نا پیخوش ت حاال مع ها یو جذاب بود ...  گاه  او را  ی رهیخ ین

و نارنج گریبود د نیهم ی... سااوت دیفهم یم شیلبها یر  ی...! رد 
ها یباال پا شیلب مان بزرگ گالب تو جیهو اب یکه رد  ما  یبودو 

س به ا یمتوجه  یتاک ضر ست  شد ....! با د سرش  یآن  سته به  آه
شم ها دیکوب س شیو چ شم شیفرهنگ را پ گریت تا بار درا ب انش چ

 تجسم کند .
باال یدر رمان بعد دیشا خب  هیشب یزیقهرمان مردش را چ یقد و

 کرد...! یم فیبه او توص
ب ل ریها ز رزنیو چشاامانش را باز کرد و مثل پ دیکشاا یقیعم نفس
 گفت:
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اش دارم  افهیپدر و مادرش نگهش داره من چه کار به ق یخدا واسه  »
و چاپ کنه ممنونش م  ....«شم  ی...! رمان من ر

شت به مامان گل یفتوح از س یگذ او  یدو مجهول یو معادله  دیاش ر
 نیمانده بود و ا یذهنش هنوز پابرجا باق یکه حل نکرده گوشااه 

وزها به خاطر پ مناسااب با بودجه اش اوقاتش  ینکردن خانه ا دایر
 بود ... یخط خط یلیخ
شد و پشت پنجره رفت ،گوشه  شزیپشت م از  یدرپرده را ق یبلند 

شا سمان یپس زد و به تما سهم پنجره  یتکه آ  کوچک او بود یکه 
 لب گفت: ریو ز ستادیا
ستاره  » ست به منه ....؟  و بزرگ و پر  یخداجون حوا بخت من ر

و کنارم بگذار   ...«نور کن و جفتم ر
سمت م سشس شت ،دفتر  زشیبه  شتیبرگ وز یها ادا از انه اش را بر

 خوش نوشت: یکرد و با خط
شد ، اگر خدا بخواهد خودش به زم ادمانی» وکنارمان راه  دیآ یم نیبا
ود و دانه به دانه مشکالتمان را سرو سامان م یم دهد و به آسمان بر  یر
 .«میفقط باور کن ستیگردد ،کاف یم

*** 
شام دورهم فرهنگ از عروس خانه بودو نه داماد  یکه نه خبر یبعد از 

وزش را برداشات و همراه ل یها ی...! خساتگ  یمانیپرو پ یچا وانیر
به ح یغوغا م نشیهل و دارچ یکه بو و اطیکرد  تخته  یرفت و ر
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نشست و مشامش پر شد از عطر  اسی یبوته  ریو ز اطیکنج ح یچوب
و به اسی شت ر بردا سر سمان....   یبخت و اقبالش م یستاره  یِ و پ آ

وشنش جدا کرد  یگشت که با حضور فرزانه دل از آسمان و نقطه ها ر
 : دیو سرش به سمت او چرخ

تهیفرهنگ  » چه بود ی... وقت اد ته  نیا ری، چقدر ز میب  اسی یبو
بود و بابا بزرگ همش  کیکوچ یلی....! اون موقع خ میکرد یم یباز

 ....!«نگران بود که شاخه هاش نشکنه 
و سارش را  دیرا نوشا شیاز چا یبه گذشاته پرواز کرد ،جرعه ا ذهنش

 کوتاه جنباند :
رفتم و بابا بزرگ خدا  ی... چقدر از درخت توت باال م ریبه خ ادشی »
 ی...ا دیبار هم افتادم و قوزک پام ضاارب د هیکرد و  یدعوام م امرزیب

و تو ی، سادگ شنیبزرگ م یکاش آدم ها وقت  کوچه و پس یهاشون ر
 ...«گذاشتند  یجا نم یزندگ یوچه هاک

عد از و ب اسیتا نفسااش پر شااود از عطر  د،یکشاا یقینفس عم فرزانه
 کوتاه گفت: یتامل
شب» سرو  ام سافرت رفتن خ ر شام دو هیبه لطف قهر کردن الهه و م

سفره بود و  یباال یحاج یکه جا مایدرست مثل قد م،یخورد یهم
ستم ...هرچند  یتو فرامرز م نیهم کنارش و منم ب یمامان مهر ش ن

 ..«.بود  متیهم غن نیهم یشه ، ول یمثل سابر نم یچیه گهی،د
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بود از نوستالژ ذهنش ه فرزان یو با صدا یخوش دوران کودک یها یپر
 :دیسرش به سمت اوچرخ دندویخاطرات پرواز کنان پر کش

پرساام نظرت درمورد مهناز خواهر شااوهرم  یمقدمه م یفرهنگ ب »
 «؟... هیچ

ش چشم یگوشه  زیر نیتر کرد ،چند تا چ کیبار یرا قدر چشمانش
 تر از آن زیتر .... ت کیبه هم نزد یقدر شیو کمان ابروها دارشاادیپد

هناز م یدزدک ینگاها ی...!؟ متوجه  ستیبود که بشرسد منظورش چ
 هم شده بود و نگفته تا ته حرف او را خواند و کوتاه و سرد گفت:

 «اش ...!؟ هیخب بق »
درهم و لحن  یفرهنگ آشانا بود و اخم ها زیبا اخالق تند و ت فرزانه
 :دیبگو هیبه عمر چند ثان یو سردش باعث شد بعد از تامل یجد
و  ستی...! بیداشته باش ینیبه مقدمه چ ازیکه ن یستیفرهنگ بچه ن »

سالته ...ا شت  ستیترم فوق ل نیه و هم م سان از  ، قبل یریگ یر
 یونخواد به سرو سام یم یمامان مهر یشرکت کن یور دکترکنک نکهیا

نا  هی شیبده و مدام نگران که تو هم مثل فرامرز دلت پ تیبه زندگ
و پ یبشاا مکنه و حرو ریاهل گ و  یدادم ، حاج شاانهادی... من مهناز ر

بهتر از مهناز که هم شناسه  یهم قبول کردند و گفتند ک یمامان مهر
....من  کترهیو خونواده دار ... دو سااال هم از تو کوچ بیوهم نج

ر که از ماد دمید یخونواده هستم از چشمم بد نیساله عروس ا شیش
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که من دارم  یطیشرا نیهم با ا ون... ا دمیشوهرم و مهناز و خسرو ند
 داره ...! ادیسر کوفت ز یجا برا یدون یو خودت م

شحال  یلیحرف زدم خ یخسرو هم تلفن با هتر ب یشد و گفت کخو
 دون یاز فرهنگ م

 [۰۲:۲۴ ۱۶.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به هم ی و من م هی نیکه جونش  ناز ر نده ... مه نه خواهر ب  یدو

شه ، کور که ن سم اون هم از خدا اه نگ ی...! حتما متوجه  یستیشنا
 «...!؟  یشد شیپس و پنهون یها

و یبرآشاافت ، مثل اسااشند فرهنگ  شی... از جا زندیبر آتش یکه ر
ست و عزم رفتن کرد و پ شاخه  یشانیبرخا کرد و  ریگ اسی یاش به 

ش و یخرا و یشانیپ یر  نییو ار تخت پا دیآن کش یاش افتاد و دست ر
 آمد :
و مامان  یاند ، حاج یپس مبارکه ...دختر و خونواده اش که راضاا »

شونه پ یمهر شه ، من هم  وندیهم که از خدا دو خانواده محکم تر ب
 !«مبارکتون باشه ...  یبه سالمت ستم،یکه اصوالً مهم ن

ساختمان راه نیا فرهنگ سمت  شد و هنوز دو قدم  یرا گفت و به 
و  و او را به سمت خود برگرداند : دیرا کش شینرفته بود که فرزانه باز

 یبر م قبات جیریبه ت میزن یتا بهت حرف م هیلوس چ یته تغار »
 خوره ...!؟
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و م دارم گم  یداره ...؟ نم یبی؟ مهناز چه ع گهیپرساام د ینظرت ر
شگله ول سه و برادرش  افهیق یخو شنا اش خوبه ، خونواده اش هم 
 هینبال د یبر دیمونه ...حتما با یکه مثل بره م ینیب یشوهر منه و م

و بدون تیاصاال نصااب تا قدر عاف یدختر ب اش نگاه به داد هی...!  یر
 ستیا نم یخونواده  ی کهیالهه ت میبهش گفت ربزرگترت بنداز چقد

سمون  هیدختر  نیا یها یو به خرجش نرفت بلند پرواز سرش به آ
فرامرز نشست که حقوق دوزار و ده  یپا ریقدر ز نیوصله ، ا تینها یب

و نم یها یچاپ خونه کفاف ولخرج یشاه ده که فرامرز بد  یمن ر
ستش  رونید ببخت اوم ش راه یشرکت الک هیو با دو  شیانداخت و 
 ...!«ُنهش  یرفت گرو
ش یقیعم نفس ست دیک ا شانه وار فرو برد و چند ت شیموها انیم ی، د

فرزانه به عنوان  یاش شااد ، دخالت ها یشااانیطره از آن مهمان پ
تا در  ینداشاات و خودش را ُمحر م یخواهر بزرگتر تمام دانساات 

عنه پر ط یدخالت کند نگاهش به سمت او برگشت و با لحن یهرکار
 گفت:

ست ریسف » صم میزندگ یخودم برا دی...! اجازه بد یصلح و دو  میت
ماه پ رمیبگ مان برا ادمی شیهنوز سااه  ما که تو  ته  ر اون دخت ینرف

گاه دانش اطیح یو تو دیکرد یخبر قشون کش یبدبخت از همه جا ب
شجو ها یجلو ستاش و دان و برد گهید یدو بهش گفت دیآبروش ر  دیو
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و از زندگ که اون بد بخت  یرون ... در صااورتیمن بکشااه ب یپاش ر
وحشم خبر نداشت که من ازش خوشم اومده ...!  ر

ه دختر نیدرد و دل کردم و گفتم از ا یواشااکیاحمر فقط بهت  منه
س شم اومده و م مهیکه همکال بهش فکر کنم اون  یخوام جد یخو
و زد و  تختیپا یدانشااگاه دولت دیق چارهیکه ب یکرد یوقت تو کار ر

 ...«گرفت و برگشت شهر خودش  یانتقال
نه پا کرده بود افتاد و  اطیکه در ح یزیآبرو ر ادیبه  فرزا به  دانشااگاه 

و چارهیدخترک ب یاشااکها  بود یگونه اش جار یکه قل قل کنان ر
... 
قدر  نیو ا یبشاا الیخ یمعذرت بخوام تا ب گهیفرهنگ چند بار د »

سرکوفت نزن شتباه کردم ،فکر م یبهم  کردم از  ی!؟ حر با توئه من ا
 ...«فرامرز تکرار بشه  یخواستم ماجرا یو نم زونهیآو یدختر ها نیا

اساات خو یخورد و م یطاقت یب گیصاابر وتحملش به ته د ریکفگ
شمش ر رونیبه فرزانه بدهد، اما با ب مانیپرو پ یجواب ا آمدن پدرش خ
شتها انیم شرد و با عذر خواه شیم شب به خ یف وتاه ک یریکوتاه و 

 دو تا کردو داخل ساختمان شد . یکیرا  وانیا یتر پله ها
شب به خ حاج ضا با چشم فرهنگ را بدرقه کرد و با  ،  لب ریز یریر

و به بسته شد ر یتق یساختمان با صدا یدر آهن یجوابش را داد و وقت
 شد :بود  ستادهیا وانیا نییفررانه که پا
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فهیاز ق » بذار  هیاش معلوم بود جوابش چ ا ....!گفتم عجله نکن و 
 ...!«من باهاش حرف بزنم 

و خدا راض یحاج »  از دستمون فهیح هیکن مهناز دختر خوب شیتو ر
خواسااتگار داره ... من منتظر بودم درسااش تموم بشااه و  یبره کل

و بگ سااانسااشیل  بعد رهیو درس فرهنگ هم ساارو سااامون بگ رهیر
و پح  «بکشم.. شیرف مهناز ر

ورفته ا یها ییرضااا دمشا حاج به پا کرد و لخ لخ کنان از  یرنگ و ر
 آمد و به سمت تخت کنار باغچه رفت و گفت : نییپا وانیا
شته باش دختر جون .... بذار  » ست گل هیصبردا که  یچند وقت از د

کنم ... تو  یم شیبگذره خودم نرم نرم راضاا دیبا مامانت به آب داد
و غن نیهم ا وز نیبدون و ا متیو فرصت ر شوهرت  یچند ر و که  ر

سفر پ سر  شیرفته  شت  صبح پ فرمانده ات بخواب و تا خود اذون 
 ...« دینقشه بکش چارهیفرهنگ ب ی واسهو  دینوا حرف بزن یب یالهه 
نه غد و  فرزا پدرش بود اخالق  با  فت حر   کیلبخندش عمر گر
ا کرد ت یم یصبور یکم دیشناخت ، با یمفرهنگ را خوب  یدنده 

 شد . یوصلت جور م نیاسباب ا
*** 
 یآور ادی حاصل از یدلتنگ ایبه سبب دور از وطن  ی: دلتنگینوستالژ

 نیریش ایدرخشان تلخ  یگذشته ها
 شکاف قبا ی: مثلث باال شیری، ت جیریت
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 [۰۱:۳۵ ۱۷.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ستگ تمام سو یباخت ، وقت یرنگ م شیها و دغدغه ها یخ  تییبه 

ود ب شیها ییدوم که متعلر به خودش و تنها یطبقه  یچهل متر
 گذاشت ... یپا م
باز یتییسو سر ضا بعد از اتمام  شدن در مقطع  یکه حاج ر و قبول 

گفت  یم یساخته بود ....فرزانه به آن امشراطور شیبرا سانسیفوق ل
سر ته تغاریو فرامرز مقر فرمانده ضا  شت حاج ر  شی....! و اعتقاد دا

ست و دوران او از ا یباز یپارت یکم ج کرده ا خبر ها نبوده ....!  نیخر
ساخته بود ، با  ی قهیسل هکه ب یتییسو بزرگ و  سالن کیخودش 
ش کی ششزخانه   یو جمع و جور ، پنجره  یو مدرن و البته نقل کیآ

و به  یقد سالن ، ر ست دلباز  و شد ... یباز م یتراس کوچک کیو د
 هم با حمام ادغام شده بود یبهداشت سیسرو

 یتوانست ب یکه م ییبود ، جا ایدن یجا نیجا براش دل خواه تر نیا
دغدغه درس بخواند ،مطالعه کند و به افکارش نظم دهد ، کتابش را 

و وشاان کردو با  ریتحر زیم یر  کیگذاشاات و چراغ مطالعه اش را ر
وشاان شاادن صاافحه  رونیا از تنش بر شاارتشیحرکت ت  یآورد با ر

و امیو پ تخم شد و آن را برداش لشیموبا و لبخند ر  اند:لبش نش یبرز
معرفته ... ! با مرام مگه قرار نبود امشب  یها هیاز پا یکی یقول خوش»
 «باشگاه ...!؟ یایسر ب هی
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ست و اشاره را با انگشت ش شیها قهیو شق دیاش کش یشانیبه پ یدست
 کرد: پیتا شیفشار داد و برا یاش قدر

شت هم  » سرم  یها هیاز پا گهید یکیگذ رفاقته خوش مرام ....امروز 
ود تر م یلیخ شام بخور هی میبا هم بر امیشلوع بود ،فردا ز ،به  میجا 

 ...«حاج خانوم سالم برسون 
 رونیچرمش ب فیرا از ک بیرا ارسااال کرد و خم شااد تا باغ ساا امیپ
صل اول آن را بخواند که در با تقه ا اوردیب ش یو حداقل ف د کوتاه باز 

 گفت : باالتر گرفت و یکه دستش بود را قدر ییو فرامرز بالشت و پتو
شب تو یخوا یمهمون نم » ست ام  یمقر فرمانده ی....!؟ اجازه ه

و صبح کن  «...؟ میشما شب ر
پرو  یرا کنار کتابخانه  شیآن که منتظر اجازه بماند پتو یب سااشس

حرکت پرتاب و خودش را  کیفرهنگ پهن کرد و بالش را با  مانیپ
و  و گفت: دیآن انداخت و دراز کش یر
خواد کنار  یفرزانه تا صابح م یبخوابم ، ول ییتونساتم اتاق جلو یم »

نه ....! به خ سیپ سیگوش مامان پ خودش داره  الیکنه و حرف بز
و یجور بد یکنه ول یمراعات م  «ره.... یمخم راه م یصداش ر
و شرتشیلبخندش عمر گرفت ت فرهنگ  ریتحر ریم یصندل یرا به ر

 ش انداخت :
خوابه ، من ب شیو پ ادیکه داداش بزرگه ب شااتریب نیاز ا یافتخار چه»

ت ادتهیها ف  میدرساات مثل قد و آ وند یم شیچقدر با برز و  میسااوز
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و  یو آخر سر همه  میکرد یم یخرابکار و سر برز  یکاسه و کوزه ها ر
 ...« میشکست یبدبخت م

به پهلو چرخ یبا لبخند فرامرز شته جمع کرد و  دینرم ذهنش را از گذ
وبه کتابخانه شااد و در حال و یو پشاات به فرهنگ و ر  یکه نگاهش ر

 ثابت شده بود جواب داد:«  یخوشبخت یها دیکل» کتاب 
ساده و ی..... بچگریبه خ ادشیآره  » شنگ عالم   فیح یداره ،ول یق

س یزندگ یتو یافتاد یبه خودت بجنب یایکوتاهه و تا ب چه  یه و کا
 ....«کنم چه کنم هاش 

 آرام و نرم گفت: یو با لحن دیبه صورتش کش یدست فرهنگ
و قابل م هیداداش کوچک »  «...؟ یتا با هاش درد و دل کن یدون یر
 یمنگنه ا یکاغذ الکنه ... حس  یاز من باز نم یدرد و دل گره ا »

و دارم که ب ز سر بعد ، ا یشه بگذار برا یشم ...اگه م یصدا دارم له م یر
و فرزانه ولم نکردند ... ساارم پر  یلحظه مامان مهر هیشااب تا ا ن 

ر گردم س یرم دنبال الهه و برم یو سرزنش ...! فردا م حتیشده از نص
شاام ، نور  یمزاحمت نم یدرس بخون یخوا ی،تو هم اگه م میگزند

و اذ  ...«کنه  ینم تیچراغ مطالعه من ر
نده  لحن ما به دلش سااراز یدر حال  ریفرامرز غم  کرد ، حس و 

برخاساات با شااب به  شی،از جا دیاز ساارش پر بیخواندن باغ ساا
و یچراغ مطالعه  یریخ  یایدن یرا خاموش کرد و راه ریتحر زیم یر

 خواب شد .
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* 
و ها  نیا برز وز  نگ و شیبرا« ایدن»ر ! کرده بود .... دایپ گرید ییبو ر

 ایدسات مقوله ها ،بلکه دن نیو از ا نیالبته نه از باب جهان و کره زم
قا لیدختر اسااماع  یتیداشاات همه گ یبقال ....! که اصاارار فراوان یآ

 بزنند ........! شیصدا
صال وز ا شت لبش  یاز ر شناخت و پ ست و چشش را  ست را و د که برز

افتاد، هر سال  انیبه غل یدر رگها یسبز شد و جوش و خروش جوان
نام دختر شیبرا گان دختر  کیشااد ..  یرقم زده م یبا  سااال مژ

 عاشر دوست گرید یبود و سال شانیدوم خانه  یطبقه  ی هیهمسا
سال بعد پ یخواهرش م شر تاز یشد و  ت و دلش را رف یم یتر  هع

وانساارا اجاره داده بود ...! و امسااال قرعه به نام دن  یعنی ایرساامًا به کار
قا لیافتاده بود ... دختر اسااماع یتیهمان گ بقال که چهره اش  یآ
 زد و چندان هم خوش نام نبود ...! یبه دل نم یچنگ

 یرا به دهان گرفت و ب شیتزایاز پ یافکارش را پس زد و تکه ا فرهنگ
 مقدمه گفت:

و ... ا » و ب لیدختر اسااماع نیبرز قا ر شااو نذار گندش در  الیخ یآ
 ....!«ادیب

و  فرو داد تا جواب فرهنگ را بدهد : دهیو نجو دهیلقمه اش را جو برز
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بون اون فرهنگ و ادبت برم ا » چند  هیکجاساات ....؟  رادشیقر
وم پرم ، اگه اخالقمون جفت و جور بود با حاج خان یوقت باهاش م

 ...« یو قانون ی.... شرع یخواستگار میر یها م رهیو همش
 تیپ یجعبه  کالفه
 [۰۱:۳۵ ۱۷.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 سرش را به سمت او خم کرد: یرا به سمتش هول داد و قدر زا
سر...!؟ حرفها یشد وونهید» سرها یپ سرش  یپ و که پشت  محل ر
و به نشن ای یدیکردند، نشن فیرد  «....؟ یزن یم دنیخودت ر

به من داره...!؟ خروس  یچه دخل ی....؟ تو متحجر یکه چ حب
لده مخ جنس لط اطیح نه ... تو فیتون بهتر از تو ب و بز  نیا یر

و م یدوره زمونه مگه دختر اشه دوست نبوده ب یکه با پسر یشناس یر
خدا ا و  و ....ک نی...!؟ ول کن تو ر ها ر بد  نکیع یخوا یم یحرف

و بردار تینیب  «....؟ یر
و که ب دیکش یقیپر حرص نفس عم فرهنگ  الیخ یو به چشمان برز

 شده : رهیداد خ یلقمه ها را در دهانش جا م
صول هیبه  یول ستمین متحجر» ست هیبندم و به  یپا یا سالم و  یدو

 محل یزده و پسرها کیکه با همه ت یساده اعتقاد دارم..... نه دختر
کدوم از  چی... من تا به حال درمورد ه گنیم چاریپشاات ساارش ل

ست دختر هات نظر ندادم ، ول کنه ،بعد از مرگ  یبار فرق م نیا یدو
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کردن خواهر هات ، حاج خانوم دلش به  وهرو شاا امرزتیپدر خدا ب
 ...« ستیشما ن یخونواده  ی کهیت یتیتک پسرش خوشه ، بفهم گ

ف در و دا نیا یز و عشوه پس تو هم بفهم ... خسته شدم از بس نا »
شون ر و جمع کردم و پول به پا شد  دایبهتر از من که پ یکیو  ختمیر
صول اخالق یفدورم زدن و پشت پا زدن به هرچ  هیو عشر و عاشق یا

 یکیآد .... حاال  یازش هم بدم نم یام ، ول یتیگم عاشاار گ ی....! نم
و م مشده ناز دایپ سازم م یر صه ا یخره و با  جاش بده ک نیر*ق*

 «....!؟
کرد  ینوشابه خال یرا بر سر قوط شیدستها انیانباشته شده م حرص
مچاله شد و  یفشرد ، آن چنان که مثل کاغذ شیمشتها انیو آن را م

و ا بود که راهش را گم کرده بود و آن را  نیدر هم فرو رفت ، مشکل برز
 ....!«کرد  یراهها جستجو م یدر ب
 داد و آهسته و نرم گفت: هیتک یصندل به
و نگران رف » سوز ه رفاقته ... من آن چه ک یها هیاز پا یکیبودن  ریدل

ست با تو م ست ا سخنم پند گ میگو یشرط بالغ خواه  ریتو خواه از 
ل   ...«مال
و انش که ده یشد درحال یم لیتعط شیکه به وقت لزوم گوش ها برز
 گفت: دیجنب یوقفه م یب
فر » قا نیآ  «بود ...؟ ی...! شعر از فردوس یفیطبع ظر مهندس چه یآ
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پوزحند یساار فرهنگ هم  یبه نشااان تاسااف به اطراف تکان دادو
 کنج لبش نشاند:

 ....«بود  یسواد شعر از سعد یب »
 خواند: یرسا تر یرا با صدا دهیاز قص یگرید تیب سشس

شم و گوش و دهان آدم به» صوررت  یچ ست  شخص ،که ه شد  نبا
 «تمثال  نیرا هم وارید

 [۰۰:۴۶ ۱۸.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سه سو س ی و و بیخواندن باغ  هاش کش  یکنجکاو یرگ و پ یر

 اش شد ...! یدانشگاه یپروژه  الیخ یآمد، آن چنان که ب یم
شت ست و چا رشیتحر زیم پ ش مزه مزه کرد و با آب  یرا قدر شین

س ش شیرا پ بیشدن قند در دهانش ، رمان باغ   آن را باز کرد و ، دیک
 جمالت نوشته بود : یسطر ، در صدر همه  نیورق زد ، اول

فر یبه نام خداوند »  ...« دیکه عشر را همراه آدم و حوا آ
و  را نوشااته«  بیباغ ساا» درشاات تر عنوان کتاب  یآن با فوت ریز و

 آغاز کرده بود ... یمقدمه اش با شعر 
 یاز باغچه  یمن با چه دلهره ا یدانساات یو نم یدیبه من خند تو

 ....!« دمیرا دزد بیس هیهمسا
شعر را نوشته بود و ذهن مخاطب را ب کی نیهم فقط وا پر یخط از 

شاند و او را به م یم یو نوجوان ی،پرواز کنان به دوران خوش جوان  انیک
 داد. یها هول م ینوستالژ ی رهیدا
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وجا به جا شااد و نور چراغ مطالعه ر یقدر فرهنگ نوشااته ها  یا ر
 و شروع به خواندن کرد: میتنظ
صه» شون  یآغاز م یآدم ها از زمان یهمه  یزندگ ی ق شود که بند ناف
شون جر یها هیدر ر ینفس زندگ نیو اول دهیبر س کند  یم دایپ انینار

».... 
سمت باال گرفت و ر شیابروها سرش را  زیقدر انحنا به  سوس  و نامح

 تکان داد:
 انیخواند و مقدمه به پا یدر پ یشااروع بد نبود ....! پ یخب برا »

 یمبتد کی یبرا ی... مقدمه اش گرچه فوق العاده نبود ، ول دیرساا
وان و نگارش ساده  شرفتیتوانست پ یخوب بود و م او  یکند ، نثر ر

 کشاند... یخود م یِ ، خواننده را پ یبا وجود ناپختگ
اق تا بداند ، قهرمان قصه نفس تا آخر خواند و مشت کیاول را  فصل

 شیاز چا یکند ...!؟ جرعه ا یبود با مشکالتش چه م یکه دختر جوان
،  دیبه چشمان خسته اش کش یو دست دیرا که حاال سرد شده بود ،نوش

سه خواندن به خواب آلودگ سو صل دوم را هم  یو اش غلبه کرد و ف
رد کدرخشان کار خودش را  سویسبک نگارش گ تشروع کرد ، و عاقب

 یم یخواند و مشتاق به پاراگراف بعد یو خواب از سرش پراند .... و م
به  دیارب یکه از سرو کولش م ی....دختر جوان قصه کنار مشکالت دیرس
 یشااود برا یم یشااود و آنجا ساار آغاز یدعوت م بیباغ ساا کی

 ...! گرشیمشکالت د
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 در هم شتریب شیرفت ، اخم ها یم شیخواند و پ یهرچه م فرهنگ
بار  ایجمله و  کی یرفت ...و گاه یشااد و فرو م یگره م پاراگراف را دو

آشاانا بود ...! از باغ  یبیبه طرز غر شیخواند ...! تمام مکان ها برا یم
صه را هم م ییالیو یگرفته تا خانه  بیس سان ...! مرد منفور ق  یلوا

ه گرفته و صحن یدرخشان چنان کلمات را به باز سویشناخت ....!گ
 خودش آن جا حضور داشته ....! ییها را خلر کرده بود که گو

سر درگم ، ناباور م جیگ سرار یو  وغش را  یخواند...! از ا ست و در که را
دانساات ، از هتک حرمت دختر جوان قصااه گرفته ،تا خالف  ینم
ص زیر یها ستش و خصو شمار ییها یو در  از آن یکه تعداد انگشت 

شتند، گ شان حت سویخبر دا چند پاراگراف کوتاه در لفافه از آن  یدرخ
قصه با همان مرد منفور هم نوشته بود  نخط قرمز قهرمان ز یسو
 آشنا تر بود ...! ییفرهنگ از هر آشنا یکه برا یمرد
 رفت ...! شیآن که پلک بزند خواند و پ ینفس ب کی

س یچنان که وقت آن صل آخر ر صب یفقط دم د،یبه ف ح کوتاه تا اذان 
صدا شت ،  صله دا سجد محل  یالله اکبر اذان که از مناره ها یفا م

شد ،آخر نیطن س نیانداز  ساند و باغ  ست را ب بیپاراگراف را به انتها ر
 لب زمزمه کرد: ریآن را ز یانی...و شعر پا

هاست که در گوش من ، آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان  سال»
 یپندارم که چرا باغچه  نیکنان غرق در ا شاهیمن انددهد آزارم و  یم

 «نداشت ....!؟ بیکوچک ما س
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وازه  یم دلش ست در و یخوا  یمنف یتمام موج ها یافکارش را به ر
سراز سمتش  سر در  یبود ، ببندد و تابلو ریکه به  ود ممنوع را هم  ور

 آن بگذارد ...!
و آرنجش فرو  شیموها انیرا م شیسااتو ن کرد و پنجه ها زیم یرا ر

داد ،  یم یو بهت و ناباور یخسااتگ یکه بو یبرد و عاقبت با نفساا
ست و قدم ها سرو شیبرخا سمت  شان به  شان ک شت سیرا ک  یبهدا

 کشاند ...
شت شت آن چه را  یم ضو گرفت ، باور ندا صورتش کرد و و آب مهمان 

کوه بود  کیآن به وسعت  ینیکه سنگ ییکه خوانده بود....! اسرار مگو
!... 
لب  ریرسااا ادا کرد ز ییقامت بساات و الله اکبر نمازش را با صاادا یوقت

 ...« طانیبرم از شر ش یبه تو پناه م ایخدا» زمزمه کرد: 
در  جوابش نایقیکه  یجواب ... سااواالت یپر بود از سااواالت ب ذهنش

 درخشان بود ... ! سویگ بیج
و یدانست خستگ ینم  نیسنگ نیچن نینشسته که ا شیشانه ها یر

.... ! مرد مفنور  بی،به وسااعت باغ ساا ییمگو یراز ها ایشااده بود 
نبود جز خسرو ، شوهر خواهرش  یشناخت، او کس یقصه را خوب م

 فرزانه ....!
**** 

 [۲۳:۴۲ ۱۹.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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بود که الله اکبر نمازش را  نیمامان بزرگ گالب ا یاز عادت ها یکی
 .... کند دارینماز ب یرا هم برا سویفت ،تا گگ یبلند م ییبا صدا

شمان سویگ به ا یهم با چ تلو زند ، یکه لنگ م یخواب آلود مثل گر
سته  یتلو خوران از رختخواب نرم و گرمش جدا م شمان ب شد ، با چ

ضو م سته نماز م یو خواند و تر و فرز به  یگرفت و با همان چشمان ب
و یرختخواب بر م شت و پتو را ر ش یمسرش  یگ  .....!و به لطفدیک

 ...! دیخواب یتابستان تا لنگ ظهر م
 شینکرد و ساااعت نه با زنگ موبال دایکش پ ادیبار خوابش ز نیا یول
ساس یکه افسانه باز هم حرفها نیشد و به تصور ا داریب اش  یمهم و ا

سته و اگر نم آن که به  یشد ...!ب یخفه م اناً یگفت اح یراه نفسش را ب
و شیبدهد ، دست پ یتاب شیپلک ها تش کنار تخ زیم یبرد آن را از ر

 خواب آلود گفت: ی، با لحن دیپتو خز ریبرداشت و باز هم به ز
و خدا حرف ها » سانه تور س یاف سا و بگذار برا تیمهم و ا بعد ،  یر

 ...!« رمیم یدارم از خواب م
شارات فتوح ریبه خ صبحتون» شان ،از دفتر انت ماس ت یخانوم درخ
 ....«هستم  یسبحان رمیگ یم
زد و  ینشااساات و پتو را به کنار شیمثل برق گرفته ها ساارجا یآن به

ستاد و جمله ها شیپخش و پال یموها شش فر شت گو با را شیرا پ
 کرد: فیفعل پشت سرهم رد یفعل و ب
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سبحان سالم» ش یخانوم  شتباه گرفتم ،  دیببخ کردم  یکر مف یعنیا
 ...« ریدوستمه ،صبح شما به خ

قا ریصاابح شااما هم به خ » ساااعت ده  یمهندس گفتند برا یآ
 ...« دیاریب فیتشر دیتون یمنتظرتون هستند ،م

شاره بود و ن کیفقط منتظر  خب  لفظ قلم حرف زدن نیبه ا یازیا
 نبود ...!

 «بله بله ... حتمًا راس ساعت ده اونجا هستم... »
و یرا که قطع کرد مثل اسااشند تماس از  زد و یدل آتش جساات یر

 بود که طمع گس آن یحساا نیآمد ...دلشااوره اول نییتختخوابش پا
و به دنبال  دیکرد با یدلش خوش نشااساات ...!اگر موافقت نم یر

شر صل از افکار مثبت و منف یم گرید ینا  یکیه ک یرفت و م*س*تا
شتآورد ،  یبه ذهنش هجوم م یگریپس از د بردا ونگاهش را به  سر

سمان دود گرفته و هم ستر شهیآ سمان یخاک  یتهران داد، همان تکه آ
 لب زمزمه کرد: ریاتاقش بود و ز یکه سهم پنجره 

و داشته باش  یو هوا نییپا ایسر ب هی یخدا »  ....«من ر
 د.و از اتاقش خارج ش دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم سشس

**** 
وبرو یگل م کرد خ یمقنعه اش را مرتب م نهیآ یخانوم همانطور که ر

ستشد  ش یمانتو نییبه پا یو د و به گ دیکرم رنگش ک که در  سویو ر
 داده بود معترچ گفت: هیدر به چهار چوب آن تک یآستانه 
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صبح به خ »  هی ....!؟ برو ارمشی،کجا در رفت بگو برم ب رتیسالم 
آب به دساات و صااورتت بزن .... بعد از صاابحانه به مامان بزرگت 

سبک  نیکمک کن ،نذار با ا سنگپا دردش  شب  نیو  شب  کنه ، ام
رم به  یاموات حلوا بشزه ، منم م راتیخ یخواد برا یجمعه ست و م

سر بزنم ، زن  بد جور صاحبچند تا بنگاه   یخونه کالفه ام کرده و
و  ....!«اعصابمه  یر
شور به سمت او آمد  یدل ،دل م سویگ ود تر حرفش را بزند پر  کرد تا ز
 آن که سالم کند گفت: یو ب
شم کمکش م » شم چ شارات یچ س تما یکنم ، مامان ا ن از دفتر انت

شر م صحبت کنه ... و  یگرفتند و گفتند نا خواد در مورد رمانم با من 
 ...«برم اونجا  دیبا
نتظرت م ابونیگلشر من سر خ:» مهرداد که نوشته بود  امکیاز پ یگل

 را بشوشد : شینگاهش را گرفت خم شد تا کفش ها« هستم 
 یاج هی یبر یآد تنها پاشاا یکه خوشاام نم یدون یالزم نکرده ... م »
شناخته ... ! من حت دهیند سم ا یو ن شارات نیا و که رفت یانت  ششیپ یر
و کنسل کن شنبه صبح با هم م ینم ،  میر یدونم . زنگ بزن و قرار ر
سابش چ نمیبب  یمن نم هیچ یهمه عجله برا نی...!؟ ا هیحر ف ح

و مشااخص کنم و  نیا فیمن تکلفهمم ....! بذار   ییجا هیخونه ر
 ...« میگرد یناشر م هیکنم بعد با هم دنبال  دایپ
 : دیرا گفت و به سمت آششزخانه گردن کش نیا یگل
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 ...« دیناهار منتظرم نباش یمامان من رفتم برا »
پا یخانوم در حال گالب تا  بدساات از  یآرد شیکه ساار  لک  بود ، ا

 : ستادیآمد و در چهارچوب آن ا رونیآششزخانه ب
و هم با خودت م ینخود چ نیکاش ا یبه سااالمت ... ا »  یبرد یر

 !« ی،تا تنها نباش
 ...«رم  یاز دوستام م یکیبا  ستین یازینه مامان ن »
اش بر افراشته شد ... با چند گام خود را به او  یفضول یآنتن ها سویگ

و دهیکش ملیرساند، نگاهش به سمت ر  دیبلندش چرخ یهامژ یر
صورت و یو رژلب  سته بود .... بو شیلبها یکه ر ش که  عطرش هم ین

 کرد ...! یغوغا م
 یرا مرتب کند و چند تار مو یبرد تا مقنعه مامان گل شیپ دساات

 کانه گفت: ریاو را به داخل هول داد و ز یشمیابر
ش یزحمت م یمامان ب » ز ا «یمیقد یخانه »رمان  یشه از کتاب فرو
و برام بگ« .فخار میم» شده د یریر  رنتنتیا یتو شبی... تازه چاپ 
و د غشیتبل  یم فیازش تعر یلیکتاب عاشااقانه ساات و خ هی دمیر

و به ک نیا نمیخوام بب یکردند ، م  ....!«رده ک میتقد یبار کتابش ر
تر ازآن  زیباهوش تر و ت سویاخم کند ....! گ ایدانست بخندد  ینم یگل

 شیلبها نیرا بهم فشرد تا خنده ب شیکرد، لبها یبود که تصورش را م
 کوتاه جن یبماند ، سر ریاس
 [۲۳:۴۲ ۱۹.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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شه:»گفت  باندوکوتاتر شتاب ز یسشس با خدا حافظ« با ده هول و 
 شد ... ریاز پله ها سراز یمثل قرق

 دیرخچ یواریبا بسته شدن در خانه ، سرش به سمت ساعت د سویگ
مزمه لب ز ریهم از آن گذشته بود و ز قهیساعت نه که ده دق دنیو با د
 کرد:
ش نییپا یایقرار بود ب ایخدا » شته با ر کنم کا ی... حاال چ یو هوا و دا

 «...؟ 
ششزخانه رفت ، پشت م یبا گام ها سشس  زیُشل و وارفته به سمت آ

و  یینان به دهان گذاشت و با صدا یحوصله تکه ا ینشست و ب بلند ر
 به گالب خانوم که مشغول الک کردن آرد ها بود گفت:

بونت برم چ »  رونیب یآرد اومد یانگار از گون یکن یکار م یسالم ... قر
 «...!؟

و شیآرد نا مرغوب پ ریاو که تمام فکرش درگ و ست شیر  بود ، با پر د
و یآرد ها  لباسش را پس زد : یر

و » و بخور نخود چنشسته ات ....صبح یسالم به دست ور  یونه ات ر
شو برو  خوام حلوا درست کنم بساطش  ی...... مدیسر خر هیو بعد پا

 ...« ستیجور ن
 کی دیخر یتوانست به هوا یمثل صاعقه از ذهنش گذشت م یفکر

 شیها دیآن با خبر شود و خر جهیبرود و از نت یسر هم به دفتر انتشارات
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و نوازش وار یرا انجام دهد و برگردد ...دست وجدانش که قد علم  یبر ر
 و نرم به او گفت : دیکرده بود کش

وغ که نم » و داشااته باش ....! در  از یخوام بگم ، فقط حرف یشااعور
شم و بر  یم یسوار تاکس زیزنم ....! تندو ت یناشر نم شیکه رفتم پ نیا
و ب یگردم، اگه ناشر قبول کرد ، سر فرصت و حوصله همه چ یم  هیا ر

گم  یگم ، واگر هم قبول نکرد، م یم یبه مامان گل ظیغل دیببخشاا
 ...«گردم  یناشر بهتر م هیخورد و دنبال  یمن نم درداون ناشر به 

نان از  یخواباند ، لقمه ا ییشده اش را با الال داریوجدان ب یوقت سویگ
و سبد ر شت و تکه ا زیم یدورن  و ریپن یبردا شت به دهان  یر آن گذا
 شد گفت: یبلند م یصندل یوکه از ر یبرد و در حال

و ل دیگالب جون خر » کن پول هم کنارش بذار ،من  سااتیهات ر
گردم....در ضمن از سوپر سر کوچه  یبر م یبرم لباس بشوشم و جلد

شه م ینم دیخر شگاه زنج یکنم گرون فرو  فیکه تخف یا رهیرم فرو
 ...«هم داشته باشه 

وساار یخانوم با دساات آرد گالب :»  اش را پس زد  روزهیاش ف یپر ر
 ....«خوام  یها ، آرد خوب هم م یبرگشت یجلد سویگ
انست د یاز خانه خارج شد و نم بشیبه عشر باغ س جانیبا ه سویگ

 در انتظار ش است ....! یزیچه چ یدر دفتر انتشارات فتوح
 [۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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شارات فتوح یوقت س یبه دفتر انت شعه  د،یر ش یا ماه مثل مرداد دیخور
و یشالق ست .... چنان که فرود آمدن دانه  یتمام بدنش م یبر ر ش ن
و یها شت عرق را ر سط کمرش حس م یشانیپ یدر کرد  یو خط و
!... 
ست ش ید شالش ک ست عرق ها دیبه پر  شت د ست یو با پ ش ون  یه ر

 قهیبه ساااعت انداخت که ده دق ینگاه میاش پاک کرد و ن یشااانیپ
شته بود ، امروز م ساعت ده گذ ست برا یهم از  سر  کی شیتوان وز  ر

درخشااان ....نفس  یا ندهیآ یبرا ینوشاات ساااز باشااد ،نقطه عطف
بان قلبش به ر دیکش یقیعم باز  مهیر نبرسد ،کنار د یادع یتمیتا ضر

 شد .... یکوتاه به قدر چند نفس راه یو بعد از تامل ستادیساختمان ا
، کاغذ  دیدوم رساا یبه طبقه  یاش وقت یخسااتگ ی، هن ها هن

سب لیم*س*تط  خیبه درآپارتمان ، نگاهش را م دهیشکل بزرگ چ
با خط که  ته شاااده بود  یخود کرد ،  نگ خراب » خوش نوشاا ز

 «است....
مثل حال او  قای...! چرا که دق دیفهم یحال زنگ را خوب م خب

 . کرد ینم شیرها یدانست دم یکه نم یخراب بود و دلشوره از جواب
ستش را مشت کرد و  رینفس عم کیبه اندازه  یاز درنگ بعد ،دست را

به آن دیچند بار به آن کوب و یو او  یاباز کرد ... بر شیفرهنگ در را به ر
سبحان دنیکه انتظار د شت د یخانوم   عب*و*س ی افهیق دنیرا دا

به همراه داشت....!  رتیتعجب و ح ایدن کی شیو درهم فرهنگ برا
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گاه ابر سمت باال منحن شیوهانا خود آ صور نم یبه  رد ک یشد .... !ت
ش ییباز کند ،گو شیسرعت ، در را برا نیآن هم با ا یفتوح ت در که پ

 است ...! ستادهیبه انتظار ا
 یرو قدربلند ت شااشینبود و ته ر شیپ یدفعه  یکه به مرتب هرچند

 که فرقش را کج ییو موها شلماتید نراهیبا آن پ ینامرتب بود ، ول
شب نظر  به پیمدرن خوش ت یها یبه بچه مذهب هیشانه کرده بود 

را با بزاق دهانش فرو داد سااالم تا  شی....تمام تعجب هادیرساا یم
ت و پس رف یکرد و قدم یدسات شیپ هنگآمد ،اما فر شیپشات لبها

شدن گ یراه را برا با نگاهها سویداخل   کیسرام انیکه م ییباز کرد و
 ها گم شده بود کوتاه گفت:

 ....«خانوم درحشان منتظرتون بودم  دییبفرما »
 یدانست چرا حس م ینم یمودبانه بود و به ظاهر نرم .....!ول رفتارش
وز به  یافکار منف انیدارد ...!؟ م رادیکار ا یجا کیکرد  ،سااالمش به ر
ساارش به  اراده یشااد و مردد با دو گام داخل شااد و ب لیتبد یریخ

سبحان یخال زیسمت م شت ، از خلوت یخانوم  سوت وکور یبرگ  یو 
شااد ،در لحظه افکار  ریبه دلش سااراز یبیغر رسدفتر و ساااختمان ت

ود : یاش را پس زد و سع یمنف  کرد در قالب خانومانه فرو ر
 «ندارند ....؟ فیتشر یسبحان خانوم»

جواب  یو هزاران سوال ب یشب گذشته و افکار منف یخواب یب فرهنگ
و پود مغزش تاث یچنان بر ر و و به فن ریتار رده بود ک یگذاشته و او را ضر
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سه  کیبه  ازیکه فقط ن شت تا کا برش ص یتلنگر هرچند کوتاه دا
 ییتالشش را کرد تا بر خودش مسلط باشد و با صدا تیشود ! نها زیلبر

نار در دفتر در هم ک ییو نا صاف بود با اخم ها اشتکه خط و خش د
 اول وارد شود و جواب داد: سویتا گ ستادیکارش ا

بردند من  فیاومد تشاار شیبراشااون پ یکار یخانوم ساابحان »
 «دییدرخدمتتون هستم ...بفرما

ش نیا سویگ ست راه رفته را برگ یشد ،و دلش م مانیبار واقعا پ ردد خوا
 یشناخت چیخلوت و سوت و کور که ه یجا کیدختر به  کی،آمدن 
صاادا بود ...قلب  یب یندارد مثل خودکشاا شیو آدم ها طیاز مح

تاالپ و  کرد یم ییکه به جانش افتاده و هم نوا یبا اضااطراب شینوایب
 یسم الهرا با ب شیبود پر صدا ...!تمام استرس ها هبه راه انداخت یتولوپ

بانه  یلب پس زد و با گامها ریز شدن در با ز شد . چفت  مردد داخل 
ستگ ی صدا رهید شد به آن یو  سرش بر یَتقش باعث  شت  گردد به پ

شت و حس کوفتگ ی... فرهنگ که حال آدم ها  یکتک خورده را دا
و سا یر زد و  را دور زیبلند م یگامها اانداخته بود ....! ب هیتمام بدنش 
و ندیبنشا ساویآن که جانب ادب را نگه دارد، تا ابتدا گ یب  یندلصا یر

 نشست ...
دور نماندو حس  سااویادبانه از چشاام گ یو ب یقاخال ریحرکت غ نیا

 یبه دسااته  یاضااافه شااد ...چنگ گرشیبد د یبه حس ها یبد
 کور تر یاو هم قدر ینشستن گذشت ...! اخم ها ریزد و از خ فشیک
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صامت به دلش چنگ نیشد و ترس تنها ماندن با ا صر   یبخت الن
 باشد گفت: مکرد محک یم یکه سع ییانداخت و با صدا

قا » پا یفتوح یآ بزرگم  له ها منتظر من هسااتند و نم نییمادر  یپ
شون دارم م ادیتونم ز و خوند دیشه بگ یمعطل نگه  و دیرمان من ر

 «بود ...؟ هینظرتون چ
ه گرفت شیُزق ُزق را در پ تمیر انیخط درم کیفرهنگ  یها قهیشق
و دیکوب یامان م یو ب گذاشاات و با ساار انگشااتان  زیم ی، آرنجش را ر

 سویماسااژ داد و نگاهش به سامت گ یرا به حالت دوران دساتش آن
 برگشت :

و شبمیتمام د بله» و ر سوال برام  یر شتم ... و چند تا  شما گذا رمان 
 شیپ یکه خاطرم هساات جلسااه  ییبوجود اومد ....؟ تا اون جا

له و بر گرفته شااده از واقعدیگفت  ریه زک ییها تی: که رمان شااما رئا
 «داره ...درسته متوجه شدم ....!؟ انیجامعه جر نیپوست هم

شک و بدون انعطاف مرد پ لحن و شیسرد و خ ضطراب را تا  شیر ا
و یحلقش باال آورد و طعم گس و تلخ سر یر شاند ...  بانش ن ه ب یز

 تکان داد و جواب داد: دییعالمت تا
 بله درسته ا »

 [۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و رمان رئاله که من هی نی بود  دهیکه به دستم رس یدفتر خاطرات یاز ر

 یهمخون تیکه با واقع یپرداز الیخ چیکردم ه ی، نوشااتم و سااع
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شه دخ شته با سام لیندا و عوچ کردم . چون  ینکنم ....و فقط ا ر
 عبرت باشه در واقع من نهیخواستند سرگذشت شون آ یخانوم م نیا

و در قالب رمان  شونیکردم، خاطرات ا یرامانت دا ییجور ها هیهم  ر
 «گنجوندم 

ص » شخ و هم با تیپس  صه ر س دیزن ق شنا ،که دفتر  دیخوب ب
و به شما دادند ... دفتر خاطرات چ شه که ب ستین یزیخاطراتشون ر

 «سشرد ....درست حدس زدم !؟ بهیدست غر
شااد ، حالت او هم  یم ییرا داشاات که باز جو یحس مجرم سااویگ

 :دیرسپ یشد و با لحن خشک و چکش یتدافع
قا » که من  نی...؟ ا هیچ یبازخواساات و سااوال برا نیا یفتوح یآ

ص سم  تیشخ شنا و ب صه ر کنه  یشما م یبرا ینه چه تفاوت ایزن ق
و بخون شما رمان من ر شد  سبک  دی...!؟ قرار  و درمورد  و نظرتون ر

رمان  یو پردازش کاراکتر ها یکه در فضااا ساااز نیمن و ا ینوشااته 
و بنه نظرتو ایموفر بودم   «...!؟ دیگن ر

شفت و تلنگر فرهنگ س یبر آ ثل ...! و م دیکه منتظرش بود از راه ر
 یگذاشت و قدر زیرا دو طرف م شیبرخاست و دستها شیجرقه از جا

صدا هیبه کمرش زاو شد ...و با  شم م ییداد و خم  سطر به  انیکه خ
 سطر آن نشسته بود جواب داد:

و م یرمان رئال یوقت ینگرفت ادی...  سندهیجوجه نو » سم  یسینو یر ا
و وصااف حال شااخصاا و هم تغ یها تیمکان ها ر  رییرمان ر
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و عوچ کن یکه اسااام نیهم ی....!؟ و فکر کردیبد  ...!؟ هیکاف یر
و در قالب رمان نوشت یکه زندگ یخانوم نیا با شما  یچه نسبت یشون ر

صیبهم نزد یلیخ دیداره ... ؟با صو شه که از خ شون هم  یک با ها
هاش هم جزو دفتر  یکه خصااوصاا نیا ایکرده  فیبراتون تعر

و به شما معرف یخاطراتش بود .... اصال ک  «کرده ...؟ یمار
 نی.. اشد . یبود و هر لحظه به دامنه و وسعت آن اضافه م جیگ سویگ

ها نیمرد ب کرده بود  دایرا پ یزیچه چ بیباغ ساا یپاراگرا ف 
ضم حرفها صق شیابر یفتوح ی....!؟ه سنگ هم  ضم  تر  لیاز ه

که فرهنگ « ....؟ هیمنظورتون چ» بود...! دهان باز کرد تا بشرسااد:
بلند به ساامت در اتاق رفت و  یقدمها بارا دور زد  زینداد و م یمجال
صدا دیکل شد و ذهن و دهان  فیخف یتق یرا چرخاند و در با  قفل 
 طور ...! نیهم هم سویگ

را به داخل  دی،کل ردیبگ سویگ ی دهیآن که چشم از رنگ پر یب سشس
 . ستادیبه او ا رهیُسر داد و خ راهنشیپ بیج
داشت رفلکس معده اش است در دهانش  نیقیکه  یتلخ عیما سویگ

ننشستند و تمام قد ظاهر شدند و  کاریهم ب یکرد ،افکار منف یحس م
سرش بال نیکردند ،اگر ا یعرچ اندام م اش  ندهیآورد تمام آ یم ییمرد 

 شیکرد به خودش مسلط باش اما لرزش صدا یرفت ...سع یبه فنا م
 گذاشت : ینم
قا » و قفل کرد دیکن یکار م یچ یفتوح یآ  «...!؟دیچرا در ر
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ش رهیت یاش قدر یپوست گندم تیاز شدت عصبان فرهنگ ده و تر 
لند ب ی....! قدم یاش مثل تونل باد ازحرص پرو خال ینیب یپره ها

و به او ا  یشااد تا نور مهتاب یا هیو قد بلندش سااا سااتادیبرداشاات و ر
او مجبور شد  دنید یبرا سوینشود ... گ دهیپاش سویبه صورت گ یسقف
باال بگ یقدر ند فرهنگ  یکه حرف نیرد ...و قبل از ایساارش را  بز

 آهسته و شمرده گفت:
ساخت ی، اون مرد منفور سندهیجوجه نو » ر شوه یکه تو ازش قصه 

 یکه گفت ی... ! تمام مشخصات هیخواهر منه ... و اسمش خسرو ساالر
به من بگو چند نفر تو یم ریبا اون تطب  ایدن نیا یکنه ... شااما 
 هیاون  یبند انگشاات دساات چشش قطع شااده و تو هیهسااتند که 

سه ت ینقره م یحلقه  و اندازه که  شده ....و  یضرب در ر او حک 
بون عیوسا یماه گرفتگ هیپشات کمرش   یهم حرف م یداره ونوک ز

س و غل نیزنه و  شغلش هم گفته بود یادا م ظیکلمات ر  یکنه ....از 
 یشاس یمدل باال نیماش هیداره و خودش هم  نیماش شگاهیکه نما

سوار م ش یتو شهیشه و هم یبلند  شتبرد ما نگه  پنچه بکس نشیدا
 «داره ...  یم
قدرش  نیکوچک است اما ا ایبود دن دهیپس رفت ....شن یقدم سویگ

شته ها ینم گریرا د ست ... ! او فقط نو پر  یرا با جمالت رایسم یدان
 رنگ و لعاب منعکس کرده بود ...!
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ست چرا وقت ینم و س یدان شانس او از همه  یم میشانس را تق کردند 
شتنش د  گریکمتر بوده ... ! آخر نونش نبود و آبش نبود رمان رئال نو

ص سعت و ب نیبه ا یایدن نی.! در ابود .. یا غهیچه   هزاران هزار نیو
 کیکه با اودر  یدبسااتان یهمکالساا کی دنیاحتمال د یآدم ،که حت

راست  کی دیشود او با یم کیبه صفر نزد بای، تقریشهر سکونت دار
 مرد منفور قصه اش تیکه شوهر خواهر شخص دیایب یبه سراغ ناشر

مده بود ....!همان که ساام عد هم  رایاز آب در آ باخت و ب به او دل 
قدر ازیاش را ....!مغزش هنگ کرده بود و ن یزندگ تا  به  یداشاات 

تاخت و جوجه  یم مانا یدهد اما فرهنگ ب یافکارش ساارو سااامان
سخر بارش م ییها سندهینو ش یکه با تم و یکرد خط و خ سور ر  ینا

 انداخت ... یاعصابش م
س » .بهتون باغ پدرمنه .. دیکرد فیتعر یکه ازش به اون خوب یبیباغ 
دو  یکی از ری... خونه باغ به غ دیدار یخوب یلیگم قلم خ یم کیتبر

ص یلیبود خ تونیپرداز الیمورد که خ  نیشده بود .هم فیخوب تو
و خ یمیته باغ و درخت گردو و چاه آب قد یکاهگل واریطور د  یلیر

ح داد  .. دیخوب شر
 [۰۴:۲۶ ۲۳.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و هم بگم ....؟ انگار یالی.و ست اون ر سون هم ه خانوم  نیا یلوا

 ...!«.ننوشته  یزیدفتر خاطراتش چ یتو دنشیفقط از نفس کش
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ش را امان خود یکردن بود و قلبش ب یاز ترس در حال قالب ته سویگ
و د ش شیپ ی....فرهنگ قدمدیکوب یاش م نهیس واریبه در ت ، تر گذا
و شیچشاامان دختر پ انیترس م  دهیبه صااورت رنگ پر دیرا د شیر

سف ی ست  شم  یرا ب دشیاو که پو رنگ و حس و حال کرده بود چ
 دوخت :

شماره تلفن  » سم و و بده تا بذارم بر نیآدرس ا ایا  ی... پا یخانوم ر
و ب نیا دی،من با ستمین ایخواهرم وسطه و کوتاه ب یزندگ  نمیبخانوم ر

فهاش راساته و چقدرش چقدر از حر نمیو باهاشاون حرف بزنم و بب
وغ....! ؟   «در

و ینیشااک و بدب یها هیسااا انداخت و لحنش را  هیافکارش سااا یر
 تلخ تر کرد: یقدر
ستادتت س هی یخانوم تو نیهم دستت با ا دیشا» شه و فر سه با ر کا

 بوده یوسط هدفش چ نیدونم ا یوقت برادر زن خسرو ....!فقط نم
 «....!؟
 انیم یید جابو تیموقع نیبه ا هیشب یزیچ دیگفتند شا یکه م برزخ
و نه  یدار شیکه نه راه به پ یو آسامان رها شادن ....! نقطه ا نیزم

شت ..نم سم یامکان برگ سم  ست اگر ا سرو  یب یزندگ دیرا بگو رایدان
فاق یسااامان او چه م  شیپ شیممکن اساات برا یشااود و چه ات

 ییها یکارپنهان  دیفهم یم یمامان گل اگر....!؟ از همه بدتر دیایب
 ...! ریشد و الغ یگوشش م بیداشته تکه بزرگه اش احتماال نص
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و شیمرد پ یبه چشمان قهوه ا رهیبود ... خ رهیخ  هیاس ریکه ز شیر
به نظر  اهیو ساا کی، تار ریچاه عم کیبلند ش مثل  یمژه ها ی
س یم س یپلک د،یر ش رویب اهیزد و خودش را از آن چاه   گریو د دین ک

گاه پا یو قدم اوردیتاب ن  یندلصا یبه گوشاه  شیپس رفت و ناخودآ
سکندر ریگ سرنگون یسخت هرفت ب یکرد و   تعادلش را حفظ کرد تا 

 نهیباشد و س یقو یکرد تا قدر یرا پس زد و سع شینشود ...ترس ها
 و در چشمان او ُبراق شد و محکم گفت: ستادیفرهنگ ا ی نهیبه س
و دیتکه کالم داره که با هیمادر بزرگم  » بنو یر  یم شهیو هم سندیطال

خ گردون چرخ رمیخوش عاقل باشااه ... گ دیگه آدم با و  دهیکه چر
شه ... اون دهیچرخ و ب شما ر ست داماد  سته تا د  دیکه با یو خدا خوا

و بگ خیب ستم نه اون خانوم یریِخرش ر و به ش یکه زندگ ینه من ه
 هی یوقت ریبگ ادیبچه مساالمون باخته ....  شاامالطف داماد محترم 
ماد م هت اعت هت م ینفر ب و ب نه و راز دلش ر ه ب یتون یگه نم یک

مادش خ* له آدرس ا ی*ا*ن*ت کنیاعت حا به  نی... م و  خانوم ر
و باز کن وگرنه چنان داد و هوار نیشما بدم .....! حاال هم ا راه  یدر ر

شن ... امتحانش مجان  هیو خرجش  هیبندازم که عالم و آدم خبر دار ب
 ....!«از دست رفته اس  یآبرو

ه پشت ب یشد ، دست یپر خال شی،لپ ها دیکش یپوف بلند فرهنگ
ش صمم  دیگردنش ک شم از نگاه م و آن را تا امتداد گردش کش داد .چ

و شیدختر پ ر بود که به آن فک یزیچ نیآخر یزیگرفت ،آبرو ر شیر
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نبود که بتوان آن را از مغازه و سااوپر مارکت  یکرد ، آبرو آب معدن یم
به  یو برا دیخر جب  جبو با و ج کرد .....پرچم  یعمر دیآن  خر
صم یرا باال دشیسف  یجدال ب نیگرفت به ا میسرش چرخاند وت

را از  دیپس رفت و به ساامت در برگشاات، کل یثمر خاتمه دهد ، قدم
 یو ب ادساتیا یکنارآورد ، قفل در را باز کرد و به  رونیب راهنشیپ بیج

 آن که به او نگاه کند گفت:
و که شاارّ  نی.... فکر چاپ اسااندهیجوجه نو » پشااتش  یرمان ر

و بر باد م یخانواده ا یو آبرو دهیخواب  ریده از ساارت دور کن و غ یر
 «کنم  یم تیباشه ازت شکا نیا

کالمش  ینگاه سردش را به سمت او چرخاند و با همان سرد سشس
 ....«به سالمت :»ادامه داد 

رها  که ازقفس یکرد ....مثل مرغ یفرهنگ ته دلش را خال ماتومیاولت
شد بدون خداحافظ سراز یشده با سمت در پرواز کرد و از پله ها   ریبه 

س ابانیبه خ یشد .... وقت س دیر سودگ ینف سر آ ش یاز   می.. ن. دیک
ود تر دیبه ساااعتش انداخت با ینگاه گشاات ....و  یبر م هر چه ز

شااب  یتا به حلوا دیخر یگالبش را م زرگمامان ب یساافارش ها
رفت تا گ یآرد و گالب و شکر م شتریب یقدر دیجمعه برسد ... حاال با

 خواند .....! یم یپخت و فاتحه ا یم ییهم حلوا بشیباغ س یبرا
**** 

 فی، درد خف دنیرکشیزق : سوزش درد ،ت زق
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 [۰۰:۱۸ ۲۴.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و جهینت یب یها یخسااتگ کنج پارک هوار کرد .  یصااندل یاش را ر

ساس م شیپاها شده و اح سط  شدت گرما منب کرد هجم آن دو  یاز 
و  اش حلقه کرد یآب طالب وانیل یبرابر شده .... دستش را دور خنکا

و یمطبوع ی، همراه خنک ینیری... و طعم شاا دینوشاا یجرعه ا  یر
 یبآب طال وانی،ل یف و کالم رح یاش نشست . مهرداد ب ییحس چشا
و  یامچ پ یزانو زد و به نرم یگل یگذاشات ، کنار پا مکتین یاش را ر

راچ باز به اعت شیلبها یآورد و گل رونیب شیاو را گرفت و کفش را از پا
 شد :
 یمن زانو زد یپا ی...!؟ زشااته چرا چلویکن یکار م یمهرداد چ »

 «....!؟
 یآن که ساار بردارد،پنجه ها یاو ب یتوجه به اعتراچ ها یب مهرداد

را هم  گرشید یاو محکم ترحلقه زد و پا یمردانه اش را به دورمچ پا
 ونریتنگ و ُترش که مثل تنور داغ شااده بود ب یاز حصااار کفش ها

 جواب داد: یبه چشمان گل رهیآورد و سرش را بلند کرد و خ
و برا یکمک مال یوقت » ....!  یکن یخونه قبول نم شیپول پ یمن ر
تاده و اف یما که خال یدوم خونه  یطبقه  یایب یش یحاضر نم یوقت

شده ،  ساکن اون جا  مام ت ی....! وقت یکن یزندگ یمدت هیباد و خاک 
و برا و م ریخونه ز هی یبنگاه ها ر ه مناسب با بودج یو خونه ا یکن یر

 تیخواستگار امیب ید ی... و اجازه نم یکن ینم دایپ یاخو یکه م یا
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و ی،تا هم دوشت بار که از من بر  یشونه هات بردارم ،تنها کار یاز ر
ها نهیا ادیم پا نار  و در ب یکه ک هات ر  تا ارمیتو زانو بزنم و کفش 

و هم ازم در نیا یخوا یدر بره ....م تیخستگ  «....!؟ یکن غیر
و یلبخند یگل هم پشاات پلک  یلبش نشااساات و پرده اشااک یر

مهرداد را نوازش کرد و نرم تر و  ی. دساات برد و نرم موهاچشاامش ..
 آهسته نجوا کرد :

خواد  یشااما ، چون دلم نم یدوم خونه  یطبقه  امیتونم ب ینم »
ه پسرش نسبت ب یاز ذهنش بگذره که من دارم از عالقه  یمادرت حت

 کنم . یخودم سوء استفاده م
مادر پ ینم حال  رمیتونم فعال زن تو بشاام و دختر جوون و  به  و  ر

کنم ، تو به من  یخودشون رها کنم .... به فرچ که همه با هم زندگ
و ب یبگو.... ؟چه جور تاق تو  یتو امیشااب به شااب با کدوم ر ا

 بخوابم ....؟
سل گ نیمن ب مهرداد سل ریدو تا ن سوال  یکردم، ن که جوون و هزار تا 

به رابطه  یجواب تو یب تا ا ن  تا یساارشااه و مطمئنم  تا  ما دو
فره دونم سر س یکه احترامش برام و اجبه و م یبرده و نسل یپ یحدود

قرار  و میما با هم صحبت کرد یخواستگار ی، برا نهیش یداماد نم ی
ترم  هی حداقل یو بگذار یکنکور صبر کن جینتاشد تا مشخص شدن 

شگاه بره ... و  سویگ شه .... با هیدان ذهن  نرم نرمک دیکم بزرگ تر ب
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و کنه ،لطفا من  یخواد احساس نا امن یهم آماده کنم ودلم نم مادرم ر
و درک کن   ....!«ر

شاره  وانیاش را کنار ل یآب طالب وانیل یگل شت و انگشت ا مهرداد گذا
و ش یلنگه ابرو کی یاش را نرم ر  ینکما یابرو یتا کیو  دیمهرداد ک

 اش به سمت باال رفت و ادامه داد:
قا یکه قرار بهم قرچ بد یپول شنهادیدرمورد پ اما»  یریجهانگ ی... آ

 متیخونه با ق هیبهم قول داده امروز و فردا  سااویدوساات گ یعمو
 بهم خبر بده ... یکنه و تلفن دایمناسب برامون پ

تا خ هرچند فاصااله داره ول نیبا ا ابونیمحله اش چند  اگه  یجا 
و داره ...اگه خبر متشیق شش ر ز شه ار سب با و یمنا شد ر  یازش ن
وم کنم ... ه یفکر م یبهم بکن یخوا یکه م یکمک مال شاانهادیپ

 «....!؟  هینظرت چ
شم ها مهرداد شقانه تر ، چ شدو نگاهش عا را به  شیلبخندش نرم 

و ت گرفت و برخاس شیبه زانو ها یهم فشرد ، دست یعالمت مثبت ر
س یدست فیو ک شاند و کتاب نهیاش را تا امتداد  آورد و  رونیب یاش باال ک

و به گل  گرفت : یر
خواد  ی.... دلم م رونیچاپ اومده ب ریو تازه از ز دمهیرمان جد نیا »

و هد ینسااخه  نیاول میآدم زندگ نیبه خاص تر  یبدم ، م هیاون ر
صت کتاب خوندن ندار ست که فر شغله هات اون قدر ه ،  یدونم م
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و بخون ...  یهر وقت تونساات یول  یتم عاشااقانه  هیچند خطش ر
وم داره آ  ...«ر

که به  یخوب یحس ها انیشااد وم یآساامان چشاامانش ابر یگل
 ت ...کوتاه گرف یبرد آن را با تشکر شیبود ، دست پ ریسمتش سراز

سبز کتاب شت و با تصو یجلد  کهنه  یخانه با در چوب کیاز  یریدا
هم  شیها واریکه کلون بزرگ و کوچک دارند و د یی،از همان ها یا

 ادی به«....  یمیخانه قد»کنار در خانه نوشااته بود  ییو جا سااتیآجر
را باز  اول آن ی....! کنجکاو صفحه شیها هیافتاد و گوشه و کنا سویگ

د و از را گرفتن گرید کیخط ،لبخند و اشک دست  نیولا دنیکرد با د
 شدند .... ریلبها و چشمانش سراز

 ها و بار ها...آن را خواند بار  یو لرزان ول دید یها را تار م نوشته
 صاافحه را امضااا کرده و نییو پا...«  میبه گلشر بهار زندگ میتقد »

 یست دلم در گرو ناز پر یرید:» هم با خط خوش نوشته بود  یشعر
 «هاست یشعرم پر پرواز پر یهاست ، دفتر چه 

 ..دیخند یاو هم م یزانو زد حاال لبها شیبازهم کنار پا مهرداد
و تقد هیچ یراات ب هی... گر وونهید » و  کتاب هیکردم  متی!؟ دلم ر

 ...!« ستین یزیچند خط نوشته که چ
چادر زده بود  شیکنار غصاه ها یخوشا دیفهم یحالش را نم مهرداد

 ریوتاه زک یحت یتوانست دم یبود که م یعشر مهرداد مثل چتر هیسا
به کند ... یآن لم بدهد و آسودگ  را تجر
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 را به سمت دهانش برد و با لبخن یآب طالب وانیل مهرداد
 [۰۰:۱۸ ۲۴.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و ید   شااه یکم بخور داره گرم م هی» لبش بود نرم نجوا کرد: یکه ر

».... 
 داد ، یبود و طعم عشاار م خیرا که مملو از شااکر و  یآب طالب یگل
 .دیلبخندش نوش ینیریاشکها و ش یشور انیم

**** 
ها دیچیپ یاش م ینیب ریخوش حلوا ز یبو  یآن را نوازش م یو پرز

 انداخت .... یاموات و پدر مرحومش م ادیگرفت او را به 
مان گل اگر ماجرا ییخوش اخمش بو یما  یبرد و م یامروز م یاز 

سم دیفهم شورت با او خاطرات  شکل رمان در آورد و  رایبدون م را به 
کرد تا  یم یرفته کاربه انتشااارات  ییشااال و کاله کرده و تنها یپنهون
 اور ا بار بگذارد ... یبار مامان بزرگ حلوا نیا ردویالرحمان بگ یبو
و جهینت یراه رفتن ب از  شیتهاو دس دیتخت دراز کش یخسته شد .... ر
 لب زمزمه وار گفت : ریسرش قفل کرد و ز ریرا ز
و بو کرده بودم که شااانساام جلو تر از  خب» مگه من کف دسااتم ر

ست به فام یمره  یخودم م سبه در سم یمرد لیچ  ی غهیص رایکه 
 ...!«دور ،برادر زنش  لیاون بود ، اونم نه فام

را از  شااد ، بالش یم یکه تمام آنها به نا کجا آباد منته یاز افکار کالفه
و ریز  ی، چهره  یکیتار انیصورتش گذاشت و م یسرش برداشت و ر
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 یبه نظر م رهی،ت شیمژه ها ی هیسااا ریکه ز یفرهنگ با آن چشاامان
برا دیرس ش که تصور را محو کند بال نیا یپشت پلکش جان گرفت و

و  لب زمزمه کرد: ریو ز برداشتصورتش  یرا از ر
بونت برم خدا جون ...ا »  یبود که برام به راه انداخت یچه باز نیقر

سمون ب شد از آ شه ، کجا نییپا یای...!؟ قرار  ست به من با  یو حوا
کرد ....! باغ  ریو آساامون گ نیزم نیکه دعا هام بداشاات  رادیکارم ا
و بگو که دست اون  بمیس  ...«جا موند « ُبخت النصر»ر
به شااانسااش چند تا  انیدر م یکیزد و  یبا خودش حرف م سااویگ

سزا سته از گفتگو ها یآب دار حواله م ینا به  یذهن یکرد و عاقبت خ
فتاب فردا  یقیخواب عم  و دیسااره خواب کیفرو رفت و تا طلوع آ

ست تقد ینم ست د ست شیبرا یتازه تر یها یباز ریدان دارد  نیدر آ
!.... 

**** 
ش حس س یمانیپ ست که وقت یتنها ح  نیاول یشو یدچارش م یا
که در گ ییجا حاال  یم ریرا  نت اساات و  جدا جدان درد »کند و « و

 نبض گرفته بود ... شیها قهیفرهنگ تا مرز شق
رد بودو حاال عالو بر سر د مانیراف کند پشخواست اعت یاگر م صادقانه

 اضافه شده بود .... شی...وجدان درد هم به درد ها
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ش سر خ نشیما شد گ یرا زد و راه ریپارک کرد دزدگ ابانیر ا   سویخانه 
س شان و نگاه تر شده بود و  دهیدرخ صبح به افکارش منگنه  اش از 

 کرد... ینم شیرها یدم
سل امروز سته ت ش یفکر یب مینا خوا شد و ترس را در  یو نا از خشمش 

دارد ن شیها یبه خسرو و گند کار یدخل چینشاند که ه ینگاه دختر
و شیپ ی... برا ود بود و با یلیخ یدار صه  زیقبل از هرچ دیز  یزن ق
س صحت حر ف ها یم دایرا پ بیباغ  را بداند ... و بعد از  شیکرد تا 

شدن با پ شورت کند .... با ا درشمطمئن  ل را در قف دیر کلفک نیم
 دیتعجب مهناز را تک و تنها د تیدر چرخاند و داخل شد ... . در نها

و دنیکه مثل فنر با د بلند شااد و شااتاب  اطیتخت کنج ح یاو از ر
و و شیشانه ها یزده چادرش را از ر  سرش نشاند و گفت: یبه ر

 ...«دیخوش اومد ریسالم فرهنگ خان ، شب به خ »
د به سمت باال پرواز کر شیبود ابروها دهیکه امانش را بر یسردرد انیم

سرجهاز ه ب یکرد ...!؟ نگران یآنها چه م یفرزانه تنها در خانه  هی....! 
 :دیپرس ظیغل یسر درد ش اضافه شد و با اخم

 «.!؟و فرزانه کجان ... زیافتاده ،مامان مهرانگ یاتفاق ریشبتون به خ »
ناز قدر مه ساارک  رونیبه ب شیها یچتر پس زد و یچادرش را 
 : دندیکش
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ب دینگران نشاا » وبروتون ،حلوا م هیهمسااا ی... دم غرو پخت  یر
خانوم و فرزانه رفتند که کمکشااون کنند ... من موندم تا  زیمهرانگ

 ....!« دیشما پشت در نمود
وز را ر یها یخواست فرزانه کنار دستش بود تا تمام دق و دل یم دلش

 یتیها که فکر موقع یمسااخره باز نیا یکند و به جا یساارش خال
 یم شیباشد تا او و مهناز را تنها کنار هم قرار دهد به فکر شوهر و زندگ

 بود ....!
 شد گفت: یم یکه به سمت ساختمان راه یحوصله در حال یب
 رنگیم دیدارم . لطفا به مامانم بگ دینبود .. من خودم کل یازین »

باره درگ  دیتون یصاادام نکنن...شااما هم مشااام  یکرده و برا رمیدو
 «دارند  دیهم کل شونیراهه و ا ی،پدرم تو دیبهشون ملحر بش

صدا یرا گفت و راه نیا  براتون دیخواه یمهناز را که گفت م یشد و 
و ی...فرهنگ وقت دیرا نشاان ارمیقرص ب تخت خوابش  یخودش را ر

 نیکرد و به دور تر یرا گوله م شیخواساات درد ها یانداخت دلش م
س یپرتاب م ایدن ینقطه  شمان تر تا  وسیگ ی دهیکرد ... بازهم چ

 لب با خودش گفت: ریپشت پلکش آمد و ز
سمون یبال » سط آرامش  داتیاز کجاپ گهی...! تو د یآ ست و شد و در
 «....!؟ یافتاد المیخ
 [۰۲:۱۲ ۲۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

 " فصل پنجم "
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وشنا باز  ینخواب طوال کیو با وجود  دیصبح تا پشت پلکش رس ییر
شمش را قلقلک م شت به نور  یداد . غلت یهم خواب پلک چ زد ، پ

سرو صداها یخال یتوجه به معده  یشد و ب جو و ناجورش ، سر  یو
 خوابش را گرفت تا بلکه به پادشاه هفتم برسد ....!

س یبرا یمجال اما و دنیر نکرد در اتاق  دایخوش آن پ یایبه خواب و ر
از هم فاصااله گرفتند و  یهم به آن شیبا ضاارب باز شااد و پلک ها

 زیم یبلند به ساامت پنجره رفت و صااندل یبا قدمها یمامان گل
با  پرده کرد و یها رهیگذاشت و شروع به در آوردن گ شیپا ریرا ز ریتحر

 اش بود گفت: یکه هن، هن هم چاشن دهیر،ب دهیبر ییجمله ها
شتم خونه ،خواب یهم که بر م شبید یخواب یدر م....چق سویگ»  گ

شو دختر  یبود سب پ متیخوب با ق یخونه  هی...پا دم و کر دایمنا
ش دیبا سباب ک بر میکن یامروز ا  گهیساعت د می،تا ن ی. زنگ زدم بار
 «جاست ....  نیا

سرش پرواز کنان  یبود تا ته مانده  یجمله کاف کی نیهم خواب از 
شااد و پتو را به  زیخ مین شیساار جا یو برود ....! جلد ردیبال بگ

 زد : یکنار
مان چرا ا » با عجله ... !خب فردا و پس فردا م نیما  میرفت یقدر 
و جمع نکردم  لهی.... من هنوز وسگهید  .«هام ر
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باز کرد و پرده همراه دوده و  ی رهیگ نیخانو م آخر یگل پرده را هم 
ه ک یفتاب مهمان اتاق .... در حالسرنگون شد و نور آ نیخاک به زم

 کرد جواب داد: یاو نگاه م ی دهیژول یبه چشمان پف آلود او و موها
و چرا قورت  رتیصااحت خواب ....! اوالً ، سااالم و صاابح به خ » ر
 دیندارم و امروز جمعه اساات و با ی... !؟ دومًا ، من مرخصاا یداد
بد نیامروز ا نیهم جام  و ان گه خوش خواب میکار ر تا  ینبود ، ا و 

انه، افس یکه عمو یشد ی....! متوجه م یدیخواب یکله نم هیصبح 
قا خوب با  یخونه  هیگرفت و  تماسعصاار  روزید یریجهانگ یآ
سند متیق شون داد و منم پ و همون  دمیمناسب بهم ن و اجاره نامه ر
 ...«نوشتم  شبید
و یگل ا و دود گرفته ر یخاک یآمد و پرده  نییپا یصااندل یخانوم از ر
 رفت ادامه داد: یم رونیبغل زد همانطور که ب ریز
صبح ا اگه» ش نیشنبه  ...! چون  تهفیاتفاق م یقتل هیحتما  میجا با
و م ای صاحب خونه ر شم  یمن زن  و م ایک شه ...!پس  یاون من ر ک

و جمع کن چند  ادیم یدست بجنبون تا بار بر خرت و پرت هات ر
 ....«ر گذاشتم برات کنا یتا کارتن خال

و یبا رفتن مامان گل سااویگ و  آمد نییتخت پا یخرامان ،خرامان از ر
و به آساامان آب بدون پرده به  یکه دساات و دلباز از قاب پنجره  یر
 شد وگفت: دیکش یداخل سرک م
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شم ، بد نگو ادمنی » صبح جور دگر با شد ،فردا دم   به هوا ، آب میبا
شت و  نی،زم شهر و فراموش کنم هر چه گذ شم با مردم  بان با مهر

 «دل بتکانم از غم.... یخانه 
شار از حس زندگ سشس سخت ی،ب یسر وز  س یتوجه به ر شت  ر که پ

لب  ریز یبا آواز شاد اهویگذاشته بود با لبخند از پنجره جدا شد و پر ه
 رفت . رونیب

**** 
شهر در  شانیاجار خانه سط  ست و  ی، انتها یمیقد یمحله  کیدر

...  قرار داشت«بن بست کوچه دار » بن بست به اسم  یکوچه  کی
 نگاهش سویهم نبود .... گ لیتنگ و ُترش که چندان طو یکوچه ا

در خانه ها را شاامرد و به عدد پنج  یرا تا امتداد کوچه کش داد و به آن
س و دنبو یمی... کوچه قددیر سرو ر ه ک ییاز همان ها دیبار یم شیاز 

آن پنهان شااده بود و از باغچه  یآجر یها وارید یال به ال ینوسااتالژ
ونده ، دزدک اسیو  یو رازق چکیخانه ها پ اطیح ه ها ب واریاز پس د یر

 بود ... دهیداخل کوچه سرک کش
صفا دنیبزرگ گالب با د مامان شکفت و  یکوچه و  آن گل از گلش 
و یدر حال و ب یهم م یکه پر چادرش را ر  شد و گفت: یه گلآورد ر

ست ...  یخوب ی،چه کوچه  یبده گل رتیخدا خ » صفا ،چقدر با 
و بردتیکبر یبود اون قوط یچ قد ی...! من ر  ... حاال مایقد میبه 

 «کدوم خونه است ...؟
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و یخانوم لبخند یگل به انتها یر با دساات   یلبش رنگ گرفت و 
 داشت اشاره کرد : یکوچه و ساختمان دو طبقه که در سبز رنگ

سبزه ....طبقه  اون» صاحب خونه م یدر   یو طبقه  نهیش یاول 
نه  جاره داده ... خو ما ا به  و  تاق  هیو خوب زهیتر وتم یدوم ر تا ا دو 

نداره و کوچه هم عرضااش کمه و  نگیخواب هم داره ...فقط پارک
و سر خ نیماش دیبا  ...«پارک کنم  ابونیر

شاره اش دور لبش را پاک کرد و با  گالب ست و ا ش شت  خانوم با انگ
 بود گفت: شیجمله ها انیکه م یحظ
قا » ست آ رد ک دایبرامون پ یدرد نکنه ،عجب خونه ا یریجهانگ ید

ماشاا یصاادا گهیبهتره ، د یلیخ یجور نی.... ! ا قار   ریز نیقار
 ....« ستیگوشمون ن

سم عج نیکوچه با ا نیاز ا سویگ شش ن بشیغر بیا ... »  . امدیخو
 ابانیاز خ ینه خبر گریجا د نیا«آخه کوچه در دار هم شااد اساام...!

شم و چراغ بازار  ی...! عمو شیزدن رهگذر ها دیبود و نه د سانه چ اف
 را کور کرده بود ...!

ه ک دیداد و به سوپر مارکت سر کوچه رس یرا به اطرا ف چرخ نگاهش
ض رشتیبزک دوزکش ب یبود و فقط کم یبقال هیشب شتریب  یبود و نارا

که  یریش یها سهیلبش به سمت باال کج شد .... چشم از ک یگوشه 
ون ساابد ز فتاب رها شااده بودند گرفت و نگاهش به  ریکنار در در آ
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 یش را بررساا دیجد تیکه موقع دیرخساامت مامان بزرگ گالب چ
 کرد ... یم

بر ونیکام یوقت  ی هلیوس نیولو ا دیهلک و هلک از گرد راه رس یبار
و شانیخانه   نشست ، فهم نیزم یکه بر ر
 [۰۲:۱۲ ۲۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 د...نباش یدل به خواست خدا بدهد و شاکر باشد و شاک دیکه با دی

 [۲۲:۴۹ ۲۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ییبود تشل و گرد و قلنبه و محجبه .... از همان ها یخانه زن صاحب

اج زد ح یم شیصاادا یبود و مامان گل دایصااورتش پ یکه فقط گرد
 خانوم ....
سطح جدا م آپارتمان شد و بعد از پاگرد که  یحاج خانوم با دو پله از 

س شده بود ، پله یچوب یاز آن توسط جا کفش یعیبخش و شغال  ها  ا
 ... دیرس یباال م یشد و به طبقه  یبه سمت باال کج م

سا یان گلمام یپا به پا سویگ برد و  یشده کنار در را باال م دهیچ لیو
و نیساانگ یها لهیوساا زانیهم عرق ر یبار بر یکارگر ها  یرا ر

کردند و آن ها را هن هن  یانداختند از ساار کوچه بار م یکولشااان م
ر رها از کارتن ها را کنار د یرساندند ... و بعض یباال م یکنان به طبقه 

 کردند .... یم
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ق که عر نوایب یو به کارگرها سااتادهیبزرگ گالب هم کنار در ا مامان
ُشر از سرو کولشان م ش باد بزن یکرد و گاه یم ی، امرو نه ختیر یُشر 

و  گفت : یو م دیکوب یشانه و کتف آنها م یرا نرم ر
و  یزندگ« ِهنزر و پنزر »جوونا ،چه خبرتونه ....!؟ چهار تا  » دخترم ر
 ....!«مال خواهر خودتونه  دی، فکر کن دیبرد نیاز ب

دقت جعبه ها را با ضاارب  یگفتند اما باز هم ب یها چشاام م کارگر
و  انداختند ...! یم نیزم یر
س نیسنگ شیبرا یکه قدر یکارتن سویگ س یبود ، با نف شان خ ته ک

سالن پذ سط  شت و دستها ییرایکشان باال برد و آن را و را از دو  شیگذا
به کمرش زد و نگاهش ر  یکه صاادا در آن م یا در خانه خالطر ف 

و به ح یقد ییرایپذ یداد ، پنجره  یچرخ دیچیپ  اطیبودو دلباز و ر
 شد.. یباز م شتکه پشت خانه قرار دا

و از س یر  دیخواست بگو یگام گذشت و م کیرها شده با  یها لهیو
وبه کوچه باز م یمن اتاق صدا یشود را بر م یکه ر ار داد و هو یدارم که 

 یرا به خودش جلب کرد ... گل شااانیهر دو یگالب خانوم توجه 
ست ییخدا ایخانوم  و یگفت و ج شت و از پله  یزد و از ر کارتن ها گذ
 سو هم به دنبالش ...!یشد و گ ریها سراز

بود و با  ستادهیمامان بزرگ گالب کنار در خانه ا دندیبه کوچه رس یوقت
ست دیشن یم یکیکرد و  یبحث م یبار بر یکار گر ها  و دو تا هم د

 داد ...! یبه نقد جواب م
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را  انهیدعوا بر ساارچه بوده و م ندیو بب دیایخانوم تا به خودش ب یگل
بر رد،یبگ و یکارگر بار شت و تکان یدو دستش را ر بندش گذا به  یکمر

 :تلخ گفت یو با اوقات دیباال تر کش یخودش داد ، شلوارش را قدر
خانوم شااما ، هر چ نیدسااتت درد نکنه ا یآبج » دلش  یحاج 

ست بار ما کرد.... بد کرد وز جمعه ا میخوا و راه انداخت یر  میکارتون ر
ساب کرد ی، پول بار بر و که ج سه رفع زحمت م د،یما ر  یانعام ما بر

 ...« میکن
 کینداد و  یبه گل یکوتاه آمدن نداشاات مجال الیخانوم که خ گالب

ستش را به کمر ز شمانش را در حدقه تابد سمت کارگر  ید چ به  داد و
بر  ُبراق شد: یبار
شه ... خ دیآدم با » س یلیخودش عاقل با شنگ جا به  لهیو و ق ها ر

سرتون نبودم که خرد  ی...! ؟ اگه باالیخوا یهم م زهیجا دیجا کرد
س ریو خاکش وزدیرس یها هم به باال نم لهیو و خدا جا تی...! برو ر  یر

 ...«حواله کنه  گهید
ور دلخ ییثمر ، معترچ با صاادا یجدال ب نیخانوم درمانده از ا یگل

 ....!«مامام گالب » گفت:
و یمرد که دلخور اما و به کارگر د دیبار یم شیاز سر و ر : »  گفت گری، ر

شد راه ب ،  ردیگب یکه انعام نیسشس بدون ا«  میبر فتیکارما تموم 
ضع یشد ... گل یهمراه همکارش راه صل از و  تیخانوم م*س*تا

شان دو شیپ سر شت  سر هم تکرار کرد: دیآمده چند قدم پ شت   »و پ
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قا خواهش م  هودهیعاقبت خسااته از تالش ب...«  دیکنم صاابر کن یآ
شت و او ماند وگ ستادیاش ا کنار  که هنوز ی، دکور سویو راه رفته را برگ

ها دهن کج به آن قدار یم یدر  کارتن و م  زیهم خرد ر یکرد و چند 
!.... 
شاد از ا گالب» داد  یاش نگاهش را به اطراف چرخ یروزیپ نیخانوم 
: 
که  نیبهمون سااخت بگذره بهتر از ا کمیغصااه نخور مادر ....  »

 یها لهیو گاز و وساا خچالیهات درب و داغون بشااه ...  لهیوساا
و چند تا جعبه که اون هم  زیمونه خرد ر یکه رفته باال... م نیساانگ

 ....«دکور هم خدا بزرگه  یباال.... برا میبر یبا هم م زیر زیر
و به حاج خانوم که با  لیخانوم شاارمنده از ق یگل و قال مادرش ر

 و نظار گر بود گفت: ستادهیکنج لبش کنار در ا یلبخند
وز جمعه ا ومدهیشرمنده حاج خانوم ن » تون  تیسرو صدامون اذ یر

 ...«کرد 
و حاج و یخانوم خوش خلر پر چادرش را ر  یهم آورد و لبخند ر
 را کش داد... کشیبار یلبها
شاهد  » ست ، من  شرمنده مادر ... حر با خانوم والده ا شمنت  د

س یبودم کارگر ها دل نم شکر خدا و که  نیسنگ یا لهیسوزندند ....
ن که من ا  زیدکور و چند تا کارتن و خردو ر نیمونه ا یرفته باال ... م
و صدا م  ...«کمک  ادیکنم ب یپسرم ر
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ها گالب که حرف مد بود  یخانوم  مذاقش خوش آ به  خانوم  حاج 
 َبراق شد . یچشمانش از خوش

و زد »  ...«دیدهنتون پر از گالب که حرف دل من ر
ستش را آتل  ادیرا به  یاندام کیخانوم مرد الغر و بار یگل آورد که مچ د

سته بود و د نوشتن اجاره نامه به بنگاه  یه حاج خانوم براهمرا روزیب
 یگفت و چند تا از کنار لب و دهانش م یحاج خانوم م کیآمده و 

 .. ختیر
 روی، د میش یممنونم حاج خانوم باعث زحمت تون نم »

 [۲۲:۴۹ ۲۵.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و آتل بسته بودند ... چند تا کارتن و  دمید ز  زید و ررخ کمیدستشون ر

 میببر سویبا گ میتون یم ستین نیهم سنگ یلیمونده با دکور ، که خ
 ...«باال 
عارف م » قا یکن یچرا ت  زرویکه د ییمادر تو هم مثل دخترم ... اون آ
سرم چ یدیبنگاه د یتو س یزیدامادم بود و البته از پ رم کم نداره ...پ
ره خو یشده داره صبحونه م داریآخر وقت از سفر اومد و تازه ب شبید

ورش از ما خانوم ها ب ی، هر چ  ی... ا ن صداش م شتریباشه مرده و ز
 ...«کمک  ادیب تاکنم 
 باز آن مهیرا گفت و سرش را به سمت آپارتمان و در ن نیخانوم ا حاج

 بلند گفت : ییچرخاند و با صدا
و جان مادر ...  »  «دم در کارت دارم.... ایب قهیدق هیبرز
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 [۲۳:۵۰ ۲۷.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس اغب
س یرا قدر شیپا یبود ،کارتن جلو ستادهیدر ا یجلو سویگ مت به 

شت  یدورگه و پخته ا ،ییکه صادا یجلو هول داد و با ساالم مرد دا
 ... دی،نگاهش به سمت در آپارتمان حاج خانوم چرخ

وک پا ترو فرز از ن یباال رفت و چشمانش را مثل عقاب شیابرو یتا کی
و یتا فرق ساار مرد  شیبود ، کش داد .. مرد پ سااتادهیپاگرد ا یکه ر

و و شیر باز زشااکار بود و بر و ...!حاج خانوم  یداشاات مثال زدن ییور
و باز بدهد ... !مو ها یحر داشاات پز برو  کوتاه و  شیپساارش را 

 شیبا رنگ موها یخوب یاش هم هارمون بزهرنگ و پوست س ییخرما
ما ه بر قرار مت نبود ا قا ند  که بل ند   یفیرد کلیکرده بود ...هر چ

 داشت ...!
و که در حال خوش آمد گو یوقت کرد  دایپ یبود تالق یینگاهش با برز

با پشت چشم و فیظر ی،خودش را نباخت و  را برگرداند ... شیر
و شمش دور نماند ، لبخند برز و هیشب یحرکت او از چ  یبه پوزخند ر

شست چشم از مانتو و سویگ یخاک یلبش ن را به  شیگرفت و او هم ر
 چرخاند ... گریسمت د

کرد پسر حاج خانوم همان مرد محجوب به  یخانوم که تصور م یگل
و و نگاه شاا دنیاساات ،با د یروزید ریو ساار به ز ایح ... طانشیبرز

و دیجد یخانه  یذوقش برا و سالم  اوردیخودش ن یکور شد، اما به ر
 او را مودبانه جواب داد : ییآمد گو خوش
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و به گالب خانوم کرد و در حال حاج سر  یخانوم ر شم و ابرو پ که با چ
 داد گفت: یدسته گلش را نشان م

و ... هم نیا » سر من برز سر من پ سه  هی نیهم پ و دارم و  سر ر دونه پ
 ...«مونس دلم برام مونده  نیتا دختر هام شوهر کردند و ا

و ینداشاته  یو باالخانوم قد  گالب و را بر انداز کرد و نگاهش ر  یبرز
و ها او نشست سرش به سمت حاج خانوم چرخاند و  یعضالن یباز
 تکان داد: یزد سر یبا َپر چادر خودش را باد م یدر حال

 ..!«. هیخودش هرکول ی، ماشاالله خدا بهتون ببخشه برا ماشاالله»
و شیرا با فشااار لبها شیخنده ها سااویگ  یهم پنهان کرد ،اما گل یر

 ....!«مامان گالب لطفا » و معترچ گفت: دیرا گز شیخانوم لبها
که  یعنی« مامان گالب لطفا» دانساات گفتن  یخانو م که م گالب

 کرد وسرش به سمت حاج کیبار ی، پشت چشم دینگو یزیچ گرید
 خانوم برگرداند :

 «ت ... پسردارم رفته فرنگ اسمش گرشاس هیحاج خانوم من هم  »
 وادامه داد: دیچرخ سوینگاهش به سمت گ سشس

و هم که د یئه و دخترم گل سویهم نوه ام گ نیا » بم ... منم گال دیدیر
» 

گالب خانوم به  ینمک یو چهره  یخانوم که خوش صااحبت حاج
س شسته بود ، چوب لبا شت و به یآهن یدلش خوش ن سر راه بردا  را از 

 گذاشت و گفت: گرید یگوشه ا
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 فیشرت دیخسته شد یشه... حساب یکه نم یجور نیگالب خانوم ا »
تلخ بدون نمک در  یچا هیو  دیدر کن یخسااتگ هیمنزل ما  دیاریب

 ...« میخدمتتون باش
و که آست آن و به برز  زد شد و ادامه داد: یرا باال م شیها نیگاه ر
و» قا فرهنگ ر و هم زیمهرانگ یجان مادر برو در خونه  برز  خانوم و آ

ود تر وساا یکمک هی ادیصاادا کن ب ها جمع بشااه ..امروز  لهیبده تا ز
 ...«جمعه است حتما خونه ست 

خانوم بر گرداند و با  یرا گفت و سرش را به سمت گل نیخانوم ا حاج
 اضافه کرد : حاتشیرنگ اشاره کرد و به توض یسر به در آب

وبرو ی هیهمسا» و م ییر  یانهاسان یلیگم ... بعض شما نباشه ، خ یر
شاالله با هم  نیهستند ، اعتبار ا یفیشر کوچه و محله اند ...حاال ان 

 ...« دیش یآشنا م
ضع سویگ  دیکش اش یخاک یمانتو هی یآمده دست شیپ تیمعذب از و

و ه ک یشانه اش سوار کرد و نگاهش به سمت در آهن یو پر شالش را ر
 دو لنگه داشت برگشت ....

و یدست رهیبا چ آهنگر نازک  یدر با ورق ها یهر کدام از لنگه ها یر
به هم م یبزرگ طراح یقوه  کیآهن  ها   یکرده بود و نوک قوه 
هم فرو برده  بانیآرام ساار در گر ییایدر در ییچنان چه گو دند،یرساا

 باشند ...!
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مامان بزرگ گالب که با حاج خانوم دو سر تعارف را گرفته و  یصدا با
 یکرد ، نگاهش را از دو قو یو پاره م هر کس به ساهم خود آن را تکه

سب شر چ س دهیعا شد تا کارتن  یدر آب ی نهیبه  رنگ گرفت و خم 
و یرا بردارد و بار شیپا شیپ تان دس یسبک کند، ول نیدوش زم یاز ر

و پ یمردانه  شد ، پ شیبرز از او دو طرف کارتن را گرفت و آن  شیقدم 
و  بلند کرد و مودبانه گفت: نیزم یرا از ر

 ..«..برمش  ی... من منهیشما سنگ یحجم برا نیکارتن با ا نیا »
و به گل سشس برداشت و ر  خانوم ادامه داد: یسر

شر » صدا م دیببر فیشما ت و  ستم ر سه  یخونه من ا ن دو کنم ، 
و م لهیسوت وس  ...«باال  میاریها ر

 یعسل زیپس رفت و خم شد م یقدم یلب ریکوتاه و ز یبا تشکر سویگ
و راهرا برداش  راه پله شد ... یت و جلو تر از برز

.... دیچک ینم یخونش قطره ا یزد یخانوم هم که کاردش م یگل
و  یتمام حرصااش را با پوف کش دار و  هینشااان داد و شاارمنده ر برز

 گفت:
 ...«میترو خدا باعث زحمت شد دیببخش»

و جوابش بود و او هم با  لبخند ه خان یکارتن کوچک تر راه کیبرز
 شد .... دشانیجد ی

*** 
 به دکور رها شده کنار در انداخت و گفت: ینگاه میخانوم ن زیمهرانگ



wWw.JustRoman.iR  204 

 

سالمت » شون  یبه  شالله که پا قدم براتون م*س*تاجر اومده ....ان 
 «داخل مادر....!؟ یایباشه ...حاال چرا نم ریخ
 [۲۳:۵۰ ۲۷.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و ست یشینما برز شکوتا یبه موها ید ش و امتداد آن را تا گردن دیهش ک

 کش داد:
صدا کن یشه ب یشم ...م ینم مزاحم» و   ی...م دیزحمت فرهنگ ر

با به مو وز ها ادمیزنگ بزنم  لشیخواسااتم  قا ر جمعه  یاومد که آ
و خاموش م  ...«کنه  یتلفنش ر

گاهش را م زیانگ مهر  یپخش و پال لیوسااا انیخانوم کنجکاو ن
 لب گفت و داخل شد ... ریز یداد و باشه ا یکوچه چرخ

و را م یکه صادا فرهنگ و دیشان یبرز  نییپا اطیتخت کنج ح یاز ر
را به پا کرد و لخ لخ کنان به ساامت در رفت و  شیها ییآمد و دمشا
غ حنا و که ک دنیگذشت و با د شیزد و از کنار پا یجست ییمر نار در برز

 رد و گفت:ب شیپ یدوست یبه نشانه  یبود دست ستادهیا رونیب اطیح
را دم در ....!؟ چ یاز شمال برگشت یک ی.. به سالمت ریُاُغور به خ سالم»
 ...«باال  میبر ایب
بون او فرهنگ و ادبت برم ....ساافر قندهار که  » سااالم با مرام ، قر

وز با بچه ها رفت  نی، حاال ا میشاامال و برگشاات مینرفته بودم ، دو ر
و ولش کن ...اگه زحمتت ن  یر ببده دکو یکمک هی ایب سااتیحرفها ر

و ببر یم*س*تاجر طبقه  نیا یقواره   ...«باال  میدوم ر
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سمت خانه  ستادیچهار چوب در ا انیم ش یو به  ا ب دیآنها گردن ک
 یدکور چوب کیکه چهار طاق باز بود و چند تا کارتن و  یدر دنید

حالت نارش ... چهره اش  فت ... !  یهم ک به خودش گر جب  متع
و رابه شیاابروها  :دیهم انداخت و پرس یحالت اخم ر

اومد ... مگه کارگر  ی.... صاابح ساار و صااداشااون میبه سااالمت »
قا  «خونه کجاست ...!؟ یندارند...!؟ آ

و م » و خدا شانس ر وز نبود ینیب یتو ر حاج خانوم ما رفته  می... ! دو ر
خانوم و با مادرش و دختر  هیکرده ... سااه نفرند  دایم*س*تاجر پ
 گفت یم شاابیجور که حاج خانوم د نیکنه ... ا یم یجوونش زندگ

 وستهیاموات پ یمرحوم شده و به باق شیسال پ یلیشوهر خانومه خ
شااه اونها هم  یبا کارگر ها دعواشااون م گشااون... صاابح خانوم بزر

و رنیم ذارنیم و به رخ م یو حاج خانوم ماَبرو باز کشااه ،حاال  یما ر
و یحمال و ببرم ...  یگردنم و دست تنها نم یمونده ر  «تونم دکور ر
و و برد و پچ پچ وار ادامه  خیو سرش را ب دیگردن کش برز گوش فرهنگ ر
 داد:
و داف  نیصد بار به ا » حاج خانوم گفتم بگذار من م*س*تاجر ، در

و  ارمیبرات ب ییو هلو  ظرن هیبه خرجش نرفت که نرفت... دختر ر
ل و ول  ی... دکورصااورتش بدک نبود ....! ول ی،ا دمید به مانتو شااُ

 ....«زد  یلواشک آلو که به تنش زار م نیبود، ع دهیپوش



wWw.JustRoman.iR  206 

 

شار لبها فرهنگ و شیلبخندش را با ف ست به یر  هم پنهان کرد با د
به ا یشانه  و ضر  آهسته زد : یبرز

!؟ واسااه ... یکار دار ی.... ! به دختر مردم چ یسااتیتو آدم بشااو ن »
 ...«کنن  یتن نم یکه لباس مجلس یاسباب کش

و  گفت: ییباال انداخت و نچ پر صدا ییابرو برز
 ....!« ستمیُنچ ، من آدم بشو ن »

 به اطراف تکان داد : یسر دیخند یکه م یدر حال فرهنگ
و عوچ کنم و ب »  ...«کمکت. امیباشه تو برو ...من شلوار گرمکنم ر

و  پر صدا زد و گفت: یو کنار صورت او بشکن برز
 ....!«به رفاقت ، منتظرتم  ولیا »

 [۲۲:۴۴ ۲۹.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
کلمات  نیفقط دو کلمه نبود و جزء منفور تر یاسباب کش سویگ یبرا

بار که مجبور بودندخانه  یمحسوب م یدو بخش را  شانیشد ....و هر
مد و ا یبدنش کش م یِ عوچ کنند ، تمام رگ و پ بار عالو ه بر  نیآ

 مغزش هم در حال کش آمدن بود ...! یدستها و کمرش ، رگها
حاج خانوم  یهم به لطف مامان گالب سرخوش که دعوت چا آن

و نشذ سرو  یدر هم و ب یبه خانه  یفالسک یو او را به صرف چا رفتیر
 سامانشان دعوت کرد ....!

سالن نه  یدور هم کیکنیبه پ ییچنان که گو آن سط  شد ، و آمده با
و سته بود و همراه  ی هیچهار پا یچندان بزرگ خانه ، ر ش کوچک ن



                
 

 

207 

 باغ سیب

از  یرفع خستگ یشُنفت و برا یگفت و گل تر م یحاج خانوم گل م
سک چا شان چا یفکرش را کرده بود برا شیکه از پ یفال  یم یخود

 ! و خندهکردند ... یم نیریرا ش شانو همراه نقل و نبات وکام ختیر
 کرد ... یبه هوا پرواز م شانینخود یها
هدف کارتن ها به اتاق  یخورد و ب یبود که حرص م سااویفقط گ اما

و لهیبرد و وساا یها م اش  یکرد ... ! و مامان گل یآن هوار م یها را ر
خسااته اش  یکنار نفس ها یداشاات و گاه یصاابورانه تر ی،رفتار
سا یا باز مکارتن ها ر زیزد و تند و ت یم یلبخند اخل را د لشیکرد و و

 یخواساات بداند ، مامان گل ی...و چقدر دلش م دیچ یها م نتیکاب
مه خسااتگ نیا انیخوش اخمش م ها نیا یه نده  نرم و  یخ

 آورد ....! یدر م بشیرا از کدام ج نیدلنش
شه  هیچهار چوب در اتاق تک به سمت باال یداد و گو  لبش متفکر به 

شد و خ سوس مامان گل یلیکج  شا ریرا ز ینا مح  نیا دینظر گرفت ،
ست که گاه و ب نیدلنش یها امکینرم اثرات همان پ یلبخند ها  یا

 یم یرکیز ریو او آن ها را ز دیرساا یاز گرده راه م ینگیلیدِ  یگاه با صاادا
و دخواند و لبخن  شد ....!؟ یم عیلبش وس یر

ع رف یآمد ،برا یگشاات و بدش نم یذهنش به دنبال احتماالت م در
ضول یقدر یخستگ صدا یف سر حاج خانوم  یکند .....! اما با  و پ برز

 یفضااول دیچیپ یدر راه پله ها م شااانیصاادا گرید یکه همراه مرد
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رنگ باخت و توجه اش به ساامت در آپارتمان که چهار طاق  شیها
 باز بود برگشت ...

و سر د یسر دکور را گرفته و مرد کینفس نفس زنان  برز دکور  رگیکه 
و مدام او را که به جلو د شت آن پنهان بود ...و برز ستش بود پ  دیدر د

 داد .... یکرد و چپ و راست دستور م یم یینداشت راهنما
 دیشک شیشالش را پ یها را رها کرد ، قدر نتیکاب دنیخانوم چ یگل

دکور وسااط  یکرد ...وقت فیرا مساالساال وار رد شیها یو عذر خواه
ف ییرایپذ قد اقرار گر گاه فرو افتاده از  سااتادیت و تمام  با ن ،فرهنگ 

کرد  یکه خسته بود و هن و هن م ییآمد ، با نفس ها رونیپشت آن ب
و مودبانه  دیچرخ ی،ساارش به ساامت گالب خانوم و بعد هم گل

 گفت:
 ....« دیخانوم ها خوش اومد سالم»

ضافه کرد: سشس و شد و ا و به مادر برز سالم حاج خانوم صبحتون » ر
 ...« ریبه خ
و یخانوم که شاارمندگ یگل  کالمش هم یوتو دیبار یم شیاز ساار و ر

 زد جواب داد: یموج م
و خدا ببخشاا سااالم» باعث  ومدهین دیاز ماساات ، شاارمنده ... تور

و خان هم خ میها شد هیزحمت همسا  یلی...به پسر حاج خانوم برز
 ...« میزحمت داد
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شت که ته چاه ب یکرد ،حس آدم یفقط مات نگاه م سویگ  رونیرا دا
 نیرا ا ایاش دن یهمه بزرگ نیدانست چرا خدا با ا یآمده باشد ....! نم
فر ب دهیقدر کوچک آ  یخورند به هم م یِقل م شیراه آدمها یکه راه و

 رسند ...!
در دفتر انتشارات او را تا  روزیبود .....! همان بخت النصر که د خودش

سبحان سانده بود ....همان که خانوم  خوش قلب  یسرَحد مرگ تر
زد و خودش باد در غبغب غرورش و سااورنا  یم شی،مهندس صاادا

 هستم ... یانداخت و گفت فتوح
شتش را قدر یو ناباور بهت شمان در شت و گرد تر کرد....!  ی، چ در
س ست الیخ شیو ماجرا ها بیباغ  شت د سر او بردارد و گو ندا  ییاز 

س شان سان راه خانه جد یبد  سان ُپر شانی، ُپر د کرده بو دایرا هم پ د
، که مامان بزرگ گالب فرهنگ را در  یشااکرش باق ی....!باز هم جا
 بود .... دهیند یدفتر انتشارات

و ییترس ها ی هیسااا به کرده بود ،ر وز گذشااته در دفتر او تجر  یکه ر
شت  شیتک لحظه ها پ افکارش چنبره زده و تک چشمش جان دا
 شیقفل شاادن در اتاق اوج تمام ترس ها یو ترو تازه بود و لحظه 

! ... 
 ررسااُ یبه ز یاش را گرفت و با چشاامان رهیپس رفت و نگاه خ یقدم

 تیدر هم گره شااده سااالم گفت و فرهنگ با ن ییخورده و اخم ها
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شت و با د سر بردا سخ   یشد و مات ...! ب ریاو هم متح سویگ دنیپا
 شک خودش بود ... !

 از آسمان فرود آمد و بیباغ س کیباره با  کیکه  یآسمان یبال همان
ست ....! باز هم افکار منف الشیآرامش خ انیم ش  قد علم کردند و ین

 نفس کیاو هم به قدر  ی رهیآن ها را پس زد ... نگاه خ یبیاو با نه
شمانش را مجبور کرد تا به ز سالم او را  ریبود .....! و عاقبت چ وند و  ر

س اهکوت سخ داد و م و ریپا شست ن شیکنار پا یجعبه ا ینگاهش به ر
و یکیکه با ماژ  .... « سویگ لیوسا»کارتن نوشته بود  یقرمز ر

* 
صوال مرد قدبلند باب طبعش بود و مردان قد کوتاه  گالب خانوم که ا
 یفرهنگ و قامت بلند و شااانه ها دنیآورد ،با د یحساااب نمرا به 

ست و یفراخش ... د شد در حال هیچهار پا یبه زانو گرفت و از ر  یبلند 
 کرد گفت: یفرهنگ را وجب به وجب رصد م یکه قدو باال

 خسته ات مادر ... ماشالله ، ماشال یبه نفس ها سالم»
 [۲۲:۴۴ ۲۹.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
خانوم که  زی...!؟ پس شاااخ شاامشاااد مهرانگ یدار ییچه قدو باال له
و حاج خانوم م فشیتعر  «...!؟ ییکرد شما یر

او گرفت و سرش به سمت  ینگاهش را از چشمان فرو افتاده  سشس
 که خاص خودش بود گفت : استیبا س دیحاح خانوم چرخ
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... تره  کیبه آدم نزد لیخوب از فام یخدا شااهده که همسااده  »
قا ست آ ست گ یعمو یریجهانگ ید ، درد نکنه چه خونه و  سویدو
له  هاش  دایبرامون پ یخوب یمح  یکیاز  یکیکرده... همسااااده 

سه نوه  سر حاج خانوم هم درد نکنه امروز وا ست پ من  یبهتر... د
 ...«کرد  یبرادر سویگ
س امیپ و هم  ضح بود و برز شدار را گرفت و  نیا یها گنالیکامال وا ه

 گفت ... شانیپر کردن سکوت ب یکوتاه برا یکنم یش مخواه
و خیخانوم هم ب حاج  یچادرش را سفت و محکم تر چنگ زد و از ر

و به گالب خانوم شد: یکیپالست ی هیچهار پا  برخاست ر
گه ا » و شااکر ا  هیبود، عوضااش  یهمه مدت خونه خال نیخدا ر

قا رمیخوب گ ی هیهمسااا به آ مد ،   هیگفته بودم  یریجهانگ یاو
ده شاارمن شیپ یکنه تا مثل دفعه  دایم*س*تاجر خوب برامون پ

 ... « میکوچه و محل نش یاهال ی
 انیم یی...!گو دیشاان یشااد ، نم یتعارفها را که رد و بدل م فرهنگ
و یبرهوت  ....! و تمام هوش یسرش شرمندگ هیبود و تنها سا یاز نابار

فاصااله در آسااتانه در اتاق  .... که با چند قدم سااویگ یِ و حواسااش پ
شش را کرد تا نگاهش برا ستادهیا سمت یبود ،تمام تال او  بار دوم به 

 آرام گفت : ییرا نگه داشت و با صدا ایادب و ح نبنچرخد و جا
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شما لطف دار » شالله  دیخانوم بزرگ  ستم ان ...من هم فرهنگ ه
سالمت یمادرم برا سند اگه امر یخدمت م یسر  مرخص  ستین یر
 ...«بشم 

 یم هابا همان اخ اوردیآن که سرش را باال ب ی... ب ستادینا گرید سویگ
به آن تک اد د هیدرهم و افکار درهم تر ، داخل اتاقش شد و در را بست و

شت و پلک ها بردا سر و شیو  سته و  یرا ر و به باال آه سوار کرد ر هم 
 زمزمه وار گفت:

که مثل  ی. !؟من از حکمت.. یکار کن یبا من چ یخوا یم ایخدا »
و به هم بافت ریزنج و  ارمی ی، سر در نم یهمه ر بونت برم ،من ر ...! قر

 ...«که ازش خبرندارم همراه کن  یبا حکمت
 [۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

با کف قل قل  یو قطره ها سااتادیدوش ا ریز فرهنگ آب همراه 
و ُسر م یکنان ار ر شانه اش  ست  یخورد و چقدر دلش م یسر و  خوا

 یبد شاارمندگ یرا داشااتند تا حس ها نیا ییتوانا ریز یقطره ها نیا
وز را با خود بشو نیاش را همراه تمام افکار درهم و برهم ا و از  ندیسه ر

 ببرد ... ! نیب
جواب ... !  یب یذهنش پر بود از سااوال ها یو پس کوچه ها کوچه
وحش ثمر یافکار تمام  ینداشااتند و انتها گرید یکه جز سااوهان ر

حاج رضاا  ی... داماد نمونه  دیرساا یشااک به خساارو م یافکارش ب
مرد و جانش وصاال او بود ....  یم شیکه فرزانه برا ی... مرد یفتوح
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س یاگر راز ها  یب واریآوار د ریشد، قامت غرور فرزانه ز یمبر مال  بیباغ 
سرش ناپ یبه پا م یامتیشد ... و ق یله م یاعتماد ....!  دایشد که آن 
ان دوست ده یلقلقه  شانیآبرو ییآبرو یباراز ب بلیهردم نیا انیاگر م

 آورد ... ! یشد کمر حاج رضا تاب نم یودشمن م
فرو  شیموها انیدستانش را م ی*س*تاصل از اگر ها ....پنجه هام

و شیبرد و سر برداشت و چشم ها صورتش  یرا بست و قطرات آب ر
اش هم  یخواساات تمام افکار منف یو جقدر دلش مپخش شاادند 
صدا یپخش و پال م ه فقط ب شیشد ...و آهسته و زمزمه وار آن قدر که 

 :فتبا خودش گ دیرس یخودش م یگوش ها
خساارو برمال بشااه راه  یتا گند کار ها ی... حاال که اراده کرد ایخدا »

و نشونم بده تا خانواده ام کمتر و بخورن  نیدرست ر به ر  ...«ضر
پوستش نشان بود دل کند و با  ریز یرا گفت و از آب که حس خوب نیا

 رفت ... رونیاش از حمام ب یتن پوش سرمه ا یحوله 
*** 

و به کتابخانه اش ا دنید با زد ،بند  یم را ورق یو کتاب ستادهیفرزانه که ر
و یحوله را محکم تر کرد و درحال  سشیخ یموها یکه کاله حوله را ر

 را خشک کند گفت: شیبرد تا موها یم نییباال و پا
و بهت بدم ...  هی یسااالم حت » در صااد هم فکر نکن کتاب هام ر

 ...!« یستین یامانت دار خوب
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و سشس س یتختش م یهمانطور که ر ست پر ش  یشتبرگ یک:» دین
 «....!؟
 شد : عیبرگشت و لبخندش وس یاو به آن یبا صدا فرزانه

وزه که نیشه ... ا یساعت م مین هیسالم صحت آب گرم ...  »  چند ر
و پ هیبودم، گفتم زشااته  نجایهمش ا سااتیخساارو ن وز جمعه ر  شیر

 ...«سررفتم اون جا بعداز ناهار اومدم  هیخانوم ومهناز باشم  دیناه
و فرهنگ ضطراب  شیشانه ها یکاله حوله را ر انداخت ، ته دلش ا

ل م یمثل سماور
ُ
ل ق

ُ
کرد لحنش  یزد.....! اما سع یخوش جوش ق

 باشد : یعاد شهیمثل هم
سه چ » صال وا سرو چه خبر ..؟ ا گرما رفته بندرعباس  نیا یتو یاز خ

 «....!؟
 داد : در هوا تاب یحوصله دست یو ب دیکش شیبه موها یدست فرزانه

کنه  یبندر تصادف م یبابا چند بار بگم ....!؟ دوست خسرو تو یا »
کنن ،خساارو رفته  یم یزندگ نرایو جون تمام خانواده اش خارج از ا

 شیساعت پ میبهش بکنه ... محض اطالع شما ن یکمک هیاونجا تا 
 «هم رسوند  ییو بهت سالم مخصوص و بلند باال  میبا هم حرف زد

تراس رفت و پرده را  یقد یرا گفت و به ساامت پنجره  نیا فرزانه
سمت طبقه  یاندک حاج خانوم  یدوم خونه  یپس زد ،نگاهش به 
پن وبرو  یجره او ست ر ست یفرهنگ باز م تییسو یکه در ش  شد ن

با نگاه خ وبرو ادامه داد: رهیو  به ر
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 دیحاج حانوم م*س*تاجر جد یگفت واسااه  یم یمامان مهر »
سل مختلف ... مرد هم ندارند  سه تا ن ستند از  سه تا خانوم ه اومده 

سر  یباشند فردا قرار برا یدردسر یو ب هیحاش یب ی...! خدا کنه آدمها
 ...«خونه شون  میبا مامان بر یسالمت
 یفرسااتاد ، فرزانه نم رونیرا ب شیو نفس ها دیکشاا یکش دار پف

 یگوشش خودش نفس م ریبه اسم خسرو ز یو درد سر هیدانست حاش
 بیآنها را فر یآب خوردن همه  یکه به راحت یکشااد ... دغل کار

 داده بود ...!
و یب صله از ر ست و در حا یحو سمت کمدش  یلتخت برخا که به 
 رفت گفت: یم
شم و ی،م نییپا یشه بر یلطفا م » س هیخوام لباس بشو تراحت کم ا

وز یکنم و بعد هم م سه ر و ببندم دو  سفرم ر ساک  رم ب دیبا یخوام 
ستان  ستا یکیشهر و م یاز دو ضا چاپ خونه اش ر خواد  یحاج ر

و گذاشته برا لیتعط  ....«فروش  یکنه و لوازمش ر
سر فرزانه  یتکان داد در حال دییبه عالمت تا یدل از پنجره جدا کرد و 

 رفت گفت: یکه به سمت در م
شه مزاحمت نم » ستراحت کن تا  یبا  نرفته بهت ادمیشم ... برو ا

و ادا کنه س یو مامان م هیرسم یلیبگم سه شنبه تعط  یعخواد نذرش ر
وز برگرد  دیه... به نا میدرضاامن امشااب مهمون دار یکن تا اون ر

رامرز و ... ف میتا دور هم باش نجایا انیشام ب یخانوم و مهناز گفتم برا
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شر ستن ... البته اگه خانوم طاقچه باال نگذاره و ت   ارهیب فیالهه هم ه
».... 
 ادامه داد: یا لهیبا قر و غنب سشس

و» شا دارینظر به چشم خر هیخدا تو هم  تور و نگاه کن ...   دیمهناز ر
و جاخدا خواست و نظرت   یعوچ شد ... واال به خدا من داداشم ر

 «شونم...! یبد نم
ص گرید داریخر نگاه ،به  زیاز هر چ شیپ دیبود .......! او با یا غهیچه 

سه  و شیچه کنم ها یحال کا ستش جا مانده بود فکر یکه ر  ید
سوال ها یم سفانه گره  همان  سویجوابش به دست گ یب یکرد و متا
 و بابت رفتار زشاته اش دید یاو را م دیشاد ... با یباز م یآسامان یبال

ص دیبا ردک یم یعذر خواه شخ صه  تیبااو در مورد  س یق  بیباغ 
سرو را م دیفهم یکرد و م یصحبت م سد و چه  یچه مدت خ شنا

 باعث شده که او یزیچ
 [۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
بعد  یکیهمه نزد نیبا وجود اراز ها را در مورد خساارو بداند و آنها  نیا

 باشد ... دهیهمه سال بر حسب اتفاق تازه به آن رس نیاز ا
و شماره  دیکش رونیپر دردسر را ب بیباغ س رشیتحر زیداخل کشو م از
 یکرد .... و بعد از تامل رهیرا در تلفن همراهش ذخ سااویگ لیموبا ی

 زد: امکیپ شیکوتاه برا
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ستم ،لطفا اگه ممکنه م یسالم فتوح » صحبت  یه خوام باهاتون 
 ... « میکن
 را ارسال کرد و منتظر جواب ماند ... امیپ

**** 
وز جمعه با رساا آفتاب و رفت .....و  دیغروب از آساامان پر کشاا دنیر

و یوقال اسباب کش لیق موکت قهوه  یهم با پهن شدن فرش ها ر
 ....دیرس انیمبل ها به پا دنیو چ یا

شه  یآن هم به انبار دیمانده بود که با یباق یا کارتنچند ت فقط که گو
 شد ... یپشت بام ساخته شده بود منتقل م ی
هم  نیشکرت ا ایخدا»خسته اش را با گفتن  یخانوم نفس ها یگل

و....«امسال  یاز اسباب کش وبه گ یر  شد: سویمبل هوار کرد و ر
و  کهیاتاق کوچ سااویگ » کم  هیشااه مال توئه ...  یکوچه باز م هیکه ر

و بذار یتون یداره م یواریکمد د یهساات ول کیکوچ  یلباس هات ر
سر پا م و با هم  شتم تختت ر سر کار برگ  یداخلش ...فردا هم که از 

و به ح میکن شااه مال من و مامان  یباز م اطی...اتاق بزرگه هم که ر
 «بزرگت...
 اد:ند ادامه دفرش را صاف ک یشد تا گوشه  یکه خم م یدر حال سشس

و ب هی ییرایپذ »  ما بخواب تا شیپ ایکم درهم و برهمه ....امشااب ر
 ....«اتاقت فردا آماده بشه 
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شتناک مامان بزرگ گالب افتاد که  یُخرُخر ها ادیبه  سویگ فوق وح
لفن ت زیکه م یکر قابل تحمل بود ....!در حال یگوش ها یفقط برا

 باال انداخت: یگفت و سر یکرد ، نچ یرا جا به جا م
و یو پاش باشااه ، تو ختیر سااتین مهم»  یم نیزم یاتاق خودم ر

 ....«شم  یخونم مزاحم شما نم یخوابم ... من شبها کتاب م
و نیا سویگ ستش را ر سمت اتاقش رفت ، د ست یرا گفت و به   رهیگد
شت و چند بار آن را باال و پا ی شد مت یکرد و وقت نییدر گذا عجب باز ن
 :دیپرس
 یگور وریش خرابه و گ رهیشه....! نکنه دستگ یدر اتاقم باز نم مامان»

بع پ هیداره   «باز بود ....!؟ شیر
برخاست و به سمت در اتاق رفت و او  شیخانوم با تعجب از جا یگل

 گفت: لب ریکرد و ز نییرا باال و پا رهیدستگ جهینت یهم چند بار ب
خراب نباشااه ،که اصااال حوصااله ندارم دم  گهید نیخدا ... ا یوا »

 ...!«ساز بگردم  دیغروب برم و دنبال کل
خانوم کم رنگ نشااده بود که مامان  یپر رنگ گل یاخم ها هنوز

فاتحانه کل  رونیب اش یگل یگل راهنیپ بیرا از ج یدیبزرگ گالب 
وبه آن دو که با دستگ  ت:رفتند تاب داد گف یدر کلنجار م ی رهیآورد و ر

سته نکن دنتونخو» و خ شه ... در اتاق  دی، آدم با دیر خودش عاقل با
و من قفل کردم ....   «ر
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شت و موها سویگ سمت او چند قدم بردا  را که از فرط شیمعترچ به 
 بودند را پس زد : دهیعرق به هم چسب

 نیعه ... مامان بزرگ آخه چرا.... !؟ من که از قبل گفته بودم ا »
و م  ....«خوام  یاتاق ر

و  یفروشاا یجا که ساابز نیِدردو خانوم ....! ُارد ناشااتا نده .... ا »
 یخوا یکه م یاتاق ی.....! پنجره  یجا گرفت یکه اومد ستین یینونوا
صبح اومده بود کمک باز  یبردار شاد که  شم شاخ  و به اتاق همون  ر
ب دمیاتاقش توره ،خودم د یشه ، پرده  یم  اتاقش یاومد تو یدم غرو

تاپ  هی پاته و یوجب هیشلوارک  هی شهیخدا تو هم که هم ی... به قدرت
حر  میپرده درست و درمون نزد هیاتاقت  ی...! تا برا قهیو  نیآست یب

و بذار یندار با مامانت  ایب یهم هساات یتوش ... اگه ناراضاا یپات ر
و بردار، منم م حواسش  یاز خستگ ی...گل کهیاتاق کوچ رمیاتاق بزرگه ر

 ....«من حواسم خوب َجمه  یست ولین زهایچ نیبه ا
و یخانوم لبخند قدر شااناسااانه ا یگل باره ر مبل خودش را  یزد و دو

 هوار کرد:
ود م هیفردا  یکرد یدسااتت درد نکنه مامان خوب کار » با  امیکم ز

 ....« میپرده بخر میهم بر
و به پا ییشااد و انحنا زانیآو یو لوچه اش قدر لب ا گرفت اما ب نییر
ست نکهیتلفن همراهش به تصور ا امکیپ نگید یصدا سانه ا آن  اف

و به باال پرواز کرد: شیرا باز کرد با خواندن آن ابروها  از تعجب ر
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ستم ، لطفا اگه ممکنه م یفتوح سالم» صحبت یه  خوام با هاتون 
 ...«کنم 
وبرو یالنصاار خانه  ادبختی به  یافتاد که مامان گالب به او م یر

را  امیآن که پ یدرهم شااد ، ب شیم هاگفت شاااخ شاامشاااد ....! اخ
و لشیجواب دهد موبا شت  زیم یرا خاموش کرد و آن را ر تلفن گذا

 رفت گفت: یکه به سمت حمام م یو در حال
شده ....  یعرق و خاک سیمامان من رفتم حموم ، تمام بدنم خ »

 اتاقم که فعالدرش پلمپ یاز تو زیدساات لباس تم هیلطفا حوله و 
 ...«اریشده ب
سته برا بشیس باغ ش شده بود ....! ا شیهنوز به بار نن ساز  فرار  نیدرد
ود باز هم با فرهنگ فتوح ایو  ریدانساات د یبود و م یموقت و یز برو ر

 خواهد شد ....!
*** 
چه  ِدردو نگ ، زن ی: دختر ب ر که در حضااور بزرگتر ار  یدختر ای یز

 .ردیگ یشیخودش در سخن گفتن پ
 جا یناشنا: دستور ب ارد
 :اطوار لهیو غنب قر

 گر لهیکار : مکار ، ح دغل
ز طاقچه  ، افاده داشتن ، مغرور بودن دنیباال: تکبر ور
 قاعده ی، ب بینظم و ترت ی: بلیهردمب
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 :هر بانگ که در اضطراب و حرکت باشد، آواز در اضطرابلقلقه
ود بجوشد  یگید ایجوش: سماور خوش  د یفرهنگ نامه » که ز
 [۰۰:۲۶ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

 «هخدا
 [۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

و یاشاره اش را فرض انگشت ،که  دیکش یدرهم و بر هم قال یگلها یر
 درهم بود ...! دهیچیدرست مثل افکارش تمام خطوطش پ

وزه تو یزیچ »  «... !؟ یخودت یشده بابا چند ر
شم از خطوط منحن یصدا با صله چ س یقال یپدرش بالفا ر گرفت و 

 برداشت و جواب داد:
 «ت...س یکنکور دکتر ریکم فکرم در گ هی ستین یزیچ یحاج نه»

ضا  حاج سو یبرش طالب کیر سر چنگال زد و به  ا او گرفت و ب یبه 
شه  شاره کرد،  یگو سته بود ا ش سمت مهناز که کنار فرزانه ن شم به  چ

 گوش او گفت: یحوال ییتر برد و جا کینزد یسرش را قدر
ها ...!؟ برادرش  ی... دختر خوب یبه مهناز فکر کن یخوا یبابا نم »

س یکه دامامونه ...و خوب م شون  ریو به غ مشیشنا شتن پدر از گذا
ن شااو یزندگ یتو یکیکور و تار ینقطه  چیسااالمندان ه یخونه 

شونه که تو دامادشون بش دیندارند ... خسرو و ناه زو .. . یخانوم هم آر
 ...« ادیگه مهناز هم ازت خوشش م یم مَشم مردونه ام به
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وتک درخت توت آن  واریکنار د ینگاهش به باغچه  ریمساا فرهنگ
سمان یآن بال بیرمان باغ س ی... راز ها دیرس ته داش قتیاگر حق یآ

شد ، زندگ سرو پراز نقطه که ه یبا س چیخ و  ریعم یاله هاچ اهیپراز 
 بود ....! کیتار

 زیاز هر چ شیپ سااتیبا یکه توان گفتنش را نداشاات و م ییرازها
 شد ....! یآشکار م شیصحت و سقم آن ها برا

و ب شیموها انیم یفیرا م*س*تاصال از بال تکل انگشاتانش رد و با ر
 محکم تر از قبل گفت: یلحن
 هیگعمر زند هی،صحبت  دیتحت فشارم نذار گهیلطفا شما د یحاج »

 ....!« ستیبحث کفش تنگ و گشاد که ن
 سااویگ ندیرا چک کرد تا بب لشیرا گفت و بازم هم موبا نیا فرهنگ

و درذهنش پر حرص  دیکشاا یقینه ....؟ نفس عم ایجوابش را داده 
 ....!«ِسرتر  هیدختر:» گفت 

 دیچند تا کتاب امانت بد هیشه از کتابخونه تون  یفرهنگ خان م »
شما  دمیم؟ قول  خوب ازش مراقبت کنم ،فرزانه جون بهم گفته که 
و  ....« دیکتابها تون حساس هست یچقدر ر

 تلفن همراهش امکیپ یخال یچشم از پوشه  یمهناز به آن یصدا با
و کوتاه و  دیگرفت و ساار برداشاات و نگاهش به ساامت او چرخ

 ....«بله حتما » گفت: دیمختصرو مف
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 یم نیز اا شیب ینشد و هم صحبت یراض...« بله حتما » نیبه ا مهناز
 بحث را گرفت : یخواست و پ

دارم تا کتاب بخونم و  یشااتریدرساام تموم شااده فرصاات ب یوقت از
وزها سب یر صت منا ستون فر شت و گذار تو یبرا هیکش دار تاب  یگ

 یم فیشما تعر یکتابها یاز مجموعه  یلیکتاب ...! فرزانه خ یایدن
 ...!«کنه 

...  دیبلع یاورا م اقیبه مهناز انداخت که با اشاات ینگاه مین فرهنگ
شوهر  یافکار درهم و برهمش فقط نخ دادن ها انیم شکار خواهر  آ

شت ...! مهناز وبرو بود زم یفرزانه را کم دا سمان  نیکه حاال با اور تا آ
وز خواستگار که  ریگوشه گ یفرزانه متفاوت بود ....! دختر یبا مهناز ر

 ی... ! چند ماه بعد از عروساا یو از جمع فرار دیخند یم درتبه ن
سرو با فرزانه به لطف ج شگاه ها یکیبرادرش به  بیخ  یولپ یاز دان

صل  سانشیسال قبل هم ل کیرفت و  را گرفته و مثل بند تنبان و
 کرد .... ینم شیرها یفرزانه بود و دم

ست مهناز را گرفت و او ر شیاز جا فرزانه شد و د  حرکت کیا با بلند 
و به فرهنگ گ نییپا یاز تخت چوب زیبلند کرد و تند و ت  فت:آمدند ر

شام آماده م کیونی شنهادیپ هیداداش  » ست تا  ا شه ب ی....! اجازه ه
و به مهناز جون نشاون  یمقر رمانده میهم بر شاما و کتابخونه ات ر

 «....!؟میبد
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سر فرزانه را با  یم دلش ست   گریکند تا د حرکت از تنش جدا کیخوا
 ندهد ....! کیونی یها شنهادیپ نیاز ا
س دیناه ش عیخانوم لبخندش و ش یشد و نگاهش از خو و  دیدرخ

نگ  دهیا نیخانوم هم از ا زیمهرانگ ما فره بال کرد . ا اسااتق
با یمنگنه  انیم*س*تاصاال م و در  یقرار گرفت ، با اکراه م یسااتیر

صدا شود که  ست بلند  ود فرامرز و الهه پ یخوا  هادشنیزنگ خانه و ور
 کیدر حد  شب یفرزانه تا انتها کیونی شنهادیکرد و پ یفرزانه را منتف

 ماند ... یباق شنهادیپ
 " فصل ششم"

وز در خانه  نیاول شانیجد یر شت ....!برا یبیحس و حال غر د  یدا
مهمان  یبرساااند وشاااد یبهار ییدلش را به هوا یآب و هوا نکهیا

وزنامه به دل  ختیشود به سراغ اتاق ردلش  و پاشش رفت و چند تا ر
خت با آن ب اناً یها چسباند تا بعدًاپرده مهمانش شود ....! و اح شهیش

 زیکه عادت داشاات م ییالنصاار چشاام در چشاام نشااود ... !و از آنجا
کنار پنجره باشااد کشااان کشااان آن را تا کنار پنجره برد و  رشیتحر
و لیوسا  داد ... یآن را سرو سامان یر

با  ینیسنگ لیو کتابخانه اش را به دل دیرا داخل کمد چ شیها لباس
به کنج اتاق برد ... حاال مانده بود سارو هم کردن  یشاتریمکافات ب

بت آلبالو ل مامان بزرگ گالب گ یتختش ...باباز شدن در اتاق و شر
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ش سر ک شکفت آن را گرفت و الجرعه  س، گالب خ دیاز گلش   یرانوم 
 آن انداخت و گفت: دمانیبه چ ینگاهدر اتاق چرخاند و 

ندازه  » تاقت ا هم که  یجور نیکف دساات جا داره ا هی یمادر ا
نه ک یپام درد م یدون یمونه ....!من که م یتختت نم یجا برا یدیچ

صبر م ستم از اون هم بدتر ....!  صر یکرد یو د اومد  یمامانت م یع
و سرو   ...!« یکرد یپا مبا کمک هم تخت ر

اش را پاک کرد ، حر با مامان  یشااانیبا پشاات دساات عرق پ سااویگ
ضا نیا یبرا دمانیچ نیبزرگ گالب بود ا سب نبود  یف کوچک منا

 ...اما حاضر هم نبود
 [۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

سمان خودش شتن از پنجره و آ سهمش بود محروم  یرا هنگام نو که 
وزها که م شنا یکند ، ر و بزند و از ر ست پرده را کنار ستف ییتوان وز ا اده ر
 را که طمع ترش و شیبود ....! لبها متیغن شیبرا نیکند ....و هم

و نیریش  هم فشرد و گفت: یبه خود گرفته بود را ر
و ت یاریبرام ب یگوشاات چیپ هیاگه  ریخانوم سااخت نگ گالب» خت ر

 ....« ذارمیم و کنار در اتاق مکن یعلم م
شانه ا گالب سرش  رونیباال انداخت و ب یخانوم  شت  رفت و در را پ

 د ....ز ینا کوک م یکه هر گوشه اش ساز یماند و اتاق سویبست و گ
**** 
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ستند تا تنها یاوقات آدمها به دنبال بهانه ا یگاه را کنار  شانیها ییه
 گالب خانوم حاال آن بهانه یپر کنند و برا هیهمسا کی ایدوست  کی
شت چیپ یشده بود ، وقت دایپ و دایرا پ یگو سرش  ینکرد چادرش را ر

سراغ حاج خانوم رفت ، وفت به  شد  دیاز بودن او هم ناام یانداخت و
وبرو که هنوز با آنها آشاانا نشااده بود در آهن ی هیمساااه تیبه ن  یر

ت از چهار فرهنگ که چمدان به دسا دنیسااختمان را باز کرد و با د
و یم اطیچوب در ح ساارش انداخت و  یگذشاات پر چادرش را ر

 :دیپرس
 «سالم شاخ شمشاد خانوم والده خونه است ...!؟ »

کالب  دنیدسااتانش جا به جا کرد و با د انیچمدانش را م فرهنگ
پاسخ داد: یخانوم به نشان احترام قدر  سرش را خم کرد و

ست .. نه مادرم د »  یخواهرم ، امر یخونه رفتند  شبیسالم از ما
 «هست درخدمتم ....!؟

سنگ خورد و با لبها رشیاز نهاد گالب خانوم برآمد ت آه  ینحنم ییبه 
و به پا  جواب داد: نییر

ص » و پ ستین یکار خا شت یچیمادر ، آچار ستم تخت  یم یگو خوا
و ساارهم کن سااویگ  فیخونه تشاار رمی.رفتم از حاج خانوم بگ میر

 «نداشتند 
 نگاهش به سمت چمدان در دست او رفت و برگشت: سشس
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و از  بشه رتی، ممکنه د یمسافر یشم مادر به سالمت یمزاحمت نم »
 «،برو به امان خدا...... یاتوب*و*س جا بمون

و خوش  نیریشاا رزنیشاادو جان دار ... پ ریلبخندش عم فرهنگ
بان شمانش جان گرفت ، بعد از  شیپ سویبود .... چهره گ یسرو ز چ

شتن پ یب ر تر س هیدختر نیآمد ا یخب بدش نم امکشیجواب گذا
و ی... لبخند ندیرا بب  لب نشاند و مودبانه گفت: یر
ساافر ...  رمیخودم م نیندارم خانوم بزرگ ....با ماشاا یعجله ا »

بد جازه  چار و پ دیا نه بردارم و ب یگوشاات چیمن آ کمکتون  امیاز خو
 «...!؟

**** 
بع بعد برگشت ، البته با چند سا کیخانوم  گالب که  یگوشت چیپ زیر

 آن هم در دستان فرهنگ بود ....
ش االلهیفرهنگ و  یپرو مردانه  یصدا یوقت سویگ پ ت در گفتنش رااز

 زیت شیاز تعجب چشمانش گرد و شدو گوش ها دیاتاق بسته اش شن
 دایرا پ یگوشاات چیداشاات که مامان بزرگ گالب پ نیقی... ! ناگفته 

ست به نقد  زیترو تم یبهانه  نیا یرده و به هوانک شکیو د  یو ب یوا
 یبرا یباب یگوشت چیپ یها رفته تا به بهانه  هیساسرو صدا به سراغ هم

صحبت آورده ... آن هم  شیبارآش را با جا نیبا آن ها باز کند و ا یهم 
 ....! یچه آش شله قلم کار
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سرش را به د یم دلش ست   نیا یبرا ی... اما مجال دیکوب یم واریخوا
سرش را از  دایکار پ شد و گالب خانوم  ضرب باز  نکرد....! و در اتاق با 
گوله شااده در دسااتش را به  یدر اتاق به داخل کشاااند و چادر یال

 سمت او پرتاب کرد و گفت :
وبرو » قا فرهنگ پسر همساده ر اومده کمک تا  ییچادر بنداز سرت ، آ

و سرو پا کنه ....  و پ یگوشت چیخونه پ یتوتخت ر  «م .... نکرد دایر
اتاقش بگذارد ،  میاخالق پا به حر یرا کم داشاات تا آن الهه  نیهم

شااد  یاش پر خال نهیساا انیاز حرص انباشااته شااده م شیلپ ها
که با عجله و پر شاتاب چادر را  یو درحال دیکوب نی...آهساته پا به زم

و شده اش آهسته و  دیکلبه هم  یدندانها انینشاند از م یسرش م یر
 پچ پچ وار گفت:

 یمامان بزرگ از دست شما ... ! زشته به خدا ....! خب به خودم م »
سه چ یم داشیاومدم پ یم دیگفت ها ...  هیسراغ همسا یرفت یکردم وا

 «که من متوجه نشدم ...!؟ دیرفت یاصال شما ک
سرش  گالب شت  شاند و در را پ خانوم خودش را تمام قد به داخل ک

 بست و چشمانش را ُبراق کرد:
نکردم و حاج  دایپ یگوشاات چیخودش عاقل باشااه ... پ دیآدم با »

وبرو ساده ر و بنده خد نیکه ا رمیبگ ییخانوم هم نبود ، رفتم از هم ا ر
شت م دمید کمک  یرفت ، حاال هم اومده برا یچمدون به دست دا

و بلند کن نیسانگ یو و تخته ها  ریت نی، بد کردم نذاشاتم ا ا ن  یر
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و یهم به جا و سفت بگ تغرزدن ر قا فرهنگ رونیب ایب ریر  تا بگم آ
 ....«تو  ادیب
و یچشاامانش را در حدقه تاب سااویگ ش ا یشااانیپ یداد و پر چادر را تار
ش نییپا و دیک شاند ...از ر سخت پو سفت و  خته ت رویت یو خودش را 
 .رفت رونیزد و به ب یتختش که سرگردان رها شده بود جست یها

**** 
شان سمان م یرعد یبه کوتاه نگاه رد ک یگذرد با همان تالق یکه از آ

 یا رهیگردش در قاب چادر ، دا یکه چهره  سویگ دنیو فرهنگ با د
س یبه نظر م دیسف سالم پ ری، نگاهش را به ز دیر شاند و در  قدم  شیک

 فرو افتاد گفت: ینگاه هم با سویشد و گ
صبحتون به خ » ش ریسالم  شد دی،ببخ  چیه پ... اگ میباعث زحمت 

 ستین نیسنگ یلیخ امیخودم از َپسش بر م دیها را لطف کن یگوشت
»!... 

 یها را دست به دست کرد و هنوز حس شرمندگ یگوشت چیپ فرهنگ
کوتاه و مختصاار گفت با  یکنم یساارش بود ....خواهش م هیسااا
 گالب خانوم نگاهش ب یصدا
 [۲۳:۰۵ ۳۱.۰۸.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 : دیسمت او چرخ ه
سافر دمیمادر د ینیبب ریخ » و نم ادی....! زیم  نیم، ه رمیگ یوقتت ر

به هم پ و  هار چوبش ر و خودمون  هیبق یکن چیکه چ هاش ر کار 
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 نیهم میدار ی... هر بار که اسااباب کشاا میدیخوش خوش انجام م
ور مردونه م یبساطه ... بعض  ...«طلبه  یکارها مردونه است وز

رد  سااویبود از کنار گ دهیچسااب یقال یکه به گل ها یبا نگاه فرهنگ
با اجاره ا دیچیاش پ ینیب ریز اسیخوش  یشااد و بو گفت و  یو 

 داخل شد...
نظم  یب دمانیدادکه چ یرا در اتاق شاالوغ و درهم او چرخ نگاهش
 ایند یها قهیساال یدختر ته ب نیداد ... ا ینظم تر جلوه م یآن را ب

 یترشایب یجا قنایکرد  یرا عوچ م ریتحر زیتخت و م یبود ،اگر جا
ستانه  یم بشینص  یشد .... متعجب به سمت گالب خانوم که در آ
 :دیبود برگشت و پرس ستادهیدر ا
و کجا م دیخانوم بزرگ بگ » شرو دیبذار دیخواه یتخت ر و   عکارم ر

 «کنم ....!؟
و ب سااتیکف دساات اتاق که خوش اندازه ن هی مادر»  ی.....!تخت ر

سر هم کن ، فقط  سته  یجور هیزحمت کنار در اتاق  و باز و ب که در ر
 ....«بشه 

به ساامت باال پرواز کرد ....! اگر تخت را  شیاز تعحب ابرو ها فرهنگ
و دیبا ریتحر ریبه م دنیرساا یگذاشااتند برا یکنار در م خت رد ت یاز ر

 و گفت: دیشد ....! سرش به سمت گالب خانوم چرخ یم
شر نیخانوم بزرگ ا » شما ت ضا کمه لطفا  تا  رونیب دیببر فیجا ف

و شروع کنم   ....«من کارم ر
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تاق چرخ رونیب با  داد و یرفتن گالب خانوم فرهنگ نگاهش را در ا
و سف سویگ ریتحر زیم یبه ر ست ، که چند برگ  ش مراه کاغذ ه دین

و کی  جا خوش کرده بود ... زیم یخودکار ر
شامش را به نوازش گرفت ، نفس عم دهیچیپ اسی یبو  یقیدر اتاق م
و یو لبخند اسیو پر شد از عطر  دیکش سم لبش نشاند ... با ب ینرم ر
شروع کرد و وقت رفتن بو یاله صاحبش ر یرا ب اسی یکار را  ا آن که 
 با خودش برد ...! ندیبب

 [۰۸:۰۴ ۰۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و لیدل یکه ب یبود مثل لبخند حیزنگ تفر شیبرا افسانه  یلبها م یر
ش شاد بود و ب ندین سانه از زم دیخند یبهانه م ی..... با او   یم نی....! اف

قا یسندگیآورد از خاطرات کارگاه نو یگفت و سراز آسمان در م خار ف یآ
شها م یماهباره به بازار  کیگفت و  یم به  شیو جمله ها دیرس یفرو

 شد ... یم دهیکش جیاعالم نتا خیو تار کنکور
و شیها یخسااته از پر چانه گ عاقبت  سااویتخت گ ی، چهار زانو ر

گاز پر  گیکه  یبرداشت و در حال یخور وهیاز م یگالب بینشست و س
 زد گفت: یصدا به آن م

 و دمیکنم نم کشاا یحس م میباور کن از بس شاامال بود سااویگ »
 یاز قدم کوتاه شااده .... اصااال دل تو ی،نگ یوجب بگ هی نیهمچ

ود تر ب تا از اول ،اول همه چ امیدلم نبود ز و برام تعر یتهران و   فیر
صااه ق هی،خودش  یکرد فیکه برام تعر ییها زیچ نی... دختر ا یکن
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ست ،م صرف  لکم دخ هیبا  یتون یا ....!  یسیبنو دیرمان جد هیو ت
و بکن  یوا و نوشاات یمرد« خساارو »فکرش ر و که قصااه اش ر از  یر

به  یترسناک باشه ....!؟ من که عالقه ا یلیفکر کنم خ ینیبب کینزد
شتن و ا بت ث یسندگیتو کارگاه نو یها ندارم به هوا زهیجور چ نینو

 شدم . تو االقل رجناب فخار موندگا یشینام کردم و به خاطر خوش ت
و بگ یدنباله  شتن ر س ییجا هیبلکه به  رینو و و ما هم پُ  یدیر ز تو ر
 ....« میداد

 به سمت او خم شد و با همان شور و حرارت ادامه داد: یپر انرژ سشس
کشااف مهم هم داشااتم و فراموش کردم بهت بگم....!  هی یراساات »

وز کالس با گوش ها نیآخر قا دمیخودم شن یر  لحن هیفخار ، با  یآ
صدا م و خانوم گل  شت تلفن مخاطبش ر شقانه پ  زد....! غلط یعا

 ...« ونهیحرفها درم نیو ا ینکنم موضوع عشر و عاشق
سمت باال متما سویگ  یازه ات زیچ نیشد ، خب ا لیکنج لبش به 

بود ....! و به احترام  دهیکشااف مهم رساا نیبه ا نیاز ا شینبودو او پ
 دلش یزد تا خودش قصه  ینم یحرف یخصوص میبه نام حر ی،مرز

 .... دیرا بگو
به  یصدا با ضر سانه و  سش به  یکه به پا یآرام یاف او زد هوش و حوا

 سمت او برگشت :
و ولش کن .... رمان جد نیا حاال» و ک دتیفخار ر  یکن یشروع م یر

 «....؟ومدیبرات درن یزیکه چ بیاز باغ س
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ج  یافتاد که برا یتمام زحمات ادیبه  سااویگ خط به خط رمانش خر
ش ست وگ دیکرده بود ،لبخندش پر ک ش سی، کنار اون ه دهانش را ب یال

و تخت یکه نگاهش به گل صورت یگذاشت و در حال واب اش بود ج یر
 داد:
شتن  » ست و دلم به نو شتن ذهن باز  ینم دیرمان جد هید ره ، نو
و ندا چیآزاد ، که در حال حاضر من ه یخواد و فکر یم رم کدومشون ر

به اتفاق ها ی.... !دلم م به ا یخواد فقط  که  نیمثبت فکر کنم و 
ستش من  یراز ها به کجا ختم م نیسرانجام ا شه فکر نکنم .....را

و از ن سوزه ...!  یم یلیدلم براش خ یول دمیند کیزدخواهر فرهنگ ر
س ست و من و ست ....! چرا خدا خوا شدم تا  لهیو تعجبم از کار خدا

و بشه ...!؟ یف فتوحدست داماد ناخل  «ها ر
 برداشت و شروع به گاز زدن کرد : یگرید بیس افسانه

و داده بود امکشیجواب پ یکاشک سویگم گ یم »  ینده ب دی، شا یر
 «کنه ....!؟ یخواد ازت خواستگار یخدا م

 نیزم انیبرداشت و به سمتش پرتاب کرد و افسانه آن را م یگالب بیس
 و هوا گرفت و خنده کنان گفت:

خواد به اتفاق  یدلت م ی... !؟ خودت گفتیشاا یم یچرا عصاابان »
س میاز حر نگذر ییخدا ی.... ول یمثبت فکر کن یها سم با کال  ی، ا

شاام تا از  یخفه م یباور کن دارم از فضااول«  یفرهنگ فتوح»داره 
 ... « نمشیبب کینزد
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و نیا افسااانه د شااد و به کنار پنجره رفت ، تخت بلن یرا گفت و از ر
و یپرده را قدر  فرهنگ داد : تییسو یپس زد و نگاهش را به ر

ه ب یکاشااک یبا حال یدرد نکنه چه کوچه  رمیدساات عمو جهانگ »
ج برا یجا  یکرد ...! راسات یم دایپ یمحله ا نیهمچ هیما هم  یبر
 میزد یم دشیجا د نیبود و از ا یرفته سافر .... !؟ کاشاک روزید یگفت
».... 
رد پرده را رها ک ینداشت و عاقبت گوشه  یافسانه تمام یها یحرف پر

 و به سمت او برگشت :
مام کوچه با ت نیجا .....! ا نیا امیم ادیبه بعد ز نیباشاام از ا گفته»

سه م یسادگ و به خل سخ م یکه داره آدم ر صال آدم  یبره و م کنه ....ا
 اطینم خاک ح یکه بوجا عاشر بشه و عصر ها  نیخواد ا یدلش م

که  نیبکشااه و هم کیکنار پنجره کشاا ادیب یشااه ، دزدک یها بلند م
شقش از خونه ا سرش ، به بهونه ا رونیومدبع  هیبره و  یچادر بندازه 
و بب شبها نهینظر عشقش ر ستون بو یمهتاب یو  و از ب رشای یتاب  نیر

 «ها ...  یفارس لمیف نیشب بو ها حس کنه ....درست مثل ا
را داشت که در َدم حالت را خوب کند....لبخند باز  نیاستعداد ا افسانه
و صه ها یهم ر ست و غ ش ش شیلبش ن ص دیپر ک  یریند،کاله ح

و وار  یبرخاست وصوف شیسرش گذاشت و از جا یسوغات افسانه را ر
 خواند: دویبه دور خودش چرخ
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شب یب » شدم و  یتو مهتاب  باز از آن کوچه گذشتم / همه تن چشم 
 شاده از جام وجودم/ زیتو لبر داریبه دنبال تو گشاتم/ شاوق د رهیخ

 «که بودم. وانهیشدم آن عاشر د
**** 
پا  سویکه گ دیمسجد محله به انتها رس یالله اکبر گلدست ها یصدا

و یبه کوچه گذاشت و بو .. اش نشست .. ینیب یپرز ها ینم خاک ر
و به آس یحس مطبوع  مانسراسر وجودش را گرفت سرش را ر

 [۰۸:۰۴ ۰۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ل ُترد و نازک ماه شااب اول را د باال آن سااو ترش  یو کم دیبرد و هال

 یرا بست و در دلش خوشبخت شیرا..... چشم ها یدرخشان یستاره 
زو کرد و ساار خوش از ا حال خوب به راه افتاد اما عمر حال  نیرا آر

ه در ک یفرهنگ وچمدان دنیحوبش به قدر چند گام کوتاه بود و با د
 سست شد... شیآمد گام ها یبه سمت او م کوچهدستش بود واز سر 

بد جور یدلخور ته دلش  بساااطش را پهن کرده بود.....! اما  یته 
عمل عکس الگرفت خانومانه رفتار کند و مثل دختر بچه ها  میتصم

سالم ییتند و نا به جا شدو با  شته با شود. یندا ...! کوتاه از کنارش رد 
سبت یبرا  و دست و دلباز از آن فاکتور گرفت دیند یلبخند زدن هم منا

 نداد .... ییقلبش هم بها یدابه کوبش پر ص
ها یول گام  جال ا یفرهنگ و  ند ترش ،م فت و  نیبل کار را از او گر

وبرو شد ر سالم گ ستادیاب شیمجبور  راغ برق نور چ یبه کم رنگ سوی،
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سو م یکوچه بود که باال سو  شان  سالم فرهنگ با نگاه یسر  یزد و 
 خندان همراه ...

را مهار کند ،  جانشیکرد تعجب و ه یسااع سااویگ دنیبا د فرهنگ
و ینینا خوانده باز هم مهمان ب اسیعطر  شد و ر آن  یپرز ها یاش 

ست ، انتظار د ش سخت ن را آن هم تنگ غروب  سویگ دنیسفت و 
صت پ شت .... حال که فر سط کوچه ندا ست و آمده بود ،  شیدر

،چمدانش را در دستانش  دکر یشروع م ییاز جا دیبا یعذر حواه یبرا
 گفت: نهیو طمان یتأن یجا به جا کرد ب

 .... «ریخانوم درخشان ،شبتون به خ سالم»
سرش را باال گرفت و بکه قرار بود خانومانه رفتار کن ییازآن جا خب ا د 
 ...« ریشب شما هم به خ» افراشته جواب داد: یگردن

ست سویو نرم گ ستهیشا برخورد  شیابه موه یشرمنده ترش کرد ، د
ل ماه گرفت  دیکش و سر به سمت آسمان بلند کرد و نگاهش را از هال
و صورت گ یو ر ست ، دلخور سویقرص  ش شه وکنار  ین هنوز در گو
وا عذر  یبرا یمناسااب یزد ،وسااط کوچه جا یج مصااورتش مو یایز

عذر خواه یخواه مکیتلفن و پ ریراز ط ینبود ....! و   یهم برا ا
به اطرا ف چرخاند تا از  یکرد ، سر ینم تیرفتار ناجوانمردانه اش کفا

اه کوت یحت ینیبه مقدمه چ ازیکوچه مطمئن شااود .... ن یخلوت
زد و آهسااته و نرم  ایدل به در شیدل دل ها انیداشاات و عاقبت م

 گفت:
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و ساار راه هم قرار  » وزگار چپ و راساات ما ر چقدر جالبه که دساات ر
 ... ! « دهیم
س شیپ تیمعذب از موقع سویگ کوچه  ینگاهش را به انتها ریآمده م

 فرهنگ گذاشت : یجمله ها انیپر رنگ م یداد و نقطه ا
باشااه بر ی دهیبه عق یول » گه قرار  ،  یو نون بخر یینونوا یمن ا

بط وزگار ب یر بوط م نوایبه ر سفره خال ینداره و مر ون ... از ن یشه به 
قا مکنه م میوسط کوچه با هم صحبت کن ستیدرست ن یفتوح یآ
 ...«بشه  ریو سوء تعب رونیب ادیها هرلحظه ب هیاز همسا یکی
شود  رد یخواست از کنارش با عذر خواه کوتاه یرا گفت و م نیا سویگ

شد و به اخم ها سد راه  درهم و چشمان فرو افتاد اش  یکه فرهنگ 
 آرام گفت : ینگاه کرد و با لحن

 میکنم ما هم نون نداشته باش یفکر م یبله حر باشماست .... ول »
و بذارم خونه، م دی... و اگه اجازه بد  یچند تا نون تازه م رمیچمدونم ر

و هم کنار م رمیگ  «...؟ هی.... هوم نظرتون چ ذارم یو سهم شما ر
بر  کرد که یفرهنگ تالق ی رهیداشاات و نگاهش با چشاامان ت ساار

وشن کوچه ت کیتار انیم س رفت پ ی، قدم دیرس یتر به نظر م رهیو ر
 : دیودستس به پر شالش کش

خانواده  یبرا یخواد سااوء تفاهم یممنونم از لطفتون ... دلم نم »
ما  یخونه  یکنم درست باشه شما برا ی...فکر نم ادیب شیهامون پ
 ...« دیرینون بگ
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 ینعگذاشت و تص شیرا به نما شیدندانها ریعم یبا لبخند فرهنگ
و شیاخم ها  هم انداخت : یرا ر

و بسااشر »  یلیمسااائل خ نیبه من ، من هم به ا دیاون قساامتش ر
 ادیب شیپ یذارم سااوء تفاهم یراحت باشااه ، نم التونیپابندم ، خ
گه ، حاال ا دیاریب یبهونه  هی دنینون نخر یخونه برا ی...فقط تو
 «خونه....  دیببر فیممکنه تشر

را آب کرد و اخم  سویگ یها خی شینرم فرهنگ و تنور داغ صدا لحن
صله  شیها سکوت فا و به جلو بود   یرنگ باخت ، نگاه فرهنگ ر
 ...! شانیب
 یلوس و ب یدخترانه و کل کل ها یها یبا لجباز یا انهیم سااویگ

تا یمعنا نداشاات ساار یبه عالمت  از »تکان داد . کوتاه گفت:  دی
 ...« دیکش یلطفتون ممنونم زحمت م

فرهنگ به جا  یرا برا اسااشی یراه رفته را برگشاات و بو سااشس
 گذاشت....
 یدانساات چرا ...!؟ ول یچشاام دوخت و نم سااویبه رفتن گ فرهنگ
شد  به هوا رفت و یو سافر مثل دود یرانندگ یخساتگ محو و نابود 

!.... 
و یلبخند شب اول را به فال ن یر ل ماه  شست و هال  کیآرامشش ن

به خانه ، او هم به سمت خانه شان  سویگرفت و بعد از داخل شدن گ
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برود نان تازه بخرد، نان یراه  یکه بو یشااد تا چمدانش را بگذارد و
 داشت .... یو آشت ی، عذر خواه ییدلجو
 [۰۶:۵۶ ۰۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 شیابود که بر ینان نیاول نیکرد .... ا ینان تازه در خانه غوغا م یبو از

بان ب نیریچون باقلوا شاا یرنگ و طعم  یو دلچسااب داشاات و با ز
بان  داد .... یم یعذر خواه ی، بو یز
کار ا به با نیابت باال هم،  قد  فر دیمرد خوش  باال ینیآ ند   یم ییبل

به خودش که تنور خاموش شاطر نانوا را به بهانه  نیگفت....! همچن
 استراحت ، بهانه کرده بود ....! ی

نان ساانگک که با  یگز را همراه تکه ها یخانوم بسااته  زیمهرانگ
کنجد به ساامت گالب  زیر یبرش خرده و پر بود از دانه ها قهیساال

 خانوم هول داد و گفت:
 میدیخدمت رساا رید ییخوش آمد گو یبرا دیخانوم بزرگ ببخشاا »

نذر قتشی....حق ها میدار یفردا آش  کار  تر 
َ
تار و َرتر و ف  یو گرف

برسم  با فرزانه خدمت ییآشنا ی.... گفتم به بهانه  میپزون بود ینذر
 فیهم هساات دعوتتون کنم تا تشاار یرساام یلیفردا که تعط یو برا
ها حاجت گرفتن، ان شاااالله همه  یلیخ گید نی، ساار ا دیاریب

 ....!«اونها  یمن هم قاط یو فرزانه  ندریحاجت بگ
سوس او را ز سویگ شت و نا مح سمت فرزانه برگ ظر ن رینگاهش را به 

شت و حالت چشمان مورب و مژها یخوب یگرفت ، چهره  پر  یدا
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شک هر کس آنها را با  یانداخت و ب یفرهنگ م ادیاش او را به  یمشک
هم خوب به خودش  یلیبرد..... خ یم یبه نساابشااان پ دید یهم م
ک و مارک دار بودند و دساات یهم شاا شیبود و لباس ها دهیرساا

شتر ها شیبندپهن طال شتاش ینیپر نگ یکنار انگ شت  که به انگ دا
شم م یادی،ز سرو کنار خوش گذران ایآمد ....! گو یبه چ  از شیها یخ

 فرزانه هم غافل نشده بود....!
ها ،  یباز هیاهمساا نیا یرفت برا یخانوم که دلش غنج م گالب
و یلبخند ست و در حال شیلبها یر ش سر ین و  یا هروزیف یکه گره ر

و بسته م  شت:خانوم برگ زیکرد ،، نگاهش به سمت مهرانگ یاش را باز
....  میرساا یباشااه خدمت م ینذر تون قبول، ان شاااالله اگه عمر »

شکر بعد از ا و  سال م*س*تاجر نیخدا ر که  میاومد ییجا ،یهمه 
و مجنس همساااده   یهاش از طالس و حرمت و حر همساااده ر

 «شناسن....
ز گ یُبرش خورده و بسااته  یخانوم با چشاام و ابرو ، به نان ها یگل

 بحث رابه دست گرفت: یاشاره کرد و با لبخند
ستتون درد کنه .....هم زیمهرانگ » ود ب ینون ها تازه کاف نیخانوم د

 «.... !؟ دیدیزحمت کش گهیچرا د
خانوم به دلش خوش نشسته بود و مدام شباهت  یگل یبایکه ز فرزانه

د کرد، جواب لبخن یم سهیمقا سویخوش تراش او رابا گ یچشم و ابرو
 را داد: یگل
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ست یجون ... شرمنده م یگل »  ، داداشم میعصر خدمت برس میخوا
بت خنک دستش بد هیو  ادیتا ب میمسافرت بود منتظر شد و با  میشر

خونه  دیو کل رهیرفت نون بگ ومدهیکه نبعد هم  ام،یراحت ب الیخ
و با خودش نبرد و بازم منتظر شااد تا برگرده ... به قول مامانم  میر

شما امروز تو شته  نیما بوده ا یسفره  یسهم نون  گز هم از آب گذ
 ...«آورده  یاس و داداشم سوغات

شود ادامه  یرا گفت و در حال نیا فرزانه شاره کرد تا بلند  که به مادرش ا
 داد:
خدا فردا  دیام باشه واسه بعد ،به شتریب ییوقته ، انشالله آشنا رید گهید »

 یخودم ، ول یبرگردم خونه  دی... من امشااب با میمنتظرتون هساات
 ....«فردا حتما در خدمتتون هستم 

ازه را به سنگک ت از نان یتکه ا سویخانوم گ زیرفتن فرزانه و مهرانگ با
 تر و دلچسب تر بود ....! نیریش شیدهان گذاشت که از گز هم برا

*** 
 بود .... شیها هیمحله و کوچه و همسا نیخانوم عاشر ا گالب
سه  یا کوچه سا یکه کا  نیآن به راه بود و مدام از ا یاهال یگر هیهم

س یم یخانه به آن خانه پرو خال ش یشد ...! وقت عزا وعرو  و ی،خو
 یاپ یکنار هم بودند به خصااوص وقت لیفام کی، مثل  یناخوشاا

همت باال  یها نیآمد آساات یم انیکه به م یپزون و آش نذر ینذر
 گرفت ... یاز کار را م یشد و هر کس گوشه ا یزده م
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پا بود د یها همهمه  یفتوح یخانه  اطیح در .... ! همه یدنیبه 
سا شنا  لیگرفته تا فام« کوچه در دار» یها  هیبودند از هم ست و آ ،دو

 یبودند کوچک وخانواده  یا لهیخودشااان قب یها برا ی....! فتوح
 ....! لهیقب نیآنها تاج ا

و بزرگ  گیدور د ینشسته و عده ا اطیکنج ح یتخت چوب یتر ها ر
شده بودند وخانوم ها هم هر  یآش نذر خود  یبه نوبه  کیجمع 

و یکار بازار بگو بخند و شاااد یساابک م نیزم یرا از ر  یکردند و 
 داغ ،داغ بود...! انشانیم

ستن ینذر آش وش  شته بودند .... از همان نذر یرا به ر  ییها یبار گذا
 سااوخته یگذارند ... بو یچوب م یو تخته پاره  زمیه گید ریکه ز
ضا را پر م ی صدا یچوب و دود ف وغ چوب  یکند ...و  چرق و چور

 ی، اشااتها را هم نوازش م چیها همراه قل قل آش گوش ها را که ه
 دهد...

ستانه  سویگ شدن ا اطیدرح یدر آ ر و نگاهش را د ستادیقبل از داخل 
و یزندگ یخانه که بو یبا صاافا اطیح  یچرخ دیبار یم شیاز ساارو ر

اره وو ف یا روزهیف یها یبا کاش دیرس اطیداد و به حوچ گرد وسط ح
سط آن که دل م ی سافت یو و  رفت یباال م یبرد .... فواره با اندک م
قرمز داخل  یها یگشت و بر سر ماه یحوچ بر م خلوار به دا رهیدا

 آمد .... یآب فرود م
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مان خل شااد و مهرانگ شیبزرگ گالب پ ما با  زیاز آن دو دا خانوم 
باالتر کشااند و به اساتقبالشاان رفت و  یآنها پر چادرش را قدر دنید

 یآن همه آدم و همهمه  دنیبا د سااویکه به آنها برسااد گ نیقبل از ا
 گوش مامان گ خی....! سرش را ب انشانیم

 [۰۶:۵۶ ۰۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و برد و معترچ گفت: یل  اش ر
 گهیمن د....!؟بابا  نمیبب دیبا یبخورم ک یاگه من نخوام آش نذر »

و مثل ک شدم چرا من ر با خودتون  دیریهر جا که م یدست فیبزرگ 
 «....!؟ دیبر یم
و یخانوم لبخند مصانوع یگل که  یلبخند انیلبش نشااند و از م یر
و  آهسته گفت: زویبود ر شیلبها یر
حرف نزن، زشااته ، دارند  ی....خانومانه رفتار کن در گوشاا سااویگ»

 ....«کنند  ینگاهمون م
 یدو زانو نشااسااته بود و چوب به داخل آتش م گیکه کنار د فرهنگ

ساارش به  یاش به آن یخوش و بش مامان مهر ی...با صاادا ختیر
در  دشیکه قرص صورت سف سویگ دنیکج شد با د اطیسمت در ح
سرمه ا ش یم یشال  و یحس خوب یبه نرم ی،لبخند دیدرخ  یکه ر

و سته بود ر ش سر یلبش جا یدلش ن و  وش گ خیبرا  شگرفت ...برز
چ وار بود ... پچ پ سویگ یچشمش پ کیکه  یفرهنگ فرو کرد و درحال

 گفت:
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نگ نظرم عوچ شاااد ... ا » تاجر  نیداداش فره دختر م*س*
داره ...! ال مصااب پوسااتش مثل  ییعجب پوساات هلو دمونیجد

 ...«مونه ... خوش چشم و ابروهم هست  یبرگ گل م
و  یبلند شااد باحرفها شیدساات به زانو گرفت و از جا فرهنگ برز
ت دوس«  یاحیدکتر ر»ته دلش شروع به قل قل کرد و از  یحس بد
سرش ر یبود قدر ستادهیشان که کار او ا یخانواده گ صله گرفت و  ا فا

و فرو برد و محکم و ب خیب  پرده پچ پچ زد: یگوش برز
شو ن » و برت فرق م یبا دختر ها نی.... !؟ ا یستیتو آدم ب کنه  یدور

جا م...  و خط بکش ... نشرس از ک تا آدم نشاا یدورش ر که   یدونم 
 «محاله بهت بگم 

با و به  ریعم یلبخند برز گاه متعجبش را  فت و ن له گر فاصاا از او 
 کرد: فیرا رد شیپچ پچ ها انهیدوخت و با همان لبخند موذ

بگو ... ! باشااه  یاوهوک » ودتر بون فرهنگ ادبت برم ، خب ز ...! قر
س ین من بگو از کجا مشم جو یکم آدم م هی ....!؟ باور کن  شیشنا

بار تو یکیفرق داره ، یکی نیا اریع دمیخودمم فهم له ها یدو  راه پ
 ... « ارهیو خوش ع بینج یلی،ح دمشید

و سماع« ایدن»همان  یتیگ دنیبا د برز قا لیدختر ا س یآ  ینیبقال که 
چرخاند هول و شااتاب زده مکالمه اش را  یمهمانان م انیرا م یچا

س یقطع کرد و قدر سمت  صله گرفت و به  ت رف ینیاز فرهنگ فا
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و به گ یلب ریداشاات ز یرا بر م یکه اسااتکان چا یدرحال  یتیو کوتاه ر
 گفت:

 ...!«خوردن داره ها  یچا نیدستتون درد نکنه ا »
 .شد.. شبیاش بود نص یهم چاشن یکه عشوه ا یتیلبخند لوس گ و

ست ییخوش آمد گو یهم برا فرهنگ شلوار خاک ید ش یبه  و  دیاش ک
و یکه لبخند یمحکم و چهره ا یبا قدمها نشااسااته بود  شیهم ر

صله را کوتاه کرد به سمت گ د و ش یخانواده اش راه سویچند قدم فا
وبرو و به گالب خانوم و گل ستادیا شانیر  :شد و گفت ی، با وقار ر

 ....« دیسالم خانومها سر افرازمون کرد »
 یبود که فرهنگ را م یبار نیاول یخانوم که بعد از اسااباب کشاا یگل
و یمتانت و وقار او لبخند ریتحت تاث دید  لبش نشاند : یر
با زحمات ما ...!؟  دیکن یساالم از ماسات ...نذرتون قبول ، چه م »

ب دیببخش  « میش یراه باعث زحمتتون م یراه و
 :پاسخ داد نیمت یرا به ُسر داد و با کلمات بشینگاه نج نگفره
 ....«بوده  فهیکنم هر چه کردم انجام وظ یخواهش م »

ضا که کم دنیخانوم با د گالب وبه حاج ر ضع فرهنگ ر س یتوا و آن 
 دادو گفت: شیبه جمله ها یبود شد، آب و تاب ستادهیتر ا
و واسااه پدر و مادرت نگه داره ....  » ماشااالله ماشااالله ... خدا تو ر

 ...«خوش به سعادت شون 
 نگاهش به سمت فرهنگ برگشت و اضافه کرد: سشس
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سشند برا هی » شت ا ت یتو زیخودت بر یم گ ها وقت نظر تن هی شیآ
 ....«،چشمت نکن مادر 

کرد  یقالت سویکرد ،سر برداشت و نگاهش با گ یتشکر کوتاه فرهنگ
دلش در  سااویکوتاه خم کرد و گ ی، به نشااان احترام و سااالم، ساار

 وهیشد و جوابش را به همان ش رابیافتاد و س یاز خوش یحوضچه ا
 خودش داد . ی

ش حس و یناب یسرخو ست ،  یبال ، بال زنان ر ش بام دل فرهنگ ن
مثل  یدانساات چرا..!؟ ول یداشاات و نم یتازگ شیکه برا یبیحس غر

 کرد ...! یحالش را خوش م یارخنک به مینس
 ریسراز سویبه سمت گ گریتا بار د دیکش رینگاهش را به زنج یسخت به

 :دیاش نگاهش به سمت او چرخ یمامان مهر ینشود و با صدا
سر پا ا » و خدا چرا  و دیی....!؟ بفرما دیا ستادهیتو ر ش یر  ندیتخت بن

 ....« ارندیب یبگم خدمتتون چا
ن که آ یداشت و ب یاش آهسته و نرم قدم بر م یهمراه مامان گل سویگ

صله  ازکنار فرهنگ گذشت و باز هم عطر  یاندک یسر بلند کند با فا
 او و حال خوشش به جا گذاشت. یرا برا اسشی
* 

ود مانند یبه کار م ریتحق ای یشااگفت انیکه ب ی:واژه ایاوهوک  یواژه  ر
 . یزک

وغ: صدا چرق  سوختن چوب یو چور
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** 
 [۰۸:۳۸ ۰۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیسون اماف بیس باغ
ور د یاز دوستان و اقوام فتوح ییها ، به همراه چند تا هیهمسا ی همه

کار نذر گید در باب  کیجمع شاادند ...و هر  یآش شااله قلم 
 گفتند . یآش خاطره ها و داستان ها م گید نیحاجت گرفتن از ا

ر ود سااتادهیهم کنارشااان ا سااویخانوم و گ یبزرگ گالب ، گل مامان
 یشااد م یکه رد و بدل م ییحرفها نیسااکوت چشاام و ساارشااان ب

 ....دیچرخ
سوس ز یهمه را با دقت ، ول سویگ سنگ رینا مح شت ،  و  نینظر دا
به سمت  ی.... ! و حواسش خوب جمع بود تا نگاهش عمد نیمت

و ها و و با آن باز باد کرده و گردن کوتاهش  یفرهنگ بر نگردد ، از برز
ه ها به در راه پل یصبح افتاد که اتفاق روزید ادیآمد به  یهم خوشش نم

س شم دندیهم ر سرتا پا انو چ و  وجب  دارینگاه خر کیاو را با  یبرز
 ...رفت رونیمثل باد از کنارش گذشت و ب یکرد و او با سالم کوتاه

ب ییها چند تا یفتوح ی لهیقب انیم  نیدختر جوان هم بودند ... و
ها دختر ند نظرش را جلب کرد ....  یم شیکه مهناز صاادا یآن زد

 یداشت با چانه ا دهیکش یمهنازچهره ا
 یحالتش راه و ب یبرجسته ، چشمان درشت و ب یو گونه ها زیت نوک

 شد ....! یاو بّراق م دنیگشت و با د یراه به سمت فرهنگ بر م
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 اسهک مهین ریمهناز چند تا کاسه ز نیا دیفهم یآمد م یبدش نم خب
شکارا ب نیچن نیاش پنهان کرده ....!که ا  شیرواپ یجمع نگاه ب نیآ
 کشاند ....! یرا به سمت فرهنگ م

ضوع فقط کاف نیا یبرا خانومانه کنار مامان بزرگ  یلیبود ، خ یمو
کند ....تا مامان بزرگ  زیت یرا هم قدر شیوگوش ها سااتدیگالب با

وش بانش با ر  یخوش فکر و خوش سرو ز
شجره نامه  که ست و فام یخاص خودش بود  ها در  یفتوح لیدو

بان مهرانگ ریاز ز یچشم به هم زدن  بکشد ...! رونیخانوم ب زیز
ب و گال یمامان گل نیماب یپوساات رینرم و ز یلیجهت خ نیهم به

ها به ساامت گفتگو  مام حواسااش  فت و ت با  یخانوم قرار گر او 
 خانوم جلب شد.... زیمهرانگ

ندارد  فینوم .....دختر خانومتون ،فرزانه خانوم تشاارخا زیمهرانگ »
ب یکه به سالمت دمی... ؟ از حاج خانوم شن دمشونی....!؟ ند زرگت پسر
و زن داد  ....«،عروس گلت چطوره ...!؟،خوبند که ان شاالله  یر
کند و اخم  یکرد آبرو دار یاساام الهه سااع دنیخانوم با شاان زیمهرانگ

 اب داد:درهم نرود ماهرانه جو شیها
احوال بودند  ضیدساات ب*و*سااند ... عروساام ،مادرشااون مر »

شته  ادینتوست ب سفر برگ صبح از  شوهرش   گهیکم د هی... فرزانه هم 
 ....«شه  یم داشونیپ
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و نیخانوم ا زیانگ مهر و  باال آورد شیلبها یرا گفت و پر چادرش را تا ر
 با چشم و ابرو مهناز را نشان داد :

ش یشکالت یکه مانتو یگالب خانوم اون دختر » شال ه دهیپو م و 
 دیرنگش هم سرشه خواهر دامادمونه، اسمش مهناز و کنار دستش ناه

شه خانواده  شما نبا شه ... بعض  ز اند ... ا یخوب یلیخ یخانوم مادر
شه که ن ستیخدا که پنهون ن شما هم پنهون نبا ه مهرت ب ومدهیاز 

 ...«پسرم فرهنگ نشون کردم  یبرا وردلم نشسته .... مهناز 
قامت مهناز را وجب کردو چانه  گالب قدو  و  زیت یخانوم کنجکاو 

شرط ادب  یول امدیحالت او به مذاقش خوش ن یچشمان درشت و ب
 را نگه داشت :

 ..«.شن  ریهم پ ی... مبارکا باشه ،ان شاالله به پا یبه سالمت »
سمت د حاج ضا به  س یرفت و مالقه  گیر و گرفت د ته بلند را از برز

به حرمت مو یآش چرخ گیو آن را در د گالب خانوم  دیسااف یداد و
و به او گفت:  ر

شر » شاالله خدا حاجت  دیآش را هم بزن دیاریب فیگالب خانوم ت ان 
و بده...  «دلتون ر

و یبزرگ گالب لبخند مامان چروکش نشااساات و چند  یلبها یر
شکر کوتاه دسته  شیپ یقدم شت و با ت  رهیامالقه را چرخاند ، د یگذا
زو ها ی نها ت دنیو د سویگلشرو گ یشد به خوشبخت یاو محدود م یآر

 «پسرش گرشا...
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صدا انیاز م یمرد م خت یصلوات محمد هیبلند گفت  ییجمع با 
ل محمد فضا را معطر کرد ... دیکن  وصلوات بر محمد و آ
 کیو هر  دیجمع رساا یبزرگتر ها گریاز گالب خانوم نوبت د بعد

 دادند ... یم یگرید هیچرخاندند و  یدور م کیمالقه را 
رفت و مالقه را از خواهر شوهرش گرفت  گیخانوم به کنار د زیمهرانگ
و ب گرشیچشمش به فرهنگ و چشم د کیکه  یو در حال ه به مهناز ر

 جمع گفت :
شبخت حاال» شاالله که لباس خو ست ان شون ت ینوبت جوون تر ها ن

 «کنن ... 
 و ادامه داد: دیسرش به سمت مهناز چرخ سشس

شروع م ایب » سفره  میکن یمهناز جون از تو  شاالله   و یشاد یان 
 ....«برات پهن کنم  یعروس

ها فرهنگ فت و اخم  مادرش را گر ته منظور  گاه در  شیتا  نا خود آ
ت بکند سرش را به سم ینگاه مین یکه به مهناز حتآن  یهم شد و ب

و چرخاند ....  برز
سانه لبخند دیناه شنا و یخانوم قدر  لبش جان گرفت ومهناز از  یر
 ریبه سااا یمثل غرور و برتر یجمع حساا انیخاص م یتوجه  نیا

سف یدختر ها به خصوص دختر ش ناب یو چشم ابرو دیکه پوست 
 به ساامت ینگاه میکرد ، ن داینظرش را جلب کرده بود پ یبد جور

شکر سمت د یفرهنگ انداخت و با ت  گیکوتاه خرامان خرامان به 
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 گیکه نگاهش به داخل د یرفت و مالقه را بدساات گرفت و در حال
 آن را چرخاند ... یآش بود چند دور

و  یفشرد و با انگشت شستش گوشه  شیلبها انیرا م شیخنده ها برز
 گوش فرهنگ برد : خیرا خاراند و سر ب شیابرو
 ینم ولش گیبه د دهی...!چسااب رهیگ یلیفکر کنم طرف کارش خ »

 ...!«کنه 
 ، طاقتش طاق شد و اوردیتاب ن عاقبت

 [۰۸:۳۸ ۰۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
قه را در د دور که مهناز مال با لحن یم گیچهارم  ند  شااوخ  یچرخا

 گفت:
و بد دیبگ ادهیخانوم اگه حاجتون ز مهناز» ه ب میما هم نوبت مون ر

 «...!؟ فتهیشما بلکه کارتون راه ب
و یشوخ  یشمپشت چ شیلبها نشاند ومهناز هم برا یتلخ او لبخند ر
 فاصله گرفت ... گیکرد و ازد کیبار

شو گیها به کنار د جوان سرش نا پ ییرفتند و بل شد که آن   دایبه پا 
ور از د به ز قه را  کدام مال فت و  یم یگری....! هر  دور آن را در  کیگر

داد  یم یگریچرخاند و مالقه را به د یدر حال قل زدن م گیداخل د
... 
 یرابود ، ب سااتادهیا اسی یکنار بوته  ییکه دور از جمع جا سااویگ اما

 یکه برگ ها یقدم نشد ودر حال شیگرفتن حاجت و هم زدن آش پ
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 ی،ب دیکش یم سرو گوش آنها یداد و دست یرا نرم نوازش م اسی یبوته 
 که به پا بود در دلش نجوا کنان گفت: یتوجه به همهمه 

ط ، فق ستیآش ن گیبه د یازیبر آورده شدن حاجت ن یبرا ایخدا »
 یاز ته ته دل ... خواسته ها یدعا هیخواد و  یدل صاف و ساده م هی

شبخت ستین ادیمن ز و م یمامان گل یخو سالمت یر ول و ط یخوام و 
و  یگالب خوش عطر و بوم ... اگه زحمتت نم یعمر برا شااه من ر

 «هم خوشبخت کن ... 
ام بود و فرهنگ تم اسی یبوته  ینوازش برگها  یحواساش پ ساویگ

را برداشاات و به آساامان برد ...  اطیح اسی یاو ...بو یحواسااش پ
 دلش معطر شد ...! یفضا
سر به ز یسخت به شم گرفت و  و  دیشک یقیانداخت ، نفس عم ریچ

بخواهد حس تازه شااکفته اش را از  ییرا مشاات کرد ، گو شیدسااتها
 نگاه نا محرم پنهان کند ....!

خانوم و حاج رضا مهمانان  زیو تعارف مهرانگ یصلوات دسته جمع با
شدند .... گ جدا کرد و  اسی یدل از بوته  سویبه داخل خانه دعوت 

 شد. یخانوم راه یهمراه گالب و گل
 [۲۳:۱۶ ۰۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

س یمیقد اطیها بر عکس ح یفتوح یخانه  داخل  کیش اریاش ، ب
وز بود و همه چ به ر تا دور سااالن  د،یدرخشاا یم یزیاز تم زیو  دور 
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ست ییها یصندل سنگ مرمر  زیودوتا م دهیچ لیاز جنس ا از جنس 
 هم وسط سالن بودو چمد شاخه گل تر و تازه مهمانش ...

و یانتها صندل یناهار خور زیم یسالن ر  کیدور و برش نبود ،  یکه 
و کنارش چند پارچ خوش تراش پرشااده از  یخور وهیظرف بزرگ م

بت ها  شد ... یم دهیخوش دست د یها وانیو ل یرنگ یشر
 اوردیخانوم که فراموش کرده بود تا باد بزنش را همراه خودش ب گالب

ود چشمش پ و عاقبت  دیچرخ یکولر م ی چهیدر ی... از همان بدو ور
وبرو افتیخوشحال و خندان آن را   نشست... شیو ر

صدا حاج ضا با  خانوم  زیبلند به همه خوش آمد گفت و مهرانگ یر
کرد و سشس چند قدم فاصله  فیرا رد شیهم پشت بندش تعارف ها

 تر کشاند : کینزد یخودش را با مهناز کوتاه کرد و سرش را قدر ی
بون قدو باال » بت و ممهناز جون قر شر شو   تعارف کن وهیت برم، پا

ار ....!؟ قر رکردنیچرا د نمی... منم برم زنگ بزنم به زن داداشاات بب
س نیبود هم سرو خان از فرودگاه ر  انیلباس عوچ کنن و ب دیکه خ

 ....«جا  نیا
و یلبخند مهناز سمت  یر شمانش به  گاه چ شاند و نا خود آ لبش ن

شت که ب سویگ وبرو بود ... و  توجه به او نگاهش یبرگ چشم  کیبه ر
و فرشا یگفت و درحال ظیو غل مانیپرو پ  ریز پر از پولکش یها یکه ر

وشن م ینور لوستر ها اهار ن زیکرشمه کنان به سمت م د،یدرخش یر
و وهیو م یخور بت ر  آن رفت ... یو شر
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 سااویگوش گ خیگالب خانوم که گرما طاقتش را طاق کرده بود ساار ب
 فرو برد و پچ پچ کرد:

و ب ی..... جلد سااویگ »  نقدریمامانت ا اریبرو از خونه باد بزن من ر
و بردارم .. باد ا ادمیهولم کرد   نیکولر هم کفاف ا نیرفت باد بزنم ر
ماو جمع و نم تیگر باد بزن جد یر مادر.....! اون  و ب دمیده  که  اریر

 ...«افسانه از شمال برام سوغات آورده ها 
شنگ سویگ سب شیکرد لبها یحس م یاز ت ست ب دهیبهم چ بان ا ا ز

بت ها ینیس نکهیرا تر کرد و قبل از ا شیلبها نگ خوش آب و ر یشر
 شد ... یگفت و راه یمهناز به او برسد چشم

*** 
س وانیبه ا یوقت که  آش انداخت گیگذرا به سمت د ینگاه د،یخانه ر

و  چند تا مرد دور و بر آن جمع شااده و در حال صااحبت بودند و برز
 بلند و رسا بود . شیخنده ها یکرد و صدا یم یتاز کهیآنها  انیم

 انبوه کفش انیداد و از م شیپا ریز یها یبه کاشاا یرا به آن نگاهش
شده که ب یها ض ینظم جلو یتلنبار  بع شده بودند و ا ه یدر رها 
و سوار ....! دمشا ی کله یر مامان بزرگ گالب را که مثل  یابر ییهم 

ل و وارفته بود را به پا کردو دوان دوان از پله ها  انویا یلواشااک آلو شااُ
سر به ز نییپا سمت در ح ریآمد و با همان   یرفت و م اطیافتاده به 

ست کار شود ، تا وقت یخوا سته ن شت مجبور ب یکند تا در ب ه زنگ برگ
 .زدن نباشد ..
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و  اطیکه کنار در ح ییچشم چرخاند و خم شد و از تخته پاره ها یکم
 اطیدر ح انیبرداشاات و م یداخل کوچه رها شااده بودند تکه چوب

برداشت و قامتش راست شد  تیموفق نیگذاشت و خوشحال از ا سر
شت و هنوز قدم س یو برگ شته بود که محکم به  رهنگ ف ی نهیبرندا
 یشانیه پدر ب نیوامتداد ا دیچیاش پ ینیب انیم یبیبرخورد کرد و درد غر

س و یبا چشمان دیاش هم ر شار م یکه از درد ر و یهم ف ست ر  یداد د
اش گذاشت و چشمانش را که باز کرد با نگاه متعحب فرهنگ و  ینیب

و یکه لبخند ییلبها  هم آن بود مواجه شد ....! یر
 پس رفت و یوقت گفت ، قدم یب یسااالم یشاادت دساات پاچگ از
و شیهان پاناگ بود  آمده رونیقطور از آن ب یخیکه م یتخته پاره ا یر

ست و درد ش صورش از کف پا ین شاله  شیفوق ت شد واز ک  یشروع 
 ...! دیمغزش رس یرانش باال رفت و به رگ و پ

شک ناخودآگاه یرا فراموش و حلقه ها شینوایب ینیکه درد ب چنان  ا
 رتیرا باال آورد در کمال ح شیپا یچشاامانش را شاافاف کرد ..... وقت

 ییآمده همراه دمشا رونیکه از دل تخته پاره ب یخیمتوجه شااد که م
 رفت سااهیدوخته شااده اساات ...! و دلش از درد ر شیبه کف پا یابر

و یکیاز  ی...قطره اشک اش  ینیب ی غهیت یاز چشمانش ُسر خورد ، از ر
 ....دیرس شیآن به لبها یگذشت و شور

او زانو زد و  یصااحنه هول و شااتاب زده کنار پا نیا دنیبا د فرهنگ
 معترچ گفت:
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 «.... !؟ یکار کرد یبا خودت چ نیدختر حواست کجاست ... بب »
سته در چشمانش فرهنگ را که  سویگ ش شک ن شدت درد و حلقه ا از 

پا تار و لرزان م شیکنار  مانش را بر دید یزانو زده بود   یو م دی... درد ا
ند جدا ک شیرا به همراه تخته پاره از کف پا خیخواست خم شود تا م

 که فرهنگ مانع شد و شتاب زده گفت:
شو ... ممکنه م نه» من  پات فرو بره ، بذار یتو شتریب خینه .. دوال ن

 ....« ارمیبرات درش م
و سشس ست بزرگ و مردانه اش را از ر  وسیگ یشلوار به دور مچ پا ید

از  خیتخته را همراه م عیساارو  زیحرکت ت کیبا  یحلقه کرد و به آن
ش رونیاو ب یکف پا شدت درد  سویو گ دیک وتاه و ک فیآخ خف کیاز 

سمت م شت ، هرچند که به بزرگ خیگفت و و نگاهش به   خیم یبرگ
 حتما بود ....! وچکترشبرادر ک ینبود ول لهیطو

نداخت و  دیبه جوراب سااف ینگاه فرهنگ او که غرق خون بود ا
و یچشم از رد خون  به خیم یکه ر

 [۲۳:۱۶ ۰۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
که پر  وسیبه زانو برخاست و به چشمان گ یمانده بود گرفت ، دست جا

 یچشاام دوخت و قدم دیبار یاشااک بود و اما پر غرور نم یاز حلقه ا
با د  با شتاب گفت: سویگ ی دهیرنگ پر دنیپس رفت و

 «.... !؟ یخوب »
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سامان داد و جمله ها یقدر سشس سرو  را از حالت  شیبه افکارش 
 آورد و ادامه داد: رونیب یمیصم
رنگ به  دیبخور یزیچ هیداخل  دیاریب فیدرخشااان تشاار خانوم»

وتون نمونده ....! با و هم در ب دیر  یشکلاگه م ندی، بب دیاریجورابتون ر
 «درمانگاه ....  میهست بر

و بله ش اش و دردو سااوز ینیبه درد ب دینمانده بود و با شیرنگ به ر
پا پاچلفتگ شیکف  بد دساات و  فه م ی، حس  کردو  یرا هم اضااا
و شیهم کنارش .... لبها یشرمندگ هم فشرد وتاب  یرا از شدت درد ر

شت پا ستادنیا و شیندا آن  کف یسوراخ کیکه  یابر ییدمشا یرا ر
ما با  یم ییخودن گذاشاات و  که حس و رمق یب یکلماتکرد   یجان 

 نداشت جواب داد:
و ضااد  یخونه  رمیم سااتین یمهم زیممنونم چ » خودمون و پام ر

 «کنم  یم یعفون
سع یرا گفت و درحال نیا سویگ سمت یم یکه   کرد لنگ نزدند و به 

سی یمثل بو میشد و نرم و مال یراه شانیخانه  که از او طراو ش  یا
 «نذرتون قبول....:» شد گفت  یم

باغه  کیرا که  دشیکل سااشس ود ب زانیساابز با نمک از آن آو یقور
سرش ب یآن که نگاه یآورد و ب رونیب شت  شد . ندازدیبه پ ...و داخل 

 شد .... یراه سویفرهنگ تمام هوش و حواسش ناخواسته همراه گ
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س یوقت سویگ وق م شیپا دیبه خانه ر وق ز شدت درد ز کرد و  یرا که از 
و دیکش یم ریهم ت یگاه  امکیپ یمامان گل ید و برامبل دراز کر یرا ر

صر و البته با اندک سور گفت م یزد ، مخت فرو رفته و  شیکف پا خیسان
 گردد . یبر نم گرید
* 

شدن در آهن سویبا رفتن گ فرهنگ سته  سش  یب خانه ، هوش و حوا
 فرو برد ، به شیموها انیبه م یرا جمع کرد ودساات شیپخش و پال

و که مشغول خوش  ییداخل رفت و با اخم ها گره شده کنار گوش برز
سا سته و پچ پچ وار  هیو بش و بگو و بخند با چند تا از هم ها بود ،آه

 گفت:
پر از  یتخته پاره ها که خردشون کرد نیبهت نگفتم ا یمرد حساب »
و در ب خیم ای....!  خهیم کهیاای اریهاش ر نار در  یطور نیهم ن ک

 «پخش و پالشون نکن ...!؟
و بود و جرعه  شیبگو و بخند ها یتمام هوش و حواسااش پکه  برز

بتش را م شر ش یجرعه  ش یاز حرفها یزیچ بای،تقر دینو د او متوجه ن
د کر فیاش را رد یسرسر یتکان داد و چشم گفتن ها یو فقط سر

و نگاهش  دینازک مهناز سرش به سمت او چرخ یو فرهنگ با صدا
بت داخل آن نشست : وانیو ل ینیبه سمت س  شر

شده بخور ....آالن برات م » بت آوردم تا گرم ن شر   رمایهم م وهیبرات 
»... 
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مهناز که به لطف فرزانه  یباره  کی تیمیهمه صاام نیاز ا فرهنگ
ص به  لیبدت یرنگ تعجب گرفت و به آن شیشده بود، ابروها بشین

 اخم شد .....!
. و شده بود ... یشتریچند ر یدچاره زلزله ا ییو اخالق مهناز گو رفتار

 یفقط نگاهها  ریکه تنها توجه اش در دو سااه سااال اخ یبا مهناز 
را از  ینیتا آسمان فرق داشت...! س نی، زم چیه گریممتددش بود و د

 خشک و بدون انعطاف بود گفت: یکه قدر یدست او گرفت و با لحن
 ....« دیاریب وهیم ستین یازیممنونم ن »

 و با همان لحن محکمش ادامه داد: را آهسته تر کرد شیصدا سشس
قا اطیداخل فعال ح دیشااما بر » مردونه  طیجمع شاادند و مح ونیآ

 ...« رمیگ یم یباشه خودم از مامان مهر ازین یزیاست اگه چ
شتاقش را از فرهنگ و ابرو ها مهناز شک مانیپرو پ ینگاه م ش ا یو م

بود،  او یپوست ریمردانه و ز یها رتیغ نیهم یگرفت ، کشته و مرده 
شم ریسرش را به ز شد و فرهنگ با  فیظر یانداخت و با چ داخل 

که دور ش  یدر حال قل زدن و جمع مردان گیاز د یرفتن مهناز قدر
 بودند فاصله گرفت .....

و به عذر خواه یاطیاحت یب تیبا یعذر خواه کی حاال اش  یقبل یبرز
 سااویگ یو برا انداخت ایکردو به در یقیاز اضااافه شااده بود دلش را قا

 زد: امکیپ
 «حالتون چطوره ....!؟ »
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به  یمیرا مثل نس سویدل گ یهرچند کوتاه بود اما حال و هوا امکیپ
و نینوازش گرفت و بتاد گذاشت و مثل خود او کوتاه جواب  زیم یرا ر

 داد:
 «خوبم از لطفتون ممنونم  »
صدا امکیپ سال کردو فرهنگ با   یرا چند بار با دقت خواند آن را ار
 به سرعت آن را باز کرد و خواند .... لشیموبا امکیپ نگید نگید
و یهمانطور که لبخند و آهسته  یلیخ یلیلب خ ریلبش بود ز ینرم ر

 ...«.سرتر  یدختره :» که گوش نشوند و دل بشنود گفت  ی،جور
** 
 [۲۳:۳۲ ۰۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ض ست ، ول یبع شرا ر د یریاگر خدا بخواهد خ یاز اتفاق ها به ظاهر 

شده ...! حاال فرو رفتن م ه بود شد ریسبب خ شیبه پا خیآن پنهان 
 کند ...! دایپزان پ یو نذر ینرفتن به مهمانم یبرا یتا بهانه ا

 چیتنش که ه یمو ندیبب کیرا از نزد یخساارو ساااالر نکهیتصااور ا از
 شد ....! یم خیافکار ش هم س یموها
ته مان گل ی قهیچهل دق الب ما عد  خانوم و یب  کیبه همراه گالب 

سه آش نذر شتند ...گل یکا س یبرگ سرا که آن را  او یکنار پا مهیخانوم 
و مبل دراز کرده بود نشست و در حال که به سوراخ به جا مانده کف  یر

 ینو نگرا یدلسااوز یکه بو ییکرد با جمله ها ینگاه م سااویگ یپا
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س سبک و وش و  شتند اما به ر سرهم و ب اقیدا شت  فه وق یمادرانه ، پ
 گفت: یم
 یپات .... وقت یرفت تو خیم ی...!؟ چه جور یدختر مگه کور »

ب یدل تو یپبامک داد ودتر  یچ مدیم خونه ، اصال نفهم ایدلم نبود ز
 «کوفت کردم....!

سر هم م یگل شت  سه  سویگفت و گ یخانوم پ و یکا  شیاپ یآش ر
سرهم ، ب شت  شر ها یبود و تند و پ شد  یم یپرو خال شیوقفه قا

شت خنده ها شیودرد کف پا پنهان کرد و با همان دهان پر  شیرا پ
 گفت:

شلوغش کرد هیمامان چ » و  شمش یشهر ر که نخوردم  ری...!؟ زخم 
 ...!«شه  یفردا خوب خوب م

گل  اهنریپ یمد و با گوشه ن آ رویب یبهداشت سیخانوم از سرو گالب
وبرو شیدارش دستها و به گ یرا خشک کرد و ر  د:ش سویآنها نشست ر

و  میتوک پا بر هیدختر لج نکن پاشاو  » درمانگاه ساوراخ کف پات ر
 ..«ما هم راحت بشه  الی.... خ مینشون بد
شر  یدر دهانش جا داد ....! به جا یاز قبل یتر مانیرا پر پ یبعد قا

که در احساسش بوجود  یزیر یبه حال سوراخ دیبا شیسوراخ کف پا
.. ! کرد . یم یشد فکر یتر م عیوس دید یآمد و هر بار که فرهنگ را م

 او رفت: یمامان بزرگ گالب حواسش پ یو با صدا
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و د یگم گل یم » بت تعارف م یکه اول مهمون یدیاون دخترر  یشاار
 زیکرد....؟ خواهر شااوهر فرزانه ساات و اساامش مهنازه .... مهرانگ

گم ها  یپساارش فرهنگ نشااونش کرده ، م یگفت برا یخانوم م
 «....!؟ ستین یشاخ شمشاد نیپسر به ا نیا فی....ح
سش پ یگل  بود و سویگ یسوراخ کف پا یخانوم تمام هوش و حوا

شته کرد و محکم چند بار کف نیپنبه را به بتاد ش یپا آغ  یو ب دیاو ک
 هشدار گونه گفت: یبا لحن سویآخ بلند گ یتوجه به صدا

بوطه ان شاالله مبارکشون باشه  »  «....مامان لطفا ...! به ما چه مر
مامان لطفا  یگیم ادیتوام .... ! تا حرف حر از دهن من در م هیچ »

 ....«گم  یراه که نم ی....!ب
شت چشم سشس و کیبار یگل یبرا یپ سمت گ شیکرد و ر  سویرا به 

 چرخاند:
که آدم خط م نیا » به گرد یهمه دختر خوب  نه  صااورت و  یک
نه .... چ مونیپرو پ کلیه گاه ک بود اون  یو خوش قواره شااون ن

 ....!« یقواره و افاده ا یب یدختره 
مامان  کیخواساات  یخانوم که تا ته ته منظور او را گرفته بود م یگل

ما مجال دیهم بگو گهیلطفا د با صاادا یا با ینشااد   لشیزنگ مو
جواب گذاشت ... وخم  یحرفش را قورت داد و تماس مهرداد را هم ب

که به ساامت اتاق  یشااد و بساااط پانساامان را جمع کرد و درحال
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شترکش با گالب خانوم م ستان ی لولهیبه ق ارفت ت یم اش برسد  یتاب
 گفت:

 یخواد از جات بلند بش یتو هم نم سویبندازم ، گ یچرت هی رمیمن م »
 میبر شام با هم یبلند م گهیسااعت د هی....  اریفعال به پات فشاار ن

و بب   یالزم باشااه واکساان کزار هم بزن دیشااا نهیدرمانگاه تا دکتر پات ر
»... 

و بسته شدن دراتاق آب دهانش را فرو داد و  یخانوم با رفتن گل گالب
و به گ س سویر سه آش ر دس سه تا نخود و ع ایدو  بود از دهیکه به ته کا
 گذشت گفت: یآن هم نم یمانده  یباق یسبز
رو هات به اب یدست هی شگاهیآرا می..... فردا با هم بریگم نخود چ یم »

 «نشه ....!؟ دهیکه د ستیچشم و ابرو ن نیا فیبکشه ،ح
صال در باغ نبود و دلش م سویگ سه ا یکه ا ست کا ز آش ا گرید یخوا

 حواس گفت: یخورد ب یبود تا باز هم م
و به زحمت ننداز مامان بزرگ فردا خودم تم » کنم  یم زشیخودت ر

».... 
به .... الزم نکرده ابروها » به خو و مثل دمشا تینازنن یخو نگه ل ییر

 مای...قدهشگایآرا میر ی...فردا صبح با هم م یبه لنگه ،تا به تاش کرد
برد  یم شصورت ینشست دست تو یعقد م یدختر سر سفره  یوقت
که به خودش نرسااه به  یحاال دوره زمونه عوچ شااده ... دختر یول

 ...« ادیچشم نم
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آش کند و آن را کنار دسااتش گذاشاات و با  یدل از کاسااه خال سااویگ
 گفت: اقیاشت
و تم » و هم  یم زیباشااه مامان بزرگ ،قبوله ابروهام ر کنم وموهام ر

 ....« یمدل خوشگل تابستون هیکوتاه ... 
شن گالب شاره  نیا دنیخانوم با  شت ا سما جوش آورد و انگ حرف ر

 اش را به سمت او گرفت :
ت از سان هی نمیبه حالت اگه بب یِدردو خانوم ....! وا یخود کرد یب »

و کوتاه کرد  ...«کمرت  یرسه به گود یتازه داره م یموهات ر
فت و دساات نیخانوم ا گالب جا شیبه زانو  یرا گ فت و از   شیگر

 رفت ادامه داد: یم مروزیخواب ن یکه او هم برا یبرخاست و درحال
و بب زیقساامت نبود داماد مهرانگ »  هی،  ینیبب ی.....نبود نمیخانوم ر

سرو خان م . .. ختیر یگفت و چند تا ترو تازه ترش از دهنش م یخ
 ...!« ومدیمهناز به چشمم ن ینبود ، ول یخانوم زن بد دیناه

با حجم سااویگخانوم رفت و  گالب از افکار درهم و بر هم تنها  یرا 
 گذاشت ... فکر خسرو ساالر

 [۲۳:۳۲ ۰۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و یو بد یحس منف ی  تمام افکار مثبتش نشست یکه به او داشت ، ر

وداو را خواهد د ای ریدانسات د ی... و م داشات که فرهنگ  نیقی دویز
 کرد یکه تا عمر جان نفوذ م رهیت یخوش قدو باال با آن چشاام ها

 نخواهد شد. شیوماجرا ها بیباغ س الیخ یب
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* 
تماسااش را لمس  یآن که دکمه  یاوقات زنگ تلفن همراه ب یگاه
 بر مال یتا راز یلیشااود ....! و دل یم یرسااان خبر امیخودش پ یکن

 شود ...!
از داخل سااالن با عذر  لشیزنگ موبا یصاادا دنیبا شاان فرهنگ
 یناهار خور زیپر عجله به سااالن آمد و به ساامت م یوتاهک یخواه

با و لشیرفت تا مو که  یبه صااندل شیبردارد و ناگهان پا زیم یرا از ر
و سرو ر صابت کرد و هر دو با هم  یشانه ها یکت خ سوار بود ا آن 

 واژگون شدند ....
در گلو جا ماند، خم شااد تا ابتدا کت خساارو را  فشیآخ خف یصاادا

تا بل ناگهان دو  ر خورد و به  بیاز ج مایهواپ طیبردارد که  کتش سااُ
 نیش اا یو اخالق یدرنگ کرد خب منطق یافتاد ....به قدر نفس نیزم

که بل جا یها را ب طیبود  گاه کند ساار  که ن ما  شیآن  گذارد .... ا ب
سه مثل مار سو  ینم شیرها یبره زده بود و دمافکارش چن دوربه  یو

 کرد ....
ت نواخ یسکوت پشت سر هم م یوقفه ا یب لشیزنگ موبا یصدا

واندن از خ شیکرد .....اگر پ یدسته و پنجه نرم م شیو او با وسوسه ها
 یبر م شیآن باز کند به ساارجا یها را ب طیبل نایقیبود  بیباغ ساا

سل شد و به آن میگرداند ...عاقبت ت سه ها  سو  نیآن را باز کرد ، اول یو
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 رهیصادر شده بود ،مبدا تهران و مقصد جز یساالر وبه نام خسر طیبل
 صبح امروز بود....! یبرگشت برا خی... تار شیک ی

که با آب و تاب از سفر بندر عباس  اطیخسرو از ح یخنده ها یصدا
 همه نیاز ا دیرساا یگفت به گوش م یم شیطاقت فرسااا یو گرما
و و تمام اتفاقاتش مثل پرده  بیحالش دگرگون شااد و باغ ساا ییدور
را از شدت خشم  شیچشمش جان گرفت ... دستها شیپ نمایس ی

 دیدرهم گره شااد آن هم کور کور .....! با شیمشاات کرد ... اخم ها
 یاما مجال صادر شده یبه نام چه کس ندیکرد تا بب یدوم را نگاه م طیبل
 ینیزد به طرفه الع یم شیوار صاادا سااهیفرزانه که ر یو با صاادا افتین
 کرد.... ریکت سراز بیها را به داخل ج طیبل
بال ییفرهنگ کجا » و کشاات چرا جواب  تیتو.... !؟ مو خودش ر
 «....؟  ید ینم

ستانه  سشس سالن پذ یدر آ صندل ستادویا ییرایدر  شاره واژگ یبه  ون ا
 کرد و ادامه داد:

 «....!؟ نیافتاده زم یچرا صندل »
که داشاات کم بود ....! خم شااد تا  یحال یو منگ بودن برا جیگ

 را بردارد و در همان حال جواب داد: یصندل
و بردارم پام خورد به صندل ستین یزیچ » تاد .... و اف یاومدم تلفنم ر
» 
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سش  » سب نبود و تما شت خط تلفن همراهت که کا مخاطب پ
و سراغت ، خسر اطیداخل ح میبر ایخود به خود قطع شد حداقل ب

و م خدا واساااه  رهیگ یر و  خت هم ا نیا ی... تور بد ب ناز   نیمه
 ...«قدرطاقچه باال نذار گ*ن*ا*ه داره 

صندل دییبه عالمت تا یسر شد و  سشس خم  ون را واژگ یتکان داد ، 
ا که او ر یافکار واژگون شده  یخواست کس یسر پا کرد و چقدر دلش م

و به دره   یا مبود ، سر پ ریسراز یو افکار منف دیاز شک و ترد یقیعم یر
 کرد....
 [۲۳:۲۸ ۰۸.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ساط آش نذر با شدن ب ستگ یجمع  سرو کولش باال م ی،خ فت ر یاز 

دانست و جرات  یکه م یی.... جسمش خسته و ذهن نا آرامش از راز ها
 به پدرش را نداشت ،خسته تر....! یآن را حت انیب

سته ستهیپو  آه شد  یم لیتبد تیبه جهنم واقع شیها دیبرزخ ترد و
گاه می.... ن ها ین نه  با گو که  خت  ندا نه ا نار  یبه فرزا تاده ک گل اف

ر را از آش پ شیخسرو نشسته بود وسر خوش از حضور خسرو قاشر ها
وافر چشاام به دهان خساارو داشاات که  یکرد ....و با حظ یم یو خال

 گفت .... یخورد ازسفرش م یمکه آش  یمتکلم وحده بودو درحال
وبراه ن » ....  یتو َلک یلی....!؟ امشب خ یستیمهندس چه خبر ....!؟ر

و بذارم پا ی!؟ سگرمه ها  یسوراخ شدن کشت ای یخستگ یتو همت ر
 «هات ....؟
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شت که  یصدا با سمت خسرو برگ شت ، نگاهش به  بردا سر خسرو 
 شیبه مخده قرمز رنگ نشااسااته بود و صاادا هیتک اسی یکنار بوته 

و پود مغزش کوب یحکم چکشاا شااد ...!  یم دهیرا داشاات که بر تار
و یلبخند  نشاند : شیلبها یکم رنگ به اجبار ر

وز شلوغ »  .... « یهمون خستگ یبه پا دیبود شما بذار یامروز ر
وانه  یفرزانه چشاام غره ا » فرهنگ کردو ساار بحث را به  یجانانه ر

و به مهرانگ گریسمت د  خانوم گفت: زیچرخاند و ر
ور خدا ببخش » مک ک امیب یآش نذر ی... امسال نشد برا دیمامان تور

ستم برم فرودگاه دنبال خسرو تا با هم ب ی... م  ی، ول جا نیا میایخوا
شت و گفت خودش م س یخونه ..... وقت ادینذا سته بود ،  دیهم ر خ

سال د شالله  ستراحت کرد.... ان  نم ک یجبران م گهیدوش گرفت و ا
».... 

به اش داد و چادرش را از ز کلیبه ه یخانوم تاب زیمهرانگ  شیپاها ریفر
و رونیب سوار کرد و درحال یآورد و ر خانوم  دیکه چشمش به ناه یهم 

 و مهناز بود گفت:
واجب تره ......منم شااوهرت  یکرد ینداره مادر خوب کار بیع »

ناه ها نبودم ،  کرد ... مهناز  یخانوم در حقم خواهر دیدساات تن
و یوکار ها دیچرخ یجون هم بود و مثل پروانه دورم م و  نیزم یر ر

هابودند .... شکر خدا امسال از هر سال هم  هیکرد، همسا یسبک م
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نه تر برگ  یلیبچه ام فرامرز خ یشااد ....فقط جا زاربهتر و آبرو مندا
 «بود... یخال
گفت و  یکنم یخواهش م تیاز ساار رضااا یخانوم با لبخند دیناه

گشت  یواکنش فرهنگ مثل بومرنگ به سمت او بر م ینگاه مهناز پ
... 

با انگشاات کوچک  یخال یبا نوک پا کاسااه  خساارو آش را پس زد و
ود، ب نتشیز ینقره ا یبند نداشاات و حلقه ا کیدسااتش همان که 

و به مهرانگ یرا خاراند و باد شیابرو یگوشااه   زیبه غبغب انداخت ر
 گفت : هیپراز گوشه و کنا یخانوم با لحن

ند یلیخانوم از فرامرز چه خبر ....؟ خ زیمهرانگ » ته   یم دمش،یوق
 «.... !؟ ادیگم البد الهه خانوم اجازه نداده ب

 حر به جانب ادامه داد : یا افهیزد و با ق یمعنا دار یپوزخند سشس
و بزن » بار  بتینداره آدم غ تی، خوب میاصااال حرف خودمون ر کنه و

و ساانگ قا  نیگ*ن*ا*هش ر و ی، آ که ر ندس هم  برادر  یمه
 ....«داشتند  یدارند، البد کار یگرامشون تعصب خاص

شت ... فرامرز برا زشینگاه تند و ت فرهنگ سمت او برگ خط  شیبه 
سابقه  سرو با آن  شانش در یقرمز بود و حاال خ ودرخ خط  یست ر

و نیبود ....از ا سااتادهیا  خیتا ب یاو حس خفگ یایو ر ییهمه دو ر
 رییتغ ینا آرام را حس کرد و برا یباال آمد ... حاج رضااا فضااا شیگلو

 :تآن بحث را به دست گرف
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شکر خدا  » صادف کرده چطوره به  ستتون که ت خسرو خان حال دو
 «بهتر شدند...!؟

و خسرو او شد ،او  یفرزانه رد کرد و سوار شانه  یشانه  یدستش را از ر
خونسااردش  شااهیتر کرد و با لحن هم کیبه خودش نزد یرا قدر

 جواب داد:
خدا تمام خانواده اش  یاومدم بهتر بود ... بنده  یم یشکر ... وقت »

و بعد هم بندر عباس،  رانیا دیکه پاشون رس نیاون ور آب بودند ،هم
بمونه  نییاپ شگاهینما ید کرکره ش ینم گهیبرگشتم تهران راستش د

و بهش  سااتیدساات بالم ن یآدم مطمئن هم تو هی...  که کار ها ر
وز ک سشرم، هر ر شه م شگاهیدر نما هب سته با ض یونیلیب سم  ررداره ، وا

 ....« یدستته حاج یخودتون که اوضاع اقتصاد
و  یجنباند و م یسار دییرضاا به عالمت تا حاج خواسات بحث کار
و به فرهنگ شد و گفت: یرا باز کند اما خسرو مجال یکاسب  نداد و ر
 نیهست دست ا یکار هی یاون دم و دستگاه انتشارات یمهندس تو »

و هم بند کن یآبج و گرفته جفت پا رف سااانشیل ی...؟ از وقت یمار ته ر
و ست یر سر کار ...را صاب من که بره  شنا تو ادیخودم ز اتشیاع  یآ

تر َبرو دخ هیشه که  ی... ! نم سیدلم قرص ن ته یدست و بالم دارم ول
و هرجا و دار ر  نیبب یدار یدونم منش یکه ....!؟ م یبفرستم ملتفت ییر

و بذار یدسات به سارش کن یجور هی یتون یم  یبه جاش مهناز ما ر
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قل پول و حقوقش هم ن که خودت بهتر م سیجاش .....!ن  ی، 
 ....!«منه  بیپول خرد ته ج یونیلیم یپول ها نیا یدون
گفت و صااحنه به  یهم خوب ، خساارو م یلیملتفت بود ... خ بله

س شمانش جان م شیپ بیصحنه باغ  سر یگرفت ....برا یچ و خ
شت که محدود م یکوچک ی رهیناموس دا شد به همسر ،خواهر  یدا

 ...! ریومادرش و الغ
با چشاام  دیدرهم فرهنگ لب گز یچهره  دنیخانوم با د دیناه و

 نشان داد و و کوتاه و هشدار دهنده به خسرو گفت: وابرو او را
قا » و تو یخساارو جان مادر...... آ و در با یمهندس ر نذار ،  یسااتیر

 ....«زشته 
 درهم نگاهش را یبا همان اخم ها فرهنگ

 [۲۳:۲۸ ۰۸.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و رفته  یگلها از برداشاات و با چشاامان  یقال یرنگ و ر گرفت ، ساار

سوخ یچارگیکرد و دلش به حال ب یمس فرزانه تالقملت ت خواهرش 
خساارو و خانواده اش شااده بود  دینقص عبد و عب کیکه به خاطر 

و به  ی.....به جمالتش رنگ و لعاب آرام داد و شاامرده و البته مودبانه ر
 خانوم جواب داد: دیناه
باساات دیناه » ودر حاج رضااا  ی، از وقت سین یخانوم حرف ر که 

و به من سشرده ، خانوم سبحان تیمسئول دفتر  یوت یدفتر انتشارات ر
 یلیکنند ،َخم و چم کار دسااتشااون اومده و کارشااون هم خ یکار م
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و بخوام ... شاارمنده که نم لیدل یتونم ب یخوبه ،نم  یعذرشااون ر
 ....«بدم  جاممهناز خانوم ان یبرا یتونم کار
سرو تاب  ینیسنگ سکوت شد و خ ضا حاکم  را  ندیشن« نه»بر ف

 یدرهمش وهمان انگشت کوچکش گوشه  ینداشت با سگرمه ها
وش خودش که بر شیابرو ساار با  دنیرا خاراند و دهان پر کرد تا با ر

و با تلفن به جا یپنبه بود حرف سه و کوزه  شیبزند اما برز جمله  یکا
 یکوتاه یبا عذر خواه فرهنگو  ختیخساارو را به هم ر یها یبند
 خودش شد. تییسو یراه

 دیفرزانه و سر فرو افتاده اش دلش را به درد آورد با گنیو نگاه غم رفت
قل تکل یحرف م سااویبا گ ا خودش ر یها یفیبالتک فیزد و حدا

وشن م  کرد.... یم یعذر خواه دیبا زیاز هر چ شیکرد و پ یر
* 
و شیپا با یرا ر حاال  پا دیتخت دراز کرد ، وق کف  وق ز درد  شیبه ز

و  تخت داد یاش را به لبه  هیکرد .... تک یه مآمشول کزار را هم اضاااف
 ییو جادو زیشااگفت انگ یایرا باز کرد تا غرق در دن «دریکل»کتاب 

 یشااماره  دنینداد . با د یمجال لشیکلمات شااود ، اما زنگ موبا
سلول ها یفرهنگ برق به آن س شیاز تمام  شد  شت و باعث   خیگذ

ش شیسر جا ش یقی.....!نفس عم ندیبن آرام  یدررا ق جانشیتا ه دیک
 تماس را فشرد و خانومانه جواب داد: یکند و سشس دکمه 

 ....«دییبله بفرما »
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و فرهنگ تخت نشست تا افکارش را نظم دهد سرش را به  یلبه  یر
 یفرو برد و بعد از نفساا شیموها انیرا به م شیانداخت و پنجه ها ریز

 گفت: ریعم
شان فتوح » ستم حالتون چطوره پاتون بهتر  یسالم خانوم درخ ه

 «شد ...؟
صور ا سویگ س یفرهنگ برا نکهیاز ت ش زنگ زده ته ته دل یاحوال پر

و ستش را ر شد ،د  یبیآمشول که به طرز غر یجا یچند حبه قند آب 
 اش جواب داد: ینیهم به ب ینیکرد فشار داد و چ یدرد م

 «نبود بهترم ...  یخاص زیممنونم چ »
چشمانش جان گرفت و  شیپ سویش تراش گسرکش و خو چشمان

 اتاق او داد ، نرم و شمرده گفت: یسر برداشت و نگاهش را به پنجره 
خوام خواهش کنم فردا  یم ی.....! ولهیادیدونم در خواساات ز یم »
 ...« نمتونیاز دفتر انتشارات بب رونیب

 تعلل ، به قدر فرو دادن آب دهانش ، ادامه داد: یبعد از اندک سشس
شه ، اگه م » سوء تفاهم ن شارات بر رونیگم ب یالبته   نهیا یااز دفتر انت

 یاشتباه ریخواد تعب یزنه و دلم نم یبه دفتر انتشارات سر م یپدرم گاه
 ...«بشه 
به شاماره افتاده بود وقلبش پر کوبش  جانیاز ه شینفس ها ساویگ

 کرد به رفتارش مسلط باشد : ی... ! اما سع
 «...!؟ هیع صحبتون چشه بشرسم موضو یم »
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س یخانوم درخشان م » صحبت کنم،  بیخوام در مورد باغ  شما  با 
 یم امکیکه پ یشااه ، لطفا براتون اگه مقدور به آدرساا یتلفن نم یپا

 ...« امیمن م دیکه شما بگ یاصال هرجا ای دیاریب فیکنم تشر
و سویگ تخت بلند شد و لنگان لنگان به پشت پنجره رفت ....  یاز ر

شه  سته گو  یزد و فرهنگ را از پس پرده  یپرده را به کنار ینرم و آه
و دیتور د ص یلبه  یکه ر ست خا سته و با ژ ش س یتختش ن ر فرو با 
و کیافتاده  ست د شیزانو یآرنجش ر صل گردنش شیگریبود و د  و
...... 
وش قدو باال که چشاامان گرم و پساار خ نیآمد با ا یبدش نم خب

وزنه  ییرایگ شت و هر لحظه نفوذش به ر سش ب یهم دا سا  ترشیاح
شد ... با یشد مالقات یم شته با س فیتکل دیدا م روشن را ه بیباغ 
 نبود ... یکرد و فرار راه حل منطق یم

نجره که گوشه پ دیسر برداشت و اورا د سویبا سکوت ممتدد گ فرهنگ
کند  یداشت که او را تماشا م نیقیبه کنار زده ،  یدرو پرده را ق ستادهیا

 یکه ته خنده ا یفشااردو با لحن شیلبها انیرا م شی....!خنده ها
 :دیزد پرس یموج م انشیم
 «....!؟دیخانم درخشان پشت خطت »
وبرو که به  مینگاه صاااف و م*س*تق دنیبا د سااویگ فرهنگ به ر

شه  یم یاتاق او منته یپنجره  شتاب زده گو  پرده را رها کرد یشد ، 
به کنار  رفت: یو
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و برام پ » ، فقط  دیکن امکیبله بله حواسم به شماست لطفا آدرس ر
حول و حوش ساعت  یبرم ول دیبا ییدور نباشه ، من صبح جا یجا

و برسونم  یدوازده م  «تونم خودم ر
زد  یم داشام مسلسل وار ص یبلند فرزانه که او را برا یبا صدا فرهنگ
 را خاموش کرد و کوتاه گفت: تشییبرخاست چراغ سو شیاز جا
و براتون پ دیلطف کرد یلیخ »  تسااین یکنم . امر یم امکیآدرس ر

 «...!؟
ز ات را ا هی....فقط لطفا سااا سااتین یامر دیخواساات بگو یم دلش
و دل من بردار تا بادبادک احساسم رفته رفته درآسمانت رها نشود  یر
!... 

 و مودبانه جواب داد : دیکش یقیعم نفس
 ....« ریشبتون به خ ستین یعرض»

شد، فرهنگ چشمانش را بست و ز تماس  لب نجوا کنان ریکه قطع 
 زمزمه کرد :

ن جو یشه بال یداره م یآسمون یبال نی..... به دادم برس ، اایخدا »
 ....«و دلم 

 شد. یرا گفت و از پله ها راه نیا فرهنگ
 [۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
عد با  یبار نیاول نی، ا یعل ریاز ام ب که  مذکر قرار  کیبود  جنس 

 مالقات داشت ....!
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قت م دیبا پس باس د خاب ل خب  یدر انت جنس قرار  نایقیکرد ، 
به  یازیداشاات ،پس ن یکار یمالقتش عاشااقانه نبود و فقط جنبه 

 را به دست شیقدر که ابرو ها نیبزک دوزک نبود و هم
 کرد.... یم تیکفا یآراستگ یداده بود برا شگریآرا یتوانا
ج داد و عاقبت به  یانتخاب لباس قدر یبرا اما  کیوسااواس به خر

دپراز بو شیکه هنر دست گالب خوش عطر بو رهیت یسرمه ا یمانتو
 داد تیرنگ ، رضا دیو سف زیر یها رهیدا

و یساده ا شال سان هم  یهم ر سان فا سرش انداخت .....از چا
به بهانه   مامان یساافارش ها انیکتاب م دیخر یفاکتور گرفت و

 شد .... یبزرگ گالب راه
**** 
بانیخ نیا عاشاار با پ ا و ها ادهیمعروف تهران بود ،  و  ضیعر یر

شاخ و برگ  یو درختان قطور لشیطو شتند ،  سمان دا سر به آ که 
سر خ یبانیسا یمثل چتر شانیها سر  یمیقد یبود و پارک ابانیبر  و 

 آن .... ی نهیرید ی هیهم همسا یسبز 
 یرا نگاه م ابانیخ یخواساات با فراغ بال درختان دوسااو یم دلش

شر ها شاخه و برگ ها یب یکرد که مثل عا سو  به  شانیقرار از دو 
ست  شده و د  یرا گرفته بودند ... دلش م گرید کیسمت هم خم 

شد ....! و در سکوت ساعتها  یشاعرانه گم م یفضا نیخواست در ا



                
 

 

277 

 باغ سیب

نه و وراج یراه م ته اگر افسااا فت، الب مام نشاادن یها یر  یاش م یت
 گذاشت....!

و برام تعر یونیمد سویگ »  ی....! تلفنینکن فیاگه واو به واو حرفهاتون ر
 ریعکس هم ازش بگ هیخونتون ....در ضمن  امینداره عصر م دهیفا
 ....!«نره ها  ادتی

و یخواست افسانه را مثل توپ یم دلش وت بگذارد او را ش ریمنجن یر
در آورد....! که از او عکس هم  نیزم ینقطه  نیکند، تا ساار از دور تر

 خواست ....! یم
 ید ، قدرش یم کیکه با فرهنگ قرار گذاشته بود نزد ییکم به جا کم

با کلمات شیقدم ها سته تر کرد و پر حرص  هپراز طعنه بود و البت یرا آه
 گفت :

 «دو نفره ...؟ ای....!؟  یخوا یم یعکس سلف زمیعز »
را از  شلیموبا یقدر سویافسانه به هوا پرتاب شد و گ یخنده  یصدا

 گوشش فاصله داد ...
 «کنه ...!؟ ینم یمن فرق یواسه  دیهر جور که خودتون راحت »
با خدا  آمد یبلند به سمت او م یفرهنگ که با گام ها دنیبا د سویگ

 فشیرا به داخل ک لشیتماس را قطع کرد و موبا یساارساار یحافظ
 ُسر داد .
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 یها قرار و کوبش یبه قلب ب یتا ساارو سااامان دیکشاا یقیعم نفس
شالش کش یممتدش بدهد ...دست سع دیبه پر  قدم  کرد خانومانه یو 

 بردارد .
ه که پر بود از نقط رهیت یساارمه ا یدر مانتو سااویگ دنیبا د فرهنگ

شب ها ادیبه  دیسف یها سمان  ستاره  یآ ستان افتاد که غرق  تاب
از آساامان  یا هیماهرانه تک اطیخ ییپر نور و کوچک اساات ،گو یها

صله ها که کوتاه  نیو به تن ا دهیشب را بر شد .... فا دختر کرده با
ضا باره  یشد، ف شد آب دهانش را به همراه  اسیعطر  ازدلش دو پر 

 فرو داد مردانه و محکم گفت: اسی یبو
 ...« دیآورد فیسالم خانوم درخشان ، ممنونم که تشر »
ستش را بند ک سویگ و فید  اهنریشانه اش کرد و نگاهش را از پ یر

و نیآست یطوس بود  خوش نشسته ضشیعر یشانه ها یکوتاه او که ر
و شیگرفت و تا امتداد ته ر او  یرایصورتش باال آمد و به چشمان گ یر

 بود و َبراق ....! ریکه عم دیسر
وز شما به خ »  ....«کنم  ی،خواهش م ریسالم ر
 ....«میداخل پارک اونجا صحبت کن میبر دیاگه مواق باش »
سع یدر حال سویگ شود  یم یکه  کرد در عمر چشمان فرهنگ غرق ن

 زد جواب داد: یدر آن موج م جانینرم که ه یبا صدا
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قا » ود تر برگردم خونه ....به  دیندارم با یادیمن وقت ز یفتوح یآ ز
 دیبرگردم و با یتونم دساات خال یاومدم ، نم دنیکتاب خر یبهانه 

 هم برم یحتما تا حرفم راست باشه به کتاب فروش
 ...« میجا صحبت کن نیشه هم یاگه م لطفا

ست فیک فرهنگ سر یچرم ید ستانش جا به جا کرد و   یاش را در د
و را که ز ادهیکنار پ مکتید ، نتکان دا دییبه عالمت تا درختان  هیاس ریر

 لم داده بود با دست نشان داد و گفت :
و میبر دیبله متوجهم پس اگه موافق »  ....« مینیبش مکتین یر
سر یهم ب سویگ ضا یحرف  صله از  تیبه عالمت ر تکان داد و با فا
 به راه افتادن.... گرید کی

**** 
وبرو گرفت و به سمت ن فرهنگ ش سویرخ گ مینگاهش را از ر ت ، برگ

 شتریرنگ شده بود و مثل برگ گل ب یصورت یقدر دشیپوست سف
ش یم شهیاز هم شم  یخوش فرومش باال ی... کمان ابرو دیدرخ ج

ستها یبلندش دل م یخوش تراش و مژه ها را در هم  شیبرد .... د
وبرو بر گرد شت کرد و نگاهش را به ر ا سکوت ر ریعم یچاله  و اندم

 گفت: یمقدمه ا یمحکم ب ییپراز حرف کرد و با صدا
به دن یمن تو » چه دردار  پدرم هم هم ایکو مدم ....  طور ...  نیاو

به زمان بچگ  ینداشاات ، اهال تیپدرم چون محله ها امن یالبته 
شتند و به هم یبرا یدر آهن هیکوچه  سمش بن  نیکوچه گذا خاطر ا
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و که ابتدا یدر یبعد ها شهردار بست کوچه دارشد و و  یر کوچه بود ر
شت ول سمش همون  یبر دا شم  یدر دار باق کوچها موند... من و داد

چه بزرگ شاااد نیا یفرامرز تو خاطراتمون تو میکو مام   نیا یو ت
و پسر حاج خانوم و چند ادمهیکوچه پا گرفت ..... خوب   که با برز

 [۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یم یباز کیها که حاال ازدواج کردند گل کوچ هیهمسا یاز پسر ها تا

و تو یو بچگ میکرد  ....« میکوچه جا گذاشت نیا یهامون ر
سمت ن سویگ وبرو  میسرش به  شت که نگاهش به ر رخ فرهنگ برگ

 دور .... یبود و افکارش غرق در گذشته ها
بدون نیا» تا  و گفتم  حاال خود من تو یر پدر بزرگم و  پدر و   نیا ی، 

سالها  میو ذره ذره اعتبار و آبرو جمع کرد میکرد یسال زندگ یمحله 
ش یکه آبرو برا ی.... تا بدون و داره که اگه نب دنیما حکم نفس ک شه ر ا

و م بیباغ ساا یمونه .... وقت یاش جا م نهیساا ینفس پدرم تو  یر
بوط به خسرو رس یپاراگراف ها به یخوندم وقت  شیو هر چه پ دمیمر

ردم ک یباز ساع یشاده بودم، ول ریهمه شاباهت متح نیرفتم از ا یم
شتم به پا نیخوش ب شم و گذا ساده که ممکنه پ هی یبا شابه   شیت

س یوقت یول اد،یب س ته باغ و خونه باغش یگل واریو د بیبه باغ   دمیر
صه ات  دشد که مر لیتبد نیقیشکم به  گهید  یتاز کهیکه منفور ق
جز  یآورد کس یخواست سر زن قصه م یکه دلش م ییکرد و هر بال یم

 ....!« ستیخسرو شوهر خواهر من ن
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 یهم مشاات ... قدر شیدر هم شااد و دسااتها شیاخم ها فرهنگ
بار بعد از وفقه ا  کوتاه ادامه داد: یتعلل کرد و دو

س » صبح باغ  شب تا خود الله اکبر  و خوندم ... جمالتت  بیاون  ر
ش یبه قدر وان و  صه دارم  یکردم هم پا یبود که حس م وایر دختر ق
و مرور م شیزندگ و هم به یخواب یکنم ....! شااوکه شااده بودم ب یر  ر

 اش همون برخورد اشتباه من جهیاضافه کن شد نت یفشار عصب نیا
 ینم خواستم بترسومنت ، ی... باور کن نم مادفتر انتشارات با ش یتو

ستم از   ی، ول یبا خودت ببر یبد یخاطره  یفرهنگ طیمح هیخوا
 دیشااه با یم شیمنطق یمغلوب خشاام و ب ی.....گاه گهید زادهیآدم
ود تر از ا یلیخ  نیا ستیبا یم یکردم ول یم یها ازتون عذر خواه نیز

و م وزم ر یحرفها ر بدم ....واقعا  حیهم توضا وزدم تا علت رفتار اون ر
 ...«خوام  یعذر م

شت ... نگاهش را  هیبه گردنش زاو سویگ سمت فرهنگ برگ داد و به 
و غرور مردانه  یعذر خواه یبرا نایقیدر هم او نشست که  یاخم ها یر

سر بلند لبخند م دهیاش را ناد د نوبت ز یگرفته بود ، حاال که غرورش 
تا برا کار نیا میترم یاو بود  نه  حال یم یغرور مردا  که یکرد ، در 

و یبود و لبخند اوچشمانش به   لبش گفت: یهم ر
مرد از  هیکه  یشااعوره آدمهاساات .... وقت شیاوج نما یعذر خواه »

و با همان شعور به  یم یکوچک تر از خودش عذر خواه کنه غرورش ر
وز خ یرخ م شه ... هر چند اون ر س یلیک  ییحاال با حرفها یول دمیتر
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قابل درکه .... من هم  یمنطق ریغ یرفتار ها دیکه زد وزتون  اون ر
که ه نیا یشااوکه بودم، ول یلیخ باور دارم  و  خدا  چیر  یب نایقیکار 

 ....« میخبر یوفقط ما ازش ب سیحکمت ن
سمت گ فرهنگ شت که او را با لبخند سویسرش به  رم نگاه ن یبرگ

به بودنش  یدختر با وجود ساان و سااال کم و ب نیکرد .... ا یم تجر
ند و مبلد بود خوب  مرد چگونه بر  کیدانساات با غرور  یحرف بز

 شد ... وستهیخورد کند .... لبخند او هم نرم و پ
 هشیهم ابانیاز او چشام گرفت و باز هم نگاهش را به خ یساخت به

ردن ک ادهیآن سو تر در حال پ یکه کم یشلوغ شهر داد و اتوب*و*س
 خسته اش بود ... یمسافر ها

کنم  یخواهش م یول ستین یشما شک یرخانوم درخشان در راز دا »
و هم درک کن تمیمن و موقع با دیر که دفتر چه  یخانوم نیا دیمن 

و به شاما دادند بب ودر  نمیخاطرات شاون ر و اگه الزم شاد با خسارو ر
وش کنم ... با و از ا دیر  دی، با ارمیب رونیب یخواب خرگوش نیخواهر ر

باشاام ...  ادهخانو یبه فکر آبرو  گهیهساات که م یمثل هیام هم 
وز تیمونه در نها یباالخره ماه پشاات ابر نم ود ،  ای ری، حاال د یر ز
سرو و کار ها ست خ و م ید خواد حرف  یشه و دلم نم یخالفش ر

ضا فتوح بون ها ب یحاج ر سر ز اهل محل که  نیو داماد نا اهلش 
و ب یعمر ش یما ر سند دهن به دهن بچرخ یم هیحا .... من  هشنا
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و ف نیساارو صاادا ا یشااه ب یتا م دیبا بدم متوجه  صاالهیموضااوع ر
 «....!؟ دیمنظورم که هست

صدا دهیخواب غم سر فرو افتاده اش لبخندش را مثل  یدر  فرهنگ و 
صدک ست باد پر داد و رفت .... نفس عم یقا ش یقیدر د ا جمله ت دیک

 اش را نظم دهد : یذهن یها
و درک م »  یشااما براراز  دمیکنم و بهتون قول م یمن شااماره ر

بته نزدم .ال یبه مادرم حرف یمونه من حت یم یمن باق شیپ شااهیهم
با دوسااتم در ا دارم .....  مانیاو ا یمورد حرف زدم و راز دار نیفقط 

و نم ست و غلطش ر  یبروآ دیکه نبا گهیمنطقم بهم م یدونم ول یدر
و لقلقه  گرانید وزمره مون قرار بد یفهاحر یر نم دو ی... البته م میر

و بدون  نیواو به واو خاطرات ا دیهم اشااتباه کردم و نبا من خانوم ر
شتم و اگه ا یم رییتغ ض زیپرده همه چ یقدر ب نینو و تو دانم  ینم حیر

و هم درگ شما ر شا ینم ری،ذهن  س دیکردم و  هم به ثمر  بیآالن باغ 
 ....«بود  دهیرس

ته نرم و آهس یشد ... صدا یپراز خواستن م سویبا هر کالم گ فرهنگ
شکلها ییبایاش به ز س ییو لطافت   یسمان مآ ی نهیبود که ابر ها در 

 یتاو برگشت که ساع دیساختند .... نگاهش به سمت مچ دست سف
او نگاهش را به در دم گرفت و  یآن بود و با صاادا نتیز یبا بند فلز

 ُسر داد : ریبه ز
قا »  امانمه .... و مادم یاز همکاران اداره  یکیخانوم  نیا یفتوح یآ
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 [۲۳:۱۱ ۰۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 دونمین مکه م ییتا اون جا یتلفن یو حت ستین یمیصم شونیبا ا رم

وز  یبار اومدن خونه  هیخانم فقط  نیزنند ا یبا هم حرف نم ما و ر
تا ازش برا ند  به من داد و  خاطراتشااون ر عد هم دفترچه  مانم  یب ر

فاده کنم ... م بدم ول یاساات و بهتون   دهیفا یب یتونم آدرس اداره ر
 «اس....!؟
به  بود سرش شیو حرفها سویگ یکه شش دونگ حواسش پ فرهنگ

 :دیو متعجب پرس دیسمت او چرخ
 «اس ....!؟ دهیفا یشه بشرسم چرا ب یم »
وانه  ینگاه مین سویگ وبرو خ یر  شد: رهیاو کرد و باز هم به ر
وز پ نکهیا یبرا »  نیمامانم متوجه شدم که ا یحرفها نیب شیچند ر

 «ه .... ر یشرکت نم گهینا معلوم استعفاء دادن و د یلیخانوم به دال
داد  هیکت مکتیو به ن دیکشاا شیموها انیبه م یکالفه دساات فرهنگ
با صدا  نگاهش به سمت او برگشت: سویگ یو

قا » به دال یفتوح یآ خانوم  نیدونم از ا یکه من هم نم یلیمادرم 
و بگ یپس نم ادیمخوشش ن و  شماره ش رم،یتونم شماره تلفنش ر ر

ش یداره ول شیموبال یتو نایقی ص میحر یبه هرحال گو صو هر  یخ
س ست ندارم ا هیک شکنم . ول میحر نیو دو و ب درس کنم آ یم یسع یر

و پ شونیا یخونه  ب دایر  ...«خبر بدم  هتونکنم و
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سرش و  شیرا گفت و از جا نیا سویگ شت  شد و فرهنگ هم پ بلند 
 .ستادیاو ا یقدم کیدر 
 ....«شه  یم رمیبرم، کم کم داره د دیاگه اجازه هست ، من با »

اش را برداشاات و ساامت  رهیونگاه خ دیکشاا یقینفس عم فرهنگ
 گذاشت و گفت: گرید
 «برسومتون ....!؟ دی.... اگه اجازه بد دیکن یممنونم که کمکم م »

ا احساسش ر یگرفت و پوسته  یحضور فرهنگ مکه از  یخوب حس
ه ب یبیکرد تا قبول کند، اما نه یداد ،وسااوسااه اش م ینرم نوازش م

 مودبانه جواب داد: یلیدل زدو خ ینا به جا یخواسته 
با یممنونم مزاحم نم » برم ،خدا  یساار راه کتاب فروشاا دیشاام 

 «حافظ...
شت با ضور ب یکه برا یاقیتمام ا صرار ن سویگ ستریح شت اما ا کرد و دا

 محترمانه گفت:
 ابونیحداقل تا اون سمت خ دی... پس اجازه بد دیلیهر جور که ما »
 «....!؟ رمیبگ یو براتون تاکس امیب
 تیخصبود و ش یمعقول شنهادیرا به هم فشرد ...خب پ شیلبها سویگ

گذاشاات بدون کل کل کردن و  یم شیبه نما یاو را به خوب یمردانه 
 جنباند: یسر لهیبقرو غن

 ... « دیکن یممنونم لطف م »
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و یرا گفت و فرهنگ با اندک نیا سااویگ  یفاصااله همراه او شااد از ر
شدند و گ یمانیس یجدول ها صدا سویرد   یب لشیزنگ موبا یبا 

به  دیایرا ب لشیبود تا موبا فشیحواس همانطور که ساارش داخل ک
را  ینیترمز ماشاا زیق یرفت که ناگهان صاادا یم ابانیساامت خ

و یو به آن دیکنارگوشش شن  جیفت و گپس ر یشد و قدم دهیکش شیباز
 نشایصورت ها یفرهنگ فرود آمد ... فاصله  ی نهیس انیو منگ م
ه فرهنگ ب ی دهیمعترچ و ترسا ینفس شاد و با صادا کیبه قدر 

 : دیخودش آمد و بالفاصله خودش را پس کش
ست کجاس ....  » ش کینزدمواظب باش دختر حوا بزنه  نیبود ما

 ....!«بهت 
سر  یالمک یو سر درگم ب جیقطع شد و گ لیوقت موبا یزنگ ب یصدا

ه ترمز زده بود گرفت ب شیپا یکه جلو یدیجنباند و نگاهش را از پرا
و برگشت و صدا ادهیسمت پ  : دیراننده را از پشت سرش شن یر

 «حواست کجاست مشنگ ....!؟ یهو »
و رفت که سااویگفت و به ساامت گ ییبا دساات برو بابا فرهنگ  یر
س شسته بود کنار پا ابانیکنار خ یمانیجدول  اهش را زانو زد و نگ شین
 :دیداد و کوتاه و زمزمه وار پرس یاو چرخ ی دهیرنگ پر یدر چهره 

 «....!؟ یخوب »
برداشت بانش تر کرد و کوتاه جواب داد: شیو لبها سر ونم ممن» را با ز

 ...«خوبم .
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 ینار پارا ک فشیبرخاست و ک شیبه زانو گرفت و از جا یدست فرهنگ
 گذاشت و گفت : سویگ
 ...« رمیجا تا من برم برات آب بگ نیهم نیبنش»
 جنباند و به رفتن فرهنگ نگاه کرد ... یحرف سر یباز هم ب سویگ

فر دیبا خب آموزش و دوره ، چتر باز  یگفت.....! ب یم نیبه خودش آ
س یشده بود که راه و ب یقهار فراخ فرهنگ  ی نهیراه بدون چتر در 

 آزاد داشت .... یسقوط
سا یفتوح فرهنگ سش بود و نا  یاش مثل چتر هیکه  سا سر اح بر 

 شد ....! یپر رنگ تر م شیخواسته هر دم برا
**** 

 [۰۳:۴۳ ۱۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ه ک سااویگشاات و گخنک بر  یکوچک آب معدن یبا دو بطر فرهنگ
شده بود پ یحاال قدر ست یپا شیحالش بهتر  ست ، د به  یاو برخا

ته بود را که به سمتش گرف یآب ی، بطر دیاش کش یخاک یپشت مانتو
 .... دیاز آن را نوش یکوتاه گرفت و جرعه ا یرا با تشکر
صله گرفت وچند جرعه ا فرهنگ ش یهم دو گام از او فا  یی، گو دینو
آب  یافتاده بود را با خنکا انیکه به غل یخواستند احساسات یهر دو م

 تر کنند ....! ریرق یقدر
را  فشیکه خم شده بود تا ک یبرگشت و در حال سویبه سمت گ سشس
و  بر دارد گفت: نیزم یاز ر
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و شکر به خ »  «....تا خونه برسومنت  میبر ایگذشت ،ب ریخدا ر
شوق م یبا هر جمله  سویگ شوق رها شد  یاو پر از  ست مثل  در

 یقیدر آساامان ، همان قدر بکر و تازه ....! نفس عم یکردن بادبادک
 افکارش کرد و جواب داد: نیگزیجا
د .... شاا یم لیحواساام پرت زنگ موبا دیکردم نبا یدقت یب یلیخ »

 ...« رمیشم خودم م یممنونم ،مزاحم شما نم
سمت گ یدلش ب یاما دل تو فرهنگ ....! دزیبال و پر م سویقرار به 

ست یشد و گوشه  کیچند گام به او نزد ه را گرفت و همانطور ک نشیآ
 کرد گفت: یاو را با خود همراه م

راه با کوچه هی ی، دفتر انتشااارات سااتین یزحمت میبر ایب » در دار  چهار
و م  ....«دفتر  رمیرسونم و بعد م یفاصله داره ، شما ر

را پشت  اش یکرد خوشحال یوسعلبش به سمت باال کج شد  ی گوشه
به قول مامان بزرگ گالب کور از  یپرده  قار و متانت پنهان کند،  و

...! آن هم از نوع چشاامان  نایخواد ....؟ دو چشاام ب یم یخدا چ
 .....! یفرهنگ فتوح یرایگ

 یرفت ، اما دساات و پا یاز ساار و کول افکارش باال م طنتیشاا
و یرا بساات ، لبخند طنتشیشاا  یش نشاااند و با تشااکرلب یمحو ر

 کوتاه همراه او شد ....
* 
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ش سف ستیدو هیفرهنگ  نیما شش هاچبک و  رنگ بود که  دیو 
و یکهنگ یچندان هم سرو حال نبود و بو  .... دیبار یم شیاز سرو ر

 یو دلچسااب نیریشاا ییمردانه که بو یعطر ن،یباز کردن در ماشاا با
 یحرف و کالم یزد به اسااتقبالش آمد ....ب یداشاات و در هوا پر پر م

دستان تب دارش گرفت و  انیآب را م یخورده  مین ینشست و بطر
به پا بود آن  یته دلشااان ولوله ا یگریهر دو ساارخوش از حضااور د

 ....! دایسرش نا پ
صله  کیموز ضا جار یتمیشان را پر و با ر نیب یفا د ش ینرم در ف

 ییفرهنگ گرفت ،موها یمردانه  نگاهش را از دسااتان سااوی..... گ
و یمثل مخمل یمشااک آن  نتیبود و ز دهیدسااتانش خواب ینرم ر
 که به چشاامانش ییبود ..... و از آن جا یمشااک یبا بند چرم یساااعت

ش سمت  سرش را به  شت  برگرداند و باد خنک کولر  شهیاعتماد ندا
 یو عطر خوش فرهنگ را به مشااامش م دیچرخ یدساات و دلباز م

 رساند....
 «.....!؟یبهتر »
شد و به او نگاه کرد،  یفرهنگ به آن یصدا با سمت او کج  سرش به 
بودن  نیاز دلنش یزیاش چ ینیب یداشت و قوز باال یرخ مردانه ا مین

 کرد .... یچهره اش کم نم
باره به ساامت مخالف  شیدسااتها را درهم گره زد و ساارش را دو

 چرخاند و جواب داد:
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ست و  یکی.خدا رحم کرد ، وگرنه معلوم نبود کدوم ممنونم .... » از د
 ...!«شد  یم بشونینص یپام شکستگ

و یب ینرم ،مثل پروانه ا یلبخند ست و ن یقرار ر ش  ینگاه میلبش ن
ه بود ک یکه حواسااش به موتور یانداخت و در حال سااویرخ گ میبه ن

 مقدمه گفت: ی، ب دادیم راژیمهابا و یکنارش ب
و شااروع نکرد یرمان تازه ا » و  سی، ساال یدار ی...؟ قلم خوب یر

وان م  یشاه ب یکه خواننده مجبور م یجور خاصا هی.... !  یساینو یر
 پخته و یلیکار خ نیاول یجادو ...!برا هیاراده همراهت باشااه ، مثل 

 «خوب بود 
 ..شد . ریها به داخلش سراز یلبخندش عمر گرفت و خوش سویگ
و بذارم به پا نیا »  «دل خوش کنک....!؟ فیرتع هی یر

و شیکه خنده ها یدر حال فرهنگ ه دانه ب شیلبها یاز ته دل بود و ر
 نشست جواب داد: یدانه م

 یدار یبخو یلیشما نگفتم .... قلم خ یدلخوش یبرا دینه باور کن »
و م بیو اگه خوب نبود من همون فصل اول ، باغ س  یبستم و م یر

شن نم تیوقت ماه چیو ه دمیخواب یرفتم م و سرو برام ر شد  یخ
»!.... 
شده بود دلش م حاال صحبت باز  سر  ست فکر یکه   را که در یخوا

و یسرش جوالن م شاند و عاقبت دل به در یداد را ر بانش بن و  زد ایز
 :دیپرس
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قا »  یلکنم. و یکه دارم دخالت م دیخواد فکر کن یدلم نم یفتوح یآ
و در جر دیکن یفکر نم  «....!؟ دیبذار انیبهتر باشه پدرتون ر

 پر زد و سرش را نرم چند بار تکان داد : لبخندش
باشااماساات ول » له حر  با یب خانوم حرف بزنم و  نیبا ا دیاول 

بفهمم  دیکنم ،با تیتونم قصاص قبل از جنا یمطمئن بشم .... نم
و انجام داده ....؟ و آ نیکه خسرو واقعا ا سند و  نیا ایخال فها ر خانوم 

نه و ک یکار م ینه...!؟ از اون گذشااته قلب پدرم با باتر ایداره  یمدرک
و بکنم ... مادرم هم زن احساااساا راعاتم سااتیبا یم و  هیحالش ر

 مطمئن شدم با برادرم مشورت یوقت ی...ول رهیگ یم یآن یها میتصم
 ...« میبرس یراه حل منطق هیکنم تابه  یم

 یرفح گریرا گفت و غرق افکارش شااد و تا مقصااد د نیا فرهنگ
شانیب شد .... و عاقبت  ن در  دوتا کوچه باال تر از کوچه یکیردو بدل ن

و به گ  گفت: سویدار متوقف شد و ر
ست ن کمیخانوم درخشان  » شتم در هل ا ستیباالتر از کوچه نگه دا

و با هم بب سبه ما ر سوء تعب ییو خدا ندیمحل و ک شون  یرینکرده  برا
 ، ممنونم ک ادیب شیپ

 [۰۳:۴۳ ۱۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شما آدرس  ی.... من منتظر م دیاومد ه  نیشماره تلفن ا ایمونم تا 

و پ  ...«دیکن دایخانوم ر
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و سویگ شکر کوتاه کرد و دستش را ر شت و رهیدستگ یت قصد  در گذ ا
 :به سمت او برگشت یفرهنگ به آن یشدن داشت که با صدا ادهیپ
 ....!«لحظه  هیخانوم درخشان لطفا  »

 عبور داد و یدو صااندل نیداد و دسااتش را از ب هیبه کمرش زاو سااشس
شت و دو تا کتاب ار آن ب یچرم فیک سمت  رونیاش را بردا آورد و به 
 محو کنج لبش گفت: یگرفت و با لبخند سویگ
 ستی..... خوب ن دیاومد رونیب دنیکتاب خر یبه هوا دیگفت ادمهی»

خال تازه خر نیا دیبرگرد یکه دسااات  و  ها ر تاب و فرصااات  دمیک
و هنوز پ شون ر سش م دایخوندن شه بعداً پ ستتون با  ینکردم، امانت د

 ....« رمیگ
و ییها هیاراده در هم گره شده بود ....مثل سا یب شانینگاهها  یکه ر

و ایح یشااوند.... عاقبت فرهنگ دل کندو پرده  یهم ادغام م  یر
هسته تعلل آ یاز اندک هم بعد سویچشمانش انداخت و چشم گرفت ،گ

 و کوتاه زمزمه کرد :
 ...«گردونم  یبهتون برش م یجور هیخونم و  یممنونم .... م »
فرهنگ به جا گذاشت ، عطر  یرا برا اسشیعطر  یرفت .....ول سویگ
 داد... یعشر م یکه بو یاسی

 [۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
داشاات ... و تنگ  یخاصاا ییها در کوچه در دار حال و هوا تابسااتان

و نیغروب ، هم و بنه اش را از ر فتاب بار  یجمع م اطیح وارید یکه آ
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 یات م ینیب رینم خاک ز یکرد ، وقت آب دادن به باغچه ها بود بو
ست تا نفس دار یو دلت م دیچیپ ش یخوا را که  یعطر ی، نفس بک
 داد....! یم یزندگ یبو
سا نیگالب خانوم ا یبرا شت شیها هیکوچه و هم  بود دل خواه یبه

هر  یبود که دوشنبه  نیو کهنه داشت و آن ا یمیقد یرسم هی....! که 
ه به ک یظهر تابسااتان ساااعت لولهیبعد از ق هیهمسااا یماه خانوم ها

از  یکی ی،خانه  یتر بود به نوبت و چرخشاا کیعصاار نزد یخنکا
سا یها جمع م هیهمسا کردند و کنار  یپهن م اطیدر ح یطشدند و ب

ر گفتند و گل ت یبعد از ظهر گل م یچا نیهندوانه وکاهو سااکنجب
 شنفتند. یهم م
هم به جمع آنها اضافه شده بودند و دوره  سویگالب خانوم و گ امسال

بانیها بود وم یفتوح یماه خانه  نیا  خانوم .... زیمهرانگ ز
به ا یخانوم دل تو گالب ود تر  چه ز که هر   یدوره  نیدلش نبود 

سر و شود و ر اد د یم یینو یرنگش را که بو یا روزهیف یزنانه ملحر 
و و  خیگره ب کیسرش انداخت و  یر  شد و گفت: یگل هیآن زد و ر
ود تر بر سویمادر برو گ یگل » صدا کن ز و هم  و  میر شته دو قدم راه ر ز
 ....«ما باشه  یخونه  ندهیآ ماه ی....! ان شاالله دوره  میبرس رید
و یهمه شااوق و ذوق مادرش لبخند نیاز ا یگل جان گرفت و  شیر

و به  یرفت و سرش را از ال سویبه سمت اتاق گ در به داخل کشاند و ر
و زانو ر  تخته نشسته و مشغول کتاب خواندن بود گفت: یاو که چهار
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 .....«...؟ پاشو آماده شو یای... مگه تو نم سویگ »
 یزنانگ یبو شانیزنانه را نداشت که حرفها یدوره ها نیا ی حوصله

داد  یهم م ییایح یب یکردند که بو یم ییپچ پچ ها یداشاات و گاه
زنانه که به  ینه آن قدر که ساار از حرفها ی....! خب فضااول بود ول

کتاب  یدل از پاراگراف ها ی....به سااخت اوردیخورد در ب یدردش نم
از  یصاافحات آن قرار داد و طره ا نیرا ب بکتا یگرفت و نشااانه 

فرار کرده بودند را به پشت گوشش جا داد  شسیکل ریرا که از ز شیموها
س ستیو با  سو رکانهیکه خاص خودش بود ، ز یا  رایمس یحرف را به 

 را پشت سرهم قطار کرد . شیکشاند و جمله ها
چقدر باحاله ....در  یدون یگرفتم نم دیکتاب جد هیمامان صاابح  »
ها نیکه از ا یدون یم امیمن نم یثان نه خوشاام نم یدوره   ادیزنو

صابر یکه اون دفعه هم خونه  یدی....د  ومدمین یهمکارت خانوم 
و م ی... ! همون مهمون شاکر گمیر شده  یکه خانوم  ستخدام  تازه ا

با یبود و تو ودر  دتهایدنبالش، یبر یو مجبور شااد یدمون یسااتیر
 « ......؟
 :دلسوزانه گفت یمظلوم به خود گرفت و با لحن یا افهیق سشس

ه نکنه خون گمیاداره ....؟ م ادینم گهی،د یدسات تنها شاد یلیخ »
ه دوره زمونه کار ب نیا یتو یدوره که اسااتعفا داده وگرنه ک یلیاش خ

و از دسته م یخوب نیا  «.....!؟ دهیر
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 یگوشااش به پرحرف کیداد و  یخانوم نگاهش را در اتاق چرخ یگل
بط و ب یها بط گ یبا ر که  به گالب خانوم گرشیبود و گوش د سویر

 حواس جواب داد: یزد ب یم شیمسلسل وار صدا
هم دور نبود غرب تهران  یلیکنم ... خونه اش خ ینه بابا فکر نم »

 ...«کنه  یم یزندگ
شن یوقت سویگ شهرک را  سم  ست بشک یدلش م جانیاز ه دیا ن خوا

اش را  یبزند و بر ساار کوچه در دار پرواز کند ... اما خوشااحالزنان بال 
اش  یمامان گل یشاال و وارفته پنهان کرد و با صاادا یپشاات آهان

 حواسش به سمت او برگشت:
وشن کرد سویگ » و ر و بکش یحواست باشه چراغ اتاقت ر  یپرده ات ر

 ....« میسر گاز هم باشه تا برگرد یدرضمن حواست به غذا
و یرفتن مامان گل با به کمرش داد و در دل  یتخت بلند شد قر یاز ر

فر» به خودش گفت:   یقه اعال یشااگیکه به هنر پ فیدختر ح نیآ
پ یندار  ....!« یشد یم یخوب ی شهیوگرنه هنر
مام و کمال مهمان چهار چوب  به فت پرده را ت ساامت پنجره ر

بع یپنچره  رده را پ یدرو ق ستادیآن ا یشکل اتاق کرد و گوشه  یمر
راه که هم دیو فرزانه را د دیداخل کوچه کش یهول داد و سرک یبه کنار

قواره اش مهناز کنار در  یخانوم و خواهر شوهر ب دیمادر شوهرش ناه
و  گفت یخانوم به آنها خوش آمد م زیو مهرانگ دبودن سااتادهیا اطیح
د .. رنب یکنند و به داخل نم یرا کول نم شانیدانست چرا حرفها ینم
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شد و  یبعد مامان گل یقیدقا ضافه  شان ا و گالب خانوم هم به جمع
 داغ داغ شد ... یبازار احوال پرس

س سویگ سو ریم سمت  وز از تیینگاهش به  شت که در ر  فرهنگ برگ
 رنگش داخل خانه مشخص نبود ...! دیتور سف یپس پرده 

پرده را رها کرد و به سامت تختش  یاش داد و گوشاه  ینیبه ب ینیچ
را که به همه جا تسلط داشت  یمقر فرمانده نیرفت .... محال بود ا
 را از دست بدهد .....!

**** 
ش نیخانوم ها ا یبرا  ونیقاآ ستیبا یم یبود ،ول نیمجلس زنانه دلن

و بنه شان را جمع م رفتند  یم رونیب یدوساعت یکردند و برا یخانه بار
 راحت باشند.....تا خانوم ها 

ست  فیبا عجله ک فرهنگ شت و با نگاه ید و فر یچرمش را بردا
و به خانوم ها و هیهمسااا یافتاده ر تخت کنج  یکه چادر به ساار ر

شان به راه بود ،ا اطیح سته بودند و بگو و بخند ش سالم و ستادین  یبا 
شدن از ح ییکوتاه و خوش آمد گو  را داشت اطیکوتاه تر قصد خارج 

 : دیپرس یکه م دیاش را از پشت سر شن یمامان مهر یکه صدا
 خ یگل »

 [۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «....؟  ومدیجون ن سویچرا گ انوم
 :بود گفت نشیخانوم هم که از قبل جواب حاضرو آماده در آست یگل
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رد ک یکم حال ندار بود ، سالم رسوند و عذر خواه هی سویشرمنده ، گ »
 ....«رسه  یخدمت م گهید ی،انشاالله دفعه ا

شن فرهنگ صدا یحرف در آهن نیا دنیبا  سرش یتق یرا با  شت   پ
ست و قدر سمت  هیبه گردنش زاو یب شد ونگاهش به  و به باال  داد ، ر

 لب گفت : ریو ز دیچرخ سویپنجره گ
 «....؟یدختر ... تو که صبح خوب بود »

سو فقط ست به و سر کوچه توان د و با تلفن نکردن غلبه کن یسه تا 
شماره  یحرص در حال شت ز یم سویگ یکه به دنبال  رغر لب غ ریگ

 گفت: یکنان با خودش م
سمون یالحر که بال » شد یبرات....! اومد یلقب برازنده ا یآ  یو 
و یش یجونم و مدام چتر م یبال  ....!«و فکر آدم  الیخ یر

 .... دیچیگوشش پ یممتد زنگ تو یکرد و صدا دایرا پ شماره
**** 

س دیپر شیها از جا دهیفرهنگ مثل مار گز یشماره  دنید با  خیو 
شست ....! و دلش مثل آب  نییپا یشود هور ریسراز ریکه از باال به ز ین

و شیها یو شتاب زده چتر ختیر  و چشمش امتداد ینیب یرا که تا ر
قدر دایپ عد از تعلل یکرده بود  تاه دکمه  یپس زد و ب م یکو اس را ت

 فشرد :
قا »  ....« یفتوح یسالم آ
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قا ، بقال لیاسماع یبود برا دهیکه حاال به سر کوچه رس فرهنگ سر  آ
نرم  یمثل مخمل سویگ یخم کرد و صدا یکوچه به نشان احترام سر

را زد  ریرفت و دزدگ نشیرا به نوازش گرفت به سمت ماش شیگوش ها
و فشیکه ک یو در حال ش یم یصندل یرا ر سگذا  ریمع یت بعد از نف
 گفت:

 ....« ریسالم عصرتون به خ »
گرفته  تماس یشاکر رایآدرس سم یکه فرهنگ برا نیبه تصور ا سویگ

و نی.... نشااانگر را ب تخت  یکتاب گذاشاات و آن را بساات و از ر
 برخاست و شتاب زده گفت:

قا » شغول تحق دی....باور کنیفتوح یآ ستم به مح قاتمیمن م ض ه
 ....« رمیگ یبه آدرس برسم با شما تماس م نکهیا

با صاادا فرهنگ مد و رد فیخف یپق یخنده اش  از  یبه پرواز در آ
و را با  شیخنده ها یلبش به جا گذاشاات ... و به سااخت یخودش ر

 آب دهانش فرو داد :
تون گوشش خیکه از ب یخانوم درخشان به خاطر اتفاق صبح و خطر »

و ب و بخواه قتشیشرساام ....حقرد شااد زنگ زدم تا حالتون ر ه ب دیر
 و از مادرتون دیاوردین فیتشاار یمتوجه شاادم که مهمون یطور اتفاق

 ....!« ستیکه حالتون خوش ن دمیشن
ا کند ت انیدانساات منظورش را چگونه ب یسااکوت کرد و نم فرهنگ

خط ته  یهم آن سو سویو گ دیکش یقیمودبانه باشد ، کالفه نفس عم
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کرد با هوش تر از آن بود که منظور او را  یم ته دلش چند حبه قند آب
نقطه  هیخواند و آخرش را هم  یمتوجه نشااود و نگفته ته حرف را م

شت .....معن یم صبح» بود  نیحرف فرهنگ ا ی ساده یگذا  تو که 
 .....!« یامدین یو به مهمان ینبود پس چرا طاقچه باال گذاشت تیمرگ

کرد در قالب خانومانه  یرا پس زد و آب دهانش را فرو داد و سع افکارش
ود :  فرو ر

قا » و بخواه قتشیخوبم حق یفتوح یاز لطفتون ممنونم آ من  دیر
 ییندارم و مامانم هر وقت من جا یا ونهیزنونه م یدوره ها نیبا ا

ه گه ک یبه صاااحب خونه برنخوره م نکهیا یرم برا یهمراهشااون نم
و خدا  ی....ول سااتین حالش خوب سااویگ وقت به مادرتون  هیتور
 ....«ها  دینگ یزیچ

گاه به  نیا دنیبا شاان فرهنگ  یمهناز افتاد که پا ادیحرف نا خود آ
وصاال فرزانه .....!  نهیها بودو مثل ساانجاق ساا یمهمان نیثابت ا

قت خواب باز هم مهمان  سااویگ یدر جمله ها دهیصاادا لبخند را 
 کرد و کوتاه جواب داد: شیلبها
حت حرف التونیخ » که راحت ینم یرا  گهی...د دیزنم ... هر طور 

 ...« ریشم عصرتون به خ یمزاحمتون نم
صال دلش م یحرف م شتریب یاگر او کم خب  یزد راحت تر بود ....! ا

صدا ساعت ها فقط  ست  شنود اما به اجبار با لحن یخوا ه ک یاو را ب
 د گفت:باش یعاد یلیداشت خ یسع
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 ....« ریممنونم عصر شما هم به خ »
با یکه قطع شااد فرهنگ پراز حس ها تماس را به  لشیخوب مو

و رود اما ب ابانیکنار دستش گذاشت ، راهنما زد تا به دل خ یصندل یر
صدا شت و پ لشیموبا امکیپ نگید نگید یبا  باره آن را بردا  امیدو

 کرد:اش لبخند ش را دندان نما  یبا تمام سادگ سویگ
ضمن ب دایپ ریآدرس دق هیکنم تا آخر هفته  یم یسع »  یراکنم . در

 .«هستم  یکتابها ممنونم امانت دار خوب
و شیبار موبال نیا  کنار دستش پرتاب کرد و با خودش یصندل یرا به ر

 زمزمه وار گفت:
و پ سااتین یزیجونم ... دو تا کتاب که چ یبال » ه ب شااتیدلم ر

 ....!«امانت گذاشتم مواظب دلم باش 
شهر زد و راه شهیهم ابانیرا گفت و به دل خ نیا فرهنگ  یشلوغ 

 . دانست حرف بزند یکه م یشد تا به شرکت فرامرز برود تا با او از زار
**** 
ست م شیفرهنگ از جا دنیبا د فرامرز شش را  زیبرخا را دور زد و آغو

وانش جا داد و سااشس قدر انیباز کرد و او را محکم م فاصااله  یباز
 گرفت و مسلسل وار گفات:

 نیچه خبر ...؟ از ا یکرد رمیغافل گ یپساار حساااب یخوش اومد »
 «حالت چطوره ...!؟ نمیبب نیبنش ایطرفها ....!؟ ب

و یبه شانه  یدست فرهنگ  مبل نشست . یفرامرز زد ور
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و شاکر الهه چطوره ....؟ کم پ »  امیسار ب هیگفتم  ییدایخوبم خدا ر
 ....« میبزن یگش هیو با هم  منتیبب

 را خاراند و جواب داد: شیشستش ابرو  یبا گوشه  فرامرز
ب »  کم هیچند وقت  نی.... شرمنده ا یالهه با خانواده اش رفته دو

 [۰۵:۱۹ ۱۴.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
م حرف زد یم سر بزنم، صبح با مامان مهر ایشلوغ بود نشد ب سرم

سرو  ی... !؟مامان مهر هی.... ناقال خبر  ییزهایچ هیاز مهناز خواهر خ
 «گفت مبارک باشه ....!؟ یم

و  یاسفارش چ یرا گفت و به سمت تلفن رفت و به منش نیا فرامرز
را پس  شیبود و حرف ها ریداد. اما فرهنگ آن قدر افکارش درگ کیک
 ی جمله یمتوجه  ابدیب شیجمله ها یبرا یکرد تا آغاز یم شیو پ

شد و عاقبت م سردرگمش  یجمله ها انیآخر فرامرز در مورد مهناز ن
 گفت: دادیم هیکه به مبل تک ید و در حالیبه پشت گردنش کش یدست
حرف  یخوام راجع به موضوع یتا سرت خلوته م نیبنش ایفرامرز ب »

ه ات اومدم خون یدونستم الهه رفته مسافرت وگرنه شب م یبزنم ، نم
..». 

 دیخواهد از مهناز بگو یکه م نیتکان داد و به تصااور ا یساار فرامرز
وبرو  نشست و سرتا پا گوش شد ... شیر

خسرو  ببرد از سویو صاحبش گ بیاز باغ س یبدون آن که نام فرهنگ
که از  نیدرشااتش و ا زویر یگفت ، از خالف ها شیها یو پنهان کار



wWw.JustRoman.iR  302 

 

که نم هی ریطر فاش شااود متوجه ا یدوساات  نامش  هد   نیخوا
د ش یفرامرز کور تر و کورتر م یموضوع شده و با هر جمله گره ابروها

... 
 شیو از جا اوردیفرهنگ تاب ب یجمله ها ینتوانساات تا انتها گرید

و به خ یبرخاست و به پشت پنجره ا  یباز م شهر یباال یابانهایکه ر
 داشت رفت یدنید یشد چشم انداز

ستها و صدا بیرا داخل ج شید که خط و  ییشلوارش فرو برد و با 
و  یاز اعماق حنجره اش ببرون م یزد و به سخت یآن موج م یخش ر

 آمد گفت:
باور م » و  و نم یراه حرف یوقت ب چیکنم چون ه یحرف هات ر  یر
ساب فتوح نیپس با ا ،یزن شون کاله رفته ....  یح سر ها تا ِخرِخره 

و بگو ، دلم خو رتیغ یمنه ب شبخته ..... ! نگو ر شه که خواهرم خو
و در م یلوط ینامرد که ادا نیا  گهید یو بند شاالوارش جا ارهیها ر

 ....! « میرشل شده و ما خبر ندا
آن لم داده بود بعد از  انیم یخونساارد که غم یبا همان صاادا فرامرز
 نفس ادامه داد: کیتعلل به قدر  یاندک
به ه » گه دار  تا  یکس حرف چیداداش فعال دسااات ن کم  هینزن 

و جمع و جور کنم و پول دستم ب وبرخودم و ر  .....!« ادیدور
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و شیابروها فرهنگ گاه ر برخاست ، به  شیهم افتاد از جا ینا خود آ
سع یسمت پنجره رفت و در حال صدا یم یکه  رادر ب یرا برا شیکرد 

 :دیبزرگترش باال نبرد پرس
بط » ضآ هیداره ...!؟ خواهرمون با  یچه ر کنه  یم یداره زندگ یدم عو

تا خالف ر از اون  یکی*ا*ن*ت یو درشااات داره و خ* زیکه هزار 
و  ادیپ یراه هی....! اومدم تا با هم  غهیت یلبه  یهاساات ، آبرومون ر

 «.... !؟  یچ یصبرکن .....! برا یگی،اون وقت تو به من م میکن
ل زد : دیبه سمتش چرخ یبه آن فرامرز  و به چشمان او ز

صد م شیمنه احمر چند ماه پ نکهیا یبرا » شت  سر ونیلیه و از خ
بده  هیسرما شیخواست افزا یم کمیکه شر نیا یقرچ گرفتم ... برا

و تو یو نم بکنم و بهش بگم چشم  بمیج یتونسااتم دسااتم ر
پاش ها ختیکه ر نیا ی....! براهیخال ج داره ... برا یو  هه خر  یال

ستم ز نکهیا ست و ازم  غیت رید سرو  برات یخوا یچک داره ، باز مخ
 «....!؟ هیکاف ایکنم  فیرد نکهیا یبرا

....! مات  دیسوت مغزش را در َدم شن یرقم صدا دنیبا شن فرهنگ
هان ن ریو متح ها مهیبا د که رگ ل زد  به برادر ش ز گردنش از  یباز 

 الصیمتورم شده و از چهره اش خشم و است تیشدت خشم و عصبان
 ....دیبار یم

سمت م یقدر فرامرز صله گرفت و همانطور که به   یبر م زشیاز او فا
 اد :د انیفرهنگ پا رتیآرام اما خش دار به بهت و ح ییگشت با صدا
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ود تر متوجه م یا » ذار گرفتم ،ب یشدم تا پول ازش قرچ نم یکاش ز
و پ شیمن فعال پ یرتیغ یب نیا فرزانه  شیخودمون بمونه ، حرفش ر

و از خساارو و حاج رضااا باز نکن تا م ن پول جور کنم و چک هام ر
و و چک هام ر فتهیکنه ساار لج ب یترساام نامرد ی... م رمیپس بگ

 .... «ادیمن مجبور بشه کوتاه ب طربذاره اجرا و فرزانه به خا
و شیرفت دسااتها زیناباور به ساامت م فرهنگ آن گذاشاات و  یرا ر

 به جلو خم شد : یقدر
به  دیکه من متوجه نشاادم نبا یشااد بهیهمه غر نیا یداداش تو ک »

شده  هبیقدر برات غر نیا ی....!؟ حاجیگفت یمن که برادرت هستم م
 «....!؟
و فرامرز  : دیکوب زیم یدستش را مشت کرد و ر

شد بهیمزخرف نگو غر » ضا  ین ضع قلب حاج ر .... خودت که از و
باتر یدون یو م یبا خبر تا ج یم یکیکنه و  یکار م یبا   یا مزنه و دو

و یبهش م یونه ....! چم صال مگه  یگفتم که غم ر شه ... ا دلش بار ن
ساد نیبا ا ست کمکم کنه ....!؟  یبازار کتاب و چاپ خونه م یک تون

وز پ گه چند ر ته بود شیخودت م تان برا ینرف  دیخر یشااهرساا
و جور کنه و دست از پا  یدستگاه دست دوم و حاج نتونست پولش ر

 «....!؟ یدرازتر برگشت
سکوت بلع فرهنگ شمش را همراه  صله گرفت و به  زیو از م دیخ فا

و به شهر رفت ،سرش پر بود از افکار درهم و برهم و  یپشت پنجره  ر
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کرد داخل  یفاصااله داشاات ..... و حس م یتا مرز انفجار تنها قدم
ماق گذرد به اع یافتاده است و که هرچه م یبه نام خسرو ساالر یگرداب
 .....ودر یفرو م شتریآن ب
 [۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وال به ر شاهیمثل هم زیکوچه در دار تا پنج شانبه همه چ یاهال یبرا

وزمرگ قا ریکه مد نیشد تا ا یم یها ط یبود و ر ش یکوچه که آ  یریم
 گذاشت.... یاضطرار یجلسه  کیبود 
 یها هیهمسا یدر خانه  یاهال شتریب ییآشنا یجلسه برا نیقرارشد ا و

تا در مورد  یخانواده  یعنی د،یجد  کیدرخشااان ها برگزار شااود ،
س شت و البته  شمئز کننده نه چندان در ا رنگ که چند ت اهیموجود م

خورد صاحبت  یوحشاتناک دارد و دو شااخاکش در هوا تاب م یپا
 کنند .....!
شره شب ب یموز ی ح صفه  شب و ن سر از حمام و ز یکه و   ریاجازه 

ششز خانه در م خچالیو  نتیکاب ه خانوم ها ب غیج دنشیآورد و باد یآ
ود و دمشا یهوا م قا ییر  شود ....! یم یبه دنبالش راه ونیآ
و هم همراه حاج  خانوم ها همراه همساارانشااون جفت آمدند و برز

 یخانوم هم پا زیشااد و فرهنگ ، حاج رضااا و مهر انگ یخانوم راه
سه ها بودند ..... البته فرزانه نیثابت ا خانه  هشیهم که مثل هم جل

سر رفتن با آنها راه یپدرش مهمان بود به بهانه  ی صله  د ش یحو
.... 
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خوش عطر و بو  یخوش تراش بلور را پر از چا یاسااتکان ها سااویگ
خ هم برا یغنچه  کیکرد و  سر ون آن انداخت ....  نییتز یگل  در
که کوتاه و اما  دیشاان یخانه م ییرایفرهنگ را از پذ یمردانه  یصاادا

و صااحبتش با  دارید نیداد و بعد از آخر یجواب م نیو ساانگ نیمت
وز دوشانبه ب فقط نزده و یبا او حرف گریگشات د یم رفرهنگ که به ر

ش یچند بار شه  یداده و دزدک شیها طنتیدل به  پرده او را  یاز گو
دنج  یگوشه ا اهویخواست دور از ه یزده بود....! و چقدر دلش م دید
 کند .... شیتماشا ریدل س کیو  ندیشبن

و حاال سالن نه چندان بزرگ خانه ر سته و به  یفرهنگ در  ش مبل ن
ها بود  حهیغالب به تمام را شیعطر او برا یبو یطرز شااگفت آور

واند ت ینظر هم نم کی...! چیکه ه ریدل س کیدانست که  ی....! و م
 نگاهش کند ....!

ش یقیعم نفس سش یکه ب جانیتا به ه دیک سا سر و کول اح  پروا از 
ششزخانه خارج ینیرفت غلبه کند و سشس س یباال م شد  به دست از آ
و به جمع سالم گفت. ییخانومانه با صدا یلیو خ  رسا ر

ش خانوم سته بود با  ی هیهمسا یریم ش سر کوچه که کنار همسرش ن
بلند  یبا صدا انیو چشم ابرو خوش تراشش ،ماشالله گو سویگ دنید

 و به گالب خانوم شد :گفت و ر
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و پنهون کن نیا دیگالب خانوم حر دار » .... ماشااالله  دیماهتون ر
و از حاج خانوم شاان فشیباره ....تعر یاز وجناتش م یخانوم  دهیر
 «بودمشون .... خدا بهتون ببخشه... دهیتا به حال ند یبودم ول

و تیاز ساار رضااا یخانوم لبخند یگل لبش جان گرفت و گالب  یر
 شیتوانست جمع کند تعارف ها یلبخندش را نم یخانوم که از خوش

ست و پ سویگ دنیتاب د یو ب دیشن یکرد و فرهنگ م فیرا رد  یاد
شمش را زنج و با ب ریدل و چ سر بر ندارد ...اما برز حو م ییپروا یکرد تا 

 .... دیدرخش یکه از لطافت م یبود و پوست سویچشمان گ
شروع کرد و وقت یچا ینیس سویگ به  یرا چرخاند و ابتدا از بزرگتر ها 

له  ریتشش قلبش را ز دیفرهنگ رساا  یحس م شیگوشااش ها یال
گ فرهن یبود و دستان مردانه و پرمو یچا ینیکرد..... نگاهش به س

 .... دیدرخش یمچش خوش م انیاش که م یمشک یو ساعت چرم
بلند نکرد، تا به  اسی یتاب صاااحب بو یب فرهنگ شااد اما ساار

را با تشااکر  یخواهش دل جواب دهد و به ساارعت اسااتکان چا
 یبهادل ش یخنک که تو یمیمثل نس سویبرداشت .... و گ یکوتاه

وحت را جال م  یآقا یدهد از کنارش گذشاات و با صاادا یتابسااتان ر
 .... دینگاهش به سمت او چرخ یریمش
جازه  » خانوم و خ یبا ا و  شااونیمجدد خدمت ا مقدم ریگالب 

و شااروع کن یخانواده  همه در  قتشی. حقمیمحترمشااون جلسااه ر
با گرم شدن هوا سوسک کوچه و محله  هیکه چند وقت دیهست انیجر
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و برداشااته و باعث ناراحت  نیاز ا یخانوم ها شااده که دل خوشاا یر
 ...!«رنگ ندارن  اهیموجود س

 یادند و حرف آقاشااان د ینیبه ب ینیخانوم ها بدون اسااتثنا چ تمام
ش س ادیبه  سویکردند ، گ دییرا تا یریم سک  شت اهیسو افتاد که  یو در
ل نگاهش م یدر گوشااه  شاابید ل ز با ترس و لرز  یحمام ز کرد و

سته ب یهول هولک ش سته و ن ش  کیآمد .... خانوم ها هم هر  رونی،
صدا یتداع شونچندش آور در ذهن یخاطره ا  یآقا یشد ....! و با 

 سرها باز هم سمت او برگشت: یریمش
و بخواه » ستش ر ش هیمن با  دیرا سم پا کنه  یم یشرکت معتبر که 

کوچه  یاهال ی،صااحبت کردم و قرار شااد فردا که جمعه اس و همه 
شر صوص ز ادیدارند ب فیخونه ت  یو انبار نیزم ریو خونه ها و به خ

ش سم پا و  و  ییکنه .. خانوم ها هم زحمت بکشن و مواد غذا یها ر ر
 «بشه دور کنن ....  یشکه قراره سم پا ییاز جاها
قا یها  جمله  که تمام شد حاج رضا گفت: یریمش یآ

شده  یخونه  نیزم ریبده .... ز رتونیخدا خ » سک  سو ما هم پر 
 «شه و سهم هر خانواده چقدره ....؟ یاش م نهی...!حاال چقدر هز

قا سر طاسش کش یدست یریمش یآ اه جواب کوت یو بعد از تامل دیبه 
 داد:
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ت گف ی، صاااحب شاارکت م ومدنیکوتاه ن یچونه زدم ول یواال کل »
ها یاش برا نهی... و هز هینیکارشااون تضاام کوچه  یکل خونه 

 ...« میکن یتخس م یاهال نیشه که ب یهزار تومان م شصدیش
و در  و دیپر شیگلو یبه همراه قند تو یرقم چا نیا دنیبا شاان برز
 گفت: دهی،بر دهیبر کرد یکه سرفه م یحال
چند  یصااد هزار تومن ....! چه خبره ....! مگه سااوسااک شیشاا »

 حساب م
 [۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «کنن.... !؟ ی

و لبخند نترل خودش را ک یبه سخت سویجمع نشست و گ یلبها  یر
ها تا خنده  باق شیکرد  ها  ند و پر صاادا پرواز نکند و  یدر مرز لب ما ب

وز باز شد و لبخند ها با جمله  شیفرهنگ گره ابروها  یبعد از چند ر
و به خنده ها یبعد  شد ... لیآشکار تبد ییبرز
قا » و بد شضدیش یآ به من ... خودم حساب سوسک ها  دیتومن ر

وش ساانت و به ر پافه  فیپ هیو  ییدمشا هیرساام، خرجش فقط  یم یر
»!.... 
قا ور جمع م شیکه خنده ها یریشم یآ  یچا یکرد جرعه ا یرا به ز
و به حاج خانوم شد و گفت : دینوش  و ر
شه ، حاج خانوم  »  شیداماد شااللهینمکه ا یگوله  هیخدا بهت ببخ

و بب  ....« ینیر
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و کرد و ادامه داد: سشس و به برز  ر
شک » سک ها  یگفت یبود که م یراحت نیبه هم یکا سو جوون .... 
کوچه و خونه هاش به خاطر بافت  نی....! و اسااتندیدوتا که ن یکی

شده با نیزم ریکه داره ز یمیقد سوسک   نیاز ا رشتیتا ب دیهاش پر از 
مطلب  هی.... فقط  میبه حالش بکن یفکر اساس هیکالفه مون نکرده 

شیمونه و اون هم ا یم سم پا صبح خ دیبا ینه که بعد از  شنبه  ونه تا 
منزل  دیبرب فیتشر ستیبا یو پنجره ها هم بسته و مباشه و در  یخال

 ....«اقوام 
وبرو شانیها یکس یاسم اقوام ب دنیخانوم با شن گالب  شانیتمام قد ر

شن یو آه ستادیا سرت چا سر ح سوس ها یاز  از  کیکرد هر  شیاف
سا ش یم یزیها چ هیهم اد و به گردنش د یتاب یریگفتند ... خانوم م
 بلند گفت: یبا صدا

» 
ش » سرم و  یخونه  میر یم یریمن و م وز هم م یکیپ ا ت میمون یدو ر
 «سم بره ....  یبو

 خانوم هم پشت بندش اضافه کرد: حاج
 ...«گردم  یشنبه صبح بر م یدخترم ول یخونه  رمیمنم م »
ت و گف یبرادرش م یاز خانه  یکیداشااتند  ییرفتن جا یبرا کی هر
آنها  نیب سویو گالب و گ یگل یو چشم ها شیعمو یخانه  یگرید
خ م یب با درا یهدف چر  یآبرو دار تیخورد و عاقبت گالب خانوم 
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 دیرب یم فیکه شااما کجا تشاار دیخانوم پرساا زیمهرانگ یکرد و وقت
 جواب داد:

و ندار یجا کس نیکنن و ما ا یم یما شهرستان زندگ یخانواده  »  میر
ا اون خدا ت دیام خونه، به میگرد یو آخر شب بر م رونیب میر یصبح م

 ....«رفته باشه  نیسم از ب یموقعه هم بو
 وتاه گفت:ک یو بعد از تامل دیصورتش کش شیبه ته ر یرضا دست حاج

س هیاگه خانوم بزرگ قابل بدونن ما  » ردا که قرار بود ف میدار بیباغ 
و  دیاونجا ، خانوم درخشااان هم خواهرمن ، منت بذار میساار بر هی

 ....« بیباغ س انیهمراهمون ب
شن سویگ س دنیبا  انوم هر خ یسرش باال آمد .... گل یبه آن بیباغ 

به احترام حضااور مادرش حرف لیچند ما ما  نزد و  یبه رفتن نبود ا
صم شت ... گالب خانوم م یرا به عهده  میت صرار ها انیاو گذا  یا
و و فرزانه ب رفتیکردو عاقبت پذ یخانوم تشکر کوتاه زیمهرانگ ا ذوق ر

 گفت : وخانوم شد  یه گلب
 امیگذره ... من هم با خسرو م یجون حتما بهمون خوش م یگل »

 ....« انیگم ب یخانوم مادر شوهرم و مهناز هم م دیبه ناه
و شوخ یبا لحن برز سع یدر آن موج م یکه  شت آن را جد یزد و  یدا

و به فرزانه شد :  جلوه دهد ر
سک  یفرزانه خانوم ... مگه خونه  » سو شوهرتون هم  شما و مادر

 «اومده .....!؟
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و در حال بازار باره داغ شااد و برز بزه م یبگو بخند دو خورد و  یکه خر
و به حاج رضا شد و با دهان پر گفت: دیجنب یدهانش م  .... ر

و هم به ل » سم مار ضا ا س یمهمون ها ستیحاج ر ضافه  بیباغ  ا
 ....« میکن من و حاج خانوم هم هست

رش ماد یحواسش پ یگوش فرهنگ برد و در حال خیا بسرش ر سشس
 بود پچ پچ کرد:

بون اون فرهنگ و ادبت برم .... جون تو حوصاله  » اون داماد  یقر
و ندارم   ....«ُعُنقمون ر

ها فرهنگ که ا شیخنده  با ت بزه فرو داد و م یرا  خواساات  یخر
و پ یستیتو آدم بشو ن دیبگو  یه اکه تک یکرد و در حال یدست شیکه برز
بزه را به دهان م گرید  گذاشت اضافه کرد: یاز خر
ور نزن  یخود یب ستمیدرضمن من آدم بشو ن »  ....!«ز

برداشت و نگاهش  دیخند فرهنگ و سرش را به اطراف تکان داد و سر
سر به  اش داشت یتیکه نشان از نارضا ییکه با اخم ها دیرس سویبه گ و
 کرد.... یم یبا انگشتان دستش باز ریز

او را  یخواست با سر انگشتان دستش دانه به دانه گره ابروها یم دلش
ند ند و لبخ و یباز ک ها یهم ر که  یلب گاهش را  گذارد .... ن او ب

ساات و ب ایرفت با بند ح یدل م یخواسااته  یکردو پ یم یگوشاایباز
و حواسااش به ساامت او  یانداخت ..و با صاادا ریساارش را به ز برز

 کرد: یکه کنار گوشش پچ پچ م دیچرخ
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ست به آب به تو م رمیمن م میشد بهیما غر گهینامرد د » اون  مگید
خواسااتگار مهناز  یبر یخوا یاز مادرم بشاانوم که م دیوقت من با

 ....«خواهر شوهر فرزانه 
و فرزانه که  یمامان مهر یفکر یحرف از ب نیا دنیبا شاان فرهنگ

صم یزندگ یبرا  یز ذغال هاا یمنقل انیبه م ییگرفتند ، گو یم میاو ت
سوخت .... نگاهش را  شد تا اعماق وجودش  شده با گداخته پرتاب 

شغول حرف زدن با د کیدر جمع چرخاند که هر  سر  یگریم بود و 
و برد و آهسته  خیب  زد: لبگوش برز
بط دنیمامانم و مهناز خودشااون بر » به من نداره ،  یو دوختن و ر

 «زنم .... یبعدًا با هم حرف م س،یا ن جاش ن
و  دییبه عالمت تا یدرهم او گرفت و ساار ینگاهش را از چهره  برز

 تکان داد :
صت ندارم و با » شگاه ، ول دیآ ن فر س یفردا تو یبرگردم با  بیباغ 

 یزن یمفصل حرف م
 [۰۱:۰۴ ۱۵.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 « م

سه ضطرا جل س انیم یا شد فردا  دیبگو و بخند ها به اتمام ر و قرار 
بانیها م یفتوح ی، خانواده  یصابح سااعت نه بعد از سام پاشا  ز

و و البته مهمان افتخار درخشان در  یخانواده  شانیحاج خانوم و برز
 باشند. بیباغ س
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سرو و باغ دنیهراس د سویگ شاهد لحظه ها یخ سم یکه   اریتلخ 
گاه اخم  کونیحال خوبش را ُکن ف یبوده مثل طوفان کرد و نا خود آ

فرهنگ دور  نیب زیت دیاز د شیدرهم شااد و خم کمان ابروها شیها
 نماند...

 [۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 " فصل هفتم"

 بود ....! شیها یدوراز تهران و شلوغ یلیخ ییجا بیس باغ
 یهاواریکوچه باغ قرار دارد و از پس د کی یکه انتها ییآن باغ ها از

اش  وهیو درختان م هیباغ همسا یتوان یو کهنه اش م یمیقد یکاهگل
وچه ک یمنت برا یب یبانی، درختان باغ از دو سااو سااا ینیرا هم بب

صدا شده و ودخانه ا یورهگذران  آواز  یصدا ریشد ز ینم دهیکه د یر
س یپرنده ها بود و دلت م ست اک  تازه یبرگها یرا همراه بو ژنیخوا

 تا جا دارد، جا تیها هیر انیو گردو بود را م بیس یاز بو یکه مخلوط
ند خواند یامان آواز م یکه ب یبده ییو گوش به آواز بکر َزنجره ها یده

 با بهشت دارد و ینسبت نیتکه از زم نیا یی.... گو
و خدا  جا گذاشته است ....! نیزم یآن را ر
بودن کوچه نتوانسااتند داخل شااوند و  کیها به خاطر بار نیماشاا
از همه حاج  شیهمان ساار کوچه با فاصااله پارک کردندو پ یهمگ

ضا و بعد از آن مهرانگ سم مهمان نواز زیر شدند و  ادهیپ یخانوم به ر
 به مهمانان خوش آمد گفتند ...
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سرو  سویکه تمام طول راه نگران واکنش گ فرهنگ و برخوردش با خ
 انیم دکهیاراده سرش به سمت او چرخ یب شدن ادهیبود به محض پ

نرم  یلیو اخم خ دیدرخش یصورتش م دیرنگ و شال سف یآب ییمانتو
ان از آساام یتکه ا ییلم داده بود .... گو شیابروها نیهم ب یفیو ظر

مهاجرت کرده باشد.....! و تمام و هوش و  نیبه زم شیهمراه ابر ها
به ا و به شانه اش زد یحواسش با ضر همراه نگاهش به سمت که برز

 ..... دیاو چرخ
و  صورت او پچ پچ کرد: کیبرد و آهسته نزد کیسرش را نزد برز
ست کجا بود ....!رفت دمید »  یایآدم م یباغ مثل بچه  یتو میحوا

وبرام م یو همه چ و  یگیر ، وگرنه خودم حساب اون فرهنگ و ادبت ر
 ....!«رسم  یم

و یمینساا یبه نرم لبخندش  داغ و تب دارش یگونه ها یبود که از ر
شد از  شت و خم  شم بر هم گذا شان موافقت دو چ شت و به ن گذ

و مانیپر و پ یهندوانه ا نیداخل ماشاا دسااتان  یبرداشاات و آن را ر
و جا داد :  برز

و بهت م یبدون دیکه با ییباشااه تا اون جا » هنداونه  نیگم ،فعال ا یر
و داشته باش   ....«ر

و پدر مادر دار که مخصااوص  یه ناساازارا به همرا شیخنده ها برز
 را که حاج خانوم آماده یمانیخودش بود نثار فرهنگ کرد و سبد پرو پ
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به ساامت خساارو که همراه  یاحوال پرساا یکرده بود برداشاات و برا
 راه به آنها ملحر شده بود رفت ... انیخانواده اش از م

سم ریو متح سویگ ش راینگاهش را به کوچه باغ داد ،  ره افقط چندا
به موقع تاه   پردازش الیبال و پر ذهن خ یباغ کرده بود ول تیکو
 ریکرده بود ....! درگ فیتوصاا تیبه واقع کینزد یلیکوچه باغ را خ

سرو  یحس ها ضور خ شوره از ح از آن حس ها  یکیمتفاوت که دل
به سمت او برگرداند خسرو  نامحسوس یلیبود، نگاه کنجکاوش را خ

ه زمخت و ن ییبود و حاال صاادا ریتصااو کیفقط  شیتا به حال برا
و سب ر صو یچندان دلچ  چهل یثامت او قرار گرفته بود ... مرد ریت

قامت با  له  لدار یبلند و صااورت یو چند سااا نه که پو از  یپهن و مردا
 رفت .... یو لباسش باال م پیسروکول ت

صله  یکه بو یمرد  یدور هم به مشام م یتعفن غرور و تکبرش از فا
خودش را  ازیمار خوش خط و خال که به وقت ن کی ومثل دیرساا

 داد ... یموجه از خود نشان م یکند رفتار یعلفها پنهان م انیم
صدا لیو تحل هیتجز انیم سرو با  ش ییجا یمامان گل یخ ش کنار گو
 :دیو منگ به سمت او چرخ جیگ
ج زهر مار ....!؟باز کن او اخم  یشد میراه افتاد یاز وقت هیچ » مثل بر

و زشته ....!   «هات ر
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فرزانه به همراه خساارو به  دهیخانوم جمله اش به نقطه نرساا یگل
که  یخانوم به سمت آنها آمدند و خسرو هر قدم دیهمراه مادرش ناه

 ماند .... یاش جا م نهیاز ترس درس یشد نفس یتر م کینزد
 ها داغ شد ... یال پرسو سالم واحو یب*و*س دهید بازار

سرو سا نیکه اول خ شنا م دیجد یها هیبار بود با هم  دنیشد با د یآ
اهش اراده نگ یب دیدرخش یم دیکه صورتش در قاب شال سف یدختر

سرعت نگاهش را از طاق کمان ابرو شد به  سمت او جلب  او  یبه 
رو و با س دیخانوم چرخ یچشمان سرکشش گرفت ....و به سمت گل

ا وقار و ب نیو مامان بزرگ گالب سنگ یافتاده با مامان گل فرو یچشم
س  یالقت سوینفس با گ کیکرد و نگاهش به قدر  یسالم و احوال پر

شم گرفت و با اجازه ا سرعت از او چ سا یکرد و به  را از  لیگفت و و
و بغلش زد و و با  ریاز آنها را هم به ز ییبرداشاات ، چند تا نیزم یر

سمت باغ  شد و به  ضا از کنار آنها رد  سر افتاده همراه حاج ر همان 
 شدند ... یراه

 شیشده بود نفس ها عتیطب ییبایبزرگ گالب هم که محو ز مامان
ش و خوش و ب انیدرختان پر کرد و َبه َبه گو یتازه  یبرگها یرا از بو

 ند ...شد یبه سمت باغ راه گرید یکنان همراه خانوم ها
و ممتدد نفس  رینفس حبس شااده اش را به پرواز در آورد عم سااویگ
کرد و  ضیتازه تعو یرا که پراز عطر خساارو شااده بود با هوا شیها

ها و به خصااوص  یچرخاند خب فتوح گریساارش را به ساامت د
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شتند که به ا سبت شانیداماد نمونه  نیفرزانه حر دا م با اژدها ه یکه ن
 ....! هفت سر داشت شک نکند ی
 یقدم کیکه کنار مهناز در  دیمهناز سرش به سمت او چرخ یصدا با

 بود: ستادهیاش ا
نازه .... فکر م نیجون ا سااویگ » کنم هم  یخواهر شااوهرم مه

ش یبرا یخوب یصحبت ها شالله ا دیهم با شنا نیو ان  یبرا یباب ییآ
 تون باشه نیب داریپا یدوست هی

 [۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
».... 

ود تر از مهناز پ سویگ ست شیز شان دو شد به ن برد و  شیدست پ یقدم 
 ...«خوشبختم :» با او دست داد و کوتاه و مودبانه گفت 

صاحبانش در خونش به غل نیبه ا تیکه حس مالک مهناز  انیباغ و 
 کیکه فقط  سااویرا نساابت به گ یاحساااس برتر نیافتاده بود و ا

 یکرد به گل یحس م شااتری...!ب چیه گریبود و د یمعمول هیهمسااا
و به گ  شد و گفت: سویخانوم سالم کردو ر

شون ز » ا ج نی.... ا امیباغ م نیبه ا ادیمن با فرزانه جون و خانواده 
و خ  «دوست دارم و هر تکه اش برام پر از خاطره اس....  یلیر
 که آشکار بود ادامه داد: یبا طعنه ا سشس

شما هم به هوا » ش یخوبه  م پا ستثنًا همراهمون  نیا ،یسَ دفعه ا
 ....«دیاومد
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ضطراب ها سویگ بود از ا سم یکه پر شناخته و هر دم   و چشمان راینا
شمانش جان م شیپ انشیگر رفت گ دهیاو را ناد یگرفت ،طعنه  یچ

 وآهسته به رسم ادب جواب او را کوتاه داد و گفت:
 «.... هیقشنگ یلیخ یبله جا »
شن یگل سنج دیخانوم هم طعنه را   یتر برخورد کرد ...لبخند دهیاما 

و یمصاانوع  یادیدختر ز نی.... حر با مادرش بود،، ادیپاشاا شیبه ر
قواره بود .... نفس  یهم درست مثل خودش ب شینچسب و حرفها

ده را که از شب قبل فکرش را کر یدو تا سبد غذا و خوراک دیکش یقیعم
گذاشت و خودش  نیآورد و به زم رونیب نیماشبود را از صندوق عقب 

و به گ نیماش ریاز آنها را برداشت و دزدگ یکی  شد : سویرا زد و ر
و هم تو ب نیجان ، ا سویگ »  ...« اریسبد ر
سش پ سویگ سبد را بردارد اما فرهنگ که تمام مدت حوا شدتا   یخم 
 کرد تا با او هم یپر رنگش بود وتمام مدت تعلل م یخم هاوا سویگ

شان را با چند گام پر کرد وقدم پ صله  شود ، فا شت و شیقدم   گذا
 قبل از او خم شد و سبد را برداشت و مودبانه کوتاه گفت :

 ...«برم  یمن م دیاجازه بد نهیشما سنگ یبرا نیا»
با و یصحنه مثل ِگل نیا دنید مهناز سفالگر یر خ  درهم فرو  یچر

که همچنان نساابت به  یهمان حس برتر یاری.... اما به  ختیر
بعد از لبخند میکرد خودش را ترم یحس م سویگ ر که رم یب یکرد و
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و یمصاانوع پشاات ساار  سااویبه همراه گ دیبار یم شیبودن از ساارو ر
 خامونم به راه افتادند... یفرهنگ ، فرزانه و گل

**** 
اغ ب نیوجب به وجب ا رایدفتر خاطرات ساامبه لطف  سااویگ یبرا

باغ شااکل  لیبزرگ م*س*تط وانیا کیکه  یآشاانا بود از خانه 
وبرو  یشد ، تا باغ یجدا م نیقرار داشت و با چند پله از سطح زم شیر
ست دلباز با درختان یبیس س یکه د و به ا بیپر از خانه با  انویگالب ر
 .... دندبو ستادهیافراشته ا یقامت
اش که پنج  یریرنگ با بافت حص دیسف یتابستان یها یصندل یحت
 آشنا بود ....! یبیجمع شده بودند به طرز غر یگرد زیدورم ییتا
و شد و افکار ثق یقدر یصندل یر شا لیجا به جا  ه را ک ندشیو ناخو
و  شناور بود را پس زد .... یموج منف یر

و ار برزکن وانیا نیینگاهش به ساامت فرهنگ برگشاات که پا ریمساا
س ستادهیا و با آب و تاب  جوجه و کباب برگ را که  یها خیبود و برز

و یصاادا  یچرخاند و گاه یآمد م یهم م وانیا یجلزو ولزشااان تا ر
به  شیپروا یب یکرد و خنده ها یم یگوش او پچ پچ مردانه ا خیهم ب
کنار فرزانه  یهمه خوش بود مامان گل الرفت ، حال و احو یاوج م

 ستادهیباغ ا یزنانه داشتند و دورتر از همه گوشه  یبده بستون حرفها
 به راه بود .... شانیو پچ پچ ها
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شا گالب با دم نان ز شیها ییخانوم هم  بار  ریلخ لخ ک تان پر  درخ
خانوم هم جزو آن بود قدم  دیجمع که ناه یهمراه خانومها بیس
خوش رنگ و لعاب را از درخت  یبیوافر ساا یبا حظ یزدند و گاه یم
گذاشاات.... اما  یم راهنشیپ بیو بعد از بو کردن داخل ج دیچ یم

رنگ همانطور که  بر و ز شش به حرفها شمچ کیز خانوم ها  یو گو
خساارو که کنار حاج رضااا بگو و  یگوش و چشاامش هم پ کیبود ،

قد که ظاهر یبه راه بود ...مرد شااانیبخند ها آراسااته و  یبلند 
گالب خانوم خوش  به مذاق دل لیدل یب یداشاات ول یرفتارمقبول

 بود ....! امدهین
وبراه نبود و خط به خط ساام ادیحالش ز سااویگ اما و لحظات  رایر

شت بود پ یتلخ سر گذا شت  شمش جان م شیرا که پ ت از گرف یچ
بان لهیکه خسرو با مکر وح یلحظه ا  بیرا به باغ س رایسم یچرب ز

ونامناس یو لباس انیگر یآخر که با چشمان یکشاند و تا لحظه   یب ر
ود نارکوچک و بزرگ که ک یها زیسنگ ر  کرده بود . شیرها یدر ور
سو تر ا یخنده ها یصدا سرو که آن   یهنآ یبود مثل پتک ستادهیخ
و  آمد.... یاعصابش فرود م یر

و و سویبه سمت گ ینگاه مین برز وانه کردکه تنها ر شسته بود ن وانیا یر
 پچ پچ وار گفت:گوش فرهنگ کشاند و  خیو بازهم سرش را ب

و زادیپسر دست مر »  ی.... به چشم خواهر یآس گذاشت ی....دست ر
شد ! ول ومدهیهنوز ن بون زده اهل محل  به نظرم بهتره  ینجابتش ز
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بون ها نچرخ نیاز ا شتریتا حرف مهناز ب انوم خ زیبه مهرانگ دهیسر ز
و بگ  ...« یحرف دلت ر

سمت گ اوردیتاب ن گرید فرهنگ ب دیچرخ سویو نگاهش به  اره و دو
 یه ارا به گوش یا زهیانداخت و با نوک کفشش سنگ ر ریسرش را به ز
و نهیساا کیپرتاب کرد،  دلش تلنبار شااده بود ، خساارو و  یحرف ر

شان از  کیاز  شیها ینامرد شکالت رنگانگ سو ، فرامرز و فرزانه با م
ش گرید ییسو شکسته بودند ....قدر شیها ی، کمر خو را  سرش یرا 
 تر برد و آهسته گفت: کینزد
و نم زهایچ یلیخ » بون آورد و بهتره نگفته یر  شه به ز

 [۰۱:۴۳ ۱۶.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
تا ن یکیبمونه .....مشااکل من  یباق با الهه  سیدو ، ازدواج فرامرز و 

و که  یموضااوع عشاار و عاشااق چه  ادتهینرفته ....! ؟ ادتیشااون ر
شت یجنگ اعصاب سته  میدا حاال  و دیدلش رس ی.... !؟ فرامرز به خوا

و بخورم .....! یچوب سر کش دیمن با  اون ر
و یو فرزانه حت مامانم ضا ر شدند ... و  یحاج ر ساس  ازدواج من ح

و جزم کردن که به دلخواه خودشااون برام زن بگ و  رنیعزم شااون ر
 فعال انتخابشون مهنازه ...

 دهیدتونم نا یقانع شااون کنم و نم یهسااتم تا منطق یراه هی دنبال
 ستیو حقشون ن دندیکش یسخت ی... اون ها به قدر کاف رمیشون بگ

شکنم ،با و ب شون ر از  دیه باکنم ، از اون گذشت دایپ یرا منطق هی دیکه دل
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صم سویاحساس گ شم ، تا راحت تر بتونم ت  میبه خودم هم با خبر ب
 ...« ستیانتخاب من ن ناز.... مه رمیبگ
و  بلند گفت : ییفرهنگ زد و با صدا یبه شانه  یدست برز
و چه  نیاز ا ریغصااه نخور رف » سااتون به اون سااتون فرجه ،خدا ر
وزگار بر گشت  دیشا یدید  ....«ورق ر

 [۰۲:۵۳ ۱۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یکرد ،نگاه باز یم یخودش بود و سااع یحال و هوا یتو سااویگ

شش خ صورت فر یلیگو سبد ..... اما عمر ابه  و  ییتنها نیهنگ نچ
صدا ه را زمزم یلب آواز ریمهناز که ز یدر حود فرو رفتن کوتاه بود و با 

ج صورتش کرده  دابیسرخاب و سف یکه حساب یکرد ودر حال یم خر
 آمد . رونیبود از خانه ب

و یتاب مهناز سرو گردنش داد و لبخندمحو ر  براق قرمزش یلبها یبه 
وبرو سوینشاند ، کنار گ و گرم ب وانیا نییفرهنگ که پا یو درست ر ا برز

رد آلو ون سبد م ییصحبت بودند نشست ، خم شد ز اشت برد وهیاز در
با ژساات و شیپا کیخاص  یو  مهمان کرد و در  گرشید یپا یرا ر

رد آلو را  یحال که صاحب خانه است  یکرد ،مثل کس یمزه م مزهکه ز
 گفت:

صورت هیرفتم داخل  یجون تنها موند سویببخش گ » سر و  م کم به 
 «برسم .... 
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س نایقیکه  ششیصورت غرق آرا به بود  شب یو مهمان یمناسب عرو
لب گفت و ساارش به  ریز یکنم یانداخت و خواهش م ی....! نگاه
سش شت واز پس د یداریسمت  سمان دا سر به آ سا واریکه   هیباغ هم

شاخ و برگ ها ندیشد برگشت ، د یم دهید ر د داریسش یر*ق*ص 
ه کرد ک یم یجار شیرگها انیم ی، َنم َنمک حس خوب میمال یمینس

 :دیگوشش شن کینزد ییگرم مهناز را جا یناگهان نفس ها
 «نه ....؟ شهیخوش ت یلیخ »
سمت او چرخ یآن به منظورش فرهنگ بود  نایقیخب  دیسرش به 

س یبه نظر م شهیجذاب تر از هم دیسف راهنیکه در پ  اما خودش دیر
 :دیبه اطراف تکان داد و پرس یزد ، سر دنیرا به نفهم

 «...؟ متوجه نشدم ....!؟هیمنظورتون ک »
رد آلو را داخل پ یهسااته  مهناز انداخت و همانطور که  یدساات شیز

 داشت جواب داد: ینگاهش را از فرهنگ بر نم
و م » صب رفتار هاش بد جور یفرهنگ ر مردونه اس ،  یگم .... الم

شته و مرده  ششیت یسوا ست ریز رتیاون غ یکه خوبه من ک  شیپو
ستم که حس خوب شته از رابطه  دهیبه آدم م یه که  یلیفام ی.... گذ

 ... « میبا هم دار میخوب ی ونهیم میبا هم دار
داد و نگاهش را در صااورت مهناز به گردش در آورد ،  هیتک یصااندل به
او که  یحرف ها یساااده  ینبود معن شیحرف ها یبه حالج یازین
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 من به فرهنگ» بود که نیداد ا یو به خورد او م دیچیپ یدر کلمات م
 ...!«خام به سرت نزنه  الینظردارم و درمورد اون فکر و خ

 مانیپرو پ یذهنش در به در به دنبال کلمات بود تا جواب یهزار تو در
به فن ابدیمودبانه ب یول  اش کرد : یکه مهناز مجال نداد و ضر
،  یستبه دلم نش دمتید یخودمون بمونه که از وقت نیجون ب سویگ »

ستگار و هم دادم ، فقط  یفرهنگ از من خوا کرده و جواب مثبت ر
و بگ سانشیخانواده هامون منتظرند تا مدرک فوق ل  یو همه چ رهیر

و رساام ..متوجه ... نمونهیفته بنا گ یعالقه  هی یدون ی.... م میکن یر
 «که ...!؟ یمنظورم هست

به اعماق دره  یصخره ا یرا داشت که از باال یحس و حال کس سویگ
شد ... دست شده با و یپرتاب  شکفته اش کش یر و نرم  دیاحساس نو 

 ...«شه  یدرست م یوقت غصه نخور هی:» نجوا گونه گفت 
و تاج  فراشته گفت:سرش گذاشت و با سر ا یغرورش را برداشت و ر
 ....« یمبارک باشه به سالمت »

به ا مهناز از درون  شد یبلند م یزد و در حال سویگ یآهسته به پا یضر
 درشت و آبدار برداشت و گفت: ییهلو یخور وهیظرف م

و .....بو شیپ نییپا میپاشااو بر »  یکباب بد جور یفرهنگ و برز
و لقلقک م  ... « دهیاشتهام ر

آب دهانش را فرو داد و از  د،یکشا رونیخودش را از اعماق دره ب ساویگ
 شد. یبرخاست و به دنبال او راه شیجا
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**** 
 دیمنقل کباب رساا یبه پا یبه راه افتاد و قت سااویجلو تر از گ مهناز

 : ستادیداد و کنار فرهنگ ا یدستش را به حالت باد بزن به اطراف تاب
و خان چه بو و َبرنگ »  «.... دلم غش رفت  ینداختراه ا یبرز

انداخت و با  بود ستادهیآن سو تر ا یکه کم سویبه گ ینگاه مین سشس
هلو را در دستان فرهنگ جا داد  یخودمان یلیخ یحرکت ناگهان کی

 و گفت:
 ....«و آب داره  نیریش یلیبرات هلو آوردم ...خ ایب »

گاه در هم فرو رفت .... در برابر  شیمتعجب اخم ها فرهنگ نا خود آ
 سااویبه ساامت گ یعمل انجام شااده قرار گرفته بود و نگاهش به آن

نه اخم دیچرخ نه لبخند یکه  نگ  یداشااات و  ثل ر درسااات م
صورتش  ی دهیرنگ پر شیپ شیلبها یدیبود و سف یخنث یخاکستر
 کرد .... یم یپادشاه

م ممنون:» سرد گفت  یبا لحن شیابرو ها انیم نیحفظ همان چ با
شه ا یو م....« ندارم  لیم ست آن را گو ست یخوا و ج  یبگذارد که برز

به  ی، گاز محکم دیدست فرهنگ قاپ انیرا از م فیبالتکل یزدو هلو
 آن باد بزن را دست او گذاشت گفت: یآن زد و به جا

 یلیخ یگفت یمهناز خانوم دساات شااما درد نکنه.....راساات م »
 «خوشمزه اس ... 

و به گ سشس  شدو ادامه داد: سویر
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ست ا سویگ یآبج گمیم » سوسک ها هم  نیعالو بر مهناز خانوم د
و سات ما جور شد....!   «درد نکنه که حمله کردن ها ....! سور

 میکه مثل نساا یخنده ا یو فرهنگ دلش رفت برا دیخند سااویگ
 تکاند .... یرا از شاخه م بینورس س یشکوفه ها

و نشااد ، چندشاا یه طعن یمتوجه  مهناز  لب گفت و ریز یتلخ برز
اش را که تا چانه اش امتداد  یچرخاند ، چتر گریسرش را به سمت د

و و به یصورتش تاب م یداشت و ر  خورد ر ا پس زد و ر
 [۰۲:۵۳ ۱۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

 گفت: فرهنگ
و ن لقمه م هی یباز یبا پارت یخوا ینم دهیمنقل مزه م یپا کباب» ر

 «....!؟ یمهمون کن
پس  یخودش و او ، قدم نیکم ب یفاصااله  نیمعذب از ا فرهنگ

ه مردان شیدو ابرو نیدرشت ب یرفت و مشغول باد زدن شد ، با اخم 
 و محکم جواب داد:

صبر کن هیاگه  » سفره همه با هم م یآماده م دیکم  سر   میخور یشه 
» .... 
دختر خوش چشاام و ابرو  نیرا به ا تشیخواساات موقع یکه م مهناز

شان دهد ، خودش را نباخت و لبخند و ین ش یبه ر  و دیفرهنگ پا
 .... ستادیفاصله را پر کرد و باز هم کنار او ا
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صله  سویگ ز بودند و تنها مر ستادهیکه جفت هم ا دیآن دو را د یفا
 یا مساون یبود و دلش به هزار تکه  شانیلباس ها نیشان ، آست نیب

سش شیوشد ...ر میتقس س هیباغ همسا داریرا برگرداند و باز هم به   دیر
 ،سر به آسمان داشت ... ایغم دن الیخ یکه ب
و  شد و گفت : یمقدمه به سمت خانه باغ راه یب برز
نگ من م » کدون و ب رمیفره با  ی، فکر م ارمینم با  کم هیکنم ک

 ....«نمکه  یب نیهمچ
و اندک سویگ آن  نیو عاقبت معذب از حضورش ب ستادیا یبا رفتن برز

جازه ا با ا به پ یدو  تا  فت  با  شیگ ما  مان بزرگ گالبش برود ، ا ما
و یصدا و که از ر  وانیزد سرش را به سمت ا یمهناز را صدا م وانیا یبرز
 : دیچرخ

و پ دیاریب فیتشاار قهیدق هیمهناز خانوم  »  دایکمک.... من نمک ر
ده ، المصب ش دیخورد یم رایخ دیکنم، دست شما بود که داشت ینم

سواد ندارم ،خودت ب سم الله ... آدرس هم نده که  ....  ایجن و من ب
» 

با  شد و یگفت و به سمت خانه راه یو کوتاه زیر« َاه »  یناراض مهناز
ت فرهنگ به سم یهم عزم رفتن کرد که با صدا سویرفتن مهناز ، گ

 او برگشت :
 «....!؟ یریم ییصبر کن کجا »
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 دیاال باصدا، ح یب یینرم ، آشکارا نهفته بود، تمنا یخواهش شیصدا در
نگ م یدلش از خوشاا خت ، ول یعود و چ  ادیبه  یوقت ینوا

دلش اعالم کرد ..  یبرا یاز مهناز افتاد مجلس عزا دار شیخواسااتگار
برا با ییبود که راز ها یا سااندهیفرهنگ جوجه نو یاو  یم دیرا که ن

 راز هادر دست او بود .... نیا یها  بسر نخ جوا کیدانست و 
 سرد جواب داد: یُسر داد و با لحن ریرا به سمت ز نگاهش

قا » و با مادرم  دیباور کن یفتوح یآ صحبت ر سر  ستم  من هنوز نتون
تا  دمیبهتون قول م یخانوم برساام ، ول نیباز کنم تا بلکه به آدرس ا

ون کنم و بهت دایشااماره تلفن پ یحت ایآدرس  هی ندهیآ یآخر هفته 
 ....«بدم 

بط  یاخم او را نم یکه معن فرهنگ سرو ر ضور خ ست و آن را به ح دان
پر شااتاب تکه ا یداد و باد بزن را به کنار نان از داخل  یگذاشاات و

س ینیس شت و دو تکه کباب از  نان  یجدا کرد و ال خیکنار منقل بردا
 :تنرم و البته مردانه گف یو به سمت او گرفت ،با لحن دیچیپ
صبر کن نیبه خاطر ا » ضوع نگفتم  وت بخور رنگ به ر ای.....ب یمو

 ....«نمونده 
ستگار یحرفها نیتوانست ب ینم سویگ  یقه و عال یمهناز که از خوا
ابر او که در بر یگفت ، با رفتار فرهنگ و انعطاف آشااکار یم نشااانیب

افکار مثبت و  انیو سااردر گم م جیداشاات ، تعادل برقرار کند .... گ
 دیچرخ یدر دستش م یصورت او و لقمه  نی،مردد نگاهش ب یمنف
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شکر ت، عاقبت لقمه را گرف سمت باغ به راه افتاد و لق یو با ت مه به 
ض ی ست و پا ب یکباب را همراه بغ شس شیگلو خیکه چهار د ته بود ن

 فرو داد .
رفت گشد  یکه قدم به قدم از او دور تر م سویچشم از قامت گ فرهنگ

 اش برد ... قهیکنار شق یموها انیبه م یو کالفه دست
 شیپ وسیگ یدر مورد مهناز برا یکه سوء تفاهم نیقبل از ا ستیبا یم
را  تار و پودش چکیکه مثل پ یبا او صااحبت کند و از احساااساا ادیب

 محاصره کرده حرف بزند ....
شن م فیتکل دیبا و شت و تکه ا یدلش را ر سمان بردا سر به آ  یکرد، 

مان آساا ی، که تک و تنها در آب دیساارش د یباال یپنبه ا دیابر سااف
 لب زمزمه کرد : ریرا بست و ز شیسرگردان بود ، چشم ها

و ا ایخدا »  «پام بذار.... شیپ یراه هی....؟ ینیب یم نییپا نیمن ر
قدم را برداشاات و به  نیدلش اول یچشاامانش را باز کرد و برا سااشس

 زد : امکیپ سویگ
ّصه گ یدوش در حلقه  » سخن از  ی سویما ق شب  تو بود / تا دل 

 «تو بود  ِی سلسله مو
و .....!  نیباز کن ا »  «اخم ها ر
صدا سویگ انوم خ دیناه یها یاز پر حرف یقدر امکشیپ نگید یبا 

را  امکیرا به نعل ، فاصااله گرفت و پ یگریزد و د یم خیبه م یکیکه 
و سرش به یباز کرد و با خواندن آن لبخند پروانه وار ر ست و  ش  لبش ن
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 ریبود برگشاات ،که مساا سااتادهیساامت فرهنگ که تنها کنار منقل ا
سمت او قدم  ش یمنگاهش به  و ینیریزد ، لبخند   لب او لم یهم ر

 داده بود......
 [۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
س ریباغ ز یجا نیدنج تر خانوم یو گل فرزانه ش یبیدرخت  اخه و که 

و یبرگش چتر س یر سته و  ش شان بود ن از  انزیگالب آو یها بیسر
 شدند .... شانیشاخه شاهد گفتگو

و فرزانه سرهم تلو تلو  ییمورچه ها ینگاهش به ر شت  که قطار وار پ
 فت:فرو افتاده گ یبردند ثابت شد و با سر یخوران دانه ها را به النه م

رابطه ام با  یدون یمن ، م یجون تو هم مثل خواهر نداشاات یگل »
و دوسات دار ییزهایچ هی یخوبه ، ول یلیمامانم خ  یگب یبه کسا یر
و درک کنه، کس بایکه تقر دوست  هیل مث یهم سنت باشه و بتونه تو ر

 ....«خواهر  ای
فس ن کیکرد و بعد از  ی، تامل کوتاه دیجمله رس یجا نیبه ا فرزانه
 نگاه کرد: ی، سر برداشت و به گل ریعم
و خانواده ام م قتیحق نیا » ستم ر و که من نازا ه  نیا یدونند، ول یر

سرو هر چند وقت  و م هیکه خ گه  یکفش و م هی یکنه تو یبار پاش ر
 دوند ... ! ینم یزیخوام چ یکه بچه م

ست که بد قلق اون شروع م یموقعه ا شه و من هم به اجبار  یهاش 
و براش م یکوکش مبه ساااز نا  کنم عروس  یر*ق*صاام و خودم ر
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که خانواده ام قصااه نخورند  نیا ی، و برا امیتا به چشاامش ب یفرنگ
و شاد نشون م  !دمیخودم ر

ستم داره و  یگم مرد بد ینم  زهیر یبه پام پول م« اورت»ها .....! دو
ش خالء  شهیهم ی،ول مونهیپرو پ میپام انداخته و کارت بانک ریز نی،ما

سط زندگ هی من  ! و رهیانکار ناپذ قتیحق نیما وجود داره و ا یبچه و
و م و حفظ کنم  یزندگ نیکنم تا ا یتمام تالشم ر  ....«ر

و یگل دساات فرزانه گذاشاات ، نرم و دلدار دهنده  یمتاثر دسااتش را ر
 ....!« زمیعز» گفت:
 کرد و ادامه داد: انیب اطیرا با احت شیجمله ها سشس

و سه سالت هم نشده ! چرا بازم  ی....!؟ هنوز س یندار یتو که سن »
و نم شت ر صال از کجا ایکن یتال ز توئه و ا رادیکه ا یقدر مطمئن نی...؟ ا
 «....!!؟ ستیاز شوهرت ن

 را با آب دهان فرو داد : شیحسرت ها فرزانه
نه ...! بهتر رادیا » ها نیاز م ما یدکتر  و رفتم و آز و  شیتهران ر هام ر
ست خانوادگ یاحیدکتر ر شیپ  نیهتراز ب یکیمون انجام دادم که  یدو

و داره و درصاادش خطاش خ شااگاههایآزما نیو مجهزتر  یلیتهران ر
 !«مورد نادر ...  هیدارم ،  ینقص مادر زاد هیکمه ... مشکل از منه که 

 یخانوم سار تا پا گوش بود و فرزانه غرق در صاحبت و با صادا یگل
و ریمهرانگ  درد نیب یزد ،فاصااله ا یفرزانه را م نوایا یخانوم که از ر

 دل هاشان افتاد :
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شو ب » و بنداز ایفرزانه جان .....مادر پا سفره ر  خیکباب ها  م،یکمک 
 ....«کرد 
لند ب شیاز جا یساابک تر شااده بود ، با لبخند یکه حاال قدر فرزانه

جدا  نیحرکت او را از زم کیگرفت ، با  یگل یشد و دستش را به سو
و با حفظ همان لبخندر  خوش فرمش گفت: یلب ها یکرد و

و جمع کن یجون! ساافره  یگل »  یساافره  می، بر میدرد دلمون ر
و پهن کن  ....« یهست یخوب ی.... ممنونم که شنونده  میناهار ر

و یلبخند یگل  ....شد یصداقت او زد و شانه به شانه اش راه یبه ر
**** 
که هر  یه باغ پهن شاد .... سافره اخان وانیا انیناهار م ی سافره

 در آن داشتند .... یاز خانواده ها سهم کی
خانوم بود و  یبرگ خوش آب رنگ هنر دساات گل یو دلمه  کوفته

غ هم دساات پخت حاج خانوم .....  یآش رشااته ، باقال پلو با مر
شته ب هیفرزانه هم کنار جوجه و کباب برگ مادرش اولو ود و کتلت گذا

 رنگارنگ ....! بود یو سفره ا
خانوم بود  دیسفره نداشت ، ناه یدر غذا یکه سهم یخانواده ا تنها

 گفت: یمصنوع یکه شرمنده با خنده ا
به من نزد !  یدرست نکردم ، فرزانه جون حرف یزیشرمنده من چ »

ست م ایوگرنه لوب س یلیدونم فرهنگ خان خ یکردم که م یدر ت دو
 ....«داره 
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رد ک فیرا در شیگفت و تعارف ها یکنم یخانوم خواهش م زیمهرانگ
و هم کشاااند وکنار حاج رضااا که در صاادر ساافره  ی، پر چادرش را ر
شسته بود جا سفره و گ همانانیگرفت ، م ین هم  یو گل سویهم گرد 

 گالب خانوم نشستند .... یدو سو شهیمثل هم
 همانانیخانوم م زیگفت و با تعارف مهر انگ یرضااا بساام الله  حاج

 خوردن کردند .... شروع به
ود ، خوب ب یلیحال دلش خ شیدو ساااعت پ یکیبر عکس  سااویگ

شعار حافظ را بخوان یاصال مگر م و حالت خوش نشود ! حاال  یشود ا
ص تیب کیاگر  شخ ،  چیه گریکه د یریبگ هیخاص هد یاز آن را از 

وزگارت هم خوب م  شود ! یحال و احوال ر
 نان یبرگ را ال یفرو افتاده نرم و آهسااته دلمه ها یبا ساار فرهنگ

سش پ یو به دهان م دیچیپ یم شت و تمام هوش و حوا  سویگ یگذا
شقابش بر  یکه کم دیچرخ یم سته بود و نگاهش را از ب ش سو تر ن آن 
 داشت .... ینم

سرو سر فرو افتاده اش ،ز یهم عل خ و  سویگ نینگاهش ب رکانهیرغم 
شم و ابرو یگل شباهت  یلیآن دو که خ یقواره  خوش یو چ به هم 

شت م  یکرد و گاه یم فیپر از غذاها تعر ی.... !و با دهان دیچرخ یدا
وانه م یهم تکه ا  یکباب از بشقاب خودش به داخل بشقاب فرزانه ر
 کرد ....!
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خانوم سرها از بشقاب ها بلند شد و به سمت او  زیمهر انگ یصدا با
 :دیچرخ

 یشاه ، سافره  یکه پهن م یبعد یادشا یان شااءالله سافره  »
 «فرهنگ من باشه ...  یعروس
شاءالله  همه سشس قدر یان  شد  یبلند گفتند ،  سفره خم  ون  در

 را به سمت مهناز هول داد : گی،بشقاب ته د
ته د یبخور مهناز جون م » الله  شااای... ا یدوساات دار گیدونم 

 ....«تیعروس
 لقمه اش را یبه سخت فرهنگ

 [۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
... شد . یصدا له م یمنگنه را داشت که ب یداد .... حس کاغذ ال فرو

بود  دهیمثل کالف سر درگم در هم تن یمنطق یفکرش ناتوان از تفکر
شتها شقاب ن شی.... تمام ا غ مهاجر پر زد و ب خورده اش  میمثل مر
 را پس زد ....

و کنار دستش را پر از آب  وانیشد .... ل حال فرهنگ یکه متوجه  برز
 کرد به دست او داد و کنار گوشش پچ پچ کرد :

 «....!؟ ینخورد یزیبا فرهنگ ، با مرام ، تو که چ »
صدا سشس سته تر از  سباند و آه فس ن یلبش را به گوش فرهنگ چ

 گفت: شیها
و»  ...«رفاقتت هستم  یمن حساب کن همه جوره پا یر
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و به حاج رضا با شوخ یقدر سشس  ت:و خنده گف یفاصله گرفت و ر
و ساام پاشاا انیب ونیهفته در م هیشااه  ینم یحاج » ن کن یکوچه ر

 «گذره ....  یداره خوش م ی....! ال مصب بد جور
 انیبه خنده باز شااد و ناهار ظهر جمعه م دیجنب یکه م ییدهانها

و به پا یخنده و شوخ  .دیرس انیبرز
**** 

ها از هندوانه و  یدرختان باغ پهن شااد و ُدور ریز ییلویزاز ناهار  بعد
بزه پر شدند و همگ  دور آن نشستند .... یخر

باب خسرو اشد ! به پوستش نشسته ب ریز یکاذب یکه حس بزرگ یمثل ار
درخت بود ، تکه داد و  یگاهش تنه  هیرنگ که تک یالک یمخده 
گال داد ، به سر چن یم یپولدار یکه بو یکه هندوانه را با ژست یدرحال

ار خانوم که کن یرا از گل شیگذرا یبرد ، نگاه یم یزد و به دهان م یم
ست ش ست کندن خ همادرش ن د کر یسر گرم م یاریوخودش را با پو

و به فرهنگ گفت:  عبور داد ، ر
و که ز یخوب برات دارم اون َلگن شاانهادیپ هیمهندس ....  » ات پ ریر

و بفروش به خودم ،  یانداخت پات ....! و  ریندازم ز یعروسااک م هیر
و هم از َدم قسااط هر چ یباق  یبود و خوش داشات بیته ج یپولش ر

 «بده .....! 
 زد و سرش را به اطراف تکان داد : یچشمک سشس

 «....؟ هیهوم ... نظرت چ »
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ه لب و ک یکال یبیزد ، مثل طعم ساا یتلخ یمعذب لبخند فرهنگ
خسرو بود ،  یها دنیدانه پاش نیا دوزد! منزجر از یدندانت را به هم م

 شیها به صاارافت افتاده بود تا حواسااش را به برادر زن گرام یکه تازگ
طمع هم نبود ،  یگرگ که سااالمش چندان ب نیبدهد....! دساات ا

شده بود ... ! نفس عم شیبرا و  ش یقیر صدا دیک شم خ یبو شیتا 
 نداشته باشد .... کوتاه و البته پر طعنه جواب داد:

شما ز » س ادیممنونم خسرو خان از   ینلگ نی.....! فعال با ا دهیبه ما ر
شما م ش یسر م دیگ یکه  شکر  نیکنم ، ما و  ضا هم که خدا ر حاج ر

 .«... میمون ینم لهیوس یب ادیب شیپ یسر حاله ، اگه مشکل
بار نگاه  نیگذاشاات ، ا یدساات شیچنگالش را به داخل پ خساارو

اهش آن سو تر کنار مادرش نشسته و نگ یکه کم دیرس سویبه گ شیگذرا
 بود .... ریبه ز

بار  ینشااد ، دهان پر کرد تا درشاات عیاش تطم ینیخود بزرگ ب حس
شت بارش  یها راه و ب یجوجه مهندس که تازگ نیا یشانه ها راه در

 یکوتاه ینداد با عذر خواه یمجال لشیکرد ، بکند! اما زنگ موبا یم
و به  یبه کوتاه یقیبرخاساات ، دقا شیاز جا چند جمله برگشاات و ر

 جمع گفت:
کار » عذرت از حضااار،  با شیپ یبا عرچ م مده  از خدمتتون  دیاو

ست همگ شم ..... د شمزه و پرو  تونیمرخص ب درد نکنه ناهار خو
 «بود.  یمونیپ
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و به حاج رضا شدو با لحن سشس  چابلوسانه ادامه داد: یر
 دیاومده با شیپ یار...؟ ک دییفرما یم یمرخصاا یاجازه  یحاج »

و کنسل م هیباشه درخدمتم و با  یبرم...! اوامر  .«م کن یتلفن قرار ر
و تیاز سر رضا یرضا لبخند حاج  و کوتاه جواب دیخسرو پاش یبه ر
 ....«بده  یخبر هیتهران  یدیبرو به سالمت ، رس» داد:

و یناز مهناز  شیپ یبرخاساات ،قدم شینشاااند و از جا شیصاادا یر
شت ، در  و ستادیاو ا یقدم کیگذا ست در باز سرو فرو برد ،با  ید خ

 معترچ گفت: یتصنع یاخم
 ....!«گذره  ی....؟ تازه داره بهمون خوش م یری.... داداش کجا م اِ »

 فرزانه یهم به موها یو دست دیخم شد و گونه اش را ب*و*س خسرو
 گفت : دیکه سرش به سمت او باال آمده بود ، کش

برم ، تو و فرزانه و مامان هم  دیاومده با شیپ یه ...! کارشاا ینم »
 ی، فردا آقا دیبمون نجایخانوم ا زیامشااب همراه حاج رضااا و مهرانگ

و م یمهندس زحمت م  «رسونه خونه ....  یکشه و شما ر
و ساشس را که با  دیخانوم ب*و*سا دیچادر سار ناه یخم شاد از ر
تش صاف شد ، دستانش به کرد ، سشس قام یوافر او را تماشا م یحظ

و یحرکت قدر کیپر شلوارش گرفت و آن را با  شکمش کشاند و  یر
و به فرهنگ گفت:  ر

و  یالخصااوص آبج یفرهنگ جان ...زنم و مادر م، عل » کوچکم ر
 ....!«زحمت سر راه فردا برسونشون  یسشردم دستت ، ب
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گاه گره  یدستورات آمرانه  دنیبا شن فرهنگ  نیب یخسرو ، نا خود آ
 نگفت ....! چیهم رفت ، اما ه یافتاد و چهره اش قدر شیابروها

ضور پر ن نیاز ا شیب سته از  رنگیتاب ح شت ، از خدا خوا او را را ندا
سرو را راه شیجا ست تا خ سرش گل یبرخا شت  خانوم و  یکند ، پ
 یآن و نگاه خسرو به ستادندیبه احترامش ا یخداحافظ یهم برا سویگ

سمت گل شت  یبه  شمان ربرگ ش زیچ ش دهیو ک شم  یریاش مثل 
گداخته تا عمر جان او نفوذ کرد ....! آزموده تر از آن بود که نوع نگاه 

سد ابرو ها یها شنا کمندش را درهم تاب داد و نگاهش  یمردان را ن
و  ریرا هم به ز شنه پا چرخ یخم کرد ..... خسرو ر و به گالب  دیپا و ر

 خانوم شد :
 بود، با اجازه تون مرخص یبرام سعادت دارتونیخانوم بزرگ د »

 [۰۴:۱۰ ۲۰.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شاءالله بهتون خوش بگذره .... کوفته ها یم شمزه  یشم ، ان  خو
 ...«بود  یا

 ..شد .. یفرزانه راه یکرد و با بدرقه  یرا گفت ،خداحافظ نیا خسرو
 یبدرقه  یمینه چندان گرم و صاام یخانوم هم خدا نگهدار گالب

و ریمرد آب ز نیراهش کرد . از ا صلحت ر شمان  یکاه که بنا بر م چ
شش ن ایح یاش پرده  دهیدر صال خو ا که ب یمرد امد،یانداخته بود، ا

رنگ ضا و مهرانگ یو رند یز ستش  ریخانوم ز زی، رگ خواب حاج ر د
 آمده بود .....!
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قط فآن گونه که  زیر یلیکرد، خ کینزد یبه گوش گل یرا قدر ساارش
 شنونده باشد ،زمزمه وار گفت: یگل
شمَشم رزایعجب م »

َ
 .... !« یق

ست کنده را از گل اریخ سشس شغول  یپو چ کنان م چ ِقر گرفت و ِقر
 خوردن شد ....

**** 
 یپشت سرش تکه داد و نگاهش به آب بیسرش را به درخت س سویگ

سمان بود ،همان جا ست خدا از پنجره ها یکه م ییآ  ینیبه زم شیدان
و یکند و درها یها نگاه م  ... دیگشا یآنها م یرحمتش را به ر

ست نردبان یم دلش شت که بلندا یخوا سمان م یدا سقف آ  یآن به 
 یرا که مثل لکه ها یآب یایدر نی! تا چند تکه ابر ساارگردان ا دیرساا
واست خ یفشرد ...! دلش م یدستانش م انی، م دندیدرخش یم دیسف

گفت ، که با  یم یزد ، از مرد یها حرف ماز حس نوشکفته اش با ابر 
 یبود و عطرش غالب به تمام عطر ها سااتهفاصااله از او نشاا یاندک

گفت که به وقت  یم یداد ... و از حس خوب یمشااامش را نوازش م
رده بود ک دایپ نیریش یپوست احساسش ولوله ا ریاو ز امکیخواندن پ

ش و » کوتاه  یجمله  نیا ینیری،  شعر « باز کن اون اخم ها ر در کنار 
 .... تحکم نقل و نبات معطر داش شیبرا بیلسان الغ
صدا الیاز نردبان خ شتریچند پله ب هنوز مهناز  یباال نرفته بود، که با 

 برگردد ! نیمجبور شد به زم
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 دمی! از خودت بگو ،از فرزانه جون شاان یساااکت یلیجون خ سااویگ »
سال پ شگ شیام شته ات چ یبود یاهدان و چطور هی، ر ....؟ کنکور ر

 «...!؟ یداد
 یرگهاب هیسا ریبرگشت ،چهره اش ز سوینگاهش به سمت گ فرهنگ

شانیدرختان که نور از م ش یسرک م یدرذک ان و دندیک  صورتش یو ر
ص یم لو خا ستند ، تأل ش شمان خمارش ب ین شت ....! وچ ه بهان یدا

بعد ا دهیچشم از ناز خواب یبرد .... به سخت یدل م ز در نگاه او گرفت و
 انداخت . ریز، سرش را به  یقینفس عم

ست سویگ ش ید شالش ک هنگ چه بداند در دل فر نکهی،بدون ا دیبه پر 
که آن سااو تر در جمع  یبر پاساات ! نگاهش را از مامان گل یامتیق

 میو ن شنفت گرفت یگفت و گل تر م یخانوم ها نشسته بود و گل م
وانه  ینگاه  فرهنگ کرد ، صادقانه جواب داد: یر

ب » شته ام تجر شم ، وقت یدیام ادی.....واال ز هیر که از  یندارم که قبول ب
سه  ستش فکر نم رونیکنکور ب یجل شده بود! را  یاومدم ذهنم قفل 
 ...!«مجاز بشم  یکنم حت
به  کیافتاده بود و خودش را  انیبه غل شیکه بازهم حس برتر مهناز

، لبخندش حسااش را نشااان داد ، نگاه  دید یم شیپ سااویاز گ چیه
د و به گردنش دا یاز صورت فرهنگ گرفت ، قر یکشدارش را به سخت

 گفت:
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سمیشکر خدا من تازه ل » ستش  سان و تازه گرفتم ، را وتاه دوره ک هیر
ست داده بودم بعد از  ضیمر و به درس خوندن از د شدم و عالقه ام ر

شم ، فرهنگ برا ص یادامه  یازدواج فرزانه جون با دادا  یلیخ لیتح
 «کرد ...  قمیتشو

به  اقینگاهش را با اشاات ریمهناز ، مساا یتوجه به حرفها یب فرهنگ
 نرم گفت: یکج کرد و با لحن سویسمت گ

عد از کنکور طب یجیحس گ نیا » به خصااوص برا هیعیب  ی.... 
 ادیم شیپ شااتریحالت ب نیدرس خوندن ا یلیکه خ ییدواطلب ها
 یم خوش یانشاء الله که خبر ها ادیدر م جینتا گهید ی... آخر هفته 

 ....« میشنو
 فت:چشانده بود گ شیکه تمسخر البه ال یزد ، با لحن یپوزخند مهناز

رات خوره و امو یبر نم ییبه جا یغصه نخور دختر .... حاال دکتر نش »
 ....!«مونه  یمملکت لنگ نم

 شیها ی، دلش به حال شااب زنده دار دیکشاا یقینفس عم سااویگ
سو ، مامان  کیها به  نیا یثمر هدر داده بود ، همه  یسوخت که ب

و بگو که تار تار موها شیناز ناز یگل  یم کند و به دسات باد یرا م شیر
 داد.... !
وازه  دندیاز راه رس راقیا ساز و ها سوار بر اسب و ب غصه دلش  یو از در

شدند، ول صدا دایاز آنها پ ییرایپذ یبرا یمجال یوارد  شاد  ینکرد و با 
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و که َپر ت آمد ،  یکرده بود و به سامت آنها م السیرا ُپر از گ شارتشیبرز
 حواسش به سمت او برگشت ....

**** 
 ، فراوان ادیز اری:بس اورت

ه از آنچه ک شااتریکند و ب یکه خودش را لوس م یقشاامشاام : آدم رزایم
 و پر مدعا هیما یب یهست خودش را نشان دهد ، منش

 «منبع فرهنگ نامه دهخدا» :بشقاب ، بشقاب بزرگ  یدور
***** 

 [۰۷:۰۶ ۲۱.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و و شیکه به لبها یسرخوش با لبخند برز  لویز یسنجاق شده بود ،ر

را که  یدرشاات و آبدار یها السیخانوم زانو زد ،گ کنار دساات حاج
خ غلتان م اقوتی یمثل دانه ها و دندیدرخشاا یساار دامن او  یرا ر

 کرد و با همان لبخند گفت: ریسراز
سرت چ نیبب ایحاج خانوم ب » آوردم  السی.... گ دهیبرات چ یگل پ

 ....!«برات مثل باقلوا 
ه َبه و که بَ  یها را برداشت و به دهان برد و درحال السیاز گ یکی سشس

 کرد ادامه داد: یَچهَچه م
سا السیگ » ته باغ کوتاهه ، راحت  یکاهگل واریاس ....! د هیباغ هم

 «اون طرف ....!  دمیازش پر
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 یردنک یکار خوب:» شرمنده گفت  یو کوتاه ول دیخانوم لب گز حاج
 «مادر....
ضا به ا حاج ش نیر و لبخند ریز دهیخواب طنتیهمه  زد  یپوست برز
 داد: هیو به مخده تک دیبه سرش طاسش کش ی،دست
و م یبیحاج خانوم ع » شااناساام ازش  ینداره .... صاااحب باغ ر

ل  ....« رمیگ یم تیحال
و ب بردارد ، که گال گرید یالساایدساات به پر جادر مادرش برد تا گ برز

و  : دیدست او کوب یخانوم با نوک بادبزنش نرم ر
ضا دیآدم با » شه .....! تا ر شه  تیخودش عاقل با صاحب مال نبا
 ....«جهنمه  شیآت یخور یکه م ستین السیگ نیا

و س برز شت ،نگاهش به فرهنگ ر  رهیکه متعجب به او خ دیسر بردا
شمانش ا یساده  یشده بود و معن شو »بود که  نیحرف چ تو آدم ب

 ...« یستین
سکوت گالب وکوتاه پر  یخانوم بعد از  ش شیپاها یچادرش را ر و  دیک

 داد گفت: ینگاهش را درجمع چرخ
شه ، ول دیشا » شته با سبت ندا و  نیا یمنا  تیکاح هی ادیکار تو من ر
 «کنم... فیخوام براتون تعر یندازه که آالن م یم یمیقد
 مامان بزرگ گالبش بود، یمیقد یها تیحکا یکشته و مرده  سویگ

صه ها شق ییق شر و عا شت یختم م یکه به ع  یدرق اقیشد .... با ا
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شد ، کنار دست او نشست و فرهنگ هم با رعا کینزد له فاص تیتر 
 آن سو تر .... همه مشتاق به دهان گالب خانوم چشم دوختند: یکم

و گالب و یخانوم نگاهش به ر  لبش ثابت یفرهنگ و لبخند نرم ر
 کوتاه گفت: یشد ، بعد از تامل

وزگار ها »  که اون یمانیجوونمرد خوش قدو باال و با ا هیدور  یلیخ یر
صدا م شت که م یم یزدند از راه یرا َملک خان  ود  نهیب یگذ داخل ر

س س یم یرفت جست یقل قل کنان م یسرخ بیخونه  و  بیزنه و  ر
س یو گاز محکم رهیگ یاز آب م خ م بیبه  و  یسر زنه و با لذت اون ر

ض» گه یخودش م بادفعه  کیخوره و  یم صاحبش را شه نب ینکنه  ا
و پ«....!؟   کنه و ازش یم دایدل نگرون پرسون پرسون صاحب باغ ر
ل لت نم یطلبه .. صاحب باغ بهش م یم تیحال م مگر کن یگه حال

شت نیا و به عقد خودت در  یُشهره  یکه با دختر من که از ز َشهره ر
 ....!« یاریب

و سش پ برز سیهم گ یگالب خانوم بود و گاه یتمام حوا هان به د یال
 گفت: دهیبر دهیگذاشت ، بر یم
 ....!« هیکه نامرد نیخانوم بزرگ ا »

شد ، فرهنگ کوتاه و گذار نگاهش را به گ خنده اد د سویمهمان لبها 
و یخنده ا یو دلش رفت برا سته بود شیلبها یکه پروانه وار ر ش ، با  ن

 گالب خانوم نگاهش به سمت او برگشت: یصدا
و کرد و ادامه داد: یشم غره اخانوم چ گالب ج برز  جانانه خر
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با ا ملک» ل و حروم  یو خدا ترساا مانیخان که جوون  بود ، حال
شت و قبول کرد ! وقت دیشد ، ترد یسرش م و کنار گذا اقد ع یهاش ر

سف و به عقد هم در آورد و چادر  و باال زد  دیاومد و اون ها ر سش ر عرو
صورت قرص  یدختر مثل پنجه  هی دکهید سته و  ش وبروش ن فتاب ر آ

صاحب باغ که  یم ییبایماهش از ز سمت  شه ....! متعجب به  درخ
صاحب باغ بهش م یحاال پدر زنش بود بر م ز گه .. دخترم ا یگرده و 

شت ول یادیخواهان ز یخوشگل  انمیجوون با ا هیمن به دنبال  یدا
و برا اشیگشتم که حاضر باشه دن یم ه ... که شآخرتش بفرو یآباد یر

و سر راهم قرار داد .... ا  ....« مانتیهم مزد و پاداش ا نیخدا تو ر
به  ینرم فرو رفته بودند ، و قت یبا لذت سر تا پا گوش در خلسه ا همه

 ساز دلشان کوک کوک بود .... دندیآخر قصه که رس
و شد و  یرا قدر شرتشیپر ت یجد یلیخ برز سمت باال برد ، خم  به 
د ش یکه بلند م یو در حال ختیمانده را داخل آن ر یباق یها السیگ

و به حاج خانم گفت:  ر
ل » بطلبم .... فقط خدا کنه دخترش  تیحاج خانوم من رفتم حال

و دست نخورم  یمثل پنجه  فتاب باشه و ر  ....!«آ
و خنده بازهم داغ داغ شد و  یهابه پرواز در آمد .... و بازار شوخ خنده

 گفت. یم یزیهرکس چ
 دانیجمع که گل انداخته بود و مهناز م یصحبت ها انیم فرهنگ

نار ک یبرداشااتن پتو یبرخاساات و به بهانه  شیکرد ،از جا یم یدار
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ا که در ر یبیبه سمتش رفت خم شد و آن را برداشت و س سویدست گ
شت ، خ ست دا شت و ب ینرم کنار پا یلید  آن که به او نگاه یاو گذا

 پتو به داخل ساختمان رفت . همراهکند از کنارش بلند شد و 
شکینرم مثل نوازش  یدلش بود ....! حرکت یدوم قدم برا نیا گل  یوا

 آن نشد .... یمتوجه  سویاز گ ریکس به غ چیو ه اسی یبرگ ها
شت ،بو بیس سویگ  یعطر َملک خان او با بو یبو دییگالب را بردا
 شده بود ....! نیعج بیس

تاب ر آف جا یدامن ز باغ جمع کرد و  به  شیپر نورش را از ساار  را 
خانوم شنبه صبح ، کار و اداره اش را بهانه کرد  یمخمل شب داد و گل

 اصرار ه انیو م
 [۰۷:۰۶ ۲۱.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
تهران شاادند .... باغ  یخانوم حاج رضااا و فرزانه راه زیمهرانگ یا

و فرهنگ  سااویگ یبرا یول دیرساا انیاش به پا یو دور هم بیساا
 بود .... شانیها یدلدادگ یبرا یسرآغاز
**** 
 سره کیساز و ُدهل  یهوا ، ب یکیها که با تار رکیج ریآواز ج یصدا
 .... دیرس یخوانند از ته باغ به گوش م یم

ساختمان رفته بودند  مانانشیخانوم به همراه مه ریمهرانگ به داخل 
و به باغ ا وانیا نیی، فرهنگ پا  سوی، چشم هاش را بست تا گ ستادیر

و انیرا م  فیتلک دیبا د،یکشا یقی، نفس عم ندیاش بب یرنگ یها ایر
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وشن م یقرار یب نیا  سویگ یکرد . چشم از هم گشود و برا یدلش را ر
 زد : امکیپ
به  یخواهش م ی...!؟ ول هیادیدونم در خواسااات ز یم » کنم فردا 

 ....« دیاریب فیتشر دمتونید شیپ یکه دفعه  ییهمون جا
سواس  امیپ  تیدو بار آن را پاک کرد و در نها یکیرا چند بار خواند با و

 شیها جانیه انیمهناز به م یزدو آن را فرستاد ....و صدا ایدل به در
 آمد :
 «...!؟ ستمی...مزاحمت ن یخلوت کرد »

بدر در هم افتاد ... با شیها اخم گفت بله مزاحم  یم دیمثل ضاار
 جواب داد: یآن میتصم کی،اما با  یآرامشم شد

 ....«خواستم با هاتون صحبت کنم  ینه ... اتفاقا م »
و یلبخند مهناز دلش  یرا هم گوشااه  ینشاااند و خوشاا شیلبها یر

شت . برا ر د دهیخواب ی ایمرد که رفتار مردانه و حجب و ح نیا یگذا
شمانش ب شم م شیچ صورتش به چ ضر بود هر کار یاز   یآمد ،حا

 ...بکند .
ستها و شید سر دیدر هم تن نهیس یرا ر کان داد ت دییبه عالمت تا یو 
 گفت :

 ....« میو صحبت کن میقدم بزن دیپس اگه موافق »
رد و کم  ریز یگذرا به چشاامان او انداخت که حت ینگاه فرهنگ نور ز

 و با او هم قدم شد .... دیدرخش یم وانیا یسو
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که  یخنک یمیباغ بود و نس یها رکیج ریج ی، صدا نشانیب آهنگ
، فرهنگ فاصااله اش را با او  دیچیپ یشاااخ و برگ درختان م انیم

وبرو بود  یکرد و در به در جمله ها در حال یحفظ م که نگاهش به ر
 عاقبت گفت:

خانوم ، من برا » ناز  ما احترام ز یمه و  نیقائلم .... ا یادیشاا ر
شه ول دیدونیخودتون خوب م سارت نبا بون  یحرف ی... ج سر ز که 

.... من  ستیبزرگتر ها درمورد من و شما افتاده خواست من ن یها
سااالها که فرزانه  نیا یط میدار نیقیمواظب رفتارم بودم و  شااهیهم

سوء تعب یحرف اینکردم  یرشماست کا یعروس خانواده   رینزدم تا 
 یا گهید زیها چ ثیحرف و حد نیبشااه ... لطفا شااما هم از ا

 ....« دیبرداشت نکن
ست انتها دایجمله اش پ انیپا یبرا یمجال فرهنگ آن  ینکرد و نتوان

حرفش آمد و در  انی، به م سااتادیباره ا کینقطه بگذاردو مهناز به 
ل زده بود گفت: یحال  که به او ز
 سین روزیکنم ....حرف دل من مال امروز و د یفرهنگ خواهش م »

و کتمان نم  ینم اونقدر باهوش هسااتکنم که مطمئ ی.... ! عالقه ام ر
سال اخ نیکه ا ش یمتوجه  ریچند  شده با ه ک ی.... من از وقت یاون 
ستگار یبرا خونتون از تو خوشم اومد و رفته رفته  میفرزانه اومد یخوا
ثل  نیا قه م فت .... ول هیعال گه  یگودال عمر گر و ن حد خودم ر

شتم ، تا چند وقت پ و از مرزم اون طرف تر نگذا شتم و پام ر که  شیدا
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و برا یحرف هاش گفت م یفرزانه تو ستگار یخوان من ر  یتو خوا
 «کنند .... 
درختان داد و کالفه  یشاخه ها انیباد م ینگاهش را به باز فرهنگ

 شلوارش فرو کرد : بیج انیرا م شیدستا
 میزندگ ی... متاساافم من برا هیعمر زندگ هیرف مهناز خانوم ح »

ها مه  نا که مرد نیقیدارم و  گهید یبر تب بهتر از من  یدارم  به مرا
که برا یم بتونینصاا نه هم گفتم  به فرزا ن م ی ندهیآ یشااه من 
 ...« رهینگ میتصم

شااود که مهناز  یبلند برداشاات تا راه یرا گفت و قدم نیا فرهنگ
و و یشتاب زده دست ر  او گذاشت و مانع رفتنش شد : یباز

 «....!؟  یریفرهنگ .... صبر کن کجا م »
شت که قاصدک ها یچشم به دختر فرهنگ غرور ش را دانه به  یدا

ست باد م و یدانه به د ست جا مانده  یسشرد ، نگاهش را به ر  ید
 مهناز برگشت و نرم گفت:

و » و از ر و یمهناز خانوم لطفا دستتون ر  .. «.. دیمن بردار یباز
با ش مهناز ش یدیببخ ستش را پس ک صدا دیکوتاه د و با   ادیفر یو برز

و  انینه چندان دلچسااب آن ها پا یبه مکالمه  وانیا یگونه اش از ر
 داد.
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اب راه جو انیبلند جلوتر از مهناز به راه افتادو م ییبا گام ها فرهنگ
س سویگ یکه برا یامکیپ ستش ر ستاد ه بود به د صر و  که دیفر مخت

 ه جواب داد:کوتا
قا »  «اون جا هستم . شب خوش  ازدهیساعت  یفتوح یآ
با لبخند نیرا چند امیپ ند و  و یبار خوا لبش لم داده بود و  یکه ر
شت ،قبل از ا الیخ شدن هم ندا و برسد ،ز نیجدا  با  لب ریکه به برز

 خودش گفت:
 ....!« سی، ساعتش مهم ن ایجونم تو فقط ب یبال »

 [۰۰:۰۷ ۲۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
که طعم ملس  یداد !دل نگران یاضااطراب م یهم بو شیها نفس
 داشت ......! ینیریوش

 یآورد و مانتو رونیاو ب یساارش را از داخل کمد لباس ها افسااانه
و یگرید و یتل مانتو ها یر شده ر ست یرها   به یتخت انداخت ، د

و شیها یچتر دویاش کشاا یفرفر یموها مثل  صااورتش یرا که ر
ستاد ، مانتو یتلفن تاب م میس شش فر شت گو کش م یخورد را پ

و یمانتو ها  انیاز م ییمرگ ما  شی، آن را تا پ داشااتتخت بر یر
 لب گفت: ریز یچشمانش باال آورد و نچ

به ندار نیکنم ا ینچ... فکر م » باشه .... تو تجر ز من ا یاز همه بهتر
و محکم بکوب ختیاول م یجلسه  دیبشرس با  ...!« یر
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و زانیآو یتلفن ها میخواساات با همان ساا یدلش م سااویگ  یر
صل در حال یصدا دار م یب یلیصورتش او را خ ه ک یزد ....!م*س*تا

 گرداند پر حرص گفت: یپر شتاب مانتوها را به داخل کمد بر م
و خدا .... ا » و نیافسااانه تو ر ! مامان  یختیتخت ر یهمه مانتو ر

م سرمون مثال قرار با ه ریشه ...! خ یتوجه متو اتاق م ادیبزرگم اگه ب
 ینتوما هی دیخونتون ... با یو تو از اون طرف بر میکتاب بخر میبر

 ....«تنم کنم  یمعمول
سانه شده ، یمانتوها ریتوجه به غرولند او از ز یب اف  یمانتو کیتلنبار 

س ینخ شم را نوازش م مشیکه رنگ مال یطو ش رونیداد ،ب یچ ،  دیک
شت و نر نر کنان ز یشمیشال ابر ب ل ریهم رنگش هم کنارش گذا
 گفت:

لد » عد از ظهر زنگ م م،ی! بشوش بر یغر بزن یفقط ب ز اول زنم ا یب
 ....!«نره ها  ادتی.... ناز و عشوه  یکن یم فیاولش برام تعر

ار گرفت آشک ی..... مانتو را از دست او با حرصدیکش یپف بلند سویگ
 یرنگ یو به ب ختیر شیها بیداخل جرا برداشت  شی،اضطراب ها

صورت شیلبها سانه که  یرنگ یرژلب  شاند .با اف سفارش  انیدرم یکین
 شد.... یکرد وراه یکرد از مامان بزرگ گالبش خدا حافظ یم

سانه شتاب زده از پله ها پا اف ش یم نییتندو  سفار  یرفت و پچ پچ وار 
 هیشب ییاز اضطراب فقط آوا سویکرد و گ یاضافه م یقبل یبه جمله ها

و کل دیشاان یاز او م سیپ سیبه پ ود دی، که برز  یرا داخل قفل در ور
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با دختر اش مثل  یفرفر یمواجه شااد که چتره ها یچرخاند و 
سالم گ شدهصورتش  ننیتز یچکیپ سانه  که پشت سویبود ، با  سر اف
و ستادهیا و شیصورت دختر پ یبود چشم از اخم نشسته ر گرفت  شیر

 را جواب داد: سویو سالم گ
 .... « سویگ یسالم آبج »

 رفت تا آن دو خارج شوند .... یفرو افتاده به کنار یبا سر سشس
رده بود ک شیبرا سااویگ نیاز ا شیکه پ ییها فیتعر انیاز م افسااانه

و » دیبا نی،حدس زد که ا سته «برز شد ،با ب شان با سر صاحب خانه  پ
سرش ، ا شت  شدار شیشدن در پ سفارش  یگفت و به ادامه  یک

 .دیرس شیها
**** 

به دلت  یمعروف تهران که ه*و*س عاشااق ابانیهم همان خ باز
 یکرد ... با همان درختان قطور و پر شاخ و برگش ! درختان یم ریسراز

شاهد گفتگو ها شقانه  یکه  س یعا شتند یاریب بان دا  بودند و اگر ز
 گفتند....! یها م تیحکا

وبرو .... و با خود  مکتیاش را به ن هیتک فرهنگ داد و نگاهش را به ر
سبت نیا دیشیاند شب یدختر ن سمان دارد که هر بار  از  یه گوشه اب هیبا آ

ه رنگ شده است که پشت ب دیسف یشود و امروز مثل ابر پنبه ا یآن م
ابر  هیتک نیلمس ا یشود .... وسوسه  یتر م رهیت یقدر دینور خورش
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س شت کرد و با لحن محکم ومردانه اش  انیرا م یتنخوا ستانش م د
 سکوت را به دور دست پرتاب کرد .

ض یممنونم که اومد » و نم ی.... بع و  گفت یشه تلفن یحرف ها ر
ض ینم یحت بون آورد .. بع و بدون ا یشه به ز شه گف نکهیحرفها ر ته ب
 ....«حس کرد  دیبا
و را نکه احساسش  یقشنگ یداشت .... !حس یبیحال غر سویگ  یرم ر

ش  انداخت ، ینگاه میرخ فرهنگ ن میکرد ، به ن یسوار م یامواج خو
وبرو بود و صدا  نرم ... شینگاهش به ر

و م یبیعج تیدل حکا » سشره به چشم ها  یداره .... حرف هاش ر
 «تا اون ها به جاش حرف بزنن .... 

سمت گ نیا فرهنگ بعد ا سویرا گفت به  شت ، به او نگاه کرد و ز برگ
 نینشسر داد ، نرم و دل رینفس چشمانش را به ز کی یبه کوتاه یقیدقا

 گفت:
و بخون .... با » گفتم و از حساات  یم دیاز چشاام هام حرف دلم ر

 ....«شدم  ینسبت به خودم با خبر م
فت .... دلش م یبا هر طشش قبلش اوج م سااویگ خواساات  یگر
و فشیک ان به درخت هیسا ریوار ز یگذاشت و صوف یجا م مکتین یرا ر

 کیاعتراف عاشااقانه بود ...  نیتر بایز نی.... ا دیچرخ یدور خود م
شت که برا سرش بود ،مهناز حر دا  نیا یاعتراف که غرور مردانه تاج 

 .....! کوبدب یمرد مثل باد به هر در
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،  سویشد و فرهنگ دلواپس جواب گ یطوالن یقدر انشانیم سکوت
.... !  امدین رونیب گرینشست و د یاش چهار چنگول نهیس ینفس تو
 بود : ریبه سمت او برگشت که نگاهش به ز سویگ یبا صدا

و بلدن ... شااما هم از  هیقشاانگ یجمله  » بون دل ر ! چشاام ها ز
و بگ یچشم ها  ....« دیریمن جواب تون ر

 ین لبهاشااده به پرواز در آمدند .....و لبخند مهما ریاساا یها نفس
شد و به آن خند که لب دیچرخ سویبه سمت گ شیچشم ها یفرهنگ 

و  بود . تشیامضاء رضا شیلبها ینرم ر
 گوشش گفت: کینزد ییسرش را به سمت او خم کرد و جا یقدر
 ...« میبعد با هم حرف بزن میبخور یزیچ هی میبر یموافق »
 به یسر سویگ

 [۰۰:۰۷ ۲۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به مانتو اش  یبرخاساات ، دساات شیتکان داد و از جا دییتا عالمت

 شد . یفاصله همراه فرهنگ راه یو با قدر دیکش
**** 

 [۲۱:۴۱ ۲۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 کیشاپ دنج و موز یاز کاف یامتداد مالقات عاشقانه شان نه خبر در
رد ب یسرت مهوش از  شیغذا متیکه ق یبود! و نه رستوران ها تیال

 آب کیبه  یسااادگ تیکند ....! ودر نها یرا در دم کور م تیو اشااتها
س یریگ وهیآب م یمغازه  صاحبش مخلوط  ییاز همان ها د،یر که 
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نه دل  یرنگانگ م یها یدنیشاارا پر از نو شیکن ها  کند و ماهرا
 ستاند .... یتابستان م یها را در گرما یمشتر
و هر وبرو یبلند هیپا یصندل یدو ر  دهیچسب یکیبار شخوانیپ شیکه ر
و جشیآب هو وانیداشت نشستند ، فرهنگ ل واریبه د  خوانشیپ یرا ر

سمت گ شت و به  شانید نیاول ادی،به  دیچرخ سویگذا که  افتاد دار
س نیرنگ به جا مانده بود ... ا ینازنج یلبش کمان یباال  یادگدختر 

شر رفتارش بود ....! افکارش ب  یجا جمع کرد ،ن کینظمش را  ی، م
 آهسته که گفتگوشان یداد و با صدا یرنگش چرخ ینارنج وانیرا در ل

 مقدمه گفت: یدو نفره باشد ب
شنا » س ییآ شد، رمان بیما با رمان باغ   یاز راز ها یلیکه خ یشروع 

شکار کرد .... ! ا و آ ست خدا بوده که رازها نایقی نیسر به ُمهر ر  یخوا
س شه و تو  بیباغ  سر راه من قرار بده ، تا قرار از دلم ببربر مال ب و   یر
»! .... 
شن یقینفس عم سشس کوتاه  یکرد و و بعد از از تامل شیحرفها یچا
 گفت:

من و  ی،تا حدود یمدت نه چندان طوالن نیا یکنم تو یم تصااورم
و م  هیفقط  ،یو از شااغل من هم خبر دار یشاانا خت یخانواده ام ر
 «بگم.  دیاهست که ب کیکوچ یچند تا نکته 

شقانه  سویگ به  یفرهنگ پر یسرتا پا گوش بود و با هر اعتراف عا
ضافه م صدا یبال پروازش ا  یخاص یمردانه بودن نرم نیدر ع شیشد!
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زو کرد که اول شت و در دل آر ستگار نیدا  از مهناز شینکته در مورد خوا
شد ، که مثل ز شده ی نهیپس زم لمیف کی سینو ریبا بود  افکارش 

!.... 
دلخواهش گرفت و ساارش را نرم به ساامت او  یرا از نارنج نگاهش

به د و گاهش ر که ن ند  خا وبرو واریچر نگ ر  یبود ، دلش م شیکرم ر
کوتاهش را که با فرق کج  ییبرد موها یپروا دساات م یخواساات ب
و  ینه اصااال دساات ایکرد ....  یبودند نوازش م دهیهم خواب یمرتب ر

و بر و دیکش یصورت اصالح شده اش م یر آن را با سر انگشتانش  یز
جمع کرد و نگاهش را  یبیدلش را با نه یکرد ، دساات و پا یلمس م

ود شااد...و در امتداد  یم یپرو خال یمغازه داد که از مشااتر یبه در ور
 او در گوشش نشست : یدلش صدا یخواسته ها

و م سانسمیفوق ل گهی، من ترم د سویگ » شم  یو دارم آماده م رمیگ یر
صم سهی.... عالقه ام به تدر یآزمون دکتر یبرا خدا  دیدارم به ام میو ت

شدم ، تو یاگه دکتر شگاه تدر یقبول  درم کنم . و کنارش به پ سیدان
شارات شغلمم  یبه کار چاپخونه و دفتر انت ضر  کمک کنم . در حال حا

 .« رمیگ یو از پدرم حقوق م صهکه مشخ
 ییچشم و ابرو یراسرش به سمت او چرخاند ، دلش رفت ب فرهنگ
و در  یو صندل زیم بیکرد ونص یهم خرجش نم ینگاه مین یکه حت
 شد .... یم واریو د
 کوتاه ادامه داد: یبعد از تامل د،یبه پشت گردنش کش یدست
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سب یم » که  یلیادامه حرفهام و دال یبرا ی،ول ستین یدونم وقت منا
 ....!«از خسرو برات بگم.  دیبا ارمیخوام ب یم
شن سویگ سرو به  دنیبا  سم خ چاه  کیچشمانش افتاد که مثل  ادیا

 در دم شیها یبود و وحشتناک ....!حالش منقلب شد و خوش یخال
 فرهنگ حواسش به سمت او برگشت: یو با صدا دیپر کش

فرزانه ، جواب حاج رضااا مثل  یاومد خواسااتگار یبار وقت نیاول »
 ومدیازش خوشااش نفرزانه هم  یبود ، حت یجواب من و فرامرز منف

! .... 
فرزانه جا مونده بود و بازهم اومد  شیدلش پ یخساارو بد جور یول
سته گلها نیا ی،ول شد .... با د . ! ... یآن چنان یبار پر قدرت ظاهر 
وز ها پدرش هنوز سااالمت  ادمهی و غرق گل کرده بود ! اون ر خونه ر

ه خسرو و بود ، سر حال و قبراق ... از حاج رضا خواست که اجازه بد
کنن  یبزنند، اگه فرزانه بازم گفت نه رفع زحمت م حرففرزانه با هم 

 اومد قبول کرد ... رونیفرزانه از اتاق ب یوقت ی... و در کمال ناباور
شا ینم بون باز دیدونم  شا یها یخام ز شد .... ضع  دیخسرو  هم و
ض یخوب یمال شت اون را را رغم مخالف  یکرد ...! باالخره عل یکه دا

ست فرزانه داد یهمه  ستگار ها میخانواده ، تن به خوا  به یکه خوا
 شکستند ....! یمراتب بهتر از خسرو براش سر و دست م

به دهان برد و  ین د،یکه رساا شیحرف ها یجا نیبه ا فرهنگ را 
باره به گذشته پرواز کرد. دینوش یقدر  و دو
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و حاج  یترام مامان مهر.... اح دالیخسرو از همون اول شد داماد ا »
و نگه م و م نیداشات و ب یرضاا ر  هیزد ،  یما هم احترام حرف اول ر

....!کم کم  ختیر یگفت و هزار تا از گوشااه کنار دهنش م یفرزانه م
بون باز و تو یخسرو با ز و مادر ساده  یجاش ر من باز کرد  یدل پدر

 زد ... یعالقه دامن م نیبه ا شیها دیو تمج فیتعرو فرزانه با 
پدر و  لیشااد و بر خالف م یکه داداشاام فرامرز عاشاار دختر نیا تا

فاصااله گرفت ،و من هم  یمادرم با اون ازدواج کرد و از خانواده کم
ب ریگذشت و دوسال هم درگ یتمام وقتم به درس و دانشگاه م  یازسر

 بودم ....
و فراهم کرد تا خساارو جا نهیها زم نیا ی همه و  یر من و برادر م ر
بون باز رهیبگ و تو شیو با ز خودش  نیزم یحاج رضااا و مامانم ر

و مثال م یبنشونه ....شد داماد نمونه   زدنند . یخانواده و همه اون ر
 هم لیخانواده و فام یتو انصافا
 [۲۱:۴۱ ۲۲.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ما بهش  یهمه  دیها باعث شااد د نیا یبود ! و همه  ریبه ز ساار

و بردار ینیبد ب نکیو ع عوچ بشه  .میمون ر
ح شد ، و فهم ییکه موضوع نازا یوقت یحت امکان  که میدیفرزانه مطر

و نداره ، واکنش بد نشااون نداد و فقط چند مدت  یبچه دار شاادن ر
سااگرمه هاش تو هم بود و بعد به فرزانه گفت که دوسااتش داره و 

و از دساات بده .... خساارو تو سااتیحاضاار ن  یبه خاطر بچه اون ر
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نوشته  یبیکنه و اگه باغ س یم وردمحتاط بر خ یلیخانواده خ حطیم
سر داماد مرد زندگ یشد من همچنان فکر م ینم ...! و  هیکردم که خ

 «شدم... ینم ریبه کار ها و رفتارش دق
 داد: شد و ادامه رهیرخ او خ میبرگشت و به ن سویبه سمت گ فرهنگ

و گفتم که بدون نیا »  نفوذ یلیما خ یخانواده  یخساارو تو یها ر
بون چرب و نرمش  اسااتیداره ... و با ساا و با ز حاج رضااا و مادرم ر

 یمتوجه شدم که پنهون شیخام خودش کرده ! متاسفانه چند وقت پ
هم به برادرم قرچ داده و ازش چک گرفته ... تنها مهره  یمبلغ کلون

تم خودش بنشونه من هس یباز نیزم یتو تهنتونسکه تا به حال  یا
و تک شیخواد با ازدواج من و خواهرش مهناز باز یکه م کنه ....  ملیر
» 
و به  اوردیتاب ن گریسقوط کرد و د شیپا ریدلش آشوب زده به ز سویگ

ستگار دیسمت او چرخ شد . خوا شان در هم قفل  مهناز  یو نگاه
ت تا نگف چیه یافکارش بود ول انیم یدرشاات یعالمت سااوال شیبرا
 به جوابش برسد .... دیشا
 یند ولهست یکنم خانواده ام به وصلت با مهناز راض یانکار نم سویگ »
بط چیه نیا نداره و ا یر و هم بهشااون گفتم. ول نیبه من  بر  یر

شده قرار بدن  یمن م لیخالف م و مقابل عمل انجام  خوان من ر
 یحرفهاشون حرف خواستگار نیامانم بم ایاز فرزانه  دیدونم شا ی!نم
م من نه گ یباور کن صادقانه م ی.... ول یبعدها بشنو ای یباش دهیشن
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موضااوع برم .من  نیبار ا ریدارم ز الیمهناز رفتم و خ یخواسااتگار
و شبید یحت ا بزرگ تر ه یها ثیحرف و حد یبه مهناز گفتم که ر

 «باز نکنه ...  یحساب
به م ستیلحظه ا نیشک از جنس هم یآرامش ب خب رد ک یکه تجر

و یرنگ باخت و لبخند ی، افکار منف لبش نشاسات ...و ب  ینرم ر
صادقانه حرف م شم دوخت به او که  سر هر جمله اش  یچ زد و بر 

 کاشت ... یم سویگ کی
صول پابندم یسر هیبه  ی، ول ستمین ی، من آدم مذهب سویگ» و از  ا

وابط ب م جهت باشه اصال خوش به یدخترو پسر که بار نیهدف ب یر
صم ادینم سبت به خودم با خبرم ب میو ت  امیدارم حاال که از حس تو ن

ستگار سم تیخوا و ر شرع یو رابطمون ر بهم چند  یکنم . ول شیو 
و فرصت بده تا او یوقت و سر و سامون بدم ... با ضاعر از هر  شیپ دیر
و برا تیماه زیچ و کنم از اون  یخساارو ر خواهرم و البته پدر و مادرم ر

و ب دیو با هیگذ شته ، پدرم تشش قلبش با باتر کنم ... مراعات حالش ر
 «گدار به آب بزنم ...  یتونم ب ینم

س شیحرف ها فرهنگ سر خط ر اه به کوت یو بعد از تامل دیبه نقطه 
شمان او خ کیقدر  ش یشد و با لحن رهینفس ،به چ که  نینرم و دلن
 کرد گفت: یو م ریرا ز سویدل گ

 «؟....!یو بهم فرصت بد یکم صبر کن هیشه خواهش کنم ، یم »
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لش د یخواست او را بردارد و گوشه  یداشت دلش م یبیحال غر سویگ
ست مهناز که ه ست ه چیپنهان کند تا د شر یبن چی....! د به او  یب
 :دیشد و آرام پرس تشینرسد ! باز هم لبخند امضاء رضا

قا » سم ی! م یفتوح یآ شدن رابطه  یشه من هم خواهش کنم تا ر ن
و یباعث م نیندوند ... ا یزیمون ،خانواده هامون چ ما  یشااه ر

ب ریز میحساس بشن ...و بر  ! «نیذر
سمت باال پرواز کرد نکته  شیها ابرو سرش را ر یفیظر یبه  به  زیبود 

 تکان داد : دییعالمت تا
 ....« یاشاره کرد ییبه جا یموافقم... نکته  »
و چشیآب هو وانیل سویگ ا گذاشت و مج دستش ر شخوانیپ یرا به ر

به ها که از دوازده و ن دنیتا امتدد نگاهش باال کشاااند و با د  میعقر
 داد گفت: یآن سو تر را نشان م یکم
قا » ن م میشااه کم کم بر یممنونم ،اگه م وهیآب م ی،برا یفتوح یآ

 یتونم دست خال یو نم رونیاومدم ب دنیکتاب خر یبازهم به بهانه 
 ....«برگردم 
ست ا یدلش م فرهنگ ستن نیخوا را بر دارد و همراه او  یتکه ابر خوا

سمان برود، لبخند و یبه آ شمانش را به عالمت  یر شاند وچ لبش ن
و دییتا و یر  برخاست و گفت : یصندل یهم فشرد ... و از ر



                
 

 

363 

 باغ سیب

 دور یلیدارم که خ خوب سااراغ یکتاب فروشاا هی....  میپاشااو بر »
و م سااتین راه  یرسااونم خونه وتو یو ساارراهمونه ، بعد هم تو ر

و م و نشن ی، من هنوز حرف ها میزن یحرفهامون ر  .«دمیتو ر
صندوق رفت ،پول آب هو نیا فرهنگ سمت  ها را  جیرا گفت و به 

رفتند و  رونیاز مغازه ب یحساااب کردو هر دو ساارشااار پراز حس زندگ
شتند  یخورده را برا مین ینارنج یها وانیل صاحب مغازه به جا گذا

.... 
* 

 [۲۲:۱۹ ۲۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سانه و اف سشهر یجهار زانو ر سهراب  را  یتخت نشست هشت کتاب 

و صفحه  شیزانو یر شت ، شته  یگذا  یباال یاول آن را باز کرد و نو
 خوش و خوانا نوشته بود : یصفحه که با خط

صدا« اسیعطر به  میتقد » سوت یرا با   یشدار ک یبلند خواند بعد از 
 گفت:

و م یلیبابا خ نیها ... ا یدختر گل زد »  «خواد ....  یخاطرت ر
و سویگ ست و دلباز ر پهن کرد ،او هم چهار  شیلبها یلبخندش را د

ست ،کتاب را از م ش سانه ن ستان او ب انیزانو کنار اف  یستآورد ، د رونید
و رفتار مردانه او را در  الشیودر خ دیهنگ کشاادساات خط فر ینرم ر

افسااانه حواسااش به ساامت او  یدوره کرد و با صاادا یکتاب فروشاا
 برگشت:
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ب یکیبه نظرم دو دسته مرد وجود داره،  یدون یم سویگ » ارشه سر کاره و
و داف کنج  هیور دل  گهید یکی،  نگ کنم فره یباره ...! و فکر م هیدر

اتفاقات  نیتونه ب یم یچه طور نمیبب دیبا یاول باشه ... ول یدسته 
برش و چ هایدور و ماهنگ یکرد فیمن تعر یکه تو برا ییز  یه

و تو یمردونگبرقرارکنه ،  شر خودش ر وز ها یو ع شون  یر سخت ن
واهر خ هیعاشقند، از من بشرس که  ی! وگرنه همه به وقت خوش دهیم

د و مردش و اونم با عشاار ازدواج کر میمطلقه تو خونه ور دلمون دار
 ...«نامرد از آب دراومد 

ش سویگ سروقتش آمد و کنار خو شوره به  ساطش را پ شیها یدل هن ب
و شد، نفس عم یکرد ... از ر ش یقیتخت بلند  شت پ دیک نجره و به پ

اتاق فرهنگ چشم  یقد یپرده را پس زد به پنجره  یرفت ، گوشه 
با آن مژه ها یدوخت و چشاام ها  الشیدر خ مانشیپرو پ یاو را 

 تجسم کرد ....
کرده بود ....  انیع شیبرا هیقاب و حاشاا یها را ب تیواقع افسااانه
خار  یا لهیها قب یفتوح یخانواده  با افت ند و از آن  چک بود کو

کوچک بدون  یسه نفر یخانواده  کیکردند ...و آنها  یصحبت م
 ....! یشیسلسله و قوم ، خو چیه

و زیمهرانگ ش یایخانوم رج به رج ر سرش عروس  دن مهناز را در کنار پ
و ا الیکنار خ ینخ رنگانگ یبافت و حاج رضااا ، فرزانه کالف ها یم
 تر ببافد ....! یرنگ یگذاشتند تا نقش یم
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 پرده را رها کرد و به سمت افسانه برگشت و گفت : ی گوشه
سا یوقت عاشر نش چیکن ه یافسانه سع »  تشی، چون اون وقت آ
و س ریقا یر سمت نیشه ... ! ا یم ینگران یایدر یراه یدلواپ  تازه ق

 .... !« یولگرد یپ رهیمدام م ارتی یپ التیخوبشه .... خ
و سویگ و نهیس یکف دستش را ر و با  قبلش یاش گذاشت ،درست ر

 ادامه داد: ینرم و محزون یصدا
سته ،د نیفرهنگ رفته و ا یاز وقت » ش ستم به قلم ن گهیجا ن و  رهیمد
و  ینم یحت ، رمان که  مسیداستان کوتاه بنو هینظم بدم و تونم افکار ر
خود داره .... ! به نظر من عشاار نوپا و کهنه نداره ....!  یجا گهید

و یحسااه وقت هیعشاار  نفس هات با اون  تمیدلت نشااساات ، ر یر
، عشر درد  سروقتت ادیم یخواب یب یعاشر بش یقتشه ، و یم میتنظ
 ....« ارهیعالج داره و اون وصاله  هیکه فقط  هیدرمون یب

برخاست  شیشد ، از جا سیهمه احساس چشمانش خ نیاز ا افسانه
وبرو شانه  ستادیاو ا یو ر ستانش را دور   حلقه زد و او را به سویگ ی، د

 گوشش دلدار دهنده نجوا کرد: ریخود فشرد ، ز
بون ا »  یهمه احسااس قشانگت برم ... غصاه نخور همه چ نیقر

و هم نخور قول م یشه .... غصه  یدرست م  یعاشر هرک دمیمن ر
شر ا شم عا شم ! گالب خانوم بهش  نیب صاحب خونتون ن سر  پ

لب خوب و خوف م«هرکول ... ! »داده  یق باز نه  یآدم از اون َبر و  ک
».... 
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سانه »غارش  اریچشمانش نشست ! یکنار تر لبخند ه در همان ک« اف
ست نرستایدب یشهره  یو درس نخوان یتنبل ا نداشت همت یبود در دو

 بود . یَشهر دوست یو ُشهره 
* 

سرو و فرزانه بهانه  سالگرد شان ها به  ینیریش یازدواج خ بود تا درخ
شوند، فرزانه ا یخانه  سرو دعوت   کیخانوم ج یکه حاال با گل یخ
سفره  شیشده بودند و فرزانه حرف ها کیتو ج درد دل  یرا داخل 
 کرد . یم میخانوم تقس یبا گل
 شیآمد ،بهانه ها یخساارو خوشااش نم یخانوم که از نگاهها یگل
به ناچار پذ یاصرار ها میکرد و عاقبت تسل فیرد  .فتریفرزانه شد و
نداشااات ول الیهم خ سااویگ مکیبا پ یرفتن  تاه فرهنگ  ا کو

از  نه /من ای یآور ادمیگر » عوچ شد  یبه چشم بهم زدن مشیتصم
 «.م در راهم کاهم / تو را من چش ینم ادتی

** 
صله ا خانه سمان فا شت ....! و طبقه  یچندان یفرزانه تا آ خر آ یندا

ش کی ج  شمال تهران بود ....  یمنطقه  نیو لوکس در بهتر کیبر
و به شهر که  یو چشم انداز یو امروز کیش یبا لوازم عیوس یخانه ا ر

 کرد.... یرا آب م یا ندهیدل هر بب
سا از و هم بودند .... و  ریها به غ هیهم از  یکیاز آنها حاج خانوم و برز

ستان خانوادگ سم دکتر ر یفتوح یدو شت  یاحیها به ا ضور دا هم ح
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س صدا اری،که ب شت وقت ییبایز یخوش صحبت بود و  حرف  یهم دا
 داد.... یخود قرار م ریزد تمام صدا ها را تحت تاث یکه م
 دهیو پوش کیش یا لباسو همسرش الهه هم بودند .... و مهناز ب فرامرز

بانیهمراه فرزانه با وقار م  کرد.... یم یز
اشت و بهم قرار د کیقسمت سالن که دوتا مبل نزد نیکنج تر سویگ
گذاشااته بودند نشااساات و نگاهش را به  یمرمر یعساال زیآنها م نیب

نشسته بود و نرم با او خوش و  یسمت الهه چرخاند، که کنار مامان گل
 کرد .... یبش م
...  دیرساا یاو نم یبه گرد پا شینازناز یمامان گل ییبایکه از ز الحر

 یز یچهره  نیفرامرز حر داشت که عاشر ا
 [۲۲:۱۹ ۲۳.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ها فقط فرهنگ با او گرم برخورد کرد و هر بار که  یشود ....از فتوح با

و بایز یزد ، لبخند یم شیاو را زن داداش صااادا خوش  یهالب یر
 نشست .... یفرمش م
خانوم و حاج خانوم و  دینبود و کنار ناه کاریبزرگ گالب هم ب مامان

و تر آن ساا یخانوم صااحبتشااان گل انداخته بود و کم ریالبته مهرانگ
قا آنها  یحرفها ینشسته و هوش و حواسش پ ونیفرهنگ در جمع آ

 بود ....
به عنوان  التشیخ یایدر در هه را  تجساام کرد ،نفس  یجار کیال
جا به جا شااد ،الحر الهه اساام  شیساار جا یو قدر دیکشاا یقیعم
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نگاهش را از الهه گرفت  امکشیپ یبود .... با صاادا شیبرا یبرازنده ا
 «... حوصله ات سر رفته ....!؟ یچرا تنها نشست:» را باز کرد  امکیو پ

و ینرم یلبخند لبش نشااساات و نرم تر از لبخندش، نگاهش به  یر
 یحرفها دییکه نگاهش به فرامرز بود ودر تا دیرهنگ چرخساامت ف

 داد ...! یفرامرز سرش را تکان م
او .... لطافت  شیپس خودش آن جا بود و هوش و حواسش پ خب

ها نیا جه  نه ز یتو به نرم یپوساات ریمردا و یکه   یمخمل بود و ر
هه و ال یبرخاست و به کنار مامان گل شیاحساسش پهن شد ... از جا

ست گل یبا اجازه ا رفت و ست ... الهه با  یگفت و کنار د ش خانوم ن
 برگشت و گفت: خانوم ینگاهش به سمت گل سویگ دنید
 نیخودته با ا هیشااب یلی... خ یدار یجون چه دختر خوشااگل یگل

ست یتفاوت که تو گندم سف سویو گ یه شوهرت ر دیجون  و ... خدا 
...! انگار یسن داشته باش نیبه ا یدختر ادیرحمت کنه اصال بهت نم

 ....!«خواهر کوچکترت کنارت نشسته 
و یخانوم لبخند یگل شکر کوتاه یر شاند ،ت صداکرد و ب یلبش ن  یا 
با امکیپ »  :گفت و آن را باز کرد و خواند  یکوتاه دیببخشاا لشیمو

اهاش ب قهیو چند دق یقرار برساا یدل ب هیبه داد  یتون یخانوم گل م
وم بشه یحرف بزن  ....« تا آر
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اموش را خ لشیموبا یاز لبخند گرفت صاافحه  یطرح شیلبها یگل
سش پ سویکرد ، به گ شتاب زده اول یکه حوا که به  یزیچ نیاو بود ،
بان آورد گفت: دیذهنش رس  را به ز

 «اداره ست ...!  یاز همکارها یکی »
اس برخاست و به تر شیاز جا یکوتاه با عذر خواه یبعد از تامل سشس

س یخانه  ییرایخانه که از پذ و به ک یآنها هم بزرگ تر بود رفت، ترا ه ر
جمع  یا شهیگرد ش زیدور م یریحص یشد و چهارتا صندل یشهر باز م

 شده و وسط تراس لم داده بودند ...
شت که با تلفن  یمامان گل سوازیالهه گ یصدا با اش نگاهش را بردا

 : دیسمت الهه چرخ زد و به یآهسته حرف م
 جیفکر کنم امشااب نتا یتازه کنکور داد دمیخودت بگو .... شاان از»
و ادیب  ... « تیسا یر
سراز جیاعالم نتا ادیبه  سویگ از کرد تا شد دهان ب ریافتاد و غم به دلش 

نشد و فرامرز از جمع مردان جدا شد ،الهه را صدا  یبزند اما مجال یحرف
و همراه هم  سوبرخاستیاز کنارگ یکوتاه یزد ...الهه هم با عذر خواه

 قرار داشت رفتند ... ییاز اتاق ها که ته راهرو یکیبه 
خانوم بعد از تلفنش به آشااشزخانه رفت تا به فرزانه کمک کند و  یگل

 باز هم تنها شد ....!
شتن م یبه هوا فرهنگ سمت او که ظرف وهیبردا و وهیپراز م یبه   یر

سمت او بود  یشد ودر حالمقابلش بود آمد ، خم  زیم سرش به  که 
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 یور هان ریکه ز یسرخ بیسشس دو تا س« ....؟ یخوب»آهسته لب زد 
وبرو یدساات شیرا داخل پ یکیزد برداشاات و  یهالوژن ها برق م  یر

 یخودش برداشاات ....و پنهان یرا هم برا یگریگذاشاات و د سااویگ
شم ها و ی، که چراغان شیچ شرد و  یبود را کوتاه بر ر باره به هم ف دو

 ... وستیجمع مردان پ
شر ن انیب یبرا ی....گاه دیشیبا خودش اند سویگ بان  به یازیع قر

ست دارم گ یازیعشر ن انیب ی...! برا ستیصدقه رفتن ن فتن به دو
ندارد ....!  اریهم ن متیگران ق یایهدا ی! حت سااتین نیآتشاا یها
ه ک یسارخ بیسا یکند ،حت یفشاردن پلک ها همان کار را م یگاه
و بیدهد .. خم شد س یعشر م یبو یریگ یم هیهد خ را از ر  یسر
بود  نگاهش به فرهنگ یچشم ریکه ز یبرداشت و در حال یدست شیپ

 ریلحظه بود ، او را ز نیبه آن زد ، فرهنگ که منتظر هم یگاز محکم
شم شت ، هم همزمان با گ ریز یچ س یگاز محکم سوینظر دا  بیبه 

 سرخش زد.
 کرد. نیریعشر کام هر دو را ش طعم
 [۰۱:۰۲ ۲۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ست ها یگل و شیخانوم د شم  ینرده ها  یرا ر شت و چ تراس گذا

 یم کیشده بود و از دور و نزد یشهر که پولک دوز راهنیدوخت به پ
 مینرم شب ... نس ریخواست دست بکشد به حر یو دلش م دیدرخش
سته اش ر ا  از گوشی، باز یخنک ش شالش گذشت و گردن به عرق ن پر 
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که  دیخودش به مهرداد رساا یاحال و هو یبه نوازش گرفت ....تو
 کم رنگ حضورش یآورد .... و رد پا یصبورانه او و مشکالتش را تاب م

هم  یاهگاه گ یتلفن ها نیگذاشت و به هم ینم ییوفا یب یرا به پا
 بود .... یراض
 «....!؟ یخلوت کرد »
سمت او چرخ یصدا با سرش به  شت  کم  به ی، لبخند دیفرزانه از پ

و یکه از دور سااوسااو م ینور یرنگ باره  شیلبها یزد ، ر نشاااندو دو
 و درشت شهر بردارد گفت: زیر یآن که چشم از پولک ها یبرگشت ، ب

 ....«خوشمزه بود  یلیشام هم خ یبه زحمت افتاد یلیامشب خ »
و فرزانه  : دیش در هم تابا نهیس یدستانش را ر

و از ب یبرا ینوش جونت .... زحمت » شت ،تمام غذاها ر  رونیمن ندا
 .«سفارش داده بودم ....و من فقط هماهنگ کردم 

ا شد و ب یکرده بود و جدا نم ریشهر گ یچراغ ها انینگاهش م یگل
 نرم گفت: یصدا
و یکنه م یقشاانگه آدم حس م یلیجا خ نیا »  یچراغ ها یتونه ر

 ....«شهر دست بکشه 
ون فرزانه و یلبخند محرز اتوبان  یچراغ ها یزد ، او هم نگاهش به ر

پشاات هم قطار شااده بود ثابت ماند  یدیمروار یکه مثل دانه ها
 جواب داد:
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سمون بلند نیا امیپره م یلیکه دلم خ ییها یوقت» و به آ سرم ر  جا و 
 ...«کترمیکنم به خدا نزد یجا حس م نیکنم ... ا یم
ه نور شهر کمتر جلو ریز شینگاهش را به آسمان داد که ستاره ها یگل
 کردند گفت: یم
و م » ه ب یازیاز ته چاه صدا کرد و ن وسفیشه ،مثل حضرت  یخدا ر

 !«ستین یارتفاع نیهمچ
و شیجمله ، گره دستها نیا ریدر گ فرزانه ر کرد محکم ت نهیس یرا به ر

و یلحظه ا یو چشمانش را برا  هم گذاشت. یکوتاه بر ر
حرف  یتو یحس آرامشا هیشاه و  یکنار تو حال دلم خوب م یگل »

وت م یدر ها دیهات هساات که مثل کل و به ر بنده و  یغصااه ر
 یبا وجود کوتاه یدارم ول یادیز یکنه ... من دوسااتا یم دوارتیام

 «دارم. یاحساس خوب یلیتو خ شیمون پ یعمر دوست
ر نفس به قد ید و بعد از تاملش یبار لبخندش چراغان نیخانوم ا یگل

 جواب داد:
شتباهاتم ....  هینساز ....!من هم  سهیدختر از من قد » آدمم با تمام ا

سع یمجبور م یگاه ش یزن قو هیکنم  یم یشم دورغ بگم ....  م با
 ...«شه  یو مشکالتش کمرم خم م یبار زندگ ریز یگاه یول
شتم ب یگل » صرار دا شب ا سوا یمهمون نیبه ا یایام  یحس خوب ی، 

و ببن یاحیبود تا دکتر ر نیا یبرا رمیگ یکه از حضااورت م همون  ! یر
 مونه .... یکه دوست خانوادگ یدکتر 
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شن میدار یساله که با هم رفت و آمد خانوادگ یلیما خ یدون یم  ییاو آ
 یپدر ها مون .... هر چند که به فاصااله  یگرده به دوساات یما بر م
و از دساات مپدر و بعد هم  یکوتاه باز رفت و آمد  یده ول یمادرش ر
مدرن و مجهز داره  یلیخ شگاهیآزما هیمونه ... یما پابرجا م یخانوادگ
و انجام م شااهامونیاون آزما شیپ شااهیما هم یو همه   دیدم شااا یر

شه خ ص شگاهیاز دکتر ها قبولش دارند و آزما یلیباورت ن و تو  هیاون ر
 کنند... یم

دفعه با زنش  هیشااد  یدونم چ ی، فقط نم هیخوب و اهل زندگ مرد
 ....!«و جدا شدند  گهیو تاپ هم د پیزدن به ت

تا  بود یشااده بود و کاف دهیسااالها گرگ باران د نیکه در گذر ا یگل
ود تر از او تا ته جمله اش م یاز دهان کس یحرف رفت و  یخارج شود ،ز

 دیفهم خوب یلیگذاشاات ، منظور فرزانه را خ یرا م انشیپا ینقطه 
سوال یچپ و نگاه یعل یاما خودش را انداخت به کوچه   یکه رنگ 

 :دیپرس شیدو ابرو انیهم م ینیداشت و چ
 «....!؟ هگیبود د شگاهشیآزما غیتبل یبرا یکه گفت یها نیخب ا »

 .... دیها همراه او خند فرزانه
و نم » ستم مقدمه بچ یشه گول زد .... مثال م یتو ر رسم تا ب نمیخوا

صل سه ماه  یسر حرف ا شه ...  سال سه  سمش هومن و چهل و ام، ا
هم داره و  یخوب یوضااع مال هیاز زنش جدا شااد .... مرد خوب شیپ

 «....!؟ هیبچه هم نداره .... نظرت چ
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شد  شیگرفت اخم ها یغرور ش را به باز یحس بد یگل درهم گره 
سش  ی،نگاهش را از فرزانه جدا کرد و در حال ه با بود ک سویگ یپکه حوا

شان که ن ییزدند ،با حفظ همان اخم ها ینشسته و گپ م یالهه کنج
 اش داشت جواب داد: یتیاز نارضا

م .... گفت میزندگ یها یفرزانه من فقط با تو درددل کردم و از سخت »
کهیبدون ا دوارمی....! ام یکن دایبراش پ یازت نخواسااتم راه حل  ن

و بدون قا نزده باش نیبه ا یحرف ینظرمن ر  یآ
ست ن نیا یثان در سه ماه ب ستیکار در شون   یمن شتری... ! از طالق

شت یکار پل ها نیبخوان به هم رجوع کنند و با ا دیگذره شاا  برگ
 ...«شه  یپشت سرشون خراب م

شده قبل از ا نیا » و  میزد یبا دکتر گپ م یایکه ب نیپل ها خراب 
مرد  هیگفت زن سااابقش به محض تموم شاادن عده اش به عقد 

مده .... خ گهید لتیدر او حت از تو چ ا  یبهش نگفتم و م یزیرا
و بدونم ،بهش فکر کن پ ! هر  هیوبخ شنهادیخواستم قبلش نظر تو ر

به  گهید یزندگ هیدو تون  و تجر ....! اون بچه نداره و وضااع  دیکردر
 دختخوبه ؛تو هم  یلیهم خ شیمال
 [۰۱:۰۲ ۲۷.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و دار رت شده و هنوز َبر و ر  راحت و یزندگ یتون یم یچرا وقت یبزرگ 
غه ا یب غد باشاا ید ته  و تو یداشاا گار پ یسااخت یخودت ر وز  ریر
 «....!؟یکن
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که کنار الهه به پرواز در آمده بود  شیو خنده ها سوینگاهش را از گ یگل
ر را ب شیبرگشت .... چشم ها شیگرفت و به سمت شهر و چراغ ها

شرد، آب دهانش را فرو داد تا حس ها  دهینجو دهیبدش جو یهم ف
شمکش ها انیفرو دهد و م صدا یذهن یک شت  یاش  سرو را از پ خ
 هوا به سمت او برگشت: یو ب دیسرش شن

و از قنا کیک زمیعز » ستادند ... هوا گرمه م یدر شه  یفر سم آب ب تر
 «....!؟ یبه حالش بکن یفکر هی یخوا ی.... نم
و یلبخند فرزانه  ریرا که خوش حالت از ز شیو مو ها دیپاشاا شیبه ر
 برد و به سمتش نرم قدم برداشت : یزده بود دست رونیشال ب

شهر و  نیا یخانوم برا یگل سمت  باره به  شند دو که آن دو راحت با
شت به آنها ا شیچر اغ ها شت و پ صله نرم ستادیبرگ سرو بالفا  و خ

 گوشش پچ پچ وار گفت: ریآهسته ز دیفرزانه را ب*و*س یگونه 
 «....!؟ یامشب خوشگل شد »

و یلبخند فرزانه به  یحرف یو ب دیپاشاانه پا چرخ یمهمانش کرد و ر
ساختمان به راه افتاد ، خسرو هم با چند قدم خود را به نرده  سمت 

ساند و با کم یها صله از گل یتراس ر کش با انگشت کوچ ستادیا یفا
 :دیرا خاراند و پرس شیابرو یبند نداشت گوشه  کیکه 
 «خانوم امشب بهتون خوش گذشت ....؟ یگل »
شالش را قدر یگل سرو پر  ش شیپ یمعذب از حضور خ  یونو ممن دیک

 خسرو مانع شد: یخواست به داخل برگردد که صدا یگفت و م
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و  ییبایبه ز یخوشااحالم که فرزانه با خانوم » شااما که رفتارش همه ر
 ....«کنه دوست شده  یم نیوادار به تحس

شت یگل س یدهان پر کرد تا در سبک و  ا خودش بارش کند ،ت اقیبه 
نگفته  حرفش سویگ یخودش فرا تر نگذارد که با صدا میرا از گل شیپا
 ماند... یباق
و آورد  کشی...؟ فرزانه جون کییمامان کجا »  ....«ر
از کنارش رد شد ، شتاب زده به داخل ساختمان رفت  دیبا ببخش یگل

ودش با دکتر هومن ر چشاام در چشاام شااد و با  یاحیو به محض ور
 درشت نگاهش را از او گرفت ... یاخم
*** 

 [۰۲:۴۶ ۲۸.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شام خ خانومانه شد  صر و مف یلیرفتار کردن باعث  رد و بخو دیمخت
قار و قور ش به راه ....  یبود و ساز و نوا یخال یاز دلش خال یمیحاال ن
 و قل قل کردن بود .... دنیدلشوره در آن در حال جوش گرید یمیو ن

شتها برانگ زیبرد ....! خب چ خچالیرا داخل  سرش رد نک دایپ یزیا
 یکه ااش داد عاقبت ت ینیبه ب ینی، چ دهیپالس یها بیس دنی، با د
و ریپن که آن را به دهانش ببرد ساار  نینانش گذاشاات و قبل از ا یر

و به باال گفت:  برداشت و ر
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 یبکنم ... جواب مامان گل یاگه کنکور قبول نشاام چه غلط ایخدا »
و چ رفت  ادتی یو کمکم کن نییپا یای.... !؟ قرار شااد ب بدم یر
 «....!؟
حال لقمه به دهانش برد و در ها یرا   یم شیکه آن را همراه غصااه 
رفت تا حداقل از صااحبت  ییرایآب به پذ وانیل کیهمراه  د،یجو
 داغ مامان بزرگ گالب هم عقب نماند ... یها
و مامان بزرگ گالب نشست و خودش را به  یمبل شانه به شانه  یر

و دیدر دست او کش حیبه تسب یتر کرد و دست کینزد یاو قدر  ی، نرم ر
و شده ر سم الله حک  سب یا سمت  حیت را نوازش کرد ،نگاهش به 

و یمامان گل  دو زانو نشاساته بود و یاش برگشات که کنار کمد دکور ر
و رم م ریکمد را ز یزیدنبال چ مامان بزرگ  یحرفها دییکرد و در تا یر

سرش را به داخل کمد م یم« یاوهوم»گالب فقط   یگفت و باز هم 
 برد ....
را  حشیبو تس دیکش سوینوازش وار به سرو گوش گ یخانوم دست گالب

 در دست چرخاند و گفت:
 یدیباشه .... امشب هم تموم شد ،د ریعاقبتشون ختم به خ یاله »

خونه  نیبود .... ماشالله به ا دهیشوهر فرزانه براش خر یچه انگشتر
شت اله یچیه یزندگ شه و خدا  یکم ندا سبز ب بچه  هیکه دامنش هم 
خانوم هم  زیدامنش بگذاره ... شااکر خدا پساار بزرگ مهرانگ یتو
دونم چرا  ینم یهم داره ....ول یشااگلچه زن خوب و خو میدید
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 ادیبود ....! حاج رضااا هم ز نیخانوم باهاش ساار ساانگ زیمهرانگ
 «نگرفت....!  لشیتحو
وساار پر  بود را به پشاات یارغوان زیر یرا که پر از گل ها شیا روزهیف یر

 سرش پس زد و ادامه داد:
سگرمه هاش تو  یگم گل یم » شوهر فرزانه امشب چرا  ، مهنازخواهر 

بار هم ناه یکیهم بود ....  چ پ ییها زیچ هیگوشاش  ریخانوم ز دیدو
شونه باال انداخت . یپچ م شب خکرد که  ساکت بو یلی... ام د و سرو 

 «باغ قرشمال نبود !؟ یمثل تو گهید
بط اوهوم یحواس و ب یخانوم ب یگل که ا یر فت و ت  یاز چتر یگ
خسااته  یگرفت پس زد پاها یرا م دشید یرا که مدام جلو شیها

سرش را داخل  نیاش را جا به جا کرد و ا ست باز هم  ش بار دو زانو ن
 کمد کرد و جواب داد:

بوطه .... !  نیول کن ا » و به ما چه مر  «حرفها ر
و سویگ سه ا یسرش را ر شت و ب*و* نرم  یشانه گالب خانوم گذا

 ینگاه م لشیدل یب یو اخم ها یشااد هر دو به گل شیسااهم موها
 :دیکردند .... عاقبت گالب خانوم پرس

الن س یتو یاز تراس برگشت ی.... !؟ از وقت هیاخم هات واسه چ نیا »
ته ساع هیکمد  یسگرمه هات جفت هم شدن ....!؟ اصال تو ییرایپذ

 «....!؟ یگرد یم یدنبال چ
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شن یگل شت چرا که درد دل  یاما آن را ب دیسوال مادرش را  جواب گذا
سرو م شیها شمان هرز خ س یبه چ صه ا امدیو دلش ن دیر و یغ  یر

 یها اداشااتیاز دفتر  یآوار کند ....!ساار برداشاات و تل شیغصااه ها
و برو دیو سر رس یمیقد و  یرا ب شیها ر نظم به داخل کمد باز گرداند ر
 :دیشد و پرس سویبه گ
و چک کرد تیسا سویگ »  «کنکور اومد ....؟ یجواب ها یر
 یافتاد و آه از نهادش برآمد .... ! نگران جشیکنکور او نتا ادیهم به  باز

اط بدو بدو خودرا به او رساااند و همان جا کنار دلش بساا یو دلواپساا
 لبش به سمت باال کج شد و جواب داد: یکردند . گوشه 

شد وقت نترنتیآالن چک کردم ا نیهم » شده .... قرار   یخونه قطع 
بده ، هر چند بع جینتا نه و خبره  م دون یم دیاومد افسااانه زنگ بز

و سکته بدن بعد جواب ها  دیبشه ....! با یامشب خبر داوطلب ها ر
و و بگذارن ر  ...« تیسا یر

دستش را به کمرش زد  کیبرخاست و  شیم*س*تاصل از جا یگل
شدار ش یو پوف ک و به گ دیک و  تپ تپ االتشیکه غرق خ سویو ر  یر

به م شیپا  :دیزد پرس یضر
و ند یمیقد دیاون سر رس سویگ »  یوت شهی؟ همون که هم یدیمن ر
وزه بند کرده آدرس خانوم  یذاشااتم ، خانوم صااابر یم فمیک چند ر

بدم ، نم یشاااکر و بهش  خانو م  یداره..؟از وقت کارشیدونم چ یر
 گرده ....!؟ یاستعفا داده دنبالش م یشاکر
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و خ دیبار از دهنم پر هی سش ر داده ،  به من شیوقت پ یلیو گفتم آدر
رزانه ف یمهمون میکنم، رفت امکیبهش قول دادم تا آخر امشب براش پ

 ....«رفت  ادمیاصال از 
 دهیبر، دهیناقص و بر یجمله ها انیاز م رایسماسم  دنیبا شن سویگ
برداشاات... خب هم یمادرش به آن ی  کیخواساات  یرا م نیساار

 یتاسیبرخاست و با س شی.... شتاب زده از جا رایآدرس مختصر از سم
 که خاص خودش بود گفت:

 «.... میکن دایکمک تا با هم پ امیآالن م ی...! ول دمینه مامان ند »
سل زیبه م شیماند و پا یدر حد حرف باق شنهادشیپ یول رخورد ب یع

و در انگشت  فیخف یرفت ...!درد یسکندر نیزم یکرد ، در دم به ر
پا فت ... گل شیهم زانو یو کم دیچیپ شیکوچک  وم خان یدرد گر

داد و نرم  یخود را به او رساااند و نگاهش را در صااورت درهم او چرخ
 :دیپرس
 حواست »

 [۰۲:۴۶ ۲۸.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 نشد ....!؟ تیطور یمادر .... خوب کجاست

شف جد سویگ سر م*س*ت ک سر دشیکه  باال انداخت و  یبود ،
و یلبخند مضااحک برخاساات و کوتاه  شینشاااند ،از جا شیلبها یر

 جواب داد:
 ...«نشد که  یزینه بابا خوبم .. چ »
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ست و درحال شیخانوم از جا یگل سمت اتا یبرخا شترککه به  ش ق م
 رفت گفت: یبا مادرش م

م کن یم شیکار هیخودم  یخواد کمک کن یپاشااو برو بخواب نم »
»... 
که  دیشن یمامان بزرگ گالبش را از پشت سرش م یرفتن صدا وقت

 گفت : یم
سشند برا هی یگل » شم و ابروش بد  یا شب چ بچه ام دود کن .... ام

 یم فیهمش ازش تعرتو چشم بود .... الهه ، زن فرامرز خان  یجور
 ....«کرد 

و یلبخند کم رنگ ...!مامان  یلیلبش نقش بساات آن هم خ یر
ضول یبزرگ گالبش نم ست که ف دهد  یسرش را به باد م شیها یدان
 خوش قوراه اش ....! ینه چشم و ابرو

افسااانه ذوق ذوق  امکیپ دنیو د لیموبا نگید نگید یبا صاادا و
 را از خاطر برد و قلبش به ذوق ذوق افتاد ... شیپا
و سویگ »  ....!!!« تیسا یجواب کنکور اومد ر

 [۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
#56 

سانه ست امکشیبعد از پ اف ستاد .... و کریچند ا شک و آه و ناله هم فر  ا
 یپشاات بندش دنگ، دنگ تلفن همراهش مثل ناقوس فضااا

 ... اتاقش را پر کرد
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سانه سالم گ اف شتاب زده فرصت نداد ،تا   یبه احوال پرس سویهول و 
گفت که خودش به همراه  شیپروا یب یخنده ها انیبرسااد .... م

 ماه شوت شده است ! یرتبه اش به کره 
 «...!؟ یکرد کاریخب تو چ دیپرس و
ش سویگ سر باال یکهنه ا نیقلبش مثل ما  یم پیر پیبه ر ییکه در 

وشاان شاادن المپ کم مصاارف که از  یم انیدر م یکیافتد ،  زد و با ر
 یبود ،نور مهمان اتاق چند متر زانیاز سااقف آو یرنگ اهیساا یمیساا

و ب نهیس یقفسه  یکوچکش شد .... کف دستش را ر ا اش گذاشت و
 گفت : دهی، بر دهیبر ینفس ها

سکته م » سانه دارم  شدنم مثل خوره به  یاف سواس قبول ن کنم ... و
و  یده ..... سوگل نمازجونم افتا  ی...؟ اونم شاگرد اول رشته  ادتهیر

ضیر سال ه یبود ول یا شد ... نم چیپار  نترنتیا نیدونم ا یجا قبول ن
ب یکوفت  ....!«و بن قطع شده  خیخونه چه مرگشه ...!؟ که از

آن لم داده بود،  انیم یکه همچنان ته خنده ا ییبا صاادا افسااانه
 جواب داد:

مدام  نیهم ی....! برا یدار ی... ! مرچ خود آزار یخب تو ُخل »
سه بود ری! خیکن یم الیفکر و خ شاگرد اول مدر ....! از اون  یسرت 

و تا  یداره از من بشرس که راه تنبل فیهم ک یلیخ یگذشااته ، تنبل ر
نه  بد جور نیب یآخرش رفتم ... ول یخو بام  با نه   یخودمون بمو
ته تهش ا یریم ینم تربودها ... ! دخ یشاااک  ریکه رف نهیکه....! 
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با هم م یخودم  ی... حاال هم شااماره  یدانشااگاه پول هی میر یو 
 ....«و چک کنم  تیسا یتو بده تا برم تو یداوطلب
رس از شدت است سویدادو گ یم یخودش دلدار اقیبه سبک س افسانه
 پشت پلک چشمش هم عرق کرده بود .... چیکه ه شیدستها

ت لب گف ریز یمحکم و جانانه ا« َاه» را چک کرد و  نترنتیا گرید بار
شا رشیتحر زیم ریسرش را به ز شن کردن  دیبرد تا  و با خاموش و ر
وراخ را س نیکه زم یبرق یافسانه مثل مته  یشود و صدا یمودم فرج

 گوشش را شکافت ... یکند پرده  یم
صل مطلب از مهمون میحرفها را ولش کن .. بر نیا سویگ »  یسر ا

شب خونه  و د یام ؟ حرف  یدیفرزانه بگو چه خبر بود ؟ فرهنگ ر
 «داد ؟  بیبازم بهت س د؟یهم زد

شت تا از ز کیمودم را  سویگ بردا سر وشن و خاموش کرد و   زیم ریبار ر
اصااابت کرد و صااداش  زیم یزیکه ساارش محکم به ت دیایب رونیب

صدا صدا زیَتر م یآخش با  ستش افتاد و  شد ...تلفن از د  یادغام 
 گنگ و نامفهوم افسانه بعد از چند تا الو الو گفتن قطع شد ....

و رشیتحر زیزانو کنار م چهار ست ر ست ، د ش شت ،  ین سرش گذا
فشار دادو چشمانش از درد  یخورده بودرا قدر زیم یرا که به لبه  ییجا
و شرد ،حر با مامان بزرگ گالب بود  یر سشند د شیبرا دیباهم ف ود ا
 کردند ....! یم
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 دیکش رونیب زیم ریزنگ تلفن همراهش دست برد آن را از ز یصدا با
 :تماس را فشرد گفت یآن نگاه کند دکمه  یآن که به صفحه  یو ب
خونه هم  نترنتیشم ا ی....! من دارم از دلهره خفه م یریبم یاله »

صل نم  یمن چه غلط ینیکه بب نیا یشه ....! اون وقت به جا یو
 یامشااب م یاز فرهنگ و مهمون« فرت و فرت» کردم اون ور خط 

 اهنریپ هی...!؟ آره امشب اومده بود  یبدون یخوا یم ی....!؟ چ یپرس
ست کیش س یآب یکوتاه هم تنش بود ، آب نیو خوش دوخت آ ت در

شلوار ج ست مثل  سمون ، در ش ینیمثل آ  بود ، دلم براش دهیکه پو
خ هم بهم داد ،بازم بگم  بیس هی رفت....  «....!؟ هیکاف ایسر
 یفیتعر نیتر نیریش نیرا فرو داد ا شیصدا یب یخنده ها فرهنگ

بود ...! و از هزار تا جمله عاشااقانه هم  دهیبود که تا به حال شاان
 مردانه گفت: یرا تر کرد و نرم ول شیعاشقانه تر بودلبها

 ....« ریسالم شبت به خ »
صدا یآن به شد ....! انتظار  شت  سو یچشمانش در  یفرهنگ را آن 

 یسوت نیفشار داد ،با ا شیدندان ها انیرا م رنشیخط نداشت ! لب ز
 را به حراج گذاشت ! شیآشکار آبرو
ستش شق د سته به کنار  شت کرد و چند بار آه به قهیرا م ضر زد ،  اش 
بان قلبش باز به ر شیصدا ضر  یردافتاد ،لحنش را ق پیر پیهمراه 

تاقش باق مله با ج دهیبر ده،یبماند ... بر یآهسااته تر کرد تا در مرز ا
 نداشتند گفت: یکه فعل و فاعل درست ییها
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قا » شتباه دی... ببخش یفتوح یسالم آ شتباه م یعنی... دیشد یا ن ا
 ....!«دیبا دوستم اشتباه شد یعنیشدم 

 جا نمازش یصدا خم شد لبه ها یبا حفظ همان لبخند ب فرهنگ
وبرو و شیرا که ر از  که یهم گذاشت ، آن را تا کرد و در حال یپهن بود ر

محصور  شیحصار لبها انیرا م شیخاست ، خنده ها یبر م شیجا
 : دیسرو سامان او رس یب یکرد و به داد جمله ها

بع پ کیتازه کن دختر .... زنگ زدم بگم  ینفساا هی »  جیتان شیر
و  ....« تیسا یکنکور اومد ر

ست تار تار موها یدلش م سویگ ست باد م یرا م شیخوا  یکند و به د
به م حاال د هیتک رشیتحر زیداد !  ذوق ذوق ساارش را هم  گریداد 

 فراموش کرده بود ....!
 که اضطراب در آن شناور بود جواب داد: یلحن با
ش سااراغ رمیم گهید قهی... تا چند دق دیلطف کرد یلیممنونم خ »

».... 
و فرهنگ شت م یصندل یر سمت  رشیتحر زیپ سرش به  ست  ش ن
 یم نور چراغ ریسبز رنگش ز یکه پرده  دیچرخ سویاتاق گ یپنجره 
ش ستدیدرخ ش ششیبه ته ر ی... د تن با گفتن و نگف انیومردد م دیک
 آرام پر یلحن
 [۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 :دیس
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شده اگه بخوا نترنتیکه ا حاال»  جهیتتونم ن یمن م یخونتون قطع 
و بب و به همراه اساام پدر بهم  تیشااماره داوطلب هیفقط کاف نم،یر ر
و انجام م یشماره  یبگ  ...« دهیپرونده ات هم همون کار ر
ستاد ....آب دهانش را فرو  شیها یجتر سویگ شش فر شت گو را به پ

شت ، اگر قبول نم یداد ، برا  یفکر کردن فقط چند نفس فرصت دا
حداقل  شیشد ،آبرو یها آن سو تر پرتاب م لومتریشد و رتبه اش به ک

 رفت...! یسره بر باد م کیفرهنگ که بچه درس خوان بود  شیپ
سانه هم م خب ست کمکش کند ...از نردبان ترد یاف له ها دو پ دیتوان

باره به پله اول برگشاات و عاقبت نردبان را به کنار  یباال رفت و دو
 گفت: ریعم یگذاشت و بعد از نفس

و  یشماره داوطلب ستین یه زحمتاگ »  ....« دیداشت کن ادیر
شانه  نیب ییرا جا لشیلبخندش عمر گرفت بالفاصله موبا فرهنگ

 و گوشش گذاشت و لپ تاپش را باز کرد و گفت:
به مرحله پ » ....فقط صاابر کن  میبر شیپس قطع نکن مرحله 

 ...«باز بشه  تیتاسا
 دیوج ینرم آن را م یرحالناخنش را به دهان گرفت و د یگوشه  سویگ

 ....«ممنونم » نرم و آهسته گفت:
 : دیفرهنگ را شن یبعد از چند نفس صدا یقیدقا
شماره داوطلب » و بگو تا تا یلطفا .... سم پدر مرحومت ر نم ک پیو ا

»... 
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 کیاما آرام و شمرده شماره را  د،یلرز یبه وضوح م گرید شیصدا سویگ
 ک کرد ...سب یقیعم یرا با بازدم نشیسنگ یگفت ونفس ها کیبه 

 «اسم پدرتون ...؟:» دیشماره را تکرار کرد و پرس گریبارد فرهنگ
شت که مرد ینگاهش به عکس باال سویگ شمان با یتختش برگ  یچ

 ریام» زد و آرام گفت:  یساابز از پشاات قاب چهار گوش به او لبخند م
خ   ....«فر

شت خط طوالن سکوت شدار گ یفرهنگ پ فت نفسش ر سویشد و ک
!.... 

لپ تاپش نگاه کرد کف دستش را به  یمتعجب به صفحه  فرهنگ
ش ششیته ر س دیک صدا دیو امتداد آن تا چانه اش ر به  وسیگ یو با 

 خودش آمد :
قا » و خدا بگ یفتوح یآ  بینه از اسااترس عنقر ایمجاز شاادم  دیتو ر

 ...!«سکته کنم 
او را خواند و گفت خانوم  یآرام از ابتدا شماره داوطلب ییبا صدا فرهنگ

شان فرزند ام سویگ خ بهتون تبر ریدرخ شما در  یگم رتبه  یم کیفر
 ...!« یو چهار .... دختر شاهکار کرد یشده س کی یمنطقه 

 یم رونیکه از ته چاه ب یینفسش هم رفت با صدا مچهیهمان ن سویگ
 آمد گفت :

قا و خدا با دقت نگاه کن یفتوح یآ صال عجله  دیتور شمن ا  دیاندارم 
 ...!!«اشتباه شده 
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و فرهنگ  اتاقش یقد یبرخاساات به پشاات پنجره  یصااندل یاز ر
 :نرم گفت یشد و با لحن رهیسبز رنگ اتاق او خ یرفت و به پرده 

شتباه یباال یخانوم دکتر.... به خدا » سم که ا شده .... یسر ق رتبه ن
دختر  زادیدست مر ک،ی یمنطقه  یو چهار اون هم تو یات شده س

 ....« یگم شاهکار کرد یم کیتبر
درشاات از چشاامانش قل قل  یو قطره ها اوردیتاب ن گرید سااویگ

و سراز یکنان به ر و ریگونه اش  ست ، به حالت  یشد ... ر ش دو زانو ن
تش را کنار دس شیآن که تماس را قطع کند موبال یسجده خم شد و ب

شت و م شاد ییها هیگر انیگذا سله  یکه بانگ  سل شت  فت: وار گدا
 ....«ا شکرت یشکرت ممنونم ... خدا ایخدا»

با احترام اشااک ها دیشاان یاو را م یفرهنگ صاادا  یکه برا ییو 
ج م یسشاسگزار  شد سکوت کرد : یخر

را به  لشیاز سجده سر برداشت و موبا سویگذشت و گ یکوتاه ریدقا
آرامش مهمان گوش فرهنگ بود  ی هیگر یدست گرفت و هنوز صدا

ست م یش مو چقدر دل ست د شکها یخوا  یرا نرم پاک م شیبرد و ا
 نوازش گونه گفت: یکرد با لحن

 «....!؟ یکن یم هی.... هنوز گر سویگ »
اش هم راه افتاده بود و  ینی...! آب ب چیآمدکه ه یبند نم شیاشااکها

 اش را پاک کرد .... ینیبا پشت دست آب ب
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 نیواقعا ممنونم.... بهتر ادیام بند نم هیدونم چرا گر ینم دیببخشاا »
و بهم داد میخبر زندگ به انتخاب  یفکر نم ی.... حت دیر کردم مجاز 
 ....«رشته بشم 
 شیوهام انیبه م یگرفت ....دست سویچشم از پنجره اتاق گ فرهنگ

ش و دیک شت پلک چشم سویو چشمان خمار گ بایلبخند ز یایر ش پ
سغفرالله  ست ا ش صدا ریز ین ردکه سته تر کآه یرا قدر شیلب گفت 

 گفت: دیبار ینوازش از سر کول آن م
فر » به خانوم درخشااان و  یتو کمه ...! بهتر بر یهم برا نیهزاران آ

و هم خوشحال کن یخبر و بد نیخانم بزرگ ا .... شبت  یاون ها ر
 « ریبه خ

»  او را حس کرد و مثل او آهسته جواب داد: یصدا ینوازش ها سویگ
 ....« ریشب شما هم به خ

را قطع کرد و بالفاصااله به سااراغ قاب عکس خندان پدرش  تلفن
و ..... به چشمان  دیبرداشت ومحکم ب*و*س وارید یرفت آن را از ر

 شد گفت: رهیسبز او خ
 ی... سااشس از خوشایکن یهم برام دعا م ایبابا ممنونم که از اون دن »

سر جا نکهیزد و قبل از ا یچرخ باره تلف شیقاب را به  ش نبرگرداند دو
آن نگاه کرد و تماس را  یبار با دقت به صاافحه  نیزنگ خورد و ا

 گفت: یوصل کرد و بدون معطل
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شه  یباورت م کی یو چهار منطقه  یس یافسانه قبول شدم رتبه  »
».... 
سانه پشت خط او مانده بود و آماده تا چند تا دشت بار ش  یکه کل اف

 یه رتب دنی!؟ با شاانزدهیحرف م یهمه وقت با ک نیکند و بشرسااد ا
 و چهار چشمانش درشت شد و کوتاه گفت ... یس
و زد  یخانوم دکتر یعنیکوفت بشااه ....  سااویگ » ش گوشاا یتو یر
 ....!«که  ی....؟ بابا گل زد گهید
 برم به ما دیا ن متوجه شدم با نیافسانه هم »

 [۰۴:۰۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «زنم یبگم ... بعدا زنگ م و مامان بزرگ گالب مانم
 گوشش نشست : یافسانه قبل از قطع کردن تو یصدا
و... به  دیگم با یاز ا ن دارم بهت م نیبب سااویگ » من و خانواده ام ر

و مفت و مجان ندامیآ یو بچه ها ندهیشوهر آ یاضافه    ینک تیزیو یر
»! ... 

کرد و تماس را قطع کرد ...و به  فیرا رد شیچشاام چشاام ها سااویگ
خ گ انیچشاامان گر دنیرفت و گالب خانوم با د ییرایپذ  سااویو ساار

و  بلند گفت : ییمبل بلند شد و با صدا یشتاب زده از ر
مادر...!؟ چشاام و چارت  یکرد هیحضاارت عباس .... ! چرا گر ای »

 «چرا قرمزه....!؟
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سرو یگل شتابان از  ضرت عباس مادرش  شت سیخانوم با ح  یبهدا
که اشک در آن حلقه زده  دیآمد و نگاهس به سمت گسو چرخ رونیب

 :دیبود پرس دهیکه ترس ییبود و با صدا
 «....!؟یکن یم هیچرا گر ینصف عمرم کرد سویگ»

شمانش راه گرفت و تا چانه اش کش  قطره شده در چ شک حلقه  ا
 آمد و گفت :

م و رتبه ام شده شه....!؟ قبول شد یمامان قبول شدم....! باورت م »
 «و چهار ....  یس

 :دید یکه او راهم لرزان م دیبه سمت گالب خانوم چرخ انشیگر نگاه
 ....«شم خانوم دکتر  ی....م ستمین ینخود چ گهیمامان بزرگ د »
و اوردیتاب ن شیخانوم زانو ها یگل و نیزم یو ر انو ز ینشست و سر ر
 یبعد به کوتاه یقیشد دقا یاو هم جار یگذاشت و اشک شاد شیها

و به گ برداشت و ر  گفت : سویعمر چند اشک سر
و سف » و از ر دنیهمه سال تک و تنها دو نیا ی....خستگ یکرد دمیر

 ....« یتنم در آورد
وسر گالب اش اشک نشسته در چشمانش را  یا روزهیف یخانوم با پر ر

 و گفت: دیرا خم کرد ؛ ب*و*س سویپاک کرد و سر گ
! من و  یمون یم یباق ینخود چ شااهین همم یتو برا ینخودچ »

و سف و ....ر  ....« ینیبب ریخ ی،اله یکرد دیمادرت ر
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شک ها سه ستند و ا ش سل متفاوت کنار هم ن سه ن و شیزن از   یر
 گرفت. یجا شانیلبخند ها

 [۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
:15 AM #57 

 داریخانوم از خواب ب زیقوقول خروس مهرانگ یقوقول یصااادا با
 شد....
خواند .... آن هم با ساااز و دهل ....!  یخودش هم خروس م کبک

صال وقت سحر خ یا شد  ا ب ای.... و دن یشو یم زیحال دلت خوب با
سنجاق  یو ب دیآ یساز دلت به ر*ق*ص در م جهت لبخند به لبت 

 شود ...! یم
لک با کیباز کرد و نور در  مهیرا ن نشیساانگ یها پ ه ب کیرخط 

و پشت به پنجره شد ، خب  دیسمتش هجوم آورد .... به پهلو چرخ
را  روزیگرفت تمام لحظات د یداده بود فاکتور م روزیکه د یاگر از سااوت

 کرد .... یخاطراتش ثبت م میدر تقو دیبا
 یقساامت ها یمغزش شااوت کرد و پ یبه انتها یرا با اردنگ یسااوت

مان روزیخوب د فت .... از مه نه و گرفتن ساا یر به خبر  بیفرزا
س تشیموفق صدا دیر  سویگفت گ ینوازش وار فرهنگ ...که م یو به 

فر یکن یم هیگر یهنوز دار مه ....  یهم برا نی...؟ هزاران آ تو ک
 شد...! وشجمالت را دوره کرد و حال دلش خ
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ر تازه از دفت یزد و از رختخواب برخاساات ، امروز برگ یرا به کنار پتو
 رق خورده بود ....و شیزندگ
و یدست به  یجا دیسرش کش یر شده بود  یقدر روزید یضر متورم 
و نوا دهیژول یموها خودش را  یو درهم و برهمش که هر کدام ساااز

داشت ! به پشت سرش جمع کرد و با کش محکم بست .... و طبر 
سمان  سمت پنجره رفت .... اول نگاهش را به آ وزه به  معمول هر ر

و شانه ها هنگفر تییسو یپنجره  یداد و بعد به ر ست و  ش  ین
 لب گفت: ریفراخش را تجسم کرد و نرم ز

 ....«خوش خبر  ریصبحت به خ »
 یرخدر باد چ یَپر پرده را رها کرد و سبک بال مثل گل قاصدک سشس

 ایدن جا تا ته ته نیکرد واز ا یبه پا م یخواست کتان یزد .. امروز دلش م
برا یراه م .... فرهنگ را هم  دیکشاا یاش نقشااه ها م ندهیآ یرفت و
و انیم  داد ! یجا م شیاهایر

ه ب ینگاه میخوره به جانش افتاد ،ن کیاومثل  دنید ی وسااوسااه
توانساات همزمان با او از در  یم دیجنب یم یساااعتش انداخت اگر کم

 خانه خارج شود ...
صم کی با شک یآن میت سته مانتو م ش صورت ن ست و  ش را رنگ ید

شال رنگ دیپوش و یرنگ یو   بزرک چیسرش انداخت بدون ه یهم ر
 به کمرش داد و یبرداشاات قر لیپولش را به همراه موبا فیک یدوزک

 بشکن زنان از اتاق خارج شد.
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سالن کوچک پذ مامان سط  سفره ا دید ییرایبزرگ گالب را و  یکه 
و شیپ دیسف هم  یوکند و ر یتا م قهیپهن کرده و نان ها با سل شیر
 آه از نهادش بر آمد .... د،یچ یم
ست به بهانه  یم شا یینان به نانوا دنیخر یخوا سمت ق دیبرود تا 

 ...!دید یشد و فرهنگ را هم م
 ُشل و وارفته گفت: یشور و شوقش فرو کش کرد و با سالم تمام
 یلی.....! امروز حالم خیدیمامان بزرگ دسااتت درد نکنه نون خر »

هم بزنم ....  یقدم هینون تازه  دنیخر یخواسااتم به هوا یخوبه م
سم ... برا یشما نم یزیسحر خ یانگار به پا یول  ایناهار ظهر  یر

قا بگ لیتا از اسماع یندار ازین یزیصبحونه چ  «...!؟ رمیآ
از نان را  یرا نگاه کردوتکه ا سویگ یوافر قدو باال یخانوم با حظ گالب

 که سوخته بود را هم جدا.... گفت:
گ بزر ی! نه انگار اگه خدا بخواد دار یسالم به خانوم دکتر نخود چ »
 یم امی.... قد یتا لنگ ظهر بخواب سااتیقرار ن گهی.... و د یشاا یم

وز خدا نعمت و ر ند  و صاابح خروس خون ب یگفت ندهاش  نیر ب
س سرکار من هم با هاش رفتم نون  یکه م یکنه ... گل یم میتق رفت 

سماع ریشتافتون گرفتم ... خامه و  قا خر لیتازه هم از ا  یاو بر دمیآ
 ....« میندار ازین یزیناهار هم چ

 یمانتو اش بود نگاه یکه در حال باز کردن دکمه ها سویبه گ سشس
و یانداخت و دست  و گفت: دیشکمش کش یر
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بر هویدونم چرا امروز  ینم یول » تازه کردم ...! از  یه*و*س نون بر
ت ییاون ها وش پر کنجد ها ....! تا تو جلد شهیکه دو آ  یرب یست و ر
سامون م نیکنم و ا یَدم م ییمنم چا یو بر گرد سرو  و    دمینون ها ر

»... 
وزگار فقط چند تار مو دیسااف یموها سااوازیگ به  شیبرا رهیت یاو که ر
ستن دکمه  ادگاری شروع به ب شت ،  شته بود گرفت لبخندش باز گ گذا

 رفت ... نییه ها پاکرد تندو شتاب زده ،از پل شیها
وبرو یرا به در آب نگاهش سرها ییداد و قو ها شیرنگ ر ثل م شانیکه 

 قلب جفت هم بود ،در دل به آنها هم سالم کرد ...
ساعت مچ ینگاه مین ست  میقد ایاش انداخت خب گو یبه  ها در
وز یم ر به کنند ... اگ یم میرا تقساا یگفتند که صاابح خروس خونه ر

و یجا  یکرد فرهنگ را م یم لیتعج یبافتن در رختخواب قدر ایر
 ... دید

ست به همه لبخند و  یسالنه به راه افتاد ...امروز دلش م سالنه خوا
 بود ! بایز شیبرا زیدهد و همه چ هیسالم هد

و لیاسااماع یحت قا بقال ساار کوچه با آن شااکم گردو قلنبه که ر  یآ
بندش م  قوقول خروس یلافتاد و صابح به صابح همراه قوقو یکمر

 بود ...! بایکرد ز یرا جا به جا م یا سهیک ریش یجعبه ها
درش و به پ سااتادیا یکه گه گاه پشاات دخل م یتیدخترش گ یحت

صوال با جنس مونث م یکمک م شوه ها ،  یا انهیکرد و ا شت و ع ندا
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ها نار م یرا برا شیبگو و بخند  مذکر ک به  یجنس  گذاشااات هم 
 آمد ...! باینظرش ز

قا که هم لیو جمع و جور اسااماع ینقل یکنار بقال از  یخدا بو شااهیآ
شت و قدر یشور م اریخ صله گرفت که با  یداد گذ از کوچه در دار فا

 آن را باز کرد و گل از گلش شکفت .... امکشیپ نگید نگید یصدا
 ....« ریسالم صبحت به خ »

 درد نکند که یتکنولوژ نیا دست
 [۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
اندازد ....  یقرار هم راه م یب ی! کار عاشاار ها چیکه ه ایمردم دن کار

وشت ن شیو برا دیکش ریرا آهسته تر کرد و چند نفس عم شیقدم ها
: 
 ....« ریسالم صبح شما هم به خ »

ون ماش ابانیخ یکه آن سو فرهنگ نه که سال دید یبود او را م نشیدر
 زد : امکیپ شیدارد و برا یسالنه قدم بر م

ست خ » سمت را ستم  ابونیمن  وبرو هیه وخانه  یکم جلو تر ر دار
 ....«سوار شو تا برسونمت  ایکنم ب یپارک م

 یم، ک دیچرخ ابانیرا خواند و سرش به سمت راست خ امکیپ سویگ
ش ون ما زد و از پارک  یکه راهنما م دید نیچشم گرداند و فرهنگ را در

شه آمد .. یم رونیب شد ... وقت ی. گو سمت باال کج  قرار  یلبش به 
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شد زم ساز دلت کوک با شد  شان را با دل تو کوک  نیبا ساز و هوا هم 
 کنند ...! یم

 یممنونم مزاحم نم» گفت  یکرد و مثال م یناز م یقدر دیبا خب
 شبید یاصال با آن سوت ای.  رمیدم خودم م یزحمت نم نکهیا ایشم . 

س دیبا سنجاق م نهیسرش از خجالت به   شیشد ...! اما پاها یاش 
باز  یاجازه  یشااناس تحت فرمان دل بودند و ب فهیوظ یمثل ساار

 دارید نیا یرفت برا یدلش عنج م رشاادند ...آخ که چقد یعقل راه
 تر بود .... نیریکه از عسل هم ش یدزدک یها
سعد نیا ادیتند تر کرد و به  یرا قدر شیها قدم  یم افتاد که یشعر 

 گفت:
 «ستی/ بامداد عاشقان را شام ن ستین امیخوشتر از دوران عشر ا »

*** 
سحر ینم شده  نیعج سویبا گ اسیعطر  یکه بو ستیدانست چه 

ش یقیبود .... نفس عم ود و در ش اسیپر از عطر  شیتا نفس ها دیک
ما م یحال به دل خ یکه راهن تا  بانیزد  با لحن ا ند ،  نه که  یبز مردا

 زد گفت: یدر آن موج م ینوازش خاص
ود نیصبح به ا یر یخانوم دکتر افتخار دادند ... کجا م »  «...!؟ یز

 دیآن به لب دهانش هم رس ینیریدلش آب شد که ش یقند تو چنان
 بود جواب داد: شهیسرش به سمت ش ی، لبخندش نرم شد و در حال
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کنم  یبه قدر هفت سال ط یعمر دیممنونم تا خانوم دکتر بشم با »
» .... 

شه  یسرعتش را قدر فرهنگ سته تر کرد ، از گو شم به ن یآه  میچ
وبرو برگشت و پرس یرخش نگاه باره به سمت ر  :دیانداخت و دو

 «....! از کدوم سمت برم ؟  یریکجا م ینگفت »
شت دلش م سویگ سمت فرهنگ برگ ست م یبه  ست د رد و ب یخوا

از  رونیب را به شیپروا یکرد ! فکر ب یانگشتانش لمس م ریرا ز شیموها
 پنجره شوت کرد و جواب داد:

سر چهار راه نگه دار ینم یدور یجا » بر رمیم دیرم ! لطفا   ینون بر
 ....« رمیبگ

رد را مزه مزه ک شیحرفها سویشان لنگر انداخت ، گ نیکه ب سکوت
 کرد گفت:سکوت را با کلمات قطار شده در ذهنش پر  یو چاله 

قا » تا  یفتوح یآ وز د یکی... من احتماال  و پ گهیدو ر  یم دایآدرس ر
س شبیکنم ... د سر ر شت تا آدر یاش م یمیقد دیمامانم دنبال  س گ

و به  یخانوم شاکر  «اداره اش بده ...  یاز همکار ها یکیر
 یشااتریکرد تا زمان ب یکم م یکه ساارعتش را قدر یدر حال فرهنگ

 صحبت داشته باشند سرش را تکان داد : یبرا
بایکن یبه من م یممنونم کمک بزرگ »  ریه دک نیتا قبل از ا دی... 

و از ا ا ب دی.... من با ارمیب رونیب یخواب خرگوشاا نیبشااه خواهرم ر
 .« رمیبگ میخانوم صحبت کنم و بعد تصم نیا
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و سااویگ  یاو نشااساات که مثل مخمل یآرنج پر از مو ینگاهش به ر
و یمشک و یبود !و چقدر دلش م دهیهم خواب یر ست دست ر  یخوا

....باز هم ساارش را به ساامت پنجره  دیکشاا یمخمل نرم م نیا
 چرخاند گفت:

قا » و براتون پ یفتوح یآ  یولق هی دیبا یکنم ،ول یم دایمن آدرس ر
 ....!« دیبهم بد
سو فرهنگ وبرو یآن  سمت او  یینانوا یچهار راه ر شت ، به  نگه دا
ست  یدلش م دیچرخ س کیخوا شا ریدل  کند ،اما باز هم  شیتما
و  بشیگذرا نصاا یانداخت فقط نگاه ایاز ح یچشاامانش پرده ا یر

 شد ...
سل » شن یگه تا حرف یم میعقل  شما  یدیند یبابتش قول یدیرا ن  ،

و م نیقول داشت حتما ا یبگو اگه جا  ....«کنم  یکار ر
و نیبه حال ا تا دانه و مر ینرم ول یبود که با لحن دهیفرهنگ را ند یر

را تر کرد و تندو شااتاب زده  شیقاطع طرفش را مجاب کند ....لبها
 گفت:

قا» شما م یفتوح یآ بخش  نیمهمتر شونی..... اامی.... من هم با 
و به من دادند م یعنی شااونیزندگ  یخوام برا یدفتر خاطراتشااون ر

دم ن*ت نکر*ا*یبدم که به اعتمادشون خ* حیتوض یخانوم شاکر
و کنار هم گذاشته ....  یهمه  ریمثل دست تقد یزیچ  «مهر ها ر
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و یبه نرم یلبخند فرهنگ سش ر شست باز هم شیلبها یاحسا با  ن
 همان لحن قاطع جواب داد:

بدم ....  حیکنم من هم بتونم براشون توض ی! فکر م ستین یازین »
و م شما ر سونم و به جا یسالم  و م نیشما ا یر  یشما م کنم یکار ر

و بب شونیبعدش ا ایقبل  دیتون  ...« دینیر
ست در گفتگو ها یخورد م یو بعدش به چه دردش م قبل  آن یخوا

 رفشدحیاش را اغنا کند ....! با یدو حضور داشته باشد تا حس فضول
و  کرد....! ینبود اگر او را مجاب نم سوینشست و گ یم یکرس یر

برو ا نیب یفیبا سااکوت او به ساامتش برگشاات و اخم ظر فرهنگ
ست ببرد گره  ریکه به ز یو نگاه دید شیها بود ،دلش غنج رفت تا د
آب دهانش را فرو داد و به ساامت او  سااویرا باز کند ، گ فیظر یها

ز آسمان که ا یرعد یکرد..... به کوتاه یبرگشت ،نگاهشان با هم تالق
و از ا شیشااود .... فرهنگ پ یت رد مکه از کنار یمینساا ایگذرد  یم

 شد : شیمهمان گوش ها سویگ یچشم گرفت و صدا
قا »  به یفتوح یآ

 [۲۲:۲۶ ۲۹.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یکنم بتونم قانع تون کنم ... خانوم شاکر یفکر م دیگوش کن لمیدال

و  شما ر و ط یحت ایاحتماال  ستون ر شنا یعک سرو خان د ییآ  دهیبا خ
و براش تعر نیا دی.... پس اگر بر ستان ر اور کنه محاله که ب دیکن فیدا
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و با شما بب یو امکان نداره که با شما صحبت کنه.....! ول  نهیاگه من ر
 ....«کنه  یم رییتغ طیبدم شرا حیتوض براشونومن 

شمها فرهنگ و شیچ صدا یرا بر ر شرد و خنده اش با   یپق یهم ف
 انش به سمت او برگشت :.... نگاه خند دیپر رونیب
ست هر چ » ست یدختر الحر که د شت ب صال به ا یکارگاهه از پ  نیا

 «موضوع فکر نکرده بودم 
ش سشس سخت یشد با خنده ا ادهیپ نیاز ما  یا ماز لبش جد یکه به 

 شد، انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و گفت:
 رسااونمت ی،بعد هم م رمیتا برم برات نون بگ نیجا بشاا نیهم »

 «خونه...
خواساات با عطر  یرفت و چقدر دلش م ییبه ساامت نانوا فرهنگ

 کرد .... یم نیریو ش زدیامروزش را هم م یاو چا اسی
 [۲۱:۴۴ ۳۰.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
4 AM #58 

نال پا یآن طرف آب یها کا باال و   کمرش یِقر تو یکیکرد....  نییرا 
 یغر، ال یکرد که چاق یرا م یپودر غیتبل یگریخشک شده بود ! و د

 کرد ! یقد را همزمان با هم درمان م ی، و کوتاه ی، کچل
خوش  یمانتو دویاش کشاا یتونیز یبه موها یخانوم دساات دیناه

وبرو دیدوختش را پوش  یه ابروهاب یکه دست یو درحال ستادیا نهیآ ی، ر
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به مهناز نگاه کرد که  نهیاز داخل آ د،یکشاا ینازک رنگ شااده اش م
 کرد .... یم نییرا باال و پا ونیزیتلو یکانال ها

و از فرزانه  ی، زشااته ! گل میدختر لج نکن پاشااو بر » خانوم شااماره ر
فت و برا گاه شاااام دعوتمون کرد  یدخترش تو یقبول یگر دانشاا

سا ستوران .... تمام هم ستند اگه ن یها هیر  یایکوچه در دار دعوت ه
 ...!«شده  شیودالبد حس گنیم

و دیشن یم مهناز صش م یو حرص ر ست یحر شت ،کالفه د ه ب یگذا
 یله ال ریصاف تا ز یخط کیکه در  دیحالتش کش یصاف و ب یموها

 پس زد و عاقبت یرا به کنار شیها یآمده بود ، چتر نییگوشااش پا
و ونیزیکنترلش را از دساات داد و کنترل تلو اورد،یتاب ن  زیم یرا به ر
وبرو  پرتاب کرد : شیر

بوطه که دختر  امیمامان چند بار بگم من نم » ....! به من چه مر
سا وبرو ی هیهم ص هیخانوم رتبه اش چه کوفت زیمهرانگ ییر ال از ! من ا

پاشاام ب اد،یبدم م یریاکب یدختره  نیا  شیقبول یمهمون امیحاال 
ها با دختر  ثل اون آب هم نم یی....! من  باغ  یخورم ! و تو یم

 «گرفتم که اونم اشتباه کردم ....!  لشیتحوخاطر فرزانه  به بیس
و دیناه  یا شهیش یکه جوراب ها یمبل نشست و در حال یخانوم ر

 کرد گفت : یاش را به پا م
 ....«وقت ناراحت نشه  هیبه خاطر فرزانه ... مادر  »
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با  تو و فرزانه یشااه ! به اندازه کاف یفرزانه فالن خورده که ناراحت م »
و خف زیمهرانگ یهم دست  ....! دیکرد فمیخانوم خار

شتم زندگ من شم گفت فرهنگ اِله  ریاومد و ز یکردم ه یو م میدا گو
و  یخواسااتگار انیخوان ب ی.... فرهنگ ِبله ... بعد هم گفت که م

س و پر شدم مهرانگ دینظرم ر ستم و پا ش و  زی... و هر جا ن خانو من ر
... من احمر باورم شادو هول برم داشات که  چسابوند به فرهنگ

و گذاشتم  شیدلش پ م....! و خودش هیالبد خبر منه و نگاه نکردنش ر
و نم یپا و بو نکرده بودم که من ر واد خ ینجابتش .... کف دسااتم ر

 !«حرف مادر و خواهرشه  نی.... ا
تاب  یبه جلو خم شد به چشمان او ذل زد و سر یخانوم قدر دیناه
 داد :
و نشااناسااه ....!  یکه مشااتر یکورشااه اون بقال » و ت یعنیخودش ر

و نم نگ ر خاطر اون ن یعنی...؟ یخوا یفره مام  ساااتیبه  که ت
و رد کرد  «....!؟  یخواستگار هات ر

و شیسر باز کرد ... صدا شیعقده ها مهناز  ادیسرش اندخت فر یرا ر
 پروا جواب داد: یگونه و ب

وز ادیآره ازش خوشم م » ستگار یکه تو ی.... اصال از همون ر  یخوا
از  ادیهاش خوشم م رتیبه دلم نشست از نجابتش ازغ دمشیفرزانه د

 ادیمردونه اش خوشاام م یاز اون شااونه ها ادیاش خوشاام م افهیق
تا وقت ی....ول قت  نیا یخود یکه خودش نخواد ....ب ینه  همه و
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و کوچ شدم  کیخودم ر سککردم و  سته فرزانه ک متر  خواد به یه مد
و محکم کنه ....!  شیخاطر نازا  «جا پاش ر

 آورد ... یخانوم تاب م دیزد و ناه یپروا حرف م یب مهناز
و بذارم خونه  گهید » و  یمحاله پام ر حاج رضا .... اگه فرهنگ من ر
دسااته گل  هیبا  یخواسااتگار ادیخودش ب یبا پا دیخواد ، با یم

 بزرگ....!
ستگار دمثلیبا و غرق گل کردتا  یخوا شون ر فرزانه که داداش خونه 

و از فرزانه بگ و هم غرق گل کنه ....! نیسالن ا رهیبله ر  خونه ر
وز خواسااتگار یبله ا نیاول یبرا دیبا شااتر انگ هی دمیبهش م یکه ر
ست مثل انگشتر انیبرل ست دیفرزانه خر یکه داداش برا یدر م بکنه د

 «برام التماس کنه .... دی....فرهنگ با
پر از خط و  ویراد تیمثل پاراز شیزد و صاادا یم ادیحرف نه فر مهناز

 خش بود ...!
سر شیخانوم از جا دیناه و ست ر را به  رشیرنگ حر یریش یبرخا

 چانه اش زد : ریمحکم ز یسر کرد و گره ا
سه د » سا یهوار هوار کرد یهرچ گهیب اون طرف تر  هی....! دو تا هم

 میدار یما چه خبره و چه دختر شاهکار یخونه  یتو دنیهم فهم
سرش نم شه ، هنوز دست گل هات  ی....! که بزرگ تر و کوچک تر 

 ....«نرفته  ادمونی
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و مهناز مت که به ساا یگفت و در حال ییمبل بلند شااد برو بابا یاز ر
 ادبانه جواب داد: یرفت با همان لحن ب یاتاقش م

ست » شاهکار ه شما و داداش  سکته کرد یکه تا بابا دینه  و از بدبختم 
 ی خونه یگوشااه  دیپرتش کرد یدسااتمال کاغذ هیکار افتاد مثل 

 ...!«دیسالمندان .... شما ها شاهکار
 گفت: که در را ببندد نیو قبل از ا ستادیدر اتاقش ا یدر آستانه  سشس

کن که بهتره چند وقت دور و بر  یبه اون عروس خانومت هم حال »
شون هم مرام  داشیپ طرف ها نیمن نشلکه و ا سالگرد ازدواج شه  ن

ه .. شاد الهیخانوم جونش هم پ یگذاشاتم و اومدم فعال هم که با گل
 «شدم  یَاخ گهیمن د

به صاادا در  شیدر را چنان محکم بساات که چهار چوب ها سااشس
 آمدند ....

* 
ستوران و کرده بود نه خ یکه گل یر زر  ینولوکس بود و نه م یلیخانوم ر

اال ب ابانیشهر هم نبود و چند تا خ یعجر و جر بود ! باال شیغذا
 تر از کوچه در دار قرار داشت!

چلوکباب  یکه به محض داخل شاادن بو ییهمان رسااتوران ها از
شامت را پر م سنت یم وش  شت پنجره  یاداره م یکند و به ر شود و پ

 ر یها
 [۲۱:۴۴ ۳۰.۰۹.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 یکه همچنان در گذر سااالها منگوله ها یآب یپرده ا ابانشیبه خ و
 پرده تکان نخورده ...! یها هیو قرمز از حاش دیسف
سا از ش هیهم شوهرش آمدند و  یریها خانوم م سته  کیبه همراه  د

 ریحاج رضااا به غ یآوردن .... از خانواده  کیتبر یگل بزرگ هم برا
 مانیاز الهه و فرامرز همه بودند آنها هم گل آوردند البته نه چندان پرو پ

قا پدر و مادرش هم بودند .... آ  زیساامت م کی ونی... افسااانه و 
ستندو خانو ش وبرو مهان صندل شانیر سرو هم  ست  ی، خ اش را در

وبرو  خانوم انتخاب کرد که کنار فرزانه نشسته بود .... یگل شیر
شر  گالب صت یدور هم نیاخانوم عا ست داده بود تا  یها ،حاال فر د

ها خورده بود را جبران کند  هیهمسااا یرا که ساار ساافره  ییلقمه ها
 کرد ... یم فیرا رد شیشد ....و تعارف ها یخنده از لبش جدا نم

ش شیخانوم پر چادرش را پ حاج ست باال ییجا دیک ...  شیابرو یدر
و یسیکه جلد نف یو قرآن  گذاشت و گفت: زیم یداشت را ر

ر از بهت یا هیفکر کردم هد یهرچ ،یبخت بشاا دیسااف یاله دخترم»
نکردم . خداحافظت باشااه .... که مثل دختر خودم  دایکالم خدا پ

 ...«یزیعز
 دیلبخندش شکفت دست برد قرآن رابرداشت و آن را ب*و*س سویگ

و شکر کرد و ر ش یخال زیم ی، ت شت . خانوم م سرش گذا شت   یریپ
 گوش حاج خانوم فرو برد و گفت: خیسرش را ب
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ست یبرا یخوا یحاج خانوم نم » و آ ختر د سوی... گ یباال بزن نیبرز
 «از دست بره  فیها ح یخوب
و حاج چندان بلند  شیتا صدا دیدهانش کش یخانوم پر چادرش را ر

 جواب داد: زینباشد و ر
ش یا »  شیپ یدو هفته  یکیجون دهنت پر از گالب !  یریخانوم م

به  یرققشق هیگالب خانوم چ ینوه  سویگفتم نظرت درمورد گبهش 
 ... ! نیبب ایپا کرد که ب

نه د یمثل خواهر من م سااویگفت گ یم و نینشاانوم ب گهیمو  در
و دوختم و د یگفته باش یزیچ ای یحرف هیهمسا  گهیها !منم دهنم ر
برو  که بتونه دور یکیگردم  یدختر خوب م هینزدم حاال دنبال  یحرف

و جمع کنه تا دست از ا و ر  ....«هاش برداره  یباز ریرف نیبرز
و  گفت ینیآم یاله دیخواساات رساا یکه م یبه جواب یریمشاا خانوم

 مشغول خوردن ساالد شد ....
**** 

و  خیاو گرفت و ساارش را ب یفرفر ینگاهش را از افسااانه و تکه مو برز
 گوش فرهنگ برد و پچ پچ کنان گفت :

بون اون فرهنگ و ادبش برم بب »  شیه آتچ سویگ یدوست آبج نیقر
 ...!« هیپاره ا

 ردیآن که چشم از ظرف ساالدش بگ یکاهو را به دهان برد و ب فرهنگ
 لب زد :
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 ...!« یستیتو آدم بشون »
ساالدش گوجه فرنگ انیم از ه ک یبه نوک چنگال زد و در حال یظرف 

 باال انداخت گفت: یی، ابرو دیجو یآن را م
ه ، قبال هم بهت گفت سااتمیآدم بشااو هم ن م،یُنچ .... من پساار بد »

 ...«بودم 
سانه شال او چسباند و  سویگوش گ خیسرش را ب اف برد و دهانش را به 

 پچ پچ وار گفت :
و ب »  ....«کارت دارم  ییدستشو میبر ایب ارنیتا شام ر
 دیاند و با ببخشاش را دور مچش چرخ یبند فلز یساعت مچ سویگ

سته بود، عذر خواه دیاز ناه ش ستش ن  کرد و همراه یخانوم که کنار د
 شد ... یافسانه راه

* 
راهرو و پشاات  یکه انتها یبهداشاات شیبه ساارو دنیمحض رساا به
و یوارید شده بود دو انگشتش را ر شت ینینوک ب یمحصور   اش گذا

حال فت و در ماغ یوساافت و محکم آن را گر زد  یحرف م یکه تو د
 گفت:

و بزن ینکرد دایجا خوش آب و هوا تر پ نیاز ا یریبم »  یتا حرفت ر
 «....!؟
 پروا و بلند .... یپرواز کرد آن هم ب شیخنده ها افسانه
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و  ی....ول یریخودت بم » قبل از مردن کوفتت بشااه .... بابا گل ر
چه مثبت خوش ت یزد ...! من موندم چطور  یشیکه ....! عجب ب

شده  شر تو  و باال هم نم نی!؟ اعا سرش ر  ای یهوا ابر نهی، بب ارهیکه 
فتاب و د ی...! مطمئن یآ  «....!؟ دهیتو ر

 یکرد ساارش را قدر یرا کنترل م شیکه قهقهه ها یدر حال سااشس
 تر برد و آهسته پچ پچ کرد: کینزد
که خوب تماشااات کنه  نیهم تیاز من بشرس شااب عروساا »
وز دماغت ق نیا یبرا یفکر هیبرو  ایشه ... جون افسانه ب یم مونیپش

ض عستیضا یلیبکن ، خ س ی! را شب عرو شو جوون مردم  َرم  شین
 ....!«کنه 
نده دانست چرا خ ینم یدلخور ول یحت ایشد و  یم یعصبان دیبا خب
 : دیبه پر شالش کش یپروا شدند دست یاو هم ب یها
و د » داره  یاکو پ بیکه ! فقط نگاه نج ستیکور ن دهیآره بابا ! من ر

».... 
باره نوک ب سشس  اش را با دست گرفت و ادامه داد: ینیدو

زو شم .... و آ یبمونم خفه م نجایا گهید یا قهیدق هیافسانه اگه  »  یر
با و  مهمون ها تنها  رمیبه گور ببرم ! زشااته من م دیدکتر شاادن ر

و انجام بده و ب  ....« ایهستن تو هم کارت ر
ت گذش یانجام دادن کار ریشد و افسانه از خ یرا گفت و راه نیا سویگ

ستها ست و ب شی، د ش شد که به  رونیرا  آمد ، در راهرو با بروز مواجه 
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سرو شت سیسمت  شم یمردانه م یبهدا شت چ نازک  شیبرا یرفت پ
 اش و از کنار او رد شد ... یهم چاشن یشیکرد و ا
و شه  برز صتش را گو ش شت  ش یانگ لبش  و با لبخند کنج دیلبش ک

ت:» گفت   ....«پاره  شیآ
** 
 [۰۱:۲۱ ۰۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شانه راه م نیاوقات زم یگاه شانه به  ست  یو زمان  ست در د وند، د ر

بمب در حال انفجار بسازند  کیکنند تا از تو  یم یدهند وکار یهم م
 داشت ....! یحال نی...حاال فرهنگ چن

و یها دانه گردنش کج کج راه گرفتند و به  یدرشات عرق نشاساته ر
س نهیس صدا یاز نم از خود به جا م ی،َرد دهیاش نر شتند ....  یگذا

وز ز  زد....! یاش دامن م یبود و به کالفگ رگوششیازحام مثل وز
ساعت  هیانتظار فرودگاه تک یها یصندل به سمت  داد و نگاهش به 

وبرو نشست که جا به ها شده بود ،عقر هیسقف تعب کینزد ییمدور ر
ش ی شان م قهیپنج دق کیو بار دهیک شش را ن پرواز  دادند ، تمام یبه 
از پرواز تهران ، مشااهد نبود !  یخبر یشااد ول یاعالم م کیبه  کیها 
داد  یتکان م زیو مدام آنها را ر دیقرارش رس یب یبه پاها یحوصلگ یب

.... 
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شش و ن سویگ با شت تا با هم پ میساعت  شاک شیقرار دا  یرخانوم 
بال که از خوش اق ند  جا یبرو  یدور....! و در شااهرک یلینه خ ییاش 

 کند... یم یفرودگاه زندگ یحوال
سرو برا نکهیدلخور از ا فرزانه شه ا امدهیبدرقه اش ن یخ  یُبغ کرده گو

 تینها مایهواپ ریخانوم از تاخ زینشااسااته بود و حاج رضااا و مهرا نگ
د کردن یم فیرا رد شااانیساافارش ها انیدر م یکیبردند و  یبهره را م

!... 
خانوم  زیکرد و مهرانگ یرضا سفارش چاپ خانه و کار گر ها را م حاج
 یکه به پا ب*و*س امام رضا م نیبه دست سرم*س*ت از ا حیتسب

غ و خروس ها را داشاات به خصااوص باغچه  ود ، ساافارش مر  یر
 ...بود . امرزشیپدر شوهر خدا ب ادگاریکه  اسیگل  یو بوته  اطیح
و یبرد و پاها شیموها انیبه م یتدس هم سوار کرد ....  یبلندش را ر
شم ریز انداخت ....دلواپس ناگفته  یدمغ فرزانه نگاه یبه چهره  یچ

شاکر یها شوب یزیبود و چ یخانوم  و م ریدلش را ز یمثل دل آ  یو ر
ست چه حرفها یکرد ، نم ست و چقدر خاطرات  ییدان در انتظارش ا

شاکریسم سرو تا کدام پله  کینزد قتیبه حق یرا  یردنام ی....! خ
 باال رفته است ....!؟

شست و خودش را به او  یتو شش و بش افکارش .... فرامرز کنارش ن
 گوشش پچ پچ کرد : ریداد و ز هیتک
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ها ....! دختر  یعالم هشروت یپساار حواساات کجاساات ... !؟تو »
وبرو یصندل داره ...  یساعته رفته تو نخت و چشم ازت بر نم مین ییر

و خفه کنه .... !   «کم مونده خودش ر
ستها یقدر سشس ساعد د شد  صله گرفت ،خم  و شیفا زانو  یرا ر

 :دیستون کرد و سرش به سمت او چرخاند و نرم و برادرانه پرس شیها
سه» پاشو برو من هستم  یدار ی...؟ اگه کار یقدر کالفه ا نیا یچ وا

و راه  گهیساعته د میدونم تا ن یم دیکنم .... بع یم ی،زائران امام رضا ر
 «هم پروازشون اعالم بشه ... 

به ساامتش چرخ نیا فرامرز که  گاه فرهنگ   شیبرا دیرا گفت و ن
وم ه:» دیهم مهمانش کرد و کوتاه پرس یزد ، لبخند یزیر یچشمک

 «؟ هی... نظرت چ
 پاسخ داد و از خدا خواسته همان کرد که یمثبتش را با لبخند جواب

به بهانه   انیم یاز دوسااتانش بعد از خداحافظ یکی دنید یاو گفت و
دمغ فرزانه  یخانوم و چهره  زیحاج رضااا و مهرانگ یساافارش ها

 شد .... یراه
**** 

وبرو یاهووازدحامیه انیم سانه به د نمایس یکه ر پا بود ،اف  ادهیپ ارویبر
و تک را خم کرد  شیپا کیاش را پس زد ، یفرفر یها یداد ، چتر هیر

عد از د یکیرا  شسیچ یکه برگه ها یو در حال  یبه دهانش م یگریب
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صدا شت و  چ قورچش به راه بود....! نگاهش به اطراف م یگذا  یقر
 ... دیچرخ

وبرو یپنهان کار نیپراز حس بد از ا سویگ  نیندمچ یو برا ستادیا شیر
 بار تکرار کرد:

و خدا  » بزرگم نفهمن که دروغ  مامان ایوقت مامانم  هیافسااانه تو ر
 ....«ها  ستمین نمایس یگفتم و با تو تو

 ریآمده بود به ز نییاو را که تا امتداد چانه اش پا یها یچتر سااشس
ساار و  یب یپر از اضااطراب جمله ها یشااالش فرسااتاد و آهسااته ول

 کرد، گفت: فیسامانش را رد
و برات م گهیبار د هیپس  » بع د هیگم .... تو  ینقشااه ام ر که  هگیر
شا م لمیداخل و ف یریم ییشه تنها یشروع م لمیف و تما و  ینک یر

،  یخانوم شاااکر شیپ رمیهر وقت فرهنگ اومد ،من هم با اون م
هاشااون طول بکشاااه ول ینم  نکهیبه محض ا یدونم چقدر حرف

 یایو ب یتا آماده باشاا دمیم امکیحرفهاشااون تموم شااد ، بهت پ
س رایسم ی... خونه  رونیب ود م ستیدور ن یلیخ نمایبه   ی، پس ز

س ساعت ده میخور یشام م میر یم یی... بعد هم دو تا میر  تا قبل از 
 ....« میخونه .... همون طور که قول داد میگرد یبر م

سانه شت و  شسیچ یاز حرص چند تا برگه  اف را با هم به دهانش گذا
نگاهش را از پسر موبلند  د،یجو یکه ِخرت و ِخرت آن ها را م یدرحال
وبرو  داد: سویگرفت و به گ شیر
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و  یاهینقشااه هات به من نقش ساا یآخه نامرد ! چرا تو » لشااکر ر
بکنم ....!؟ خب  یچه غلط نمایساا یبرم تو یی!؟ من تنها یداد

 «اول و خلوتشون نشم...! یمزاحم نقش ها دمیقول م امیمنم ب
و دلشوره کرد  یم یحس خفگ اش نشسته بود و نهیس یمثل بختک ر

 نیآمدند و به ا یم کیبه  کیبد هم  ی... !حس ها ینیسانگ نیاز ا
 شیافسانه از کنار دلشوره ها یزدند ... با صدا یحس مزحرف دامن م

ست که ا شوخ یبود و خال یبار لحنش جد نیبرخا و خنده  یاز هر 
.... 
و به باد م یفضااول نیاز من بشرس ! تو با ا »  ... یدیهات ساارت ر

وغت هستم تا ته تهش یگفتم ! من که تو یک نیحاال بب  راست و در
و راض  ک ی...! فقط موندم چطور فرهنگ ر

 [۰۱:۲۱ ۰۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وغ هات همراه بشااه !خوب اگه نفهم یرد خساارو چه شااکر  یبا در

 «....!؟ یریم یخورده م یا گهید یاضاف
وغ حر خوب و  یمثل ساام تمام حس ها با افسااانه بود .... در

ومردد  مانیو پشاا دیکشاا یقیمثبتش را مسااموم کرده بود ، نفس عم
 جواب داد:

و خدا عذاب وجدان داره خفه ام م » کنه تو  یاوف .... افسااانه تو ر
 یچک و چونه زدم ! به بدبخت یکل شاابیبدترش نکن .... د گهید

 راضش کردم ...
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و پنهون قتیکنم که حق یگفت اشااتباه م یهم مثل تو م اون  یم ر
 یقتو یکنه ....ول یم کاریبدونه دخترش چ دیکنم و حداقل مامانم با

وغ م یچاله  یتو ، حاال منم افتادم  یریتا خر خره فرو م یافت یدر
وغ... اشااتباه کردم از اول همه چ یچاله  یتو و به مامان گل یدر  یر

وزم نباشه که از  نیا ننگفتم .... تا ا   استرس خفه بشم ...حال و ر
و برا یبهش قول دادم ، فردا همه چ یول کنم از اول  فیمامانم تعر یر

و به جونم بخرم ..... یماه قهر و کم محل هی یِ اولش و پ  ر
و بب رایساام دیبا من مادش  نمیر به اعت که  تا بهش بگم 
بایخ* مه چ دی*ا*ن*ت نکردم  و از اول براش بگم ،از اون  یه ر

 شتریب شیخواد از زندگ یمجهول که دلم م هیده برام ش رایگذشته سم
س ساس خاطرات اون باغ  شتم و دلم  بیبدونم ، من فقط بر ا و نو ر

و بب شیزندگ کیخواد از نزد یم امانم م یدون یکه بهترم ودت! خنمیر
 امیتونم ب ی.... مگه من هر وقت دلم بخواد م رهیچقدر سااخت گ

 نکردم .... ! امشب هم دایپ یفرصت نیهمچ گهید دی.... !؟ شارونیب
ضا یتو میبه خاطر قبول شا مانیس امیداد تا با تو ب تیکنکور ر  دی.... 

صال برا شه به ن ضرحا یحت گهیو د ادیب شیسوء تفاهم پ رایسم یا با
 ...!«حرفهام گوش بده 

سانه و یپا اف شده اش را از ر و وارید یخم  شت و آن را ر  نیزم یبردا
که کنار  یدختر یگذاشاات و دور دهانش را پاک کرد و از پس شااانه 

 یکردند به آن سو یرا جا به جا م شانیالغر اندام دل و قلوه ها یپسر
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با لحن رهیخ ابانیخ شاره کرد و شم ابرو به فرهنگ ا پر  یشد و با چ
 طعنه ، گفت:

 ....« ادیو سر به راهت داره م بی!مجنون نج یلیل »
سمت خب یبه آن سویگ س دیچرخ ابانیه  ازه از پر اج یخنک ب یمی، ن

پنجه ها شت و سته  انیرا به م شیشالش گذ ش او  یگردن به عرق ن
ه تن کوتاه ب نیآسات راهنیپ شاهیکه مثل هم دی،فرهنگ را د دیچیپ

شت و با قدمها سمت آنها م یدا آمد ، لبخندش  یمحکم و بلند به 
صورت یشاپرک سو ز.....و پروا یشد  شتافت و به دنب یکنان به  الش او 

 دل شوره ها رنگ باخت....!
 [۲۳:۳۶ ۰۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
41 AM #60 

 یباشاند از ساالمت زیمراقب همه چ دیقانون اسات ،آدمها با کی نیا
 ......! شانیها ی، افکار و کنجکاو یشان گرفته تا خانه و زندگ

 شااهیزند و ر یدانه جوانه م کیمثل  یکه بال و پر بده یکنجکاو به
 سااویگ یکند ...! و حاال برا یوار تمام ذهنت را پر م چکیپ شیها

شاخ و برگ یدرخت یکنجکاو  چیه اش به هیسا ریشده بود که ز یپر 
پا یفکر نم رایبه نام ساام یجز مجهول زیچ به  پا   فرهنگ یکرد! و 
 یو پ دیچرخ یبه هم م هیطبقه شااب یچند یساااختمان ها انیم

سم شتند و عاقبت بکوک گمشده را مثل پازل یم یشاکر رایآدرس   یگ
 کردند ... دایشده پ راکسیز یآن همه ساختمان ها انیاز م
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نگ تر از فرهنگ ز شیها پ هیقرار تر از ثان یبال و پرش شد و ب جانیه
هابدون توجه به اضاطراب او ساالنه ،ساالنه تلو تلو  هیرا فشارد و ثان

 خوران رفتند ....!
آمد  یرفت و م یخط ممتد م کیدر  یتاالپ قلبش مثل آونگ تاالپ

سرش را قدر سمت چپ کج کرد و ن ی....!  به فرهنگ  ینگاه میبه 
 :دیبود انداخت و نگاهشان به هم رس ستادهیآن سو تر ا یکه کم

و بزن  گهیبار د هی »  ....!«زنگ ر
شرد و بعد ا گریهمان کرد که او گفت و بار د سویگ چند  ز گذرزنگ را ف
صدا رایسم یصدا هیثان شد که  یبه  ضافه  تاالپ و تولوپ قلبش ا

 :دیبار یاش م یدو کلمه ا یتعجب از جمله 
 «....!؟ییتو سویگ »

درشاات عرق  یاضااطراب گرفته بود و دانه ها یهم بو شیها نفس
سرش باز سته در کف  ش خ م شیموها انیکنان م ین خورد و از  یچر

کمرش  آمد تا به قوس یم نییپا چیدر پ چیبلند و پ یتار ها یال به ال
 .... دیرس یم

وبرو شیپ یقدم فرهنگ که چهره اش ر گذاشاات آن چنان   یتر 
ب  قرار گرفت ! نیدور
بالفاصااله او را شااناخت  یریتصااو فونیاو در قاب آ دنیبا د رایساام

ها مک  نگ ب شی،مرد ثل آو مد بود و نم نیم فت و آ  یآن دو در ر
 کند! دایپ سویبرادر زن خسرو با گ نیب یمنطق یتوانست ارتباط
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ه عمر ب دیشا هیو م*س*تمر در گذر چند ثان یمنطق یاز تفکر ناتوان
 :دیسوال کوتاه پرس کیذهنش را با  یها یچند نفس کوتاه ، آشفتگ

 «جا !؟ نیا یاومد یچ یجا چه خبره ....!؟برا نیا سویگ »
 یحضااور دیکنم اجازه بد ی،خواهش م یسااالم خانوم شاااکر »

 ونفیاز پشاات آ حشیهساات که توضاا ییها زیچ هی میصااحبت کن
 ....!«امکان نداره 

سمت آ یگام فرهنگ سرش به  شت و  سمت جلو بردا لو ج فونیبه 
برد ، گ  ، گفت: دیکنار تر کش یخودش را قدر سویتر

مه چ میبد حیبراتون توضاا یکنم ! وقت یخانوم خواهش م »  یه
 ....« میشه ما اصال قصد مزاحمت ندار یمشخص م

 میگذاشت ....م*س*تاصل از تصم شیرا سر جا فونیآ یگوش رایسم
شت و کنجکاو یریگ  یه آنشد و ب روزیپ شیها یچند قدم رفته را برگ

و  باز کرد. شانیدر را به ر
**** 
مثل ظاهرش درهم و برهم ، آشاافته حال  رایکوچک ساام ی خانه

 یدید یلباس م یتکه ا ای، یچرخاند یم بود ،هر گوشه اش را چشم
.... گردو  یمجله جدول و ساارگرم ایکه پخش و پال رها شااده بودند 

 خاکهم خانه را محاصره کرده بود .
شم ها یگاه سویگ شفته بازار م نیا انیرا م شیچ چرخاندو مثل  یآ

ران خارج شاده باشادو تا ته  ویکه کنترلش از دسات لوکوموت یقطار
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ود !  یم شیسااره پ کیخط  نفس حرف زد و از خواساات خدا  کیر
ل کنار هم چ هیکه شاب یگفت و اتفاقات س دهیپاز ت شاده بودند تا د

و کند.... و قت شیها یخسرو و دغل کار  دیرس شیآخر جمله ها یرا ر
سم کی شت. هر دو منتظر واکنش  ک زدن پل یبه او که ب راینقطه گذا

 داد چشم دوختند ... یفقط گوش م
صامت ساخته بود  یتفاوتش از او مجسمه ا یب یچهره  سرد و نگاه

شم دور چ اهیو طوق س شانیپر ییرنگ ، موها یب یی....و با وجود لبها
 شد ....! یم دهید بایباز هم ز

و کشیخوش تراش و بار یپاها هم سااوار کرد و نگاهش را به  یرا ر
وبرو شاند که ر صله از گ یاو با قدر یسمت فرهنگ ک ش سویفا سته ن

گاه نجبو پاک بید ... ن بدن او را  یو  داشاات و مثل مردان اطرافش 
 هدیجذاب تر د شیکرد و انصافا از عکس ها یوجب به وجب متر نم

 شد ! یم
به مبل تک شیدسااتها و نیداد و اول هیرا در هم گره زد و   یلبخند ر

 جان گرفت.... یهر چند کم رنگ و محو ول شیلبها
سته که م » وز یخدا جا گنیپس را شسته .... ر ه که دفتر چ یحر ن
و به گ ی شتم که تک و تنها  رهیجز هیدادم حس  سویخاطراتم ر و دا ر
 رها شده .... یکس یاز ب یعیحجم وس نیب

و ا اون به خدا گله کردم که چرا من ر وز   یبرده !؟ ول ادیاز  نییپا نیر
 ....«کردم  دایپ مانیخدا و حکمتش ا یجاال به بزرگ
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شانه  ییفرهنگ و موها یه چهره نگاهش را ب سشس که با فرق کج 
 :دیشده بود نشست و کوتاه پرس

چه م بای؟من تقر دیخواه یم یخب از من چ » دونسااتم از  یهر 
 .... و قتهیخاطراتم نوشااتم و تمامش حق یدفتر چه  یخساارو تو

 ....«دونم  یازش نم گهید یادیز زیچ
و درشات آن هم پر رنگ پر  زیر یذهنش پر بود از ساوال ها فرهنگ

شت و تا امتداد چشمان مورب او باال  زیرنگ ! نگاهش را از کنج م بردا
سته و هاله ا یآمد ، که غم ش ه رنگ دور چشمانش ب اهیس یته ته آن ن

 :دیبه جلو خم شد ، پرس یجاگذاشته بود .... قدر
شاکر » ساله که داماد خانواده  یخانوم  ماست  یخسرو پنج ، شش 

تار نیا یتو....  ها رف که بهش شااک کن یسااال ...  مینداشاات 
شما ط شت اون پ زیر یسال به خالف ها کی یچطور  دیبرد یو در

 ....!! چقدر مطمئن
 [۲۳:۳۶ ۰۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سند و مدرک دار یو برا دیهست شو دیحرفهاتو  شوه جرم یی؟پول   ، ر
با اثبات اون سند و مدرک ارائه بشه ....  دیو با ستین یها کوچک یها
»! 

شد از ز رایسم و یگاریس ریخم  ست یگاریس زیم یر شت و با ژ  یبردا
وشاان کرد وم و خوش  دهیانگشااتان کشاا انیخاص آن را با فندک ر
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حال فت و در  ها یفرومش گر قه  هانش  ینیدود از ب یکه حل و د
 شد ،جواب داد: یهمزمان خارج م

 «مدرک هم دارم حرفهام سند و  یبرا »
و شیاخم ها فرهنگ اد د یم یناباور یکه بو یهم افتاد و با لحن یر

 :دیپرس
ظرتون به ن دیانتقام گرفتن از اونها استفاده نکرد یخب پس چرا برا »
 ....!«ستین بیکم عج هی

باره  رایساام و شیپا کیدو پک  گرشید یپا یرا ر مان کرد و  مه
 انگشتانش زد : نینازک و بلند ب گاریبه س یقیمحکم و عم

برنده ها جا موندم ! حاال بعد  ریبازنده ام که از سااا یدونده  هیمن  »
س انیاز همه به پا ش هیخواد  یو فقط دلم م دمیخط ر شه بن و  نمیگو

س شدم  یکجا نمیتازه کنم و بب ینف شتباه رفتم که  و ا بازنده  هیراه ر
.... 
ست و پا  یریدرگ شت تاد سرو که مثل اختاپوس ه  داره کار منبا خ
شتم بودم که با ا ستین سرنو صاف با نیو دل خوش به چاپ   دیاو
و هم بزنم .... دیق  اون ر

د که متعلر به پدر شماست شروع ش یبیمن با خسرو از باغ س ییآشنا
و خوب بلده ...  بون باز قهار که طعمه اش با  هی،خساارو کارش ر ز

 دهیتن یکه به دام تار ها نیو هم ارهیبه دست م متیگرون ق یایهدا
و م کیشده اش افتاد   بلعه....! یجا طعمه اش ر
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 مشدید میپدر یبار کنار در خونه  نی،اول بیباغ ساا یاز مهمون بعد
 یم.... بهش محل ن یونیلیبلند چند صد م یشاس نیماش هی.....با 
وز م یوقت یدادم ول ا اومدب یکه کار هاش تکرار شد برام جذاب شد هر ر

رفت ... پدر و مادرم و  یگذاشاات و م یته گل اونها رادر خونه مدساا هی
سا ستگارمه که اجازه  یم فکرها  هیهم ستگار یکردند خوا  یم یخوا

داشااتند ...و  یخودشااون گلها را از کنار در خونه بر م یخواد و گاه
شم م به ا یسرزن ستگار و رد م یخوب نیکردند که چرا خوا ... کنم . یر

»! 
وز خواسااتگار ادیبه  فرهنگ فرزانه افتاد که خانه را غرق گل کرده  یر

 سر برداشت و نگاهش رایسم یرا مشت کرد و با صدا شیبود و دستها
 به سمت او رفت.

ت خواستن نرم ته دلم نشس هیدونستم متاهله  یکه م نیبا وجود ا و»
خب برا ند پرواز ی....  ثل من ا یدختر بل ها نیم ها ن جه   تیتو

شه ... سته ها سرم بهم زدم خوا ست پ شدم و با دو ..کم کم خامش 
 میبا هم خوش بود لیخساارو ... اوا یواشااکیوشاادم دوساات دختر 

باغ  میرفت یم شااتراوقاتیشااد ب یحفظ م نمونیب میحر شااهیوهم
واز پدرتون گرفته بود  دشیکه کل بیس  «ر

ل زد و در حال یبرافرو خته  یبه چهره  رایساام که دود  یفرهنگ ز
 ا احاطه کرده بود ادامه داد:اطرافش ر یمیمال
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سروه » ست از پاخطا نم چیخ کرد و من هم بهش اعتماد  یوقت د
تا آخر داکردهیپ دفعه که اون اتفاق افتادو نقاب خساارو از  نیبودم . 

 .«صورتش برداشته شد 
 [۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ضور فرهنگ جمله ها رایسم شرم ح  و دیچیپ یرا در لفافه م شیاز 

 دیکش یقیبود ! نفس عم ادیز یلیهمان مقدار هم خ یکرد ول یم انیب
وفته تر انتخاب کند . شیتا جمله ها  را شسته و ر

ت دود شد و به هوا رف قهیدق ستیو شرافتم در مدت ب میتمام زندگ »
».... 
خ شد و ب دهیاول به دوم نرس جمله  ییپروا یفرهنگ تا بنا گوشش سر
 شیتا جمله ها ستیبا یزد و م یموج م رایو رفتار سمدر گفتار  یخاص

 کرد ! یم یچیآن را ق ییپروا تر نشده از جا یب
شمیز سته کم سویبه گ یرچ شت و ب ینگاه کرد .... او هم د ا از او ندا

ستش باز یسر شتان د شت و یم یفرو افتاده با انگ بردا سر  کرد .... 
و شااتاب زده با اخم  راگذاشااتیساام یجمله ها انیبه م ینقطه ا

 درهم گفت: یها
 تونست حقتون ی....!؟ قانون مدینکرد تیچرا شکا یخانوم شاکر »

سرو بگ و از خ شما م رهیر شته  ست ی...! از اون گذ سرو متاهل دیدون ه خ
و  «.... !؟ دیما آوار شد یخانواده  یخواهر من و آبرو یزندگ یچرا ر
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را گره  نی! ا دیکش یکه م یگاریتلخ شد ، درست مثل طعم س رایسم
ها و ینشاااان م شیابرو  ند کج ر خاطرات  یداد و پوزخ لبش ...از 

باره به خانه  بیکوچکش برگشت .خم شد و س یتلخش دو  کیارگار
سط دل ز شکست...  یگاریس ریو بلندش را و شت و آن را از کمر  گذا

ب بط جواب داد: یب ییدرنگ با جمله ها یو بط و با ر  ر
قا » و یمحترم من نم یآ ستم ر شم ...  یزندگ یخوا شماآوار ب خواهر 
 نیا بود ، از زیوسوسه انگ دیخر یکه خسرو م ییتوجه ها و کادو ها یول

 یاومد دنبالم جلو یبلند م یشااسا نیدانشاگاه با ماشا یکه جلو
ستا  یلیکردم ، خواستگار داشتم خ یاحساس غرور م میدانشگاه یدو

شتم ول  یآس م هیتر و من دنبال آس و پاس  گهید یکیاز  یکی یهم دا
 .... ! زهیگشتم تا پول به پام بر

سال از ازدواجش م یوقت شدم دو  شنا  سرو آ شت و م یمن با خ  یگذ
 یم شه ... یکه زنش بچه دار نم دهیگفت عاشر بچه اس و تازه فهم

بون باز یگفت م  شیخواد از زنش جدا بشااه .... منم باور کردم خام ز
سم بخورم تا باورتون  یکرد .... به ک یمدام امروز و فردا م یشدم ،ول ق
مرد زن داره خط بکشم  یبهم بزنم و دور هر چ تمخواس یبشه من م

ستگار ها یکیو به  ضا میمعمول یاز همون خوا س یبدم ول تیر رو خ
و برام بست....  «بااون کارش راهها ر

نار ب یدم کرده  یکرد ! هوا یم یحس خفگ سااویگ نه ،ک  یوخا
 یواریرا احاطه و مثل د ییرایسالن پذ کیتار مهین یتند ،فضا یعطر
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آب که از  یقطره ها کیچ کیچ یراه نفسش را سد کرده بود ، صدا
و یسااکوت خانه جوالن م انیآمد م یساامت آشااشزخانه م  یداد و ر

 اش از یچرا مامان گل دیفهم یاعصااابش لنگر انداخته بود ! حاال م
 . ردی.. ! و اصرار داشت تا از او فاصله بگآمد .. یخوشش نم رایسم
 میجا به جا شد و ن یقدر دیکه رس شیجمله ها یجا نیبه ا رایسم
و به گ ینگاه  شد گفت: سویبه ساعتش انداخت و ر

ارسابر همک یبدم ! خانوم صابر حیتوض نیازا شتریتونم ب یمن نم »
 وزریجا .... د نیا ادیمامانت قرار ب یمن و البته دوساات و همکار فعل

و از مامانت گرفته ...!نم یبعد از ظهر اومد بود و م نم دو یگفت آدرس ر
صرار به د نیکه ا هیچه مطلب مهم شت ! ول دنمیقدر ا  یچون م یدا

ستم ب شد  یمهمون رمخوا ستم و قرار  و خوا از همون دم در عذرش ر
 یجا باشاه و ا ن تو نیا میامروز حول و حوش سااعت هشات و ن

 ..راهه .
شن یزیرا نرم تر کرد و لحن محبت آم شیصدا سشس  آن کرد و یچا

 ادامه داد:
زن م*س*تقل  هیقائلم ، یادیمادرت احترام ز یجون من برا سویگ

ز شااه ا یشاارکت هم به احترامش از جاش بلند م سییکه ر بیو نج
نسبت به تو خبر دارم لطفا « یخانوم سرمد»مادرت  یها تیحساس

ود تر بر دو بار پشت سرت حرف  یکی یخانوم صابر ادمهی،  دیهرچه ز
و خوب م یم ظاهراً تو ر  یخانوم حرف تو نی، ا شااناسااه یزد و 
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و با هم ا نیشه ومطمئنم هم یدهنش بند نم  نهیجا بب نیکه شما ر
 «شه  یشرکت هم خبر دار م یفردا تا آبدار چ

س یجا نیبه ا رایسم سمت فرهنگ  دیجمله اش که ر نگاهش به 
 ادامه داد: برگشت و

 .....!«نداشته باشه  یکه از نظر شمامشکل نیا مگر»
 زیشااگفت انگ یبود که با تبحر  دهید یرا چند بار یصااابر خانوم

 زد ....! یشرکت هم حرف م یپشت سر مورچه ها
خانه که به  کیکوچک و بار یاز راهرو فونیزنگ آ یصدا دنیشن با

و فرهنگ هم زمان با هم از  سااوینداشاات ، گ دید ییرایسااالن پذ
ستند ... گ شانیجا شمان دهیپر یبا رنگ سویبرخا و به پر از تر یچ س ر

 فرهنگ شد گفت :
 «کنم ...!؟ کاریاومد حاال چ یبدبخت شدم ... خانوم صابر یوا »

 را پس شیها یبلند شد ، چتر شیاز جا زیتند وت رایسم
 [۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ،گفت: زد
شه ول یفکر م » شم اجازه بد نکهیا یبرا یکنم خودش با  دیمطمئن ب

و نگاه کنم چون به غ فونیاول آ لوله کش هم قرار بود  شااونیاز ا ریر
 «آششزخونه ...  ریش ریتعم یبرا ادیب
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ود یبه سمت راهرو کوچک سشس آن جا قرار داشت رفت و  یکه در ور
و به آن دو با جمله  هیثان کیکوتاه تر  یقیدقا هراسااان برگشاات و ر
 گفت: شیپس و پ یها
ود تر از ا » .... من  دیجا باشاا نیا دینبا دیجا بر نیبچه ها لطفا ز
سااختمون ها راه پله  نی....ا دیکنم تا شاما ها بر یمعطلش م کمی

ساختمون نداره ول ششزخونه  یتو یداخل  ار باز فر یدر به راه پله  هیآ
و  راه دیای.... دنبال من ب نییپا دیبر دیتون یشااه از اون جا م یم ر

 «نشونتون بدم 
 یم شیگوش ها یگروپ گروپ قلبش را حوال یاز ترس صاادا سااویگ
ده بود تر ش عیاش وس رهیدا شتریب ینور یپ شی....! مردمک ها دیشن

س سویو فرهنگ نگران گ سم یرا حس م یته دلش دلواپ با گام  رایکرد. 
گروپ گروپ  شیپا ریز یداشاات و پارکت ها یبلند قدم بر م یها

 شیپ یکرد به ساامت آشااشزخانه به راه افتاد ، فرهنگ قدم یصاادا م
شت و گوشه  ست یگذا را که مات و م*س*تاصل  سویگ یمانتو نیآ

»  فت:گ دیکشا یکه به دنبال خودش م یبود گرفت و در حال ساتادهیا
 ...« میبر ایب یچرا واستاد

سف کیدر بار رایسم شت باز کردو  یرنگ دیو  را که کنار اجاق گاز قرار دا
و فونیممتد زنگ آ یصدا انیو م ستادیکنار تر ا یقدر اب اعص یکه ر

و به فرهنگ که تنها  قدم با او  کیهر سااه خط و خش انداخته بود ر
 منقطع گفت: ییفاصله داشت شد ، تندو شتاب زده با جمله ها
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.. برسم .. زیخواستم به همه چ یراهه م ی.از بمن اشتباه کردم ..... »
انجام بدم ... اول از  دیکه بگ یجبران کارهام هر کار یحاضاارم برا

شروع م ل یهمه از خواهرتون  ... تمام مدارک  رمیگ یم تیکنم و حال
سند ها شماره  یجرم و خالف ها یو  شون امنه   یخسرو دارم و جا

با و برا لمیمو ندار رهیذخ یبرا یوقت گمیم تونر  حفظش دیکردن 
 ....« دیریو باهام تماس بگ دیکن

 رایدر جمله ها ورفتار سام یهمه شاتاب زدگ نیمتعجب از ا فرهنگ
داشت  یشانیکه حال پر سویاو را به خاطر سشرد و گ لشیموبا یشماره 

از نا کجا آباد کنار آرامشااش هوار شااده بود با خدا  یو دلشااوره با چتر
سر یحافظ صفه و ن یسر ود تر از فرهنگ راه مهیو ن  یراه پله ها یز
 شد ... یفرار شد و پشت سرش فرهنگ راه یپله  یو آهن چیمار پ
گونه به  ادیفر ییکه با صاادا دندیشاان یرا م رایساام یهر دو صاادا و

 گفت: یم شیمخاطب پشت خط موبال
هت نگفتم د یخوا یاز جونم م یچ » گه ب ندار گهیم  یحر 

 ....« یمزاحمم بش
پ یآن دو که گروپ گروپ از پله ها  یگام ها ریز اریسم یصدا  چیمار
شد و وقت یم نییپا س یبه انتها یرفتند محو و نابود   سوی،گ نددیراه ر

و یهن هن م یاز خسااتگ شینفس ها اش  یشااانیپ یکرد و عرق ر
تازه از گرد راه رساا ینشااسااته بود ،ول تازه نفس بود  دهیشااب  و 

 درخشان هم داشت . ی رهدو تا ستا یکی....وآسمانش 
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ستها سویگ شد و د و شیخم  شت حالت شیزانو ها یرا ر  مثل یگذا
وشن محوطه با نگاه  کیتار انیرکوع و سر برداشت و نگاهش م و ر

 کرد .... یفرهنگ تالق
 یکم شااده بود با دم و بازدم شیها یاز دلواپساا یحاال قدر فرهنگ

 شد گفت: نییاش باال و پا نهیس ریعم
و هی »  ....« میافت یتازه کن بعد راه م ینفس نیه ها بنشپل یکم ر
را  فشیکه بند ک یباال انداخت و در حال یساار یبه عالمت نف سااویگ
و  کرد جواب داد: یجا به جا م شیشانه ها یر
ودتر بر مینه بهتره بر » سانه قول دادم ز  نیا همدنبالش ت می.... به اف

 ....!« میکرد رید یلیا ن هم خ
شتاب زدگ رایسم ضیضد و نق یرفتار ها جیهنوز گ فرهنگ  یبود و 

شانه وار م شیزد ، نوک پنجه ها یآن موج م انیکه م  شیموها انیرا 
 فرو برد :

 «نشده...! ریتا د میباشه پس بر »
صدا یبا قدر سشس صله از او به راه افتاد و با  سان گ یفا که  وسیتر
ش سرش داخل  ستادیآن بود ا انیم یلرز شت که  سمت او برگ ، به 

 گشت : یم یزیبود و دنبال چ فشیک
و جا گذاشتم  میمن.... موبال یخدا  یوا یا »  ....!«ر

 که نگاهش یکرد و در حال یاز هوا پر و خال شیلپ ها یعصب فرهنگ
 :دیبه سمت او بود پرس
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 «....!؟ یمطمئن »
ه س گرفت متوجوقت مامانم تما هیآره مطمئنم ،دساتم بود تا اگه  »

و شتم ر شم .... دستم عرق کرد گذا شسته بودم فک یمبل یب  یر مکه ن
نه و بر  فمیک یتو یکردم برش داشااتم، ول نبود .! اگه مامانم زنگ بز

شه .... افسانه هم قرار شد تا من  یندم نگران م امکیبهش پ ایندارم 
و نده  ومدمین  ....«جواب تلفن مامانم ر

و یکه شااماره ا یصااله گرفت و در حالگام از او فا کی فرهنگ  یرا ر
محکم و مردانه  یکرد با لحن یم پیتلفن همراهش تا یصاافحه 

 گفت:
 لیباتا مو رمیگ یتماس م ی؟ ا ن با خانوم شاکر یهست ینگران چ »

و بدون ا شه ب نکهیر ششزخونهیمهمونش متوجه ب و به  که ی، دم در ارآ ر
 ...« رمیشه تا برم ازش بگ یپله فرار باز م

شوره ش دل ل کنان از ته دلش جو
ُ
ل ق

ُ
 یتا حلقش باال آمد .. عصب دیق

و بسااته کرد و به صاادا یب  لیبوق ممتد موبا یهدف شااالش را باز
 قطع شد ... جهینت یداد که ب یفرهنگ گوش م

 یفرار راه م یبلند به ساامت پله ها ییکه با گامها یدر حال فرهنگ
 افتاد گفت:

و ب میبر میاگه بخواه سویگ نی... بب دهیجواب نم »  زنگ خونه ر
 [۰۵:۴۹ ۰۶.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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و دور بزن دیبا میزن شاک میومنتظر بمون میکل بلوک ر  هی یرتا خانوم 
سونه و برا لیموبا یجور ستمون بر و به د ان زم میما که عجله دار یر
سته مهیادیز باره برگرد یش ی....! تو خ و دو شت طبقه ر ....! باال یه

پا نیهم با نییجا  تا من مو ها منتظر بمون  له  و بگ لتیپ و  مریر
 ...«برگردم 
پ یاز پله ها  عیآن که منتظر بماند سر یب سشس  فت...باال ر چیمار

وده اش را ز یکه دلواپس سویگ و کرده بود ،با رفتن فرهنگ  ریدل و ر و ر
و  یاز سااکوت ، خلوت یبیداد ، وهم عج ینگاهش را به اطراف چرخ

شااد و دوان دوان خود را به فرهنگ  ریمحوطه به دلش سااراز یکیتار
 انیو ما یپا یصدا دنیرساند پشت سر او به راه افتاد و فرهنگ با شن

و به او شد که  ثراه پله ها مک بود  تادهسیتر از او ا نییپله پا کیکرد، ر
صدا شیاخم ها  یم ریسراز سویکه خوف به دل گ ییرا در هم کردو با 

 کرد،کوتاه اما محکم و قاطع گفت:
 «...!؟ یاومد یپله ها صبر کن ... واسه چ نییمگه نگفتم پا »

و  کیفرهنگ در تار یو تاب اخم ها چیدهانش را فرو داد ، به پ آب
شده بود ، خ سناک  شب که تر شن  و از  یحرف گریبار د نیشد! ا رهیر

باز کاو یلج ندن در کرد! و فق یهم نم ینبود، کنج ما ها  ط از تن
ه هم وارفت یشاال و قدر ی! با کلمات دیترساا یناشااناخته م یطیمح

 جواب داد:
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پا دیببخشاا » تار یلیخ نیی... اون   یم ییو من ازتنها کیخلوته و 
 !«ترسم 
مه ه نیاز ا مانیدل فرهنگ را نرم کردو بعد هم پش سوینرم گ یصدا
ه ب هیشااب یزیتر برد و آهسااته چ کینزد ی....!ساارش را قدر یتند

 نوازش گفت:
ش ایجونم ... پس آهسته دنبالم ب یبال » دو تا پله  کی...  ی،خسته ن
و بگ لتیتر هم منتظر بمون تا من برم موبا نییپا  ....«رمیر

و یفرهنگ با آن لحن خواسااتن یساااده  یحرفها  یمیبال نساا یر
شت ، قدر ستند و از دل و جانش گذ ش سرش را کج کرد و  یخنک ن

 ....«باشه چشم » ب داد:کوتاه جوا
پله  جیآهسته تر مار پ ییفرهنگ شد و با گام ها یمهمان لبها لبخند

 ها را پشت سر هم باال رفتند ....
*** 
تا مبادا  ستادیر ات نییچند پله پا سویگ دندیهشتم رس یبه طبقه  یوقت
به در  ... فرهنگ فتدیب یخانوم صااابر ییو بد گو بتیغ ی سااهیدرک
ش یسرک م رونیاز آن به ب کیبار یباز که نور مهین کوتاه  یتقه ا دیک

که  سااویداد و به گ هیآن را تکرار کرد، به کمرش زاو گریدو بار د یکیزد و 
 بود گفت: ستادهیار ا نییسه پله پا ای ود
 .... « ادینم ییصدا یدر بازه ول »
 ....«ه ش ینشستند و متوجه نم ییرایپذ یتو دیلطفا بازم در بزن شا »
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و مهیزد و در ن یبار محکم تر تقه ا نیا فرهنگ و  دیلوال چرخ یباز ر
سر داد و فرهنگ آهسته و نرم سرش را به  ژیق ژیق یمثل صدا یناله ا

ا و ب ساتادیآن ا یداخل کشااند و با پر دسات در را باز کرد و درآساتانه 
وبرو مات و مبهوت دسااتش را به در بند کرد و با  یصااحنه  دنید ر

 !«خدا ....  ای»گفت  ورنابا یلحن
و هراسان تاپ تاپ کنان چند  دیفرهنگ را شن یخدا ای یصدا سویگ

رساااند و آهسااته  رایساام یکرد و خود را در خانه  یپله فاصااله را ط
 «شده ...!؟ یچ:» دیپرس

که دمر  اریسم دنید با دبود پس ز ستادهیفرهنگ را که جلو در ا سشس
و یبا چشمان ششزخانه افتاده بود و سرش تو یها کیسرام یباز ر  یآ

و یا اچهیدر دهانش گذاشت و او هم مات و  یاز خون شناور ،دست ر
 مبهوت شد.

 [۰۶:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
او هم از ترس از  یینا منظم شااد گو انیدر م کیقلبش  یها تشش

 جامانده بود....! یزندگ یل تشش هاشور و حا
شده اش در دا یها مردمک  یاز ترس ، وحشت و ناباور یا رهیمسخ 

و رنگش تا  یاساای راهنی....پ دیچرخ یم رایبدن ساام یافتاده ! و ر
ستها یباال ییجا و به شیران پس رفته و د شنا دو طرفش ر  به حالت 

ظرف  نکیآب دورن سا ریچک چک شا یجلو قرار داشات ،صادا
 شکست ... یهمچنان سکوت را م ییشو
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ون معده اش قل قل کنان باال آمد و دهانش را مثل لحظه  یزیچ در
به م ییها  کرد تلخ و گس کرد ! یکه تجر
اباور ن یا بردارد با لحن ریآن که سرش را حرکت بدهد و چشم از سم یب

 «مرده ....!؟:» دیآمد پرس یبر م شیکه از اعماق گلو ییبا صدا
وزحال  فرهنگ و یچنگک یبهتراز او نداشاات !حس خفگ یو ر  یر

بان تر کرد و ه شیشااد ،لبها شیگلو  یقینگفت نفس عم چیرا با ز
ش سامان شانشیتا به افکار پر دیک صور ا یسرو   دیشا کهنیدهد... به ت

شد گام کوتاه امالرزان یبرا یدیهنوز ام شت و کنارش ینجاتش با  بردا
د انگشتانش گرفت هر چن ریآورد و نبضش راز زانو زد ، مچ دستش را باال
 نداشت ...! انیدر آن جر گرید یزندگ یهنوز بدنش گرم بود ول

به ها یها نفس  یرکه بات یساعت یاو هم به شماره افتاد همانندعقر
به سخت فیاش ضع ود .... یم شیپ یشده باشد و  ر
ستش را به م یها پنچه سنگ شیموها انید وب ینیفرو برد ،بار   یر ر

تامل از جا یحرف و کالم یکرد، ب یحس م شیشااانه ها بر  شیبا
سالن پذ سمت  ست ، به  شال بلند ییرایخا با  ش یرفت و ت و برگ

 رونیدامن ب ریاو که از ز یداشاات نگاهش به پا ها یکه سااع یدرحال
 او کرد ...! یپروا یب یپاهاشال را مهمان  فتد،یافتاده بود ن

اب ت گریکه تا آن لحظه مات و مبهوت فقط نظاره گر بود ،د سااویگ
س یقل قل ها اوردین و دیمعده اش تا حلقش ر دهانش  ی، دست ر
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س شت و خود را به  شو نکیگذا ساند و تمام حجم معده  ییظرف  ر
 کرد ... ریاش را به داخل آن سراز

اش  ینیب ریز یدگیبد ترشاا یبو سااتادیشااتاب زده کنارش ا فرهنگ
ست را پ ، دیچیپ به ن شید او  ی دهیرخ رنگ پر میبرد وآب را باز کرد و

 :دینرم بودو آهسته پرس شیکه صدا ینگاه کرد درحال
 «کم آب بزن صورتت  هی.... ؟  یبهتر »

د جنبان زیر یدوانده بود ساار شااهیوجودش ر یتا عمر رگ و پ یتلخ
رطوبت دهانش را گرفت ،  نشیوهمان کرد که او گفت و با پر آساات

با به سامت سام باره نگاهش مثل آهنر و رایدو  یبرگشات سارش ر
 دیلرز یکه خط و خش داشاات و م ییاز خون بود و با صاادا یبالشاا
 :دیپرس یعصب
و خدا  دیشا » شه .... !؟تو ر و بگ گهیبار د هیهنوز زنده با ضش ر  رینب

و م سیپل رهیکرد ! اگه بم یبشه براش کار دی.... شا ، تاثابت  هریگیمار
صال مینکرد یآبرومون رفته ما که کار میگ*ن*ا*ه یب میکن  ای ب... ا

 « میفرار کن
صب سویگ شار ع  یهدف جمله ها یکرد و ب یرا تحمل م یادیز یف

شوب یاش را قطار م یمنف ست یکرد و به دل آ امن د صالشیفرهنگ و ا
بود و  دهیاش چسب یشانیاز فرط عرق به پ سویگ یها یزد ... چتر یم

 .... دیچرخ یسو آن سو م نیو سرگردان به ا یمردمک هاش عصب
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»  :او را نوازش کند گفت  شیبخواهد با صاادا ییآهسااته گو فرهنگ
وم باش  سویگ بانش م سویو گ....« آر گفت  یو م دیجنب یسلسله وار ز

 «...!؟ میکار کن یحاال چ میبدبخت شد:» 
افتاده بودو  ریض گضااد و نق یها میاز تصاام یدو راه انیم فرهنگ
فه م ها م انیکال جا دیچیپ یآن  ندن....! و  انیم یی،  ما رفتن و 

وبرو روزیعاقبت حکم عقل ومنطر پ شود  یتا سد ستادیاو ا یشد ،ر
سم انیم س یو درحال رایاو و  شمان تر شده بود  رهیاو خ دهیکه به چ

کند و خود را محکم نشااان دهد  انرا پنه شیکرد ترس ها یسااع
بان جواب داد:  مهر

و م یکار اون» زنم به  یا ن زنگ م نیکه درسااته .... هم میکن یر
 «صدو ده .... 

و سویگ سشند ر شد و تمام افکار منف یا س کیبه  یآتش  متش باره به 
، لرزان و  دهیترس یهجوم آوردند و پر قدرت ظاهر شدن ....! و با لحن

 ملتمس گفت:
خدا ب یوا یا » و  که ما  یکس نم چیه میفرار کن اینه ....! تور نه  دو
و باور ن سی... اگه کشته شده باشه و پل میجا هست نیا کنه حرفمون ر

و  یچ فتهیها گردن ما ب ری...؟ اگه تقصاا یچ ؟ به خدا مامانم من ر
 ...«کشه  یم
و آن ها را با  ختیر یم شیجمله ها انیرا م یتمام افکار منف سااویگ

سر هم رد یفعل و ب شت   نیکرد و فرهنگ ناتوان از ا یم فیفعل پ
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 دیه اش کشبه عرق نشست یشانیبه پ یآرام کند دست یکه بتواند او را قدر
نرم  ینکندو با لحن یکه در دلش به پا بود توجه یو تالش کرد آشااوب

 :گفت وستهیپ یول
وم باش ... بذار برات توض سویگ »  « بدم . حیآر

ض ست ... فقط دلش م ینم حیتو ست فرار کند ! بال در  یخوا خوا
 .... ! ردیگ یجا نیآب شود و در دل زم ایآورد به آسمان برود 

 شد و ملتمس تر از قبل ناله وارگفت: رهیچشمان فرهنگ خ به
 ....« میفرار کن ایب »

سع کیگام نزد کی فرهنگ شد همانطور که  صدا یم یتر   یکرد با 
 َپر چشمانش گرفت جواب داد: ریآرام کند او را ز یآرامش او را هم قدر

و درست مثل ت دمیترس یلی،منم خ یدیدونم ترس یدختر خوب م »
 یدونم چ یو نم دهیساارم جولون م یتو ی! من هم هزار تا فکر منف

 میبه خودمون مسلط باش دیسخت با طیشرا یتو ی!؟ ول ادیم شیپ
 آدم به هی،  ستیرار راه حل نف میریبگ میو درست تصم

 [۰۶:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 شیاعت پس میتا ن رایکشته شده ! سم ایمرده  میدون یکه ما نم یلیدل

ه خون ی،تمام اثر انگشاات ما تو دیکشاا یزد و نفس م یبا ما حرف م
من بهش زنگ زدم.... اگه کشااته  شیپ ی قهیهساات و من چنددق

ود پل ای ریشااده باشااه د سااراغمون اون موقعه  ادیفهمه و م یم سیز
س گهید و باور ن یک  زیهمه چ یکنه . دورغ و پنهون کار یمحرفمون ر
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و از ب دو عادت زشته ....!  نیا تیخاص نیکنه و ا یو بن خراب م خیر
» 

شمان او که ب یمکث کوتاه فرهنگ پلک زدن نگاهش  یکرد و به چ
با لحن یم ل زد و کند  نرفتیمحکم تر از قبل که او را وادار به پذ یکرد ز

 ادامه داد:
 یبرو به دوستت افسانه زنگ بزن ، بگو خودش برگرده خونه و حرف »

ص رید نیتر از ا شیکه افتاده نزن ...! منم تا ب یاز اتفاق شده با  دو ده ن
و وتا جا ی. بعد هم زنگ م رمیگ یتماس م اشااه که الزم ب ییزنم به برز

 یرجو هیخانوم  یگم به گل یکنم و م یم فیو براش تعرموضااوع ر
 «نگران نشه ....  کهخبر بده 
را تار و لرزان کرد و چشاام بر هم  دشیدرشاات اشااک د یها حلقه

ت شدند .... عاقب ریاز گونه اش سراز فیبالتکل یگذاشت و حلقه ها
سل سته  میت سر یمنطق یخوا شد  ضا یفرهنگ   تیبه عالمت ر

 کرد که او گفت.تکان داد و همان 
**** 
و ینیبار سنگ یحجم ندارند ول صداها  گذارند ....! یدوشت م یبر ر
با آن  سیپل ریآژ یآمبوالنس .... صدا یپر بود از صدا مثل صدا سرش

پرس جنا یگردان .... صاادا یچراغ ها  یهمهمه  یو صاادا ییباز
شند ب ختهیآب ر شانیکه به النه ها ییها که مثل مورچه ها هیهمسا ا

که مردم را  ییها سیپل یآمده بودند ....صاادا رونیاز خانه هاشااان ب
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وبرو یکردند .... صدا یمتفرق م ه ک شیمحکم و بدون انعطاف مرد ر
 دیتلخ بگو یو او مجبور بود بازم از آن لحظه ها دیپرساا یامان م یب

!... 
همهمه  یسر افسر نگهبان تو یباال یواریساعت د کیت کیحاال ت و

 هیشب یدر پ یشد .... که پ یم دهیشن کنواختیپشت دراتاق  یغاو غو
به آن به شق یم دهیپتک بر سرش کوب  دیرس یم شیها قهیشد و ضر

.... 
شمان ر یکالنتر یها وارید یخیسرد و  رنگ  یرکالنت سیی، مثل چ

وح بود ! درست همانند م یسرد و ب وبرو یکهنه ا یچوب یزیر  شیکه ر
و یکیپالست یبود و صندل  نشسته بود . شیر

که ِتپ ِتپ با نوک خودکارش  یکالنتر سییدورگه و خش دار، ر یصدا
و  صدا ها اضافه شد : ونیبه کلکس دیکوب یم زیم یر
ضا کن ریز » و ام صحبت کردم  دیاظهارات تون ر ... با باز پرس پرونده 

بت نشااده ! پس م یفعال جرم پ قهیبا قرار وث دیتون یثا در و همراه 
 دیصورت امشب مهمون ما هست نیا ری... در غ دیببر فیشرمادرتون ت

 یم یدگیو اونجا به کارتون رساا دیشاا یو فردا به دادساارا ارجاع داده م
 ....«کنند 
و یدهانش به سخت آب پارد ش شیگلو خیبغض نشسته ب یاز ر  نیید و

و زیر یها یرفت ،نگاهش را از سر دوش او گرفت  یشانه  یو درشت ر
 دیسر مانشیپرو پ یها شیاو با آن ر یو استخوان دهیکش یو تا چهره 
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 یو ُبران بود ! و ابهت خاصاا زیاش مثل نگاهش ت زینوک ت ی،چانه 
تارش م تار و گف ظام کیکه از او  یزیزد ،چ یم وجدر رف تدر  ین مق

 ساخته بود ...
ده آرام و شمر یرا محتاط انتخاب کند و با لحن شیکرد جمله ها یسع

 گفت:
قا یچ یبرا قهیوث »  یکه کار یفتوح ی....!؟جناب سااروان من و آ

با پل مینکرد ماس گرفت سیخودمون  قا یو برا میت ه از ک ییهمون آ
گاه یاداره  و گفت یاومد بود همه چ یآ  .... « میر
و شیپ مرد قه ه یب شیر گاه کند و چشاام از ور به او ن  شیپ یآن که 
و ساارگردان او آمد ، حرفش را قطع  یجمله ها انیبردارد به م شیر

 کرد :
 یزاد نمآ قهیکرد و با وث یکه اوضاااع فرق م یاگه متهم به قتل بود »

وند قانون نی... ا یشد شه وث نیو هم هیر ها  قهیکه ازتون رفع اتهام ب
با خانواده ات تماس بگ دیریپس بگ دیتون یتون م گو برات ب ری... 

 .... « ارنیب قهیوث
سرش به ز سشس ست به مامور زن ا ریهمان طور که   ادهستیبود با د

 کنار در اشاره کرد :
د هم ،بع رهیتونه با خانواده اش تماس بگ یپور اخوان ! ببرش ... م »

 ....!«باز داشتگاه 
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شده با نیسنگ یوزنه ها ییکه گو ییبا پاها سویگ صل  شد به آن و
ست و همراه زن چادر  شیها واریکه د یاز اتاقکنار در ، ستادهیا یبرخا
شاک یشاهد هزاران مجرم و جان شت  رونیبود ب یو  سر بردا آمد ...و 

به سبک و س  خودش زمزمه کرد : اقیو
و هم ب نییپا ای،از آسمونت ب ایخدا »  ...!« اریو معجزه هات ر

 [۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
6 PM #63 

و محتاط و شاامرده گفت  یوقت  یررا به کالنت سااویفرهنگ و گ:»برز
صو نی، اول«غرب تهران برده اند  س یکه به ذهن گل یریت  دیخانوم ر

 ، دوست بودن آن دو بود ...!
س یآن افکار منف یپ ودر شور و حال از گرد راه ر ست به کمر با  !  نددید

هول و اش را  یمانتو و شاال دم دسات نیاول مهیآن چنان که ساراسا
نفس  کی نشیبه ماش دنیو رس انیایدست پاچه به تن کرد تا سر خ

 او.... یو گالب خانوم با چادر نماز از پ دیدو یم
وبرو حاال هت خواب الیبا آن  یکالنتر سییر یر پال و اب در  هدیو کو
شن شیصدا سته بود ! و  ش سم دنین سم   کیو قتل او با  یشاکر رایا

سنگ سم  ست  یاش را برهم زده و نم ی،تمام معادالت ذهن نیج دان
 کند!؟ یاو چه م یوسط زندگ رایسم
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 سیذهنش اضافه شد ،دستها یپشت در اتاق به همهمه ها یاهویه
صدا دیلرز یامان م یب بانش کش آمد و با شش تا ز و  مرتعش ییو لرز ر

وبرو  :دیپرس زشینوک ت یبا آن چانه  شیبه مرد پر ابهت ر
کم  هی...! لطفا  جمیکنم من هنوز گ یجناب سااروان خواهش م »

بط دیبد حیتوضاا به قتل خانوم  یمتوجه بشاام ،دختر من چه ر
هم  یخانوم فقط همکار من بودند چند وقت نیداره !؟ ا یشاااکر

اومدند  بار کیخانوم فقط  نیهست که استعفا دادند و از اداره رفتند . ا
 «رفت و آمد نداشتم... شونیما ، من اصال با ا یخونه 
 یرا قدر شیمادر ،صدا کی صالیو است ینگهبان متاثر از درماندگ افسر

 شده گفت: رهینرم تر کرد و به او که رنگ به رخ نداشت خ
ش » سلط با شده که  ی، هنوز جرم دیخواهر من به خودتون م ثابت ن

باخت و  ند خط توضاا دیخودتون ر تاه در چ ....طبر دمیم حی!کو
قا  کنه، یمطابقت م یفرهنگ فتوح یاظهارات دختر شااما که با آ

و به دختر شااما م و دهیمقتوله دفتر خاطراتش ر اون داسااتان  یتا از ر
قا انشو چاپ کنه دختر شما هم رم سهیبنو و به آ اشر که ن یقتوح یر

و شونی، ا دنیهستند م ه متوج فاتیشواهدو قرائن و توص یهم از ر
ص شنیم قا یا غهیکه مقتوله ، زن  شون آ سا یداماد سرو   و هیالرخ

و هشاات امشااب به اتفاق هم به منزل  میساااعت هفت و ن یحوال
مطلب با خبر بشاان ، دختر  نیتا از صااحت و سااقم ا رنیمقتوله م
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و جا م لشیوباتون م سد ا یبر م یگذاره وقت یر خانوم  نیگردنند با ج
 ...! « شنیمواجه م
 یدانست در کدام چاله  یافتاد ! نم یاز ناباور یدر دست انداز ذهنش
 نیب ریعم نیچن نیا یو فرازش جا مانده که شکاف بیپر نش یزندگ
 افتاده است ! سویاو و گ
شااد  یم دایهو شیدانساات و حاال رج به رج برا یآنچه را که نم حجم

و یآوار سته اش و با همان لحن درمانده و  یشانه ها یشد بر ر خ
 :دیپرس دیلرز یکه همچنان م ییصدا
 «...!؟ هیختر من چد فیجناب سروان حاال تکل »
صدا و ه و سرو  ه به توج یپشت در اتاقش بود ، ب یاهویاو که کالفه از 

و به در اتاق چرخاند ،  شیاز جا یسااوال گل برخاساات و ساارش را ر
 گونه گفت: ادیانداخت و فر شیرا در گلو شیصدا
 «چه خبره ؟ رونی.... اون ب یمراد عل »

شم باز یبر هم زدن چ در اتاق را باز کرد و به  یو الغر اندام کیبار یسر
شان احترام  صدا دیکوب گرید یرا محکم به پا شیپا کین کمه چ ی، 

شد و قبل از ا نیدر اتاق طن شیها بانش ب یکه حرف نیانداز   دیایبر ز
ها یکالنتر سیی، ر با لحن یبا ابرو  یسااتدو ییکه بو یگره کرده و 

 نداشت گفت:
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شت  لیق نیا یهر ک »  ادیدر اتاق من به پا کرده حر نداره بو قال پ
ضمن به نفع خودته که تا پنج دق سرو  نیا گهید ی قهیداخل ....در 

 ....«صدا ها بخوابه 
و به گل سااشس باز وظ نیب شیخانوم که چشاام ها یر در  هفیاو و ساار

 رفت و آمد بود شد:
صه ....هنوز جرم فیتکل » شخ شده و  هیعل یم شما ثابت ن دختر 

صم ضا میموقتًا طبر ت ستند تا فردا ب قهیبا وث ییمقام ق پرس آزاد ه از
و بررساا نده ر قا یپرو نه ... آ نگ فتوح یک طور  نیهم هم یفره

 . « میندار اتییبه جز یجا بود و کار نیا نیما تا هم ی فهی.....وظ
 با دست به در اشاره کرد و ادامه داد: سشس

 ...«به سالمت  »
شکر شیها یکس یها و ب یحس و حال ،درماندگ یب شت با ت  یرا بردا

ور م  رفت .... رونیاز اتاق ب دیشن یکه خودش هم به ز
* 
 شیکه فاق شلوارش مثل لحن صدا یازدحام پشت در و مرد معتاد از

شمئز کننده اش و یُشل و وارفته بود و دندانها رد و م و  از حال یترنیز
 احوالش ، گذشت ....

 یواز ر یاو جلد دنیبود با د دهیخانوم که نگاهش به در چسب گالب
 لب نجو کنان با خودش گفت: ریبرخاست ز یفلز مکتین
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و شکر اومد ب » وسر....«  رونیخدا ر را پا ک  شیاش اشک ها یبا پر ر
وبرو مهیکرد و سراس  :دی، پرس ستادیا شیخود را به او رساند و ر

 «شد مادر بچه ام کجاست ؟  یچ »
و سااتادنیتاب ا گرید شیپاها و ینداشاات ... دساات ر مادرش  یباز

ش پر و بم ریکه ز ییانداخت و او را با خود به کنج راهرو کشاند و با صدا
 فت:گ ینیو سنگ یقی، بعد ار نفس عم یکس یاز غصه بود و ب

 سییقدر بگم که ر نیدادن ندارم ، هم حیمامان ا ن توان توضاا »
 «شه  یآزاد م قهینشده با وثمرتکب  یگفت جرم یکالنتر
حال هنوز و دوان دوان در  که برز مل نکرده بود  کا له اش را  که  یجم

بلند  یرا با قدمها یکالنتر یزد داخل شااد و راهر  ینفس نفس م
 گفت: دهی،بر دهیکرد و به سمت آنها آمد و بر یط
 داخل ؟ با افسر نگهبان دیخانوم ....؟ گذاشتن بر یشد ... گل یچ »

 «؟  دیحرف زد
 خا یگل
 [۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
دسااتش بند  کیکه  ینگاهش را از دساات بند دور دساات مجرم نوم

باز د  جنباند : یبود گرفت و سر یگریدست سر
قا یآزاد م قهیبله صحبت کردم با قرار وق »  نیهم هم یفتوح یشه آ

خانوم که مسااافرت هسااتند لطفا به  زیرانگطور ، حاج رضااا و مه
 «تا آزاد بشن ....  ارنیب قهیبراشون وث دیبرادرشون اطالع بد
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و از او  رونیماجرا را قبل از ب انیخط در م کیخانوم  گالب رفتن برز
 یب ساشیخ یکه مردمک ها یبود ، م*س*تاصال در حال دهیشان

و  :دیپرس دیچرخ یدخترش م ی دهیصورت رنگ پر یهدف ر
ستا نیاز ب نی، مادر بب ی.... گل امرزتشیخدا ب » س یدو  یاداره ات ک

و سراغ دار و زم یر وت ر نندازه و سند خونه شو بهمون امانت  نیکه ر
 «بده ...!؟

ادرش م یماریمهرداد افتاد که به خاطر ب ادیدرنگ به  یخانوم ب یگل
صله ب نیا وزها فا س ریشان عم نیر  که بختک یشده بود .... نف

 خواساات یفرسااتاد، م رونیب یقیاش شااده بود با بازدم عم نهیساا
و به م« کنم نگران نباش  یم شیکار هی »دیبگو فکار درهم ا انیکه برز

برهمش آمد و شتاب زده   :گفتو
وگرفتم  دیخانوم با فرهنگ صااحبت کردم کل یگل » خونه شااون ر

سند خونه  شکر کالنتر یسند آوردم  و  ست ،خدا ر از  ادیز یما هم ه
م . رفتم و برگشت عیها هم خلوت بود سر ابونیو خ ستیخونه دور ن

» 
َدم  آن را در یدلش زنده شد، اما گل یتو دیاز ام ییخانوم کور سو گالب

 اش شده بود گفت: یشانیکه گره پ یخاموش کرد و با اخم ها
خان لطف کرد » و  کنم ،دلم  یم شیکار هی، خودم  دیممنونم برز
حاج رضااا و مادرتون حاج خانوم  تیازه و رضاااخواد بدون اج ینم
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 نیدِ  ریخواد ز یکار دختر من بشه ... از اون گذشته دلم نم ریگ یسند
 .....«ها  هیباشم واز فردا حرف دخترم بشه لر لر همسا یکس
و شکسته حرف او را ق برز شتاب زده یچیبا جمالت دست و پا   کرد و 

 جواب داد:
ض دیخانوم بذار یگل » بط یسند نیبدم ا حیتو صال ر به  یکه آوردم ا

ضا نداره ،چون ا سند ها  الشیاو اهل و ع شونیحاج ر  یسفرند و 
و هم پ زیباغ ، خونه و چاپخونه دساات مهرانگ  دایخانومه ... فرامرز ر

و آوردم و  ی،من سااند خونه  رمینکردم که ازش کمک بگ خودمون ر
 دهیور خرپل یتو شیکه فرهنگ چند وقت پ ینیسند زم یبه اضافه 

 فرهنگ یآزاد ی قهیشه وث یما م یو به اسم خودشه .... سند خونه 
 یرجو نیا گهی.... د سااویگ یآبج یآزاد ی قهیپلور وث نیو سااند زم

 نید ریاز ماجرا خبر دار بشه .... و ز یکس دیکه نگران باش ستین یازین
 ی، حاج خانوم ما هم که امشااب رفته خونه  دیمون یهم نم یکساا

 «بفهمه ....  یزیتا چ ستیدامادش و اصال خونه ن
صورتش  سشس شتان چند بار به  سر انگ شد با  و به گالب خانوم  ر
به ا  آهسته و کوتاه زد و ادامه داد: یضر

وچکه ک یآبج یبرا یکار هیمنم  دی... بذار دیارینه ن رهیتن بم نیا »
 ....«کرده باشم 

و یخانوم با پر چادرش اشک ها گالب  شینه اش را پاک کرد پگو یر
 خودش را اعالم کرد ، گفت: تیبود ، رضا جیکه همچنان گ یاز گل
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و نگه م » و نگه داره جوون که آبرمون ر  .....« یدار یخدا آبروت ر
* 
که بر  ستی... ! بلکه عمر ستین هیشصت ثان قهیک دق یاوقات یگاه

شکسته  شیها هیثان یگذرد ....! و حاال پا یو م ندینش یها م هیبال ثان
 بایرگذشاات .... تق یم یرفتند و بر او عمر یبود که لنگان، لنگان م

 کیکرد و حاال فقط  یاش نگاه م یبه ساااعت مچ قهیدق کیهر 
 بود ... تهاز صبح گذش قهیدق
س سمت در کالنتر ریم باره به  باز یچشمانش دو سر شت که  با  یبرگ

 ته اش باخسا یبود و پلک ها ساتادهیا یاسالحه داخل اتاقک فلز
 تن به تن داشت .... یجنگ یخواب آلودگ

و چشاام بر هم گذاشاات، ساارش پراز ازدحام و  دیکشاا یقیعم نفس
از حفره ها ،متعلر به  یکی....!  ریعم یافکارش پر بود از حفره ها

 ریو عم یکالنتر یاهویه یگریبود و سر غرق خونش ...!و د رایسم
شمانش ین یدر ن دهیبود و ترس خواب سویگ یحفره برا نیتر ....!  چ
ش هیتک و داد و م نیاش را به ما شمکش ها انیبرز  یهنذ انیپا یب یک

و پرس و به برز  :دیاش ر
 ....!؟: ومدندیپس چرا ن »

 و جواب داد: دیبا دو انگشتش چشمش را مال بزرو
 یاساات اومد قهیصاابر داشااته باش پساار .... خودت هم چنددق »
بر  ینرفته بگم حاج رضااا زنگ زده بود وقت ادمیتا  ی... ! راساات رونیب
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شت شده بود م یبا من تماس گرفت ، بنده  یندا فت گ یخدا نگران 
،تلفن خساارو فرامرز هم خاموشااه و الهه هم  دهیفرهنگ جواب نم
 یوهمه چ یمن هساات شیپ! بهش گفتم  سااتیکه در دسااترس ن

شب م ضمن ام خودم تا خود اذون  شیپ یایخوش و ّخرمه ....!در 
و برام تعرصب  فیرتع نی... !ا یکن یم فیح هم شده مو به مو ماجرا ر
 «خوره  یبه درد من نم مهینصفه و ن یها

و شیدستها فرهنگ  تکان داد : یقالب کرد و سر نهیس یرا ر
و برام تموم کرد »  ...«ممنوم  یرسم رفاقت ر

و به  برز ضر شش  سرگردان ز یبا نوک کف سنگ  زد  شیپا ریبه تکه 
نوم و گالب خا یبه همراه گل سویآمدن گ رونیکنمش با ب یخواهش م

ا بلند خود ر یهمراه شد .... فرهنگ دلش به تالطم افتاد و با قدمها
وبرو ساند و ر سر افتاده فقط  ستادیگالب خانوم ا یبه آنها ر  کیو با 

 «بزرگ شرمنده ام ....  مخانو:» جمله گفت 
بدتر سااویگ ها را ط نیکه  ظه  وز  کرده بود و یلح حال و ر نگران 

بشرسد چه بر سر او آمده  یفرهنگ بود و جرات نداشت تا از مامان گل
 دنیبا د
 [۰۶:۴۰ ۱۱.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

کرد  دنیصاااف شااروع به بار یاراده در خط یب شی، اشااکها فرهنگ
 داد ..... انیپا شیآرامش حضور او به التهاب ها
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که  از آن شیبار پ نیاش کرد ! ا یهفت و هشت یخانوم ابروها یگل اما
صب یمادرش جواب دهد با لحن شار ع شان از ف شت ک یتند ، که ن ه دا

 تحمل کرده بود ، جواب داد:
و » قا یا گهیشااما جور د یمن ر ...  یفتوح یحساااب کرده بودم آ
شما بع سویگ ساله از  سن و  ص دهیکم و   یکرده ا لیکه جوون تح

 ...!« یهست
ت که دس یو در حال دیدخترش را بر زیتند وت یم جمله هاخانو گالب

 رفت گفت : یم ابانیخ یدر دستش بود و به آن سو سویگ
 ایبود ... ب یما شب سخت یهمه  یتمومش کن ... امشب برا یگل »

 « میسوار شو بر
رارش به ق یاز کنار فرهنگ رد شد و دل ب یو باران یبا چشمان ابر سویگ

 شد .....! یو با او راه دهیچسب سویگ سینگاه خ
 [۰۶:۲۱ ۱۲.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

بان عج سااکوت  یهزاران ناگفته را در آن جا یتوان یدارد ....! م یبیز
....  یعشقت را به رخ بکش ای یخشمت را نشان ده یتوان ی....م یده

س ی! گاه بان یو گاه یکن هیرا با آن تنب یک سکوت ز  هم نوازش ....! 
 یم دایخودش را پ یمعنا طیترک تمام آدمهاسات که در هر شارامشا

سکوت یکند ،و حاال گل ب یمملو از  شم بود .....!و  حرف در دل یپر خ
وزش هم یها ابانیخ ست و تراف کسانی شهیتهران که شب و ر  کیا

 راند .... ی، فقط م دهیچسب شیها ابانیمثل چسب به خ
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سد به حرف زدن و عذر  کیجرات ج سویگ شت چه بر زدن هم ندا
به مامان بزرگ گالبش  یمساار یماری...! سااکوت مثل ب یخواه
حجم  نیگفت.... و تحمل ا ینم چیکرده بود و او هم ه تیساارا

 بود! یزیسخت تر از هر چ شیسکوت برا
شرمندگ یحس ها پراز سرو گردن باال تر از همه  کی یمتفاوت بود و 
شان را پ یت حلقه هاآنها ....! عاقب ی شک راه خود کردند و او  دایا

و یکه عذر خواه بانش ماساا یر بود به ناچار َحب سااکوت را  دهیز
 .... دیبلع
س یوقت سر  یشب پرده ا دند،یبه کوچه در دار ر از خواب و آرامش بر 

خانه ها خاموش بود و مثل  یها پهن کرده و چراغ ها هیهمسااا
 کرد .... یم یب زنده دارچراغ برق وسط کوچه ش رهیت شهیهم
که  یتلخ یاز ساااعت ها یحجم انی، حس مچاله شاادن م سااویگ

سکوت ا شت و حاال  به کرده بود دا شن نیتجر  یکم محل یدو با چا
 کرد . یتر م شیرا ب شیلحظه ها ینی،سنگ
سرعت داد ، خود را به مامان بزرگ گالب رساند و مثل  شیقدم ها به

ر حرکت تند پَ  کیپر چادر او را گرفت و گالب خانوم با  شیها یبچگ
و دیکش رونیچادر را از دستش ب ر از عجز پ سویرا بر گرداند ....! گ شیو ر

 آهسته تر شد و باز هم از آن دو جا ماند .... شیگام ها یو درماندگ
و  نشیپشت سر او رانده بود ، راهنما زد و ماش یگل هیبه سا هیکه سا برز

وبر قا پارک کرد و در حال لیاسااماع یبقال یورا ر که نگاهش تا ته  یآ
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و به فرهنگ که  یکوچه کش آمده و رفتن آن سااه را تماشااا م کرد ر
 او بود گفت: یشل و وارفته  یو قدمها سویقامت گ یچشمش پ

و » بون اون فرهنگ و مرامت برم ... ر سف یقر و   یکرد دیمجنون ر
شت مثل بچه  سفر برگ ضا از  شون م ی! حاج ر و  وسیگ یگیآدم به ر

و برات تک یخود یو ب یخوا یم  هادی... حاال هم پ رنینگ هیمهناز ر
شب ن یخونه  میشو بر صبح با ستیما ،حاج خانوم ام رام ب دیو تا 
و تعر یهمه چ  «.... یکن فیر
با بسته شدن در خانه و رفتن آنها به داخل سرش را برگرداند  فرهنگ
به ا و دیرا د یو گر شسته و براس یکه ر باله ن  یافتیخودش ض یطل ز

ست ش یبه پلک ها یبه پا کرده بود ... د سته اش ک س دویخ  ریته زآه
 لب زمزمه کرد:

اشااتباهات تاوان  یاوقات بعضاا یکردم.....گاه یفکر یب یلیخ »
سر  یبد یمن عالوه بر لحظه ها یداره و برا ینیسنگ شت  و پ که ر

 !«هم همراهش بود  یگذاشتم شرمندگ
و و برز به ا یپا یبا دست به ر  یم ادهیکه پ یآهسته زد و در حال یاو ضر

 داد: شینرم دلدر یشد با لحن
و یم شاهیحاج خانوم هم » تمام مشاکالته .... صابر  یگه صابر دار

شته باش با مرام همه چ ست م یدا و چه د یدر  دیشا یدیشه خدا ر
شد ست و با هم داماد  و از ا میخدا خوا تا اون سر  نیو کوچه در دار ر

 .... « میکرد یسرش چراغون
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و به باال رفت واول میمال ییبا انحنا شیلبها فرهنگ خندش بعد لب نیر
 از ساعتها جان گرفت.

**** 
ستگ یخانوم دق و دل گالب و شیها یتمام خ سر چادر نماز ر  یرا بر 

کرد، آن را از سر برداشت ، گوله و مچاله کرد و داخل سبد  یسرش خال
وبرو یگوشه  فیکث یلباس ها وشو یحمام انداخت . ر و  ادستیا ییر
ا را بشااورد ، ب شیزد تا دساات ها یرا باال م شیها نیکه آساات یدر حال
و ب یلحن  گفت: یگل هخسته ر
و م » وم ر کن گلوم  اریت ییچا هیشااورم تو هم  یتا من دساات و ر

 ....«خشک شد 
حال  نشایشال از سر برداشت ،پر یمحل یهمه ب نیدرمانده از ا سویگ

ش یم یبه دنبال جمله ا شت تا حس پ شان دهد اما  یمانیگ اش را ن
وبرو یمجال یمامان گل و زد .... به ا یمحکم یلیو س ستادیا شینداد و ر
شهاب یحلقه ها سرعت عبور  شک به  شمانش  یا سمان در چ از آ

 گفت: دیلرز یکه هم نوا با دستانش م ییبا لبها یجمع شدند و گل
رم که باهاش گ ادیزن مشکل داره و خوشم نم نیبهت گفته بودم ا »
 «نه ....!؟ ایگفته بودم  یریبگ
تا چانه اش راه  عیدرشاات اشااک قل قل کنان تندو ساار یها دانه

سراز صله ا ریگرفتند و شت ،کوتاه ب یشدند و او که فا ا تا دق کردن ندا
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وام خ یمامان معذرت م» جمله گفت: کیفقط  دیلرز یکه م ییلبها
» 
شان  یلیرا تحمل کرده بود ، مثل س یادیز یشار عصبکه ف یگل خرو
شدن یامان م یکه ب س یتازد خشم مهار ن شد  یگریمحکم د یلیاش 
 بار فقط گفت : نیا سوی...گ
و خدا مامان ببخش »  ....!« دیتور
به او ض یتاخت و با دست به شانه  یسوار بر مرکب خشم م یگل اما ر
 قب پرتاب کرد :قدم به ع هیزد و او را  یمحکم تر ی
و بهت داده ....؟  رایسم یبهم نگفت یچ یبرا » دفترچه خاطراتش ر
وغ شاان یبرات کم گذاشااتم ؟ک یچ ؟ چرا بهم دروغ  یدیاز من در
 «.... ؟  یگفت

شکها سل وار مثل دانه ها شیا سل سب یم فتاده ا رونیکه از نخ ب حیت
و  یپر بغض م شیبود و لب ها یگونه اش جار یباشااد دانه دانه ر

 .... دیلرز
شانه ا گریبار د یگل به زد و ا یمحکم به  ضر شت پ واریبار به د نیاو 

 سرش خورد و د
 [۰۶:۲۱ ۱۲.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
هر  که به هر یا هیبا گر سااوی.... و گ دیچیمثل گردباد در دلش پ رد

و  دلش گذاشت تکرار کرد: یمبدل شده بود دست ر
 ....« دیببخش »
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 باغ سیب

سبه  یگل سرا شو مهیسمتش هجوم برد اما گالب خانوم  ست   ییاز د
دختر و نوه اش شاد و به چشامان به خون  نیب یآمد و ساد رونیب

 شد ،گفت: رهیخ یگل ینشسته 
و گهیبار د هی یجرات دار » بچه بلند کن اون وقت  نیا یدساات ر
و چطور تیزندگ یلیس نیاول نیبب گاه به ن هیزنم .... !  یبهت م یر

وغ م یفهم یخودت بنداز بعد م ؟ چقدر بهت گفتم  یشنو یچرا در
سخت نگ نیبه ا شا هی، من مال  ریبچه  سل قبل ترم ، جوونه   دین

 یتتونه .... مگه وق یم یتو که مادرشاا اب ینتونه با من حرف بزنه ول
 ... !؟مگه من یبه من نگفت یواسااتاد یآدم اشااتباه هی یخودت پا
شتت در ن وغ نم ومدمیپ شت به همه نکردم ! تو به من در  یفتگ یو پ

و هم ب یگرفتم و حت یکه من بهت سخت نم نیا یبرا  یاشتباهت ر
و در با سخ یوقت یدار ی.... چه توقعیگفت یبهم م یستیر  یریت گبا 
 «!؟  یبچه فاصله انداخت نیخودت و ا نیهات ب

و یقدم یگل شکها یپس رفت و ر شد و ا سل وار شیمبل هوار  سل  م
و ه ک یو برنده  زی... مامان بزرگ گالب با نگاه ت یگونه اش جار یر
و به او شد و گفت: دهیانگشت شمار از او د سویگ  بود ر
شور و برو تو » و ب وت ر ست و ر ش یتو هم برو د ر فک نیاتاقت ... ب

به  یتون یم یچه طور نیکن، بب باره  و دو مادرت ر و  ماد من ر اعت
 ...« یاریدست ب
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شت  سویگ شکهابا پ ست ا را پاک کرد و به اتاقش رفت ، در را  شید
 او سکوت خانه را شکست ... ی هیگر یبست و صدا

و ا نییکه پا فرهنگ با هر ستادهیراه پله و کنار در خانه برز بغض  بود و
سته تو ش ش سویگ یصدا ین ست ها یکه م یدیو ببخ  شیگفت د
 فشرد ... یشد و چشمانش را بر هم م یمشت م

و و برز  گوشش آهسته پچ پچ کرد : زیاو گذاشت و ر یشانه  یدست ر
با صاادا » و  کنه  یم تتیقدر اذ نیهاش که ا هیگر یچرا خودت ر

 ....« ادیاز دست تو بر نم یکار میبر ای! ب یدی،شکنجه م
شانه ها فرهنگ و سویگ یها هیکه گر دهیخم ییبا  سنگ یر  ینیآن 

و همراه شد .... یم  کرد بابرز
 باز هم به دل شب بازگشت....! «سکوت»

 [۰۲:۴۰ ۱۳.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شروع  زیمحل مهرانگ یقوقول خروس ب یباقوقول صبحش خانوم 

غ ها یزد و برا یآواز م ریوقت ز یشااد.... که وقت و ب  یخود شیمر
 داد....! ینشان م
شبش را با کاب*و*س پ یصبح سم یب کریکه  ار جان به هز رایجان 

از  یریزد تصااو یندن به صاابح رسااانده بود .... و هر بار که پلک مک
 یافتینشست ....! صدا ها در سرش ض یپشت پلک چشمش م رایسم

 یادهایآوا فر نیتر نیرفتن هم نداشتند .... ! و پر طن الیداشتند و خ
 ...! دیکوب یسرش م راش بود که ب یمامان گل
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و یزد ، نگاه یبدش را به همراه پتو به کنار یها حس  یبه ساعت ر
به ها زیم بع ب کیشناس  فهیوظ یکنار تختش انداخت ، عقر ه ده ر

 را نشانه رفته بودند ...
و دیکش یقیعم نفس شود ! خب  نیدلش ته نش یتا حسرت نشسته ر

فرهنگ تا ا ن به سر کارش رفته بود و  نایقیامروز را هم از دست داد و 
 از خانه تماشا کند ...!توانست اورا وقت رفتن  ینم گرید
زد  پس یبه کنار پنجره رفت و پرده را کم شهیباز هم به عادت هم اما

وبه تکه آساامان او بود ، باال گرفت و  یکه سااهم پنجره  ی،ساارش را ر
 لب با خودش زمزمه کرد: رینجوا کنان ز

به حکمت تو نم ادتی....  نییپا یایقرار بود ب » فت !؟ عقلم   یر
باره دل مامان بزرگ و مامانم حداقل ک یرسااه ول مکم کن بتونم دو

و بدست ب  «....حواست به فرهنگ من هم باشه... ارمیر
خودش بود تمام شد، َپر پرده را  اقیکه به سبک و س شیدعا ها یوقت

سم الله ششزخانه ، َمقر هم یراه یرها کرد و با ب  مامان بزرگ یشگیآ
 گالب شد ...

*** 
ند ، درد ساا یرا همه م نیا ناساازا و  یحت یلیدان گد ، مشااات و ل

 است .... ! چیه یبا دردکم محل اسیدر ق یپرخاشگر
به  شیگالب خوش و عطر بو یشود ،ول هیبود بار ها و بارها تنب حاضر

و یاو کم محل  یب ریرا از او بر نگرداند .... سالم صبح به خ شینکند و ر



wWw.JustRoman.iR  458 

 

کوچک  زیم دل پر غصاه اش گذاشات و پشات یجوابش را گوشاه 
شست ... امروز د ششزخانه ن مامان بزرگ  یگفتن ها یاز نخودچ گریآ

 داغ لب دوز و لب سوز .... یطور ازچا نیهمنبود و  یگالبش خبر
و با قرمز  یاه رهیکه پر از دا زیم ییمشما دیسف یسفره  یانگشتش ر
 .... دیکش یو درشت بود خطوط فرض زیو ر

دانست هر  یشناخت و م یمبزرگ گالبش را مثل کف دست  مامان
سکوت م شیوقت به لبها  نیسکوتش ا یساده  یزدند ، معن یُمهر 

 دلخور و ناراحت است ...! یاست که از دست طرف مقابلش بدجور
قرمز گرفت و به سمت گالب خانوم بر گشت  یها رهیرا از دا نگاهش

س و به  شت به او ر ساقه ها نکیکه پ ستن  ش ود کرفس ب یدر حال 
پس از باران تکه تکه و پخش و پال بودند و  ی....! افکارش مثل ابرها

اش  یمانیبود تا از پشاا یاو ناتوان از جمع کردن آنها به دنبال جمله ا
 کند ... یاهو عذر خو دیبگو
ود تر از او به  یزنگ خانه مجال نگیریج نگیریج یصاادا اما نداد وز

 صدا در آمد ....
کرفس بود را درون  یترو تازه  یکه پر از ساااقه هاخانوم ساابد  گالب
شو نکیس سر ییظرف  و و یرها کرد و پر ر  شیشانه ها یاش را از ر

شت و ز ند از نگاه ک سویآن که به گ یچانه اش گره زد و باز هم ب ریبردا
ود سمت در ور شد و به  ششزخانه  یکنارش رد  رفت ...و او از همان آ
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و حرف م دینش یگالبش را م گمامان بزر یصدا بت زد و با یکه با برز
 کرد : یزحمات شب قبل از او تشکر م

سر  شبیبا زحمات ما...!؟ د یکن یسالم مادر .... چه م » برات درد
شی،پ میشد سشهساالر یر   یردتموم ک سویدر حر گ ی... و برادر یکه 
»... 

له ها پ نییبه پا ی،ساارک دیحرفش که رساا یجا نیخانوم به ا گالب
 پچ پچ وار زمزمه کرد : دویکش
 «...!؟  دینفهم یزیمادر .... حاج خانوم که چ »

و به هرکول ترج برز قب سااشهساااالر را   یرا برا نیداد ،ا یم حیکه ل
سوب کرد و لبخند و یخودش ارتقا مقام مح سر یر شاند،   یلبش ن

تر شااد و مثل خود او پچ پچ وار جواب  کینزد یباال انداخت و قدر
 داد:
ساعت  هیاحت آب از آب تکون نخورده ....!حاج خانوم ر التونیخ »
دونه ... ا ن هم  ینم زیچ چیخواهرم برگشاات و ه یاز خونه  شیپ

ستاد پ و فر ش یمن ر شر هیو  دیشما تا زحمت بک  دیاریب فیتوک پا ت
 هی و دینیدرخت باغچه بنشاا هیسااا ریز اطیح یمنزل ما تا با هم تو

 ...«دیبزن یگش هیوالبه الش هم  دیقند پهلو نوش جان کن ییچا
بان یخانوم لبخند گالب ج م یبه چرب ز  کرد زد، یاو که ماهرانه خر
و دییبه عالمت تا یسر س یتکان داد ،چادرش را از ر  ادهستیا یجا لبا



wWw.JustRoman.iR  460 

 

و  دیبزند در را به هم کوب یحرف سااویآن که به گ یکنار در برداشاات و ب
و راه  شد ... یهمراه برز

 بغض یو آن را به همراه تلخ دیرساا شیبه لبها شیاشااکها یشااور
عمر چند  یبه اندازه  دیکوتاه شا یقیفرو داد .... دقا شینشسته در گلو

از  او را فونیآ یکرده بود صاادا دایقطره اشااک که تا چانه اش امتداد پ
صورت خ شیچه کنم ها انیم ست  شت د را  سشینجات داد ،با پ

صور ا سااز ه یکیکه  نیپاک کرد و به ت سراغ مامان بزرگ  هیم ها به 
که  خانه رفت یساده  فونیگالب آمده است، سالنه سالنه به سمت آ

 »باز کردن در ، و آهسته گفت: یبرا یداشت و دکمه ا یگوش کیفقط 
 ...«دییبله بفرما

و سو تر ا برز سرش را  ستادهینگاهش را از فرهنگ که آن  بود گرفت و 
 تر کشاند ، جواب داد: کینزد یقدر
م حاج خانو شیچادر بنداز سارت تا خانوم بزرگ پ هی ساویگ یآبج »

 ماست و
 [۰۲:۴۰ ۱۳.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ...!« نتتیباال و دم در بب ادیزنند ،فرهنگ ب یگپ م دارند

رد ک یخونش را چنان باال برد که احساااس م نیجمله آدرنال کی نیا
ها مدان شیقلبش همساافر نفس  ها یبا چ ترس،  یپر از حس 

 اش است ... نهی، در حال پرواز از س اقی، اشت جانیه
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که پچ پچ وار بود  ییدهانش را فرو داد ،شتاب زده و هراسان با صدا آب
 گفت:

و خدا.... بهش بگ » و خان تور وقت  هی.... مامان بزرگم  ادین دیبرز
 ...« رهیذره اعتبارم به فنا م هی نیسر برسه هم

و را با پر دسااتش سااویگ دنید یتاب لحظه ا یکه ب فرهنگ  بود ،برز
 قاطع گفت: یآمد و با لحن فونیآ یپس زد و خودش جلو 

تند هس اطیح ینگران نباش گالب خانوم با حاج خانوم تو سویگ »
و در وبه ح یو برز و که ر باز م اطیر به عمد  یو فقط از داخل  شااه 
 «باال.... امیسرت کن ، دارم م یزیچ هیبسته.... 

 [۰۵:۵۳ ۱۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
5 AM #66 

بازدم را فراموش کرد ، گو شیها هیر یلحظه ا یبرا در خلع  ییدم و 
شد که معلر م شر م یحس ها انیافتاده با ها آن انیمتفاوت که ع

 زد .... یسرو گردن از همه خوش قد و باال تر بود دست پا م کی
و ریا که از زر شیپخش و پال یموها  صورتش تاب یکش فرار کرده و ر

 رنگش یبه تاب و شاالوارک صااورت ینگاه میخورد را پس زد و ن یم
 لباس نداشت ... ضیتعو یبرا یانداخت ،فرصت

ست پاچه به دور خود چرخ جیهدف گ یب صدا دیو د  یو عاقبت با 
سر گردان یکه آهسته به در نواخته م یتر تق داد،  انیپا شیها یشد به 

و یو ب س یدرنگ چادرش را از ر شت لباس ولنگ و  یجالبا کنار در بردا
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و انیوازش را م را سفت و محکم گرفت و با  شیچادر محصور کرد و ر
 اش بود در را باز کرد.... نهیاز س رفرا یکه در پ یقلب

او و حال و احوالش ،تا خود نماز صاابحش چشاام بر  قراریب فرهنگ
شته بود و زنده  ش یاو نفس م یدر هواهم نگذا ان چشم دنیبا د دیک

خ گ شت سویمتورم و سر ب اقشیا  یرا پشت غرور مردانه اش پنهان کرد و
 «....؟یخوب:» دیزمزمه وار کوتاه پرس یسالم و احول پرس

 شیقفل چشمانش را باز کرد و اشک ها یدیجمله مثل شاه کل نیا
شتند ....! خوب بود اگر جسد  یآزاد و ب یسقوط س یبپروا دا  رایمجان 
شرمندگ دید یرا نم یشاکر وغ و پنهان کار ی، اگر بار  و یدر ه شان یر
 کرد ! ینم ینیسنگ شیها

ست ها یها دیتاب لمس مروار یب فرهنگ شت  شیغلتان او د را م
مغازه جواهر  نیتریرا داشاات که پشاات و یکساا یکرد ، حال و هوا

 را ندارد ....! نیتریو یو حر دست زدن به جواهر ها ستادهیا یفروش
صدا ییکه گو یلحن با :»  رد نجوا ک ردیدر آغوش بگ شیبخواهد او را با 
 ....«سویگ

 سرش را جلوتر آورد زمزمه کرد : یقدر سشس
 برم ساارکار ! دختر یدل نگران نیتونسااتم با ا یشاادم نم نگرانت»

 «تلفنت چرا خاموشه ....!؟
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و رد آن  ماه از دل و جانش گذشاات بهشااتیارد یبه خنکا یمینساا
و یلبخند شور شیلبها یر شکها یشد و   کمترکرد.... یرا قدر شیا

و  : دیکش شیگونه ها یپر چادرش را بر ر
با هیفعال تنب » ندارم  فهیتوق لمیهسااتم و مو جازه  ....از خونه هم ا
 ....«برم  رونیب

شش را وادار به اطاعت کرد و آن را به ز فرهنگ سرک شمان   شیپا ریچ
صدا با لحن و ستگ یکه البه ال ییانداخت و بود  لنگر انداخته یآن خ

 گفت:
وز سااخت روزیکنم د یدرکت م »  تو که یما بود و برا یهر دو یبرا یر
شد دنیما با د یسخت تر ... هر دو یشد هیتنب شوکه   میاو صحنه 
». 
 شیو ساار غرق خونش از پ رایساام ریپلک بر هم زد تا تصااو سااویگ

شود   یبر م شیکه از ته گلو یی، پر خط و خش ،صداچشمانش محو 
 :دیآمد پرس

س یم یکار ک یعنی » شه .... !؟ هرک ست من  یتونه با و ش ایکه ه ما ر
ودتر از اونجا بر رایشناخته که سم یم  یعنیچرا؟  ی...ول میاصرار داشت ز

 «نگران من بود....!؟  رایبعد از ما اومده وسم یخانوم صابر
س یجا نیا به ش یقی،نفس عم دیجمله اش که ر دامه و دلواپس ا دیک
 داد:
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شه چ دایاگه قاتلش پ » صر بدونند چ ین و مق شما ر  ی... ؟ اگه من و 
ار کوچه در د ی.... !؟ اگه اهال میگ*ن*ا*ه یکه ب میثابت کن یجور

نابود م یها بفهمند آبرو یو هم محله ا خانواده  تا  شااه ...  یدو 
سر انداخت  یب یها یکنجکاو دیببخش و هم به درد شما ر مورد من 
»! .... 

بان سویگ س یبا ز شوره ه یم ییها یساده از دلواپ او هم  یگفت که دل 
شت ،ن یامان م یکه ب ییها هیبود و نگران ثان ساعتش  به یگاه میگذ
 شد جواب داد: یم یکه سشر ییقرار تر از لحظه ها یانداخت و ب

گه ... حق » خدا بزر بت فکر کن  ثل تو  قتشیدختر مث من هم م
و م نیا ی...! ول جمیگ ود از اداره  ای ریدونم د یر گاه یز  انیم یآ

و هم با زیچ یسر هیسراغمون ....و  ض دیها ر ...  میبد حیاونجا تو
....  رنیکه با اون در ارتباط بوده هم م یبه سراغ خسرو و هرکس نایقی

و م الشاامتنگران نباش تمام  کنم خانواده ام از ماجرا با خبر نشااه  یر
و هم م ستفاده  یشناسم از اعتبار اسم حاج رضا تو یخسرو ر کارش ا

و پ یم  ....«بزنه  یاون خراب کنه و حرف شیکنه و محاله خودش ر
و سویگفت و گ یم فرهنگ  او تاب یمردانه  یچهره  ینگاهش به ر

و یم شمان فرو افتاده و نگاه نج یخورد،ر او را  انیدر م یکیکه  یبیچ
برد و شااانه  یآراسااته اش دل م شااهیهم ی،فرق کج و موها دید یم
 داشت ..... ینیدلنش یایجغراف یپهنا شیها
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نگاهش تا امتداد چشاامان  دیجمله اش که رساا یبه انتها فرهنگ
 کینقطه  کیباال آمد و نگاهشااان مثل دو خط متقاطع در  سااویگ
 را قطع کردند .... گرید

 ُسر دهد .... ریبود تا نگاهش را به ز سوینوبت گ حاال
کرد !  یرفتن و ماندن دل ، دل م انیسااخت م یدر جدال فرهنگ

شد و دل فرمانبردار.... قدر  کیسرش را نزد یعاقبت عقل فرمانروا 
 بم و مردانه زمزمه کرد: ییتر برد و با آوا

 «...!؟  یدیم یمرخص یاجازه  »
وز  نیشدو اول نییباال و پا ینیریش یدلش در دست انداز سویگ لبخند ر
و  لبش متولد....! یر

 دلم برات نکهیا ایگفت مواظب خودت باش ،  یخواست م یم دلش
فت ، گ یعاشقانه تر از دوست داشتن م یاصال قدر ایشه...  یتنگ م

 دلش گذاشت و فقط گفت: یجمله ها را گوشه  نیا یهمه  یول
 ....«برو به سالمت  »

د مناسب تر موکل کرد و لبخن یهم هزاران ناگفته را به فرصت فرهنگ
و ینرم  لبش نشاند ، چشمانش را بر هم فشرد و یر
 [۰۵:۵۳ ۱۴.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 او جا ماند .... یپلک ها انیم سویشد و گ ریپله ها سراز از

*** 
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و کرد و با  یمتر م شیو کوچه را با قدم ها سااتادهیکنار در خانه ا برز
 حبس شده اش برگشت و پر شتاب گفت: یفرهنگ نفس ها دنید
بون» و بب یلینظر ل هی یاو فرهنگ و ادبت برم قرار شااد بر قر و  ینیر

 !«باال ....  یاس رفت قهیدق ستی.... ا ن ب یبرگرد
به  لشیبود که موبا دهینرسا انیاش به پا یاعتراضا یجمله ها هنوز

و دنیصدا در آمد و با د سم حاج خانوم ر ش یصفحه  یا  یسر یگو
 به اطراف تکان داد و گفت:

و م » بره که چرا  یاوخ ،اوخ .... حاج خانومه ! ا ن گوش تا گوشاام ر
و از ال  ....«بر داشتم و در بسته شد  اطیدرح یسنگ ر

و از فرهنگ و نگاه مات و ثابتش به یقدر سشس ت او فاصله گرف یر
 ،گفت:

 ....«جانم حاج خانوم  »
شد موبا یگونه  ادیبلند و فر یصدا شش قدر لیاو باعث   یرا از گو

 دور تر کند :
 یسنگ از ال نیپسر خوب صد دفعه بهت نگفتم حواست باشه ا »

 ماسماسک نینشم ... اگه ا یزندون اطیح یکنار نره من تو اطیدر ح
ه خون یگشاات یهمراهم نبود که من و گالب خانوم تا غروب که برم

 «گرفتن....! یجماعت دلشوره م هی....و  میبود ریجا اس نیا
و و به فرهنگ که باخنده نگاهش م یسر برز  یبه اطراف تکان داد و ر

 حر به جانب جواب داد: یکرد شد و با لحن
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برم باشگاه حواسم قدر عجله داش نی! ا دیآخ، آخ ...ببخش » ودتر تم ز
شا شده .... حاج  دینبود !  سته  و در ب سنگ، رفته کنار پام خورده به 

و براتون  امیا ن م نیدور و برم ، هم نیخانوم نگران نباش هم و در ر
 «کن ...  یکنم ازجانب من از گالب خانوم هم عذر خواه یباز م
برگرده خونه  دیکار داره و با گهیعجله کن مادر ....گالب خانوم م »

».... 
و شم ها برز شم ،چ گام به  کیکرد وتماس راقطع ..... فیرا رد شیچ

و به او که خندان نگاهش م کرد شااد و  یساامت فرهنگ برداشاات ر
 گفت:

بود و کبکم  ی.....من هم اگه مثل تو چشاامام چراغون گهیبله د »
من  نیکنار ماشاا ابونی... برو ساار خ دمیخند یخوند م یخروس م

و براامیصاابر کن تا ب بندگان خدا باز کنم ....  نیا ی... منم برم در ر
 ....«ها کارت دارم  ینر ییجا

و فرهنگ ها یبا همان لبخند ر گاه مین شیلب به سااااعتش  ین
 انداخت و گفت:

با یها ... کل ینکن رید » ساار چاپ خونه هم برم ،  هی دیکار دارم 
 ...« ختهیکار سرم ر یکل ستین یحاج
 ابانیسر خ یکه کنج لبش جا خوش کرده بود راه یبا لبخند سسش

 شد .
 [۰۰:۰۰ ۱۵.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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وز  AM 09:20 ر
و سو یبا قدم ها برز ب ابانیخ یبلند به آن  ور توجه به حض یرفت و
قا که ه لیاسااماع یبود ،برا سااتادهیا یکه کنار در بقال یتیگ ن هن آ

 تکان داد... یبرد دست یماست را به داخل م یکنان دبه ها
و که به سمت او م دنیبا د فرهنگ  ی هیسا ریآمد، خودش را به ز یبرز

سته در پ یمیدرخت کهنه و قد ش شاند تا از ت ادهین و ک رحم  یب ی غهیر
فتاب در امان باشد ونس و یخنک عرق ها یمیآ را  گردنش ینشسته ر

و وقت یبه باز  یباپشاات دساات عرق ها دیساابه او ر یگرفت ... برز
و سته ر ش  شهیهم ابانیاش را پاک کرد و نگاهش را در خ یشانیپ ین

 شلوغ محله شان کش داد ، گفت:
 ی، مو ال دمیکشاا یچه نقشااه  یدی...؟ د یجون من حال کرد »

زش نم  «چطور بود ....!؟ سویرفت ، آب از آب تکون نخورد ! گ یدر
 یکه به جا یرا در دسااتش جا به جا کرد و نگاهش را از جوب فشیک

باله ا باله ها ینقش م یفایسااطل ز  و درشاات زیر یکرد و پر بود از ز
 گرفت و به سمت او برگشت ، گفت:

وزش تعر » مادر  هیتنب یبه اضافه  روزینداشت ... شوک د یفیحال و ر
سل یلیو مادر بزرگش براش خ شده ...اگه ت صرار ه میگرون تموم   یاا

 نیا هگیگرفت .... د یبد قرار نم طیشر نیا یشدم تو یجاش نم یب
ست ن یجور شکیادامه بدم و  ستیدر  نای، مامانم ا نمشیبرم بب یوا
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صحبت م یبر م ندهیآ یآخر هفته  شون   میرکنم تا ب یگردند و باها
 ...«من باشه  یزندگ کیتونه شر ی.... مهناز نم شیخواستگار

و آقا  لیماعاساا یرا نخوانده پاک کرد ، پشاات به بقال یتیگ امکیپ برز
 و نگاهش راتا امتداد صورت فرهنگ باال کشاند : ستادیا
و  حس یکنم عاشاق یفکر م یمن که تا به حال عاشار نشادم ول »

و م یباشااه ... ک یحال خوب کرد ،فرهنگ ...! بچه مثبت  یفکرش ر
 یواشکیشه حاضر ب یجور نیداد ا ینم یدختر چیمحله که محل ه

و بب یدختر هیبره  شق نهیر داره  یچه حس ی...! جون من بگو چه عا
 «...!؟

در  ریحس عم نیمدت کوتاه ا نیکرد که در ا یهم باور نم خودش
 یگمشااده  ی مهیحکم ن شیبرا سااویگرفته باشااد...! گ یدلش جا

 بود ... افتهیوجودش را داشت که حاال آن را 
ست ش یبه تنه  ید بر درخت فرتوت با آن  س یها اریز ش شته ن ته بر در

شت و دلش نم یمی، عشر حر دیتنش کش ست از حس ناب یدا  یخوا
 نیتر کیبه نزد یبزند حت یشد حرف یزنده م شیبرا سویگ دنیکه از د
فقط  یناب عاشااق یلحظه ها  نیدوسااتش ...! ا نیتر یمیو صاام

 شاند ، گفت:ک گریسمت د به.... حرف را  سویمختص او بود و گ
زحمتت دادم ... تا خود اذون صبح هم که پا  یلیتا حاال خ شبید از»

شرمنده  یبود داریمن ب یبه پا حاج خانوم شدم  ی... حاال هم که 
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و کشوند یبه چه ترفند ی، نگفت مادرت  شیپ نییپا یگالب خانوم ر
 «....!؟
و واب انداخت و ج نییپا یپشت گردنش برد و سرش را قدر یدست برز
 داد:
و بخوا » ستش ر صبح  یخوام برم قاط یم یرا غ و خروس ها ...  مر

نه  خانوم از خو خواهرم برگشاات .... بهش گفتم اون  یکه حاج 
وز تو ششارهیآت ستوران د یکه اون ر ست گ دمشیر و سویو دو  یم بود ر

 یزیچ یشااماره تلفن هیخوام ... از گالب خانوم پرس و جو کنه و 
 ....« یخواستگار میبر هریازش بگ
به ا یبا دساات به شااانه  فرهنگ دوسااتانه زد و لبخندش  یاو ضاار

 شان حاکم بود: نیکه ب یشد ،درست مثل دوست ریعم
واست ! مبارکت باشه .... خانواده اش  نیبرا » مژده گر جان فشانم ر
باه بود اگه اشاات ینیمحترم بودند ، پدرش هم مرد معقول و مت یلیخ

ق راهه ..  یبنگاه هیریجهانگ یانکنم عموش آ  «سر چهار
سو یدر حال سشس سماع یو بقال ابانیخ یکه نگاهش به آن  آقا  لیا

 بود اضافه کرد:
 ...«کارش  یرفت پ ایو دن یتیحساب گ نیبا ا پس»
ن خودش ... او یبره سو یبعد از ظهر بهش گفتم هرک روزیبابا د آره»

 روزیاتفاق د یخواسااتم بهت بگم ول یو ما به سااالمت ، م ریبه خ
و گرفت.... م ها مثل تو که خودت  ستمیعاشقش ن یدون یحالمون ر
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و برا ت سویگ یآبج یر زنم و و اگه بگه نه غنبرک ب یزن یم شیبه آب و آ
 خوامش یم ییجورا هی نیهمچ ی! ول رمیکاسااه چه کنم دسااتم بگ

ت  ....« هیخواستن یفرم خاص هی ششارهی،آ
شانه ها فرهنگ سانه را از پس  و د یاف س دیبرز شد.  ادهیپ یکه از تاک
ص و را با لبخند فاتیتو شم و یپر آب و تاب برز  نرم قطع کرد و با چ

 ابرو به او اشاره کرد ، گفت:
ت » ل زاده است ،آ  ...!«اومد  ششارتیحال

و شت و با د هیبه کمرش زاو یبه آن برز شت برگ سانه و ا دنیداد و به پ ف
و یاش لبخند یفرفر یمو یطره   لبش نشست وبه یگل و گشاد ر

 سمت فرهنگ برگشت ، تند و پشت سر هم گفت:
ت نینوکر اون فرهنگ و مرامتم ... تا ا » با  ایمن نرفته ب ی شااشارهیآ

درست  ییاتنه یدون ی، م نمشیبب کینظر از نزد هی... ششیپ میهم بر
ستش نم ستین شه از ابهت مردونه یخوام اول کار یبرم ،را و  ام کم ب

به ام به حجله نرس  ...«فرار کنه  دهیگر
 یکند در حال یاز افسانه عذر خواه روزیکه قصد داشت بابت د فرهنگ

و بشنود گفت: یلب جور ریداشت ز یبلند بر م یکه قدم ها  که برز
 .... !« یستیتو آدم بشو ن »

و کرد  یشکست ! اما تالش م یافسانه با دمش گردو م یاتفاق دنیازد برز
سر سالم کوتاهش با تکان  شد و  یابهتش را هم حفظ کند ،  همراه 
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سانه که دلواپس ب سر سویاز گ یخبر یاف سر  سالمش را  جواب  یبود 
و به فرهنگ شد و شتاب زده گفت:  داد و ر

و یوا »  خدا ر
 [۰۰:۰۰ ۱۵.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
قا شکر و د یفتوح یآ سالم ....! د دمیشما ر شد ؟نکنه  یچ روزی.... 
و با هم د یگل شما دو تا ر ه من ب شونیجور پر نیا سویکه گ دیخانوم 

وده ام اومد جلو ییگفت تنها  یبرگردم خونه ...!؟ از دلشااوره دل و ر
حرف نزد و بعد هم که  یچشاامم اولش که زنگ زد درساات و حساااب

با آخر ساار هم تلفنش خاموش شااد! تلفن  وجواب نداد  لشیمو
و هم که کس ن خانوم او یگل لیداره ... زنگ زدم موبا یبر نم یخونه ر
سنگ سر  شماره  یحرف م نیهم با من  سفانه  و  یزد ... متا شما ر

 ..!«هم نداشتم 
سانه شت به او م یحرف م زیر کیبدون تنفس  اف و حر دا  یزد ... برز
ت ش رگید یجمله  کیاگر  ششارهیگفت آ گفت  یم دنیبدون نفس ک

 یآورد ... ! عاقبت به داد جمله ها یرا در م شیها هیر یصاادا نایقی
س شده اش ر شمرده  یخارج کرد و با لحن لیو آن را از ر دیقطار  آرام و 

 گفت:
 یخوام م یبعد از ظهر خونه عذر م روزیافسااانه خانوم ... بابت د »

و اون جور شما ر ست نبود که   ستیبا ینم خونه مبرگردو یدونم در
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و م  چاره نیاز ا ریبود که غ یطور طیشرا یرسوندم ، ول یخودم شما ر
 ..«.. دهیم حیر و براتون توض یخودش همه چ سوینداشتم ... گ یا

و  بود جیها گ نیجهت ماش یب یسرو صدا ها و بوق ها انیم افسانه
تر هم شااد ودلهره به  جیفرهنگ گ ی مهینصاافه و ن یبا حرف ها
اش را پس زد و هول و  یفرفر ی.....! با پر دساات چتر ریدلش سااراز

 شتاب زده گفت:
 «سرش اومده ...  ییچه بال نمیشم .. برم بب یپس مزاحمتون نم »

سانه سر نیا اف سر و انداخت و با خدا حافظ یرا گفت ونگاه   یبه برز
 گوش خیرش را بشد ، فرهنگ س یدستشاچه از فرهنگ دوان دوان راه

وکه با چشم رفتن افسانه را بدرقه م  کرد فرو برد ، گفت : یبرز
به ا نیا » آب هم روش  هی دهیدرسااته قورتت م دمیکه من د یگر

»!... 
رد رنگ که کم یتاکس یکه برا یدر حال سشس  کیزدآن سو تر به او ن یز

 شد دست تکان داد گفت: یم
ش یشد ! اول م رمیواقعا د گهید » و ر نمیرم چاپخونه ،بعد هم برم ما

صبح با فرامرز حرف زدم ،  امرزیاون خدا ب یخونه  یاز جلو بردارم... 
سون و روزید شب قراره با الهه  ییدا یالیرفته بود لوا سر  هیالهه ... ام
گه د شیپ انیب  یخواد کساا یبهش نزن دلم نم یحرف شیدیمن ،ا
 .... « هبدون یزیچ
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ستاو تر یپا یجلو یتاکس شان دو و را به ن  یمز زد و فرهنگ دست برز
 از آن که سوار شود گفت: شیفشرد و پ

ممنونم تو  یهمه چ یکنم برا یجبران م تیعروساا یبا مرام تو »
 .....«شدها  رتیهم برو باشگاه د

و نداد تا بگو یرا گفت و مجال نیا فرهنگ بذار  صبر کن ،: » دیبه برز
 ....«برسونمت  ییجا هیتا 
 [۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ش یها پنجه ش دهیبلند و ک برده و کا  یاش را داخل حوچ مدور فرو
قرمز آن هراسان مثل باد هر  یها یاش را لمس کرد،ماه روزهیف یها
سو کی شتانش را پ ییبه  شت و آب ب یکردو قدر یا الهیرفتند. انگ ردا
و  یبرگ ها و گل دیحوچ پاشاا یلبه  یشاامعدان یگلدان ها یر

ست یقطره ها ریاش ز یصورت به زانو  یآب به ر*ق*ص در آمدند ، د
 داد ،گفت: یچرخ اطیبرخاست و نگاهش را در ح شیگرفت و از جا

 چیکه ه فیح یهسااتم ول اطیح نیخونه و با ا نیمن عاشاار ا »
....! وگرنه  ادیاز تو از من خوشااش نم ریخونه به غ نیا یکدوم از اهال

مدم ا یم ادیز جایاو با ا نی... ا ن نه  و م اطیح نیخو به  یمن ر بره 
وزها ینوسااتالژ بزرگم جمع م یدور که خونه  یهام، اون ر  یمادر

ج با ساا هیاون  یجا البهکه حا ی... خونه  میشااد طبقه ساابزه  یبر
 «شده!
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ش یپاها فرهنگ و دهیک سوار کرد و جرعه ا یاش رار  شیاز چا یهم 
و یاخم تصنع دیرا نوش  شاند :اش ن یشانیپ یر

و نمییاونها یهمه  یزن داداش من جا » خوان پشااتت  ی. که تو ر
 «قدمت سر چشم... ایب یهستم ... هر وقت دوست دار

و یبایلبخند ز الهه  یوهابه م یخوش فرمش نشاند و دست یلبها یر
 : دیداشت کش یبا مشک یاش که نسبت رهیت یقهوه ا

و حاج رضا و فرزانه از من خوششون  یمامان مهر میتعارف که ندار »
و تحو ادیهم ز تیو مادر یپدر یخانواده  ی... حت ادینم  لیمن ر
 یفرامرز گفت م یجا بود ول نیپزون دلم ا ینذر ی... برا رنیگ ینم
بد خلق یشاا یناراحت م گنیبهت م یزیچ هی میر دامن من  شیو

و م تاپ هم ...برا پیتبه  میزن یو م رهیگ یر فت گ یالک نیهم یو 
 ....!«سفر  میر یم

، حر با الهه بود ، از دخالت  دیکشاا اسی یبه بوته  یدساات فرهنگ
سکوت کرد تا الهه بازهم بار  یمامان مهر یها شت ،  و فرزانه خبر دا

را  یااز چ گرید یدلش را سبک تر کند و جرعه ا یناگفته ها نیسنگ
ش صدا دینو س ی، با  ش شت به اوکه کنارش ن سر بردا  میود نته بالهه 
 انداخت : ینگاه

ور ن یدون یم » اول  یمامان مهر ی! دخالت ها ستمیمن آدم حرف ز
شدو اون اوا شروع  شش من  شش  یم لیاز پو ضا خو گفت : حاج ر

وساار ادینم بنداز ساارت ...  یزیچ هیو  یتو خانواده بچرخ یبدون ر
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صورت سته بود و م یطور نیکه فرامرز هم یدر و خوا  یکه هستم من ر
 ... ستمیدونست پابند حجاب ن

...  دیخونه ام هم رساا دمانیهاش کم کم به خونه و طرز چ دخالت
من و فرامرز که به مادرش  یدعوا ها یبرا ی نهیشااد زم یم نیو هم
جازه م ینم یچیه ندگ یداد تو یگفت و ا نه ! ...  مونیز لت ک دخا

هستم و دوست دارم خوب بشوشم،  یگم من زن ولخرج یصادقانه م
سفر کنم همون طور که تو  نیپدرم بودم و فرامرز ا ی خونه یخوب 

و م  «دونست و باز حاضر شد با من ازدواج کنه ....  یها ر
شت و قند یوانیل یچا الهه شت و جرعه  یاش را بردا در دهانش گذا

 نیشااد که نگاهش ب رهیرخ فرهنگ خ می، به ن دیاز آن را نوشاا یا
برگ درخت توت اس  بود، گفت: رماندهیشاخ و

آدم  ، نجابت تو یزیعز یلیفرهنگ تو برام مثل برادر نداشااته ام خ »
و وادار به احترام م ص یفیکنه ،واقعا ح یر سمت دختر بین مثل  یو ق

 هیگرفته .... ته نگاه مهناز  ادی یکه از مادرش جادو گر یمهناز بشاا
و نیبشااه ...ا رهیترسااه بهش خ یهساات که آدم م یزیچ و از ر  یر

 ....«کنه  یگم ، حس ششم من اشتباه نم ینمعدوات 
خورده اش را کنار دسااتش  مین وانیو ل دیکشاا یقینفس عم فرهنگ

به ا و یگذاشاات ، همانطور که به گر خرامان  یو قدم ها وارید یر
 نیدلنشاا فیتعر نیجان از ا مین یکرد، با لبخند یخرامانش نگاه م

 گرفت: شیدندانها انیرا م شیلبها
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و  نیا سااتیبود ... مهناز انتخاب من ن یقشاانگ فیممنونم تعر » ر
 جهت یمتاساافانه ب ی... ول یهم به فرزانه گفتم هم به مامان مهر

شار س نیکنند و ا یم یدخالت و پاف سا ج دادند که  تیقدر ح به خر
و هم بردن تو من آدم  یخودشااون .... ول یجبهه  یحاج رضااا ر

 .... « ستمیکوتاه اومدن ن
فر الهه  :دیرسشد پ یبلند م شیکه از جا یگفت در حاللب  ریز ینیآ
ند ز یهمه طوالن نیا یچ یبرا » وز خ ارتیرفت  یلی.... ده ، دوازه ر
 ....!« ادهیز

س کش ستگ یو قو ش یا ازهیرا با خم شیها یبه گردنش داد و خ ان ن
 داد و جواب داد:

شهد ن » و هم م ستندیتمام مدت م وزش ر  شیپ شابورین رنیو پنج ر
 ....« کمیعمه کوچ

ستون کرد و از جا شیدست ها الهه برخاست و لخ لخ کنان با  شیرا 
سمت ا شیها ییدمشا و وانیبه  ستش ر ستادیآن ا یخانه رفت ر ا ، د

سو دیسف یبند نرده ها سرش را به  فرهنگ خم  یرنگ آن کرد و 
 کرد ،گفت:

اونجا  میلواسااون دعوت بود یتو مییدا یالیبا فرامرز و شاابید »
جواب  یزنگ زد یوقت نیهم یو برا ادیآنتن نم یدرساات و حساااب

ست ی. اگه ممینداد ستم تنها ه  میرفت یاومدم دنبالت با هم م یم یدون
گل و گوگول یی... دختر دا که د یخوشاا از لطف  یخال دنشیدارم 
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ش ریز گهید یوگولگ هیکه خودت  نی! مگه ا ستین شته با که  یسر دا
م و کرد یکنه ...!در ضمن امشب برات تالف یاون موقع اوضاع فرق م

ست کردم ....تا تو بر یبرا غ در شک پلو با مر ر شوهر گرام ز  یتو و 
و عوچ کن و م زیمنم م یلباس هات ر تا اون موقعه  نمیچ یشااام ر

 ....«فرامرز هم اومده 
سو کیدر تار سشس شن المپ کم  و ه ب ینگاه میخانه ن وانیا یو ر

 د:ساعتش انداخت و ادامه دا
 ریدونم فرامرز چرا د یساعت از نه هم گذشته نم »

 [۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «هم به غذا ....  یسر هیزنگ بهش بزنم و  هی رمی! م کرده

شته بود  یکه ناهار هم نخورده واز گرسنگ فرهنگ معده اش تاب بردا
 اطی...! بزاق دهانش را فرو داد ، دهان باز کرد تا تشااکر کند که در ح

 خانه شان مسلسل وار به صدا در
 .آمد

**** 
س ست ، با دمشا شیاز جا مهیسرا َشلر کنان به  ییبرخا َشلر  هاش 

حاج خانوم  دنیدرنگ آن را بازکرد و باد یرفت ، ب اطیساامت در ح
با نفس ها نهیسا یودساتش ر کیکه  طع منق یاش گذاشاته بود و
 گفت" دهی،بر دهیبر



                
 

 

479 

 باغ سیب

 نیگالب خانوم ، ع ینوه  سااویفرهنگ مادر .... به داد برس ، گ »
وش ن تیم  ...!« ستیدراز و به دراز افتاده وسط خونه و رنگ به ر

نفسش رفت ... ! دلش در دم از جا کنده  سویاسم گ دنیبا شن فرهنگ
 :دیآمد پرس یمبر شیخفه که از ته گلو ییو با صدا افتاد شیپا ریشد به ز

 «سرش اومده ....!؟ ییچه بال »
د کردن یتردد م یبه سااخت شینفس ها یخانوم که از فرط چاق حاج

 و جواب داد: دیتر کش شیفشر چادرش را پ
به  ایدونم ... گو یواال نم » ته ...  حال رف حالش بهم خورده و از 

بان  یبنده خدا از شااانس خوشااش تو میمادرش هم زنگ زد اتو
غ پر کنده پشت تلفن بال بال م اشک  زد و یتصادف کرده ،مثل مر

و جواب نم شینشااده هم گوشاا لی. بزرو ذل ختیر یم ده، جان  یر
 ...«دختره از دست رفت  نیبه داد برس ا ایب زتیعز

 درنگ به ساامت یدر دلش به پا شااد ، ب یاز ترس و دلواپساا یگردباد
ها دیدو وانیا پا کرد ، کل شیو کفش  به  و دیرا  نه را از ر تخت  یخا

ر آمد و د نییپا وانیبرداشت ،الهه دوان دوان از ا اطیح یگوشه  یچوب
و یحال انداخت ، همراه فرهنگ از خانه  یساارش م یکه شااال را ر

شد . نگاهش را از حاج خانوم که منتظر آنها ب در خانه اش  نیخارج 
رد واو را ک ریاس شیپنجه ها انیفرهنگ را م یبود گرفت ، باوز ستادهیا

ل  کی...! و در دل تار ستادنیوادار به ا شمان او ز شن کوچه به چ و و ر
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او محرم باشد  یکه فقط گوش ها یزد ، معترچ و پچ پچ کنان جور
 گفت:

لباس  دیهسااتند .....شااا یدیمق ی... !؟خانواده  یایتو کجا م »
و  نتیباال ... برو ماش یایب ستیاشه و درست ندخترشون مناسب نب ر

 ادیم یشااده تا وقت یزنگ به فرامرز بزن و بگو چ هیساار کوچه  اریب
شه ،خودش کل شکل دیخونه نگران ن  رمیمن هم م ستین یداره و م

 ...«آد  یاز دستم بر م یچه کمک نمیبب
کم  نفس شیها هیکردند و ر یم یخود کشاا کیبه  کی شیها نفس

بلند به سار  یجنباند و با قدمها ی، ساار شیداشاات ....! پر از تشااو
 رفت... ابانیخ

**** 
ا کچ ب یچندان ریکه توف سااویگ ی دهیرنگ پر یچهره  دنیبا د الهه
و یمات شد . بند تاپ صورت ینداشت! لحظه ا وارید انه ش یرنگش ر
سرش ب دشیسف یها شده و   وپخش و پال  ییو حال با موها یولو 

و یچشاامان و یر  ییخدا ایگالب خانوم بود....  یپا یهم افتاده ر
 یزانو زد و ب سااویگ یرا در آورد و کنار پا شیها ییگفت و هراسااان دمشا

 : دیسالم و احوال پرس
 «چش شده ... !؟  سویگالب خانوم گ »
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 یم یداد .... سااع یخانوم که اشااک مجال حرف زدن به او نم گالب
 که امانش یا هیگر انیو م زدیکرد به دهان او چند قطره آب قند به ر

 کنان جواب داد: هیگذشت مو نیآب قند را به زم وانیبرده بود ، ل
س چارهیب » و ستم رفت ... من ر جواب  ایاون دن اهیشدم بچه ام از د

و چ باش ر مانتت نگهدار یجور نیبدم ....!؟ بگم ا یبا کردم  یاز ا
» ! .... 
سر دختر ب یبود و نم جیکه گ الهه ست چه بر  س چارهیدان ان آمده هرا
 :دیپرس
 ...« ادیاورژانس ب میزنگ بزن دیخواه یم»

 ، گفت: دیکش سویداغ گ یشانیبه پ یخانوم دست گالب
 و ادیحالش جا م یزیکم اگه آب قند به حلقش بر هینه مادر....  »

گاه.... هر ماه هم یکنم م یبلندش م طور حالش  نیبرمش درمون
سم بهش بودها  یشه ! باهاش قهر بودم ول یبد م سم حوا به خدا ق

نه صاابحونه خورد ، نه ناهار و نه شااام ، مدام از درد به  دمی....! د
ف یو م دیچیپ یخودش م خورد، تا  یمسااکن م هیاومد و  یو م تر

دونم چرا بدنش  یکه از حال رفت ... نم شیپ ی قهیچند دق نیهم
 «داغ شده ....!؟

سر گ یب الهه  دهیچیدر هم پ شیپخش و پال یرا که موها سویدرنگ 
و  گذاشت و با عجله گفت : شیپا یبود را بلند کرد و ر
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اگه به هوش  دیاریکم نمک ب هیگالب خانوم فشااارش افت کرده  »
 ....«اورژانس  میزن یزنگ م ومدین

 نواخت کیبه طور  انیدرم کیگالب خانوم ، لیخانه و موبا تلفن
...!عاقبت حاج  دیرساا یکس به دادش نم چیآمد و ه یبه صاادا در م

خسااته اش به داد  یخانوم که تازه از پله ها باال آمده بود با نفس ها
و ه خانوم ب یگل ی هیگر یالو صاادا نیو با اول دیرساا زیم یتلفن ر

 استقبالش آمد :
چطوره ؟  سااوی...!؟ مامانم کجاس ...؟ گ دییحاج خانوم شااما »

و خدا  مهیمامان نصاافه و ن یتلفن قطع شااد حرفها موند ....! تور
ومده ا ییکنم ،ساار بچه ام چه بال یچه خبره من دارم سااکته م دیبگ

بون نفهم حاضاار ن ی...!؟ من تصااادف کردم و راننده  کارت  سیز
و بگ مهیب ،  هیضیرگم بچه ام م یم یکنه وقت یم رو بذاره برم و فک رهیر

وغ م  «بکشه ....  یکروک ادیب سیپل دیگه با یگم و م یدارم در
شا م سویکه گ یاو آمد در حال یجمله ها انیخانوم به م حاج  یرا تما

جا آمده بود و الهه با کمک گالب خانوم مانتو  یکرد که حالش قدر
 کردند دلسوزانه گفت: یو شلوار تنش م

 مادر نگران ن »
 [۲۲:۰۴ ۱۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
،حال دخترت خوبه گالب خانوم  سااتمی.... من اهل دورغ ن باش

و دار نیگه هرماه هم یم و امروز به خاطر کم غذا خوردن  دیبساااط ر
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خان م نگ  با فره به کرده، ا ن هم   مشیبر یضااعف بهش غل
و راحت کارت ر الی، تو هم با خ نجایباالتر از ا ابابونیخ هیدرمانگاه 

عد ب بده و ب جام  گا ایان هه جون عروس مهرانگ ، هدرمون خانوم  زیال
 «...!؟ یهست یهست و کمک حالشونه نگران چ

 که هر کدام ییو راننده ها دیچیپ یها در سرش م نیبوق ماش یصدا
 یکنار آنها توقف م یتصااادف چند لحظه ا یصااحنه  دنید یبرا

و  زد . یاعصابش قدم م یکردند ! ر
س کیاتوبان و تراف یاهویه شده ، آمبوالن شان ریکه آژ یقفل   انیم ک

س یآهن ها و کش دار  ریعم یدرد یشده بود، وعده ا ریمتحرک ا
 داد .... یپر نبضش م یها قهیبه شق

و  ییراهنما سیپل دنیرا پاک کرد و با رساا شیپر دساات اشااک ها با
 کرد و تماس را قطع کرد... یسرسر یو به ناچار خداحافظ یرانندگ
 [۲۲:۰۲ ۱۹.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شه  یآهن مکتین همانیم س اطیح یگو شد ، دلواپ ند ب یدرمانگاه 

و نیرختش را پهن کرده بود ...! از ا سر و ر  وسیآن گ یسر دلش تا آن 
 دهیکوتاه ،رنگ پر یحت یلحظه ا یخورد ....! برا یو تاب م ختهیرا آو

شمان ب ست و  یدور نم یبازش ازذهنش دم مهیرمر ن یو چ شد ! د
و به ا یتوانساات حت یبسااته بود و نم شخودش هم مثل دل یپا
 شود ! کینزد
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و کالفه ستش را ر ُسر داد و نگاهش را از در درمانگاه  یکف د صورتش 
برداشت  یبچه بغل داخل م یکه همراه مرد یو زن شدند گرفت ، سر

ل ن رهیو به آساامان خ بر از ا ینرم یپتو ریتشل ماه ز مهیشااد که هال
 شد یآن پنهان م ریز یزد و گاه یآن را پس م یو گاهلم داده  ینقره ا
!... 

چشام از ماه گرفت ،  یآمد به آن شیها یدلوپسا انیالهه به م یصادا
 بود کج شد: ستادهیا مکتیسرش به سمت او که کنار ن

 هی یایحدس زدم ب دمتیداخل سالن انتظار ند ی...!؟ وقت یینجایا »
 ....«خلوت تر  یجا
وبرو شیجا از ست و ر ست دلش را  ستادیا شیبرخا ، نگاه نگرانش د
و کرده بود و د شیپ گوشه  ینیبا او نداشت ، چ یپس و پنهان گریالهه ر
سته اش افتاد چند خط مورب که البه ال ی شمان خ  یانشیپر شیچ

 :دیجا خوش کرده بود ،کوتاه و دل نگران پرس
 «حالش چطوره ....!؟ »

 یقیفرو برد و بعد از نفس عم شیمانتو بیرا داخل ج شیدستها الهه
سته  صفه و ن یلبخند خ و یا مهین  یتا کیگرفت و  یلبش جا یر

 نیرا ح یکه مچ دزد یکش دارمثل کساا یباال رفت ،با لحن شیابرو
 ارتکاب جرم گرفته باشد گفت:
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ست بود خودت  » سم در !  یسر دار ریز یگوگول هیبه به .... پس حد
چطور نگاهش  دمید یفرزانه وقت خداحافظ یخونه  یشب مهمون

 ....!« یکرد یم
ه داشت ب طنتیش الیالهه که خ طانینگاهش را از چشمان ش ریمس
 :دیبمش پرس ییبا صدا گریداد و بار د شیپا ریز یها یکاش
 «حالش چطوره ....؟ ینگفت »

کشف  نیشد ... خوشحال از ا رهیاو خ یبه چشمان فرو افتاده  الهه
 به گردنش داد گفت: یقر دشیجد
سل » شم اومد خوش  شب مهمون هی.... دختر خوب یا قهینه خو  ی، 

نه  با هم حرف زد هیفرزا خوش چشاام و ابرو هم هساات،  م،یکم 
صم ستت پر ز یدیوقت د هی یفکر کن یبهش جد یندار میت دو از د

 «رفت ها...
وده اش را تا  یشد ! دلواپس یجان به سر م داشت کشان کشان دل و ر

 بار ملتمس تر از قبل گفت: نیحلقش باال آورد و ا
حرفهاساات .... !؟جان فرامرز حالش  نیزن داداش ا ن وقت ا »

 «چطوره ...!؟
و طنتیالهه پر شاا یها خنده  الیلبش نشااساات ... خ یاما محو ر

 نیاعتراف گرفتن از ا یفرصاات برا نیبهتر نیکوتاه آمدن نداشاات ا
ل زد و منتظر  یرادر شااوهر محجوبش بود بب حرف به چشاامان او ز
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و شیبه ته ر یشاد، دسات مینگاهش کرد و عاقبت فرهنگ تسال  یر
 ، گفت: دیصورتش کش

صحبت م » شون  سفر برگردن باها ضا که از  کنم  یمامان و حاچ ر
و م نی... هم شیخواستگار میبر  «....!؟ یبدون یخواست یر
بود . حاال که  دهیخواساات بداند و به جوابش رساا یرا م نیهم بله

 یداد صاادا شیبه جمله ها یآب و تاب دید یفرهنگ را مشااتاق م
 تر کرد ، جواب داد: یجد ینرمش را قدر

باشااه ، هم » بدونم .... نگران نباش ،  یرا م نیمبارک  خواسااتم 
، بهش  شده فیضع کمیکرده و گفت  تشیزیحالش بهتره ، دکتر و

تونه بره  یهم مرخصاه و م گهیسااعت د هیدن و تا سارم وصال کر
تا م نه .. من  نه بگ رمیخو و خو و از دار خه اش ر تو هم برو  رمینساا

ساب دار سو یح و ت  یکن تا اون موقعه مادرش اومده و م هیو پولش ر
 دیساازد و پر امکیخونه..... فرامرز خفه ام کرد از بس پ میبرگرد میتون
 «...!؟دیگرد یبرم یک

ا انداخت و ب یدر دست الهه نگاه یبرداشت ، به نسخه سر  فرهنگ
 زد ، گفت: یدر دست او اشاره ا یچشم و ابرو به نسخه 

و م » وهاش ر و بده من اول دار حساب  رمیو بعد هم م رمیگ ینسخه ر
 ....«کنم  یم هیتسو یدار
 داد ،گفت: یو نسخه را درهوا تاب دیدستش را پس کش الهه
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و خودم م ستین یازینه ن » سخه ر  زنونه هم یزهایچ هی،  رمیگ ی،ن
بوط نم دیبا  هیشااه ف شااما زحمت تسااو یبخرم که فعال به تو مر

و بکش خودم م وخانه.... رمیحساب ر  «دار
ته حرف او را فهم خب ته  و یو ب دیتا  به ر که   اوردیخودش ب یآن 
وانه شدند ... یبه سمت کیجنباندو هر  یسر  ر

**** 
تن نبود نشس یبرا  ییاه گوش تا گوش پر بود و جاانتظار درمانگ سالن
!... 

سرش واریاش را به د هیتک ستادنیخانوم خسته از ا گالب شت  داد پر  پ
ش شیچادرش را پ وبرو دیک صله ر و به فرهنگ که با دو گام فا او  یو ر

 بود گفت: ستادهیا
 ...«زحمت  یتو یافتاد میشما هم شد یمادر شرمنده  »

شت با لبخند کی فرهنگ سمتش بردا سر و  یکه خستگ یگام به  از 
و ش ا یبعد یجمله ها یگفت ول یکنم ی، خواهش م دیبار یم شیر

و به اضااافه  سااهیک کی یپشاات لبش جا ماند و الهه درحال  کی یدار
شک سهیک س یشکل لیکه حجم م*س*تط یم شت از گرد راه ر  دیدا

با لبخند در حال ل را مث رنگ یمشااک ی سااهیداشاات ک یکه سااع یو
سر یمحموله ا سرش پنهان کند تا از د یفوق  شت   فرهنگ دور دیپ

سر کیبماند به کنار گالب خانوم رفت و با   ریز محموله را عیحرکت 
شند قدر نیا یکرد و فرهنگ برا یچادر او مخف  یکه آنها راحت تر با
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سمت د ستادیدو رتر ا سرش را به  صدا گریو  شاند ،  تعارف ها و  یک
شک  خیالهه در جا م یبا جمله  یول دیشن یگالب خانوم را م یها رت

 کوب ش
 [۲۲:۰۲ ۱۹.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 : د
برادرشوهر خوش  نیا میکه بر نیگالب خانوم اجازه هست قبل از ا »

و بب هیاتاق و  یسر بره تو هیما  یقدو باال شاهزاده خانوم ر و  نهینظر 
شاءالل الشیخ شه ! ان  سفر راحت ب شوهرم که از  شوهر و مادر  ه پدر 

 ....« میرس یخدمت م یخواستگار یبرگردند برا
که  او ینگاهش به ساامت فرهنگ برگشاات برا یخانوم به آن گالب

به را داخل خورج ییایدن گاه ن دنیبود فهم ختهیخاطراتش ر نیتجر
 یو م نبود یو بالعکس چندان کار سااخت سااویمتفاوت فرهنگ به گ

ست د ود فرهنگ پا پ ایو  ریدان وبرو یم شیز شر یگذارد ... ر م او که از 
 یاو قدر دنید یو برا سااتادیر بود ایساارش به همراه نگاهش به ز
 یعکنارش لم داده بود و س یکه خوش ییسرش را به باال کشاند و با صدا

 در پنهان کردن آن داشت، گفت:
و ب »  ستین و عار بیباال شاخ شمشاد .... خواستن که ع ارینگاهت ر

 ای. ب... یا بهیو عاره ، که شااکر خدا تو باهاش غر بیع ییایح ی... ب
 ...«بارها  هی نیفقط هم ی، ول نشینظر بب هیبرو 
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پا بود نا گفتن ییدلش غوغا در ل که عاشر د ینبود ول ایح ی....! ب یبر
سم ب سوا ردیگ یم شیرا پ ییایح یشود ر  یلم معا یو عاقبت تو را ر

و ست و لبها یکند، نگاهش را به ر ش  دیندخ یکه م ییگالب خانوم ن
 :دیپرس یخط و خش داشت کوتاه سوال یکه قدر یی.... با صدا

که  دییگالب خانوم به عالمت تا یچشاام ها« اجازه اساات ....!؟ »
و تاق گریهم افتاد د یر که  یدرنگ نکرد و و با دل جان به ساامت ا
 تخت داشت رفت. نیچندکردند و  یم یرا بستر مارانیب

*** 
ده جدا شاا یچرک تاب یآب یکه با پرده  ییتخت ها نیرا ب نگاهش
شه  یبود چرخ سته از گو  یسرک م کیبه  کیپرده ها را  یداد ، آه

 .... دیرس سویتا به تخت گ دیکش
رد تاب ک یبود، دلش را ب رهیکه به سااقف خ یو جشاامان دهیپر رنگ

 ....! سویتمام وجودش لبالب پر بود از گ
 یارج شیبه سرم وصل دستش که چکه چکه به رگ ها ینگاه مین
ست زمزمه وار  یشد انداخت و به کنار تختش رفت ، دلش م یم خوا

شش نجوا م وت ن» کرد یدر گو  یول....«  ستیماه دلم چرا رنگ به ر
ردانه م ییآن با صدا یدلش گذاشت به جا یرا گوشه  شیعاشقانه ها
 :دیو بمش پرس

 «....!؟ ییدفعه ا هیالت چطوره ؟ چت شد دختر ح »
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س یب سویگ نگاه ستقبال فرهنگ رفت ،او را تا ر به تخت  ندیپروا به ا
صدا عتیمشا شنا تر یکرد و با   ید بقلبش بود لبخن یصدا نیاو که آ
 زد ، گفت: یجان
و هم انداختم تو دیببخش »  «دردسر ....  یشما و الهه خانوم ر

صنع یاخم فرهنگ شت ! لحن مردانه اش  شیابروها انیبه م یت گذا
او را نوازش دهد  شیکه بخواهد با صاادا ییآهسااته تر کرد ،گو یرا قدر

 پچ پچ وار گفت:
 ....« یرحمت نی!؟ تو ع یزن یکه م هیحرفها چ نی.... ا اشیه »

 اش انداخت و ادامه داد: یبه ساعت مچ ینگاه مین سشس
شه  یموم مسرمت ت هگید قهیچهل دق بایتقر یکم بخواب هیکن  یسع
 «راهه.... یخانوم هم تو ی، گل

ر خورد و از  گوشیلجوج و باز یپر آب شااد ! قطره  چشاامانش سااُ
ر تا انیپرتاب کرد و م رونیچشاامش دوان دوان خود را به ب یگوشااه 
 کرد ... یافتاده بود ،خود را مخف رونیشال ب ریکه از ز شیموها

و ینم »  یجلو ادیم رایساام فتهیهم م یتونم بخوابم تا چشاامام ر
 «چشمم...
 داد : یکه او را نوازش م ینگاه یزد و به نرم ینرم یلبخند فرهنگ

یتخ یها قوه  سااندهینو » به چ یقو لی ند  هایدار که  یز خوب 
 ....«فکر کن  یدوست دار
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شد و  سیرا گفت و نگاهش را از پلک خ نیا فرهنگ او گرفت ، خم 
 خم یچشم او را پاک کرد و قدر یپر شال او را برداشت ، با آن گوشه 

و یشد ، جا و مشامش پر از عطر  دیشال را نرم ب*و*س ینم اشک ر
 بم گفت: ییلب نجوا کنان با صدا ریشد ...و ز اسی
 ....« ریبه خ شب»
کند  یتنش برگشت !عشر جادو م یها رگیبه مو یحس زندگ سویگ

بان در دهانش نم نیریش یجادو نیا ریدرگ سویو حاال گ  دیچرخ ی، ز
آمدند و مشااتاق بدرقه اش  یاریبه  شیبزند و باز چشاام ها یتا حرف

 کردند....
 [۲۳:۰۵ ۲۰.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

حال و کم  یب ییخانوم هم گو زیمحل مهرانگ یب خروس حس و 
سکوت را جا شده بود که  کرد  شیها یقوقو یقوقول نیگزیحوصله 

غ ها یبرا گریو با طلوع صبح د  نخواند..... شیمر
 شیرمر از جا یصااورتش را پاک کرد ، ب یپشاات دساات اشااکها با

نبوه ا انیکه م یرفت و در حال شیبرخاست و به سمت کمد لباس ها
 گشت پر بغض گفت: یم یمشک یبه دنبال مانتو شیلباس ها

شت زهرا .... م امیصبر کن مامان منم م » سم  یخوام تو یبه مرا
 «باشم.  رایسم نیتدف
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و یگل او را محکم گرفت و کشان کشان تا کنار تخت برد و  یخانوم باز
شمان ب ستن کرد ،به چ ش  یحس و حالش که حلقه  یاو را وادار به ن

 شد: رهیاشک در آن بود خ
وت ن یایب یخوا یکجا م » ه که رفت ادتی! انگار  ستی...!؟ رنگ به ر
 و یکن یخونه و اسااتراحت م یمون ی....!؟ م یساارم بود ریز شاابید

ست .. من هم  یخور یخوب هم غذا م مامان بزرگ گالب هم ه
ساعت ده  دیبهشت زهرا و با میاداره بر یقراره با چند تا از همکار ها

 و امیم ریکم د هیگردم اداره و شااب  یبر م هم.... بعد  میاونجا باشاا
 ....«مونم  یم یاضافه کار
و یرا دوال کرد موها سرش صورتش  یاز فرق باز شده اش سر خورد و ر

ست ، حلقه ها ش شک هم ب ین ستند و تند و ت کاریا ش س زین ت به د
 آمدند .... رونیدست هم ب

تا مرز خفگ یم حس فاصااله دارد .... !گل کی یکرد  خانوم  یقدم 
و یاو را پس زد ، ب*و*سااه ا یخم شااد موها یقدر گونه او  یر

 شده بود ،گفت: رهیخ که به چشمان او یکاشت و در حال
بونت برم با ا »  یتونم با خودم ببرمت !اون هم تو یحالت نم نیقر

کنند ...!  یم یتاب یهمه ب نیکه خانواده اش ا یمراساام خاکسااشار
 «منم راحت باشه  الیبمون خونه بذار خ
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سر سویگ سل یبه ناچار   ریانوم به زخ یشد . با رفتن گل میجنباند و ت
شد و با حلقه هاپتو رفت در خود مچال شه  یه  سته گو ش شک ن  یا

 چشمانش به خواب رفت...
*** 

مام اندازد و ت یو کنارت لنگر م دیآ یم یبده دانیکه م یحوصااگل یب
 برد ....! یم غمایحس و حالت را به 

 یشااروع کرده بود و به کنار یرا که به تازگ یحوصااله کتاب رمان یب
را بست تا فرهنگ را تجسم کند ... حرفها  شیانداخت .... چشم ها

 یبیغر یعاشااقانه  یمردانه بودن بو نیرا که در ع شیها یو دلواپساا
 ذهنش را احاطه کرده بود ... ! یداشت و عطر آن تمام فضا

شب دوره م یم دلش شر  ست او را بار ها بارها مثل م کرد ...  یخوا
داشاات ،رد اشااک َپر شااالش را بر ریو ساار به ز بیرا که نج یلحظه ا

شه  سته گو ش سه ا ین شمانش را پاک کردو ب*و* و یچ آن جا  یر
 گذاشت....

د حس خوبش نشاند ،خم ش نیکنار ا یو لبخند دیکش یقیعم نفس
زش برداشت و نرم یش کیو شال تا شده را از کنار بالشت ، مثل   با ار

و یب*و*سه ا ه کوتاه به در بالفاصل یتقه ا یآن نشاند و با صدا یر
سمت در اتاق چرخ ص کیکه با تختش فقط  دیسرش به  له گام فا

 خوش سوپ جلو تر از صاحبش وارد اتاق شد ... یداشت و بو
 سوپ داخل شد ، گفت: یبه گردنش داد و همراه کاسه ا یتاب الهه
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 «....؟ یخوا یسالم صاحب خونه مهمون نم »
الهه را نداشاات !  دنینتظار د...! ا یلیشااد آن هم خ ریغافل گ خب
 متوجه آمدنش هم نشده بود ! دست پاچه سالم کرد ، گفت: یحت
 !«اومدنتون نشدم  یمتوجه  دیببخش دیخوش اومد »

ل از بلند کرد و قب یدست شیالهه پ یشد، ول زیخ مین شیسرجا سشس
و  یشدن او همراه کاسه   تخت نشست ، گفت: یلبه  یسوپ ر

ش ی. نمراحت باش .. زمیعز » و بشرسم  یخواد بلند  . اومدم حالت ر
 «....؟ ی؛ شکر خدا انگار بهتر

سه  سشس و یسوپ نارنج یبه کا  یرا با چند پر جعفر شیرنگ که ر
 کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: نییتز
سوپ پختم و گفتم به هوا » شده ب یبرات   نمتیبب امیسوپ هم 

 «....!؟ ی... حالت چطوره بهتر شد
و یلبخند خجالت زده ا سویگ  یه موهاب ینشست ،دست شیلبها یر
ستاد ، پتو دهیژول شش فر شت گو را  یو درهم و برهمش برد و آن را پ
و آمده بود انداخت ، با ساار به  رونیشاالوارک ب ریکه از ز شیپاها یر

سه  شاره کرد یترش دل م مویسوپ که کنارش چند قاچ ل یکا  برد ا
 وجواب داد:

 یبه قدر کاف شاابی.... !؟د دیدیممنونم بهترم چرا زحمت کشاا »
 .«شرمنده شدم 
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و مهیبرخاست و در ن شیاز جا الهه باره ر  یلبه  یرا محکم بست و دو
ح و نگار او خ ست به چشمان خوش طر ش سشس  رهیتخت ن شد ، 

 مقدمه گفت: یاو را بدهد نرم و آهسته ،ب یآنکه جواب تعارف ها یب
ر کبوتر ها هستم به خصوص اگه نامه رسان هم من عاش یدون یم »

بوتر ک هیحس کردم  شمیباشن ... و امروز به لطف برادر شوهر خوش ت
و از حال هم خبر دار کنه  فهینامه رسان شدم که وظ داره دو تا دلداده ر

».. 
شن سویگ شرم زده  دنیبا  ستن ،  شد از حس خوا سم فرهنگ پر  ا

وع انگشتانش گرفت و شر انیپتو را م یانداخت ، لبه  ریسرش را به ز
تر دخ نیداشاات که که ا نیقیانکار نبود و  یبه چالندن آن کرد، جا

بان نیب زیت  داند ... یرا م زیهم داشت همه چ یکه قلب مهر
و الهه داد  یتاب سااویگ ریصااورت و چشاامان ساار به ز ینگاهش را ر

و شاره اش را به ر شت ا و ی،انگ شت که ز دیسف یباز و تاپ د ریاو گذا
کننده ! انگشااتش را تا  رهیداشاات خ یرنگ جلوه ا ینارنج یبنده 

 برد و پچ پچ وار گفت: شیپ یآرنج او امتداد داد و سرش را قدر
 رارهق یدون ی!؟ م یدار یفرهنگ کوفتش بشه .... ! عجب پوست »

 [۲۳:۰۵ ۲۰.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
عد  میایاز ساافر برگشااتند ب یکه حاج رضااا و مامان مهر نیاز ا ب

 ...!« تیخواستگار
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.. حس باال آمد . یافتاد و نگاهش به آن نییبه پا یتق یبا صاادا دلش
س یخوب شت و حال و هوا میمثل ن شکوه باران  یاز دلش گذ دلش 

 ریسرش به ز یشد . الهه نگاهش را از برق چشمان او گرفت و در حال
و م ریرا ز لشیموبا یبود شماره ها ه در ک یخاص طنتیبا ش کرد یو ر
 کرد: ضافهزد ا یرفتارش موج م

شناست ! د یلیبرق چشمات خ »  یتو یبرق نیهمچ هی شبیبرام آ
 ... « دمیفرهنگ د یچشما
ممتدش  یکه بوق ها یرا گفت و تلفن همراهش را در حال نیا الهه

سمت او گرفت از جا سر هم قطار بود به  شت  ست و کنار  شیپ برخا
 کرد : فیرا رد شیجمله ها عی، پچ پچ وار تند و سر ستادیدر ا
سم ا یشده !؟ ول فیدونم چرا تلفنت توق ینم » بط  یکه ب نیحد ر

 «با فرهنگ نباشه ! 
 و آهسته تر از قبل لب زد : ستادیباز ا مهیدر ن یال سشس

پشت خطه ! کچلم کرد از بس زنگ زد و گفت زن داداش  مجنونت»
ک م...!؟طفلک ت یپس چرا نرفت  رمیشه ...! من م یا به تو برسه هال

و گرم م شیپ  ...« یکنم تا تو راحت حرف بزن یگالب خانوم سرش ر
صدا شیها طنتیش الهه ست و  سرش ب شت   یرا جمع کرد و در را پ

 : دیفرهنگ رس یمردانه  یتلفن همراه به صدا یدر پ یپ یبوق ها
 «...؟سویگ شیپ یسالم زن داداش ، رفت »

 [۲۱:۲۲ ۲۱.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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و دیلرز یم کیت کیمثل دلش ت شیدستها ت تخت برخاس ی.... از ر
ست ی، و قدر صله گرفت ،د و یاز در فا شت تا تشش نهیس یر  اش گذا

سع یها صدا یقلبش را نوازش کند و  شد شیکرد تا  سته با ،  نرم و آه
 گفت:

قا »  ....«هستم  سویگ یفتوح یسالم آ
 ییارا ج یشد ،گوش عینرم و دلخواه او لبخندش وس یصدابا  فرهنگ

صدا ها انیم تلر و تولوق  یشانه و گوشش محصور کرد و از حجم 
گاهها حال یدساات ناه برد در  پدرش پ به دفتر  نه  خا با  یچاپ  که 
وغن یدستمال دستها کرد ،داخل دفتر چاپ  یرا پاک م اهشیو س یر

شد ، در را با  س شیپا کیخانه  صدا ه تب شت در جا ماندند و با و  ا پ
 نوازش وار جواب داد: یمردانه ، ول یلحن
 «....!؟ یسالم خوب »

شقانه ا ینبود و حجم یکلمه پرسش کیفقط  سویگ ی؟برا یخوب ز عا
شده بود ! لحن نرم یمردانه  یها شت آن پنهان   یفرهنگ پس و پ

 داد . یقلقلک م یکه ته دلش را از خوش
و شیلبها که حواسش به سمت در اتاق بود  یهم فشرد و درحال یرا ر

 نجوا کنان گفت:
 ...«ممنونم خوبم  »
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و فرهنگ ستمال را به ر و زیم ید جا  یصندل یپرت کرد ،خودش را ر
با لبخند و یداد و شت،  الیلم داده و خ شیلبها یکه ر رفتن هم ندا

 گفت:
 «...!؟  یصحبت کن یتون یم »
رو داد، نگاهش را از در بسته گرفت و را با آب دهانش ف جانشیه سویگ

 جواب داد: دیلرز یم یکه قدر ییبا صدا
و گرم کردند  شیبله.... الهه خانوم رفتند پ » بزرگم و سارشاون ر مادر

» .... 
 یافتاد و لبخند شیها طنتیکبوتر نامه رسااان و شاا ادیبه  فرهنگ

 شد..... شیمهمان لب ها گرید
ست ش ینیب ی غهیبه ت ید خورد  افکارش تاب انی،جمله ها م دیاش ک
بان ب دایپ یمجال یول ب اوردینکرد تا آنها را به ز ه و در اتاق با چند ضاار
باز و  ی ر از پ یبا لحن سااتادیدر ا یاز کارگران در آسااتانه  یکیکوتاه 
 چشمانش را در حدقه چرخاند ، گفت: جانیه
قا مهندس دسااتت طال ....! دسااتگاه ع »  نیعپلنگ کار افتاد!  نیآ

دستگاه که بچه ها دارن  یکیکنه .... فقط مونده اون  یساعت کار م
وشاانش م ن کار ها فقط بلد ریتعم نیگفتم ا یکنن .... به حاج یر

و بگ یپول ب بون ر قا مهندس باز م نیها و گره ا رنیز  یکار به دست آ
 ....« ریشه و الغ
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 یها یپر حرف انیکه دلش پشاات خط جا مانده بود ، به م فرهنگ
 چاپ خانه آمد. یسرکارگر ها

قا محتشم دستتون درد نکنه ،شما هم خسته نباش » از تلفنم  بعد د،یآ
 ....«خدمتتون  امیم
قا  از آفتاب یکه رد دیکشاا انشیعر مهیبه ساار ن یمحتشاام دساات آ

و یسوختگ  فیمسلسل وار رد یآن جا مانده بود ....! چشم چشم یر
 کیبه قدر  یسات ، ولهم کنارش گذاشات در را ب یدیکرد به ببخشا

باره در را باز کرد و تندو شتاب زده جمله ها  را قطار کرد : شینفس دو
قا مهندس وقت ناهاره ... قابل بدون » ما  یساار ساافره  انیب دیآ

دوغ  دیاریب فیمونن تا شما تشر یگفتند منتظر م یکارگرها، بچه ها
 ....« هیهم هست ،خونگ

قا مح یها یکالفه ار پر حرف فرهنک مد آ شیجمله ها انیتشم به مآ
 ، پر عجله جواب داد:

شم، خدمت م » سم ،ول یبله چ ش دیاگه اجازه بد یر ه تلفنم تموم ب
»!.... 
قا ش آ شم باز هم ببخ سرش  فیرا رد شیها دیمحت شت  کرد و در را پ

 بست ....
قطره  او یمردانه  یصدا یکه شنونده پشت خط بود دلش برا سویگ

 یکوچک در دلش افتتاح ....! دلش م یا اچهیقطره آب شااد و در
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ساعت ها او حرف بزند تا ا ست  شود  ییایبه در اچهیدر نیخوا مبدل 
! .... 

دو  که با یو در حال دیخسااته اش کشاا یبه پلک ها یدساات فرهنگ
 داد ،گفت: یآن را فشار م یانگشت شصت و اشاره گوشه ها

م از دون یم سااویچاپ خونه بود ، گ یاز کارگر ها یکی...  دیببخشاا »
 یول میبا هم حرف بزن یواشکی یطور نیا ستیدرست ن ینظر اخالق

جز الهه به ذهنم  یشااد .... راه رهیهام به منطر و عقلم چ ینگران
 ...!« دینرس

تامل کرد ،به قدر  یقدر دیجمله اش که رساا یجا نیبه ا فرهنگ
 هی یذهنش را نظم دهد و مثل ساانگها ینفس ،تا جمله ها کی

،  کرد نیانداخت و ساابک و ساانگ نییقل دوقل جمله هارا باال و پا
 را انتخاب کرد و محکم اما شمرده ،گفت: نشیعاقبت ساده تر

ساده م نیا یول میدونم قبال با هم حرف زد یسومیگ » بون   یبار به ز
زومه که خانوم خونم باشاا و  هیدلم ،  ی،بانو یگم ....آر  هیهمساافر ر

 «همراه.....
و یطشش ها ریخط در گ یساوآن  ساویگ  ایقلبش بود ، فرهنگ از ر
زو ها یداد ... کشاات یوصاال م یگفت و عده  یاو م یها  یرا م شیآر
و شی، لبها دیرس یکه نرم نرمک به سر منزل مقصود م دید هم  یرا ر

 یدانساات چه جواب یبماند ونم ریاساا شیلبها انیفشاارد تا لبخند م
 ندهد! ییایح یب یبدهد که بو
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شحال صال  یرا که نم شیخو شکر کردن هم ا شان دهد ! ت ست ن توان
شت ! از حس عم سبت ندا  یاحساسش جار یرگها انیکه م یقیمنا

از  یبزند ...! م*س*تاصاال حجم یتوانساات حرف یبود هم که نم
 نگفت.... چیو ه ختیر شینفس ها انیسکوت م
شانیب سکوت و یطوالن ن شد ! فرهنگ کف دستش را ر  یو کش دار 

ر داد ، مگونه اش پ دانساات دلش با  یهن کرد و آن را تا چانه اش سااُ
ود دلش قرص ش یبله بود تا چهار گوشه  کیاوست و فقط در به در 

ها قدم  مه کردو  یمحکم تر یو  بردارد .....نوازش وار اساام اورا زمز
 گفت:

 ....«دنیاشاره از من به سر دو کی... !از توبه  سویگ »
 خط بود ،که به ناگاه در ات یچهار دونگ حواسش آن سو فرهنگ

 [۲۱:۲۲ ۲۱.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
س گریباز شد و بار د اق قا محتشم سرا داخل  پر از خنده ییبا لبها مهیآ

 شد ، گفت:
قا مهندس مژده گون » شه .... اون  یآ ستگاه هم یکیبده مبارک با  د

ست ش یکه د شش ک چه ها ب دیومدیراه افتاد ... پس چرا ن دیدیسر گو
و پهن کردن   ....«سفره ر

شمان ر فرهنگ سر ن یو دکمه ا زیبه چ شم و  قا محت سش  مهیآ طا
 دیکشاا یبد قواره اش را به رخ م یکه دندان ها یشااد ،لبخند  رهیخ
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س شتش را انحنا بلیو صدا ییپر پ و به باال داده بود ،با  پشت  سویگ یر
و به د قا محتشم شد و ر  .ستادیا واریبه آ

قا » شاام برو به کارت  یمهندس مبارک باشااه .... مزاحمت نم یآ
 .«برس ،مواظب خودت باش 

را بسات و نفس حبس شاده اش دانه به دانه  شیچشام ها فرهنگ
صدک به پرواز در آمد، دلش م ش ییایدر انیمثل گل قا  وآرامش یاز خو

شم که همچنان منتظر او ا قا محت وبه آ ش ستادهیشناور بود ،ر ده و بود 
 ،از ته دل زمزمه کرد: دیخند یصدا م یکه ب یبا چشمان

واست ،خوش خبر باش نیبد»  ...«یمژده گر جان فشانم ر
 [۰۵:۱۸ ۲۵.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

ب مبارک سبت و ساده دل بود، که با منا شم  قا محت شه،تکه کالم آ  یبا
ها له  قت دادن خبر خوش ،آن را اول جم به و بت  ناساا  یم شیم

شر ا صال عا شت وا شد که خ ینفر نیاول شهیبود که هم نیگذا بر با
 دهد. یرا م یخوش
شمان یتیتک ب وحاال شد یراکه م یرا که فرهنگ گفته بود و چ ،  دیرخ
 کرد! یخودش نوشته و ِبر و ِبر او را تماشا م یخوش خبر یبه پا

و یبیحس و حال غر فرهنگ باد و قدم  یداشاات ،مثل راه رفتن ر
به همان ساابک ها ....  بال ابر  با لبخند یو نرم یزدن بر  که  ی...!

و لشیحال خوشش بود ،موبا تیحکا آن  یُسر دادو به لبه  زیم یرا ر
و یزد و با دستها هیتک  اش ،گفت: نهیس یقالب شده ر
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 «تلفنم تموم بشه ....!؟ یمرد مومن گذاشت »
 ادامه داد:محترمانه با سر به در اشاره کرد و  سشس

بونت هم یخسااته نباشاا » دا خ دی، به ام رهیخ شااهی،قدمت مثل ز
و به موقع تحو اهار ن ریببر فی...!شااما تشاار میدیم لیساافارش ها ر

وم ستام ر  سفرتون یلقمه تو هیخدمتتون و امیشورم وم یمن هم د
 «شم. یم کیشر
قا وقتش از ساار ندامت و عذر  یمحتشاام به خاطر حضااور وقت و ب آ

وبر  یخواه س یآمد،کف دستش را ر شرمنده ا دیسرش کش یطا  یو 
لب گفت . فرهنگ هم با حفظ همن لبخند نرم ، پشاات به او  ریز

دو رگه  یکنج دفتر برود ، اما با صدا یبهداشت سیشد تا به سمت سرو
قا محتشم د سروبرگشت و خ یبه آن یو پر خط و خش  دکهیرا پشت سر آ

 سرو گردن از او بلند تر بود . کیقامتش 
سش بودوابروها نیاول تعحب و فیظر ینیبا چ شیح به  یانشیپ یر

به همان رنگ از او  یو کت وشاالوار یمشااک راهنیباال پرواز کرد...! پ
س ینقطه  کی شت  ست همانند رنگ اهیدر ر که د یساخته بود، در

 ....!کیو تار اهیس ینقطه  کیکرد!  یذهنش از اوتصور م
قا محتشم را پس زد ،او را به ب یب خسرو هل داد  رونیادبانه با َپر دست آ

 داد ،گفت: یرا تاب شیو در را پشت سرش بست ،صدا
 «....!؟یخوا یبرادر زن گرام مهمون نا خونده نم سالم»
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بدو  یداشاات ،حس ها یزیلحن تند وت یاش ساااده بود ول جمله
 جواب داد: رکانهیشد،ز شیابروها انیم یاش گره ا یمنف
 بیناخونده اش ،حب یباشااه و چه نباشااه! حت زیمهمون چه عز »

 «طرفها...!؟ نیخداست .....سالم از ا
شت ، داخل حفره  کیانگشت کوچکش را همان که  خسرو بند ندا

اش  یذات یخاراند با خونسرد یکه آن را م یگوشش فرو برد و در حال ی
 گفت:

قا» ه یتر زمیدونم چه ه یمهندس! نم آ که از همون ب ت فروختم 
 یم دایمثل من پ یاومد ! ؟ کجا داماد یاولش هم ازمن خوشات نم

و پر و ی!؟ که دساات و دل باز و الرج باشااه !؟ کارت بانک یکن  زنش ر
بچه از  هیمدام شااارژ کنه واز حر مساالم خودش که داشااتن  مونیپ

 !«نازاش بگذره  نگوشت و پوست خودشه به خاطر ز
خ فرهنگ سر شمان  از  ییایدر در شیشد .مردمک ها رهیاو خ به چ

!  بود دهیند شااانیپر نقدریخون شااناور بودند ،خساارو را تا به حال ا
او  ی....!و با صدایداد ونه آشت یصلح م یپرده اش نه بو یب یحرفها

 او برگشت: ی رهیت ینگاهش به سمت لبها ریمس
به اون نقل ندارم که تا اساام خواهر من کنار  یو کار میبگذر حاال»

 ی....!حساب کتابش بمونه واسه  یاسمت نشست طاقچه باال گذاشت
و م یجا دو،دوتا چهارتا نیبعد ، ا ن اومدم ا کنم که از  زونیذهنم ر

و بهم حروم کرده  شبید  ..!«خواب ر
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 یآن جا یمورب گوشااه  نیکرد ،چند چ کیرا بار شیها چشاام
شت دو دوتا چهار تا نیقی گرید گرفت ، حاال سرو  یدا  سرش کیخ

به فتنه و بلوا...! حدس نا گفته  گرشیبه شار وصال اسات و سار د
 رایمبه س شیشک ناگفته ها یهم سخت نبود و ب یلیخسرو خ یها

 شد .... یم یو مرگ او منته
ض افکار آرام  یبود را پس زد و با لحن یرا که پراز امواج منف شیضد و نق

 :دیکه پر از طعنه بود پرس
شما بگو ... من کجا » سر خان  شما قرار  یدو دوتا چهارتا نیا یخ

 «گرفتم که خودمم خبر ندارم...!؟
وت خسارو وا هیبودکه منتظر  یبار  هیجرقه تا منفجر شاود ! به کمرش ز
ستها یداد قدر شد و د و شیخم  صله ر ستون کرد ُبراق  زیم یرا با فا

 :شد ، گفت رهیبود خ ستادهیا زیم یکه آن سو به چشمان فرهنگ
سته که م » دارد از آن بترس که سر  یو هو یاز آن نترس که ها گنیرا

و م یبه تو دارد .ک کرد بچه مثبت حاج رضااا ساارش به  یفکرش ر
سم یآخور شه ....!  و از کجا م رایبند با ....!؟ چند وقت یشناخت یر

ش ی...!؟ چه جور یباهاش بود شنا   کی شبی...!؟ د دیدبا هم آ
بع تو  یشدم. اون هم برا می،ج نیس یگاهآ یاداره  یساعت و ر

وحم ازش خبر نداشاات . ب رایمرگ ساام اون  یحرفها نیکه من ر
گاه  یکه عادت نداشات جواب بده و فقط ساوال م یسارگرد عنر آ

و هم شن یوقت دیپرس از تعجب چهار شاخ موندنم ! ا ن  دمیاسم تو ر
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گردم .باهاش حال  یبر م نشیهم از بهشاات زهرا و از مراساام تدف
و وسط کش ینوش جونت چرا پا یکرد  «....!؟یدیمن ر

رفت نرم نرمک فوران کند غالب  یکه م یکرد به خشم یسع فرهنگ
شت  یشود ، حرفها شوب کرد . انگ سرو دلش را آ شمئز کننده خ م
 یانرا سرو سام شیو جمله ها دیاش کش ینیب ی غهیت یواشاره اش را ر

 آن حذف کرد ، جواب داد: انیرا از م سویداد و گ
پات وسااطه ... ! دومًا ، کافر همه را  یچه نخوا یاوالً ... چه بخوا »

و بفهم! من ه شیبه ک ر و ساارِّ  چیخود داند ،حرف دهنت ر
با  یسااَ

 داماد محبوب ح دمیفهم یخانوم نداشتم ، وقت نیا
 [۰۵:۱۸ ۲۵.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 نیخواهرم شدم و رفتم با ا یرضا شلوارش دوتا شده ! نگران زندگ اج

جن ل یما تا کجا ها تو یداماد نمونه  نمیخانوم صااحبت کنم تا بب
شدم و به پل میخبر موند یفرو رفته و ما ب  سی! و با جنازه اش مواجه 
 ....« نیخبردادم ، هم

سرو شلوارش گرفت و با  زیاز م خ ستش را پر  صله گرفت دو د  کیفا
ش سرد دیحرکت آن را باال ک شاند و اما  شیجمله ها انیرا م ی، خون ن

 آخته، گفت: ریشمش ی غهیو برنده مثل ت زیت
مت بود » قد یپس نگران خواهر گرا بل ت قا ...! حس و  رهی.... ! 

و درک م ستم ... کنم من هم نگران مهن یحالت ر  هیچند وقت هیاز ه
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شه و از اتاقش ب یکه تو گفت ظاهراً  ی.... ! مامانم م ادینم رونیخود
و ر یآب پاک و دستش و گفت یختیر  ...! « شیخواه یکه نم یر
و  به سمتش هدف گرفت کانیپ رهیانگشت اشاره اش را مثل ت خسرو

مان لحن ت که آن سااو زیبا ه نگ  به فره و   رهیخ زیم یو بّران ر
 کرد ، گفت: ینگاهش م

و خواهر  نیکنم .... اول ، ا یدو سه م کیحاال من برات  » تخم َلر ر
و م یو گرام تو، تو ریعز خوان  یدهن ها شااکساات و گفت مهناز ر
ب یبرا  یکنن ! پس مرد باش و پا یشااون خواسااتگار یشااازده قال

بون خوش  سفر برگشت با ز ضا که از  حرف خواهرت بمون ، حاج ر
وزگ یخواستگار ایب و س ارمهناز وگرنه ر  کنم ... یم اهیخواهرت ر

شه...! که م دیاز خانواده نبا یاحد رایسم ی، از ماجرا دوماً   یخبر دار ب
دونم  یخانوم خوب دسااتمه و م زیقلر حاج رضااا و مهرانگ یدون
و موجه جلوه بدم ! و اون وقت ز کاریچ وزگا یرکیز ریکنم تا خودم ر ر ر

س و  و بب یکنم ، جور یم اهیخواهرت ر شما خنده هاش ر و  دینیکه 
 .....! وهاش ر هیمن گر
 سااتور ریز یبدون ، دسات برادر گرامت ، بدجور یدون یاگه نم ساوماً 
تو هیمنه!  ا تهش آخر ت میازش دارم، بزنم به س یونیلیهشت صد م یآ

َشر َخر ...  یمبلغ هی هیو فقط کاف رمیم از چک کسر کنم و بدم دست 
وزگار خواهر عز یجور نیا  ...«اههیس زتیبازم ر
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ستها فرهنگ شت کرد .... تو شید رد ک یم یکه باز ینیهر زم یرا م
سرو بود .....بختک و یبازهم ُبرد با خ س یکه ر و  چنبره زده اهیرنگ 

 . دیرس یم یاهیهر جمله اش به س یانتها
بانش را به کامش دوخته بودند که توان حرف زدن نداشاات  ییگو ز

با سااکوت او جرات ب را دور زد و  زیگرفت ، م یشااتری....! خساارو 
وبرو و ستادیا شیر شتانش نرم ر ض یشانه  ی، با نوک انگ به او چند  ر
 کوتاه زد و فاتحانه ادامه داد: ی
هت واکه خاطر خ دهید یما از تو بچه مثبت چ یآبج نیدونم ا ینم »

ستگار رد سش خوا از  یکیکنم  یم فیشده ....!؟ وگرنه لب تر کنه وا
 !«ادیبهتر.... ! فعال عزت ز یکی

و نیخسروا اق از ات یخدا حافظ یو ب دیپا چرخ یپاشنه  یرا گفت و ر
 خارج شد .

**** 
 [۲۳:۵۶ ۲۵.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
گاه یاداره  یراهرو ثل نوار یآ ها لیدراز بود و طو یم  ی....! ودر 
و به آن باز م یمتعدد آن  یراهروها انیم یبیشاادو سااکوت غر یر
 ییکفش آوا یَتر َتر پاشنه ها یکرد ! آن چنان که صدا یم یولگرد
ساند ....ا یبه گوش م کنواختی یتمیبا ر س یسرد نیر رگرد تا اتاق 

 هم رخنه کرده بود ....! شیها رکت یکش آمده و البه ال
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شان از م یها هیال شان ک بور ع یافق یپرده کرکره  یپره ها انینور ک
وا و هیکرده و ز تاق، ساارگرد نیزم یدار ر  یشااناور بودند ... مالک ا

ش سه گو صورت  ساله بود که  شت با پ یچهل و چند  لند و ب یشانیدا
باز ها برا یمرتب و موها اریبساا شیر  یپا م شیکوتاه شااده ... ساار

بان م وبه ا یو گاه دندیکوب ناب هم چشاام ج یگفتند و گاه یبله قر
 بستند . یم ششیسرگرد به ر

 یدسااتش را جلو کیصاااف کرد ومودبانه  ییساارگرد گلو جناب
و به خانوم صابر  گفت : یدهانش گرفت و سر برداشت و ر

 ...«کردن حرف بزن  هیگر یخوام ....به جا یتازه تازه م یحرفها »
 یاغذو با دستمال ک ختیر یاشک م صورتش یگلوله به پهنا گلوله

 شیها نیف نیکه ف یآن را تند تند پاک کردو در حال یمچاله شااده ا
 گفت: شیها هیگر انیبه راه بود م

بود ! ؟به خدا من  یتازه ، تازه ام کدوم گور یسرگرد حرفها جناب»
و در حد  یخانوم شااکر شاناختم ! اگه اصارار داشاتم  یهمکار م هیر

سه امر خ نمشیبب سه خواهر زادم ازش  یبود و م ری،فقط وا ستم وا خوا
 ....!«م ش یثواب کنم کباب م امیدونستم م یکنم چه م یخواستگار

و یصابر خانوم ست ر و به باال  دیکوب شیپا یبا کف د سرش را ر و 
 کنان ادامه داد: هیگرفت ،مو



wWw.JustRoman.iR  510 

 

 وده وب ریخ تمیثابت کنم ن یخدا ، منه گردن شکسته چه جور یا »
ها تو تک و تن کرده  ریگ کیتراف یاتوب*و*س و تو یاون شاااب 

 «بودم.!؟
نوک خودکارش را چند  ل،یدل یب یها هیزجه مو نیکالفه از ا ساارگرد

و صدا دیکوب زیم یبار محکم ر و یو  سکوت ر  یلبها یِتپ ِتپ آن 
 شد : یخانوم صابر

!به دیرفت یثابت نشااده که شااما به عزا دار یمن هنوز جرم خواهر»
 ....«ادیدستمون ب یسرنخ هیتا  دیتازه بزن یکردن حرفها هیگر یجا
شک ها دییبه عالمت تا یسر ست ا رد ، را پاک ک شیتکان داد با پر د

 گفت و ادامه داد: یظیچشم غل
و ز امرزیاون خدا ب من» و از  یشناختم ، حت ینم ادیر آدرس خونه اش ر

وز قبل از فوت اون خدا ب یخانوم ساارمد ، پرسااون  امرزیگرفتم ر
و پ سون آدرس خونه اش ر  یبارعام بهم نداد و گفت م یکردم ،ول دایپر

و قرارشد که فردا بعد از ظهر زنگ بزنم و برم خونش  یخواد بره مهمون
و نشااونش بدم .به همه گفته بود  کسخواسااتم ع یم خواهر زادم ر

وغ م و بو نکرده بودم که داره در  «گه ....  یمجرده ، کف دستم ر
کرد و  زیم یرا بند لبه  شیدستها د،یکه رس شیجمله ها یاج نیا به

گاهش را م جد یچهره  انین به و  جذ داد ،  یساارگرد چرخ یپر 
 گفت:
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ست م به» سر  کیتراف یگم تو یجان بچه هام دارم را شد  موندم ، ن
سم وقت س یوقت بر ش دمی، د دمیهم که ر و  سهیپل نیمحوطه پر ما

و د یدختر خانوم سرمد سویگ نم شد وم سیپل نیکه سوار ماش دمیر
شده بود ! فکر  شیاز ترس پا پ شمام چهار تا  شتم ، از تعجب چ نذا

شه ! ا ریماجرا گ نیا یهم پاش تو سویکردم گ ینم وزها تو نیبا  یر
 نیرسه ا یم یسرش به دختر خانوم سرمد هیاداره تمام پچ و واپچ ها 

و د  ...«هرا گفتم به اون همکارتون که اومده بود بهشت ز روزیها ر
و شیابرو ها سارگرد شت  زیم یرا در هم تاب داد ، خودکارش را ر گذا
 :دیمحکم پرس یبالحن

ست منه و د ریپرونده ز نیهمکار ما ....!؟ ا کدوم» س روزید  از بچه یک
گاه یها  یی...ازش کارت شناسادیحرف زد یاون جا نبود ! شما با ک یآ

 «...!؟دینخواست
شد ودستشاچگ یصابر خانوم رو س یرا ب شیجمله ها یدست پاچه 

 سامان کرد:
فت پل » هام خودش گ چه  جان ب ...! آخر مراساام بود  ساااهیبه 

شت م سه  ی،اتوب*و*س دا سم وا شتم بهش بر رفت ومن عجله دا
سا ادمی نیهم شنا پاپیبخوام و ا ییرفت ازش کارت  د و ش چمینقدر

سر هم از اتوب*و*س جا موندم  شدم با سوال کرد که آخر  و مجبور 
شتباه کردم ،وقت یمترو برگردم. م ش یدونم ا ار از کار شدم که ک مونیپ
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شته بود . تو شوهرم کل یگذ دعوام کرد ، که چرا با هر کس و  یخونه 
 «زنم. یشناسم حرف م یکه نم یناکس

 گفت: یرمترو با لحن ن دیبلندش کش یشانیبه پ یکالفه دست سرگرد
 ....«چهره اش خاطرتون مونده  »
تاب بودم و نور م*س*تق یلیخ » ف به آ و   مینه ......!چون من ر
و کم کرد ه بود ،فقط  دمید ش هیقد بلند بود  ادمهیر شلوار م  یککت و

فتاب نکیع هیتنش بود و   «بزرگ هم داشت ،از اون گرونا.....! یآ
ه ک ی.... خود کارش را برداشت و در حال دیکش یپوف کش دار سرگرد

و و شیکاغذ پ یر  کرد گفت: یداشت م ادی یزیچ شیر
 دیشااز تهران خارج ن یتا اطالع ثانو ی، ول دیببر فیتشار دیتون یم »
 ...«جا  نیا دیایباشه بازم ب ازین دیشا

ظر منت ییبه پرواز در آمد و گو یخانوم صابر یحبس شده  یها نفس
 رفت . رونیبرخاست و ب شیاز جا زی،تند و تجمله بود  نیهم
 [۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ست ست که وقت یقیچاه عم صالیا  یوش یبه داخلش پرتاب م یا

به  یو حس ها یافکار منطق بت ل ماند و حس  یچاه جا م یخو
 شود ....! یته چاه م یبد خوش و ّخرم همراهت راه یها

چند  تییو م*س*تمر ! طول و عرچ سااو یمنطق یاز فکر ناتوان
ته را بر م یاش را گز م یمتر باز راه رف و یکرد و  مرز  یگشااات ..ر
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 گرید وساامت سااو،یسااو دلش بود و گ کیبود ، سااتادهیا یفیبالتکل
 کرد. یپدرش را هم م ماریمراعات قلب ب دیخانواده اش ....با

و یاز راه رفتن ب خسته  تخت نشست و چشمانش را یلبه  یحاصل ر
و سرو تمام راهها را به ر شرد،خ سته بود و افکار ب شیبرهم ف رو س یب

سو ست م یکه م ییسامانش از هر  س یرفت باز هم به بن ب ....  دیر
و ییگو به  یر گام درد یقدم م غیت یل با هر  که   انیم ریعم یزد 

 گرفت .... یم یدلش جا
 شیموها انیدسااتش را مهر دو  یپنجه ها یساار درگم نیاز ا کالفه

و به باال زمزمه وار گفت: برداشت و ر برد و سر  فرو
سرو بختک زندگ نیرب العالم ای » رام شده و ب میبه دادم برس .... خ

 ....« شینه راه پس گذاشته و نه راه پ
بش افکار ب انیم صدا یشش و سامانش ،در با  سرو  یتقه  یسرو 

اش را به داخل  یتشل گردو کلیخانوم ه زیباز شااد، مهرانگ یکوتاه
سو سط  و به فرهنگ که و شاند و ر بود،  ادهستیا فیبالتکل تشییک

 گفت:
شت » سفر برگ وز از  س هیتا  نییپا ایب میمادر بعد از ده ر شات  ریدل  تما
و هشاات متر جا ....!؟ در  یساا نیا یتو یدیهمش چش هیچ م،یکن

 هی،  یخواساات یم اینمازش تموم شااد منتظرته، گو یضاامن حاج
و بهمون بگ یمطلب  ....!« یر
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،  شیمطلب نبود و هزاران حرف نگفته داشاات ....!نفس ها کی
س نیسنگ سر نهیو کش دار از  شد ...  جنباند و کوتاه  یاش خارج 

 جواب داد:
 ....« امیمنم ا ن م د،یچشم..... شما بر »

 شد .... یگفت و راه یخانوم که رفت او هم بسم اله زیمهرانگ
*** 
و یتابستان یقرار ها یشان مثل همه  یانوادگخ ی جلسه ت تخ یر
بر پا شااد ... حاج رضااا صاادر تخت نشااساات و  اطیکنج ح یچوب

فاصااله فرزانه و فرامرز و الهه  یخانوم هم کنارش .... با کم زیمهرانگ
 نشسته بودند....

 یبرداشت و به دهان بردو پشت چشم یدرشت یاقوتیحبه انگور  فرزانه
 کرد ،گفت: کیالهه بار یبرا
بر ص کمیاگه  اد،یاتوبان کرجه و داره م یبه خسرو هم زنگ زدم ، تو »
 ....«کرد  یشرکت م یخانوادگ یجلسه  نیا یاونم تو یکرد یم

سم سرو نظم ذهنش را بهم ر ا افکارش را پخش و  یدانه ها ختیخ
 یمراعات حال او را م دیبه پدرش نگاه کرد با یچشاام ریپال کرد .... ز

سته و رفته م شیرفهاکرد و ح ش س یرا  جمله  ریعم یگفت بعد از نف
را اول صااف  شیها نیکرد و بهتر نیدساات چ وهیرا مثل م شیها

شت ز شم به دهان او دوخته بودند  اآنه یریخ ینگاهها ریگذا که چ
و  ییبا صدا  حاج رضا گفت: هینرم ر
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شر ا شهیمن هم » سه ها نیعا وقت  چیبودم و ه یخانوادگ یجل
وز یفکر نم  ینم ینیقدر سااخت باشااه ! مقدمه چ نیبرام ا یکردم ر
 یخوام با اجازه  یساار اصاال مطلب .... م رمیراساات م کیکنم و 

 .«ازدواج کنم  یشما و مامان مهر
ه ک یلشش گذاشت و در حال یگوشه  یرضا خم شد ،حبه انگور حاج

باال داد ،  یابرو یتا کی،  دیجو یآن را نرم م تاه و پر پشااتش را  کو
 فت:گ
 «....!؟ هیدختر خوشبخت ک نیمبارکا باشه باباجان ... ا »

 انیدر م یکیبود که نفس  ژنیاکس یقحط ییدهانش را فرو داد ،گو آب
کوتاه همانطور که چشاامش به  یبعد از تامل د،یرساا یم شیها هیبه ر
 بود، جواب داد: اسی یبوته 
 «گالب خانوم ....  ینوه  سویگ »

چشمانش گرد شد فرزانه هم مات ... فرامرز به  یخانوم به آن زیمهرانگ
 یالهه به خنده ا یفقط لبها دویکشاا یپوف کشاادار کیتبر یجا
 ....«مبارک باشه » پهن شد آهسته ، گفت: عیوس

و عاقبت نگاه حاج  دیهم چرخ نیلنگر انداخت ،نگاهها ب سگوت
و  فرهنگ نشست و سکوت را هم شکست ، گفت: یرضا ر

باجان مساائله  » و نمهیعمر زندگ هی یبا  یبیع یخوا ی.... مهناز ر
شنا دار لیفام یهمه دختر تو نینداره ا ست و آ و میو دو ست ر  ید

...دختر عمه هات هم هستند ...  یشنو ینه نم یهر کدومش بذار
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ست، ول ییدختر دا و خط  یدور نوه  یکوچکت هم ه گالب خانوم ر
رده پشت نک ییباشه ها و خدا یبد ختراسغفرالله د نکهیبکش .... نه ا
و که م نیباشه ... ا ینجابتش حرف و هم برات م یر گم  یگم علتش ر

سا نی.... ا سه ماهه که هم شدند ،ول ی هیخانواده دو  تا به حال  یما 
و باز نکرده نه عمو نه دا هی شون ر نه عمه و خاله .... راه  یینفر در خون

و عز  پسر داره که رفته خارج هیگه  یم نومکنه ! گالب خا یم زیدور آدم ر
شده ب هیتا به حال  یول سم نیبار ن شون ا سرش بب یحرفها  هیره و از پ

همه سااال بره  نیا یشااه کساا یکنه ....مگه م فیخاطره ازش تعر
 ...!«به خانواده اش سر بزنه  ادیبار ن هیخارج و 
 به الهه انداخت و ادامه داد: ینگاه یچشم ریز سشس

صلت با » شن ....  دیخانواده ها وقت و سنگ و هم تراز هم با هم 
 ی لهیقب هیما  لیکنه ،فام ریمغرب ساا یکیمشاارق نباشااه و  یکی

س کهیکوچ و داره، وقت عرو سوم خودش ر سم و ر فرامرز  یکه آداب و ر
و مادرت  دم،یشن ادیز ثیحرف و حد شه که به دل پدر دلم به تو خو

 ....«یایراه ب
س ی، ب ختیر یرو مف هیبه ال هیال رق که در حال غ یصدا .....! مثل ک

 شود ! چشمان به ا یاعماق آب گم م انیدر م شیشدن باشد و صدا
 [۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یایدرهم فرزانه گو یو سااگرمه ها یمامان مهر ینشااسااته  خم

 انیرا م راهنشیپ یافتاده گوشااه  یحالشااان بود ... الهه با ساار
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شتانش م س شیپا کی یچالند.... فرامرز زانو یانگ اال آورده و ب نهیرا تا 
به آن تک به نقطه ا هیآرنجش را   ینامعلوم یداده بود .... و نگاهش 

 بود . رهیخ
برد . خب حاال وقت  نییاش را باال و پا نهیساا قشیعم یها نفس

سته اش بود و با یبه پا ستادنیا بر را  فرهاد کوه کن ی شهیت دیخوا
برداشاات و با صاادا یداشاات و کفش مجنون به پا م یم  ییکرد، ساار

 محکم گفت:
و  نیینداختم پا یبود سرم و م یحاج رضا .... اگه در نجابتش حرف »
بد یم گه در  بازم م یمادر و مادر بزرگش حرف یگفتم چشاام ا  یبود 

شم ول ضا دل ا یگفتم چ و  هلیشه ، قب یسرش نم زهایچ نیحاج ر
 «شناسه !  یرسم و رسوم هم نم

ه اشاره کرد وادام سویگ یبرخاست و با دست به سمت خانه  شیجا از
 داد:
که تو نیمن ا » و  نه  یدختر ر ندگ یخو وبرو ز نه م یم یر خوام  یک

 تمساایهم ن ایشاام وکوتاه ب یمحکم قانع م لیدل کی.... فقط با 
»!.... 
 م ....ه نیو نگاهها ب دیچرخ یها م نهیس یتو نفس

لب گز زیمهرانگ فت:  دیخانوم  نده گ تاه و هشااادار ده و کو
 «فرهنگ....!»
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ضا چ حاج  یچشمش نشست ودرحال یو مورب گوشه  ریعم ینیر
و و به همسرش  یکه نگاهش به ر فرهنگ ثابت بود ،کف دستش را ر

 گرفت :
گه نم خانوم» نه..م و بز بده حرفش ر جازه  چطور محکم  ینیب یا

وبروم ا  ....!«ستادهیر
ش را قلب یریباباجان اول آن نبود مثل ت گریساارد پدرش که د لحن

با صدا یدینشانه گرفت شرمنده ببخش حاج رضا  یگفت ، نشست و
برداشت:  سر

ضا به ا دیکه با یاون » شه تا ر صلت بد نیقانع ب ست میو نه تو  میما ه
قا و  که من اریمحکم ب لیدل هیاز عالقه  ریمهندس شااما به غ ی.... آ

گم مهناز  ی...من نممیشاانو یبگو م یاگه دار م،یدرت قانع بشااما
و بگ درساات دساات  یهمه حر انتخاب دار نیا ریخواهر خساارو ر

شت و یگذا شون معلوم ن یخانواده ا هی یر سب صل ون خدا  و ستیکه ا
 «ندارند....! یشیقوم وخو چیدونه چرا ه یم

سمت الهه چرخ سشس شه  ریکه همچنان درگ دینگاهش به   یگو
 رنگش بود و ادامه داد: یآب راهنیپ
با اصل و نسبش بود  یبه خاطر خانواده  میاگه به الهه هم رضا داد »

 سااتندیهم تراز هم ن ی.....!هرچند که خانواده هامون از نظر فرهنگ
».... 
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ضا  حاج ر با طعنه حرفش به الهه ب انیدرم یکیبود و  دانیتاز م کهیر
و اشکش قل یگشت که حاال گلوله ها یم ر گونه اش سُ  یقل کنان ر
 شد .... یچانه اش محو م انیم ییخورد و جا یم

 یمچاله ا یهمسرش خم شد دستمال کاغذ یکالفه از اشکها فرامرز
سو بیاز ج ش چییشلوارش در آورد و همراه  ست الهه  نیما به کف د

سرش را ب ر داد ،  ا ج شیموها انیاش م ینیگوش او فرو برد و ب خیسُ
 وار زمزمه کرد:گرفت و پچ پچ 

و در م گنیبهت م یزیچ هی...! ایبهت گفتم ن » شکت ر ....  ارنیو ا
 .....«امیم گهیساعت د هیپاشو برو خونه منم 

شم زیمهرانگ شت چ و کیبار یخانوم پ  یپاها یکرد و پر چادرش را ر
 دلخور گفت: یتشلش انداخت و با لحن

 یگلوله گلوله اشااک م ینزد که دار یحرف یوا.... الهه جون حاج »
و  کمیج دمیشن یشوهرم م ی.... من صد تا حرف از خانواده  یزیر

 ...!«اومد  یدر نم
ش اوردیتاب ن گرید الهه شال یگفت و چنگ یدیببخ ش که به مانتو و 
و سته  یر ش ختهیتخت آو یچوب ید فت و لب گ ریز یدیبود زد ببخ

شم گر ا ب اطی..در حشد . یراه یکوتاه یبا خداحافظ انیبا همان چ
 بسته شد . و نگاهها بازهم به سمت فرهنگ برگشت .... یتق یصدا
س گرید حاال صدا ها حبس  بود بلکه نفس ها هم جرات  نهینه تنها 

سکوت جا پا رونیب شتند ... ! و شیآمدن ندا شد و ر ا لبه یسفت 
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ست .... فرزانه که گو ش و  اوردین تاب گریمنتظر رفتن الهه بود ، د یین
 ملتمس گفت: یسکوت را شکست و با لحن

شتباه کردم م یحاج » ناز و مه شنهادیمن بودم که پ یدونم ول ی.... ا
و دادم و اونها به خ دل فرهنگه  یخواسااته  نیا نکهیا الیفرهنگ ر

و و پ یر خدا من ر و   یخانواده  شیحرف من حساااب کردن تو ر
وکه خساارو چق دیدون ی.... م دیاعتبار نکن یشااوهرم ب  مهناز یدر ر

وزها ناه نیحساسه .... ا شدن  نیخانوم و مهناز باهام سرو سنگ دیر
 «،خسرو از اونها بدتر ... 

ستها فرهنگ شت کرد جنان که درد شید ستش  انیم یرا م کف د
و به فرزانه شد : دیچیپ  و ر
چرا ساارخود به  یو احترامت واجب.... ول یخواهر من بزرگ تر »
صم یجا ..!؟ . یکرد یسوال از من م هی دی.... !؟ نبا یگرفت میمن ت
چرا ....!؟یهمه به خسرو باج بد نیا بتیبه خاطر ع یخوا یم یتا ک

و فرو برد  «برف...!؟ یتو یمثل کبک سرت ر
ضا چرخ دیرنگ از رخش پر فرزانه سمت حاج ر ،  دیو نگاههاش به 
 نرم تر جواب داد: یبا لحن

و نش ستیا ن موضوع بحث ما خسرو ن »  ....!« چونیپس حرف ر
ضا از جا » ست در حال شیحاج ر رفت  یم نییکه از تخت پا یبرخا

 گفت :
 «بخوام .  رمیشد .... من م یخب انگار دعوا خواهر برادر »
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پا م شیها ییکه دمشا یدر حال سااشس به  وبرو یرا   فرهنگ یکرد ر
 و ادامه داد: ستادیا
و بکن ...  » شتبان ایتو هم خوب فکر هات ر  ما ... یخانواده ات و پ
 یه کف نیکن ، بب نیوخوب ساابک و ساانگ نیدلت ...! بنشاا ای

 ...« ریبگ میتره .... و بعد تصم نیکدومش سنگ
و یرضا نگاهش را از سر فرو افتاده  حاج  فرهنگ گرفت و ر
 [۰۶:۲۹ ۲۷.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 فرامرزشد ، گفت: به
شو برو ... » و تک و تنها تو  هی تو هم پا سش ر شب  یمرد نامو دل 
 ....«کنه  ینم یراه

جانانه به  یخانوم هم با چشاام غره ا زیرضااا که رفت مهرانگ حاج
سرش راه شت  سرش را ب یفرهنگ پ  خیشد .... فرامرز وقت رفتن 

 گوش فرهنگ فرو برد و آهسته و نرم پچ پج وار ،گفت:
دلت ، همون  یرو پب یشاانو یداداش مبارکت باشااه ....از من م »
 .«که من کردم  یکار

ند بل ییخانه بود با صاادا وانیکه ساارش به ساامت ا یدرحال سااشس
 ....«کن  یهم خدا حافظ یمامان من رفتم از حاج» گفت:

پا جهینت یب یخانوادگ ی جلسااه ل مث کی... و هر  دیرساا انیبه 
باز سو یسر شد به سمت و  شکسته خورده با شکرش  فتند ، ر ییکه ل

 ....! یشد و فرزانه هم به دنبالش راه تشییسو یفرهنگ هم راه
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 [۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و ندیآ یشبها کش م یگاه صه ها م شیتار ها یو ر ش یغ اب و ت ندین
 خورند .... یم
 میشد گرفتن تصم یختم م سویراهها به گ یفرهنگ که همه  یبرا

سان بود و محال بود  ست بکشد ، ول سویاز گآ  دیبا زیاز هرچ شیپ ید
گفت فردا هم به  یزد و از شااوهر نامردش به او م یبا فرزانه حرف م

ضا و مامان مهر س یم یسراغ پدرش حاج ر کرد  یسشر م نهیرفت 
 د...یجنگ یدلش م یومردانه برا
شت ...! محتاطانه  یَلر فرزانه اعتماد یکه به چانه  ییو از آن جا ندا
سامان ذهنش را باال و پا یب یجمله ها  غیت ریکرد و آن را ز نییسرو 

سم سور برد ، از مرگ   قهیثو و یو دفتر خاطرات، کالنتر سوی، گ رایسان
که به  شیگفت ، حرفها شیها ینگفت... اما از خساارو نامرد چیه

س س رنقطه و  و دیخط ر ستش را  یلبه  ی، ر ست ،کف د ش تخت ن
با نفس عم یور و  یقیصورتش پهن کرد و آن را تا چانه اش ُسر داد ، ر

 ،گفت: ختیر یتخت نشسته و مسلسل وار اشک م نییبه فرزانه که پا
و بهت نگفتم که بنشاا نیخواهر من ... ا » ...  یکن هیو گر ینیها ر

داشته  یا غهیکه زن ص ی!بدون هیشوهرت چه آدم ادی!گفتم تا دستت ب
سرو هزار تا خالف داره که ه اون ندارم ...  هیعل یسند و مدرک چی، خ

و پ میتا بتون یکمکم کن دیتو با  ...« میکن دایاون سند ومدارک ر
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و فرزانه ستمالش را ر ش ینیب ید خ و متورمش ک اده ، آب راه افت دیسر
بود ،دسااتمال  نییکه ساارش پا یاش را پاک کرد و در حال ینیب ی

پر  یچرخاند و نگاهش به آن بود، با صدا یانگشتان م نیبرا  یکاغذ
 ، گفت: یخط و خش

شه اون بقال » سه ... اگه تو تازه متوجه  یکه مشتر یکور  شنا خودشو ن
که م یلیکه خساارو زن داره من خ یشاااد ته  دونم ....!  یوق
شمئز کننده ا یبو ی*ا*ن*ت و نامردیخ* صد  یتند وم داره و از 

و م یفرسخ  ...! یحس کن یتون یبوش ر
ند  یول به فکر جمع کردن ساا تازه اس برام ...! هاش خبر  خالف 

بره ...!  رشیخوابه که آب ز ینم ییومدرک از خسرو نباش....! اون جا
سه  یتو ادیخسارو عادت نداره پول نقد ز دسات و بالش نگه داره وا

 یزیکه بخواد چ میگاو صااندوق هم ندار یخونه حت یما تو نیهم
و مخف  دایپر کاغذ به درد به خور هم به پ هی ام یخونه  ی! توکنه  یر

سته چکش هم  ینم سنامه و د شنا سند و مدرک...!  سه  شه !چه بر
 «همراهشه ...  شهیهم

 ی، آن چنان که مهر ها دیساارش به ساامت او چرخ یبه آن فرهنگ
شمان یگردنش َتق ه از ک یصدا داد و ناباور نگاهش کرد...! آن هم با چ

 بود! تعجب گرد شده
عد شد و ب رهیخشکش را تر کرد ، به چشمان فرهنگ خ یلبها فرزانه
 نفس ادامه داد: کیبه قدر  یاز تامل
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و تو نیعکس ا » بودم .... زن  دهیخساارو د یگوشاا یخانوم ر
شگل صبح که لباس ها یخو و م یبود، خدا رحمتش کنه  سرو ر  یخ

شو و تو ی هی، اعالم ییدادم خشک  کردم  ادیکتش پ بیج یفوتش ر
وز هی....   ....«شه که فوت کرده  یم یچند ر
صدا کالفه ش ییپوف پر  س شیو لپ ها دیک شته در   نهیرا از حرص انبا

وبرو شیکرد ، از جا یاش خال  ییوگ ییو با صدا ستادیاو ا یبرخاست ، ر
 :دی، کوتاه پرس دیآ یاز اعماق چاه در م

 «!؟ ...ینگفت یچیخسرو زن داره و ه یدونست یتو ....م «
دسااتش کند ، آن را به  یمچاله شااده  یدل از دسااتمال کاغذ فرزانه
شه  صدا انیپرتاب کرد و با همان چشمان گر یگو  د،یرزل یکه م ییو 
 گفت:

شتم ... نگو طالق که  یدونستم و سکوت کردم ، چاره ا یآره م » ندا
ندارم  مل  نازا بشاام و اول جوون وهیب هیمن تح  ادیب رمردیپ یزن 

 ....! توله هاش یمرد با چند تا بچه و بشم له له  هی ای میخواستگار
فام ینگفتم چون دلم نم یزیچ  لیخواد بشاام لر لر دهن 

سوز سر دل شون  هیکه نازام  یجماعت و از  آخه بذارن اول جمله ها
.... 

ش ریش سویمادر گ یتونم مثل گل یکردم چون نم سکوت م و زن با
و از جامعه  تونم مثل اون صبح تا  ی... نم. رمیمرد ساالر بگ یحقم ر

و تحمل کنم .... یشب جون بکنم و نگاهها  چپ و راست مردم ر
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که  هیزن ریهم خوبه ، مادرش شا یلیکه خ یدختر بد ساویگم گ ینم
شم. ول زو دارم مثل اون با ش یمن نادون یآر شدم و  نیریکردم و خود 

و پ شورت با تو ، حرف تو و مهناز ر ش شیبدون م سرو مهناز دمیک  و خ
و و قاپ زدنند .... یهم ر  هوا حرفم ر

و س یوصلت ند نیرضا به ا اگه وزگارم ر ده کنه ....نگاه به خن یم اهیر
بون صاادقه هاش نکن ! مار  شین یکه بلده چه جور یهام و قر

 ینگفتم مراعات حال بابامون کردم و مامان مهر یزیبزنه ....اگه چ
و ... که پا به سن گذاشتن و به  حساب  ، دنیکش یقدر خودش سختر

ل شادم ...!نم ضیقلب مر و کردم و ال و یبابا ر  یخواساتم من بار ر
خلوت  یشااگرد خسااروئه ؛تو نیباشاام . ا شااونیزندگ یشااونه ها

و دارم و تو سه هم یسرکوفتش ر شو ....وا بون صدقه ها  نهیجمع قر
 ...! یفرار میجا هستم و از خونه و زندگ نیکه من مدام ا

تو افتاده دسااتش و با بهانه و ب یگند نیا با هانه ب یکه زدم ، حاال آ
وز برم سفر ازش دور باشم شا هیکنه، گفتم  یم تمیاذ بهتر بشه  دیچند ر
 یجلو شاابیاومدم محل سااگ هم بهم نذاشااته و د یاز وقت یول

و خ  «کرد.... فمیدوستاش که اومده بودن خونمون خار
تا حلقش باال آمد، خساارو  یشااده بود....! حس خفگ جیگ فرهنگ
ستها و شید شته و ب شیگلو یرا ر شرد ف یآن را م یصدا و نامرئ یگذا

.... 
 [۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 : دیلرز یاو هم م یرا قورت داد ، حاال صدا نشیسنگ نفس
جان ! عز » نه  تنه  کی... خواهر گلم ،تو اراده کن خودم  زمنیفرزا

وبرو خسرو که یجلو شم  ی.... پشتت م ستمیا یهم م ایدن یسهله ر
و شکنجه م شه ...!؟ در  یم ی.... عزت نفست چ ید یچرا خودت ر

و م سوی، من گ یثان  یم یخوام .... چطور راض یهم م یلیخوام خ یر
 «از دلم بگذرم .... !؟ یش

و فرزانه فرهنگ خودش را  یدو زانو قامتش را راساات کرد و به پا یر
ها ختیآو با  شی، دساات فت و قه کرد و محکم آن را گر را دورآن حل

 نداشت ، جواب داد: یکه تمام ییاشکها
و کفن کرد » به من نگو نه .... !حاج رضااا که  یداداش ...فرزانه ر

س یمخالفه و م ضا بده به مهناز ... م سویگ ریغ یگه هر ک  ی... پس ر
باال یسااتیشااناساامت مثل فرامرز چموش ن و حرف حاج رضااا  یو

 ....«یزن ینم یحرف یمامان مهر
ست و به باال ز یطناب صالیا شت و ر سر بردا لب  ریشد دور افکارش .... 

 زمزمه کرد:
به درگاهت که م » گه امتحانه  یعقوبتم کن یخوا یچه کردم  ...!؟ ا

 ...! « ادهیز یلیدلم خ یواسه 
و شیدسااتها فرزانه گذاشاات و نوازش وار آن ها را لمس  یموها یرا ر

 و نرم گفت: کرد
 «....!که بخوام بهش پشت کنم  هیحرف زدم نامرد سویمن با گ »
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صر منم ،  یهم م یکنم به گل یم یعذر خواه سویرم ازگ یم » گم مق
دونه  یاون م ،یو به خاطر من مجبور شااد یخواساات یگم تو نم یم

و قبول م یسگ یمن چه زندگ  ...«کنه  یدارم و حرفام ر
را بساات فرزانه  شیچشاام ها یگریدرمانده تر از هر وقت د فرهنگ

شت غ یبرا سخه دا  نیاو ...! و حاال ا یاز دل وامانده  ریهمه درد ها ن
و  یامان م ینشااسااته و ب شیها یاسااب خود خواه یخواهر بزرگتر ر

 ساخت ... یخودش م یخوشبخت یبرا یتاخت . و از او سشر
 «.!؟گذاشتم ... سویگ شیکه پ یشه ... اون یم یدلم چ فیتکل »

شاند ....و با هر هق یقدر فرزانه سرش را باال ک صله گرفت ،   یاز او فا
 کرده بود، جواب داد: دهی،بر دهیرا بر شیکه صدا

و تو » مخمصااه انداختم .  نیا یغلط کردم ... فالن خوردم که تو ر
و دانشگاه ر یندازم ...! اون دختره تو یتو سنگ م یزندگ یهمش تو

ست یکه م صال اگه حاج رضا  سویهم از گ نیمن پروندم و ا ،یخوا ...! ا
س سویشد تو با گ یراض صال خفه گم ا ینم یچیه گهیمن د یکن یعرو
و د یکن و برادر یرضااا نداد ... مردونگ سااویگ هاگر ب یشاام !ول یم ر ر

و بگ ایحقم تموم و ب خدا دختر خوب ریمهناز ر به  به  هی...  ساارش 
و چه دخودشه ... خدا  یزندگ  ...! « یبهش دل بست دیشا یدیر

شم ست تا غم خواب شیها چ شمان  دهیرا ب سته در چ ش و التماس ن
 ورد ..خ یچشمانش تاب م شیپ سویگ ری....! تصو ندیخواهرش را نب

و بزنم چ دیاگه اصال بخوام ق »  «....!؟ یازدواج ر
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 را پاک کرد : شیبا پشت دست اشکها فرزانه
که اساامش  یزن عقد هی...  رهیخواد زن بگ یداداش ... خساارو م »
و هم داره ؛نازا لشیشاناسانامه اش ....دل یتو ادیب من .... چند  ییر

و م هیوقت و بگ یکه زمزمه اش ر  یمجرات ن گهید یریکنه ،اگه مهناز ر
و آزار بده ....  یکنه غلط اضافه ا  «بکنه و من ر

کرد ، نگاهش  را باز شی...! چشماهادیفهم یفرزانه را نم یها منطر
 نرم گفت: یبه سمت او خم شد و با لحن

س یم یخواهر من از چ » ادامه  یباز نیبه ا یخوا یم ی...!؟ تا ک یتر
نامرد ری...!؟ازش طالق بگیبد و حروم   یکن یم شیچرا عمرت ر

و ادامه بد ی....!؟ کمکت م و تو یکنم درساات ر جامعه  یو ساارت ر
ند کن مه چ نی، چرا ا یبل قت ه مه و مه پنهون کرد یه و از ه  یر

و ....!؟ اگه تو هم  یسر پوش گذاشت هاش تیکارها و اذ ی....!؟ چرا ر
 ...«گم  یم یو مامان مهر یمن به حاج ینگ

ل کرد، ساارش را قدر یحلقه  فرزانه باال کشاااند و  یدسااتانش را شااُ
 ملتمس ،گفت:

ضا و مامان مهر » ستن حاج ر ستن و ندون و از  یدرد یداداش دون ر
ه ! ش یمن به غصه هاشون اضافه م یکنه ! فقط غصه  یمن دوا نم

و طالق بده  یاگه من هم راض به طالق بشم ، خسرو محاله که من ر
و خودش بارها گفته ....م نی.... ا ست  کاریچ یگیر کنم ؟ برم درخوا

 که طالقم بده ، اون نمیشااما ها بساات بشاا شیپ امیطالق بدم و ب
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 هزنیافته و به آبرومون چوب حراج م یدوره م لیفام یتو رهیوقت م
. شااما بهم گفت.. شیپ امیخواسااتم به قهر ب یبار که م هیخودش 

و یخسرو بلده چه جور شه  یاتیرگ ح یپا بذاره ر ضا که آبرو حاج ر
!... 
و م از  یو آزار کالم تیبه خاطر اذ یشناس یاون گذشته ... کدوم دادگاه ر

بون مرد و توب یو زخم ز بار  ریکنه....!؟ اصااال مگه خساارو ز خی،اون ر
خام خودش م رهیم و هم  مار ر بون چرم و نرمش  نه برم  ی....! ز ک

وبرو وت خل ی.... ؟شوهر بد دهنه و تویو بگم چ ستمیبا یقاض یر
بونش آزار .. از . دهیم مونی،که پرو پ دهینم ی؟ بگم خرج دهیم مبا ز
شته ... ! بگم میخونه و زندگ شته که نگذا ست بزن دار کم گذا ه ،که د

هر  ینیب یفراشااه چون من نازام ...! م دینداره ... بگم به فکر تجد
رسم به بن بست .... !به خدا قسم چشمم به مال و  یطرف که برم م

بون باز اممنالش نبود ! منه احمر خ شاادم که بهش بله گفتم  شیز
»... 
رد و خم تاب خو جیبه دور افکارش پر پ چکیمثل پ یو درماندگ عجز

 عوچ یقیدرمانده اش را با دم و بازدم عم ی.... نفس ها
 [۰۳:۴۸ ۲۸.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و یها یفرزانه زانو زد و چتر یپا ی، جلو کرد صورت او  یسرگردان ر

و یرا پس زد و در حال ستش به ر اه به نگ رهیصورت او بود و خ یکه د
 گفت: سش،یخ
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اگه اون مرد برادرت  یزانو نزن ... حت یمرد چیه یپا یجلو گهید »
 !«باشه 
 یپر آب شااد و در آغوش برادرانه  سااشیباز هم چشاامان خ فرزانه

 داد فرو رفت. یم یمرد یفرهنگ که بو
 [۰۵:۵۶ ۲۹.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

ها گذشاات و  یفتوح یکش آمد و از خانواده  شیو ماجراها شااب
 کرد.... دایدرخشان ها امتداد پ یآن تا خانواده  ینیسنگ

به از ده گذشاات  یبزرگ ساااعت با آن لنگ درازش به سااخت ی عقر
ساعت دوخته بود و چشم از آن بر  ،گالب خانوم نگاه ممتددش را به 

و یکتر یداشاات قل قل ها ینم دلشااوره  یگاز ،با قل قل ها یر
تاب ن یم ییهم نوا شیها بت  عاق به گ و اوردیکرد .... و   که سااویر

وبرو ط بودو با نوک انگشت خطو هآششزخانه نشست زیم یآن سو شیر
ض و یفر سم م زیم یر ستها یر شد و د و رهیرا دا شیکرد   هنیس یوار ر

 اش تاب داد ،گفت:
قل م » قل  نه ا یازدلشااوره دلم داره  جا مونده  نیک  هیدختر کجا 

و بگ شیموبال گهیبارد  «....؟یکن یم داشیپ نیبب ریر
شت م سشس شد و در حال زیاز پ ششز خانه خارج م یبلند  شد  یکه از آ

 گفت: ی،غرولند کنان با خودش م
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و حاال واجب بود برا سااتییخدا رحمت کنه پدر ر »  یمسااجد بر یر
خواست بره بهش سفارش کردم ها که چشم  ی....! صبح که منیقزو

وز راه ب  ...«نهیو تا آخر مراسم نش فتهیر
شوره سر یماریب کیمثل  دل خود کرد ،از  ریرا هم درگ سویدل گ یم
ه را ب شیبود....! دلشااوره ها دیبع یفکر یهمه ب نیو ا یمامان گل

شفته اش پس زد سرش را کج کرد و با صدا یهمراه موها و بلند ر ییآ
 گفت: ییرایبه پذ

خودش زنگ زد  دیشااا میکم صاابر کن هی.... دهیزنگ زدم آنتن نم »
».... 

شد ،قرقر تلفن تازه ازتوق نیا سویگ ده درآم فیرا گفت و همان هم 
را پس  یاش خوش خبر شد....! شتاب زده هول و دست پاچه صندل

پا نان معترچ اعالم حضااور  ژیق ژیاش ق یآهن یها هیزدو  ک
صله دکمه  سویکردند....وگ صدا یبالفا شرد  او  اعتراچ یتماس را ف

 هم بلند شد:
 «!؟یومدی؟چرا ن ییکجا میمامان از دلشوره خفه شد »
تار یگل گاهش را در  بان منته یفرع یجاده  یکین به اتو  یم یکه 

شنا و ستاره ها ییشدکش داد که تنها ر سمان بود و   شیاش نور ماه آ
!.... 
 دید یمن چیه یکیسااقوط کرده باشااد که جز تار یکیدر چاه تار ییگو

به ا  وپنچر شاده کرد  کیالسات یحواله  ی،پر حرص با نوک پا ضار
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سمت دادو آن ق یچرخ یکی،نگاهش را درتار دیبه پر شالش کش یدست
به لطف ا یاش م هیبه سا هیرا که خسرو سا مش گ یجاده فرع نیآمد و

 :تکرده بودفاکتور گرفت، گف
با یگم ...تو یم یچ نیگوش بده بب سویگ » ودر تادم مجبور اف یستیر

و که خونه  یاز همکار یکیشدم  دور  نیپدرشوهرش هم یشرکت ر
سونم برا ست بر جاده  یشد حاال هم افتادم تو رید نیهم یبر ها

و بگ یکه پنچر نیپنچر کردم، هم یخاک شااد افتم ، اگه ن یراه م رمیر
 ....«دهیآنتن نم لیموبا جا نینگران نشو ا رمیتماس بگ

ستانه  گالب ششزخانه ا یخانوم در آ سر ستادهیدر آ و  روزهیف یبود پر ر
سمت گ یا زند حرف ب یآمد تا خودش با گل سویرنگش را پس زد به 

 شد ..... یگل یصدا نیگزینشد و بوق اشغال جا یاما مجال
 نشستند....! یدلواپس نیسنگ ی هیسا ریهم هر دو ز باز
* 
ش یپوف بلند یگل صفحه  دیک فت که گر لشیموبا ی،نگاهش را از 

و  د.آم یفت و مر یم وی ویمثل  مهیخط نصفه و ن کی یآنتنش ر
ست هم خوف ییو تنها ترس ست به د سرر ید  گریکرد ..د زیبه دلش 
سا یخبر سرو و  که از تهران گام به گام همراهش  اهشیس ی هیاز خ

 نبود.... یبود خبر
 شااد .... قفل یدساات به کار م دینبود و با زیجا نیاز ا شیب درنگ

ستش محکم گرفت  یبلند قطور ی لهیفرمان را که م شت را در د دا
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ش ش نیما صندوق عقب ما  یمجال یرفت و ل نیرا دور زد و به سمت 
 نگیلید نگیلید ینکرد و با صادا دایباز کردن صاندق عقب پ یبرا

با بار  نیتماس را زد و ا یدکمه  «م .فخار »اساام  دنیو د لشیمو
 بود به اسااتقبال ادیبه فر هیشااب یزیمعترچ مهرداد که چ یصاادا
 او،گفت: یبله  نیش آمدو با اولگوش
چرا جواب  رمتیگ یساااعته دارم م کی ی!جون به ساارم کرد یگل »
 «....!؟ید ینم

 یهمراهش بود ....لبها یدلواپساا ایدن کیمهرداد  یعصااب یصاادا
شکش را تر کرد در حال  یوار م رهیدا یکیرا در تار شیکه مردمک ها یخ

 چرخاند ،جواب داد:
با نیمهرداد ا » ... ا ن هم پنچر شاادم ....  دهیآنتن نم لیجا مو

 «رمیبگ یپنچر نییاومدم پا
فرو برد، آنها را به عقب هل داد و  شیموها انیبه م یدساات مهرداد
 :دیتر از قبل غر یعصب
باهات ب نیبهت گفتم ا رتیغ یب منه» بذار  وتنها نرو   امیهمه راه ر

 یهساات ....!حاال کجاارنیهمکارام بده حرف در م یجلو ی... گفت
 «دنبالت....! امیبگو ب
خط آنتن هم پرواز کند و  کیتکان بخورد همان  نکهیاز ترس ا یگل

رد ک یبود! ساع ساتاوهیخوردمثل مجسامه ا یتکان نم شیبرود از جا
 جلوه دهد: یاوضاع را عاد
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سش بر م یدون یم ستین یبابا ....کار نه»  یا.... جامیکه خودم از پ
 ....«سین ینگران

ه تراز آن بود ک رکی،اضطراب تا حلقش باال آمده .....ز یاز نگران مهرداد
 محکنم تر گفت: یبار با لحن نیرا نشناسد.و ا یلحن گل

 «دنبالت.... امیب یگلشر.... بگو کجا هست »
 یم یکه به اتوبان منته یفرع یجاده  هی ی....!؟ من تویایکجا ب »

باش ده... نگران نصبح ش کیساعت از  یشه پنچر کردم...تا تو برس
گه تو و گ یم فشیخودم رد ته ا ن ونیخط در م هی سااویکنم الب گ ز

 ....!«دینزن
و مهرداد  د،یکوب رشیتحر یانگشااتانش را در هم مشاات کرد و آن را ر
با  کیگردنش متورم شااده اش به قطر  یرگ ها مداد باال آمده بودو
 هما
 [۰۵:۵۶ ۲۹.۱۰.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 :دیغر یلحن عصب ن
م ...!نامردیدیدقم م یاز دست تو .....! دار یاز دست تو .... !گل یگل»

و ن وش محاله به حرفت گ گهیخونم .....د ارمیاگه تا آخر تابستون تو ر
و هم قفل کن  نیبنشا نیبدم.برو تو ماشا و بکش باال ودر ر پنجره ر

و....  «وزنگ بزن امدادخودر
با چر ینیماشاا دنیبا د یگل تار یاغ هاکه  وشاان دل   یرا م یکیر

به ساامت او م ترس گرفت  یهم بو شیآمد ،نفس ها یشااکافت و
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صدا خ ها ی، و شیچر را در  یدلهره آور یصدا یدل جاده خاک یر
 کرد ... یم یدل شب جار

شت خط چندبار گل مهرداد سکوت پ توجه  یب یگفت و گل یگل ،یبا 
و دیمهرداد،چرخ یبه صاادا کاپوت صااندوق  یتا قفل فرمان را از ر

 آنتن هم پر زدو رفت... مهیعقب بردارد که همان نصفه ون
خ ها ریکه از ز یخاک یپر شااداز بو مشااامش به هوا  نیماشاا یچر

راتند کرد وهمراه قفل فرمان به طرف  شیبلندشااده بود ...قدم ها
راه  انیرا همان م نشینشااد و خساارو ماشاا یاما مجال دیدو نیماشاا

به  ادهیخاموش کرد ،پ شد و دوان دوان  ی. گل دیسمت او دوشدو باد 
به دا نیماشاا باال  خلرا دور زد خودش را ها را  تاب کرد ،پنجره  پر
ش شم به تاردیک ورت ص دنیدوخت و باد یکی...نفس نفس زنان چ

 از پنجره فاصله گرفت. یو قدر دیکش ینیپهن خسرو ه
* 

 [۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ناب یترس م یهم بو شیها نفس دور  یداد ...اضااطراب چون ط
 حلقه شد ... شیگلو

با به ا خسرو صدا شهیبه ش یانگشترش ضر ه به تر تر آن دلهر یزدو
 هدیکرد به ترس خواب یخساارو سااع ی....و با صااداختیر یجان گل

 دل و جانش غلبه کند.... ی هیدرال
 «خراب شده....؟ نتیندارم....اومدم کمکت ،ماش تینترس کار »
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ضر ذره  ازیباور کردن حرفش ن یبرا شت ...و در حال حا به اعتماد دا
کرد با همان  یرا چرخاند وسااع چییشااد....! سااو ینم افتیدر او  یا

،،سرعت بود دنیاما تالشش آب در هاون کوب فتدیپنچر راه ب کیالست
ش سرو برابر یبا گام ها نیما ل  یکرد و مثل پا یم یخ شَ لنگ که 

صدا یم نییزند باال و پا یم  ی نهیخش دار خسرو که پس زم یشد، با
و یصدا خ ها ر سمت او که  یخاک یدل جاده  یچر سرش به  بود

 .دیجفت پنجره بود چرخ
کار » به مرگ مهناز  مادم،  جان  کمکت  نییپا ایندارم... ب تیبه 

 «پنچر شده نتیکنم.ماش
سنگ ستادیبه ناچار ا یگل س رونیاش ب هیاز ر ینیو نفس  رش به آمد و 

 چرخاند: شهیسمت ش
سه  یازیدونم.... برو ،من به کمک تون یخودم م » از  یچ یندارم، وا

 «!؟یتهران دنبالم هست
باال برد و  میرا به حالت تسل شیبه عقب برداشت..دستها یگام خسرو

و به او که صدا  گنگ بود ،گفت: یاز پشت پنجره کم شیر
شه» ش با شه ببخ ش هی....دی،با و بده پا شهیکم  ص نییر دامون بهم تا 

 «برسه...
هم ازترس  ادشی، فر دیکش نییبه قدر دو بند انگشت پنجره را پا یگل

 ولرزان بود... زانیافتان وخ
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و بب دم ست ر و ....! ا ن زنگ م ای نمیخرو  یقسم حضرت عباست ر
صال برا صد و ده ،ا نه ...!؟تو از فرزا یکرد بمیجاتعق نیتا ا یچ یزنم 

 «....!؟یکش یخجالت نم
ود که از آنجا آمده ب یآورد وسرش را به سمت نییرا پا شیدستها خسرو»

 چرخاند ،جواب داد:
با م »، ش یمون یاومدم دنبالت، چون مثل آهن ر  ! رفتارت یزن ری.... 

به احترام م و وادار  نه ا یهمه ر ثل تو بود ..!  یک نه هم م کاش فرزا
 «دونم چه مرگم شده...! یخودمم نم

چشامانش جان  شیدراز بازجو پ یو چانه  ساه گوش یچهره  یگل
ساالر یگرفت ،لحظه ا سرو  ص یکه از خ سر   یم رایسم یا غهی،هم

 یاره اد لیکه نخوانده مجبور شد آن راتحو ی.....از دفتر خاطراتدیپرس
گاه خسرو دوان دوان از راه  یشش و بش افکارش صدا انیبدهد!.م یآ
 :دیرس
و بگ نتیماشاا ی.... بذار پنچرنییپا ایخانوم ب یگل  نین ا... مرمیر

و م هاساات  یخالف کارها و قاچاچ یشااناساام ،لونه  یمنظقه ر
 نیبا ا و نه به من یکه زن کننینه به شاامارحم م میفتیب رشااونی..گ

ش شت ی.. وقتنیما و گذا شون د یاون خانوم ر و  یدار دم،یدر خون راه ر
دم ن،سرجاده منتظر مو یو برگرد یش یم ه! گفتم متوج یریاشتباه م

 ...«کردمت دایپ لتیاومدم دنبالت....از نور موبا یومدین دمید یوقت
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ها یگل تار شینفس  گاهش رادر   یکیرا قورت داد ،لبش را تر کرد ون
 ذهنش را به میتصم نیاول یمنطق یچرخاند ،م*س*تاصل از فکر

بان آورد ،گفت:  ز
و باور کنم ،بروتو یخوا یم اگه» زم ، ا نیبنشاا نتیماشاا یحرفت ر

وشن کن تا بتونم راحت  نیماش یو فقط چراغ ها ریفاصله بگ و ر ر
 ...« رمیبگ یپنچر

سرو و خ ستش را ر ست و طبر عادت آن را با  یدو د بندش گذا کمر
وشاان شااب چشاامان زن کیتار یتو د،یحرکت باال کشاا کی ا ر یو ر
ود و نه ب رایبود ونه از جنس ساام سااتادهیمردانه ا شیآبرو یبه پا دکهید

 یقدم خواست یکه م لشیرغم تمام م یبه فرزانه داشت ! عل یتشباه
 گفت:او شد ، یخواسته  میارد،تسلبرد یجلب توجه گل یمثبت برا

شه من م »  ایدو  یسرو کله  ستین دی...فقط عجله کن، بع رمیبا
تاشااون ،ا و  هیبشااه، فقط کاف دایطرفها پ نیسااه  نور چراغ ها ر

 ....«نهی...اون وقت کارمون با کرم وکاتبننیبب
.. آن ..دیکشاا یقد م اهیگ کیمثل  یگل یگفت و دلهرها یم خساارو

 د،یشن یرا هم م شیِخس ِخس نفس ها یچنان که صدا
شدن چراغها با شن  و شدن خسرو ور ش یدور  سان و لرزان  نیما ، تر
شت  کیکه  یشد ودر حال ادهیپ سرو بود ، جک رااز پ شمش به خ چ

ش سرو با نگاه نیما شدو خ شغول  شت وترو فرز م س یبردا  نیتح
 کرد.... یدر تمام مدت او را تماشا م زیبرانگ
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و  دیوگالب خانوم به انتها رساا سااوی،گ یگل یبرا شیبا دلهرها شااب
ش دنیبا د سویگ و نیما شد  ادهیجدول کنار پ یمادرش از ر و بلند  ر

و به آسمان دود گرفته   ه دلش گفت :شهر داد و از ته ت یوسرش را ر
 «شکرت.... ایخدا »

و به گالب خانوم شد و شتاب زده گفت: سشس  ر
 «بزرگ ،مامان بزرگ ......مامانم اومد... مامان»

ن اشک آ یاش برد و با گوشه  یبه پر چادر گل گل یخانوم دست گالب
برخاست ،گفت: شیها  را پاک کرد ،دستش ستون زانو ها شد و
و حساااب ادیالحمدالله ......بذار ب »  نی...ببچونمیپ یم یگوشااش ر

 ...!«میهول وال افتاد یاز غروب تو یچطور
 یچهره  دنیگالب خانوم باد یها دنیتمام خط و نشااان کشاا اما

خ زنان دود شااد و به هوا رفت  ،یگل یخاک یخسااته و لباس ها چر
 ،گفت:

عاقل باشه ...!چقدر بهت گفتم  دخودشیدورت بگردم. آدم با یاله»
وز حرکت کن...  «چشم ر

حرف زدن نداشاات و لحظات دلهره آور، مثل  ینا یاز خسااتگ یگل
و یبار تماد که مجبور به اع یکرد .لحظات یم ینیسنگ شیشانه ها یر

سد و با د سرو به راه افتاد تا به اتوبان بر سر خ شت  پ چراغ  ندیشد و
شب تاب یها سو ماز دو یآن که مثل کرم  سو   یزدند ته دلش قدر یر 

 آرام گ
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 [۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 .رفت
سو شکها گب ست مامان گل شیا ست پاک کرد و د شت د اش را  یرابا پ

 ،گفت: دیگرفت ب*و*س
و شکر سالم برگشت میبر»  ....«یمامان ...خدار
شانه  یوقت شانه به  ضور هم  هم به خانه  یسه زن دلخوش به ح
ب نشیآن سوتر درماش یگشتند،مهرداد فخار کم یبرم  یاچشماننشسته و
شت زیلبر شا م اقیازا  کرد که به همراه دختر و مادرش به یگلشرش را تما

 گشت .... یخانه بر م
**** 
وزها وزها خوش رنگ هسااتند  یهم رنگ دارند و هم بو.... بعضاا ر ر
بو ش یو ش یخو شامت را نرم و دلن به نوازش  نیهم دارند، چنان که م
و یبعضاا ی.ول ردیگ یم وز ها از ر را  شیبو یتوان یاش م رهیرنگ ت یر

 ....!یهم حدس بزن
شن سویگ و  یخانوم با مامان گل زیخوش و بش مهرانگ یصدا دنیبا 

شمانش جان گرفت  شیفرهنگ پ یمامان بزرگ گالبش چهره  چ
 نیریش یشد و قلبش در تالطم ریهورا کشان به جانش سراز یو خوش

شانه  یتاد ... نگاهاف صبح را ن ساعت کنار تختش انداخت که ده  به 
 رفته بود!
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شت  خشک کردن یبرا یخانوم ،مجال زیمهرانگ یحرفها دنیشن اقیا
و به  سشیخ یموها ندادو مثل بر چسب گوشش را به در اتاقش که ر
 سره گوش شد..... کیشد چسباندو  یباز م ییرایپذ

رم را ن ارتیعشر و ز اریسوغات د شکشیخانوم خم شد ، پ زیمهرانگ
 به سمت گالب خانوم هل داد ، گفت:

 «نا قابله از آب گذشته است...ان شاءالله قسمت شما هم بشه.... »
تاب  یآن را گرفت و آن را قدر ی،لبه  دیکش شیپر چادرش را پ سشس

و به گل  ،گفت: یداد ر
 «مادر.... یکردم سر کار باش ی! فکر م یسعادت چه»
 یم دکیرا  شیو ترس و دلهره ها شاابید یه همچنان کوفتگک یگل

 یخوش حالتش را پس زد و با لبخند کم رنگ یاز مو ی،طره ا دیکشا
 ،جواب داد.

 یمن، امروز مرخصاا یبرا هیشااما نعمت دنی.. د دیشااما لطف دار »
 «هستم فرزانه جون چطورند...؟

از  ریشوهرش د شبیخدار و شکر خوبه ... سالم داشت خدمتتون د »
و پ ج برگشت شب ر ود رفت  شیکر  ....«ما موند و صبح ز

داد  یرا به اطراف تاب شیآن که سرش را بچرخاند مردمک ها یب سشس
 :دی، پرس

 «...!؟ستیجون خونه ن سویگ »
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مورب کنارش  نیکرد و چند چ زیچشاامانش را ر یخانوم قدر گالب
ر ، مونیپر و پ یها یسوغات نیخوش نشستند...پس و پشت ا شک ز

 یادیز یاز آب گذشااته حرفها یها یچی، نقل و نبات و آب نبات ق
شد در بلور شت و قدر یبود ....خم  به سمت او هل  یقندان را بردا

 داد ،گفت:
شه... تازه از حموم ب یتو » شه ا ن یاومده ، داره لباس م رونیاتاق  پو
 «خدمتتون.... ادیگم ب یم

 یونتیز یپس رفت وموها داد ،چادرش هیخانوم به مبل تک زیمهرانگ
رنگ شااده اش که از فرق باز کرده و محکم آن را از پشاات بسااته بود 

بعداز تامل انینما  نفس ،گفت: کیبه قدر  یشد و
و بخواه یمزاحمش نم » با خودتون حرف  داومدمیشاام ، راسااتش ر

 «چه بهتر.... گهیخانوم هم هست د یبزنم حاال که گل
بال  ختیراداخل ساابدمصاالحت ر شیحرفها سااشس و آن را غر

ستن ها سبد جا ماند و گفتگو یکرد...خوا اش  یتلفن یفرهنگ در 
 کوتاه ، گفت: یافتاد بعد از درنگ رونیبا الهه از سبد ب

دونن جوون ها  یاساات و م دهید ایماشاااء الله گالب خانوم دن »
سم  یها ینشختگ صبح با عرو و دارند ...  شون ر  یتلفن« الهه »خود

ته که به شما گف ییحرفها هی ایودش زنگ زد گوخ یعنیصحبت کردم 
 «گفت.... یم دینبا
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پس زد  د،یچک یازآن آب م کیچ کیرا که چ سشیخ یموها سویگ
و  شیکه جا داشت گوش ها ییچشش جمع کرد و تا جا یشانه  یو ر

وانه   کرد .... ییرایپذ یرا ر
سااته به در ب یاو را نگفته خواند و نگاه یخانوم تا ته ته حرفها گالب

مبهم  شیخانوم هنوز چند و چون ماجرا برا یاتاق انداخت ... اما گل
 بود ....! یبعد یجمله ها دنیبود و مشتاق شن

ه ب یحر به جانب به خود گرفت و ساار یا افهیخانوم ق زیمهرانگ
 اطرا ف تکان داد و اضافه کرد:

و به شما داده . یگفت در نبود من قول خواستگار یالهه م »  ... واالر
وح من هم خبر نداشاات .... گالب خانونم بهتر  به خدا قساام ر

از مهن»قبال هم خدمتتشااون گفته بودم که خواهر دامادمون  دوننیم
و برا«  و م میگرفت هیفرهنگ تک یر ش با شناسم ِگل ی... من بچه ام ر

و یفرق م ونتا آساام نیفرامرز زم حرف من و پدرش  یکنه! محاله ر
نه د بهش گفتم اون هم قبول کرد...اومدم عذر  هم شاابیحرف بز

 «اومده ....  شیو بگم سوء تفاهم پ یخواه
سال نور یها اخم و یگالب خانوم که هر چند   یاش م یشانیپ یر

ست هم د یانداخت . گل شیبه ابرو ها یگره ا مانینشست ...! پر و پ
ساس گ یکم شت و حاال از اح ستگار سویاز او ندا  یبه فرهنگ و خوا

فرهنگ با خبر شااده بود ، حس بد خجالت وساار  تیالهه و رضااا



wWw.JustRoman.iR  544 

 

ستگ ستقبالش آمد و اخم غ یشک شاند ... ن شیابروها انیم یظیلبه ا
 او رفت: یگالب خانوم سر برداشت و نگاهش پ یبا صدا

راحت ما  التونیخودش عاقل باشااه ،خ دیخانوم آدم با زیمهرانگ »
و ساب یر شما ح سر  کرد ،  یصحبت هیه خانوم اله م،یباز نکرده بود یپ

 ...«تموم شد و رفت ... ان شاء الله خوشبخت بشن 
 یبرخورد معقول را نداشاات و تصااور م نیخانوم که انتظار ا زیمهرانگ

ند با واکنش ت جه م یکرد  ها هیتوج یشااود ، برا یموا  شیحرف 
وغش را هم گفت: نیدوم  در
و بخواه » ستش ر صبح که م دیرا سر کار بازم یفرهنگ   از ش رفت 

ح شما صال یدلم قرص بشه و گفت هر چ یتا چهار گوشه  دمیپرس
 . دیبدون
 [۰۸:۰۷ ۰۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

 یمهناز ...ان شاء الله برا یخواستگار میامروز و فردا بر نی... قرار هم
 نیساار بخت و بال رهیشااه و م یم دایهم خواسااتگار خوب پ سااویگ

 «خودش 
و یخودش را از در جدا کرد و مثل رنگ سویگ ند ک یُشّره م وارید یکه از ر
و به در نشست ... چشمانش را بست  هیدر ُسر خورد و چهار زانو تک یر

که در باد رها شده  حیتسب یاشک به صف مثل دانه ها یو قطره ها
و  ... دیچک یگونه اش م یباشد ر
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 ییحلقه کرد ، گو را دور آن شیرا به بغل گرفت و دسااتها شیها زانو
و ردیبخواهد خودش را در آغوش بگ گذاشت  شیزانو ها ی، سرش را ر

وان شدند .... ییبه هر سو شانیپر سشیخ یو موها  ر
ش بدون  نیرآخ ادیسخت بود ... به  شیهم برا دنیفرهنگ نفس ک
 یافتاد که نرم پر شالش را ب*و*سه زد .... چشمانش به عزا دار یبار
پوش عشاار شااده بود ... هر هقش را با آب  اهیرفتند که ساا یدل

 زیمهرانگ ینرود و با خدا حافظ رونیب شیدهانش قورت داد تا صاادا
 .... دندپر صدا ش شیها هیخانوم ،گر

 سااویبه ساامت در اتاق رفت و هرچه کرد باز نشااد .... دلواپس گ یگل
 برد ،گفت: کینزد یسرش را قدر

ست سویگ » ش شت در ن  تو باهات حرف امی...!؟ بذار ب یجان ! چرا پ
 ...«بزنم 

و دیشاان یو نه نم دید ینه م چیه سااویگ  یا مر شیها ای... فقط گور ر
 افراشته بودند ...! یاهیس رقیسرش ب یکه باال دید
به  یگل  کوتاه زد ،گفت : یچند بار به در ضر
نت برم چرا گر » بو به آخر ن ای.... دن یکن یم هیقر مدهیکه   یریم و

شگاه  صت پ ایدن هیدان شو مادر  شیفر وته ... پا صدا هیر  هیگر یوقت 
 ...!«زشته  نییپا رهیات م
و گالب ه را نداشت ... کالف سویمبل نشست ، تاب اشک گ یخانوم ر

وسر وهیف یپر ر  اش را پس زد ، گقت: یا رز
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خال » و  بذار راحت خودش ر مادر  حاج  یولش کن  نه .... نگران  ک
 صبح اومد و روزیدخترش د یرفته خونه  ستیخانوم نباش خونه ن

و برن خواسااتگار یگفت امشااب قرار با دومادش و دخترش برا  یبرز
 «دونه ...  یهم م سویافسانه ...گ

با پشاات دساات اشااکها یگل پاک کرد و  شیاز در جدا شااد و  را 
 م*س*تاصل گفت:

کنه دلم داره کباب  هیگر یجور نیبودم ا دهیآخه مامان تا حاال ند »
 ....«شه  یم
شه .... بب » ص هی یتون یم نیبذار راحت با وز مرخ و  یریبگ یچند ر
 ....«سفر تا حال و هواش عوچ بشه  میبر

و یها یبه سوغات سشس  اشاره کرد و ادامه داد: زیم یر
و ببر برا یسوغات نیا »  «شرکتتون و بده بهش ....  یآبدار چ یها ر
تاق گ یگل خفه اش گرفت ، با  یو هر هر ها سااویخانوم دل از ا

 جنباند : یکه اشک آن را شفاف کرده بود ،سر یچشمان
و برا میزنم و مرخصاا یچشاام امروز زنگ م »  یم دیهفته تمد هی یر

نام که  دانشااگاه ، ثبت میبر سااویثبت نام گ یفردا برا دیبا یکنم ول
 ...«شمال  میریم میافت یتموم شد راه م

سته تو گالب ش  را پس زد و او هم به عالمت شیگلو یخانوم بعض ن
 جنباند . یموافقت سر

 [۲۱:۴۹ ۰۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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ست وقت یبیغر یواژه  یدلتنگ رمز ق یحال ماه یشو یدچارش م یا
که پ یکن یتنگ بلور راحس م به د یب ایدر ی، هاویثمرخودش را   یار

 کوبد . یآن م یبلور
 یخط افق کیآن  ریوزجمله را با خط خوش نوشاات  نیا فرهنگ

تنگ  یافتاده تو یبرخاست ومثل ماه رشیتحر زیو از پشت م دیکش
که به  یاتاقش رفت و درحال یباز به سمت پنجره قد شیایدر یبلور پ

تاق گ یپنجره  گاه م سااویخاموش ا با  ریکرد ،ز ین مه وار  لب زمز
 خودش گفت:

که دو شبه چراغ اتاقت خاموشه ...چرا جواب  یدلم کجا رفت یبانو»
و نم امیپ  «....!؟یدیهام ر

غ عشق دل  یم یقرار یجفتش ب یکه پ یاز پنجره جدا کرد و مثل مر
را از کنار تخت  شیکند به ساامت تختش رفت ،خم شااد جوراب ها

با  یول کند میشاهرتقسا یها ابانیرا با خ شیها یبرداشات تا دلتنگ
ش یبرا یبه در مجال کوتاه یچند تقه  یصدا  دایجوراب ها پ دنیپو

و خندان داخل شد. برز  نکرد و
بون» و ب قر ه ک امرزهیاون فرهنگ و ادبت برم ....خدا پدر گراهام بل ر

 ....«میشد یصدات هم محروم م ضیاگه نبودکه ازف
و ،از جا دنیبا د فرهنگ  رگید کیبرخاست ،دودوست مردانه  شیبرز

و یعضااالن یبه شااانه ها یرا در آغوش گرفتند و فرهنگ دساات زد  برز
 ،گفت:
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 «.... یگم مبارک باشه، خوش اومد یم کیبه .....!شادوماد تبر به»
و شه  برز ستش را به گو ش شت  شد و انگ ش یاز او جدا  و با  دیلبش ک

 جواب داد: د،یبار یاز آن م طنتیکه ش یچشمان
و راض شیبود آت یهرجور.....! مینیما ا گهید میچه کن » ردم ک یپاره ر

قا  فیازمون تعر یلیافسااانه هم خ یعمو یریجهانگ ی... انصااافا آ
سه  یکرد وگرنه مگه باباش اجازه م ت یدادهمون جل  شیاول من با آ

 «پارشون حرف بزنم....
و  نیبا مرام.....ا یبد ینیریشاا یپس اومد » و بگو ! بذار لباساام ر ر

 ...«میبزن یچرخ هی میبشوشم بر
 یرا بر دارد ،اما باز هم مجال فیبالتکل یخم شد تا جوراب ها سشس

و دسااتش را گرفت او را به ساامت مبل کوچک کنج  دایپ نکردو برز
وبرو تییسو بع شکل یچوب زیهم قرار داشت و م یکه ر  نیهم ب یمر

ستن کرد ،ن ش سته بود بردو او را وادار به ن ش ه پنجره ب ینگاه میآن ها ن
و نصاافه و  دهیکه جو یانداخت و با جمالت سااویگ خاموش اتاق ی
 بود ،گفت: مهین
هت بگم ول یمطلب هیخوام  یم نیبب» بده جوش  یب قول 
 «..!؟یارین

وا شیها سگرمه شد مثل دو خط پهن که با ز گاه درهم  در  هیناخودآ
قدر یهم کج م گاهش هم  ثان یجد یشااود.... ن  یها هیتراز 

 :دی....وکوتاه پرسشیپ
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 «.....!؟یچه موضوع »
و بندش برد و آن را قدر یداد دساات هیبه مبل تک برز ل تر شاا یبه کمر

به عمر چند  یحبس شااده اش آزادشااودو با درنگ یکرد تا نفس ها
 نفس به انتظارفرهنگ خاتمه داد:

ما بود  یخانوم خونه  زیاومدم خونه مهرانگ یامروز دم غروب وقت »
و برامون آورده بود....وقت ه رفت حاج خانوم ک ی،سااوغات مشااهد ر

تو فت  قت یاولش حرف نم اطیح یدمغ ر جون خودم  یزد و
وقساامش دادم گفت مهرانگ وز  فیخانوم براش تعر زیر کرده که دو ر

ور یگالب خانوم وآب پاک یصبح رفته خونه  شیپ و د ختهیر ستشون ر
ونم شما ر سر ما دختر  ستگار یوگفته پ دون الهه ب یخواد ...گفته خوا

ها بوده و  گاریقراره برنظر اون ناز وتو رضاااا یدخواساات  تیمه
و از کفش شاه پسرشون در بیداد  ..!«..ارنی....مخلص کلوم پاشون ر
 زد... یهوا له له م یذره ا یبود ...! برا یحالش ناگفتن فیتوص

و و یجلزولز دانه ها یآتش شد ،صدا یاسشندر آتش حس  یدلش را ر
سمت پنجره  یم ست نگاهش به  شتاب برخا  سویاتاق گ یکرد،پر

ستها سمت پنجره رفت ،کالفه د شت،چند قدم به   انیه مرا ب شیبرگ
شم ها شیموها شت چ شدت خشم  شیفرو برد قدم رفته را برگ را از 

ها لک  و شیبسااات و پ با لحن ریزهم فشاااار دادو  یرا ر  یلب 
 م*س*تاصل و درمانده زمزمه کرد:
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حرف  سااوی....!؟ من با گیبودکه کرد یچه کار نیا یمهر مامان»
 ....«زده بودم 

و شی*س*تاصل خم شدو دستهام  یگذاشت حالت شیزانو ها یرا ر
 «کنم......؟ کاریحاال چ ایخدا:»مثل رکوع.... ناله وار گفت 

و ست پر شیاز جا برز ستان اری یشانیاز پر شانیبرخا وزگار و همر یدب اه ر
و یجوان  او گذاشت: یشانه  یاش دست ر
و گفتم تا بدون نی..!؟ا هیچ یبرا یتاب یهمه ب نیپساار ا » دور و  یها ر

 .«یبرت چه خبره....فکر چاره باش
ستها و شید شت، درمانده تر از لحظات پ شیزانو ها یرا از ر  شیبردا
 گفت:

گ ی......!؟همه چ یچاره ا چه» شد حاال  یهزارتا فکر م سویخراب 
و یتو یکنه .چه جور گالب خانوم وخانوم درخشااان نگاه کنم  یر
بگم نامرد و غمبریبه پ ری...!؟بگم به پستمین و شون ر خوام  یم ،دختر
وزه  ی! حاال مستیمامانم حرف دل من ن یو حرفها فهمم که چرادور

و نم  .«..گردنیبر م یدونم کجا رفتند وک ینمده...اصال  یجوابم ر
و  لب گفت : ریآرام ز یدلدار یبرا برز
وم باش .... همه چ » ست م یبا مرام آر ضا  یدر صال با حاج ر شه ، ا

 .....« هیو معقول یصحبت کن مرد منطق
وبرو و چراغ خاموشش انداخت  ینگاه مین سشس به سمت آپارتمان ر

 و ادامه داد:
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حاج خانوم هم  میخواهرم برگشاات یامروز از خونه  نیهم هم ما»
 «مسافرت رفته باشن.... ا دیدونه کجا رفتن ، شا ینم

نگ ن یمادرش را خوب م فره حاج رضاااا را شاا پدرش  خت  ا
شوند...فرصت ها  یراحت نی..... محال بود به انطوریهم ها مجاب 
 یخوردو به هوا م یم چیمثل دود در هم پ کیبه  کی

 [۲۱:۴۹ ۰۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 .رفت
و یزد و دانه ها یدامن م شیقرار یبه ب یکالفگ اش  یشانیپ یعرق از ر
 یم شیبه گونه ها شیها قهیکنار شااق خورد و کج ،کج از یساار م

ودیرس  ت :گرف شیدست ها انیلبه تختش نشست و سرش را م ی.ر
ه گ یم ستین ی! حاج رضا هم راض ستیمشکل من فقط مامانم ن »

شون یب یآدم ها  یو....مامانم رسویگ ریغ یگه هر ک یاند....م ینام و ن
بدون رضا  «برم. ینم شیاز پ یکار چیاونها ه تیمهناز اصرار داره و

و و یچهار خانه  راهنیپ برز ار کن واریبه د ختهیآو یجا لباساا یاو را از ر
به سمت او گرفت، گفت:  تخت برداشت و

ا بخوره که به سرت هو کمی م،یبزن یدور هی میلباس بشوش ،بر پاشو»
و م یفکرت باز م بون اون فرهنگ و ادبت برم عقالمون ر  یشااه .قر

و میزیر  ....«میکن یم دایپ یراه هیهم  یر
و به او که کنارش ا فرهنگ برداشت و ر  بود جواب داد: ستادهیسر

 «خوام تنها باشم. یمرام ممنونم ....تو برو م با»
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و و یاو ،دست یخواسته  میتسل برز  یالمحرف و ک یاو زد و ب یشانه  یر
و از لبه  یراه گرید  انیتخت دل کند و م یشد . فرهنگ با رفتن برز

به گ لشیزد ،موبا ایه دردل ب شیچه کنم ها شت و گ زد زن سویرا بردا
 اد:د امکیپ شیرحمانه قطع شد برا یتماسش هم ب نیدوم ی،وقت
شتنت زم ی،برا سویگ » سمان را هم دور م چ،یرا که ه نیدا زنم .  یآ

و بشنوم.،  «بگذار صدات ر
* 
بن خاموش کرد خیرا از ب شیفرهنگ را خواند ،موبال امکیپ سویگ و  و

و  ی هیبغل گرفته شده اش گذاشت و گر یزانو ها یباز هم سرش را ر
 .ختیدر آم ایدر یموج ها یبا صدا شیصدا ینرم و ب
 [۰۳:۱۲ ۰۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یبال و پر تابسااتان بود ،اما برا ریگرچه هنوز ز یوریشااب شااهر آن

 را داشت....! زییپا یفرهنگ بو
ص یازخسرو م اگر  یِگل وال انیم سویگ یاش.... پا یا غهیگفت وزن 

 ساو و قلب کی شاانیها یبود .فرامرز و فرزانه با ندانم کار ریماجرا گ
 پر از چه کنم ها ساخته بود! ی....!از او ظرفگرید ییپدر هم سو ماریب

 رفت وکنار تخت اطیشاادبه ح زیلبر شیچکنم ها یکاسااه  عاقبت
 یم یفواره آبتن ریداخل حوچ که ز ی... نگاهش را از هندوانه سااتادیا

با لحن شمرده آن چنان که حر یکرد گرفت و  یحرمت ها باق میآرام و 
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و به مهرانگ ل سااماور برنج پاک م زیبماند ،ر
ُ
ل ق

ُ
 یخانوم که کنار ق

 مقدمه گفت: یکرد، ب
شتن حرمتت از نفس برام واجب ی....مادرم یمامان مهر »  و نگه دا

و حرف نزن!  رینگ میمن تصاام یبه جا گهی.... لطفا د یتره ، ول
و  یبرخورد شاامابا خانواده  ب هیدرخشااان من ر دساات و پا  ینامرد و
 «نداره.... یریگ میجلوه دادکه قدرت تصم

برداشت و دانه ها زیمهرانگ دستش ُسر خورد و  ریبرنج از ز یخانوم سر
به اش داد ، پر چادرش را از ز کلیبه ه یتاب  یآزاد کرد و قر شیپا ریفر

 هم به گردنش ،گفت:
و دزد یچیواال....! ه خوبه» شده دختره خوب قاپت ر ود  دهین ! چه ز

و  یلیبهت الپورت داد.. .! من خ شون ر ستم پا شون خوا محترمانه از
شن ب یاز زندگ سر من بک شد د رونیپ سه  گی...فرامرز  بدون در و وا

و نم یول دیرجور خواساات جوشااخودش ه  ییگذارم هر بال یتو ر
 ...! «یاریب تیسر زندگ یخواست
ستها شت کرد تا خشمش را مهار کند و از م شید ه ک ییدندانها انیرا م

 ،گفت: دیجو یخشم را م
!؟از خانواده  یزن یخانوم چرا نا حر حرف م زیمادر من..... مهرانگ »
 «ف نزدم...کدومشون حر چیدرخشان ها ، من با ه ی

کرد و دسااتش رابه حالت پرانتز به  ریخانوم چشاامانش را ز زیمهرانگ
 کمرش گذاشت:
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گفته....!؟ من فقط با حاج خانوم  ینزدن پس ک یاون ها حرف اگه»
صه و حت صه ،قر و هم چ یدرد دل کردم که اونم دهنش قر  یزیبه برز

 «گه... ینم
 یجا یتر نیداد و نفس ساانگ رونینفس درمانده اش را ب فرهنگ

شد و در حال نیگز سمت در آهن یآن  سته، یم اطیح یکه به   رفت آه
 گفت:

گه بخوام حرف بزنم  » لب  ایدن هیا عات ق ته دارم و مرا حرف نگف
و م ضیمر و جان  ینم یزیکنم و چ یحاج رضا ر گم... در ضمن برز

و قسم داده و حاج خانوم همه چ و بهش گفته..... یخوش ر  «ر
با صدا ستادیآن ا یودر را باز کرد در آستانه را گفت  نیهنگ ا فر پر  ییو

 سرماخورده باشد ادامه داد: ییخش که گو
و بخور یحاج» ،من شااام  دینمازش تموم شااد، شااما شااامتون ر
 ...«امینم
صدا در با  یتلق یبا  شد و سته  برد  ینم ییفکر که راه به جا ایدن کیب
 شد. یراه

*** 
شت و آن را با خ شیها ییتنها س یها ابانیرا بردا ...  کرد میشهر تق
ن رفت نیا یانتها دویآن چرخ انیپا یب یها یشاالوغ انیهدف م یب

 یرا برداشاات و به خانه  شیچه کنم ها یاش ،کاسااه  هودهیب یها
 ...دیدوست رس کی
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و دیکشا شاشیبه ته ر یدسات  داد و به یزنگ هااچرخ یونگاهش را ر
ش هومن به استقبال یزنگ را فشرد و صدا د،یکه رس یاحیاسم دکتر ر

 آمد:
به ...بب » جاساااتیا یک نیبه  بدن جان فشاااانم  نی!؟ مژده گر 

واست.....پسر ب  «باال.... ایر
 باز شد... یبند آن در با تقه ا پشت
* 

و  دیپرساا یاز حاج رضااا م زدیمساالساال وار حرف م یپر انرژ هومن
سرو م زیازمهرانگ س یخانوم به فرامرز و الهه و خ و فرهنگ کالفه از  دیر

شد و جرعه ا یپر حرف نیا شع یخم  ش رشیاز ماال  یو پرحرف دیرا نو
 کرد: یچیاو را ق یها
گه مزاحمت ن هومن» خوام چند شاااب مهمونت  یم سااتمی...ا

 «باشم....
افتاد و با  زیر نیکرد و کنارچشاامانش چند چ زینگاهش را ر هومن
 :دیپرس یدلحن ج

 «اومده ....!؟ شیپ یمشکل »
 کوتاه جواب داد: یرا به به داخل کشاند و بعد از درنگ شیلبها
 «چند وقت دور از خونه باشم و فکر کنم.... هیدارم  ازین »

ضول لیهومن تبد یها یکنجکاو پرده  یو ب اوردیشد و تاب ن یبه ف
 :دیپرس
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 «...!؟ یزن یحرف م هیشده ! چرا نس یچ نمیپسر حرف بزن بب »
و یب یلبخند فرهنگ ش را ا هینشاااند و تک شیلبها یحس و حال ر

 کرد ،گفت: گرشید یبلندش را مهمان پا یپا کیبه مبل داد و 
گه» و م یبگم دختر ا  یراضاا یخوام و حاج رضااا ومامان مهر یر
گه بگم مامان مهر یبرام بکن یتون یم یکار سااتندین رفته  ی....؟ ا

نه  کارمادر دخ یخو باز  ته  نذاشاا جام  یتون یم یتره و برام آبرو  ان
شتن بیبد و گذا شون ر و  ِخرِخرم خی...!؟ اگه بگم فرزانه و مامانم پا
ناز، خوا دیبا گنیم و بگ هرمه تت بر  یکار یریخساارو ر از دساا
 «...!؟ادیم

 رشیماء الشع وانیباره جوش آورد و ل کیهمه اطالعات  نیاز ا هومن
و یتقه ا یو آن را با صدا دینوش کسرهیرا   گذاشت: زیم یر
! سااتیتو ن ی هی..... مهناز تکالیخ ی....!؟ بابا ب یکن یم یشااوخ»
 «....!؟ سیفرزانه رفته سراغ جرج غمبر،یهمه پ نیا نیب

سر فرهنگ شد و به اطراف تکان داد و هومن پشت  یلبخندش نرم 
 :دیاش پرس یقبل یبند جمله 

و برده....!؟ه یدختر خوشبخت ک نیا حاال»  «ست که دلت ر
وبرومون ،همون دختر خانونم ی هیهمسا دختر» که با مادر و مادر  یر

 «بزرگش، شب سالگرد ازدواج فرزانه و خسرو اومده بودن...
و دیدختر سف یکرد و چهره  کیبار یچشمان را قدر هومن را به  ییر

 خاطر آورد که چ
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 [۰۳:۱۲ ۰۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شت و بعد از تامل ییو ابرو شم سر یدلخواه دا  دییابه عالمت ت یکوتاه 

 تکان داد :
و دیاومد ، دختر خوش چشم و ابرو و سف ادمیآره  » بود... مامانش  ییر

شگل بود...حاال ا شونیهم خو ضا  هیچ راد شته  هیکه حاج ر نه گذا
 «تو....!؟ یخواسته  یجلو

سالن پذ فرهنگ  هختیدرهم و ر یدردن ولم کیش ییراینگاهش را در 
 داد، جواب داد: یپاش او چرخ

 ...«.ستینام و نشون هستن ......اصالتشون معلوم ن یب گهیم»
 باال رفت و رنگ تعجب به خود گرفت ....! شیابرو ها هومن

عذرت» و م نیخوام ا یم م نده ا لیدل یگم ول یر  یقانع کن
و نباسااتین و نژاد ،اصااالت وخانواده و سااطح  تیبا قوم دی...آدمها ر

سنج شون  کنن و اون قانون  یرویقانون پ کیاز  دی! همه بادیسواد
 .«نیانسان بودنه ،هم

 خواست ادامه داد: یبر م شیکه از جا یرا گفت ودرحال نیا هومن
شش بده ، اول مهر، ماه محرم  ریز یشنو یمن م از» صال ک بار نرو...ا

حاج رضا هم به راه .... ، تا دو ماه پزون  یشه و بساط نذر یشروع م
 یمی،قد یکن دایمجاب کردن حاج رضا پ یبرا یراه هیفر صت هست 

و چه د نیاز ا گنیها م  یدیسااتون به اون سااتون فرجه ... خدا ر
 ....!«شد  یشیگشا دیشا
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 با سر به اطراف چرخاند، ادامه داد : سشس
ام شده بازار ش میاز مهرنوش جدا شدم زندگ ی....از وقت گهیببخش د »

شب تو صبح تا  شب که بر م شگاهیآزما ی... خودم که  ستم و   یه
پس مهمون به  یندارم ... حاال که به قهر اومد یکار زیتم یگردم نا

 رونیب یشام بکن که از بس غذا یفکر برا هی... پاشو  یایحساب نم
و و خوردم دل و ر و تم نی...! منم ا ختیبهم ر دمر  یم زیدور و بر ر

 ... « میزن یگپ م یم .... بعد شام حسابکن
س فرهنگ ست کردن تنها غذا عیلبخندش و سراغ در که  ییشد به 

 یاحیساار هم کرد و دکتر هومن ر یمانیبلد بود رفت و املت پر و پ
 اوست و نگران نباشد. شیزد که فرهنگ پ امکیحاج رضا پ یبرا
 [۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
درخشااان هرچند که چندان  یخانواده  یکوچک و اجاره ا یالیو

سا ینبود ول متیگران ق صدا ایدر ی هیهم شم نواز بود،  یامواج یو چ
وح را هم به نوازش م چیگوش را که ه دندیرساا یکه به ساااحل م  یر
و به در یگرفت و پنجره ا  شد.. یباز م شیو موج ها ایداشت که ر

ش باب دل گالب خانوم هم بود ! البته ساحلش بن ،: تخم  دنی،تاکنار 
فتاب گردان بشااکند و هم صااحبت پ  یالیخوش مشاارب و رزنیآ

 و گل تر بشنود.... دیمجاورشود ،گل بگو
و نهیرا تاموازات س شیزانو ها سویگ  یاش باال آورد ،هرچندنگاهش به ر

 کرد ! یپرواز م گرید یکتاب بود ،اما حواسش جا یصفحه 
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صال ست به جا یدلش م ا شده  یکتاب خواندن تکه ها یخوا خرد 
بند زن بادقت به هم بند  ینیداشت و آن رامثل چ یغرورش را بر م ی
روز که ه میترم یزد و برا یم به  چیغرور شااکسااته شااده اش چهار

 داشت...! ازین یادیز یسالها
ها که آ ن را  زیمهرانگ یحرف بار  به واو از حفظ بود و هر  خانوم را واو 
ش یکرد چشمانش را تر م یدوره م و پس و  انهیشد...و او چه نا آن ها ر

 مامان بزرگ یکرد ،با صادا یجانش پنهان م یب یپشات لبخند ها
اشکش را پشت کتابش پنهان وترو فرز آنها  یبار حلقه ها نیگالب ،ا 

 را پاک کرد:
حال گالب ها یریکه کاله حصاا یخانوم در  به  و ییبا ل  یپهن را ر
وسر شته بود ، داخل تک اتاق و یگل گل یا روزهیف یر شد  الیاش گذا
 نگیلیداشاات و د یو کهنه اش راکه صاافحه کوچک یمیقد لی،موبا

 گرفت ،گفت: سویاش به راه بودرا به سمت به گ گیلنید
بون اون قد و باالت برم ،آدم با » و  دیقر خودش عاقل باشه، تلفنت ر

وشاانش کن که افسااانه ا یچرا خاموش کرد  نیبه ا یجور  نی!؟ ر
 «با من کار واجب داشت...! یکی دینبنده ...! شا لیقارقارک من دخ

و  داشته باشد و پس یکه مامان بزرگ گالب دوست پسر نیتصور ا از
و یبزند لبخند یبا او گش یپنهون را بست  لبش نشست ،کتابش ینرم ر

 یساارو کله  یرا که تو لیبرخاساات و موبا شیزد از جا ی،جساات
با زدیخودش م فت و برا یتشااکر را  نه  ییدلجو یگر نرم او را  یگو
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سالمش  لیو موبا دیب*و*س سمت پنجره رفت هنوز  ست به  به د
س س یبه احوال پر صدا دهینر ستقبال یبود که  سانه به ا ش معترچ اف

 آمد:
و ببرن.... چرا اون موبا مرده» و  یکوفت لیشااور اون سااالم گفتنت ر ر

شن نم و ش یاز تو چارهی!؟ از من بشرس واال به خدا اون ب یکن یر  یگو
 ....!«دهیاون طرف و قورتت نم ادینم
و نیدوم وز ر را پس زد و  یتور یلبش متولدشااد و پرده  یلبخند ر

و و ییبچه ها ینگاهش به ر کوچک ساحل غلت  یموج ها یکه ر
بود ثابت ماند  ختهیامواج پر آم یبا صاادا شااانیزدند و خنده ها یم

 :،گفت
بود ب سالم» قا دوماد چه خبر....!؟ قرار شمال  یایعروس خانوم ...از آ

 «شد.!؟ یپس چ
سانه حت یها خنده شت خط تلفن  یاف ش ایدن کیاز پ  یرژو ان یخو

سراز  یجد یجمله ها نیب یشوخ شهیکردکه مثل هم ریبه دلش 
 اش لم داده بود:

و خ مییاینشااد ب »  کینزد یهوله ....به بهانه  یلی،...بابا به خدا برز
با حاج خانوم و خواهر هاش اومدن بله  شاابیبودن به ماه محرم د

د خونده شد تا بع نمونیسه ماهه هم ب تیمحرم ی غهیص هیبرون و 
 ....«میاز محرم و صفر عقد کن

 آهسته تر کرد و پچ پچ کنان گفت: یرا قدر شیصدا افسانه



                
 

 

561 

 باغ سیب

و چه ب یدون ینم سویگ » ستیح یبرز شت تلفن نم! ا ه بگم ش یپ
و برات تعر یتهران همه چ یای!ب م بگ یخوا یکنم. اصااال م یم فیر
 «کارکرد؟یچ میتنها شد یوقت

سانه بو یحرفها صدا دادیم ییایح یب یاف شد ترمز او یمامان گل یو 
به آن یدیببخش سوی.گ سانه گفت و سمت گل یبه اف خانوم که در  یبه 

 :دیبود، چرخ ستادهیدر اتاق ا یآستانه 
وز برا میریم می...من و مامان بزرگ دارسااویگ»  دیناهار خر یبازار ر
 «...؟ یای،تونم میگرد یبرم گهیدوساعت د یکیو میکن
 همراه بود . یسرش را باال انداخت که با نچ یعالمت نف به
 ..... «دینه مامان .... حوصله ندارم شما بر »
به ساامت پنجره چرخ نیا سااویگ بازهم  فت   یداو صااا دیرا گ

خط  یتر در همراه شد، افسانه از آن سو یشان با صدا یخداحافظ
 حواسش را به سمت خود برگرداند...

!؟ فرهنگ بد بخت  یخونه که چ ی....موند یرفت یخب تو هم م »
و ا ینزده... که دار یکه به تو حرف صاص  یجور نیخودت و اون ر ق

و  انویزده و رفته اون وقت تواون ب ی!؟ مادرش اومده به حرفیکن یم ر
 ....«یکرد کوتیبه گ*ن*ا*ه مادرش با

چشاامانش جا بماند و آب  یدرکاسااه  شیکرد اشااکها یسااع سااویگ
 فرو داد : یدهانش را به سخت
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و نم افسانه» و  زیکنم ،مهرانگ ی!حس م یفهم یحالم ر خانوم غرورم ر
له کرد ، تو نبود ریز نه بهمو ینیبب یپاش  ما  یاحترام ین بچه محتر

 تیکه من و فرهنگ بدون رضااا تهیواقع هی نیکرد......! هر حال ا
.... از اون گذشته خودش گفت میبا هم ندار یا ندهیخانواده هامون آ
مهناز  یزده و موافقت کرده که برن خواسااتگار فکه با فرهنگ حر

و غ یلیدل  «بگه. یبزرگ نیبه ا ینداره در
سره خ نیاز من بشرس ا » و م یلیپ صت  یخاطرت ر خواد بهش فر

و ه شر ر ش چیبده...من که طعم ع شمزه دیبا یول دمیوقت نچ  خو
و ولش کن ، م نیباشااه.. ..حاال ا و برز ییایح یبرات از ب یخوا یها ر

 «بگم ...!؟
 :در خانه شتاب زده ،گفت نگید نگید ینثارش کرد و با صدا یی پرو
جاوره و اومده دنبال م ی الیو رزنیفکر کنم پ زننیافسااانه زنگ م »

 مامان بزرگ گالب ب
 [۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «زنم... یبهت زنگ م عد

کوتاه  نیآسات شارتیبه ت یکرد و دسات یا مهینصافه ون یخداحافظ
ش ییمویل و دیرنگش ک شش انداخت  نیشلوار ج یو آن را ر تنگ وتر

با صااادا باره  یو نه ب یدو خا نگ  ها الیخ یز  یجمع کردن مو
وسر شانشیپر  روزهیف یمامان بزرگ گالبش را که پر از گل ها یشد و ر
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و یا گره زدودوان دوان به سمت  شچانه ا ریسرش انداخت وز یبود ر
 کوتاه مات و مبهوت ماند...! یلحظه ا یو آن را باز کرد و برا دیدر دو

نگ وبرو فره با پ شیر نه  راهنیبود  خا هار  تاه و نیآساات یچ  کو
و یلبخند  ....!دیدرخش یلبش، چشمانش هم م ینرم ر

.. کرد... رییاو ،چهره اش گام به گام تغ ی رهیت یبه مردمک ها رهیخ
غ  کیباز ....! اگر  مهیتعجب چشاامانش را گرد کرد و دهانش را ن مر

 دادیم یو سفارش قورمه سبز زدیچمدان به دست در خانه را م ییایدر
 انیم یفیکرد ! تعجب ها که پر زدند اخم ظر یقدر متعحب نم نیا

شست ونگاهش را تلخ کرد و ب یدو ابرو بزند  یآن که حرف یبلندش ن
صم کیبا  ست ول یآن میت ست شیفرهنگ پ یدر را ب را  شیپا کرد و ید
شار اندک نیب شد و با ف شدن در  سته  شت و مانع ب ور  که یدر گذا به ز
را باز کرد و داخل شد سویگ  .غالب بود در
وبرو سویگ  انیا متاالپ و تولوپ قلبش ر یکه صدا یدرحال ستادیا شیر

 لرزان گفت: ییفرو افتاده با آوا یبا نگاه دیشن یحلقش م
 ....«رونیب دیبر ،لطفا»

به  دو گام سااویبه گ رهیاوردخیرا در ب شیآن که کفش ها یب فرهنگ
به د مت او برداشااات و او را  ود یراهرو واریساا چک و یور  الیکو

که  داد آنچنان کهیت واریرا با فاصااله از او به د شیچسااباند...و دسااتها
س نیبدون ا سویگ شد م یکه با فرهنگ تما شته با و انیدا  شیها باز

 محصور شده بود....
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عطر فرهنگ را به همراه  نیریشاا یکه بو یکیاز ابن همه نزد سااویگ
زرگش ببرد نگران برگشتن مامان و مامان  ادیرا از  دنیداشت نفس کش

ساعت د ینبود که م ست تا دو  ران گردند،بلکه نگ یهم بر نم گریدان
آمدند!  یون نم ریب گریشااد و د یخودش بود که داخل م ینفس ها

 یبود و دکمه ها ریکه به ز یته مانده آب دهانش را فرو داد، با نگاه
 گفت: یبا لحن تلخ دید یاو را م راهنیپ
 «کنار..... دیلطفا بر »،

ب فرهنگ ست و از  ییحال غر گالب  و یسو نگران برگشتن گل کیدا
سو مار خ مهیدر چشمان ن دهیدلتنگ ناز خواب گرید ییخانوم بود و از 

و سااویگ بان  یصااورت دلخواه او چرخ ی....نگاهش را ر داد و ضاار
به فلک گذاشت و با لحن  نرم گفت: یقلبش سر

 «به من نگاه کن..... »
 یکهاکرد اش یدهانش فرو داد و سع با آب یرا به سخت جانشیه سویگ
فرهنگ اشکها  یمحکم ومردانه  یوقتش را مهار کند ....و با صدا یب
 شدند. یقل خوردن و ازچشمانش جار شی
 «من نگاه کن..... یچشم ها یتو گمیبهت م »

شمان  سی،نگاه خ ختیر نییپا یهر دلش و لرزانش که باال آمد ، چ
 آن بود. یاالب یفیکه اخم ظر دیمصمم را د یمرد
من  یچشااما ی.... !؟تو ینیب یمن پس زدن م یچشااما یتو »

هت حرف نه... !؟ من ب به دلم  ینخواساات وزه خون  هار ر که چ زدم 
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عد هرچ نی..!؟از ا یکرد باور م یبه ب و که من بهت بگم  نه  یکن یر
و  انمیحرف اطراف  .....«ر

شکها سب سویگ یا ارد و از نخ د یشفاف یبلور یکه دانه ها یحیمثل ت
... فرهنگ با دیچک یاز چشاامانش م یگریپس از د یکیجدا شااده 

 تر برد ، نجوا کرد: کینزد یحفظ همان فاصله سرش را قدر
و ه ایبه تو دن دنیرساا ینکن ....بهت گفته بودم برا هیگر » م دور ر
و سر و سامون بدم زنمیم  ..«.......فقط بهم فرصت بده ، تا اوضاع ر

وح فشار وز اعصابش را ش نیا یر ت دانس یکرده بود و نم یا شهیچهار ر
 یم هیاز هر هر گر شیآورد و شااانه ها یهمه اشااک را از کجا م نیا

 هم.... شیو لبها دیلرز
شکها ریدرگ فرهنگ شد ،قدر یاو ب یا سرس را به جلو خم  یتاب 

 او را نوازش کند زمزمه کرد: شیبخواهد با صدا ییکرد ونرم گو
کم کرد » عوچ نشااده  یچیما ه نینکن ..... ب هیدختر ،گر یهال

با خ بذار  ند  حت برگردم  الی....من هنوزم همون مجنونم ،بخ را
 «تهران....

شکها یشور ش شیا ست ،دلش پر م نشیکنار لبخند دلن ش تا  زدین
و شت ی نهیس یسرش رار  یاقیفراخ او بگذارد و تا نفس دارد ببارد..... ا

س زدیکه در فرهنگ هم موج م شت کرد ت واریبه د هیتک یتهاو د ا را م
صله یشوق در آغوش گرفتن او را در خود خفه کند و عاقبت قدر  فا

وبرو  نرم که دو رگه شده بود،گفت: یو با لحن ستادیا شیگرفت ور
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... !؟تا مادر و مادر یدیمهمون ناخونده ات م نیآب به ا وانیل هی»
 «رفع زحمت کنم... ومدنیبزرگت ن

 اقشیو اشت جانیرا با پشت دست پاک کرد و تمام ه شیاشکها سویگ
با صدا شیلبها انیرا م  :دیگرفته و خش دار پرس ییفشرد و
و چه جور نیا آدرس»  «...!؟یکرد دایپ یجا ر

را باال داد و به همان لحن مردانه اش جواب  شیابرو یتا کی فرهنگ
 داد:
ود راه از» قا دومادکمک گرفتم .... صاابح ز  هیافتادم  عروس خانوم و آ

ان مامان و مام ی...وقت رونیب یایکه ب نیا دیبه ام سااتادمیگوشااه ا
و زدم به در  «واومدم زنگ زدم.... ایبزرگت رفتند ،دلم ر

 یرا از آب معدن وانیرفت و ل الیکوچک و خچالیبه ساامت  سااویگ
با لبخند حال یخنک پر کرد و  که  یبه دساات او داد ،فرهنگ در 

و  یموها ینگاهش به ر
و رها  او بود نرم و دلخوا ه گفت: یشانه  یشده ر
 کمند..... از من مجنون ت سویگ یدار یخوشگل یموها »

 [۲۳:۱۲ ۰۷.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 «....!؟یلیل یبود یدید رم

س سویگ لقب شت و لبخندش را و ست دا  یبکرد و یم عیکمند را دو
هم از  شااشیه رنامرتب و ت یقدر شیمجنون بود که موها نیتاب ا



                
 

 

567 

 باغ سیب

ست م یبلندتر بود و دلش م شهیهم ست و د را  شیبرد و موها یخوا
 کرد... یبا سرانگشتانش مرتب م

ش کیآب را  فرهنگ شکر کوتاه دیسره نو شتاب زده به  ی، ت کرد و 
ود  سویخندان گ یو به لبها ستادیدر ا یرفت ،در آستانه  یسمت در ور

 شد ،گفت: رهیخ
شا لتیکمند ....اون موبا سویگ » شن کن،  و و هم ر  باهات یکی دیر

 «داشته باشه!؟ یکار واجب
با  یاجبکار و یکی دیگفت شااا یمامان بزرگ گالبش افتاد که م ادی به

 من داشته باشه و با حفظ همان لبخند جواب داد:
وشن م »  «کنم برو به سالمت...مواظب خودت باش... یچشم، ر

 یو وقت خداحافظ دلخواه افتاد یته دلش در دساات انداز فرهنگ
 یراه یکوتاه یرابر هم فشرد و با خداحافظ شیطبر عادت چشم ها

 جا ماند... سویگ یمو یتار ها انیدلش م یشد ول
 [۰۰:۱۳ ۰۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شر جادو.... حاال  یدانند که محبت معجزه م یرا همه م نیا کند وع

س سه ا یجادو ریفرهنگ ا وحش در خل شر ر ناب فرو رفته و با  یع
شکالت و گ س شیزندگ یوگور ها ریتمام م که  یباز هم آرام بود مثل ک

پامید  با دوز باال خورده باشد..همان قدر آرام و بدون دغدغه....! یاز
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 ینان ته مانده  یو با تکه ا دیکشاا شیاملت را پ ی تابهیماه هومن
شت مانشیپر و پ یآن را پاک کرد ، لقمه  که  یو درحال را به دهان گذا

 ،گفت: دیجو یآن را م
سر غ نمیبب» و یستیبلد ن یا گهید یاملت غذا ریپ دمون به !؟ دل و ر

 «....!؟ یچند شب بهمون املت داد نیاز بس ا ختیهم ر
و خنده  را به فشیرد ی، دندان ها دیبام لبش پر یاش بال زنان از ر
 گذاشت و با حفظ همان لبخند جواب داد: شینما
وترج یهم بلدم درست کنم ول مرویچرا ن »  ...«دمیم حیاملت ر

که  یو درحال دیاز آن را نوشاا یآب را برداشاات ،جرعه ا وانیل هومن
 به چشمان او بود ،گفت: رهیخ
و  ریهمه گ نیا نیب یتون ی...!؟ چطور م یهساات یک گهیتو د پساار»

ویبازم بخند یکه دار یگرفتار شته ر شو گذا سرو پا  انیشر ی.... خ
و برده ز یاتیح خودش ... از اون  طیبل ریخانواده ات و فرزانه و فرامرز ر

هر  و یحرف بزن یتون ینم مارشیطرف با حاج رضا به خاطر قلب ب
و مقصر م فتهیبکه براش  یاتفاق  یانوم مخ زی،و مهرانگ یدونیخودت ر

و ب یخواد ساار عروس دومش تالف  یتو اریکنه وعروس دلخواهش ر
 «....!؟یخند یتو.... تو اون وقت م یخونه 

ش ییرایپذ یداد ، نگاهش را به پنجره  هیتک یصندل به  یم اندازکه چ
و به شااهر داشاات و چراغ ها  یاز دور م یشااهر مثل سااتاره ا یر

 کوتاه جواب داد: ی، چرخاند و بعد از تامل دندیدرخش
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و بدتر کردن هنر ن طیشارا» مقاوم  یروزی...شارط پ ساتیساخت ر
 ....«کنم  دایراه حل پ هیفکر کنم و  یمنطق دی، با بودنه

کنار گوشااش که در گذر زمان چند تارش به  یبه موها یدساات هومن
س یدیسف ش دهیر  یکه با انگشتش خطوط فرض ی، ودر حال دیبود ک
و  ،گفت: یآهسته تر یکرد با صدا یرسم م زیم یر
 یکه دست خسرو تو یدیدونم از کجا فهم یفرهنگ من نم نیبب »

شو یکار خالفه .... ول شوه چ ییپول  صا ر صو ه ک ستین یزیو مخ
به جا بگذاره و خسارو احتماال  یساند و مدرک ای یازخودش رد یکسا

بلده که تا حاال دم ال بل باشاا یاگه کم یتله نداده....ول یکار  یم میز
ضرم بهت  و زد..حا و کن کمکشه ردش ر و ، ر ستش ر  یول یکنم تا د

 «شرط داره ....؟ هی
به  یشااد و ساار یکرد، چهره اش جد کیبار یرا قدر مانشچشاا

 «....؟یچه شرط: » دیاطراف تکان داد ،کوتاه پرس
بازدم عم رهیهومن صاااف و خ نگاه بعد از دم و ، با تامل  ریشااد و

 جواب داد:
هت کمک م من» با چیه یکنم ول یب بفهمه من کمکت  دیکس ن

 ...!«کردم ...به خصوص خسرو 
و یدر حال سشس ست و ماه یبرم یصندل یکه از ر  را همراه تابهیخا

به داخل آشااشز خانه م به چهره  نیا یبرد برا یساابد نان   یکه 
 دهد، ادامه داد : یمتعجب او سرو سامان
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 مثل خسارو یکیکنم ... اونم  دایخواد دشامن پ یدلم نم یدون یم »
به زن خودش هم رحم نم کار پس و پنهون یکه  تا  نه و هزار  یک

 ....!«داره
تکان داد حر با هومن بود...خساارو مثل  دییرا به عالمت تا ساارش

با  دیتن یتار دورطعمه اش م یعنکبوت ساام کی عد   شین کیو ب
 نگران شااتریرفت ب یم شیکرد .... حاال هرچه پ یکارش را تمام م
اش  یزندگ تمیآنها پدرش که ر یشااد و در ر س همه  یخانواده اش م

 بود....! یبا باتر
حرا که در دل ص یمیمثل نس سویگ امکیکش و قوس افکارش پ انیم

 به نوازش گرفت. یفیلط یبوزد دل و جانش را با خنکا
 .«میتهران و ا ن خونه هست میدیما رس سالم»

 شااانیاو را به خاطر آورد که پر یباز هم جان گرفت و موها لبخندش
و  نوشت: شیرها بود ، برا شیشانه ها یر
گردم خونه  ی،من هم فردا بر م ریبه خ دنی.... رساایخوش اومد »

 ...«مواظب خودت باش 
نرم  شد! حس یفرهنگ حال خوشش نا گفتن امیبا خواندن پ سویگ

فت هوا یکه ب یفیو لط به لطا باران نبود ! م یشااباهت   یپس از 
 کند... یشعر خداحافظ تیب کیخواست با 
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صدا در آمد ، کنجکاو گرینکرد و زنگ خانه بار د دایپ یمجال یول  یبه 
تاق ب  ونفیکه کنار آ دیرا مات و مبهوت د یرفت و مامان گل رونیاز ا

 .... دیگو ینم چیو ه ستادهیا
به اش داد ، دساات کلیبه ه یخانوم تاب گالب و از  به زانو گرفت یفر

و مادر چرا مات  هیک» ، گفت: سااتادیمبل برخاساات و کنار او ا یر
 «....!؟ یموند
و به ته چاه افتاد ییکه گو یی، و صدا دیلرز یکه م ییبا لبها یگل ه باشد ر

 گالب خانوم شد ، گفت:
 ....!«مامان گرشا اومده  »

 [۰۱:۲۱ ۱۰.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
به  یشااباهت چیبود ! قد و قامتش ه یلیخودش  یگرشااا....برا ییدا

داد! مثل فرهنگ  یرا نشااان م قویر ینداشاات که جوان شیعکس ها
و ییخوش قد باال بود با شااانه ها و راداشاات و  یفراخ ،اما برو باز برز

 ،دیرس یاو هم نم یمردانه که جذاب بود وفرهنگ به گرد پا یچهره ا
و دیخند یم یوقت  ...شد . یمتولد م یک گونه اش چال کوچکی یر
 چیکه از او ه یبود! مرد دهیتازه از راه رساا ییمات و مبهوت دا سااویگ
ست به غ ینم سال که تبر دیاز ع ریدان به  در چند جمله فقط یکیهر 

 کرد.... یاز حرف زدن با او امتناع م یگفت و مامان گل یمامان م
بود و نگاه مشااتاقش را مثل  سااتادهیچمدان به دساات کنار در ا حاال
 چرخاند .... یآن سه م انیباشد م دهیرس ایکه به در یتشنه ا
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سو یگام دیلرز یمکه  ییبا قدمها یگل شت و در  شیبه   یقدم کیبردا
حلقه شااده در  یو از پس اشااکها دیلرز یم شی،صاادا سااتادیاش ا

 لیسرش را به سمت باال متما ی،قدر دید یچشمش او را تار و لرزان م
 جواب گذاشت ومعترچ گفت: یکرد و سالم او را ب

 «....!؟ یبرگشت یواسه چ »
 «گلشر....:» لب نجوا کنان نام خواهرش رازمزمه کرد  ری.... زگرشا
 یزیبار بلند تر چ نیو ا دیاو کوب ی نهیبا دساات محکم به ساا یگل
 ،گفت : ادیفر هیشب
 «...!؟ یبرگشت یبهت گفتم واسه چ »

آب دهانش را فرو داد ...و  یچشاام بر هم گذاشاات و به سااخت گرشااا
 را هم تاب آورد.... یگل یمشت بعد

قا »  هی... به قدر یاومد ریسال د ستیبه قدر ب یشاسب سرمدگر یآ
 «...!؟ یاومد کجا بود ایمن به دن یسویگ ی....وقت یکرد ریعمر د
 گریبارد یرا هم و گل شیبغض مردانه اش را فرو داد و اشااکها گرشااا

به زد و گرشا قدم یمحکم به شانه   پس نرفت...! یاو ضر
فت ز یوقت » خ من ر جا بود هی ریفر خاک ک  ی.....!؟ وقت یخروار 

شکم بچه اش و مادرش  یلقمه نون برا هیخواهرت تک وتنها دنبال 
 «....!؟یزد کجا بود یسگ دو م

 آوار ناگفته ها درحال له شدن بود .... ریگفت و گرشا ز یم یگل
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شانه  کیآن که بر گردد ،  یب سشس دستش را به سمت گالب خانوم ن
 ادامه داد: دیبار یکه م یرفت و با همان چشمان

به خاطر انتخاب اشااتباه من رفته ، رفته بهمون  لیتمام فام یوقت »
کجا  کرد یم هیگر یتو پنهون یپشاات کردن و مامان بد بختون از دور

 «...!؟یبود
و یدست برد نوازش وار دست گرشا  دیخواهرش کش سیخ یگونه  یر

 «اومدم جبران کنم..»و نرم زمزمه کرد : 
شت پراز نگاهش به سمت مامان گالبش بر گشت و نفسش رفت  اقیا
شار و ف حانیو تمام ه اوردیتاب ن گرید یاو.....گل یچسمان باران یبرا
شت و به اتاق گ نیکه ا ی اه برد پن سویسالها تحمل کرده بودرا بردا

 شد..! یم دهیاز پشت در بسته هم شن شیوهر هر پر صدا
وساار گالب که به ساامت اتاق  یزد و و درحالاش را پس  یخانوم پر ر

شترک خودش و گل صدا یم یم و به گ دیلرز یکه م ییرفت با  که  سویر
 ،گفت: دیچرخ یآن سه م نیهاج و واج نگاهشان ب

 یمرد ها یآب بده دساات مادرت بچه ام از نامرد وانیل هی سااویگ »
ک شااد . من م وزگارش هال  یتو ادین یاز گل ریغ یبخوابم کساا رمیر

 «اتاق من.....
صدا نیب خانوم ا گال سمت اتاقش رفت و در با  ر تَ  یرا گفت و به 

 بسته شد. یمحکم
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شا سته هم به گوش م یگل یهر هر ها انیم گر شت در ب  یکه از پ
اق که مثل گلوله برف کنار درات یبه سمت دختر سشینگاه خ د،یرس
شم و ابرو ستادهیا شت یبه گل یبیشباهت عج شیبود و چ  ییو، گ دا

 :دیشد، پرس لیمتما دید یاو را م یها یجوان
ش سویگ دیبشرسم تو با ستین یازین » با گلشر  ....!؟ چشم وابروتیبا

 ......!«زنهیمو نم
ش یمرد یبرا سویگ لبخند سالها از خانه دور بوده، طعم  و  نیریکه 
گران بها  یا قهیکردن عت دایبود ....مثل پ یمتیداشاات و ق ینیدلنشاا
صله  سوی....! گ وبرو فیشان را پر کرد و بالتکل نیب یفا شا  یر گر

 ،گفت : ستادیا
 ....!« میشد ری....واقعا غافل گ دیخوش اومد »

شا و یلبخند گر ست و چاله گونه اش گ ینرم ر ش  رهیا خر سویلبش ن
و یکه قدر ییکرد ،با صدا  :دیآن بود پرس یخط و خش ر

نه حق نیا یدونم من تو یم »، جازه هسااات  یندارم ! ول یخو ا
و بغل کنم  یکوچولو خواهر زاده  هیبب*و*سمت ....و  خوشگلم ر

 «....!؟
بود  شیمرد محرم زندگ نیاول نیاو را مردد کرد ، ا ایح یو قدر شاارم

وبرو ایبرادر و  کیکه مثل  را  شیها یاز چتر یبود ... طره ا شیپدر ر
و شیپساات گوش زد و لبها  داوریتاب ن گریهم فشاارد و گرشااا د یر
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شد ، تمام دلتنگ یقدر شانه ها یسال ها دور یخم   سویگ یرا با 
 او ب*و*سه زد... یاکرد و به موه میتقس
 سوینگه داشت ،از گ شیشوقش پشت حصار پلک ها یاشکها گرشا

سف ست  شمان خوش حالت او و پو شد و به چ  یاو که قدر دیجدا 
گاه کرد دساات ها یگلگون شاااده بود ن لک  ته اش  یبه پ خساا

 :د،گفتیکش
 .....«یآب بهم بد وانیل هیشم اگه  یممنون م »
آب  نوایجنباند و ترو فرز با ل ی،سر دشیجد یحس ها ریدر گ سویگ

آب بود  ی،گرشا تشنه  دیخنک برگشت و گرشا بدون مکث آب را نوش
شنه  سویو گ ستن از ا یت سم دا نیدان ش ییمرد تازه وارد که ا  دکیا را گر
 دانست ! یازاو نم چیو ه دیکش یم

شا س گر شد چمدان را کنار جا لبا سمت  یخم  شت و به  کنار در گذا
و یمبل رفت و تمام خستگ  ک یآن هوار کرد ،سشس در حال یاش را ر

 به اتاق گالب خانوم رهیدستش پشت گردنش بود و خ کی
 [۰۱:۲۱ ۱۰.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 لب گفت: ریز یمثل زمزمه  یآهسته تر یصدا با
س یوقت » ود ر ش یفرودگاه فکر نم دمیصبح ز شته با م کردم جرات ندا

وبرو بشم ...! وقت پ یبا مامان گالب ر  رزنیبه هزار خواهش والتماس از
و گرفتم فکر نم نیتون آدرس ا یقبل یخونه  هیهمسااا ردم ک یجا ر

باشاام.... وقت نیا مادرم  نگ آغوش  نگ تو جیگ یقدر دلت  یو م
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هایخ نه بو یزدم فکر نم یتهران پرسااه م یابون  نیبه ا یکردم خو
 «داشته باشه......! یخوب
شا سته  یبا خودش حرف م ییگو گر زد و تمام مدت نگاهش به در ب

و ی زانو گذاشاات ،بر  یاتاق گالب خانوم بود . عاقبت دساات به ر
نه چندان مطمئن به سمت اتاق رفت ، داخل  ییخاست و با قدمها

ست و گ سرش ب شت  به  رگیآب د وانیل کیهم با  سویشد و در را پ
 اش رفت. یسراغ مامان گل

م از نوع آن ه یبعد از سال ها برگشت ، بدون آن که استقبال گرشاسب
با  یدر انتظارش باشاد ! به خانه برگشات تا خاطرات مشاترک یهند

مرد به  کی یدرخشااان ها بو یتنها خواهر زاده اش بسااازد و خانه 
 .....ردیخود بگ

 [۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶, ]✔ انینیمافسون ا بیس باغ
 یکتر قل قل یگردو کنارش ، صدا یو کم قوانیل رینان تازه ، پن یبو
و نه چا یبلور یگاز و قور یر خوش رنگ را به  یکه سااخاوتمندا
و شینما که  یو مادر زیم یگذاشااته بود و شااکردان تشل و مشل ر

و یمنظره  نیتر بایکند. ز یرا پر م تیفنجان چا  اساات و نیزم یر
 ...نیبوده دلخواه تر دورکه سال ها از خانه  یکس یبرا

 درهمش یگالب خانوم بود که با وجود سگرمه ها ینگاهش پ گرشا
آن  یدرهمش ب یاو بود و مادرانه با همان اخم ها یباز هم حواسش پ

با و پن داد و گرشااا  یرا به ساامت او هول م ریکه حرف بزند ظرف مر
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شکی یامادرانه ه نیاز ا زیلبر شتها لقمه ها یوا پر و  یگالب خانوم با ا
 گذاشت . یبه دهان م یمانیپ

 پر از حس تازه .... سویگ یتازه داشت و برا ییخانه عطر و بو امروز
کن قر و چند تا بش کیبود و فقط  یپر از انرژ رشیو صبح به خ سالم

 کم داشت....!
شا و شیفنجان چا سویبا آمدن گ گر سرش به زیم یرا به ر شت و   گذا

نرم سالم او را جواب داد و گالب خانوم  یو با لبخند دیسمت او چرخ
و شیپ ییخوش عطر و بو یفنجان چا که  یاو گذاشاات ودر حال یر

و به گ یم سهینان ها را داخل ک یباق  ،گفت: سویگذاشت ر
 هیتره بار  دونیم رمی..... مادر من و حاج خانوم و دخترش مسویگ »

هم  برنج مونهی....چند تا پ میخونه ندار یتو یچیم هبخر وهیکم م
 «بار بذارم..... یکن تا برگردم و قرمه سبز سیخ

شا ست و پا یبه آن گر و یصندل یها هیبرخا ششزخان کیسرام یر ه آ
 کرد ،گفت: ریج ریج
 ....« رمیمامان من م »

به گ یخانوم در حال گالب با لحن سااویکه نگاهش  ص پر حر یبود،
 ،گفت:

خودش عاقل باشااه ....  دیبهش بگو ، الزم نکرده... آدم با سااویگ »
شته ،راه و چاه خر نیبعد ا سال برگ ستش ن نیا دیهمه   ت،سیجا د

و کاله م و اسااتراحت کن و از فردا  زارنیساارش ر ....بهش بگو امروز ر
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جا خر گمیخودم بهش م که ق دیاز ک نه  زون تره...بهش  متشیک ار
سفر  یخستگ و رهیجون بگ کمیبلکه  هبخور شتریدوتا لقمه ب هیبگو 

ودم براش بر گشته خ القوزیو  کهیاز تنش دور بشه... بهش بگو حاال که 
 «کنم. یدختر خوب براش نشون م هیزنم و  یباال م نیآست
 دیخند یقهر دلچسب مامان بزرگ گالب م نیصدا به ا یو ب زیر سویگ

با چشم وابرو مامان گالب را  و نگاه خندانش به سمت گرشا برگشت و
که  ینشاان داد ،گرشاا شارمنده باز هم نشاسات و مثل پسار بچه ا

 چادر مادرش باشد گفت : ینگاهش پ
 «قهر هات هم قشنگه ....خودم در بست نوکرتم.... نیمامان ا »

شم گالب شت چ  را کوچک پولش فینازک کرد و ک شیبرا یخانوم پ
 شد.... یاز گرشا راه یبرداشت و بدون خداحافظ

ه ک یو در حال دیرا نوش شیاز چا یجرعه ا ،یسرشار از حس زندگ گرشا
 بود ،گفت: رهیخ سویبه نگاه خندان گ

 «نشده....!؟ داریگلشر هنوز ب »
 یالو به دهان برد و درح دیچیخودش پ یبرا رینان و پن یلقمه ا سویگ

 ،جواب داد: دیجو یکه آن را م
بعد  شیش میسر کار و پنج ون رهیم میمامانم صبح ساعت شش ون »

 ....«کارمنده  یشرکت خصوص هی یگرده خونه... تو یاز ظهر بر م
 انیبلندش نشااساات.. و فنجان را م یابرو ها انیم یاخم گرشااا
 فشار داد . شیدستها
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و جبران کنم .... !؟  نیبتونم ا یچه طور یکن یم فکر»  «سالها ر
سب شیموها یانتها سویگ  انیبود در دست گرفت و آن را م یرا که دم ا

 ،گفت: دیچیانگشتانش پ
کنم .به مامانم و  ی.. من هم بهتون کمک م هیهر درد یزمان دوا »

وباور کنن....رفتار د دیمامان بزرگ گالب فرصت بد  شبیتا بودنتون ر
 دنیکه از د یشااوک یبه پا دیو مامان بزرگ گالب را بگذار یمامان گل

ست داده ....  شون د ست تون  نیقیشما به شون دو دارم هر جفت
 «دارن.
شا ش یقینفس عم گر  یرا م خانه یکه بو یتازه تر یو نفس ها دیک
و م یها رهیفرستاد.و نگاهش به دا شیها هیداد به ر  رهیخ یزیقرمز ر

 ماند و افکارش به گذشته پرواز کرد.
و یوقت » رفتم  رانیاز ا امرزتینه با پدر خدا ببچه گا یلج و لج باز یر

وز ها وندم . تو یسخت ی،ر وگذر شور غر هی یر  ریگ ییآدمها نیب بیک
و نم بونشون ر بان  یکرده بودم که ز  یم ادیدونستم . سال اول فقط ز

گرفتم و سااال بعد دانشااگاه ثبت نام کردم و مجبور بودم کنار درس 
 نییپا یلیخ یکارها بکنم ...از ظرف شستن گرفته تا مخوندن کار ه

س یمجبور بودم با آدمها یتر.... حت ضر نب یمعتادو ناجور که ک ود حا
ب یباشون همخونه بشه زندگ ج و دخلم جور در  .... «ادیکنم تا خر
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و یدست گرشا نگاه کرد  سویبه گ یچشم ریو ز دیفنجانش کش یلبه  یر
ست ز شته بود و خ ریکه د شا م رهیچانه اش گذا بعد یاو را تما از  کرد و

 کوتاه ،ادامه داد: یتامل
 نکهیمواد از ترس ا دنیکردن به کشاا یهمخونه هام شااروع م یوقت

سرما و گرما  شم بدون توجه به  ش رونیرفتم ب یهوا م یآلوده ن روع و 
زش کردن اونقدر که وقت دنیکردم به دو یم ونه گشااتم خ یبر م یو ور
 نشستن هم نداشتم.. ..! ینا

و  تمام زش بود حمیکردم و تفر یکار م ایخوندم  یم درسایوقتم ر  ور
و  سم ر ست پر برگردم با هزارمکافات در با خودم عهد کرده بودم با د

له هر سال فاص یکارخونه مشغول به کار شدم ول هی یتموم کردم و تو
شد چند  کی یماه یشد و تلفن ها یم شتریام با خانواده ام ب بار 

و  یبار.....وقت کی یهم سااال عدبار و ب کیماه  خ ر خبر فوت فر
 ب سیشده بود و پل یکارخونه دزد یتو دمیشن
 [۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 گهی، بعد از اون هم د رانیتونسااتم برگردم ا یمن مضاانون بود ونم ه
و خ ن یر  یمن ،حت ومدنیبرگشااتن نداشااتم و گلشر بعد از فوت فر

شد با هم حرف بزنه و پول ضر ن شون م ییها حا و که برا ستا یر دم فر
به حسااابم بر م و  و عوچ م یر که خونتون ر بار  ند...... هر   یگردو

گمتون نکنم با هزار خواهش  نیازا شااتریبکه  نیمن از ترس ا دیکرد
ویجد یآدرس خونه   .«گرفتم  یاز مامان گالب م در
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 کوتاه ، ادامه داد: یجا به جا شد و بعد از تامل یقدر گرشا
 ...«ازم دلخور باشه  دمیگلشر حر م به»
شم و ابرو یگندم ینگاهش را در چهره  سویگ شا و چ  نابش که یگر

 داد ،گفت: یبود چرخ یبه مامان گل هیهم شب یقدر
 دیبود که اون ور آب یی..؟ سالهاهیتون چ یلیگرشا رشته تحص ییدا »

 «...!؟دیازدواج نکرد
ست ش یموها انیم ید ان لحن محزون و با هم دیخوش حالتش ک

 بود جواب داد: سویبه گ رهیکه نگاهش خ
و هم برمبنا لمیعالقه داشااتم و رشااته تحصاا کیبه مکان » اون  یر

 «انتخاب کردم 
شا شد ب شیرا گفت و از جا نیا گر ست خم  ا دو را ب سویگ ینیبرخا

 انگشت فشار داد گفت:
که به قول مامان  نهیهام نشو ...! مهم ا یوارد خصوص یجوجه برف »

ضمن م القوزیو  کهیگالب  شتم. در  صراف یبرگ شو ... یخوام برم  .پا
ویفقط چند  یتاکساا هیکرا یبرا روزید میباهم بر و تبد ور کردم ،  لیر
 یراه بازم حرف م یهم بخرم تو نیماش هیدارم اگه بشه امروز  میتصم

 ....«خودت بگو از گلشر و مامان گالب  زو تو ا میزن
شه شد ، ز ی گو وجه ج» لب با خودش تکرار کرد ریلبش به باال کج 

شت ...ول نیا« یبرف ست دا گ فرهن« کمند سویگ»  یلقب را هم دو
ه ک یبرخاساات و درحال شیزد و از جا یدلخواه تر بود لبخند شیبرا
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و با و پن یرا مرتب م زیم یر ت گذاش یم خچالیرا به داخل  ریکرد و مر
 ،گفت:

به مامان بزرگ خبر بدم  دیقبلش با یشم ول یچشم....ا ن آماده م »
 «زنم... یراه به مامانم هم زنگ م یتا نگران نشه... تو

شا ب دییبه عالمت تا یسر گر شغول پ کاریتکان داد و ست و م ش اک ن
 شد .. زیکردن م

* 
سبت به گ زیمهرانگ ینیبد ب نکیع ار بود و حاال که و ت ریت سویخانوم ن
ست دل ته تغارد یم ش نیا یبرا شیان  نکشیع یها شهیدختر رفته 
شده بود وقت رهیت س یتر هم  سر کوچه ر با  دندیبه همراه فرهنگ به 
که آن  یو مرد جذاب و خوش قد و باال و خوش پوشاا سااویگ دنید

ستاده بود ند.پر چادرش را باال تر آورد ،سقلمه یکنار هم ا ابانیخ یسو
 فت:،گ دادیم یکه به نگاهش تاب یحال آهسته به فرهنگ زد ودر یا
قا .....تحو » سنگ نجابتش یاون دختر نهی، ا ریبگ لیبفرما آ و  که  ر

وز از خونه و زندگ یزد یم نهیبه ساا با  نی! بب یقهر کرد تیو چند ر
ست و خوش  یچه از ما بهترون م شتهام ه شالله خوش ا پره ...! ما

 «کنه....! یهاشو سوا م پیت
برداشت و با د فرهنگ کنار مرد قد بلند و خوش چهره  سویگ دنیسر

ابرو  انیم یبودند، اخم درشت ستادهیا ابانیکنار خ یکه منتظر تاکس یا
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سع شیها ست .... و  ش س ین را دور کند اما مادرش  اهشیکرد افکار 
 کرد .... یهدف پرتاب م یب اهیس یکانیرا مثل پ شیجمله ها

و دور د » و مادر بزرگش ر شم مادر شه ، چ سر ست پ  ی! وقت دهیالبد دو
به درد تو نم نیا گمیم بد  یدختر   ایدونم ، ب یم یزیچ هیخوره ال
و کنم ....  نیتا دست ا ابونیاون ور خ میبر و برات ر  «دختره ر

 رت،یاز حسااادت وغ یمتفاوت بود ! معجون یپر از حس ها فرهنگ
 باز هم به خودش مسلط شد معترچ و پر حرص گفت: یول
 «...!؟ یکن یکنم چرا ندونسته قضاوت م یمامان خواهش م »

سمت  یخانوم ب زیمهرانگ توجه به اعتراچ فرهنگ پا تند کرد به آن 
وان شد ... ابانیخ  رفت فرهنگ به ناچار به دنبالش ر

*** 
 ازین من عسال کیدرهمش که  یفرهنگ و اخم ها دنیبا د ساویگ

دانست  یداشت تا قابل هضم باشد بند دلش پاره شد .... ندانسته م
 یخانوم هم ب زیدهد و مهرانگ یدر ساارش جوالن م یکه چه افکار

و شیدرهم مرد پ یاخم ها انی.... گرشااا م سااتین ریتقصاا و  شیر
و ی هیکه خود را همسااا یزن ینگاهها گالب خانوم  یخانه  ی برور
 یبرا د،ید یتنگاتنگ م یارتباط سااویگ ی دهیکرد و رنگ پر یم یمعرف

فرهنگ  به سمت یدوست یبه نشانه  یکه رفع ابهام شود ... دست نیا
 برد و مودبانه گفت: شیپ
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شنا »  سویگ ییهستم دا یتون خوشبختم من گرشاسب سرمد ییاز آ
ود برگشااتم ا روزی... د خ زدم و آخر  یتو کمیو  رانیصاابح ز شااهر چر

 ....«خونه  دمیوقت رس
نرم  یرها و لبخند رتیاز بند حسااادت و غ شینفس ها فرهنگ
و  یشااد ... نگاه ب شیاخم ها نیجانشاا تابش ، گذرا به چشاامان ر
 یو به رسم ادب خودش را معرف دیاش رس دهیو رنگ پر سویگ یافتاده 
 کرد:
 یی... من هم فرهنگ هسااتم .جا دیخوشاابختم ،خوش اومد »

 ...«برسونمتون  دیبر یم فیتشر
شا ست گر شت کمر گ ید شت و قدر سویپ  کیبه اورا به خود نزد یگذا

 ترکرد ....
لده نم » عد از سااال ها  میشاا یممنونم مزاحم خانوم وا حاال که ب

 .. ..« میتهران بچرخ یتو کمیخوام با خواهر زادم  یبرگشتم م
شم زیانگ مهر شت چ  یخانوم که تمام معادالتش برهم خورده بود پ
و به اوگفت: زیاز چشم ت نازک کرد که سویگ یبرا  گرشا دور نماند و ر
وشن.... پس پسرشون که خارج از کشور  » به به ، چشم گالب خانوم ر

.. ... دیبه گالب خانوم سااالم برسااون دی!؟خوش اومد دییبودن شااما
 رمیمن دارم م

 [۰۲:۱۸ ۱۱.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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وز ن هیدخترم  ی خونه شتم م ستمیچند ر شالله برگ شونید امیان   دن
».... 

ها زیمهرانگ را جمع کرد و  شیجایب یخانو م بسااااط قضااااوت 
خاطر با  حافظ یفرهنگ  خدا  ها  به ساامت  یآسااوده از آن کرد و 

ش شم رفتن آنها را بدرقه کرد و وقت نشیما شا با چ  یدرق یرفت . گر
 رد :کفرو برد. پچ پچ وار زمزمه  سویگوش گ خیدور تر شدند سرش را ب

ون با دل هات انایبود ، اح یشی... پساار خوش ت یجوجه برف نمیبب »
 «نداره ...!؟ یهم نسبت

شا با همان لبخند  ریچنان غفال گ سویگ شد که مات ماند ....و گر
و س یلبش برا یر رد رنگ یتاک شدند  یز سوار  ست تکان دادو هر دو  د
.... 
 [۰۴:۵۱ ۱۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 شیو ب یرسم سفر ومسافر است وچمدان گرشاپر بود از سوغات یتسوغا
 گالب خانوم.... یبرا سویو گ یاز گل
س یدکلته  راهنیپ سویگ شت ریاز حر یقرمز رنگش را که جن و تا  دا

و دیرس یم سیمچ پا  خورد ،گفت: یاش گذاشت و چرخ نهیس یر
 «لباس معرکه اس.... دستتون درد نکنه... نیگرشا ا ییدا یوا »

تر کرده بود، خم شد و از  ریکه چال گونه اش را عم یبا لبخند گرشا
ه دست و ب دیکش رونیب راهنیبه رنگ پ یریها کت حر یسوغات انیم
 داد : سویگ
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و که یباز نیخوش به حالت نشااه !لباس به ا یلیجوجه ... خ »  ر
 ...«یبشوش یتون یبدون کت نم

 ید غنج مش یم ختهیر شیکه به پا ییها رتیغ نیته دلش از ا وسیگ
القه که رنگ مورد ع یراهنیبه گردنش داد و پ یرفت...گالب خانوم تاب

که آن را  یاش را تا کرد و در حال یا روزهیاش بودو هم رنگ شااال ف
وغات که آن هم س یاز شکالت تخته ا یگذاشت و تکه ا یم ییگوشه ا

 وافر گفت: یبه دهان گذاشت و با حظ رافرنگ بود  ارید
و هم خر یکرد خوب»  دیمن که سف ی. ... نخود چیدیمادر کتش ر

و هم بشوشه واسه خودش بال نیهست ا یبلور  «شه  یم ییر
ست و ید ش ریحر راهنیپ ینرم یر سم کرد ، م دیک  یخود را در آن تج

و ل زاده بود  یرنگ یاهایخواسات در ر اش فرهنگ را بنشااند که حال
صداخ سم او دلش در  دنیو د لشیقرقر موبا یودش زنگ زد ! و با  ا

وم خان یگل ی رهیخ ینگاهها ریسااقوط کرد و ز ینیدلنشاا یریسااراز
 تماس را فشرد ،گفت: یدکمه 

 «سالم افسانه ....حالت چطوره عروس خانوم..، »
و فرهنگ اب زد و نرم جو ینشست ،لبخند اطیلبه تخت کنج ح یر

 داد:
 «....!؟یحرف بزن یتون ی، انگار بد موقعه زنگ زدم نم سالم»
بان آورد: نیتر یدست پاچه دم دست سویگ  جمله ها را به ز
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 یخوبن ....قرار بود بر نای؟ مامان ا هینه افسااانه جون ...مزاحم چ »
و که م یمارک یبخر  شیلوازم آرا  «....؟یکرد دایپ یخواست یر
با ته  یربه پرواز در آمد ساا شیخنده ها فرهنگ به اطراف تکان داد و
 ،گفت: شیخنده ها

سه  دیبا یچ حاال» و  یبگم ....!؟ ان شا الله وا خانومم مارک دارش ر
 .«خرم  یم
 یراب کارخ نیاز ا شتریب نکهیا یرا پشت گوشش زد برا شیموها سویگ

 دیآن سه را مشغول حرف زدن د ینکند لبش را محکم گاز گرفت ،وقت
زاد آ یدرمانده اش را به هوا یبه اتاقش پناه برد در رابساات و نفس ها

 سشرد ،گفت:
قا دیببخشاا » شااد حرف زد  ینم نایمامانم ا ی... جلو یفتوح یآ

 «حالتون خوبه...؟
لش بودخ حا ل یلیخوب  حا بود.. حس و  ثل  یهم خوب  م
 ....یباران بهار ریز دنیچرخ

و بشرسم ،چشم » وشن داخوبم ....زنگ زدم حالت ر گرشات  ییت ،ر
و براه یهم برگشت ....همه چ  «....؟یخوبه، ر

وبراه واژه  یبرا حال خوبش ر  ینیریبود واز شاا یکوچک یحس و 
ش یشد حت یکه در دلش آب م یقند شده  نیریطعم دهانش هم 
 بود .
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 تسین ی...اگه امرستیهم ن یخوبه خبر خاص یممنونم . همه چ »
 ....«برم 
 یبر م شیکه از جا یخانه فرهنگ در حال اطیزنگ ح یصاادا با

 خاست ،نرم نجوا کرد:
 «کمند برو به سالمت سوینه گ »

**** 
بود  دهیبچس شیآمد لبخند مثل چسب به لبها رونیاز اتاقش ب یوقت
رشا گ یکه نگاهش پ یکنده شدن هم نداشت ،کنار مامان گل الیو خ
ست او  یو به خاطرات او گوش م دیچرخ یم ست ود ش  انیرا مداد ن

 گرفت.. شیدستها
گذاشاات و خم  شیجمله ها انیپا ینقطه ا سااویبا آمدن گ گرشااا

ا ب یرا به سامت او گرفت و درحال یرنگ گل یریشاد،کت و دامن شا
 کرد ،گفت: ینگاهش م اقیاشت
و برا یریرنگ شاا ادمهیگلشر  » ... .یدوساات داشاات یلیلباس خ یر

 «اندازته.... نمیبشوش بب
ها یلبخند یگل ها یزد و مو نگ مو که هم ر حالتش را   یخوش 

برداشت  د،یگرشابود و حاال چند تارش هم سف پشت گوشش زد و سر
 ،گفت:

ستت درد نکنه چرا ا » ش نید  قدر بزرگ نیا ی...کیدیقدر زحمت ک
 «....!؟میدیکه ما نفهم یشد
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شا و گر ست کنارگل یاز ر و یمبل برخا ست و موها یر ش و ا یدو زانو ن
به چشمان تر او خ رانوازش وار  شد : رهیلمس کرد و

 یوقت واشکمونی یخنده ها یذره شده بود برا هیصدات  یدلم برا »
.... گذشااته مال  میکرد یم یدور از چشاام مامان گالب خراب کار

....نذار میکه باز هم دور هم هساات نیهمون گذشااته اساات ،مهم ا
و خراب کنه  ندمونیسال آ ستیسال گذشته ب ستیب  ...«ر
 یها نیو گرشااا به چ دیبار شیبا چشاامان فرو افتاد اشااکها یگل

شم او خ یکوچک پا شانه ها رهیچ شکننده  فیظر یشد ،  یو 
ها انیخواهرش را م و  نه در آغوش  یباز فت او رابرادرا نه اش گر مردا

 گرفت....
سر گالب و ب یخانوم با پرر شمانش راگرفت و م اش را ه ینیاش نم چ
 پاک کرد: ییپر صدا  یفیبا ف
 اریب ییمادر پاشو برو چهار تا چا سویشد ،گ یهند لمیبابا مثل ف یا »
 ..«میشکالت ها بخور نیبا ا

ش و یبیغر یخو سا یر شتبیارد یانداخته بود ،مثل خنکا هیدلش   ه
 یم میبلند تقساا یداریسااش ی هیرا با سااا تیها یخسااتگ یوقت
نگ آ ی...صااادایکن به ساامت خود  فونیز هار نفر را  گاه هر چ ن

شد وموها شیزد،ازجا یجست سویبرگرداند،گ به پرواز  شانشیپر یبلند 
شده بوددستش را  یقدرکه  یبعد با چشمان یدر آمدند و لحظه ا گرد 
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ش یجلو سه که کنجکاو نگاهش م فونیآ یگو و به آن  شت و ر  یگذا
 کردند ،گفت:

 .....«میمزاحم شد ریامر خ یبرا گنیم »
* 

و حال  یکش شیموها انیبه م یآتش را داشت .... دست یاسشند ر
 [۰۴:۵۱ ۱۲.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
حوچ کنار  هیدور حوچ گرد خانه زد ،و عاقبت لبه پاشااو یو چرخ د

 نشست . یگلدان شمعدان
و کف صااورتش پهن کرد و تا چانه اش امتداد و نفس  یدسااتش را ر
ا ر رتشیغ سااویشاادن از ساامت گ دهیناد نی،حس ا دیکشاا یقیعم

لک م کار نیداد ....فکر ا یقلق حال یپنهون  ند دق یدر   هقیکه چ
داد، ساابد گل  یآزارش م یبااوحال و احوال کرده بود،بد جور شیپ

قا  زقرمز و چند تا خانوم و آ همراه  یوجوانک دهیو اتو کشاا کیشاا یر
شتباه یخانه  ی،پ ریامر خ یآنها ، که برا شان ها ،ا زنگ آنها را  یدرخ

 داشت....! یاز خواستگار تیفشرده بودند ....همه حکا
ه بکند که ب یمنف یموج ها نیگزیکرد افکار مثبت را جا یم یسااع

بدش  یکرده بودند!اما ناتوان از مهار حس ها یساامتش لشااکر کشاا
بدون  یدانست ، مگر خواستگار یبود.....رسم و رسومات را خوب م

 دختر امکان داشت.....! یاطالع خانواده 
 [۰۳:۴۸ ۱۵.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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گفتند مرد و قولش ......حاال مهرداد فخار به قول خودش که  میقد از
پا اوردیخانوم تا آخر تابسااتان به خانه اش ب یگل انده م داری،مصاامم و

وز ها  آمد .... یخواستگار یتابستان برا یانیپا یبود و ر
ز قرمز و  کیهم با  آن ه ..... البته ب ینیریجعبه شاا کیساابد گل ر

خانوم  یاز اقوام..... عمو  یهمراه لشااکر له  خا ها ، بزرگ و عمه 
و گل ساار ساابد  شیوچند تا از عمو زاده ها و دو تا ازدختر عمه ها

 ....!رشیمجلس مادر پ
کردند و  ریخانه را غافل گ یها مثل مهمان ناخوانده اهال خواسااتگار

سو غات یکدبانو گر یبرا یزمان شتند ! چمدان  شو یندا ت ها به اتاق 
ر به س یرسم یها یمهمان یکه برا یدیشد و گالب خانوم چادر سف

و یم  اش یدم دست یخانوم هم مانتو یسرش انداخت و گل یکرد را ر
 را به تن کرد .

و ضیعر یمهرداد فخار لبخند دنیکه از د سویگ لبش جا خوش  یر
ند و ت ها زیکرده بود وت جان  کاب ییدور طال یفن ورد آ رونیب تیرا از 

ود گرشا سرش به سمت او برگشت.. گرشا به او نزد ،سرش شد کی،باور
 کنار گوشش فرو برد وآهسته ،گفت: ییراجا
د ش یسرشون م ییایحجب و ح هیدختر ها  مای.....قد یبرف جوجه»

ستگار م یو وقت سف یخوا خ و  سر  نیشدن !جمع کن ا یم دیاومد، 
و....،خند  «ه هات ر
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س شیلبخند ها برا نیکردن ا جمع سشس در حال اریب شوار بود! که  ید
ستمال داخل فنجان ها م ش ید سرش را قدر دیک  یبا همان لبخند 

 تر برد و مثل او آهسته زمزمه کرد: کینزد
 یمامان گل یکه ،برا سااتیمن ن یبرا یگرشااا ...خواسااتگار ییدا»

 «اومدن....!
ه تر از آن بود ک زیچشمان گرشا را گرد کرد درشت و مدور ....، ت تعجب

صه را نخواند..! وقت شت حت رانیبه ا یتا ته ق  یم نمفکرش را ه یبرگ
ودش در خواسااتگار وز دوم ور خواهرش شاارکت کند.....  یکرد که ر

و به گ شیتعجب ها ا کرد ب یکه فنجان ها را پر م سااویرا پس زد و ر
 :فتگ یبا نمک یلحن
خبرم .....!؟ خب حاال چرا  یهست و من ازش ب ییخبر ها هیپس  »
 ...!«بود. یاومدن کاف یدو نفر م یکیکردن ... !؟ یقشون کش گهید
سامان یرا به سخت شیخنده ها سویگ داد به چشمان خندان او  یسر و
 شد: رهیخ
و نم یچرا قشون کش » و که م یدونم ! ول یکردن ر ،  دیشناس یمامانم ر

فاق سااتمیزنه ، منم که فضااول ن ینم ی، حرف هیزن تو دار  هی یو ات
 《شد... رمیدست گ ییزهایچ

 را به دست او سشرد ،گفت: یچا ینیس سشس
و شما بکش ییلطفا ،زحمت چا ییدا》  ینیریو ش وهیتا منم م د،یها ر

و ب  ....«داره  یپروفسور شیدر ضمن دوماد ر ارمیها ر
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با تعجب هارا با شیابرو یتا کی گرشااا  که دور ساارش بال ییال داد و
 به دست از آششزخانه خارج شد. ینیزد، س یبال م

**** 
و  گرد یبا صورت یرمردیداشت ،پ ینوران یبزرگ مهرداد چهره  یعمو
چهره  دیخند یم ی،چنان که وقت یجو گندم یتنک شااده  یموها

قا یاش دلخواه تر هم م سکوت یشد ....! آ ه ک یفخار بزرگ عاقبت 
و به گالب خانوم ،گفت: نیب  جمع لنگر انداخته بود راشکست و ر
 خدمتتون میخبر اومد یو ب میحاج خانوم شرمنده که جسارت کرد »

» ... 
شت و برگ یاستخوان یالغر اندام با چهره ا یسرش به سمت زن سشس

 ادامه داد :
 مارساتانیکساالت داشاتند و ب یام، مادر مهرداد جان کم رهیهمشا»

وز د یکیکه  نیبودند و امروز مرخص شاادند ، با توجه به ا یبسااتر و ر
شروع م گهید شد یماه محرم  ست پاچه  خبر  یو ب میشه ما هم د

ش شکر ک زو یهمه  قتشیخدمتتون.. حق میو اومد میکرد یل  یما آر
وز نیچن و برا یر کدوم از ما دلش  چیو ه میمهرداد جان داشاات یر
و از دست بده.....! نیخواست ا ینم  «مجلس ر

ش شیخانوم پر چادرش را پ گالب صور ا دیک جلس م نیکه ا نیو به ت
ست،یگ یبرا و سو اج را مثل ت شیکه موها یجوانک ینگاهش را به ر

 خروس افشان کرده بود سر داد ، گفت:
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.... خب زهیناخونده اش هم عز یکنم، مهمون حت یخواهش م »
قا مهرداد چند سااالشااونه باز کارهی؟چ حاال آ رفتند  یهسااتند ؟ساار

 «چه قدره..!؟ التشونیتحص
کرد در  یتصااورش را هم نم یشااوک بود ! و حت یکه هنوز تو یگل

شده قرار بگ شک ردیمقابل عمل انجام   یه توک ی، قلبش مثل گنج
تانش را ها انگش یومدام مثل دختر مدرسه ا دیتش یباشد م ریاس یمشت

صدا یدر هم م خانوم مادر مهرداد، نگاهش به  نیریش یچالند و با 
و دیسمت او چرخ ستش ر صدا یپا یکه د با  سرش بودو نا و  یب ییپ

 داشت ،گفت: شیماریاز ب تیکه حکا یرمق
دختر  یپساارمن مهرداد هسااتن ، و ما برا شااونیحاج خانوم ، ا »

 .« میدیخانومتون گلشر جون خدمت رس
شم ها حاال شود، اما  شینوبت گالب خانوم بود تا چ شت و مدور  در

را پنهان کرد و نگاهش به ساامت مهرداد برگشاات ،  شیتعحب ها
باع یمقبول یچهره  قاب م*س*تط فیظر نکیداشااات   لیو 

شق یشکل .... موها ا ب زدیبه نقره م یهم چند تار شیها قهیکنار 
 :دیچرخمادر مهرداد باز هم نگاهش به سمت او  یصدا
ستان مه یکیخانوم ،  حاج》 رداد که همکار گلشر جون هستن از دو
و معرف شونیا عمرشون را دادن به  شیکردند.... شوهر من سالها پ یر

سرم هنوز مجرده و اگه تا ا سن ازدواج نکرده به خاطر من  نیشما ،پ
ست ستن و د ست مثل خودم ،معلم ه هم به قلم دارن و  یبوده ، در
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ستن و  شونهیا یدوم خونه برا یطبقه  سرم ه تر هم دخ هیکه تنها پ
شور زندگ سوال یم یدارم که ازدواج کرده و خارج از ک در  هست یکنه اگه 

 ....«میخدمت
 خانوم گالب
 [۰۳:۴۸ ۱۵.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 بود ،گفت: سویگ یکه نگاهش پ یجنباند و در حال یسر
سالها پ ینه....!؟ ول ای دیدون یدونم م ینم » رش شوه شیگلشر من 

و از دست  «براش مونده..... ادگاری هی امرزیداد ه و از اون خدا ب ر
 که کنار گرشا نشسته بود اشاره کردو ادامه داد: سویبا سر به گ سشس

اره د سااویگ یبه قدو باال یدختر یگل پر ، درسااته هنوز جوونه ول »
و هم م نی....ا  «د؟یدونست یر
و نیریش شم وابرو یخانوم نگاهش به ر ست سویخوش گ یچ ش  ن
 تکان داد: دییبه عالمت تا ی،سر
و م نیبله ا » ست یمطلب ر صد و چهل متر  ی.خونه  میدون مهرداد 

سه خوابه اس و برا شون جا به قدر کاف یو  ست... گ یسه تا   سویه
 «شه دختر خودم.. یجان هم م

و به گالب خانوم شد با اجازه ا یاش راقدر نهیس گرشا  یصاف کرد ور
 ست گرفت....گفت و مجلس را به د

** 
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ستگار مجلس شده بود، و یزیبرنامه ر نکهیبا وجود ا یگل یخوا  یلن
س شا بر نم ی...دختر عمه ها دیبه بگو و بخند ر  یمهرداد چشم از گر
 هم خرجش ینگاه میتاب گلشر ش بود که ن یداشااتند و مهرداد ب

بت م ینم عاق ها انیکرد و  ند  بط ییبگو و بخ به  یکه اصااال ر
 شد،گفت: یمهرداد ناج یشت، عموندا یخواستگار

قا گرشااا مهرداد جان با گلشر خانوم  یبا اجازه  » حاج خانوم و البته آ
و وا بکنن و ما هم به  یگش هیاتاق  یبرن تو شون ر سنگ ها بزنن و 

 ....« میخوش و بشمون برس ی هیبق
خ به  یرا داشاات، زمان شیسااال پ سااتیحس و حال ب یگل که فر

از حس شاارم و خجالت تمام  یآمده بود .... معجون شیخواسااتگار
تا زمان نیکرده بود ،و ا ریرا در گ شیحس ها با اجازه  یحس   یکه 

 گالب خانوم همراه مهرداد به اتاق رفت همراهش بود.
* 

و هردو وبرو یر و یهم با قدر یزانو ر فرش نشااسااتند  یفاصااله ر
ه اب بود و ناز تخت خو یوگالب خانوم نه خبر ی،دراتاق مشترک ،گل

صندل زیم ساده ا یو  شت و کنج آن  کیکه فقط  ی....!اتاق  فرش دا
خ خ  ...!چیه گریگالب خانوم نشسته بود و د یاطیچر

شقانه بود! و مهرداد  یها ،حال و هوا یسادگ نیتمام ا با شان عا دل
شتاق تر از گل صورت ظر یم  انیاو که چشمانش م فی،نگاهش را در 

 شان را شکست: نیداد و سکوت ماب یچرخ دیدرخش یآن م
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انوم هست خ هیکنه  یکه کار م یشرکت یدوستم بهم گفت تو یوقت »
و جلب کنه   هیبا  یدادم ...! وقت لشیلبخند تحو هیکه ممکنه نظرم ر

وبرو شاادم ،حت فینقش ، ظر زیخانوم خوشااگل ور  یوالغر اندام ر
ده ساااله ، نوز جدهیدختر بزرگ ه هیخانوم  نیشااد که ا یباورم نم

شه..! وقت شته با و د تنجاب یدا رقمه  چیکه ه دمیومحکم بودنش و ر
ص میداد، وارد حر یاجازه نم یمرد چیبه ه صو شه رفته رفته  شیخ ب

شدم .... اونقدر پا پ سته اش  سر  چشیدلب شدم تا دل اون هم برام 
و همراه با دخترش که از ا به بعد  نیخورد.... حاال هم اومدم گلشرم ر

 ....«میزندگ یتر خودم بردارم و برم پشه دخ یم
تاق د رونیآرام تر شااده بود واز اضااطراب ب یکه حاال قدر یگل  رگیا

و ینبود، لبخند یخبر  خوش فرمش جا خوش کرد: یلبها ینرم ر
و تو » ....واقعا غافل یعمل انجام شااده قرار داد یمهرداد .....من ر
 مارسااتانیخانوم امشااب هم ب نیریکردم شاا یشاادم تصااور م ریگ

 «باشن....
 ریاز ز را که یگل یها یبرد و با ساار انگشااتانش چتر شیرا پ دسااتش
 آمده بود نوازش وار لمس کرد ،گفت: رونیشال ب

ود تر ا یلیخ » و م نیا دیها با نیز کردم .فقط منتظر بودم تا  یکار ر
 «مرخص بشه ....  مارستانیمامانم از ب

مهرداد گرفت و  یها قهیشقکنار  یجو گندم ینگاهش را از موها یگل
ستخوان یبه چهره  س ینیذره ب نکیو ع یا شت ق دیاش ر اب که از پ
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شا م رهیخ رهیاو راخ یلیم*س*تط از ها ب یها ودودل دیکرد .ترد یتما
 «آخه....!» کلمه ،گفت:  کیهم به سراغش آمد و شد 

و کیسرش را نزد یمهرداد قدر » شتانش را ر شاند و انگ  یلبها یتر ک
 گذاشت و نرم و پچ پچ کنان نجوا کرد: یگل
ازت  یبله رساام هیفقط اومدم  م،یما حرفهامون زد ی... گل شیه »
فر خونده بشه تا بعد از محرم و ص نمونیب تیمحرم غهیص هیو  رمیبگ

و ب و همسفر هم باش یشناسنامه ام، بذار باق یتو ارمیاسمت ر  «میراه ر
و شیها دیترد یگل ا باال ر تیبش، پرچم رضااال یرا پس زد ، لبخند ر

شانه  به شیو خم ها چیو پ یگرفت...حاال وقت آن بود تا فارغ از زندگ
 کند..... یکرده و زنانگ هیمرد تک کی یها
 [۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

خوش و بش دو خانواده به  انیم یمامان گل یخواسااتگار مراساام
س صت یو گل دیاتمام ر ست تا فر با  صحبت یبرا یاز مهرداد زمان خوا

وبرو دایخانواده اش پ  هریخ رهیسه جفت چشم که خ یکند و حاال ر
شا م شخم  یاو را تما سته بود و به دنبال کلمات ذهنش را  ش کردند ن

 زد ....! یم
ل بزند پ رهیخ یکه مجبور نباشااد تا به نگاه ها نیا یبرا  شیآنها ز

ون م یدرشاات و آبدار بیساا دیکشاا شیرا پ یدساات  یخور وهیاز در
 فرو افتاده، گفت: یکند با سر یآن را پوست م یبرداشت و درحال
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شما برا یمعذرت خواه هیمن  » بدهکارم ...  یپنهون کار نیا یبه 
 یبا اون براتون م ییاز مهرداد فخار و آشاانا دیها با نیاز ا شیپ یلیخ

سخت یگفتم . ول وزگار و  ساخت .من  هیهاش از من  یر زن محتاط 
و یبار در جوون کی نشااسااتم و  یلج باز یدنده  یاشااتباه کردم و ر

و با مرد  «باال گره زدم ....  یاختالف سن با یسرنوشتم ر
شده را و  تکه تکه یها بیبرگشت و س سوینگاهش به سمت گ یگل
و شیپ  او گذاشت و ادامه داد: یر
خ مرد خوب » که فر به  یهرچند  گه عمرش   یبود م یم ایدنبود و ا

اخته مشترک با هم س یزندگ یما برا یهم باشه، ول یتونست پدر خوب
 .« مینشده بود

شد و ا گریبار د یگل ست  یبار موز نیخم  شروع به پو شت و  بردا
وشانده اش را پ یشانیپ شیها یفرو افتاده که چتر یکندن کرد و با سر
 بود، اضافه کرد:

و م » سااوء  طمیوقت از شاارا چیدونم و ه یمن حد و حدود خودم ر
و چ ستفاده نکردم . مهرداد ر سم که  یساله که م کیحدود  یزیا شنا

وزها یاز همکار هام معرف یکی ریاز طر اول بهش محل  یشااد ... ر
وبروم قرار م هیهر بار با  یدادم ... ول ینم با توپ  یگرفت ! وقت یبهانه ر

 یمدت با هم تلفن هیداد که  شاانهادیکردم ، پ چو تشاار بهش اعترا
 یزندگ یاگه بعد از چند وقت قانع نشاادم اون هم بره پ میحرف بزن

شناختمش ، چند بار م شدم و  شنا   یخودش.... رفته رفته با هاش آ
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نامتعارف  یمن مانع شاادم ،خواسااتگار یبذاره ول شیخواساات پا پ
و که  نیا یامروزش ، فقط برا  یو دلواپساا یدودل ایدن هیبود که من ر

و تو  «عمل انجام شده قرار بده ...  یدارم ر
و شیرا پ یدساات شیموز را هم تکه تکه کرد و پ یگل انوم گالب خ یر

 گذاشت :
خواد بدون  یدلم نم گهیمهمه ... د یلیحاال هم نظر شااما برام خ »

 ...« رمیبگ یمیکه جونم به جونش بنده تصم ییمشورت با اون ها
وبت بار ن نیبرداشت و ا یاریخ دیجمله اش که رس یجا نیبه ا یگل

 کند. افتیگرشا بود که سهمش را در
و یلبخند نرم گرشااا به احترم گالب خانوم ه یر ما   چیلبش بود و ا

 یو قلم کیبار یاریپوساات کندن خ ینگفت .... سااکوت به قدر
کش آمد و گالب خانوم دو انگشاات شااصاات و اشاااره اش را به دور 

 ، دیکش شیلبها
 :گفت

و نشاناساه !  یکه مشاتر یکور شاه اون بقال »  ییها زیچ هیخودش ر
ست گ بون ب یم یشده بود ،ول رمید ستم خودت به ز  یل، و یایخوا

 ینم یاومد تو باز هم حرف ینم شیپ یانگار اگه مجلس خواسااتگار
بود ،ساان و  ی...! به هر حال مبارکت باشااه مادر .... مرد معقولیزد

 خوره . یسالش هم به تو م
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و شکر هنوز هم پ یخوب ی نوادهخا  ییآدمها شنیم دایهم داره ،خدا ر
وزگار براش چنگ و دندون نشون داده پس نم وهیکه زن ب و که ر  زننیر

ود م رویو گرشا که د سوی، گ خودشون منم دارم کم کم  یسر زندگ رنیز
شم و ک یدونه ک یشم و خدا م یم ریپ شم ...!؟ نگاه به ا نت یبا  نبا

که بَ  و دار رونکن  هان ، دو فردا یر پا تو گهید یو خوا ساان  یکه 
شت سر بگ نی، اگه ا یش یتک و تنها م یگذا صلت   یهم م سویگ رهیو

با من و دا ه مخالف داشاات یکه نظر نیکنه مگر ا یزندگ شییتونه 
 ....«باشه 
شرتشیکه لبه  دیچرخ سویبه سمت گ سرها  یتانش مانگش انیرا م ت

از آن  گریمتفات ساارگردان رهاشااده و د یحس ها انیچرخاندو م
و یلبخند ها س ینبود ،حس ها یلبش هم خبر یر  یبدش را با نف

سع شد و خود خواه یکرد منطق یبه پرواز در آمد ،   یرا برا شیها یبا
 خودش نگه دارد .

شه مامان ... برو به زندگ مبارکت» الب مامان گ شیبرس منم پ تیبا
 ...«و دانشگاهم که معلومه  درس فیمونم تکل یگرشا م ییو دا
و شیپا گرشا  یمهمان کرد، دستش را دور شانه ها گرشید یپا یرا ر

 تر کرد ، گفت: کیانداخت و او را به خود نزد سویگ
شه .... خ یآبج » سم به ا التیخانوم مبارکت با ر دکت نیراحت حوا

 دلشون تکون بخوره ، یآب تو ذارمیو مامان گالب هست نم یفسقل
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 هیه شرکت بزنم و اگه بش هیخوام مرتبط با کارم  یپس انداز دارم م کمی
 «بخرم  کیشده کوچ یخونه حت

در برداشته شده و آن ق شیاز شانه ها یبعد از سالها حس کرد بار گلشر
ند ب یساابک که م بال و پر هم پرواز کند....!و لبخندش حال  یتوا

 خوشش را نشان داد.
*** 

جا  یمغ هیته ته دلش  یول« ارک باشااهمب»اش گفت  یمامان گل به
ود اتاق م ای ریکه د ییجدا نیخوش کرده بود ، هنوز ا  افتاد باورش یز

کردن و  یم شیرا داشاات که از مادرش جدا یشااد ! حس بچه ا ینم
 بود. یدور نیا رشیبه پذ ریاو ناگز یخوشحال یبرا

 نیرا پس زد ، خب فقط ا ندیرفت تا به اشااک بنشاا یکه م یبغضاا
ستگار ل خوا سه بار در خال سمت بد ماجرا نبود و فرهنگ هم   یق

تماس گرفت و هردفعه ،مجبور به قطع کردن تماسش شد .البته بدتر 
ست برا یم یوقت لشیاز آن هم بود وموبا زند ب امکیفرهنگ پ یخوا

و یتو  یک هایسرام یمراسم از دستش به ر
 [۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

وشاان نشااد و حاال دلش ب گریافتاد و د انهآشااشزخ  تاب بود تا به یر
 او پناه ببرد. یگرم و نوازش گونه  یصدا

به سمت عکس بابا فرخش برگشت که در چهارچوب قاب  نگاهش
 ...دیدرخش یو چشمان سبزش هم م دیخند یم شیساده لبها
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و یدست  و زمزمه وار با خودش گفت: دیعکس کش ینوازش وار به ر
 نیو بگم واال به خدا ا رمیبا فرهنگ تماس بگ یحاال چه جوربابا  »

ب گار ایبرو و هاش  یمن نبود .... دلم م یبرا یو خواساات با  خواد 
صداش بد جور ومم م یحرف بزنم ، شنه و  یآر و کنه ، چراغ اتاقش ر

 گهیبا خودش کرده که د یاالتیکنه..... حتما فکر و خ یداره مطالعه م
 ...!«زنگ نزده 

ش یبلند پوف ست یپر و خال شیو لپ ها دیک  یسببه دم ا یشد و د
بازم زمزمه وار ،ز  لب گفت: ریشل*خ*ته اش بردو

تا  جلو پام بذار یراه هیشاه زنگ بزنم... یبا تلفن خونه هم که نم »
و کرده؟ یدلم بد جور رمیبتونم تماس بگ  «هواش ر

 «شده.....!؟ یزیچ »
 لند گفت و به هراس برگشت وب ینیگرشا ه یگرم و مردانه  یصدا با

و  اش گذاشت: نهیس یدست ر
جا  نیا یزهله ام رفت... متوجه اومدنتون نشاادم...از ک ییدا یوا »

 «....!؟دیهست
و یلبخند گرشااا تخت نشااساات با ساار  یلبه  یزد در را بساات ،ر

ساژ داد و در حال یانگشتانش چشمان خسته اش را قدر سع یما  یکه 
 را پنهان کند ، جواب داد: شیکرد خندها یم
متوجه  یخواسااتم بترسااونمت، در زدم ول یخوام نم یمعذرت م »

و قشیبگم دق دیجام !؟با نیا یکه از ک نی....اما درمورد ا ینشااد  ر
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با  یخواساات یکه م ییدرساات از اول جمله ات ...از اون جا یبخوا
 یبد حیبراش توضاا هیبا قساام و آ یزیچ هیو یریفرهنگ تماس بگ

!...» 
 سویبه وزن گ لویخجالت وزن ندارد که چاقت کند،وگرنه چند ک خب

به فن ضر ور هم ندارد تا  شده بود ! ز ضافه   نیات کندو تنها توانش ا یا
له  خ م یاست که گونه ها را تا ال  کند. یگوش سر

و تخت گرشا شاره کرد و چند بار کوتاه به ر به  یبا دست به کنارش ا ضر
 زد ، گفت:

 .....« نیکنارم بنش ایب»
که او گفت و ل سااویگ به ز یهمان کرد  گاهش  بود و  ریهمچنان ن

نگاهش را در  یداد، گرشااا با لبخند یانگشااتانش را در هم تاب م
 داد : یصورت او چرخ

که  یشه .... عشق یگونه هات رنگ هلو م یکش یخجالت م یوقت »
 «دنبالشه که خجالت نداره....!  ایهمه ح نیا

 ،گفت: دیاو کش یبه موها ینوازش وار دست سشس
 مچ یکه مادرش برا سااتین روزید شهیهمون پساار خوش ت فرهنگ»
 «پشت چشم برات نازک کرد...!؟ یاومد و کل یریگ

سنگ شیها پلک باال  یآن رااندک یشده و قادر نبود حت نیاز خجالت 
شار داد  شیدندان ها انیرا م شی،لبها اوردیتر ب گرفت و آن را محکم ف
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 بیجا به جا شااد و از ج یاکتفا کرد.گرشااا قدر یر، به تکان ساا
 آورد و به سمت او گرفت: رونیگالب خانوم را ب لیشلوارش موبا

 ندهیآ یمنه، تا هفته  شیمامان گالب پ لی...موبا یجوجه برف ایب »
 نیخط ثابت بخرم .... بهش زنگ بزن، حتما اونم دلواپس ا هیبرم 
قا داماد م یشده به خصوص که عمه بزرگه  ایبرو ب شت یآ  یباهگفت ا

وبرو یدر خونه  ضمن موبا ییر و زدن.. در  و نگاه کردم فاتحه  لتیر ر
 .«تازه برات باشم  لیموبا هیبه فکر  دیاش خونده اس با

گشت ،ان ستادیدر ا یبرخاست در آستانه  شیرا گفت و از جا نیا گرشا
 اشاره اش را به سمت او نشانه رفت:

 دنی... گلشر و مامانم هم رفتن خواب شااتریها نه ب قهیفقط ده دق »
 نمیو بب میبزن یگش هیو  میبخور ییچا هیآشااشز خونه  یتو ایتوهم ب

فتاب هیدلت کجاش ابر یحال و هوا  «....!؟یو کجاش آ
شمک سشس سته  رونیدلخواه زد، ب یچ سرش آه ست  رفت و در را پ
 بست.
**** 
دارد  می..... آهنگ صاداسات که با احسااس ارتباط م*س*تقلحن
ش یشود ،گاه یسرد م ی،گاه ست که  ی...!گاه نیگرم و دلن چنان ا
هد د ینرم نوازش م یرا دارد تا آغوشااش را باز کند و گاه نیتوان ا ییگو

 درد هم دارد! یشود و حت یهم مثل شوکران تلخ م یو گاه
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و یناشناس در حال یشماره  دنیبا د فرهنگ  ریمسواکش خم یکه ر
 .....«دییبله بفرما»م و مردانه گفت: گذاشت ،محک یدندان م

قایشبتون به خ »  «هستم.... سوی،گ یفتوح یرآ
شن فرهنگ شدن و پنهون دهیحس ناد سویگ یصدا دنیبا   گرفته 

شمانش جان گرفت و اخم شیاو پ یکار شاند شیابرو ها انیم یچ  ن
 تلخ و سرد ،گفت: ی،با لحن

 «..؟دیدار یامر ریشما به خ شب»
را در َدم پاره کرد و رشااته  سااویبند دل گ شیتلخ وساارد صاادا آهنگ

 آرام زمزمه کرد: ییکلماتش با صدا یسر در گم انیافکارش را هم ...! م
وشاان بود برا یب دیببخشاا »  یوقت مزاحم شاادم چراغ اتاقتون ر

 «تماس گرفتم  نیهم
 بود وآرام.... دهیبر دهیبر شیها جمله

ستم برا یم» و قطع  نیا یخوا و بدم و تماس ها ر شد جوابتون ر که ن
 ...«کنم  یکردم از تون عذر خواه

 داد : یاس مسواکش را در هوا تاب یخیبا همان لحن  فرهنگ
 .«شدم  یمزاحمتون م دینداره ..... من نبا یرادیا »
ست خیکالم فرهنگ  یسرد نیهم از ا شینفس ها سویگ  یکرد ... د
و ابرو  انیم یدانست چه اخم درشت یم دهیاش گذاشت .ند یشانیپ یر
سته ... حس بد شیها ش سمان  یکه از او گرفت بهانه ا ین شد تا آ
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بود قطره قطره  یبود ابر یچشاامانش را که مثل آساامان دلش ابر
 کند .... دنیشروع به بار

داد .  یخواساات که واژه ها را نوازش م یهمان لحن نرم اورا م دلش
 ، شیبغض نشسته در صدا انیم
 [۰۶:۲۵ ۱۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس اغب
بان آورد ، نرم و پچ پچ وار گفت: نیاول یبرا  بار اسم او را به ز
شتباه یبدم .... م حیفرهنگ بذار برات توض » ستگار ها ا  یدونم خوا

نبوده ...  نیدر ب یپنهون کار چیشااما اومدن! به خدا ه یدر خونه 
صال نم ستگار قرار ب یباور کن ا ستم خوا ص ادیدون شته ا ال ... از اون گذ

 ....!«من نبود  یخواستگار
سواکش را رها کرد  شیبه گوش ها یلحظه ا فرهنگ اعتماد نکرد ! م
 آمد . رونیب یبهداشت سیو از سرو

 «....!؟ یبد حیشه واضح تر توض یشم م یمتوجه نم »
شمان باران سویگ  شیش پس و پکه فعل و فاعل ییو جمله ها یبا چ

ض شرمنده از  یبود و بغ شد ....فرهنگ  سبک  هم کنارش ، گفت و 
او را  یقضاااوت نا به جا به ساامت پنجره رفت طاقت اشااکها نیا

شت پرده را پس زد به م صدا انیندا سته در  ش آمد و  سویگ یبغض ن
 نوازش وار ، گفت:

 شاارمنده دیکه با ی...!؟ اونیکن یم هیدختر ... حاال چرا گر شیه »
ود قضاوت کردم ..... به مادرت هم حر بده که بخواد ب اشه منم که ز
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صم شیزندگ یبرا و انجام داد نیتر یتو منطق رهیبگ میت ....  یکار ر
» 
ه بند آمدن نداشت را پس زد با گوش الیکه خ ییپشت دست اشکها با
ست ی ش یاش را هم پاک کرد .... و با لبخند ینیآب ب نشیآ  یورکه 

و  آن بود ، گفت: یاشکها ر
 یم هیشاادم که دنبال مامان هاشااون مدام گر ییمثل بچه ها »

شه و برا شحال یکنن.... به مامانم گفتم مبارک با صه یخو ام  اون غ
و پشت لبخندم پنهون کردم   .«ر

را بر هم  شیچشاام ها سااویگ یها هیگر یتاب صاادا یب فرهنگ
و ها انیخواست او را م یگذاشت ودلش م م اقبت نرو ع ردیبگ شیباز

 نجوا کرد:
و بزن کنار.... اینداز سرت ب یزیچ هی سویگ »  «پشت پنجره و پرده ر
با نخ و سورن به هم وصل شده بودن همان  ییکه گو ییاشکها انیم

و سرش انداخت .... پرده را پس  یکرد که او گفت و چادر نمازش را ر
با د و یفرهنگ آن سااو دنیزد و  دل  یپنجره که کف دسااتش ر

و یاشکها لبخند انیپنجره بود م  لبش نشست ... یر
و ببن سویگ » و دیکمند چشم هات ر و بذار ر  ی هشیش یکف دست ر

 .....«فاصله لم*س*ت کنم  نیپنجره ، بذار از هم
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 از حس زیهر دو لبر یگرچه با هم فاصله داشت .... ول شانیها دست
 کردند و یرا حس م گرید کی یطشش قلب ها یقشاانگ عاشااق

وحشان م میآرامش مثل نس  . دیوز یبر دل و ر
وزگار گاه نیاز ا غافل  است و گاه باال....! نییپا یکه اال کلنگ ر
 [۰۴:۲۶ ۱۷.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
فرق  یلیخ شیپ یسااالها یبا اول مهر ها شیمهر امسااال برا اول

صورش که فکر م شت ....! و بر خالف ت بخند پر از ل ییکردبا لبها یدا
ود و ط یبه دانشگاه م ه شود و کاس یقرآن رد م ریپر شور از ز یمراسم یر

عا یآب قه  یریخ یو د بدر با یراهش م یهم  حاال  راس  دیگردد ، ، 
گاه یبه اداره  حاتیتوضاا یپاره ا یساااعت نه صاابح برا  یم یآ

 رفت....
شا صبان گر س شیرا با قدم ها تشیتمام خشم و ع طول  کرده و میتق

ه را رفت و راه رفت یبلند م ینه چندان بزرگ خانه را با گام ها ییرایذپ
تماس  نیبود که با کوچکتر یبمب متحرک قتیگشت.. در حق یبر م

 شد. یبه اطراف پرتاب م شیشد و ترکش ها یمنفجر م
 یوچهره  دید یگرشااا را م ییدا تیبود که عصاابان یبار نیاول نیا

 تر شده بود ..... رهیت یسبزه اش از فشار خشم قدر
شت و برا یفیهم چندان تعر سویگ یو هوا حال  یاو که تصور م یندا
و ندارد ، به ا یکار گرید قهیو گذاشااتن وث ییبعد از بازجو سیکرد پل

 .دیتن یافکارش را در هم م چکیمثل پ یاضطراب و افکار منف
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و به گ گرشا  یاست ،ولبرخ شیاز جا یاز ترس به آن سویو گ ستادیا سویر
سرش را به ز انداخت...لحن  ریجرات نکرد به چشمان او نگاه کند و 

 نرمش سابر را نداشت. گریگرشا د
 مدت نیا یهفته اس که اومدم، تو هی...!؟ من ینگفت یچیه چرا»
گ تلفن خونه زن یصاابح وقت دی، اون وقت با میبا هم گپ زد یکل
پاره  یراب دیدرخشان با سویگه خانوم گ یزنه و سرگرد پشت خط م یم
ض یا گاه یادراه  ادیب حاتیتو شم و گ یآ ش و گنگ جواب جیشوکه ب

و بدم !؟ من نبا  «برات افتاده...!؟ یچه اتفاق دمیفهم یم دیر
و به گل سشس صل کنار هم ا یر  تادهسیو گالب خانوم که م*س*تا

 بودند شد و با همان لحن معترضش ،ادامه داد:
و آدم حساب نکرد »  «....!؟دیگلشر خانوم ،مامان گالب من ر

که کاسه  یرفت ودر حال یناهار خور زیبزرگ گالب به سمت م مامان
ون س ی  در هوا تاب داد: یگذاشت ، دست یم ینیآب را کنار قرآن در
با » به ا دیآدم  باشااه ،  تا خرده نگ نیخودش عاقل  .... من  ریدو

شد خودم  یسفر که ازتنت دور م ینزنن ، خستگ یبهشون گفتم حرف
و نیا یگفتم . حاال هم به جا یبهت م سشند ر ت یکه مثل ا باال  شیآ

 یهر ساوراخ یفضاول خانوم که سارش تو نیباا ایب ،یبشر نییو پا
و به دردس رهیم و برو اداره  یم رو هم خودش ر  یآگاه یندازه و هم ما ر
 «کار ش دارن..... یچ نیبب
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گالب  یآرامش ظاهر یاب تا حلقش باال آمده بود و حتاضااطر یگل
ست شت و د شک یبه پر مقنعه  یخانوم راندا ش یم و ب دیاش ک  سویه گر

 ،با پرخاش ،گفت:
شلوار مناسب تنت  هیچرا مثل مجسمه خشکت زده ...برو  » مانتو ،

گاه یاداره  میکن بر بالگنیم یچ نمیبب یآ ون هم که داغ تی... مو
 .«رونیزنه ب ینم از حلقم مجو یشده تا برگرد

شا سته از ب گر و هودهیخ ست یراه رفتن ر ست د ش  انیبه م یمبل ن
ش یموها صدا دیپر و خوش حالتش ک شده و  یقدر شیحاال  آرام تر

 نبود. یآن خبر یزیاز تند ت گرید
سه چ »  و همه یندار یمرخص یگ ی!؟ مگه نمیموند یگلشر ...... وا

و خرجش کرد ،  رمی؟ تو برو به کارت برس ،من خودم باهاش م یر
قا یبعد هم م  ماجراست یپا هیهم  یفتوح یرسونمش دانشگاه ...آ

 ....«با اون هم حرف بزنم  دیبا
کرد، دهان باز کرد تا اعتراچ کند  یم یقراریدلش ب یکه دل تو یگل

به او انداخت و  یزیگرشااا نگاه ت دهیبه انتها نرساا شیاما جمله ها
 اضش را در دم در نطفه خفه کرد :اعتر
با من چونه نزن .....کار » بده.... در  یگلشر  که بهت گفتم انجام 

ش و هم ببر من گواه نتیضمن ما و ندارم و با آژانس  رانیا ی نامهیر ر
 .« میر یم
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و به گ سااشس  ی دهیرنگ پر شیپ واریکه رنگ د سااویساار برداشاات ر
 او پادشاه بود شد ،گفت: یچهره 

 «...؟ هیکالست چه ساعت نیاول »
به پا کرده بود ،  ییکه در دلش غوغا ییاضااطراب ها انیحاال م خب

شا را هم جمع م ییدا یاخم ها دیبا  شد یم یجد یکرد که وقت یگر
 آمد....! یگالب خانوم هم حساب کار دستش م یحت
از  ریعم یرا هم با دم و بازدم شیدهانش را فرو داد و اسااترس ها آب
 فرستاد و آهسته جواب داد: رونیب نهیس
 .....«میون ازدهیساعت  »
 .....« میزن یراه باهم حرف م یشه تو یم ریبرو آماده شو داره د »
 نیبلند به ساامت اتاقش رفت. ا یگفت و با گامها یچشاام سااویگ
س یم نیچن نیا یبود که از مرد یبار نیاول ساب م دیتر رد. ب یو ح

سمت جنازه  وده  ینگاهش به  شت که دل و ر تلفن همراهش برگ
و شن یافتاده بودو آه رونیب ریتحر زیم یاش ر شد....  یچا سرتش  ح

دانساات  یرون آمد ،حاال نمیاش ب نهیاز ساا یقیهمراه نفس عم ،یآه
 .... دیدلش بگو یچطور با فرهنگ صبحت کندو از حال و هوا

زرگ مامان ب یتر و دعاها یبا چشمان یمامان گل یسفارش ها  انیم
س یگالب که مثل دانه ها رآن رد ق ریکرد، از ز یم فیکنار هم رد بحیت

وشنا یبرا یشد و کاسه آب  شد. ختهیراهش پشت سرش ر ییر
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 یگرشا همراهش بود و دلشوره و دلواپس ییاخمها و ُخلر تنگ دا البته
 دست در دست هم خوش و خرم به دنبالش ....!

** 
شوره ش یکند ، در دلش م یکه قل قل م انیمثل تنگ قل دل و  دیجو

 آمد و طعم دهانش را تلخ و گس کرده بود ! یتا مرز حلقش باال م
ش باز سه گو صورت  سرگرد بود که  شت با ر یهم همان   یها شیدا

 یسرما خوردگ ییبمش که گو یصدا بیمرتب .... فراز و نش
 [۰۴:۲۶ ۱۷.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 پر ابهت بود ...!آن نشسته بود همچنان  انیم

.. خشکش گرفت .. یو لبها سویگ ی دهینگاهش را از رنگ پر سرگرد
و به به ر زد و  اریدفتر خاطرات سم یبا نوک خودکار ِتپ ِتپ چند ضر

سشس آن را با دو انگشتش باال گرفت مثل باد بزن به اطراف تاب داد ، 
 گفت:

 یکمک جیدفتر چه ه نیبه بن بست .... ا میخانوم درخشان خورد »
شااه  یکه دو زار نم خودهیب یمشاات حرفها هیبه ما نکرد .... توش 
وش مانور داد ! البته  قا یسر هیر  یرخسرو ساال یاتهام هم نسبت به آ

 . میبراش ندار یسند چیهست که ه
 نی... آخر دمینرس ییهم به جا یخانوم شاکر یمکالمه ها نتیپر از

بوط م ساالر یتماس مر شاهد  ونشیکه ا یشه به خسرو  هم چند تا 
قا گنیگردن کلفت دارند که م  یبا اونها تو یساااالر یزمان حادثه آ
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به  یمردونه بوده .... خانوم شاااکر یمهمون هی جساام  هی یبا ضاار
 !«مینکرد دایقتل هم پ لتآ یحت یکشته شده ول نیسنگ
ضطراب رفته رفته به ترس تبد یحاال حباب ها خب د و ش یم لیا

ها بط حرف  یو نم دیفهم یاو را نم یهر دم بزرگ و بزرگ تر .... ! ر
شتاب زدگ ستادهیماجرا ا یکجا قایدانست دق مله ج انیبه م ی....!؟ 

 : دیسرو سامانش رس یب یها
دونم  یمکردم ن فیکه براتون تعر یاز اون شااتریب زیمن چ دیباور کن »

قا قاتل بود یفتوح یمن و آ گه  به پلکه خود میکه ا نگ ز سیمون 
 « دیکش ینفس هم نم یحت رایسم دمیرس ی.....! ما وقت میزد ینم

و سرگرد دو  انیپرتاب کرد، خودکارش را برداشت و م زیم یدفتر را به ر
 انگشتش گرفت:

که  دیگرفت یتماس نم سی،اگه با پل یایم یبه نظر دختر باهوشاا »
ضاعتون خ سوال متیمال نیکرد و حاال من با ا یفرق م یلیاو  ازتون 
کردم! خانوم درخشااان خوب فکر کن ، شااب حادثه  یو جواب نم

و جلب نکرد ....!؟ اون شب شا یمشکوک زیچ ک شو یتو دینظرت ر
ب یزیو چ یبود نداخته  و از قلم ا و ز یاشاار و کن  ری.... ! ذهنت ر ر
ده و با جا مون لتیکه موبا یمحوطه متوجه شد یکه تو یوقت نیبب
قا  «از اون جا رد نشد ...!؟ یباال .... کس یبرگشت یفتوح یآ
* 

 [۰۳:۴۹ ۱۸.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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سخره تر زیسرگرد مثل خنجر ت نگاه ت حال نیو برنده بود و او در م
سر او فکر م و  شود یم رهیچشم ها خ نیکرد که چگونه به ا یبه هم

صدا  یم یدلبر شیبرا سشیسرگرد بار د یکند!؟ ،با سمت  به گرحوا
 او برگشت....

 «خانوم درخشان منتظر جوابم ....!؟ »
تاث یرا تر کرد و سااع شیلبها و کالمش د ریکرد محکم جواب دهدتا 

 چندان شود:
 ی.... !؟من اون شب پنهون دیکن یباور م دمیند یچیاگه بگم من ه »

قا قرار گذاشااته بودم و نگران بودم تا مادر و  یفتوح یاز خانواده ام با آ
وغم بشن ! برا یدر بزرگم متوجه ما اونقدر استرس داشتم  نیهم یدر

واجه م یهم که با جسد خانوم شاکر یکه حواسم به اطراف نبود ،وقت
سم باال نم جیو گ کهشو میشد ..بعد اومد.. یو منگ بودم و از ترس نف

 . «میهم که با صد وده تماس گرفت
و سرگرد شت و با انت یشانه  یخودکار را ر  یآن قدر یهاچشش گذا

سرد بود که گو شتش خاراند ، رفتارش چنان خون وبار شغلش خو ییپ ار
 .!دیتازه خواسته اش را بگو یاست و حاال منتظر مشتر یفروش

شاکر یعقب تر به وقت میر یم کمیپس  خب» ده بود زن یکه خانوم 
ماداد ،از  نیاول ی... تو به شاا و  خاطراتش ر چه  که دفتر قاتون  مال

ص سوم که برا هینزد؟  یحرف یشخص خا  هیما مجهوله  یشخص 
 «زن....!؟  هی ایدوست مرد 
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ست از و صالیشدت ا ستش را ر شت که مث یشانیپ یکف د ل اش گذا
 مغزش داغ کرده و پر حرارت بود.....!

 شاونیکوتاه..... ا یلیجلساه بود ،اون هم خ کیمالقات ما فقط  »
و به من داد تا بر اساس اون وبنو فقط دفترچه خاطراتش ر  سمیرمانم ر

 «نزد. یاز کس یو حرف
 یگوشااه  یو چروک ها نیشااد و چ زتریر یساارگرد قدر چشاامان

و شااتریچشاامش هم ب  یپرتاب کرد و در حال زیم ی.....خودکار را به ر
 مقدمه گفت: یداد ، ب یم هیاش تک یکه به صندل

شر دیتون یم » صداتون م دیببر فیت شه بازم هم   میکن ی....اگه الزم با
».... 

 برخاساات، با شیلحظه بود تر و فرز از جا نیکه منتظر هم سااویگ
 گفت مثل باد از اتاق خارج شد.... یاجازه ا

به  با ضر شد مرد یرفتن او در اتاق پس از چند  دام الغر ان یکوتاه باز 
نبود،  مانیساارش چندان پرو پ یداشاات و موها یا انهیکه قامت م

 ،گفت: دیرا به کوب شیداخل شد و محکم پاها
بان»  «خدمتتون.... امیدختره رفت ب نیا دیامر کرده بود قر

 بارآن را داخل گوشش فرو برد : نیخودکار را برداشت و ا سرگرد
و م یکه مشتر میمن مثل بقال یمختار»  نیشناسه ...از ا یخودش ر

و ندارند ....  زهی، چون انگ ادیقاتل در نم یدختره و اون فتوح اش ر
و هم ند س دنیقاتل ر ساالر ی زهیکه انگ ی،تنها ک سرو  هیقتل داره خ
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شا شاهد کردن کلفت داره ...!  هم داره دروغ  دیکه اون هم چند تا 
ونه جلوه م ور قتیگه و حق یم  نایقیهست  ی.... قاتل هرکس دهیوار
و م یافتوحیدختره  نیا ب ش یکه شاکر نهیهم یشناسن برا یاون ر

و دست  وشمون حادثه عجله داشت اون دو تا ر به سر کنه ....از امروز ر
و عوچ م نخ  سار هی میگ یمقتوله م ی، به دوسات و آشانا  میکن یر

 و فتهیبه هول واال ب لقات دیشااا یجور نیا میبدساات آورد ییها
ولو بده....  «خودش ر

 رایو دفتر خاطرات سم دیتنک شده اش کش یبه موها یدست سرگرد
 پرتاب کرد: زشیم یرا به داخل کشو

اداره  نایبگو ب ریهم تماس بگ یو فتوح یدر ضمن با خسرو ساالر »
گاه  «دوتا چند چند هستن....!؟ نیا نمیبب دی... بایآ

بان یمختار له قر ها یب پا بازم  و از  دیرا محکم بهم کوب شیگفت و 
 اتاق خارج شد.

* 
وز دانشگاه ،درس و کالس ه نیگفت از اول یم اگر روغ د دینفهم یچیر

 !نگفته بود ..
ضطراب مثل دانه ها تمام سترس و ا قابلمه  یذرت که تو یمدت ا
ضطراب یبه پاپ کرون م لیکنندو تبد یداغ جلز و ولز م ی  شود، ا
 ....!شد یمثل پاپ کرون هر دم شکفته تر م ینگران گیدر د شیها
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الس ک دیبه دلش افتاده بود آن چنان که ق یبیغر یهول و وال اصااال
 یوحفت یدفتر انتشارات یشد را زد و راه یزار مآخر را که ساعت چهار برگ

 شد.
وزگار غر یها یاست و باز یبیغر یایدن  یارب نیآخر ادیتر ... به  بیر

 یانآمده و فرهنگ با چشاام یدفتر انتشااارات نیافتاد که تک وتنها به ا
شده برا ش شیُبراق  شونه ک  کرد که بند دلش از ترس یوکار دیشاخ و 
 یم یاو لحظه شاامار دنید یقرار برا یحاال دلش ب یپاره شااد. ول
که دفتر خلوت و سااوت و  شیپ یبار برعکس دفعه  نیکرد....! و ا

و ی،چند نفر ودیکور   به انتظار نشسته بودند ... یصندل یر
شم شعمدان چ ستقبال پا یها یاز  ه و رنگ و رفت زییلبه طاقچه که به ا

وبه  رد و زار شده بود ، گرفت و ر خوش قلب  یخانوم سبحانرخشان ز
ثل م یخانوم سبحان یکه حافظه  ییاز آنجا یکرد ول یخودش را معرف

به  یماه یحافظه  باز هم مثل  اوردین ادیبود او را  کارمند  کیو 
ست فهیوظ شه  یشناس د سر یبه گو و  نییپا شیابروها خیکه تا ب یر

 ،گفت: دیآمده بود کش
شت یشرمنده وقت قبل » قا دیکه ندا ن ا ن مهمان دار یفتوح ی.... آ

بت ا عد هم نو که م نیو ب هاسااات  چاپ  خوانیخانوم  در مورد 
 «رمانشون صحبت کنن 

شم مرد جوان سشس شغول مطالعه  یبا چ شان  یرا که م مجله بود ن
 داد و اضافه کرد :



                
 

 

619 

 باغ سیب

قا رفعت » انتشارات  دیجد ستاریببرن داخل که و فیتشر دیبا یبعد هم آ
 ....«هستن 
ساعتش انداخت ، چهل و پنج  ینگاه می.... ندیکش یبلند پوف به 
 شتریب قهیدق
 [۰۳:۴۹ ۱۸.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شت و با وقت شش خانه م دیندا ساعت   چه کنم انیبود .... م یتا 
 درخواستش را تکرار کرد : گریبار د شیها
حان » ندان ی... خواهش م یخانوم سااب قت چ ندارم  یکنم من و

 ....« رنیپذ یخانوم درخشان اومدن ... حتما م دیبهشون بگ
شت ... به محض شتریپا ب کیمرغش  ایکه گو یسبحان خانوم  ندا

قا رونیب با سر به دختر ها اشاره کرد که به داخل  یسال انیم یآمدن آ
و به گ  شد: سویبروند .... و ر

قا دیاریب فیخانوم درخشااان .... امکان نداره ! فردا تشاار »  ی.... آ
دانشااگاه هسااتن و وقتشااون محدوده  ریبه بعد درگ نیدس از امهن

 نیببرن ،من با ا فیتشار خوانی....سااعت هفت هم قرار دارن و م
قا ها و آ قت  یرفعت یخانوم  بل هماهنگ کردم و بهشااون و از ق

 «دادم....
وز یاتاق انداخت .... خب فکرش را نم یبه در بسته  ینگاه  یکرد ر
 ایقدر ک نیا یفرهنگ به در بسته به خورد و انتشارت فتوح دنید یبرا
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و ایو ب شته باشد...! به ناچار ر  یشیگشا تا دوارینشست و ام یصندل یدا
بتواند در ا  .... ندیفرهنگ را بب قهیچهل و پنج دق نیشود و

 [۰۵:۴۶ ۱۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ود همبخورد  چیمثل دود پ شیها یخسااتگ نکهیا یبرا  نیو به هوا ر
 :دیاز پشت خط بگو یبود که خانوم سبحان یجمله کاف کی
قا » شان ن سویمهندس خانوم گ یآ شر میدرخ ه آوردن اگ فیساعته ت

و ندار دنشونیفرصت د  «وقت مالقات براشون بذارم... هی دیر
شتلر م دیمژده با نیا یبرا شتن د دادیم ص گری.... وقت ندا  غهیچه 
و یپاره شااد و لبخند  یبود ....!بند دلش از خوشاا یا  شیلبها یر

 پنهان شود : سیمحکم تر کرد تا خوشحال یرا قدر شینشاند، صدا
 «نداره لطفا بفرستشون داخل.... یرادیا »
و  یدر آن مانتو شلوارسرمه ا سویگ دنیکوتاه باز شد و با د یبا تقه  در

و جان دار شد،چنان  ریسا ده به همان رنگ لبخندش عم یمقتعه ا
، از  دیدرخشاا یم فشیرد یو دندانها دیخند یکه چشاامانش هم م

 ادوسااتیاش ا یقدم کیبرخاساات و به اسااتقبال او رفت و در  شیجا
 او شد: اسیم*س*ت عطر 

 «ی! سالم خانوم دکتر .... خوش اومد یبه به چه افتخار »
ستقبال گرم م نیانتظار به ا قهیچهل دق خب ز یا تاق و نگاه مش دیار

داد.. از عنوان خانوم دکتر  یم یلیو یلیق یفرهنگ ته دلش را بدجور
ست به ر شجو ها چپ و را صبح جوجه دان شته  شیکه امروز از   یندا
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 دادیم حیکمند را ترج سااویو همان گ امدیخوشااش ن زدندیهم گره م
سع االلبش به سمت ب یگوشه  شد و ند کرد خانومانه برخورد ک یکج 
 ه گفت:و مودبان

قا سالم» شما به خ یآ صر  ش ریمهندس .....ع کار  موقع دینبا دیببخ
 «شدم! یمزاحمتون م

ست ا یم دلش شتن نیخوا ستدا  یقدر شیرا که لپ ها یمزاحم دو
ه جا ب شیپلک ها ریز یخاکستر یا هیسا شیمژه ها ملیو ر یصورت

 فشرد ! یدستانش م انیگرفت و م یم یزییگذاشته بود را مثل انار پا
 هیتک زیم یپس رفت ،به لبه  یحس ساارکش قدم نیغلبه به ا یبرا

و شیداد و دست ها  یاش گره زد و با چشم و ابرو به صندل نهیس یرا ر
 اشاره کرد :

و » شما هم ر ش یمزاحمت  شم ما جا داره، بن ا ن به خانوم  نیچ
 ....«ارهیب کیو ک یبرامون چا گمیم یسبحان
رفت اما ساااعت  یم یلیو یلیهم دلش ق کیو ک ییچا یبرا خب

صدا در م ستیبا یشش م ضورش را در خانه به   یآورد.....ب یزنگ ح
 رهیکه چشمانش به نگاه خندان فرهنگ خ یدرنگ نشست و در حال

 بود جواب داد:
قا » و بب نکهیندارم به خاطر ا کیو ک ییوقت چا یفتوح یآ  نمیشما ر

م خانو یول جامنیوقته ا یلیمجبور شاادم از کالس آخرم بگذرم ....خ
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ود تر ب فهیوظ یادیز یساابحان داخل  امیشااناسااه واجازه نداد ز
 «زدم....  یباهاتون حرف م دیبا قتشی....حق

خند لب فیشد ، تکل یتر م ینگاه فرهنگ جد سویگ یهرجمله  با
و  یلبش هم معلوم بود همان ابتداد پر زد و رفت ، پلک هم نم یر
 زد:
گاه یاز اداره  صبح» ش ییتماس گرفتن و دا یآ شا گو ش یگر وبردا ت ر

 .....«دایبه پا کرد اون سرش نا پ ییغوغا
 «خب....!؟: » دیپرس یکلمه سوال کیدر  کوتاه

از  دادیرا تاب م شیکه دسااتها یآب دهانش را فرو داد و درحال سااویگ
س شیترس ها شه  زیر یها یگفت و دلواپ شت گو  دلش ...! از یو در

 خوش یکه شااب حادثه پ ییو از خساارو شیرساارگرد و سااواالت تکرا
ست و درمان هم  یو تلل یللیو  یگذران شاهد در مردانه بوده و چند تا 

 داشت.
کنده شااد و آن را دور  زیاز لبه م یقرار یهمه ب نیتاب ا یب فرهنگ
شت و ل یآب معدن یزدبطر و نرم  زانو زد شیرا پر کرد کنار پا وانیرا بردا

 نجوا کرد:
وم تر بشه.. یکم آب بخور.. بذار تنفست کم هی »  «آر

ها حر به ال یبا فرهنگ بود آب حس  که ترس ال  آن  یبدش را 
سه م صدا یپر  انویفرهنگ نگاهش را از ل یزدرا کم رنگ تر کرد و با 

 آب گرفت: یخال
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گار چند لحظه  یقدر نگران نیا یچ یبرا » وز بد ر ! من و تو فقط از 
 که ترس مینکرد ی.... کار میساارش بود یباال  رایبعد از قتل ساام

شته باش بعد  نهیبب سیکه پل نیا یسوال جواب ها هم برا نی؟ا میدا
و  نینه !؟ احتماال هم ایکرده  یاز دوماه حرفات فرق امروز فردا من ر

 «کنن یهم صدا م
فرهنگ حا ل دلش را  ینرم و نوازش گونه  یوصدا یکیهمه نزد نیا

سرش جان گرفت و دلش م ییایح یچنان خوب کرد که افکار ب  یدر 
و ست ر ست د شت و طره مو یاو م شیته ر یخوا کوتاه خم  ییگذا

و و یاش را پس م یشانیپ یشده ر او  ی و مردانه زیت ینینوک ب یزد ،ر
حاضر بود او و فرهنگ را به قتل  کاشت ، اصال ینرم م یب*و*سه ا

به جز یمتهم م به شاارط آن که هر دو را   انیدور م یا رهیشاادند! 
 یدکتر ارنساات برا یکردند و آنجا مثل خانواده  یم دیتبع انوسیاق

 ساختند.... یدرخت م یباال یخودشان خانه ا
پلک  نیرا ب دادیم ییایح یب یش را که به قول مامان گالب بو افکار
فرهنگ آنها را باز کردو صورت او را در  یمحکم فشرد و با صدا شیها
 :دیاش د یوجب کی
و بست حالت »  «....!؟یخوبه چرا چشمات ر

ست ب یاگر قرار بود از علتش م خب و م ییایح یگفت، د شد!  یاش ر
ل به چشمان او  یکرد در حال لیبه عقب متما یسرش راقدر ل ز که ز

 بود ،گفت: رهیخ
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 «برم.... دیبا گهیسه من د یم رمیفکر کنم داره د »
تاب یو هوا حال ف ندان و بودوآ نگ هم خ نده  یدل فره ....... خ
کرد و هر دو م*س*ت حضااور هم  ریاساا شیلبها انیرا م شیها
ست و فرهنگ م شیاز جا سویبرندند، گ ادیرا از  رایسم ورزد د زرایبرخا

که  یشااکل مشااک لیم*س*تط یآن جعبه  ی،خم شااد از کشااو
 ریبود ،ب دهگره ش انهیقرمز رنگ به دور آن ناش یونیپاپ
 [۰۵:۴۶ ۱۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وبرو کیبه  سویآورد و فاصله اش را با گ ون و در  ادستیاو ا یقدم رساندر
کرد و قلبش ساااز و  یحرکات او رادنبال م سااویکه چشاامان گ یحال

 نواخت ،نجوا کنان گفت : یدهل خودش را م
و نداره ا »  که یبابت سااو تفاهم یمعذرت خواه یبرا نیقابل تو ر
نه بود! امروز  یلیخوام ،قضاااوتم خ یاومد .... معذرت م شیپ عجوال

ود نیکردم به ا ی، فکر نم دمیصبح خر صت یز  دایپ تدنید یبرا یفر
 «کنم!؟

تا حلقش باال آمده و طعم دهانش  جانیهمراه ه یکه خوشاا سااویگ
مالو ثل خر پا یم ند یزیینارس  و یگس شاااده بود .... لبخ  یر

گرفت و در  آمدوحال خوشااش را رسااوا کرد ،دساات برد آن را شیلبها
 بود نرم تر از فرهنگ زمزمه کرد: ریکه نگاهش به ز یحال
 «....!؟یدیبود چرا زحمت کش یکاف یهمون عذر خواه »
 «.....؟ یباز کن یخوا ینم »



                
 

 

625 

 باغ سیب

ستن ساط حال خوشش جا نخوا شت و دل دل م ییدر ب کرد تا  یندا
 لم داده ....!؟ یزیچه چ یمخمل یبداند داخل جعبه مشک

وبان قرمز رنگ را باز کرد و با د ینرم به که  یساعت بند چرم دنیگره ر
و یفیگرد و ظر یصفحه   دیبار یم شیداشت و مارک دار بودن از سر ر

کرد و باز هم  یساار برداشاات و نگاهش با نگاه خندان فرهنگ تالق
 سر داد و نجوا کرد: ریرا به ز شیپلک ها

شنگه ...  یلیخ» شتش  هیهد هیق  نیه.... او ادب گافرهنیدن کیکه پ
زشه  یلیبرام خ هیهد  .....«با ار

 کی یتر کرد و فاصله شان به اندازه  کینزد یسرش را قدر فرهنگ
شد ،نرم و نوازش گونه همانطور که گ ست  شر ا سویوجب د  نیعا

 لحن بود نجوا کرد:
شه ... هوا داره تار » و نداره مبارکت با شو ت شهیم کیقابل تو ر ا آماده 
گرشات  ییبرم سر قرارم ... با دا دیرسونمت بعدش با یخونه م یکینزد
قا»   .«میگپ مردونه بزن هیقرار دارم تا  «یسرمد یآ
 :دیهم مضطرب پرس یدر جعبه را بست و و متعجب و قدر سویگ
 «کار داره....!؟ یچ یعنیگرشا...!؟  یینه ....!با دا یوا »

حال فرهنگ جمع کرد و  لبخندش را دیپوشاا یکه کتش را م یدر 
 جواب داد:
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و بش یفکر کنم م »  دیساف یکه چرا خواهر زاده  چونهیخواد گوشام ر
و تو شیبلور سر انداختم... و  یر   هگید یچند تا حرف مردونه  هیدرد
»... 
 دیا تاکرا ب یبلور دیبود و فرهنگ سف فیتعر کی نیشک ا یب خب

و فشیشاود ک االتیبازهم غرق خ نکهیادا کرد .. قبل از ا ه شاان یرا ر
از او دسااتش را  شیاش جا به جا کرد و به ساامت در رفت فرهنگ پ

و گو که گفت یدر گذاشت و آهسته و پچ پچ وار جور ی رهیدست گ یر
 باشد ،گفت: یهاشان دو نفر

و پ ینشنوم که کالس گهیکمند د سویگ » من به ها ... در ض یچوندیر
 داخل ..... تو یایب عیسر یسشرم ،هر وقت اومد یم یخانوم سبحان

 .«امیجلو تر من برو من پشت سرت م
ردانه محکم و م یلیآنکه منتظر جواب بماند در را باز کردو خ یب سشس
 بشنود، گفت: یکه خانون سبحان یجور
.....خدمت خانواده  دیاورد فیتشاار دیخانوم درخشااان لطف کرد »

 ...«دیسالم برسون
فر یبیآمد تا باغ س شیبا تمام دردسر ها یشاکر رایسم ود و آدم ش دهیآ

زم گرید ییو حوا  برسند. گرید کیبه  نیدر
* 

 [۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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که ا یتا قهوه  دو نه هیو  یلیوان کیک یتلخ و ت فت مردا  گپ و گ
کدام گذشت زمان را  چیبوجود آورده بود که ه یمیصم یچنان فضا
 کردند. یحس نم
بانش  د،بایتلخش را نوشاا یاز قهوه  یل جرعه ابا تام گرشااا ساار ز
 را گرفت ، گفت: شیلبها یتلخ
قا 》 ود تر قاتل ا میباش دواریام دی،با یفتوح یآ انوم خ نیکه هرچه ز
ه به شااما دو تا مظنون باشاا سیکنم پل یبشااه ،هرچند فکر نم دایپ

نهون و از اون گذشته پ دیقتل نداشت یبرا یا زهیانگ سویچون شما و گ
 دایتا پ ی، ول دیتماس گرفت سیو بالفاصااله با پل دیهم نکرد یکار

سط  یها پا قهینشادن وث زادنشادن قاتل و آ شاما دو تا همچنان و
 《ماجراست.

که  یرا همراه قهوه تلخ مزه مزه کرد و در حال شیحرف ها گرشااا
 :دیبرد ،پرس یفرو م کشیاز ک یچنگال را در تکه ا

قا 》 شرمنده که ا یفتوح یآ ما و ش نکهیا یقدر رک هستم ، برا نی،
 یلهساات و هیره توج یم یآب ریکه داماتون ز دیخانوادتون متوجه نشاا

 یزیتند و ت ی*ا*ن*ت بویخواهرتون چطور متوجه نشدن !؟خ*
 《داره.....!

سب فرهنگ را تحت تاث رفتار شا ود .با قرار داده ب ریو گفتار معقول گر
ص شت و جرعه  ینگاهش م یاحترام خا کرد، فنجان قهوه اش را بردا

 ، گفت: دیاز آن را نوش یا
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اون هم  ی*ا*ن*ت همساارش شااده ولیمتوجه خ* خواهرم》
و ند دهید گهید یاز زن ها یلیمثل خ و  شیتا زندگ رهیگ یم دهیر ر

 《حفظ کنه....
 :دیبه سمت باال پرواز کرد ومتعجب پرس شیابرو ها گرشا
و لمیما یلی....! جالب شد، خ یمتیبه هر ق یعنی 》 از  خسرو خان ر
 《 نمیبب کینزد
قهوه را پس  یخورده  می، فنجان ن دیجمله اش که رس یجا نیا به

شااد ،خوش  رهیفرهنگ خ یداد و به چهره  هیتک یزد ، به صااندل
به خود جلب کند و  یبود ول پیت گاه تمام دختران را  نه آنقدر که ن

به وچهچه کنند! بچه مثبت شیهمه برا به  ه رفتار و ک یکف بزنند و 
ستن شانه ها یم یمنش اش او را خوا فراخ و قامت بلندش هم  یکرد 

 نبود. ریتاث یب یشیخوش ت نیدر ا
قا 》 شتار  یفتوح یخب آ شت و ک ص هیبهتره از قتل و ک له کم فا
 《......؟ دی. از خودتون بگ میریبگ
حساب ببرد !ابهت کالم او فرهنگ را  گرشا ییحر داشت تا از دا سویگ

 خود کرده بود. نگاهش مثل کالمش محکم بود . ریهم اس
شرم .... در واقع ا 》 مون که از پدر بزرگم  یشغل خانوادگ نیمن نا

کار عالقه نداشاات و کنار رفت ، و پدرم  نی، برادرم به ا دهیبه ارث رساا
سشرد همونطور که  اریاخت و به من  شارات ر تام چاپ خونه و دفتر انت

پا نیپدرم از ب نده نگه  یخانوادگ راثیم یعموهام  و ز موند و اون ر
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شت. ال نه و فقط ک یکار نم گهید شیقلب یماریپدرم به خاطر ب بتهدا
وز داره . به  یساارگرم یکه جنبه  انیساااعت به چاپ خونه م هی یر
شتم وا کیمکان ش ینامه ام دفاع م انیترم از پا نیعالقه دا دم کنم و ار
و م  《.رمیگ یر
 :دیسمقدمه پر یباال رفت و ب شیابرو یتا کیتکان داد ,  یسر گرشا
 《.....؟ هیچ سویمن ،گ ینظرتون در مورد خواهر زاده  》

شااد از جنس بهار  یبه پا م ییآمد در دلش غوغا یکه م سااویگ اساام
صال.حس ها و یا ست . گ یبام دلش م یخوب ر ش  هی شیبرا سوین

 اش هیسااا ریخواساات ز یپر از شااکوفه بود که دلش م بیدرخت ساا
 شد! یم بیس یو او غرق شکوفه  دیوزیم بهشتیارد میتانس ندیبنش
آن مردانه محکم جواب  ینگفت و به جا چینابش ه یحس ها از

 داد :
زشن..... یلیبرام خ شونیا 》  «با ار
 داشت ،گفت: یاز او بر نم اش را رهیکه نگاه خ یدر حال گرشا
زشمند چه کار ها یحوا نیا یبرا »  «....!؟یانجام بد یحاضر ییار

صه  خب شر فرهاد کوه کن برا یق شر  یع صه ها بود ،که از ع ق
و نیریش و در ر شکافت ! مجنون هم احتماال ر و مادرش  یکوه را  پدر
شاق که از یلیاش خ یلیبود چرا که ل ستادهیا صه ع شت بوده ...! ق  ز

شر  ب گریکدیع شتند و کارها یم ابانیسر به کوه و  یم بیعج یگذا
ر هم عاش یلیقصه ها بودو بس . او عاشر بود خ یکردند فقط برا
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سرش م یبود! ول سویگ شد. و حرمت ها را  یاحترام به پدر و مادر هم 
 شناخت . یهم م

 ....«. ستمیا یه پاش متونم بگم مردون یعصر حاضر فقط م یتو »
ش را و مرتب فیرد یآخر به دل گرشا نشست ،لبخندش دندانها جمله
 کرد. انیبا خط کش آن را صاف کرده بودند نما ییکه گو

 یبرا وهیو م ینیریبه فکر شاا دیبا ندهیدوماه آ یکیظرف  نیا بنابر»
 .«میباش یخواستگار
 گفت: فرهنگ

قا »  ونیلیبرادرم هشتصد م د،یزمان بد کمیلطفا به من  یسرمد یآ
سرو داره و خ ست خ و با ا یلیچک د ضح من ر ضع تهد نیوا  دیمو
ه مهم یلی...! البته خواهرم برام خ امیکرده.، تا به دل خواهرش راه ب

لب مر هیو ماجراساات و از همه مهم تر ق با  ضیساار  که  مه  پدر
و دی.... من با ستهیا یشوک از تشش م نیکوچکتر بکنم  تمام تالشم ر

و بب بیآساا نیا خانواده ام کمترت و  مطلب نیهم ا سااویبه گ نهیر ر
 ....«گفتم 
وت بود و ف پیهم خوش ت یبچه مثبت که قدر نیو گفت با ا گپ

ستیرا خوب م انیوفن ب شش آمد .نرم حرف م دان زد و جمله  یخو
 هم به جا بود. شیها
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وبرو یبرخاست ،وقت شیرا پس زد و از جا یصندل  ستادیا شیفرهنگ ر
 برد و محکم دست او را فشرد لبخندش شیپ یدستش رابه نشان دوست

 نداشت ! یلطافت چیه شینرم بود اما جنس حرفها
زو » ود  و یکن بجنب یسااع یکنم . ول یم تیموفق یدالور برات آر ز

به گرفتار  ..یبد یهات سر و سامون یتر
 [۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ادیبراش بوجود م ندهیدر آ یادیز یفرصاات ها نایقیجوونه و  سااویگ
شان ی ندهی،آ صبا د یدرخ شه خانوم دکتر ،به  یم گهیهم داره وچند 

رام کرده احت دایپ یشما که دل هاتون با هم نسبت یهر دو یخواسته 
رسه، ب سویبه احساس بکر گ یصدمه ا نیاگه کوچک تر یذارم ،ول یم
و هیدنش براتون یکنم که د یم یکار  «بشه... ایر
سر ر یخال یقیدلش از ترس مثل چاه عم ته رد ک زیشد و از آن دلهره 

و ی....لبخند شاند،تا دلهره ها یهر چند کم جان ر  پس شیلبش ن
پشت آن پنهان بماند.  و

** 
وبرو حاج ضا ر شت ستاد،یا یساالر لیاتومب شگاهینما یر و  سر بردا

 یغ ها،که غرق نور بود و بازتاب چرا دینگاهش به سااقف چسااب
و ش یهالوژن ر صد م یها نیما  شد . یبرابر م نیچند یونیلیچند 

از آن  یکی گاهشینما ی شهیبه ش دهیچسب یرستانیدب یدوتا پسر بچه 
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زو ها یدست نشان م اتر گل و برگل را ب یها نیماش  انشیدادند واز آر
 گفتند.... یم

ده تنک ش یو موها دیکش شیکت قهوه ا یبه لبه  یرضا دست حاج
ص یاش را هم ب یجو گندم ی سر  بین شت و از کنار همان دو پ نگذا

و  دور و درازشان گذشت و داخل شد. یاهایبچه و ر
سرو شت م دنشیبا د خ ست. تمام قد. با  زیاز پ پر طمطراقش برخا
 خندان آن را دور زد و به استقبالش رفت. یلبها
 .... « یخوش اومد یحاج سالم»

با  شااگاهیم کنج نماچر یرا دراز کرد ومبل ها دسااتش را نشااان داد و
 لحن چابلوسانه ادامه داد:

 «دیبفرما بفرما.... اون جا راحت تر »
زد وسالم خسرو را  یجنباند چشمانش به اطراف دور یرضا سر حاج

سرک سر کج کرد ،پ سشس  ورا که تا به حال  یجواب داد .  خوش برو باز
صدا دیکنار مبل ها د ستادهیبود ،ا دهیند سش به  ی. با  سرو حوا خ

 سمت او برگشت.
تا آب م ماین» حال  گریکه ج یتگر نیهمچ ی وهی......بشر دو و  ر
 ....«نره  ادتیهم باشه ها ، کی....کایبر دار ب دهیم

و یحرف و کالم یرضا ب حاج ا به ر شیها یمبل نشست و خستگ یر
فت . خساارو برا بل سااشرد و در آن فرو ر حت م  شیبدن چرم و را
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 یکه دوان دوان به ساامت اتنها مایو با ساار به ن زد یزیچشاامک ر
 اشاره کرد..و گفت: دیدویم شگاهینما
و رد کردم بره پ هی...قبل دمهیشاااگرد جد » رون پ یکارش ، مشااتر یر

وابط عموم هیو دختر کش پیجوون خوش ت ما،یبود .عوضش ن  شی!ر
 ....«هم خوبه 

ضا که درد خف حاج س یفیر  یکرد و حوصله  یاش احساس م نهیدر 
 آمد . شیها یوراج انیغاز خسرو را نداشت به م هیصد من  یحرفها

و نکشااوند ضیمر رمردیهمه راه من پ نیبابا ....ا »  نجایا یاحوال ر
شاگردت برام تعر سه  یکه وقت هیچه مطلب نی...!؟ ایکن فیکه از  دو 

وز سر سفرت مهمون بود و تا ا ینگفت میر  «.!؟. یکشوند نجایو من ر
سرو شت یمیعادت قد کیطبر  خ شت گ کیکه  یبا انگ شه بند ندا و

 را خاراند و گفت: شیابرو ی
ش » ست که جلو یمردونه ا یحرفها هی،  دیشرمنده باس ببخ  یه

شد بگم چاپ خونه و دفتر انتشارات هم که تحت سلطه  یفرزانه نم
سه  ی سبدتون فرهنگ خان ....وا سر  شر نیهم یگل   فیگفتم ت
 «ابن جا.... دیاریب
 ییاه وانیخوش آب و برنگ در ل ی وهیو دوتا آب م ینیس کیبا  ماین
سرو حرفها یکیو تکه ک ستالیکر شت خ ست را ب شیکنارش، برگ ه د
نگفت و به محض دور  چیه مایسااکوت سااشرد و تا رفتن ن یچیق

 را از سر گرفت. شیشدن او حرفها
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 ی هیسااا ریزخوش نام باعث افتخاره ، یمن داشااتن پدر زن یبرا»
ونر گرفت و ا یخوش نام ج پن نیو اعتبار شااما منم کسااب و کارم ر

 دم و نیساااله که با فرزانه ازدواج کردم بال و پر باز کردم و ا شی،شاا
و بهم زدم و اون نما و تبد یفکسااتن شااگاهیدسااتگاه ر به  کردم لیر

 ....« یعروسک یجا نیهمچ
ز حفظ ا یگریپس از د یکیرا  شیکه نقش ها گریباز کیمثل  خسرو
 به تاسف به اطراف تکان داد و باعجز و البه ، گفت: یبود سر

و براش ارث بذارم. نیکه پشت ندارم تا ا فیح یول »  «دم و دستگاه ر
ضا ابرو ها حاج ستر یر و کوتاهش را در هم جفت کرد .  یپرو خاک

 یخوب یاو بو یکهنه کار تر آن بود تامتوجه نشود پس و پشت حرفها
 به انتها برسد. شیدارد.اما سکوت کرد تا جمله ها ن
 یچند سال دستت اومده ... آدم نی، فکر کنم اخالق من ا یحاج »
با  یکه نمک بخورم و نمکدون بشااکونم . گفتم قبل هرچ سااتمین

و و بزنم. فرزانه ر جفت  یخودت هم کلوم بشم و مردونه حرف دلم ر
جا داره ا مام  که خوب م نیتخم چشاا و  ... خودش هم  یدونیر

 یخور م راثیم هیمردم و  هیمن هم  دیبه منم حر بد ی. ولدونهیم
شااما زن  یخوام با اجازه  یبچه که از خون خودم باشااه.م هیخوام 
و هم جدا م شیخونه زندگ ارهیکه برام بچه ب یکی رمیبگ  .«نم ک یر
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و چهره اش را در هم  دیچیاش پ نهیس یدرقفسه  زیت یرضا درد حاج
ه ک دیچیخسرو در سرش پ یدرد جان دار بود که صدا یزیوز تکردو هن

وباه برق م  بود. کیزدو بار ینگاهش مثل ر
ست دارم خ یحاج » و دو صال به  یلیمن فرزانه ر ست دارم .ا هم دو

و م اتشیکنم. راساات یطالق فکر هم نم خواد و  یخودش هم من ر
و با دوا درمون و  ی...مشاکل فرزانه هم مادر زادسیبه طالق ن یراضا

شها و راه اونم  هیمونه  یشه پس فقط م یجفت و جور نم دیجد یر
 .« رمیکه زن بگ نیا

وباه نرم و آهسااته قدم بر م کیمثل  خساارو  شیداشاات و گام ها یر
س یبرا شده بود.نگاهش به چهره  دنیر ساب  رنگ  یبه طعمه ح
 حاج رضا داد واضافه کرد. ی دهیپر
 یحاج نیبب »

 [۰۲:۵۰ ۲۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیون امافس بیس باغ
ستم  ی.....من م شکیتون و بکنم و نیا یو پس و پنهون یوا و  یلکار ر ر

 هویزن ب هیتو در و همساا یکن یراسات اومدم جلو ...حاال اگه بزرگوار
هم  واریکه جرز د یجور یواشااکیکن و  ی،برام بزرگ یسااراغ دار یا

و ،ینفهمه برام برو خواسااتگار  ینم نیزم یحرف شااما ساانده و ر
 «مونه.
حاج خانوم  یم*س*تاجر خانه  یو گلدانساات منظور ا یم نگفته

شتش هم کش پ ست. درد قلبش تا دست چپ و پ  بیکرد .از ج دایا
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آب  یآورد و به دهان گذاشاات و با جرعه ا رونیب یکتش قرصاا یبقل
سرو را د وهیم  او دنیبا دکه  یشناخت ! داماد ینم گریآن را فرو داد.خ

س نیشد و ب یتا کمر خم م ه کرد که ب یچنان رفتار م لیو فام تدو
صف م ش یبه و چهچه ها به دنبالش  ستش ری. حاال آب زدندیک  پو

از آن چاکرم  گریاش چاق و چله شااده بود.و د یرفته و حساااب بانک
 .دانست ینم یکه رسم مرد یا سهینبود. نو ک یخبر سینوکرم ها
 را برداشت. یگام بعد خسرو

که بذازم فرزانه غصااه بخوره ها  یبشاا یاگه فکر یونیمد یحاج »
سفر دور  یبا مهناز م رمیگ یم طی......!براش بل فرستمشون چند ماه 

وپا ،آب ها که از آساا که انگار  ی. جور گردنیافتاد اونها هم بر م ابیار
اره د ازیساافر ن هیمهنازم به  یرفته ....آبج یاومده و نه خان ینه خان
وزش نهیشازده پسر شما دست رد به س یوقت زراستش ا  اس زده شب ر

و هم رد م  «کنه ...  یشده کنج خونه، خواستگارهاش ر
بانش چنان سنگ حاج  نیرضا طعم دهانش تلخ بود مثل زهر مار. ز
و یپاره آجر ییکه گو گذاشته باشند و قادر به حرکت نبود و فقط  شیر

 شد. یو آن سو مسو  نیچشمش مدام ا یمردمک ها
را اجرا کرد .محکم به پشت دستش زد  ششینما یبعد یپرده  خسرو

 و گفت:
و فلج م یخدا...... بسااوزه پدر عاشااق یا »  یلیکنه. مهناز خ یآدم ر

و م  زونیهم هست و محال آو یخواد دختر مغرور یخاطر فرهنگ ر
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س شه ....چه خوب بود فرهنگ پا پ یک شت ا یم شیب  یجور نیذا
شت عز یمیشد و به قول قد یخانواده ها محکم تر م وندیپ  زیها گو

و  ریز اد،یما هم م یکرده  دندون شااما ومن هم دساات و پامون ر
 .«مینکن یتا هر خبط و نا خبط میکرد یجمع م
بان سنگ حاج  را به حرکت در آورد و گفت: نشیرضا عاقبت ز

و گرفتم . خ یحرف گهید » و سرخ یعوچ شد یلینزن تا ته حرفت ر
و م یخور یجلدت عوچ شاده. نمک م کم  ،یشاکون ینمکدون ر

سال پ یکی نیتاهم ادمهیاعتبار خرجت کردم !؟   هم تا من شی،دو 
و م  رنگ یمدت هی دمیبود ! د دهیات چسااب قهیساارت به  یدید یر

به کوچه عل یعوچ کرد و زدم  من گرو  یبرا االچپ! ح یخودم ر
و طالق بده نمیکن یم یکشاا  یبار هر خفت ریخوام ز ی....!!؟ دخترم ر

و نم ناز ر نگ هم مه جابش  یخواد و نم یبره ...فره ور م به ز تونم 
 .«کنم 
ضا ا حاح سرو ز زیخ میراگفت و ن نیر شود، اما خ  انهرکیشد تا بلند 

و ست ر و کرد. د ستش  یبرگ آخر را ر شت و مانع از برخا آرنج او گذا
 در مبل فرو رفت. گریشد و حاج رضا بار د

شم که بخوام همچ یسگه کمن  یحاج » تم بکنم ؟گف یغلط نیبا
شته مهرانگ وندیپ شه ، از اون گذ  خانوم هم زیخانواده ها محکم تر ب

شه .عروس اولش که  سش ب ست داره که اون عرو دلش با مهنازه و دو
زوش برسااه . اگه ا یباب دندونش نبود ،گفتم بلکه ساار دوم  نیبه آر
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هر کس  دست راثمیرث و مکه ا ستمیننگران  گهید رهیوصلت سر بگ
شااه و  یدلم قرص م یچهار گوشااه  یجور نی....! ا فتهیو ناکس ب

و م مییدارا خواهرم . منم سر عقد چک هشتصد  یبه نام بچه  زنمیر
و که به فرامرز قرچ دادم م یونیلیم کنم  یپاکت و هبه م یتو ذارمیر

و ببره  قا دوماد تابره حالش ر  .«به آ
ست مثل چهره اش. نفس ها حاج شد . در ضا قلبش مچاله   شیر
س ییشد گو نیسنگ ست نهیهمه در  شند!د شده با  اش گلوله گلوله 
و  گفت: یخفه ا ییقلبش گذاشت و با صدا یر
 «....!؟ هیچ یونیلیموضوع چک هشتصد م »
فت بنداز..... ا هی یحاج » به اطرا گاه  ها ، پول خرده  نین ه ت یپول
اره د تیپول ها برام اهم نیکه ا یبشاا یفکر یونیمنه ....! مد بیج

و نداره..... فرامرز  نیاصال شکر خوردم که گفتم . ا پول ها قابل شما ر
و انداخت و منم به حرمت مو و زم دیسف یر وش ر نذاشتم.  نیشما ر

و که م س یوگرنه من ر سه خانواده در م یشنا ش رهیجونم وا  یو گرو ک
 .«سیکارم ن یتو

نگاهش را از چشمان مات حاج رضا که و  شیاز نطر غرا روزیپ خسرو
دور  یو نوچ دینوشاا وهیآب م یدر همش گرفت . جرعه ا یابرو ها

وفت و گفت: بان ر  لبش را با نوک ز
 یبرام پدر.... اگه  دیدون یهر جور خودتون صالح م گهی... دیحاج »
و همسااا وهیزنه ب هیو  یکن  یش برااز یو پس و پهنون یکن دایپ هیتو در
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ستگار ض یکن یمن خوا شه منم چک  یکن شیو را تا جوابش بله با
و جا  یعروسا یتو نکهیا ایخدمتتون.  دمیم ینیریشاا یفرامرز خان ر

به م ناز ه نگ و مه حاال هر جور صااالح  یفره ماد. قا دو به آ کنم 
 «شماست.

کرد .  یآمد. خس خس آن را حس م یباال نم گریرضا نفسش د حاج
ه بساات مانیساا شیبه پاها ییبرخاساات گو شیاز جا یبه سااخت
وبرو  و گفت: ستادیا شیباشند.ر

و یکرد یخوب کار » و از ر سفند ر ست گو شت یپو شت بردا ،  یدو
وباه ب که  ییکار ها نیکدوم از ا چیبرازندته.... حاال اگه ه شااتریلباس ر

 «شه...!؟ یم یصالح کارم نباشه چ یگفت
ر زحاج رضا بلندقامت تسروگردن ا کیاو بلند شد .  یپا شیپ خسرو

 هم داشت. چشمانش را یبود . تناسب اندام خوب
 [۰۳:۰۹ ۲۴.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وباه و گفت: کیکرد درست مثل  کیبار یقدر  ر
سگه ک یحاج» و یمن  شم که بخوام ر شما حرف بزنم و  یبا حرف 

و بدم دساات شاار خر....فرامرز برام مثل داداش نداشااتم م  یچک ر
و نشاان دهیمونه، اصااال شاان  شااما ازمو نازک شیگردن ما پ ریبگ دهیر

ها نیتره...ا نه هم پ یحرف به  شیمردو باد  بادا  نه م خودمون بمو
ن زیگوش مهرانگ نه برسااو باالخره جنس لط هخانوم و فرزا  فی.....!

ش ود جو ش یهستن و ممکن ز شن گو و بردارن و خواهر از  یب تلفن ر
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و ناراحت یهمه جا ب خواد به  یدلم نم هیکنن دختر مغرور خبر من ر
 《غرورش لطمه بخوره!

 که به خس خس افتاده بود ،گفت: ییرضا با نفس ها حاج
شد .ا » و  شد دستت برام ر زون نیخوب  خودت . بذار  یتعارفها هم ار

وز فکر کنم خبرت م  «کنم. یچند ر
ضا وقت حاج و یم یر شانه ها یرفت دستش ر  دهیتک یقلبش بود و 
 خسرو خم شده بود. یحرفها نیبار سنگ ریاش ز
 [۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

فتاب و یزییکم رنگ پا آ و آن را  دیبرچ وارید یآجر ها یدامنش را از ر
سبز شب پنهان کرد.. عطر قورمه  شت پلک   کوالک کرده بود و یپ

 نشست.... یآن م یمشام اهال ریو ز دیچرخ یسر خوش در خانه م
او که ناهار هم نخورده بود  یگرفت و برا یرا به باز شیاشتها مشامش

و یصدا نامه اش  انیپا یقار و قور شکمش را به همراه داشت ... کار ر
موکل کرد و عزم رفتن به  یرا به بعد از ناخنک زدن به قورمه ساابز

به ا یرا داشات که صادا نییپا یطبقه  را  رفتش یبه در پاها یضار
 سست کرد.

شانه ها حاج ضا با  صر دهیخم ییر و یو قوز مخت گرده اش  یکه ر
نشااسااته بود، داخل شااد .فرهنگ با شااوق به اسااتقبال مهمانان 

 آمد. حاج یباال نم یناخوانده اش رفت که سااال به سااال به طبقه 
و ضا نفس نفس زنان ر ست یر ست و نگاه ب نیتر یدم د ش  یمبل ن
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س سر کوچکش داد و با خس خ صدا که یفروغش را به پ  موج شیدر 
 زد ،گفت: یم
 «بابا.... یخوا یمهمون نم »

را  رتششایو جاندار باز شاد با پر دسات ت ریعم یبه لبخند شیلبها
 مرتب کرد ،گفت: یقدر
شما سمه .  یپله برا یقدمت سر چشم ول ی،....حاج دیاومد خوش»
 «خدمتتون.... نییاومدم پا یم دیگفت یبود م یکار

سر حاج ضا  شده اش  یموها انیبه م یت . دستباال انداخ یر تنک 
با  و دیخودش را داشت کش یشده و هر کدام ساز و نوا خیس خیکه س
 بم و پر خط و خش جواب داد: ییصدا
 ....«بفهمه  یزیچ یخوام مهر یحرفهام مردونه اس بابا ، نم »

را در هم جفت کرد و  شیشد و ابروها کیبار یپرسشگرش قدر نگاه
 :دیطاقت پرس یب
 .....«یشده؟دلواپسم کرد یزیچ یحاج »

 یسبود، دلواپ شانیبنده آبرو شانیها که نفس ها یفتوح یبرا خب
قصااه شااروع کند و  یدانساات از کجا یهم داشاات و حاج رضااا نم

بانش ز سنگ یحجم آوار ریز شده بود،عاقبت  نیاز کلمات  و ناتوان 
بانش را باز کرد.  قفل ز

با ...م » با و .... پساار کوچکم برات ،واو  گمیخوف نکن  به واوش ر
و دار یول یهست شد ر  ،چون گلت با یچون عاقل یبرام حکم فرزند ار
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سمون فرق م نیفرامرز زم سرت  یکنه ، حرمت و بزرگ کوچک یتا آ
 نیم. واسه ه یستیسر ن رهیو خ دیشه ..مثل اون فرامرز چشم سف یم

و ه تچاپ خونه و دفتر انتشار و دادم دستت، الحر که جنمش ر م ر
ونر داد یدار شارات فتوح یبهش ر سم یبرا یوانت سم و ر  یخودش ا

قلب ناسورم هوش و  نینکن که ا الیبهم زد. من حواسم هست خ
و برده   !«حواسم ر

نگ ثل  کی یبار در ط نیدوم یبرا فره ته دلش م وز  چاه  کیر
 هدیرنگ پر یتر کرد.چهره  یرا قدر شیشااد! لبها یم یخال ریعم
 تاب ،گفت: یدامن زد و ب شیپدرش به دلشوره ها ی
و اول بگبابا» مه ه نیحالتون ا نی.... با ا دی... لطفا حرف آخرتون ر

و باال ن  «!؟ دیکن فیکه ازم تعر دیومدیپله ر
 رضا گفت : حاج
 دهیقد نم ییعقلم به جا گهی. من د گمیدرسااته بابا... برات م 》
و  یکن دایپ یتا بلکه تو راه حل گمیم  《و..بشنوگرنه راه حل من ر

سم الله تا نون پا سشس شمرده از ب ب سته و  ر را گفت و ه انشیآه
 یفرو م شیاز چه کنم ها یحاج رضااا فرهنگ را در مرداب یجمله 

صور ا وز نیبرد.... ت و یکه ر سرو پا ر مرز وقاحت بگذارد چندان  یخ
و یینامر یکرد دساتها یدور از ذهن نبود !حس م  شیگلو یخسارو ر

 فشارد. یقبل م ی حظهنشسته و هر دم محکم تر از ل
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بارگ یها هیعقر خانوم، را نشااانه رفته بود!  یخساارو حاالگل یزن 
 که ممکن بود یزیاز آبرو ر یمثل او راحت بود ول یزن ریاز شاا الشیخ

 خسرو در کوچه در دار به پا کند واهمه داشت...
و چشاامانش را فرو دهد کرد آب دهانش  یهم فشااار داد و سااع یرا ر

بانش امتداد پ کرد و آن را هم مثل هالهل  دای.طعم تلخ افکارش تا ز
 تلخ و گس کرد.

 یاون طرف تر بره ...! اوال که گل وارید نیحرف از ا نیمبادا ا یحاج »
صفر ازدواج کنه ، در ثان سر که پ دیخبر دار یخانوم قراره بعد از محرم و 

 یلیسر خانواده شه و خ یباال ریگالب خانوم از خارج برگشته ومثل ش
و  «اونها تعصب داره  یر

و کیحاج رضااا بار یها چشاام لب و دهانش  یشااد . حرف را ر
 آن را مزه مزه کرد. یچرخاند و قدر

 یم ی. ول نمشیبابا .... هرچند که تا به حاال قساامت نبوده بب آره»
شته ، البته تا هم سر گالب خانوم از خارج برگ ستم که پ و  نیدون جا ر

و  که مامانت بدونه ستین یخانوم خبر یخبر داشتم ،چون ازدواج گل
 «گفت .  یدهنش بمونه....! وگرنه به من م یتو

 زویر نیرا به ساامت باال پرواز داد وچند تا چ شیرضااا ابروها حاج
و  آن نشست و ادامه داد. یدرشت ر

و  مگالب خانو یو پوک خونه  کی....تو از ج یباباجان انگار یول »
 «....!؟یخبر دار شیاهال
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ستش سوت د شد . و  شکار بود که جا یبه قدر یر ضح و آ  چیه یوا
تاد . اف ریگذاشت . سرش خم شد و نگاهش به ز یکردن نم یماستمال

تا خودش را از دا بال جمالت  ما  ی رهیبه دن جات دهد ا لت ن خجا
بانش م کرده بود. حاج رضااا لبخند نرم و  ریگ شیخجالت ها انیز
و یکم رنگ  و جمله ها را به سمت کستلبش نشاندو سکوت را ش یر

 کشاند. گرید
و مجاب کنم که ا رمیگ » با  خوره..... یمرد به درد تو نم نیکه فرزانه ر

تم ساار رف هیخونه  امیکه ب نیاز ا شیبکنم.!؟پ دیچک فرامرز چه با
و بهش گفت فتاب وا رفت.  ریز خیم . مثل شاارکت فرامرز ، ماجرا ر آ

خواست بره  یشد م یانتظار نداشت که من هم خبر دار باشم !جوش
و گرفتم و گفتم فعل لوشسر وقت خسرو ج  ر

 [۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شناسه  یکه آبرو نم یا سهیدادار دادار کنه .... خسرو نوک ستیصالح ن ا

». 
کرد. آن را از  یاش خال یبر سر ساعت مچ را شیها یدق و دل فرهنگ

و صدا زیم یدور مچش باز کرد و ر ضا نگاهش  یانداخت و با  حاج ر
 شد. لیبه سمت اوما

صدتا  یسنگ م هیکه  هیهمون نادون تیفرامرز حکا » ندازه ته چاه و 
و ح ونیلی! هشااتصااد م ارهیتونه درش ب یآدم عاقل نم  لیو م فیر
ون بود تا امروز به کارم دهیخر یملک هیکاش  یکارش. ا یکرده ورفته پ
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من  یاحمر ، برا ی.. پسااره  هی. خونه و شاارکت که اجاره اومدیم
و نم یزندان و حساب آبرو رمیم گهیمکنه و  یسشر م نهیس کنه  یمن ر

 «شم.  یکه دشمن شاد م
ها ثل آدامس جو شیحرف پا دیرا م باال و  بت  نییو آن را  عاق کرد و 
 گفت:

و یحاج »  «.....؟یفروش چاپ خونه و دفتر انتشارات فکر کرد یر
 .رداویاش را تاب ب نهیتا درد س دیکش ینیرضا نفس سنگ حاج

و »  یدوتا فکر نکردم چون اگه با هر تر و توق نیفروش ا ینه بابا ر
و به حراج بذار یقرار باشااه ارث خانوادگ  نگیبهش نم گهیکه د میر

س یخونه کلنگ نی....! ا راثیم و از پ یهم فقط بخش بیو باغ  ول ر
 ....«کنه  یجور م
ود ب یبعد یدر دلش به پا ًشد. و نگران جمله ها یبیغر یو وال هول
 پدرش آمد و گفت: یجمله ها انیبه م اوردی.تاب ن

به خاطره فرامرز و فرزانه  ندهیآ یخوا ی.... نکنه م یحاج » و  من ر
 «.!؟دیبفروش شیپ شیپ

آن  انیم ینشااانه گرفت ودرد بود و درساات قلبش را زیت حرفش
 گفت : یلب ریباال انداخت و نوچ ز ینشست.سر

بود .... من از  یراحت .... همون فرزانه برامون کاف التینه بابا خ »
 هیکاه و مرموز ریبه مهناز نداشااتم . دختر آب ز یاولش هم اصاارار
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عد ا با نی....ب باشاام که آدم ها دیهمه سااال  و  یکودن  اطرافم ر
 نشناسم.
و م نیفرزانه اساات که ا ریهم تحت تاث زیمهرانگ ون . از ا زنهیحرفها ر

شته من آدم باج بده ن ست ودرمون بکن هی دی.باستمیگذ  هی میفکر در
تو و پولش  میخرزمان ب میبرگ برنده، تا بتون هی میاریب ریاز خسرو گ ییآ

و جور کن  . میر
و بده دست شر خر د اگه با  دی.با دایاز دستمون بر نم یکار گهیچک ر

و بذار لب حوچ. در حال حاضاار طالق  میخنده خنده ساارش ر
شدن رابطه اونها کمک شکراب  رزانه کنه. تازه اگه ف یبه ما نم یفرزانه و

 ....«شه  یبه طالق بشه.فقط اوضاع خراب تر م یراض
ست  یها نفس سوده اش خوش و خرم د را گرفتن و به  گرید کیآ
س یهوا صور ا دندیآزاد ر شد  نکهیاز ت سر کنارش با مهناز به عنوان هم
س یموها سد به مو یم خیافکارش هم  تنش...! حاج  یشد چه بر

 فت:شد و گ بیداد و نگاهش به سمت فرهنگ اور هیرضا به مبل تک
به فرامرز حرف » باجان  کنه و کار ها  یترساام دهن لق ینزن .م یبا

ه ر داردارم، اون با خسرو حشر و نش نانیبه هومن اطم یخراب بشه ول
و بگو ...پدر ر یو همه چ ششیبتونه بهمون بکنه برو پ یکمک هی دیشا

دساات  یمن بوده و هومن تو یدوساات دوران جوون امرزشیخدا ب
بال خودم بزرگ شده .  و
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و گذاشاات یکه بهش بزن حرف  دیگاو صااندوق ..شااا یتو یانگار اون ر
 یتوش م یفکر و نظر یاز دسااتش بر اومد، باالخره هر ساار یکار

 «چرخه....
رد و زار پدرش چرخ دهیتک ینگاهش را در چهره  فرهنگ داد .  یوز
و چروک ها تا  نیاش بر آمده شااده بود و چ یاسااتخوان یگونه ها

تداد پ یشاااانیپ تا هم دایاش ام  از توانش شیجا هم ب نیکرده بود.
ماند  یم یناگفته باق شیبرا رایبود و همان بهتر که قتل ساام دهیفهم
سکوت فرهنگ  بودتحملش خارج از  قنایکه  ضا به دنبال  .!حاج ر

برخاساات و درحال یدساات که با قدم ها آهسااته به  یبه زانو گرفت و
 رفت ،گفت: یسمت در م

سته که گ » ستم . در سر حرفم ه  سویبابا جان ..... من هنوز هم 
ختر د ی! خانواده ستین یمقدارکاف نیازدواج ا یبرا یول ه،یدختر خوب

 میبذار شیبعد پا پ میبدون شااتریبذار درموردشااون بهم مهمه ......
وم نیبه فرامرز گفتم نه، فکر ا ی.وقت وز هاش ر ز پس کردم که نتونه ا یر

الهه  یستندولین یبد ی!خانواده اش آدم ها ادیالهه بر ب یها یولخرج
خوش  ... ! ادهیو بشاشش ز زیو بر ستین یبا تمام محاسنش زن زندگ

ون فدا یگذر و  ندگ یهاش ر نه ا ینم شیز و تو نیک  قاتیتحق یر
 «شد رمیدست گ یمحل
جا به پدر از   یاو برا ی دهیقامت تک شیبرخاساات .پ شیاحترام 

و یبود لبخند یلیخودش   لبش نشاندو گفت: یر
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ضا التونیخ » کنم . درمورد  ینم یشما کار تیراحت بدون اجازه ور
کل به کنم . . تو یبا هومن هماهنگ م دیخساارو هم نگران نباشاا

 .«ذارهیپامون م شیپ یراه هیخدا خودش 
و حاج و  یرضا دستش ر آن را فشار داد  یفرهنگ گذاشت و قدر یباز

. 
هم هست  رتیکه حواست به پدر و مادر پ ینیبب ریبابا ....خ یرشیپ »
». 

 رفت. نییرا گفت و سالنه سالنه از پله ها پا نیرضا ا حاج
*** 
شهر م انیم یزییباد پا یهوهو ه، و کوچ دیچیپ یکوچه پس کوچه 

 یانار براق کرده بود ... چشاام ها یرا مثل دانه ها شیها ابانیخ
شت پرده ا سویگ سع یهم پ شک که مدام  شت  یاز ا در حفظ آن دا

 براق شده بود .
ست با  یم دلش ستمال کاغذ یجعبه  کیخوا سرو ید  سیبه کنج 

رهنگ بردودور از چشم ف یپناه م یو گوگول کیشاپ ش یکاف یبهداشت
به دسااتمال کاغذ شیا نیف نیکرد ف یم هیگر یها یها  یم یرا 

،نثار خساارو و خواهر  دهیو نکشاا دهیسااشرد و چند تافحش آب کشاا
 عشر انیکرد که جفت پا م ینکبتش م

 [۰۰:۴۱ ۲۶.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 ونیلیم کیرفتن هم نداشتن..! به عمرش  الیاو آمده و خ یوعاشق
صد م دهیجا ند کیتومان  شت  خودش یجا گریکه د ونیلیبود ! ه

 رینرم و نوازش گر فرهنگ ساارش را به ز یرنگاههایداشاات !معذب ز
سع صدا یانداخت . شد و باز هم خانومانه رفتار کندو  شیکرد لرزان نبا

 :دیپرس
از  با مهناز یاگه نشااه بازم مجبور یکه گفت ییها نیا یخب همه  »

 «..!؟یدواج کن
مثل  شیاش راپس زد، لبخندش نرم بوده و صاادا وهیآب م فرهنگ

شگر...قدر شهیهم سته همان جور ینواز شد و آه  سویکه گ یخم 
 افتاد ،زمزمه کرد: یم نییبه پا یدوست داشت و دلش هر

و نگاه کن  سویگ »  ....«....من ر
کرده  ریآن گ انیکه دلش م ییو مژه ها رهیت یچشاام ها دنید تاب
سرش را باال مبود ن صال اگر  شت ! ا شمان دهن لقش که  یدا آورد چ

 کرد... یمدام اشکش دم مشکش بود ،حرف دلش را برمال م
ل او باال آمد و اشک مث یصدا یپ شیچشم ها دیدوم را که شن یسویگ

 یریشود از چشمانش رها شد و سراز یکه از شاخه جدام یزییبرگ پا
 گرفت . یگونه اش را پ

بان صاادقه  یخواساات ب یدلش م فرهنگ چشاامان  یمالحظه قر
 یول . زدیبر شیاصااال هزاران جمله عاشااقانه به پا ایاش برود .  یباران
 پر از نوازش ،گفت: یکدام را انجام نداد و مردانه ول چیه
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س غمبریبه پ ریدختر ..... به پ یکن یم هیچراگر » ات عالم به تمام مقد
سم ، محاله غ سب ریق سم تو که با دلم ن سم د یکرد دایت پا  یا گهیا
 . « نهیکنار اسمم بنش

و ییکش رفته از دا ی جمله  الیخ یلبش نشااند و ب یگرشاا لبخند ر
و ایوقال دن لیق  گفت: شیلبها یشد و با همان لبخند ر
گرشااا کش رفته  ییجمله .چه قدر آشاانا بود ....!فکر کنم از دا نیا »

قا یبود  یکتاب ورمان .... نم یناشار که سارت همش تو ی.... !؟آ
 ....«که دلم آب بشه  یشاعرانه بگ یجمله  هیاز خودت  یتون
ش شیلبها سویلبخند گ ینیریش م داد به کرد ...به افکارش نظ نیریرا 

 کوتاه گفت: یزدو بعد از تامل هیتک یصندل
صلم با خنده ها بیس» خ چهار ف شکوفه بارانم کن .بگذار  تیسر

 «شود.چهار فصلم با نام تو آغاز
 یرا کنار عاشااقانه ها شیها هیشااد و گر ریعم شیها سااوخندهیگ

 کالس یساااعت ها نیکه ماب یپنهان یقرارها نیبرد.ا ادیفرهنگ از 
 تر بود .....! نیریش شیبود از عسل هم برا شیها

شد. ب یدلش ب فرهنگ  یاو و خنده ها یتاب لمس گونه ها یتاب 
ند ن شیها یتاب یکه ب نیا ی. برانشینمک هان ک به  یگاهن میرا پن

 خاست ،گفت : یبر م شیکه از جا یساعتش انداخت و در حال
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شگاه ،مگه نگفت بیس » شو برسونمت دان خ حوا ،پا ست یسر ادتون ا
ساب ریبه د چاپ  یبرا ی سندهینو هی.... منم با  دهیم ریگ یاومدن ح

 «قراردارم. دشیکتاب جد
شت.آخ که بیس لقب ست دا خ حوا را هم دو  یچقدر دلش م سر

ست کنج هم ش یکاف نیخوا  الیو تا خود غروب با خ ندیشاپ بن
و نیسرزم یفرهنگ تا انتها  سفر کند . شیاهایر

فاصااله از فرهنگ کنار او به  یبرخاساات و با قدر شیناچار از جا به
در ساارش جان گرفت اما  یبه راه افتاد.جمله ا یساامت در خروج

و برا ایدل به در شیدل دل ها انیگفتنش را نداشاات ..م یر  شیزد و
 زد: امکیپ
 .....«یخواهم اگر جفت حوا تو باش یبهشت را نم »
سال کرد و موبال امیپ را  شیسر داد و گام ها فشیرا به داخل ک شیرا ار

ندن پ یقدر با خوا مکیآرام تر کرد.فرهنگ  و یلبخند ا لبش  یر
جوا نفاصله  تیگوش او برد و با رعا یحوال ییمتولد شد و سرش را جا

 کرد:
کتم ،قرار نشااد نابودم کن »  یلیبه دلم خ هی.....اعتراف قشاانگیهال

 «نشست.
است که  یقتیهر دو سر خوش به پرواز در آمد . عشر حق یها خنده

فر ل همراه آدم و حوا آ  .....دیخداوند از همان از
 [۲۳:۳۰ ۲۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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وز است . اما برا یحساب سرانگشت کیبا  دوهفته ان مرد ی، چهارده ر
سه  یفتوح یخانواده  اعده بود ،به ق زیلبر شانیچه کنم ها یکه کا

 دو قرن گذشت . ی
ست حت واریهر چه خودش را به در و د فرامرز ش یزد ،نتوان ل از پو یبخ

و بارش هم چندان تعر ضاع کار ضا  یفیرا جور کند.او شت .حاج ر ندا
سورش بد قلق وز ها ب نید و اکر یم یقلب نا س شیر شته با او  ر از گذ

ب یناسازگار  کرد. یدر خانه استراحت م شتریگذاشته و
س اما شارات به  یکارها عیفرهنگ کنار حجم و چاپ خانه و دفتر انت

در  یپ یکنند.صدا دایبن بست نجات پ نیزد تا بلکه از ا یم یهر در
و یزییَتر َتر باران پا یپ  یارش مکدفتر  یپنجره  ی شاهیشا یکه ر

ست ،اهرم ش شت پنجره رفت و  شیشد تا از جا ین شود .به پ کنده 
 داد . یزیینگاهش را به شهر پا

چتر  ی هیسااا ریآغاز شااده بود و رهگذران ز یرنگ یچتر ها فصاال
وز مرگ شانیها م ه ی. برخ دندیدو یم شانیها یدوان دوان به دنبال ر

شتند تا قطره ها یدل باران داده و م صورت و  شیگذا سرو  مهمان 
 شود . شانیلباس ها

و کف ست داغش را ر ش ید سرد  شت و چشم ها شهیتن  را  شیگذا
 دنیکرد افکارش ته چاه چه کنم ها افتاده....! با شن یبست .حس م
به  و دنیکوتاه به در و چرخ یچند ضاار  ریج ریلوال و ج یپاشاانه ر



                
 

 

653 

 باغ سیب

و بر گردد  آن که یب یبرداشت ،و ل شهیش یناکوکش ، کف دستش را از ر
 و شمرده گفت: میمال
 «.....!؟دیدار ی،امر دییبفرما یخانوم سبحان »
قا »  «.....!؟یخوا یمهندس مهمون نم یسالم آ

و یباعث شاد ، به آن یمامان مهر یصادا او  یبرگردد و نگاهش به ر
ستانه  را  بود نشست . افکار تلخش ستادهیدر ا یکه چتر به دست در آ

ذهنش سااشرد . لبخندش هر چند کم رنگ اما باز هم  یبه گوشااه 
 نگذاشت.... بینص یرا ب شیلبها
 «طرفها...!؟ نی... از ا یسالم مامان خوش اومد »

که خ یخانوم چتر آب زیمهرانگ قدر سیرنگش را  کان داد  یبود را  ت
و ُشره کرد و آن راگوشه ا ی،آب از ر صاف چتر  سشس  یتن  شت .  گذا
و یدو ساوگرفت ،قدر چادرش را از یبال ها  یآن را هم تکان داد و ر
وبرو  یصندل  فرهنگ نشست ،گفت: زیم یر

شگاه زنج » ستیا کیکه نزد یا رهیسالم مادر ، اومدم فرو  دیخر نجا
 جون کمیسااوپ جوجه بار بذارم که  هیبابات  یخوام برا یکنم .م

 «هم به تو بزنم. یسر هی....گفتم  رهیبگ
 شد و گفت: ریلبخندش عم فرهنگ

سبحان ی...... خوش اومد یکرد یخوب کار »  یم یا ن به خانوم 
 یالزم بود من م یهرچ یزد ی.... زنگ مارهیداغ برات ب ییچا هیگم 

 «گرفتم.
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دهد ،اما  یرا برداشاات تا ساافارش چا یرا گفت وگوشاا نیا فرهنگ
 باال انداخت ،گفت: یخانوم چادرش را پس زد وسر زیمهرانگ

و بب ینم ییچا » مدم خودت ر تا کلوم تو هیو نمیخورم او هار  یچ
شده دندون به ج  ریبگ گریخلوت بگم و برم. تا حرفهام هم تموم ن

 «و فقط بشنو..
چشاامان مادرش  یدار گوشااه  هیزاو یها نیو ممتد ،چ رهیخ نگاه
 یاز صاالح و آشاات تیو قاچ قاچ شااده بود حکا دیکه سااف ییولبها

و م ریدلش ز ینداشاات...! دل تو مادرش را  یشااد تا ته حرفها یو ر
 بفهمد اما به احترام خواسته اش سکوت کرد .

شمانش داد ،قدر یخانوم تاب زیمهرانگ صدا یبه چ شد و  ا ر شیخم 
 آهسته تر کرد.

به خ گهیحاال د » گه از من پنهون  التونینا محرم خونه منم ...!؟  ا
 یمآب داده !؟ نبه  یشم که فرامرز چه دسته گل یمن خبر دار نم دیکن

وزه گوشااه  خونه افتاده و هر  یفهمم که شااوهر بدبختم چرا چند ر
و نذار تر از قبل م وز زار  «شه !؟  یر

و مشااتش بار  یشااعور  یدهن لر ب دیکوب زیم یرا محکم ر
 مادرش آمد و گفت: یجمله ها انیم اوردبهیتاب ن گریفرامرزکرد

 !«نزنه  یحرف میخوبه بهش سفارش کرده بود »
 خانوم چشمانش را ُبراق کرد و پر حرص ،پچ پچ وار گفت: سیگفرن
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و ب » و از تو نییپا اریصاادات ر  میجوب آب جمع کرد ی، آبرومون ر
ن خواست بگه م یرسه ،نم یم یوقت به گوش خانوم سبحان هی.... 
ه خون نیشدم اونم سر درد دلش باز شد ....باالخره من هم مادر ا یپاپ

 «....!؟انهیافته  یداره م ییگوشم چه اتفاق ها ریبفهمم ز دیام با
خوش  یتونیز یخم شااد چادرش پس رفت و موها یقدر سااشس

شده بود نما و انیرنگش که از فرق باز  ستش را ر  زیم یشد . کف د
 گذاشت ،گفت:

و نیاز ا شیفرهنگ اگه پ نیب » مهناز  که به یشخص یعالقه  هی یر
گم که  یحاال م یولخواساات اون عروساام بشااه ،  یداشااتم دلم م
صلحته که ا شه .... گ نیم صلت انجام ب سرو ب رمیو ه که فرزانه از خ

ن زندو یافته گوشااه  یکه م یبا فرامرز رهیطالق بگ شیخاطر نازا
صد م م؟یکار کن یچ شت شه ب ستین یکم پول ونیلیه  یه راحتکه ب

و از  جفت و جورش کرد ! فکر فروش چاپ خونه و دفتر انتشااارت ر
 .... دیکن رونیسرتون ب

پارت نیچاپخونه وا امرزتیپدر بزرگ خدا ب یوقت یکن یم الیخ مان آ
و به نام رضا زد بعد مرگش عمو ها و عمه هات گفتن بار وش ، ن کالیر

تون بدبخ یبابا یخرخره  خی....!. پا گذاشتن بریجونت ....!؟ نه خ
و طلب کردن ....! ا ل و حروم گفتن که  نیو سااهمشااون ر قدر حال

ت میقد ون ی بچهبا وجود سه تا رضا  و به آب و آ د تا ز شیقد خودش ر
و حفظ کنه ،با هزار بدبخت سهم  یارث پدرش ر و نخوردن و قناعت ،
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شم و داد تا چ شون ر شه .... ا یتک تک ضوع نیدنبال مالش نبا  یمو
 یوقت به شما سه تا گفته نشد تا کدورت چیبود که به خواست پدرت ه

 از خانواده
 [۲۳:۳۰ ۲۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیون امافس بیس باغ
 ...« دیریبه دل نگ یپدر ی

س یجا نیم به ا زخانویمهرانگ به نگاه مات فرهنگ  دیحرفش که ر
سگرمه ها رهیخ ست و  یادیز شیشد . ش شت  در هم بود با دو انگ

 و ادامه داد: دیکش یدست شیاشاره اش به دور لبها
با هم توف هی یبرا » و یریمادر بچه هاش  گه من ر مهناز  یندارن .ا

سر  و بیکه دوستش دارم . دختر نج نهیاصرار داشتم و دارم به خاطره ا
بط هیبه راه و از برادرش جدا کردم ور  یب یبه زندگ ی... حساااب اون ر

که  یدینداره ..... د کرشیدر و پ یب یسرو سامون فرزانه و حفظ زندگ
قت هم حرف نیا تا م یاز مهناز نم یچند و شااور  یبادا فکر کنزدم! 

و م یزندگ  زنم . یفرزانه ر
ون فرامرز گذر بط یها یو خوش  به تو ر هه هم  نداره ،  یخودش و ال
و به باد فنا داده و اگه ب ونیلیکرده و هشتصد م یخبط هیفرامرز   فتهیر

شه....ول بوط م یزندان حق شه ..  یپدرت و حال و احوالش به تو مر
و شدن تو ا ضیقلب مر یفرامرز و فرزانه بار ر و بردار.... نیپدرت   بار ر

شون میزندان اگه ما بخواه فتهیبفرامرز  باالخره  میکن یاز ترس آبرو الپو
ود کل فام ایو  رید نه بها میتون یشاان چقدر مگه م یبا خبر م لیز
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پدرت به آبروش  ی....! فرهنگ جان مادر،نفس ها میجفت جور کن
... قلب پدرت تاب اون  یمن به نفس ها یگره خورده و نفس ها

و ندار الیحجم فکرو خ نیا و من مهر  یالیشناسم از ر ی...... خسرو ر
شته باشه نم یکه سود نیبدون ا ا گذره. پسر احمر من ب یبراش ندا
 «همه پول ازش قرچ گرفته ....!؟ نیا یچه فکر
هم  شیگلو خیکوفت ...!ب یخود م یتاب به ساارو کله  یب قلبش

شده بود ، حاال حس کاغذ ال .....!حرف دیفهم یمنگه رام یخشک 
و  کوتاه ،گفت : ی، و بعد از تامل دیلب و دهانش چرخ یر
و بگ »  .....!«دیمامان ته حرفتون ر

ر خورد و  شیدرنگ از جا یخانوم ب زیمهرانگ بلند شااد.چادر ش سااُ
و ستش را ممتد و پ شیشانه ها یمثل عبا ور شست. کف د  یر پد ین
و هار چوب چ ریپچ پچ وار که صدا اس یو با لحن دیکوب زیم یِتپ ِتپ ر

 اتاق باشد ،گفت:
و اول م » شه حرف آخرم ر خانوم  دیناه یرفتم خونه  روزیزنم. د یبا
ج اون دختر ب یهمه کم محل نیبعدا نمیبب  یمزه ، یکرد نوایکه خر

وپ و تاالپ وتل ستین لیم یهنوز به تو ب دمی....؟ فهمهیدهنش چ
ذاره ب شیخودش پا پ دیفرهنگ با گهیقلبش ساارجاشااه ،فقط م

و  لیفام یهمه  یآش رشااته نذر یا....پس فردا جمعه اس ، به هو
سا و دعوت م هیدر هم س یر و  بیکنم باغ  ، اونجا حرف تو و مهناز ر

شم ا یم شیپ عمه ملوکت هم درمورد تو تموم  االتیخ یجور نیک
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لت نم شهیم ! واال به یاریب یحرفم حرف یباال یم اگه بخواکن ی. حال
به  ازدواج،عشاار وعالقه هم بعد از  هیو خوب بیخدا مهناز دختر نج

و هم از ساارت  سااویدختره گ نی.... فکر ا هی. اهل زندگ ادیوجود م ر
ض رونیب ضا نم یکن .... پدرت اگه را شه من ر  درد دل نی.... ا دمیب

سر  یزیخواد بابات چ یخودمون بمونه و دلم نم نیهم ب یمادر و پ
 یزیحرفت چ یبه مهناز ،اونم باال یبد تیبدونه ... اگه خودت رضا

 ..«گه  ینم
و نیخانوم ا زیمهرانگ سرش نشاند ، به سمت  یرا گفت و چادرش را ر

حرکت جمع کرد و نگاهش به ساامت  کیچترش رفت و آن را با 
 بود . یا شهیشدکه نگاهش مات و ش بیفرهنگ اور

ها » بون اون چشاام  هام ب رهیمات و خ یقر  نیات برم درد دل 
و نمگهیمونه د یخودمون م خوام تو هم  ی...!؟ من که بده بچه ام ر

وصلت هر طرف که بهش  نی، ا هی.... مهناز زن زندگ یتن من یپاره 
ود تر برم  ینگاه کن  ...«.منفعته .... بابات تو خونه تنهاست بهتره ز
از کلمات قرار داد و او  یآماج رگبار ریخانوم آمد فرهنگ را ز زیمهرانگ
وح  شده بود تنها گذاشت .... هیتک هیکه تک یرا با ر

 [۲۳:۳۱ ۲۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
س زییپا ستانش بود . رد پا یدنید بیباغ  و زییپا رنگانگ یتر از تاب  یر

فر یو دلخواه از رنگ ها یدنید ییتن باغ تابلو نان بود .چ دهیالوان آ
 کرد ... یخود م یدایرا مفتون و ش یا ندهیکه هر ب
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 یرنگانگش گرفت و از پس شااانه ها یرا از درختان و برگها نگاهش
 یو پس و پنهون یشااد ،دزدک بینگاهش اور دیافسااانه ساارک کشاا

دانساات چرا  یکه نم یدرهم و خلق ییکه با اخم ها دیفرهنگ را د
و  یاحیگرشااا و دکتر هومن ر ییکنار دا یگرد زیتنگ اساات ....!دور م

و گ فرهن یخم ابرو ریزدند ....در گ ینشسته و گپ م وانیا یخسرو ر
و  لیاز جمع دختران فام یاو را گرفت و او را قدر یبود که افسااانه باز

 ها دور تر کرد، معترچ گفت: یفتوح
همن ف یهم م هیبابا... من که متوجه شدم بق شیخورد گهیبسه د »
پس و  یسااتی. بلد هم ن سااتیهم تحفه ن یلی! خوبه حاال خ گهید

 ....! « یبزن دید یپنهون
صدا دیجو یرا م شیکه خنده ها یدر حال سشس ش شیتا  د ، بلند نبا
 گفت:

و د ی.... کاشااک یدار یگریج ییعجب دا » بودمش ،  دهیقبل از برز
سمت هر ک شاللهیا شه . باور کن دل یکه م یق و دلم ت شه کوفتش ب

و که م امیچند وقت ب نینبود ا  یاز وقت یشناس یخونتون ... اما بابام ر
و محرم شدم د  یشما و م یطرف خونه  امیده ب یاجازه نم گهیبا برز

و ا ی هترسه سر از خون  یریگه بعد از محرم صفر م یو م ارمیدر ب نایبرز
بار هم حاج  نیشوهرت تا آخر عمر همون جا بمون .... ا یخونه 

و انداخت و گفت م س میر یخانم ر شب هم  ینذر بیباغ  پزون و 
و م  ....«داد  یرسونمش خونه وگرنه باز هم اجازه نم یخودم با برز
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سانه و اف شت  الیافتاده بود و خ یپر حرف یدنده  یر کوتاه آمدن ندا
وازه  و شیگوش ها ی....! در  دییافسااانه بساات و فقط در تا یرا به ر
 داد . یسرش را تکان م یاو گاه یحرف ها

وال  زیتمام هوش حواسااش به اطراف بود . هر چند همه چ یول به ر
 غلغله بیداشاات .... ! در باغ ساا یبیغر یدلش حال و هوا یبود ول

ا به و صاااف بود پ یمانیکه ساا وانیا نییبه پا بود،پساار بچه ها پا یا
بچه ها گوشه ا دنیکوب یتوپ م و یو دختر اله انداز نشسته و خ ریز یر

سو تر مرد ها یکردن .... کم یم رهرا دو شانیها یباز  ی لهیقب یآن 
و یفتوح خانه باغ نشااسااته و  وارید ی هیسااا ریز یتخت چوب یها ر

و هم به چند تا از  نیب انیوقل یبساااط چا شااان به راه بود ... برز
و به یفوت و فن ها اقیبا شااور و اشاات لیفام یجوان تر ها  برو باز
سته تر از هم کیداد .... مهناز هم ش یم ادیهم زدن را  با وقار  شهیو آرا

 یبرخ شیها یاز آن سبک سر گریو د ستادهیا یکنار فرزانه و مامان گل
 نبود ....!
 گفتن و گل یآش رشته جمع شده بودند و گل م گیها گرد د خانوم
شنفتن .... گل سر سبدشان مامان بزرگ گالب بود که خوش  یتر م
بان  بود . افتهیها  یو تبار فتوح لیا شیخودش را پ یاش جا یز

 یظیکرد ،پشاات چشاام غل یم یخانوم تالق زیکه با مهرانگ نگاهش
و کیبار شیبرا ند ... البته از کم محل یرا بر م شیکرد و ر  یها یگردا

کرد آن را با  یدر دلش به پا بود و سع یبنبود ! آشو بینص یفرزانه هم ب
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خ و آبدار بیس انومانه خ الیخ یکه دستش بود قسمت کند ، ب یسر
 به آن زد .... یرفتار کردن شد و گاز محکم

**** 
سرو ص ریتحت تاث خ شده بود و برا تیشخ شا جذب او   یغالب گر

 یکرد و بازار گرم یم فیهم که شااده مدام از خودش تعر ییخود نما
ش شیها سود کالنش  شگاهینما یآن چنان یها نیبه راه بود .از ما و 
 انگشتانش بود ....! ریگفت و از نبض بازار که ز یم

 یشااد .خسااته از وراج یم شیپس و پ شیها یدلواپساا انیم فرهنگ
د بلن زیاش را پس زد و از پشت م یکرد، صندل یخسرو عذر خواه یها

انه که دور از همه کنار افسبود  سویکه نگاهش به گ یشد. سشس در حال
س ستادهیا ه رفت... هر چند ب نییپا وانیزد از ا یرا گاز م یسرخ بیو 

به حاج رضا نزد.  یازش گرفته بود حرف یمهر مانکه ما یحرمت قول
و یاش را سااشر کرد و مثل مرغ نهیساا یول به  دسااتیا یپا م کی یکه ر

ور نیبار ا ریمحال اساات که ز» مادرش گفت :  وز  یازدواج ز برود و ر
بان ها ب یپزون مبادا حرف ینذر سر ز اما باز ته ....«  اندازدیاز او ومهناز 

نده  کیو  غددلش قرص نبود و اخالق   یمادرش را خوب م ید
صدا سمت او  یهومن کنار گوشش به آن یشناخت .... با  سرش به 

 بود : ستادهیاش ا یقدم کیکه در  دیچرخ
 «!؟یدلواپس یچ یرا.... ب یتو لک یلیچته پسر خ »
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گلوله کرد و به  شیمشت ها انیرا م شیخواست دلشوره ها یم دلش
 ، گفت: دیکش یقیکرد .... نفس عم یپرتاب م ایدن ینقطه  نیدور تر

و گذاشااته ب »  خیدلوا پس نباشاام ...!؟ خساارو خنده خنده پاش ر
که اصااال ع ادیدر نم کمونیخرمون و از ترس آبرو ج  نی....! فرامرز 

و ستین الشیخ ست ر شته تا من  یو د ست گذا م . بکن یکار هید
لت نم ماتومیمادرم الت .... پدرم  یکنم اگه به مهناز نه بگ یداده که حال

وز وضع قلبش بدت  «، باز هم هست بگم برات ....!؟ شهیم رهر ر
ست هومن ش شیموها انیبه م ید به پرواز در آمد  شیو خنده ها دیک

... 
ساب » سور پرا ی.... ! متوپت پره ها یح ستم  کم  هی یکنم ول زتیخوا
 ...«راحت بشه  التیگم تا خ یم

نگاه کنجکاوش به ساامت او برگشاات و با همان سااگرمه  فرهنگ
 :دیدر هم کوتاه پرس یها
پرا »  «.... !؟ زیسور

 و براق یورن یکه با نوک کفش ها یدر حال هومن
 [۲۳:۳۱ ۲۹.۱۱.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یم شیکرد و آن را پس و پ یم یباز شیپا ریز یبا قلوه ساانگ ش

 انداخت، جواب داد:
وز پ » شبختانه خودش نبود .  شگاهیرفتم نما شیچند ر سرو ، خو خ

ازش  یآب چیه یبشه ول رمیدستگ یزیچ دشیاز شاگرد جد دیگفتم شا
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سول ها سو شد .... از اون بچه  ست .... که  یگرم ن مکش و مرگ ما
خوره .... رفتم سااراغ شاااگرد  یخساارو آب هم نم یبدون اجازه 

با مصاا شیقبل و پ درسااشآ بیکه اخراجش کرده   یکردم ،م دایر
ستم بگم با هم بر ضا بود یضیمر ریتو درگ یول میخوا ....  یحاج ر

صت یپ ش کیها  یو تبار فتوح لیبودم که کل ا یفر ن که جا جمع ب
جور شااد. باور کن  تشیخانوم موقع زیپزون مهرانگ یبه لطف نذر
وزه آزما ه تازه ک ییاز دکتر ها یکینرفتم و سااشردمش به  شااگاهیچند ر

 .«کردم  استخدام
آهسااته  یهومن آمد و شااتاب زده ول یجمله ها انیتاب به م یب

 :دیپرس
به  یخساارو ساار نخ ی! از خالف ها یدکتر ...جون به ساارم کرد »

 «...!؟ بگو من هم بدونم. یدست آورد
 کرد ، با لبخند یبه خساارو نگاه م وانیا نییکه از پا یدر حال هومن

 گفت: یا انهیموز
ت بیباغ س یتو گهیساعت د میمهندس ... صبور باش ، تا ن »  شیآ
 ....« میدار یباز
 [۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

انداخت و تکه  رینگاهش را به ز دیرساا انیجمله اش که به پا هومن
 پرتاب کرد .... گرید یرا قل داد و به سمت شیپا ریسنگ ز
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شوره ش یکرد ، م یآش قل قل م گیفرهنگ ،مثل د یها دل  دیجو
.....! و دلواپس  یگفت آتش باز یآمد. هومن م یو تا حلقش باال م

وفتدیخودش ب یبود تا مبادا آتش به زندگ و ی.دست ر ذاشت او گ یباز
 :دیو پچ پچ وار کنار گوشش پرس

 هست که یزیچ هیپوزخندت  نی!پشت ا یرانم کردمرد مومن نگ »
 «فهمم!؟ یمن نم
باال انداخت و مثل پساار بچه  یاش کج شااد .... ساار انهیموز لبخند

 تخس ، گفت: یها
 «،عجله نکن.. یش یبه وقتش خبر دار م »

جمع شااده  گیکه گرد د یینگاهش را به ساامت خانومها فرهنگ
 یرا دسااتمال م یرخگل ساا یکرد. دختر ها کاسااه ها بیبودند اور
قه را در د کیو خانوم ها هر  دندیکشاا  یم یچرخ گیبه نوبت مال

 دادند...
 نبود ،نگاهش ارشیکه بخت هم  ییآنها نبود و از آن جا انیم سااویگ

رش را شد..س بشیهم ازجانب او نص یکردو لبخند نرم یبا مهناز تالق
پوف کش دار ریبه ز پر حرصااش را  یتا نفس ها د،یکشاا یانداخت و
 یگرید آش گید دیگذشتن امروز با ریبه خ یتر کند . برا ریرق یقدر
 کرد ! ینذر م
 رونیخانوم او را از ته چاه افکار در هم و برهمش ب زیمهرانگ یصاادا

 .دیکش
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و بذاره زم گید ایفرهنگ جان مادر ، ب » ..... دساات تنها  نیآش ر
و هم صدا کن. یتون ینم و ر  «ها ،برز

صت هومن سر بحث را ق یکه به دنبال فر که  یالکند در ح یچیبود تا 
 زد ،گفت: یمردانه اش را به سمت آرنج تا م راهنیپ یها نیآست
و گیکمک ،د میبر ایفکر کنم کار آش رشااته تموم شااده ... ب » از  ر
و  ...« نییپا مشیاجاق بگذار یر

نوم خا بلند به سمت یبماند با قدم ها یآنکه منتظر جواب یب سشس
 : ستادیا گیگفت و کنار د یالله ایها رفت ،به رسم ادب 

 ....« دیکنار تر بر کمیخانومها ...لطفا  »
 نازک ، گفت: ییجمع با لفظ قلم و صدا انیخانوم از م دیناه
قا دیکش یاوا خدا مرگم بده ....شما چرا زحمت م »  !«دکتر  یآ

و یبندش لبخند لوس پشت نشست  شکیو بار یطونیق یلبها یهم ر
و خودش را پ  یلع ایآش رساندرساند و  گیاز فرهنگ به کنار د شی.برز

و گید انیگو نگ را همراه هومن ر  نیزم یآش خوش بو و بر
 گذاشتند .
سو گرفت و آن راپس گردنش گره  زیمهرانگ خانوم بال چادرش را از دو 

شااروع به پر کردن  یدوتا از خانوم ها با بساام الله یکیزد و به همراه 
 کاسه هاکردند.

قا و قور شکمشان دل از بساط قل یپ ونیآ ت و گپ و گف یو چا انیقار
سه  سهم کا شتند و منتظر بودند تا شان از ر یمردانه بردا شته  اه آش ر
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سه ها شر به دست چشم از کا سد و بچه ها هم قا  یپ در یکه پ ییبر
 یشااد بر نم یداغ مهمانش م ازیداغ و پ ریشااد و کشااک و ساا یپر م

 .... داشتند
داغش هوش از  ازیآش رشااته و پ یکه بو نیریشاا یغوغا نیا انیم

سانه تک سویبرد ... گ یسرت م س هیکنار اف و  ستادهیا یبیبه درخت 
 یجا م شیمردمک ها انیاوفرهنگ را م یها یبدون توجه به وراج

که مثل  فل نبود!  غا ته از مهناز هم  باز تحت امر  کیداد . الب ساار
گفت  یخانوم بود و هر چه م زیگفرمانده چشاامش به دهان مهران

برا یچشاام آخرش م کی فرهنگ  یدختر عمه ها یگذاشاات و
صورتش رنگ ولعاب ب شت چش یشتریبخصوص آن که  شت پ م دا

 آمد . یم شیکرد قرو قم ینازک م
و او تمام هوش و  دیچرخ یآش دساات به دساات م یها کاسااه

کاسه آش به سمت  کیاز بود که خرامان خرامان با مهن یپ حواسش 
و افسانه معترچ به سمت ا یرفت ،که ناگهان با سقلمه  یفرهنگ م
 برگشت :

 «.!؟.. انهیکنه  یم یمهناز داره چه غلط نمیبب یذار ی.. م یریبم »
که به موازات باغ قرار  یو بلند کیبا چشاام و ابرو به راه بار افسااانه

ود برا یم یمنته یداشت و به در ور رفت و آمد راحت با سنگ  یشد و
 فرش شده بود اشاره کرد و گفت: زهیر
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س سویگ » و ....  م از ......فکر کن نهایا گنیکه م یچخماق بلیاونجا ر
 «هاشون باشه... لیفام
 یط و صورتمتوس یبا قامت ینگاه افسانه را گرفت و به مرد ریمس سویگ

و یها بلیکه ساا دیاندام رساا کیالغر و بار ش را لبهاب یپر پشااتش ر
و به باال  یطوالن یکامال پوشااانده و انتها آن مثل فرمان دوچرخه ر

 ریاخ یچند دهه  یها یبه لوط هیشااب یزیکرده بود .چ دایانحنا پ
 و کوتاهش اهیس یشباهت به آنها نبود، موها یب م.... راه رفتنش ه

و به پ یفرق چیه یکه ب شده بود ،او را به باد ف یشانیر س لمیشانه   یفار
 بلیبه ساامت باال کج شااد ومرد ساا سیانداخت ...! لبها یها م

شاپو و کت یچخماق و یرا با کاله  صور کرد که مثل شیشانه ها یر  ت
ود. یها راه م یداش مشت  ر

شان چنان درگ یفتوح سه ها ریها و مهمانان شک ب یکا  ترشیآش و ک
سانه و گ ریه غکس ب چیه بایبودند که تقر ضور او  یمتوجه  سویاف ح

شدند . مرد س و یچخماق بلین و  ستادیها ا زهیسنگ ر یهمان جا ر
 چرخاند. یبه اطراف نگاهش را م

و خسرو غر  نطر انیخانه باغ که به کل باغ مشرف بود م وانیا یاز ر
با د یدر باب نبض بازار نگاهش را به اطراف دور شیا مرده  دنیداد و

هاتازه وارد ج مات  یلحظه ا یرا فراموش کرد و برا شیمله  تاه  کو
شم به هم زدن شا عذرخواه دایخودش را پ یشد اما چ و به گر  یکرد ر

 کرد، گفت: یکوتاه
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 ....«رسم خدمتتون  ی، ا ن م دیباس ببخش »
 یاقچخم بلیبه سمت مرد س یبلند و سگرمه ها یبا گام ها سشس
 رفت .
 حاج
 [۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ه زدند . ب یکنار خسرو که با هم پچ پچ وار حرف م یمرد دنیبا د رضا

صور ا صاحب باغ کنار نیت سر  ست و برا یکه پ  یبردن آش نذر یا
زار و  یجدا شااد و با گامها یفتوح یخانواده  یآمده از جمع مرد ها

 نذارش به سمت آنها رفت ،گفت:
سر بزرگه  دیحال پدر چطوره؟ با یسالم باباجان .... خوش اومد » پ

قا باش و م ؟گفتهیعباس آ . یرفتن نذرگ یفرستم برا یبود پسر بزرگم ر
و هم د یسعادت قا ر  .«میدیشد باالخره پسر ارشد عباس آ
 و آن را قطع کرد ... دیحاج رضا دو یحرفها انیبه م خسرو

 ونشی، خودم راه دیببر فیبا من کار دارن .. شما تشر شونیا یحاج »
 ...«کنم بره رد کارش  یم

سر بند گرو کش حاج ضا  و یخسرو از او دل خوش یها یر شت ر  یندا
را با  یچخماق لیمرد ساا نیُترش کرد و تلخ شااد، هرچند نساابت ا

سرو نم سگرمه ها یخ ست ، اما با همان  به  نیدرهمش که چ یدان
به  زشیکوتاه و پر پشااتش انداخته بود ، نگاه تند و ت یابروها انیم

 سمت او برگشت ،گفت:
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که ساار صااالت ظهر رد نم » و  مان ر کارش ....  یمه کنن بره رد 
 نیآش به قدر ا الهیپ هیهست قدمش سر چشم ....  یمهمونت هر ک
 ....«جوون هست 

سرو س نیماب خ ضا ومرد  صدا ستادیا یچخماق بلیحاج ر ه ک ییو با 
وا شم در ز شت  یم ییپنهان آن خودنما یایخ ضا و پ و به حاج ر کرد ر

 به مهمان ناخوانده اش شد ، گفت:
کنم شااما  یم سااتشیراحت خودم راساات و ر التی... خ یحاج »

 .«افته  یآش از دهن م دییبفرما
و سشس شنه  یر صفه و ن یو با کلمات دیپا چرخ یپا  انیاز م همیکه ن

و به مرد س یم رونیب شیدندان ها  ،گفت: یچخماق بلیآمد ر
ساار اون جوجه مهندس که خوب  ریها ز نیا ینم همه دو یم »

لدم چه جور و بگ یب و پر خون  ی.مرتضاا رمیحالش ر تا دهنت ر
و گم کن .ب اینکردم ب  .«میزن یباغ با هم حرف م رونیبرو گورت ر
وبه جلو داد تا او را به ساامت در  یاش را کفتر نهیساا سااشس کرد و ر

ود و یقدم یباغ هل دهد اما مرتضاا یور  یپس نرفت و دساات ر
و شانه ها یباز شت و از پس  سرو گذا وبرو وارید کیاو مثل  یخ  شیر
و به پ دیبود گردن کش ستادهیا  یم یکه خسرو او را حاج یالغر رمردیو ر

 زد: ادیبلند فر ییبا صدا دینام
خوام با حاج رضااا  یبه حضاارت عباس حرف دارم .... م یحاج »

دلم زدم به  هیو دم نزدم کاف دمیساانامرد تر نیاز ا یحرف بزنم . هرچ
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و  ینا مرد ته نامرد ها نیو اومدم بگم که ا ایدر عالمه ، حاج رضااا ر
و برا  «کارم..... یپ رمیگم و م یهمه م یصدا کن تا تهش ر

و خسرو به ا یمرتض ی نهیس یبا کف دست به ر او  محکم زد و یضر
و یقدم و یپس رفت . حاج رضا دست ر ن آ یخسرو گذاشت و ب یباز

و به مرتض یا یکه به او نگاه کند ،با ابرو ها  :،گفت یجفت هم ر
و بگو ا »  «...!؟ هیچ یداد و قال برا نیحاج رضا منم حرفت ر

سوال تمام شنا بود  ینگاهها متعجب و  سمت مرد تازه وارد که نا آ به 
از ترس  شااانیخانوم که مردمک ها دیاز مهناز و ناه ری. به غ دی،چرخ

و نداشااتند و دکتر هومن  یچشاامانشااان دو دو م انیم زد و رنگ به ر
 کنج لبش بود ... تیاز سر رضا یهم لبخند یاحیر

به  به پا ییکندند و دمشا یدل از تخت چوب یخاندان فتوح یها مرد
شد  یگفت و همهمه ا یم یزیسمت آنها رفتند و هر کس چ به پا 

ودایآن سرش نا پ ش دست انیرا م یمرتض ی...! خسرو دست پاچه باز
شرد و لبخند صنوع یف و یم و به جمع با جمالت یر شاند و ر  یلبش ن

 و ناقص ،گفت : دهیبر
ودم خ هیموضوع شخص هیآش از دهن افتاد  دیی... بفرما دییبفرما »

 ....«کنم  یحلش م
و یمرتض  دیکش رونیاز دست خسرو ب زیحرکت تند و ت کیرا به  شیباز

 به هوا رفت. شیو نعره ها
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و برد » و ببرم .... وقت ینامرد ... آبرومون ر با هزار  ی... اومدم آبروت ر
 فیهم رد دیقراره داماتون بشم و با گهید دکهیدوز و کلک و وعده و ع
شم ازم چهل م شر یتا تو یچک گرفت ونیلیشما با و  ینک کمیکار 
و باال کشاا و ندارم ر و مثل تفاله پرت کرد یدیدار و ت یو بعد هم من ر

 «ندازه ....!؟ یم یکه عرب ن ییکه رفتم جا یفکر کرد ن،وزند ی
صدا از ه زیت یفضول یها برا گوش د اما آم یکس در نم چیشده بود و 

 خانوم ها به راه بود . یدر گوش یپچ و واپچ ها
و یزخم یمثل گرگ خسرو شت باز سمتش قدم بردا  ینالغر و مرد یبه 

سمت درخروج یاو را گرفت و درحال شان به  شان ک رد ب یم یکه او را ک
 پر از خشم ، گفت : یبا لحن

ر مفت »  .....«به خودم بگو  رونیب میبر ایب یدار یهر ز
و گریکوتاه آمدن نداشاات بارد الیکه خ یمرتضاا را از دساات  شیباز
وانه  ضیپر غ یو خسرو مشت دیکش رونیخسرو ب  یرتضم یشانه  یر

جو را آرام کند به سمت آنها رفت، نگاهش که  نیا یکرد و فرهنگ برا
و به  دیچیپ یکه از درد به هم م یدرهم مرتضاا یرا از چهره  گرفت ر

 خسرو گفت :
و م نیخسرو خان ، چرا ا »  ... « یزن یبدبخت ر

به انتها نرساا هنوز آن دو باال  انیبود که زدو خورد م دهیجمله اش 
سرو به خاطر قد بلند و ه ش یزد ول یدار بودنش م کلیگرفت خ ت م

وانه  یالجون مرتض یها  شد . ینا کجا آباد م یر
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 جمع گفت: انیبلند از م یخانوم با صدا گالب
شه .... مسلمون دیبا آدم» س یتون فقط تو یخودش عاقل با  یه کا

 نیا دینیب ی.. مگه نمدیاز هم سااواشااون کن دیبود . بابا بر هیآش نذر
ورشون نم ک کرد  رسه ! اذون یدوتا ز و هال  .«ظهر جوون مردم ر

 که از چند و چون ماج یخاندان فتوح مردان
 [۰۴:۴۰ ۰۱.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و و فرهنگ رفتند و آن دو را که به قصاد  را خبر نداشااتند به کمک برز

و انیم یزدند از هم ساوا کردن .... مرتضا یرا م گرید کیکشاتن   باز
و اساا یها  یبود و فرهنگ و گرشااا به زحمت خساارو را نگه م ریبرز

 حمله ور نشود ... گریداشتند تا بار د
ض شه  یمرت شده و خون از آن جار شیلبها یکه گو و بود ، برز یپاره 

و به جمع فر  زد : ادیرا پس زد و ر
ه عاشر دل خست یخوا ی... نم رونیب ایب یهست یمهناز کدوم گور »

و بعد از ش  «....!؟ ینیسال بب شیات ر
و مهناز وز  یثابت مانده و دم نم یمرتضاا ینگاهش به ر زد و حال و ر
 ریخانوم بهتر از او نبود ....فرزانه خودش را به مهناز رساااند و ز دیناه

 : دیگوشش پچ پچ کنان پرس
وی نیمهناز ا »  «....!؟ شیشناس یم هیک ار

ا حاشاا واریاز د دیتر از آن بود که جواب فرزانه را بدهد .... با جیگ مهناز
شت !بچه ها از ترس ج یباال م ر د کشانیرفت اما توان حرف زدن ندا
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د را گرفته بودن شانیمادرها یمانتو ایچادر  یگوشه  کیآمد و هر  ینم
ض ست ی... مرت شت آ شه  یخون جار راهنشیپ نیبا پ ش را لب یگو
 زد: ادیبازهم فر وپاک کرد 

شاگرد مکان هاالناسیا » شته  گاه بودم  ریتعم هی کی.... من بخت برگ
ش شر خواهر ا شیسال پ شیو  شدم اما مهناز فقط ادا نیعا قا   یآ

و در م شر ها ر شر خارج بود و م یعا ست بره اون ور  یآورد ! ع خوا
شااد  طونیدادن بره .... شاا یگفت اما بابا و داداش اجازه نم یآب م

احد و و احد قساام  یبه خدا مینفرار ک ایجلدم و گفت ب یورفت تو
داد اول  شنهادیهم نبود مهناز خودش گفت .خودش پ یاجبار چیه
ب ریز ستگار امیبار نرفتم گفتم بذار ض یخوا شن  یگفت محال که را ب

و به   هیآس و پاس مثل من بدن ناچار قبول کردم  هیدخترشااون ر
 .«م یتا از مرز فرار کن میکوه کمر بود یهفته تموم تو

 انیچرا که خساارو خودش را از م دیبه انتها نرساا یمرتضاا یجمله 
شا ب ستان گر ش رونید شت محکم دیک ست و ب یو با م ار دهانش را ب

شان باال گرفت . و مردها هجوم آوردند تا آن دو را  نیزدو خورد ب گرید
ر که به خاط ییو صاادا دهیبر یبا جمالت یاز هم سااوا کنند ....مرتضاا

 به آن نشست بود بازهم نعره زد:خط و خش  یقدر شیها ادیفر
 ونیلیچهل م ریّ آدم َخ  هیحاج رضا ... من تازه از زندون آزاد شدم .  »

َشر خر بود ،داد و خالصم کرد .من هم برا یچک  یقدردان یکه دست 
و کنم .بگم خواهر دامادت  نیاومدم دساات ا رشیکار خ و ، ر نامرد ر
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سرت لقمه  یو برا ستیو طاهر هم ن بیهمچون ط ... من رینگپ
 «دستش بودم.  یمادر مرده فقط ملعبه 

فان یچند جمله  یمرتضاا حرف ما طو تاه بود ا پا کرد ...  یکو به 
شر  یصحرا س یمح س دیبه راه افتاد .ناه بیدر باغ   هنیخانوم به 
ض شیها نیکوفت و نفر یاش م کرد .  یو تبارش م لیو ا یرا نثار مرت

صامت به نقطه ا شده بود و فرهنگ ناباور به  رهیخ یمهناز مات و 
صد یمهناز نگاه م سرش م اکرد و   سال نیکه تمام ا دیچیپ یها در 

 اجازه یمرد چیکه به ه نیو مدام از ا دیکشاا یها نجابتش را به رخ م
 یزدو قصااه ها م یاش بگذارد حرف م یشااخصاا مینداده پا به حر

و داز فرهنگ نداشاتن یخانوم هم دسات کم زیگفت. فرزانه و مهرانگ
 زدند . یدست و پا م شانیها یناباور انیآنها هم م
 ضیفرهنگ بوده اساات پرغ ریّ که اون فرد َخ  نیبه تصااور ا خساارو

شت د شت و م سمت او برگ وانه  گرینگاهش به  ض یچانه  یر  یمرت
و یو درحال اوردیتاب ن گریکرد و حاج رضا د ود قلبش ب یکه دستش ر

 شد . نی، نقش زم
 یدسرو صدا آمد. گردبا ی، ب یچخماق لیسب کیشاگرد مکان یمرتض

شو انیبه پا کرد و م س ییهمهمه و بلب سرو  ید ببه پا بو بیکه در باغ 
شخص  دیاز فرهنگ نفهم ریکس به غ چیزدو ه بشیصدا غ که آن 

 .ستیخواه دست و دل باز ک ریخ
 [۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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سرو به فن خ قدر قدرت، بلکه از  فیاز حرشد .....! آن هم نه  یضر
 کلیو ه یچخماق یها بلیبا آن س ی.....! مرتضیماس ریر یمرتض

ست پر آمد وچنان خسرو را ف یالغر مردن شانه  کرد که چیپ لهیتیاش د
 شد. دهیبه خاک مال شیها

سته م یسرما فرهنگ ش ستانش را با ج انین شلوارش  یها بید
س صدا هیتک واریکرد و به د میتق هومن نگاهش را از در اتاق  یداد و با 
سمت مامان مهر وی یس یس سرش به  شت و  که  دیاش چرخ یبردا

 را مدام شیبسااته بود و با َپر چادرش اشااک ها لیپشاات در اتاق دخ
 کرد. یپاک م

و شااکر به خ یجور نیخواسااتم ا یشاارمنده نم »  ریبشااه....خدا ر
و م و م شیها ضیشااناساام مر یگذشاات . دکترش ر فرسااته  یها ر

صحبت کرد شگاهیآزما و تحت نظر  میمن ، با هم  شب ر ، گفت ام
شه فردا منتقل م آروم  یلیخ ایگفتم ب کهیبخش ، به مرت یشه تو یبا

و بزن و طول و تفض ن قدر که حاج رضا یهم نده هم لشیحرفت ر
 «کارت. یبعد هم برو پ هیبفهمه کاف

ستار هخانوم که ا زیمهرانگ یها نیف نیماتش را از ف نگاه ا ز ترس پر
با صدا یم هیصدا ضجه و مو یب  رد:آهسته پچ پچ ک ییکرد گرفت و
..... درسااته که از  یکرد یم یحاج ایبا من  یمشااورت هیکاش  یا »

ش سرو دل خو ض یندارم ، ول یخ  یخواهرش تو یهم نبودم آبرو یرا
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بار فتوح لیکل ا حاج یو ت مدن  یها بره.... ماال فکر کرده او احت
 «سره من بوده ریز یمرتض
 جنباند،گفت: یسر هومن

شت اگه حاج یمرد حساب » و  شد یحالش بد نم ینقشه ام حرف ندا
 یداد یبهم دساات خوش هم م دیآورد با یدر نم مارسااتانیساار از ب

و برا شر مهناز ر سرت کم کردم  شهیهم ی.... هم به  یگوش مال هیاز 
ها جا نماز آب نکشااه و لغز  یفتوح یواسااه  گهیخساارو دادم تا د
حالش بهتر بشااه ، خودم  یحاج که نیخدا هم دینخونه..... به ام

خواد خساارو  یباشااه دلم نم ادتیقرارمون  یول دمیم حیبراش توضاا
صله ندارم  یسشرم حرف یهم م یبفهمه به حاج یزیچ نزنه..... حو

 یدل خون شی. شاااگرد قبلرمیبگ شااهیو اره بدم ت فتمیبا خساارو در ب
و داد دستم ....  یکمکم کرد و سر نخ مرتض نیهم یزش داشت براا ر

گار نیا یهمه  ایگو قات قبل از خوساات فا نه بوده ، برا یات  یفرزا
موضااوع  دیپرساا یهرکس ازش م جیو و جیامروز بنده خدا گ نیهم

 «دونم ....  یگفت نم یم هیچ یمرتض
ستها صار ج شید ش رونیب شیها بیرا از ح و دیک  نهیس یو آن را ر

 :دیقالب کرد و آهسته و نرم پرس
و دونم ت ی! م سااتین یپول کم ونیلیدوره زمونه چهل م نیا یتو »

و داد یمرتض یبه خاطر ما پول آزاد  شیپ طیدر حال حاضر با شرا یر
و بهت برگردونم  نیتونم ا یاومده نم  ....«پول ر



                
 

 

677 

 باغ سیب

وبرو واریاش را از د هیتک هومن شت و ر س ستادیاو ا یبردا سرا ه ب مهیو 
 آمد . شیجمله ها انیم
و زد! ی... ک میشو با هم بر ادهیتر پ واشی یمرد حساب » ؟ حرف پول ر

شته من فقط پنج م و دادم ...  ونشیلیاز اون گذ شتر یکیر هام  یاز م
،  کنه یجمع م یمدل نیها ا یزندان یآزاد یکه پول برا رهیّ فرد َخ  هی

و هم بلده ... بهش گفتم اونم قبول س راه و چاه ر  و پنج تاش یکرد 
و جور  گذاشااتم روش  ونیلیصااوابش پنج م یومن هم برا شاادر
و هم د هی....بق ض گهیاش ر ضحات و خودت بق حیتو ماجرا  ی هیوا

وبهتر م  ....« یدون یر
و  دیخانوم چرخ زیرا گفت و ساارش به ساامت مهرانگ نیا هومن
 که نگاهش به سمت او بود پچ پچ وار ،گفت: یدرحال

 «!؟ومدین مارستانیفرزانه چر ا ب »
س فشیبالتکل یدستها شده بود را ا ریا سترس   شیموها انیبار م نیا

جدا کند ....  شااهیخواساات تار تار آن را از ر یفرو برد. و چقدر دلش م
ور خسرو سوار ماش شد  نیچشمان پر اشک خواهرش دم آخر که به ز

شم ها یاز خاطرش محو نم شر شیشد.... چ صحنه را به هم ف د تا
 و مچاله شوند و جواب داد. شردف شیپلک ها انیتلخ م یها
و به دیآمبوالنس اومد و تو مادرم همراهشون رفت یوقت »  خسرو فرزانه ر

ش سوار ما ور  شکی شیساعت پ هیکرد و برد ... نیز  ونیاز خونه گر یوا
با که خساارو مو نگ زد  جازه هم نم لشیز ته، ا و گرف  ادیب دهیر
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و علم کردم و م یکنه من مرتض ی....! خسرو فکر ممارستانیب دونه  یر
و ستم برا یچقدر ر ساس ه کنه  یم تشیداره اذ نیهم یخواهرم ح

وز پ نی.... به خصوص ا ش شیکه دو ر و نمیما و فروختم تابذارم ر  یر
و بد یکه فرامرز جور کرده تا بخشاا یپول  نیکه ا میاز طلب خساارو ر

و پ ستین یاومد .... خسرو آدم شیماجرا پ شه اون ر کرد  ینیب شیکه ب
». 

و با س ینگاهش را به انتها هومن مت به س یچا ینیسالن داد که برز
 آمد.... یآنهام

و واریش را از د هیتک فرهنگ و یبرداشاات و دساات ر هومن  یباز
ستت درد نکنه برا شت .... دکتر جون د  ریممنونم د یهمه چ یگذا

 ....«خونه  یوقته بهتره بر
را از  نشیماش چییدرهم ، سو ییمصمم و اخم ها یبا چهره ا هومن

 آورد و آن را به سمت فرهنگ گرفت ، گفت: رونیشلوارش ب بیج
و فروخت نتیدونستم ماش ی...! نم یبهم نزد یحرف »  نی....! ماش یر

 ....!«الزمت بشه  دیبمونه شا شتیمن پ
د و با دسااتان هومن را به ساامت او برگردان انیمعلر در م چییسااو

 گفت: یلبخند الغر و کم جون
ش ستین یازیدستت دردر نکنه ن » و هست . به فرامرز هم  نی،ما برز

شااه  یم داشیالهه بود اون هم ا ن پ ییدا یالیزنگ زدم لواسااون و
».... 
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و به مهرانگ یچا نیاول برز چا زیرا  تا  عد یخانوم داد و دو به  یب را 
 کرد یم یکه سع یسمت آن دو گرفت و درحال

 [۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 آهسته باشد، پچ پچ کرد: شیصدا
 یگرفتم .... باالخره لنگه کفش پاره تو یمصاانوع ییبراتون چا ایب »
 ....« متهیهم غن ابونیب

ونش چا یکیپالساات یها وانینگاهش را به ل فرهنگ  ساهیک یکه در
صدا یا شد و با  هومن نگاهش را  یظخدا حاف یلم داده بود ثابت 

 برداشت .
بود خبرم کن به ساااعتش هم نگاه نکن  یخدا حافظ .... کار »

و م  .«زنم  یبا دکترش حرف م امیرسونم .... فردا م یخودم ر
 یخانوم خداحافظ زیاش را بخورد ، از مهرانگ ییآن که چا یب هومن

با قدم ها سااالن بود  یکه انتها یبلند به ساامت در خروج یکرد و
سرفت . و  ار گوش فرهنگ پچ پچ و ریکنار تر برد و ز یرا قدر ینی.. برز
 گفت:

بت برم . » نگ و اد بون اون فره طه  یتو نییپا یکیقر محو
 یت دور ماز تن یخسااتگ دنشیمنتظرته که مطمئنم با د مارسااتانیب

 ....«شه 
 تر شد ... یجد یو نگاهش قدر دیسرش به سمت او چرخ یآن به
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و شه  یبا لبخند برز شب یگو به  هیلبش با همان لحن پچ پچ وار که 
 کردن بود ادامه داد: سیپ سیپ
شت ییبا دا سویگ یآبج » ستن ب یم نییاومده پا ششیخو باال  انیخوا

و گرفت .... سر ری،نگهبان مثل م و هم  شیغضب جلوشون ر من ر
ور راه داد ...! گو ،  دهیجا درساات و درمون آنتن نم نیا لیموبا ایبه ز

 .«منتظرت هستن  اطیح یبرو تو دمشون،ید یمن هم اتفاق
ست سویگ ادی و صالیدر اوج ا شت . یلبش م یباز هم لبخند ر .. کا
وح خسته اش را به باز یخنک مینس  یگاهن میگرفت و ن یاحساس و ر

نداخت که نرم نرمک چا زیبه مهرانگ  دینوشاا یاش را م ییخانوم ا
 ،گفت:

 ....«لطفا حواست به مامانم باشه من برم و برگردم  »
و زد و با رفتن  یچشاامک شیبرا دینوشاا یاش را م ییچا یدرحال برز

شه  ساند جا یفرهنگ خودش را به گو  لیکه آنتن موبا ییسالن ر
 زد: امکیافسانه پ یشد و برا یظاهر م مهینصفه و ن

ت » بد جور یمو فرفر یپاره  شیآ وخم موهات  چیپ ریاساا ی.... 
 .«شب خوش  یشدم ها ! خوب بخواب

**** 
وح خسااته ات که م یگاه ونگ انیر وز و شااب معلر مانده ...!  یوار ر

 یم نیرا به زم شیها یخسااتگ یکوله  ینگاه یدل خوش به گرم
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 هنرمندانه راه و رسم نوازش زنانه یحرف و کالم یکه ب یگذارد ، نگاه ناب
 داند ... یرا م

که  سویگ ینگاه مخمل یچشمانش را از نوازش ها یبه سخت فرهنگ
و به گرشا گفت: ستادهیآن سو تر ا یکم  بود ، گرفت و ر
قا » ض یسرمد یآ شکر خدا خطر  ی... را شما نبودم....  به زحمت 

وز د یکیرفع شااده تا   دیافعال ب یشااه بخش ول یمنتقل م گهیدو ر
و خراب کرد وز جمعه تون ر  .« میتحت نظر باشن... شرمنده که ر

شا ست کمر گ گر ست پ شت و قدر سوید تر  کیاو را به خود نزد یگذا
بر  دیدو یکه دوان دوان به ساامت بخش اورژانس م یکرد تا مرد به او

 خورد نکند جواب داد:
کنم ... من نگران حال پدر تون بودم چند بار تماس  یخواهش م »

ض ایگو یگرفتم ول ستانیب یاز بخش ها  یداخل بع آنتن  لیموبا مار
با ینم نه خانوم تماس گرفتن مو با فرزا هم  شااونیا لیده خواهرم 

ست یکه م یزیخاموش بود . فقط تنها چ سم ب میدون ستایا بود  نمار
نده ا و هم از ران به هرحال  دمیقبالاز حرکتش پرساا ورژانسکه اون ر

 لیبراتون با کمال م ادیاز دسااتم بر ب یتا اگه کار میدیخدمت رساا
بدم ... ان جام  مادرم و گلشر فردا برا ان له  خدمت  یشاااال قات  مال

 ....« رسنیم
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ستانیآمبوالنس ب ریآژ یصدا رفت  یکه به سمت بخش اورژانس م مار
صله ا یجمله ها انیم شا فا شد  یگر صدا ها که قطع  انداخت و 

 فرهنگ ،جواب داد:
ص » ش ستین یاز لطفتون ممنونم کار خا وقع م نیا دیدی، زحمت ک

 ..«..دیآورد فیشب تشر
ت و سر فرو افتاده اش انداخ سویبه گ ینگاه میجنباند و ن یسر گرشا

و به فرهنگ گفت:  و ر
قا » وبرو ی... جا یفتوح یآ ور نکردم و مجب دایپ مارستانیب یپارک ر

و  نیشدم ماش د من چن یباال تر پارک کنم . خواهر زاده  ابونیخ هیر
و ب نیشما امانت باشه تا من برم ماش شیپ یا قهیدق  ...«ارمیر

 شد. یفشرد و راه یرا گفت و دست فرهنگ را به گرم نیا گرشا
شنه ا نگاه شا به سمت هم برگشت ،هردو مثل ت  یهر دو با رفتن گر

س شند چشم از هم بر نم دهیپر عطش که به آب ر شتند ...گ یبا  ییودا
ها لب  ها ریز شاااانیق بان  که توان حرف زدن  دیتش یم شاااانیز
 نداشتند...!

صدقه  یلش مد سویگ بان  ست قر و یمو یطره  یخوا  یافتاده ر
 سویگ یخواست دستها یرفت و فرهنگ دلش م یفرهنگ م یشانیپ

 فشرد .... یدستانش م انیرا م
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شت سویگ سر او را م اقینفس نفس ا بگو دریآغوش بگ انیبود ، تا   دیو
 یباش و فرهنگ ب کیبا من شاار میکه دار یرا مثل عشااق تیغم ها

 تاب نوازش چشمان او بود.
قط ف جانیآن همه شور و ه انیگشت و م یبه دنبال کلمات م سویگ
 «....!؟ یخوب» کلمه گفت: کی

گ آمد و لبخندش پر رن رونیاز حالت خلسه ب سویگ یبا صدا فرهنگ
 انداخت . ریشد ، نگاهش را به ز

وکه د » شد . خدا هم یلیحالم خ دمیتور و  یجا شهیبهتر  شکرش ر
سا نیهم ذارهیم یباق  یسرمه جا یاش باال هیکه حال پدرم خوبه و 

 ....«شکر داره 
شم از فرهنگ بر نم یدر حال سویگ شت تا مبادا لحظه ا یکه چ  یدا

 :گفت شیها ینگاه فرهنگ از دستش برود ، شتاب زده دل نگران
شااه ...!؟  یم یخانوم چطوره ... حالش خوبه ؟ حاال چ زیمهرانگ »

 «.... !؟  یبکنه چ تتید اذاگه خسرو بخوا
 رفت و یکه از سرو کولش باال م شیها یبا تمام خستگ فرهنگ

 [۰۰:۳۶ ۰۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 گذاشت و نرم گفت: شیپ یآمد، قدم شیها یدلواپس انیم به
و بذار فقط خودم باشاام و تو .... م قهیچند دق نی... ا شیه »  یر

 «پر از نوازش....؟ ،یدار ینگاه محشر یدونست
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ش دیبا خب ستانیب اطیتمام ح یاز خو صال پ ای دیدو یرا م مار رواز نه ا
شنگ تر نیکرد .... ا یم صد تا  یجمله  نیق صال از  شقانه بود .ا عا

 دوستت دارم هم دلچسب تر ...!
سرش را به ز دیدو نه  یانداخت و به نرم و مخمل ریو نه پرواز کرد فقط 

 نجوا کرد.
صداصدا ها ه » ست مثل   یگیم یتو وقت یم بلدن نوازش کنن، در
 ....« سویگ

و به باال رفت و لبخندش به پرواز در آمد .... با د فرهنگ  دنیسارش ر
شا که جا ستانیدر ب یحوال ییگر ش مار  نیدو بله پارک کرده وکنار ما

ست تکان م شانیو برا ستادهیا شه  ید ست یداد ، گو رفت و او را گ نیآ
 سااویکه گ یکرد ،نرم همان جور یکه او را با خود همراه م یدر حال

 گوشش نجوا کرد. یحوال ییجادوست دارد 
 یکند / بهتر از ش*ر*ا*ب* یم*س*ت م شااهینام تو مرا هم »

 یآقا میبر ایکمندمن .... ب سااویناب...! گ ی/بهتر از تمام شااعر ها
 «اومد ....  یسرمد
شعر فر سویگ لبخند ش دونیو  شقانه  دارید انیپا یریم شد.  انشیعا

 بود . یاز حس زندگ زیلبر شیها یفرهنگ با تمام دل نگران
 [۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وز شا یگذرند .... اما گاه یها م ر ا ر تیفرداها ندآنیاتفاقات بد و ناخو

 ....رندیگ یبه گروگان م
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شد ،اما پچ وواپچ ها در مورد مهناز  جمعه با تمام اتفاقات بدش تمام 
پا یمثل هوهو نه  یزییباد  خا به  نه  هال یخا  شیکوچه در دار و ا

خانوم  زیها شااد . مهرانگ یو نقل مجلس خاندان فتوح دیچرخ
سر درد دلش باز م یبا حاج خانوم م یگاه ست و  ش شت  ین شد ، پ

 فت:گ یبرد و م یبه دهان م گشتکوفت و بعد سر ان یدست خود م
خدا برم ... م » بون  خانوم ....ا ینیب یقر حاج  خدا  و  همه  نیتور
ناز و فرهنگ م یتو« نه» لت مه فل از  یکار وصاا غا مد و من  او

ست شتم د ست یحکمتش بودم ،دا و بد بخت م ید ردم ها ک یبچه ام ر
 «...! خدا بهمون رحم کرد . 

شاکر بود خ زیمهرانگ شاکر یلیخانوم  ضا بعد هم  ..... چرا که حاج ر
مرخص شد. خسرو هم  مارستانیاز ب یهفته ا کیدوره درمان  کیاز 

 ادتیبه ع ینیریدسااته گل بزرگ و دوتا جعبه شاا کیهمراه فرزانه و
سروچنان رفتار کرد که گو صال اتفاق ییآمدند و خ  ی...! اهال.افتادهین یا

شن دهیرا ند دهید یها هم بابزرگوار یفتوح یخانه  شن دهیو   دهیرا ن
وال سااابر برگشاات ،فقط مهناز از آن حذف و  وزگار به ر گرفتن و ر

 ممنوعه شد. کینامش مثل 
داد  دشاانهایبعد خساارو پ یبه پرواز در آمد که هفته  یها وقت تعجب
آن را مهر و  دیشود و بعد از هر پرداخت ، رس یفرامرز قسط بند یبده

شده در س افتیامضا  سکند...! فرامرز به بن ب  شنهادیپ نیاز ا ده،یت ر
ستر زیشگفت انگ ستقبال کرد .اما فرهنگ خسرو را خاک آتش  ریز یا
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ه ب ی...! ول دیفهم یاو را نم یسکوت و محبت ها لیلدانست و د یم
 یذهنش بسااشارد و قدر یرا به پسااتو یکرد تا افکارمنف یناچار سااع

 مثبت فکر کند .
سمان فرود آمده و ا یمعجزه ا ییگو سهم خانه با نیاز آ  یفتوح یر 

شد...! همه چ شده با وال بود اما برا زیها  وال  یگل یبه ر خانوم به ر
 تر.....!
س انیکه با پا چرا ساط عرو صفر ب  .فخارش میاش با م یماه محرم و 
 مهرداد بر پا شد یپدر یدر خانه  یعقد خودمان کیشد، البته  دهیچ

خانواده  ها  نان آن ما بدون  یفتوح یو مه ما  مد ا نه هم آ ند.فرزا بود
سرو ، که بعد از ماجرا سمان فرق کرده  نیمهناز اخالقش زم یخ تا آ

نه حت ها یبود ! فرزا قات تلخ و اخم  لت او عد ا لشیدل یب یع ز را ب
 .دینفهم یگل یخبر عروس دنیشن

ت حاج و عروس آ  یاش افسااانه هم بودند..... آقا شااشارهیخانوم و برز
آمد ،  ونیبا برادرش هما یریما خانوم مشاامسااافرت بود ا یریمشاا
 یآداب بود .قامت یمباد یادیَشر و رَق و عصا قورت داده که ز یجوان
زشکار بودن از آن م یکلیداشت با ه انهیم م چهره اش ه دیبار یکه ور

صورت گونبدک نبود ،گندم  ستخوان یبود با  که  زیت نوک یوچانه ا یا
صدا یبانمک یفرو رفتگ شت، البته  پر و مردانه اش مخاطب را در  یدا

بان صدقه  یریکرد .خانوم مش یخود م ریگ  سویگ یهم دم به دم قر
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هم اصااال  شیبساات.....! کارها یرفت و به نافش خانوم دکتر م یم
 تابلو نبود !

داد مهر یپدر یشکل خانه  لینگاهش را در سالن م*س*تط سویگ
صندل یچرخ سالن  وشده بود  دهیچ یداد ،دور تا دور   زیهر م یو ر

ش وهیم شاخه گل ینیریو  ضا یو  شت .مهمانان در ف به آرام د ییقرار دا و
با هم گپ م به لبش دوخته  یدو  زدند . مامان بزرگ گالب لبخند 

ش .  شنفت یگفت و گل هم م یگل م یریشده بود و کنار خانوم م
 ترگل و ورگلش کیمجلس هم بود تا  یالبته حواسااش به دختر ها

 نشان کند.گرشا  یرا برا
ها ریگ در قدر یحس  جداو  فاوت از جمع   نهیبه آتش شااوم یمت
و چشاام نوازش در کت و  حیمل شیبا آرا یتر شااد.مامان گل کینزد

سف شا برا ییکه دا یدیدامن   دیدرخش یم ینیآورده بود مثل نگ شیگر
شوم سمت آتش  سرش را به  صدا نهی...  َچرق َچرق  یبر گرداند که 
سااالن گوش را  میمال کیموز انیسااوختن چوب ها خوش نوا م

چشاامش  شیپ نمایساا یرفته مثل پرده  یداد.سااال ها ینوازش م
وز ها شانیها یجان گرفت. خوش سه  یها یسخت ....! شاد ی،ر

 نفرشان...
 یکرد ومثل دختر بچه ها یم دایپ یخلوت یخواساات جا یم دلش

شان را م  نیف نیکرد و نگران ف یم هیزاز زار گر خواهند یلوس که مادر
 دماغش هم نبود ....! یها
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 «.....!؟یستادیجان چرا تنها ا سویگ »
 آتش گرفت و یسر برداشت و چشم از شعله ها یمامان گل یصدا با

وبرو دیساارش به ساامت او چرخ  سااتادهیا شیکه همراه مهرداد ر
و یبودند،لبخند  یتدم دساا یبهانه  نیلبش نشاااند و با اول ینرم ر
 جواب داد.

 «گرم بشم... یممنونم اومدم کم »
 یبه گره  یفشرد ،دست یرا م شیگلو خیکالفه ازگره کروات که ب مهرداد

و یکه لبخند نرم یشل تر شود سشس در حال یآن برد تاقدر لبش  یر
 بود ،گفت:

صرار دار سویگ » شما با ما زندگ می،من و گلشر هنوز هم ا ..... یکن یتا 
تاقتون  و ر امرزتونیپدر خداب یتونم جا ینم نایقیهم آماده اس ....ا

کنم  ی. فکر ممیهم باشاا یبرا یخوب یدوسااتا میتون یم یول رمیبگ
سرش تو سندهینو هیبا  یزندگ سخت  یلیدخیکلماته نبا یکه مدام 
 «باشه.

کرد،  یم نیمرد چهل ساااله قدرت کالمش او را وادار به تحساا نیا
 لبخندش به پرواز در آمد ،گفت:

....حاال هم که نساابت  هیمن افتخار یبا شااما برا ییاسااتاد آشاانا »
 دیم حی،ترج دیچه بهتر ..... اگه اجازه بد گهید میکرد دایپ یلیفام
 [۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 .«کنم  یگرشا و مامان بزرگم زندگ ییبا دا م
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و مهرداد شاره اش را ر شت ، ع ینیب ی غهیت یانگشت ا را به  نکشیگذا
تر  شیپ یقدم اوردیطاقت ن یجنباند .اما گل یسمت باال هل دادوسر
و شیگذاشاات دسااتها دخترش گذاشاات و نرم و  یگونه ها یرا ر

 آهسته،گفت:
. خودت که  یخودم باش شیکه دوست دارم پ یدون یمامان جان م »
و هم آماده  یدید  من الیکن . بذار خ یبا ما زندگ ایکردم . باتاقت ر

 ..«هم راحت باشه 
شکها یسع صدا شیکرد ا بغض  شیراهمراه آب دهانش فرو دهد. اما 

 داشت.
با هم زد ادتیمامان  » و  قرار شااد به  میکه نرفته ما حرفهامون ر

 ...« یمن احترام بگذار یخواسته 
 دایپ یآخه به اول جمله اش بگذارد ،اما مجال هیدهان باز کرد تا  یگل

با خود همرا کرد تا عکس دو  دینکرد چرا که فرزانه دساات او را کشاا
برگشت  وسینگاهش به سمت گ ی.... مهرداد با رفتن گل ردیبگ ینفر
 مقدمه ،گفت: یو ب
 نکهیا ی،ممنونم برا میتا من و گلشر ازدواج کن یممنونم قبول کرد »

گم  ی....صادقانه متتیو رضا ی،چون شرط گلشر تو بود یمانع نشد
 .«میکن یسقف زندگ هی ریز یکه سه نفر لمیما یلیخ
بودو  یعیافتاد ، جوابش لبخند وس ریبه ز شینگفت پلکها چیه سویگ

 مهرداد نگاهش باال آمد. یبا صدا
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 یوت ادمهی....  بیبه اساام باغ ساا یرمان نوشاات هی دمیشاان یاز گل »
گاه نو با وجود نشختگ یسااندگیکار و حذب م یقلمت  رد، ک یمن ر

و بده بخونم م بیرمان باغ س و رفع کنم و  یها رادیتونم ا یر کارت ر
تا برا شیرایضاامن خوندن و بدم  و هم انجام  ماده  یاون ر چاپ آ

 «بشه....
ش یقیعم نفس سالن ینگاه میو ن دیک  به فرهنگ انداخت که کنج 

ه بود ک بیباغ ساا نیاز ا دیشااک یزد،اصااال هرچه م یبا گرشااا گپ م
شدنش را  شر  س ادشیعا شت  ریداد بود!م سمت او برگ نگاهش به 

 وجواب داد:
و ب یها رادیمثل شما ا یباعث افتخاره که کس نیممنونم ا » هم کار ر

به  بیبگه .....باغ س دفتر  هیمثل  دمیم حیاول من بود، ترج یتجر
و یشبها یبمونه ول یخاطرات نخونده باق  رمان یبعد از درس هام ر

 .«رمیگ یرمان حتما ازتون کمک م نیا یکنم.برا یکار م دمیجد
 نیمعروف هم ا یها سااندهیدوتا از نو دیدهان باز کرد تا بگو مهرداد

 ت:، گف دیجا هستند که افسانه با لبخند گل و گشادش از راه رس
 ...«استاد  دیخسته نباش »

به  را فرو داد شیها د،خندهیکش اش یپروفسور شیبه ر یدست مهرداد و
 از آن دو جدا شد. یکوتاه یبه مهمانان با عذر خواه یدگیرس یبهانه 
گوش  خیداد و سرش را ب یتاب شیبا رفتن مهرداد به مردمک ها افسانه

 برد : سوفرویگ
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س یکنم به جا یحس م سویگ » دو  یکی...  یاومدم محفل ادب یعرو
و ببرم از  نیمعروف ا ی سندهیتا نو جا هستن ،باور کن اگه اسمشون ر

 .... !« رونیپره ب یتعجب چشمات م
قا سشس رانشان داد که کنار هم گرم صحبت  ییبا چشم و ابرو خانوم و آ

 بودند و ادامه داد:
ستا هی » ست که از دو ،همون  شونهیخانوادگ یمترجم معروف هم ه
قا تاب هاش محشره ک یزنه ....ترجمه  یکه داره با استاد حرف م یآ

کور کن یامسال برا دیبه هم دست داده، با یسواد ی! باور کن حس ب
 ....«بذارم  یشتریوقت ب
تمام هوش و  سااویزد و گ یوقفه حرف م یمساالساال وار ، ب افسااانه

هرچند نا محسااوس اما  شیفرهنگ بود که اخم ها یحواسااش پ
انه افس یتمام نشدن یجمله ها انیدرهم گره خورده بود. عاقبت به م

 :دیآمد و پرس
سانه...نم یم » صبح  یگم اف دونم فرهنگ چرا اخم هاش توهمه !؟ 

 !«حالش خوب بود  میبا هم حرف زد
سانه رو یفرفر یها یچتر اف  ینگاه میصورتش پس زد و ن یاش رااز
وانه   فرهنگ کرد و جواب داد. یر

مامان بزرگ گالب  شیکه ا ن پ یریاز من بشرس.... خانوم مشاا »
کنه  یم فیاز داداش دسااته گلش تعر زیر کیاومده  ینشااسااته از وقت
دار هاساات ، مهندس و شاارکت و برو  هی، از اون ما ونیاساامش هما
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وبراهه ، خونه و ماشاا اشیب  دو یکیو  یهم داره ..... ساا یآنچنان نیر
بهتر  یگرده و ک یدختر خاص م هی نبالاس ود قهیسالشه و خوش سل

... ستیدرخشان که قرار دکتر بشه و چشم و ابروش هم بدک ن سویاز گ
با ا یجا یهرک باشااه  ها بیرق نیفرهنگ  قدرت ، اخم   یقدر 

که ه هاچیخودش  مه  گارش هم ، درهم م ی..! سااگر وز شااه  یر
ش ی...!وقت شش برا یریخانوم م رد ک یم فیگالب خانوم تعر یاز دادا

 «باهاشون فاصله داشت. یصندل هی ،فرهنگ
سانه  فقط در گوش شیتر آورد تا پچ پچ ها کیسرش را باز هم نزد اف

 .ندیبنش سویگ
و شن ایبهت زده  یدونم فرهنگ حرف ینم »  یاوضاع مال دمینه ؟از برز

سرو چندان تعر یشون به خاطر بده ضاع یفیفرامرز به خ  نداره ... او
وبراه ن یمال ...خالصااه اوضاااعشااون سااتیشاارکت داداشااش هم ر

 ...!«گروگان هشت شون شده  شونیش و شهیقاراشم
و که نگاهش به ب یبه گردنش داد و در حال یرا گفت و قر نیا افسانه رز

 بود با خنده گفت:
و دلبر یکم برا هیمن برم  »  جا بمون مثل نیکنم ،تو هم هم یبرز

و بخور....!  «خاله غصه خورک ، غصه هات ر
شده اش کش یمو یبه انتها یدست سویگ  رونیشال ب ریز از دکهیبافته 

قدرش را  نیدانساات ،اما ا یمشااتش گرفت ،م انیآماده بود، آن را م
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ها ینه....! حس م ها ریز شیکرد نفس  فرهنگ جا  یآوار غصااه 
 خوا یمانده ......دلش م

 [۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شت از همان ها ییچوب جادو ست ستاره ها ییدا سرش   یکه از 

و دیآ یم رونیب یکوچک و بزرگ نوران  یم قتیها را به حق ایو در دم ر
و صه را از ر ساند....آن وقت غ شت وآن را دود  یدل دلدارش بر م یر دا

صال نها یکرد و به هوا م یم ستاد ...ا زو تیفر پروا  یبود که ب نیا شیآر
وبرو ه ک نیتو را با خانه و ماشاا یمو ی دطرهیو بگو ندیبنشاا شیر
 کنم. یهم عوچ نم ای... با دنچیه
زو ها انیم و یحت شیشش و بش آر چوب  شیها ایفرصت نکرد در ر

 یبه بهانه  یری....! چرا که خانوم مشاا ردیجادو را در دسااتش بگ
شوم ونیهوا همراه برادرش هما یسرد که  یآمدندودر حال نهیبه کنار 

و به آتش گرم م شیکف دست ها  کرد ،گفت: یرار
سرد » جان  ونیشده فکر کنم امشب برف بباره ....! هما هوا چقدر 
ت ایب  ....«یکم گرم بش هیتا  شیکنار آ

با همان لحن گرمش ادامه داد: سوینثار گ ینگاه پر محبت سشس  کرد و
کت و  نیا یماشااالله ، هزار ماشااالله ..... خانوم دکتر چقدر تو »

 « ادیبهت م یلیرنگ هم خ یری، شال ش یشلوار ملوس شد
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ش دیو تمج فیمعذب از تعر سویگ  رهیخ ینگاهها ریو ز یریخانوم م
 یریکرد .عزم رفتن داشات اما خانوم مشا یبرادرش تشاکر کوتاه ی
و به گ یدست شیپ  گفت: سویکرد و ر
ت »  د،منینز یبا هم م یگش هی دویش یگرم م شیتا شما جوون ها کنار آ

 ....«عکس با عروس خانوم بندازم  هیبرم 
شد،به ظاهر گرم صحبت با  بینگاهش به سمت فرهنگ اور سویگ

شا بود ول سش حول و حوال نیقینا گفته  یگر شت که حوا  یاو م یدا
 نگاهش به سمت او برگشت. ونیهما یچرخد و با صدا

و برا یعذر خواه » سارت کردم و بدون دعوت اومدم  نکهیا یمن ر ج
و بشذ ستان نزد یجا یمحافل خودمون نیدونم ا ی....مدیریر و  کیدو

شما تعر یخواهرم به قدر یاقوام ....ول  وندارتیکرد که مشتاق د فیاز 
شوهر خواهرم بهانه ا سفر بودن  شد تا با خواهرم مزاحم  یبودم ، 

 .«میشما بش یمجلس خودمون
 انداخت یم ویراد یها ندهیگو ادیاو را به  ونیهما یرایگرم و گ یصدا

 کرد....! یم دنیبور به شنصدا مج ریکه شنونده را تحت تاث
 نیکرد خانومانه رفتار کند و مت یسااع یگفتن نداشاات ول یبرا یحرف

باوقار به خواهش م  یب انیکه فن ب ونیبساانده کرد اما هما یکنم یو
 داشت ،گفت: یرینظ
 یقاخال ونی..... من هما هیپله معرف نیچند پله داره و اول ییآشاانا »

 «تون واقعا خوشبختم  ییهستم .و از آشنا
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ا کرده ر ریگ یاخالق ونیهما یکه در گلو ییخواساات عصااا یم دلش
را باز  ییمحترمانه باب آشاانا یلیو بر ساارش بکوبد که خ اوردیب رونیب
و یبه چتر یکرد.دساات یم  ،آن را پس زد دیصااورتش کشاا یافتاده ر

و یلبخند چیبدون ه یرسم یلیوخ  لبش جواب داد . یر
 «شانم....درخ سویهم گ من»

شده  یچشم از مو سویوقار ومتانت گ ریتحت تاث ونیهما او  یبافته 
و ینیگل ساار پر نگ شیکه انتها  یم اش یکت مشااک یبند بود و ر
 گرفت. دیدرخش

شنا یها فیتعر » صافاً به جا بوده ....آ شما ان  با خانوم ییخواهرم از 
 ....«هیمن افتخار یمثل شما برا ییبایز
به هم م یمخ زدن ها نیا از به  یمودبانه حالش   نیاول ادیخورد ، 

بود .  ریمدام به ز بشیقرار مالقاتش با فرهنگ افتاد که چشاامان نج
ستاخانه لحظه ا نیاما ا شم از او بر نم یمرد گ شمان  یچ شت. چ دا

 کرد و گفت: کیبار یخوش تراشش راقدر
قا » ش ینی...من آدم واقع ب یاخالق یآ ستم . خانوم م  ذاتا دل یریه

بون شتن .اما تعر شهیدارن و هم یمهر و به  فیبه من لطف دا شما ر
 .«گذارم  یاغراق م یپا

س ونیهما صحبت عیلبخندش و د بر یبا او لذت م یشد .... از هم 
دانساات مخاطب را چگونه آچمز  یبود و م یفیدختر الحر تعر نیا

و ونیهما یکند .... خنده ها لبش بود که گرشااا از گرد راه  یهنوز ر
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س سر دیر شان احترام  ست دور کمر گ یبرا یبه ن  سویاوخم کرد ،د
 . دیاو را نرم ب*و*س ی قهیتر کرد شق کیانداخت و او را به خود نزد

ه گ یم یچ نیجان ماما ن گالب کارت داره ....لطفا برو بب سااویگ
»..... 
رشااا گ ییبه لطف دا تیموقع نیبود ، ا یاو که به فکر راه فرار یبرا

به سمت مامان بزرگ گالب به راه  یکوتاه یعذر خواه فراهم شد، با
تاد و وقت مان پرسااش گر فرهنگ تالق یاف با چشاا گاهش  د کر ین

 زد: امکیپ شیباالفاصله برا
 ....« یدان یدانم که م یهوا خواه توام جانا و م »

شد و دلش  تیکور فرهنگ با تک ب یاخم ها طلسم شعر حافظ باز
ر خورد.. یمطبوع یریدر سااراز فاصااله از  یصااندل کیبا  سااوی..گسااُ

شد از  شام فرهنگ پر  ست و م ش فرهنگ کنار مامان بزرگ گالب ن
 کمندش ..... سویگ اسیعطر 

* 
 وساای، اما بغض گ افتیهم خاتمه  یو مهمان دیرساا انیبه پا شااب

 همچنان ادامه داشت ...
و یرا شاال*خ*ته و ب شیها لباس تختش رها کرد و  یحوصااله ر

و شیها یخودش هم زانو شت  یرا بغل گرفت و سارش را ر آن گذا
و ی.... قطر اشااک ر خورد ، ا یکج کج راه گرفت و از ر  نیگونه اش سااُ

 دیمفه یکرد حاال م یاش سار م یبود که بدون مامان گل یشاب نیاول
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خواساات ... اما  یکردن م هیگر زارچه ....!؟ دلش زار  یعنیمادر  یبو
به  دایپ یبازهم مجال کوتاه به باز شااد گرشااا با نکرد! در با چند ضاار

و یلبخند و یر شست و به چشمان پر اشک  یلبش کنار او ر تخت ن
 کوتاه نرم یشد و بعد از تامل رهیاو خ
 [۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 :دیپرس
 ینک هیگر ریدل ساا هیبغل من و  یایخواد ب ی،دلت م یجوجه برف »

 «.... !؟
و یب یرا فرو داد و لبخند بغضش  لبش نشست و قطره اشک یجان ر

شد  بلند شیاز جا یچشمش ُسر خورد و گرشا به آن یاز گوشه  یگرید
 ، گفت:

گرفت بدون  یاون موقع ها که خارج از کشور بودم ، هر وقت دلم م »
م راه تونست یو تا م ابونیزدم به دل خ یهوا م یو گرم یتوجه به سرد

وم م یم شو  یبر مشدم  یرفتم .... هر وقت که آر  هیگشتم خونه ... پا
 نیجا ا نیا کی.... پارک نزد میقدم بزن میلباس گرم بشوش با هم بر

و ادهیپ یبرا دهیموقع شااب خلوته و جون م  هیهوم نظرت چ یر
 «...!؟
و حس  یتازه افکار منف یبود .... حداقل هوا یخوب شاانهادیپ خب
شت را م یمامان گل یکه از دور یبد ست و با خود م یدا برد...  یش
 برخاست ... شیتکان داد و از جا دییبه عالمت تا یسر
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* 
 دنیآن دو که شااال و کاله کرده در حال پوشاا دنیخانوم با د گالب

و شان بودند ، پر جا نمازش را ر شا  یکفش ها و به گر مهر انداخت و ر
 گفت:

 دی... !؟آدم با دیکجا باز شااما دو تا شااال و کاله کرد ریاغور به خ »
ها  دیخور یوقته هوا هم سااوز داره ساارما م ریخودش عاقل باشااه د

 «....؟
که  یرا دور گردنش محکم گره زد و در حال سااویشااال گردن گ گرشااا

 جواب داد: دیپوش یرا م شیچکمه ها
 یقدم هی میر یشه ،م یسوز و سرما سرش نم یمامان گالب ، جوون »
ودم با خ دیهم کنارش .... شااما برو بخواب ،من کل یگش هیو  میبزن
 ....«برم  یم

و گالب اش مرتب کرد و معترچ  یشااانیپ یخانوم چادر نمازش را ر
 در هوا تاب داد : یدست
شکر ا » و  شما ه نیخدا ر ساعت از  چیگپ زدن  وقت ته نداره .... ! 
 ...«ها  یباش یامانت گل نیشب هم گذشته مواظب ا مهین

و یدلبخن گرشا  هم پشتش گذاشت و هر دو یلبش نشاند و چشم یر
 شدند ... یراه
** 
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داد حالش را  یبرف را م دیتازه که سااوزش نو یبا گرشااا بود هوا حر
 ینگاه میفرو برد ون شیپالتو بیرا در ج شیبهتر کرد .دسااتها یقدر

 :دیگرشا انداخت و پرس ییبه سمت دا
 «....؟ یهات برام بگ یکم از خصوص هیخواد  یگرشا دلت م ییدا »

او را به  یطبر عادت باز هم دساات دور کمر او انداخت ، قدر گرشااا
و یتر کرد و با لبخند کیخود نزد  لبش گفت: یر

....!  یکن یمن فضول یها یخصوص ی... قرار نشد تو یجوجه برف »
س شر یاز خصوص دیکه با یتنها ک شه ، شته با  مهیندگز کیهام خبر دا

مده،یکه اون هم هنوز ن و م نیفقط هم و که عشاار ر  یقدر بگم 
و خوب درک م  «کنم .  یفهمم و حال عاشر ر

شه شد ، دختر ی گو سمت باال کج   مرد خوش نیرا که ا یلبش به 
چشاام تجساام کرد  شیکرده بود را پ ریو جذاب را عاشاار و درگ پیت

شده بود ،مردانگ شر چال گونه اش  شکارش و غ ی...حتما عا  رتیآ
 لرزاند .... یرا م یهر زن که دل یپوست ریز

و سکوت پارک  دیچیپ یشاخ و برگ م یدرختان ب انیباد م یهوهو
و شیکرد ....! پا یناله هاش م یرا پر از صاادا  یدل برگ خشااک یرا ر

داشت  یبیدلدارش را کرد، همان که چشمان نج یگذاشت ،دلش هوا
 برد ....! یدل م یو کالمش با تمام سادگ

زد و  یناررا به ک شیپا ریو چند تکه برگ خشک ز دیکش یقیعم نفس
صدا وبرو یسالم فرهنگ به آن یبا  شت و او را ر بردا .. .. دید شیسر
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پا یکه دلش هر نیا یخب برا ر بخورد هم نییبه  نا  دارید نیسااُ
 یم دهیبلندش پر ابهت تر د یمشااک یبود .... ! در پالتو یکاف یگهان

سدیشن یم شیگوش ها در ییرا جا لبششد . تاالپ و تلوپ ق الم ! 
شا  ییدا یفرهنگ را با سار و چشام فرو افتاده پاساخ داد و صادا گر

 نگاهش را باال آورد ...
تا ن » بع تا  کی.  نمیشاا یاون ور تر م مکتیبچه ها ... من دو  ر
 یلیخونه هوا خ میگرد یو بعد بر م دیبا هم حرف بزن قهیدق سااتیب

 ....«سرده 
س یاز حس ها یا رهیدا انیم سویگ از  یشده بود . دلتنگ ریمتفاوت ا

قدر یحضااور ب ،یمامان گل یدور هم شاارم و  یوقت فرهنگ و 
شت ،  سمت هم برگ شا نگاه هر دو به  شدن گر خجالت .... با دور 

 برد ، گفت: شیپ یفرهنگ سرش را قدر
قا یوقت » و  مامانش یدختر لوس و ننر بهونه  هیگفت  یسرمد یآ ر
ومش کن یتو بتون دیو شااا رهیگ یم مدم  یآر ! شااال و کاله کردم او
 «...!؟ هیلوس ک یدختر بچه  نیا نمی... ببرونیب

نه لفظ قلم حرف م شیهم صاادا باز زد ونه  ینوازش داشاات ... 
س بان دل او را م یم یچاپلو سه  یکرد ... فرهنگ ز ست .... کا  یدان

و یچشمانش پر شد و لبخند  لبش نشست .... یهر چند کم جان ر
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شه  فرهنگ ست یگو و یپالتو نیآ صله ر  یاو را گرفت و هر دو با فا
ستند، به نگاه فرو افتاده  مکتین ش که از  ییشد ، گونه ها رهیاو خ ین

خ شده بود و نرم نجوا کرد:  سرما سر
خ حوا.... فعال نم بیس » وم باش من  یسر تونم بغلت کنم و بگم آر

شه کنارتم ... نم و یهم و ر سرت ر ام بگذارم تا آروم شونه ه یتونم 
ش ست دار ی،ول یب و یاگه دو و بذار ر کن و  هیزانو هام و گر یسرت ر

 ....«گم  ینم یچیهات ه هیمن تا تموم شدن گر
م از سر را که مدا ی،همان کرد که او گفت ، بغض اوردیتاب ن گرید سویگ

و یشب سرکوب م و ا یزانو ها یکرد را به چشمانش سشرد ، سرش را ر
پالتو حصااارش بود خم کرد و صاادا  یهم نوا شیها هیگر یکه 

 ب نیاول یباد شد و دانه ها یهوهو
 [۰۹:۴۱ ۰۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 شاهد لحظات ناب آنها .... یزییپا رف
 [۰۱:۱۴ ۰۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یرمساا یماریب کیمثل  فتدیب ریبه جان دقا یوقت یحوصاالگ یب

 کند ....! یرا آلوده م تیتمام لحظه ها
که مثل خوره به جانش افتاده بود ،به  شیها یحوصاالگ یب انیم

تا فردا  دیرا با شیکرد ،جزوه ها ینگاه میتلنبارشااده ن یانبوه کتابها
ها تازه سار  نیگرداند... همه ا ینوشاات و به صاااحبانشااان بر م یم

ست دق یخوش ماجرا بود و امتحان فردا را نم دل بهانه  یکجا قایدان
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که ام رشیگ گذارد  وز اریتاب  یب شاابب  یهم از او ب یبود و چند ر
وز ها به هر در نیدانست که ا یقدر م نیخبر.....! از او هم زند  یم یر

 فرامرز را جفت و جور کند. یتا بدهکار
فه قدر شیاز جا کال کنار زد و چراغ خاموش  یبرخاساات ، پرده را 
 بال و پر داد ....! شیصه هااو به غ تییسو
سامان ی، موها دیبلند کش پوف سرو داد و از اتاق  یدرهم و برهمش را 

،چشاام از او و  سااویشاارت نازک گ یت دنیرفت .... گرشااا با د رونیب
و ختهیو ر دهیژول یموها شش گرفت ،خودش را ر مبل جا کرد و  یپا
 تکه داد ، گفت: زیم یبلندش را به لبه  یپاها
نت کن هوا خ یزیچ هی یجوجه برف »   ادیساارده ، داره بر م یلیت

».... 
و شیموها شا نشست،  یرا پس زد، خودش را ر مبل رها کرد و کنار گر

شت کانال را عوچ کند تا بلکه معجزه ا رنامه شد و ب یکنترل را بردا
هنوز کانال اول به دوم  یآمد ......! ول رشیگ یدرساات و حساااب یا

س ست او  شیالب خانوم از جابود که گ دهینر ست کنترل را از د برخا
باره به   کرد برگشاات و با حرص یکه اخبار پخش م یکانالگرفت و دو

 ،گفت:
شه ... ! مگه نم دیآدم با »  یدارم اخبار نگاه م ینیب یخودش عاقل با

باره فردا مدرسااه ها  یبرف که داره م نیبا ا نمیخوام بب یکنم....؟ م
 «...؟ نه . ایشه  یم لیتعط
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شا ست دور گردن گ شیلبها انیلبخندش را م گر  سویجمع کرد ...د
و  لبش ، گفت: یانداخت و با حفظ همان لبخند ر

ستان لیمامان به فرچ هم تعط » شه ،بچه دب  شنیم لیها تعط یبا
بط  «نداره ....!؟ رهیکه دانشگاه م سویبه گ یر
شمان گالب شت ، پر  یخانوم با چ شا برگ سمت گر ُبراق نگاهش به 
وسر  اش را پس زد وجواب داد: یا روزهیف یر

و ادیبه دو نکن....! برف که م یکیبا من  » . .. زهیر یساار همه م یر
سخت م یرفت و آمد برا و بزرگ هم نداره...  کیشه ! کوچ یهمه 

» 
و نیخانوم ا گالب ه که نگاهش ب یمبل نشست و درحال یرا گفت و ر

 ادامه داد. یبه سرو گردنش داد و با حظ وافر یبود تاب وسیگ
صبح ا لیخوام اگه تعط یم » شه ،  و ببرم آرا ینخود چ نیبا  گاهشیر

ست شم ... اگه خدا بخواد هم یسر کوچه ،د صورتش بک سرو   نیبه 
وزها قراره براش خواستگار ب  ..« ادیر

 چشمانش جان گرفت شیاسم خواستگار قامت فرهنگ پ دنیشن با
ش یریسراز یو دلش تو ش نیا ی،ول ختیر نییپا یهر یاز خو  یخو

شت وقت یچندان دوام رد ک لیرا تکم شیگالب خانوم جمله ها یندا
. 
ش » ستگار یریصبح خانوم م  یبرا سویاز گ یزنگ زد و حرف خوا

و پ مودب بود و لفظ  یلی... همون پسااره که خدیکشاا شیبرادرش ر
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 هیخوبه ... مهندس ،  یلیخ شیوضاع مال ای. گوزد .. یقلم حرف م
ساختمان شم ، خونش باال یداره با کل یشرکت   شهره و یخدم و َح

ش ش نیما شکل  یم یریهم داره ....خانوم م شش آدم م گفت دادا
سند  خوشش اومده ... بهش گفتم فعال مادرش یلیخ سویاز گ یول هیپ

 ...«صبر کنن تا از سفر برگرده  دیرفته مسافرت با
که  یچشاامانش جان گرفت. مرد شیعصااا قورت داده پ ونیهما

بانش دوخته بودند ... ! ا یچابلوس  زیخ میگفت ن یدیکش شیرا به ز
مامان بزرگ گالب باعث  یبعد یشااد تا به اتاقش برود اما جمله 

و گریشد بار د  . دیایب شیو لبخند تا پشت لبها ندیمبل بنش یر
ب » و خونه  زیمهرانگ یغرو ... اون هم  دمیحاج خانوم د یخانوم ر

به اون هم گفتم که  یخواسااتگار ادیفرهنگش ب یاجازه گرفت برا
به  ساارگردون که روی... حاال موندم سااف ادیب یصاابر کنن تا گل دیبا

 نباشااه یپساار بد ادیبه نظر م ونیکدومشااون اول وقت بدم ... هما
 یافته تو یبشااه از همون اول م زنش سااویپول دار هم هساات اگه گ

تره، نجابت از ساارو  رایعساال ، اما خب فرهنگ ِگلش گ یخمره 
وش م ها یر که از اون مرد  ناتش معلوم  خونواده  یباره ... از وج
 ...«دوسته 
 چشمانش یپا بیاور نیکرد و چند چ کیخانوم نگاهش را بار گالب

 یبودتاب هریه اش خگل افتاد یو گونه ها سویکه به گ ینشست و درحال
 :دیبه سرو گردنش داد و پرس زیر
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.... حاال که هوا خواهات صف بستن ، به کدومشون  یسماق یتیس »
 «بدم که با دلت جفت و جور باشه ....!؟ یاول وقت خواستگار

رد و خو یتاب م یکه از خوش دیشن یدلش را م زیر یبشکن ها یصدا
مامان بزرگ گالب را  یحرفها ی...! اما طعنه  دیپر یم نییباال و پا

ت شر یت یافتاد و گوشه  ریهم خوب گرفت ، از خجالت سرش به ز
 داد: لب جواب ریانگشتانش گرفت و آهسته ز انیرنگش را م یصورت

و که شما مصلحت بدون »  ....!« دیهر کدوم ر
و یاز مو یتکه ا گرشا  انیشانه اش رها شده بود گرفت و م یاو را که ر

قط که ف یگوش او برد و نرم جور خی، ساارش را ب دیچیانگشااتانش پ
 او شنونده باشد پچ پچ کرد: یگوش ها

و بگو .... به مصاالحت ما  یجوجه برف » مصاالحت دل خودت ر
 ...«نداشته باش  یکار

 یبه پا یریمصاالحت دلش مشااخص بود اما شاارم مثل زنج خب
بانش بسته شده و توان حرف زدن نداشت ... با صدا  گمامان بزر یز

 گالب ن
 [۰۱:۱۴ ۰۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

 کرد: ینگاهش م رهیباال آمد که همچنان خ گاهش
، رنگ رخسارت حرف دلت  یخواد خجالت بکش یخب نم یلیخ »

و زد   ...«ر
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ست به زانو ،عل سشس ست و در حال شیاز جا انیگو ید ه به ک یبرخا
 رفت ادامه داد: یسمت آششزخانه م

م با گ یم یریاول به خانوم مش ونهیمصلحت من درم یپس اگه پا »
قبل پشاات چشاام نازک  ی... هنوز نوبه  انیبرادر و خانواده اش ب

بون ب ادمیخانوم  زیکردن مهر انگ بون ینرفته که با ز  یحال بهمون یز
و اندازه  برا میدرازکن مونیگل یکرد که پامون ر سرش خ یو ام خ الیپ

ش شته با سبدونن  دیبا...  میندا به دختر ما همچون راحت  دنیکه ر
شااه  یخودش دکتر م یبرا گهید ی.. ! ماشاااالله دو فردا سااتیهم ن

 ...« شکننیتمومه وهمه براش سر ودست م یهمه چ
دلش در َدم خاموش شاادو  یو بزن و بکوب ها یها یخوشاا تمام
اعالم کرده  یعموم یکه فعال عزا دیشان یرا م یمارش عزا دار یصادا
 بود .
مامان گالبش برداشت و سرش به سمت  ینگاهش را از بدرقه  گرشا

و به پا ییانحنا شی. چهره اش دمغ و لبهادیچرخ سویگ شت د نییر ا
 ریو ز دیاش را ب*و*ساا قهیبرد و کنار شااق کینزد یساارش را قدر

 گوشش زمزمه کرد:
مان گالب موافقم ، من  یجوجه برف » ما با  َمردم و  هی... من هم 

و خوب م یهمجنس ها شااناساام .... نذار براش آسااون  یخودم ر
سون که .. فتهی، بذار برات به َتک و تقال ، هول و وال ب یایبدست ب ..آ
ست ب ستت م یایبد سون هم از د شق ی. م دهیآ رار ق یول ،یدونم عا
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وخودت  یبه حکم عاشااق سااتین زون بفروشاا ر ... اجازه بده  یار
شااه ... به  یرد م چالش چطور نیاز ا نمیفرهنگ محک بخوره بب

 ..«.گفتن داشته باشه  یبرا یحرف دیهم فرصت بده شا ونیهما
و یسر سویگ ،  گرشا گذاشت ییدا یشانه ها یجنباند و سرش را بر ر

 و با خودش نجوا کنان گفت: دیکش یقینفس عم
سمون گردو قلنبه ات کج و معوج م یکجا ایخدا » ستاره  یآ شه اگه 
 «بخت ما دوتا جفت هم بشه ...!؟ یها
 [۲۲:۴۳ ۰۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و مثل سشند ر سودیپر یم نییآتش باال و پا یا سرما و  ز . ......با وجود 

ونش مثل کوره ا گرما به مردمک  نیداغ شااده و امتداد ا یهوا ، در
 بود.. دهیهم رس شیها
و یب شسته بود، حهم  یتوجه به برف که پشت به پشت هم ر وچ ن

و شیمدور را دور زد و رد پا به گردن حوچ  یریدل برف مثل زنج یر
 سرما زد جا ماند.

وزگارش سان باز ر سوراخ یب شده بود که هر بار از   یم شین یمار پله 
صفحه  یسقوط م یخورد و از نردبان زندگ وزگار پرت یکرد به ته  اب ر

 گهید یکی یبود جن و پر کم»ندیگو یهمان که م تیشااد. حکا یم
بود که از  گهید یکیهمان  یاخالق ونیو حاال هما! « دیپر واریهم از د

پا یبد شانس وارید وزگار ش فرود آمده بود. دهیپر نییاو  و درست وسط ر
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و یرفت برف ها اطیکنج ح یساامت تخت چوب به با پر  یر آن را
 تخت نشست.... یدست پس زدو لبه 

و یها دانه  چینشاسات و او ه یم شیورت و موهاسارو صا یبرف ر
ها نم یبرا یتالشاا خواسااات همرا  یکرد ! دلش م یپاک کردن آن

کرد هر  یشاد.. احسااس م یاز برف مدفون م یانبوه ریمشاکالتش ز
وحش ب یلحظه که م  یشااود ودر هم فرو م یمچاله م شااتریگذردر

ود....!  ر
پنجاه  یفرامرز به خساارو .....پرداخت اقساااط ماهانه  یبدهکار

ها ونیلیم کار  مد ی، انبوه  نه ، و در آ خا چاپ که  یانتشاااارات و 
نداز م یبده یپا میم*س*تق ج و مخارج  یفرامرز پس ا شااد، خر
که ا نه  کار نیخا ندانم  به لطف  ها  وز  نگ م یر زد  یفرامرز ل

پ یپدرش ،درس ها یماری.....ب تمامش ....و  مهین روژهدانشااگاه و
 بود. دهیجل معلر از گرد راه رسکه مثل ا یاخالق ونیحاال هما

و یمادر...چرا شد » ت یاسشند ر به  قدر نیدونستم ا ی....!؟ اگه م شیآ
شو ب ینم یحرف یزیر یهم م ست نیا ریتو ز ایزدم . پا ش سرما  یبرف ن

 « یخور یم
سمت پنجره  سرش و به ح یاتاق یبه  شت که پنجره اش ر  اطیبرگ
 دیباز د مهین یپنجره  یرادر آسااتانه  یشااد و مامان مهر یباز م

خار دهانش مثل ابر ها یکوچک دم ی....ب نار لب  یشااکل م شیک
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تا سرما  دیکش یقیشد .... نفس عم یبعد محو و نابود م یگرفت و دم
ونش را کم کند.و پرس یاندک  :دیاز التهاب در
 «.....؟یبا گالب خانوم حرف زد یمامان ک »

سرما تنش مور مور م زیمهرانگ پنجره را به  یشد، قدر یخانوم که از 
 تر کرد و جواب داد: کیچهارچوبش نزد

ب » ؟گالب خانوم گفت خانوم  هیجوابشااون چ نمیزنگ زدم بب یغرو
و پ یدخترش گل یشااب عروساا یریمشاا ود ب دهیکشاا شی،حرفش ر

 یگیعالم همسااا یگرفته بودن وتو یوقبل شااما اجازه خواسااتگار
و زم تیخوب و م ی. غصااه چمیبنداز نینداره حرفشااون ر  یخور یر

 امونکه بر سااتیهم ن یمادر دخترشااون همچون آش دهن سااوز
باال م که صااورتش  یم دای... خودم برات دختر پزارنیطاقچه  کنم 

فتاب.... هیقرص ماه باشه   «دختر مثل پنجه آ
 یخواساات اما همان که ماه دلش بود .....با پنجه  یماه را م قرص

شت ! لبخند یآفتاب هم کار و یندا ست ، مامان لب یکج ر ش ش ن
و ا ینوایبه دل ب یکرد و کار یساز خودش را به دلخواه کوک م یمهر

 هم نداشت....!
و خدا نگاش کن ز تو» تو  ای.....! پاشو ب یآدم برف نیع یبرف شد ریر

سه  ی،تمام گرما میحرف بزن سرما وا بابات  یخونه بال زد و رفت ، 
 .« ستیخوب ن
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 یرا گفت تمام و کمال پنجره را بساات و پرده  نیخانوم ا زیمهرانگ
و به آسمان برف شیتور آن را هم به سر جا  یبرگرداند..... فرهنگ سر ر

ه برف را ک یکوتاه بسات و دانه ها یدم یرا برا شیبرداشات پلک ها
و یب کرد... نفس  ینشااساات.را حس م یساارو صااورتش م یامان ر

با ار سیو چشاام ها دیکشاا یقیعم  یناگهان میمتصاا کیباز کرد و
صله از جا سمان دلش  شیبالفا شب آ ست ، فرهنگ نبود اگر ام برخا

 شد! یو ستاره باران نم یمهتاب
* 

صدا حاج ضا با  و یبلند الحمدالله یر هم  یگفت ،پر جانمازش را ر
و ستش را ر و به فرهنگ که  یجفت کرد و کف د سر داد و ر صورتش 

 گفت:آن سو تر نشسته بود تا نماز او تمام شود ، یکم
 «.....؟ یدار یبابا جان کار »

و کینزد یقدر شدو ر ست ،جواب  یتر  ش دو زانو مقابل جانمازش ن
 داد.
خواهش هم  هیو پشات بندش  رمیاجازه بگ هیاومدم ازتون  یحاج »

 ....!«بکنم 
ضا  حاج ستر یابرو یتا کیر ست یخاک سر ب یرنگش باال رفت و د ه 

و دیخلوتش کش مهین  سجاده اش نشست. یو چهار زانو ر
 «دمیبگو بابا جان....گوش م »

 کوتاه ،گفت: یرا مزه مزه کرد و بعد ازتامل شیها جمله
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ستگار میامشب بر دیخوام اجازه بد یم یحاج » گالب  ینوه  یخوا
 ....«دیاریکنم نه توب کارم ن یخانوم و خواهش م

ستش تاب زیمهرانگ د تا رداد و دهان باز ک یخانوم معترچ مالقه را در د
ند، وقت یحرف ما جا  ما جمله در دهانش  ند ا حاج رضااا کف  یبز

و به او گرفت و با ابروها  :دیسدرهم پر ییدستش را به عالمت سکوت ر
قدر عجله بابا....مامانت با گالب خانوم حرف زده ، گفته  نیچرا ا »

و تع یخودشودن وقت خواستگار تگار خواس هیکنن ...انگار  یم نییر
 یترس یم یتر از ما قسمتشون شده .....، از اون گذشته از چ مونیپرو پ

و بخواد تخت س سویبابا ...!؟ گ  هی تمام خواستگارهاش ی نهیاگه تو ر
 ....«ذاره ینه م
ست.... م » شما شنگ یحر با  ونم د ی، م ستین یدونم عجله کار ق

ستگار  یوتونم دست ر ینم ی... ول ستیشکل عرف ن نیبه ا یخوا
وز با گهید یتا آرامش از دلم بره ... من هفته دساات بذارم   دیچند ر

 یهمراه فرامرز برم شهرستان تا طلب ها
 [۲۲:۴۳ ۰۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ست ا ی و جور  نیکه د سومش ر سط  صول کنه تا ق و و و اون داره ر

 .میبرگرد یک ستیبشه و معلوم ن
وزها خ نیا فرامرز ه زن یم جیکمک من گسر در گم شده و بدون  یلیر

ج عقب افتاده با هیچاپ خونه هم  ی.... حقوق کار گر ها به  دیبر
ود تر  دینامه ام مونده و با انیپا یفکر اون هم باشم . کار ها هر چه ز
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به آرامش دلم  ازیکار ها ن نیا یانجام دادن همه  یدفاع کنم . حاج
 «داره...
جنباند ،  یداد و سر یرا دور انگشتان کلفتش تاب بحشیرضا تس حاج

 دیطول کش رینفس عم کیو سکوتش به قدر
. 
و  ریبگ ینیریباشااه بابا.... برو گل و شاا » ،تا من چهار رکعت نمازم ر

بک ساا به ساا رفتن  یخبر م یکه ب مایقد اقیتمو م کنم.... 
گار خداساات  بی.مهمون حب میر یخبر م یما هم ب یخواساات

 !«کنن ....  یکه نم رونمونیب
با گخ زیمهرانگ  اوردیتاب ن گرینبود ،د سااویانوم که همچنان دلش 

 به مالقه در دستش داد و گفت: یتاب
.....!؟ زشااته به خدا....صااف هیچ یهمه عجله برا نیبابا ا یا »

ود بر ستیکه ن یینونوا شون خبر م میریجا بگ میز کنن  یگفتن خود
 یم دایدختر خودم براش پ هی.. اصااال خبر هم نکردن چه بهتر ....! 
 «کنم همه انگشت به دهن بمونن....

خاساات  یکه بر م یگرفت و در حال شیبه زانو یحاج رضااا دساات »
و به مهرانگ  خانوم ،شد گفت: زیتاقامت ببندد ر

ستخاره ن چیحاجت ه ریخانوم ، در کار خ یمهر » . ما قبال  ستیا
و با هم زد و من نم نیا بهیدختر نج سااویگ میحرفهامون ر گم از  یر

و از ماسات م دمیمحل شان یو کسابه  یدهن اهال شن  یکه مو ر ک
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و چند ماهه که م نی... ا رونیب س یخانواده ر  ونشیو ذکر خوب میشنا
ود  رید یخواسااتگار میچرخه ،حاال که قرار بر یدهن همه م یتو و ز

 نداره ...
ستغفرالله بگو و دم ش هیهم  شما و بگ طونیا پرتش کن ب ریر  رون،یو

نه  ها گار نیا یب با  یب یخواساات با من ....فرامرز  قت رفتن هم  و
ما  یزندگ یهچل افتاد ،هم پا یهاش هم خودش تو یندونم کار

و هم لنگ کرد. پ ب شیر شد یاز غرو سردرد   داره یدیزنگ زد و گفت 
ه یول ادیکنم ب یفکر نم جا هبه ال حد یبگو پس فردا   ثیحرف و 

داره  دوسااتبهش بگو اگه  رینمونه ....! با فرزانه هم تماس بگ یباق
 .«جا باشه  نیا گهیساعت د هیبدون شوهرش تا 

شمان خندان فرهنگ برگرداند و ادامه  سشس سمت چ سرش را به 
 داد،:
و هم  ریبگ ینیریباباجان تو هم برو گل و شاا » تا من نماز عشااا ر

 ادیب شینماز مغرب و عشااا حرفش پ نیکه ب یبخونم ، خواسااتگار
 ... « رهیحتما خ
 : غر غرکنان گفت یلب رینازک کرد و ز یخانوم پشت چشم زیمهرانگ

 «!؟ ومدهیدختر که ن ی....!؟ قحطهیچ یهمه عجله برا نیآخه ا »
و یمالقه  سشس گذاشت، به سمت  یناهار خور زیم یدر دستش را ر

بلند گفت  یبود انشالله زیلبر یکه از خوش یتلفن رفت وفرهنگ با دل
 شد . یو راه
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 [۰۳:۲۲ ۱۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
خ زنان م برف گرشا  ییو غم هم از دل او .... دا دیبار ینرم وسبک چر
زان نفروشد ....! یگفت که خود را به حکم عاشق یم  ار

س مامان ستیبزرگ گالب هم  شت ،م ا گفت  یخاص خودش را دا
 تمیاست ق ابیخودش را بداند طال چون نا متیقدر و ق دیدختر با

 د ...!شو یم دایپ یابانیهر کوچه و خ یرا گوشه  جاتیدارد وگرنه بدل
دانساات چرا حرف  یحرفشااان حرف حساااب بود، و فقط نم خب

ساب به گوش دل ب صابون یفرو نم شینوایح ست مثل   یرفت ! و در
به ساامت  یدر پ یخورد افکارش پ یم زیدسااتان ل انیکه مدام از م
 گرفت! یاو را م یخورد و مدام بهانه  یم زیفرهنگ ل

سه زدن ها انیم عصا قورت داده افتاد  ونیهما ادیاش به  یذهن یپر
آمدند....  یم یخواسااتگار یکه فردا شااب به همراه خانواده اش برا

 یم خیافکارش راهم ساا یموها ونیاش داد،فکر هما ینیبه ب ینیچ
 کرد!
 یه و به لب دیکشاا یخودش را آرام کند پوف بلند یکه قدر نیا یبرا
تادو را به پشت گوشش فرس شانشیپر یداد ، موها هیتک رشیتحر زیم

برداشت ،گفت : و به سقف گشود و سر  کف هر دودستش را ر
ومایخدا» شم هام ر شکیبندم تو هم  ی.... چ که دل بنده  یجور یوا
ن از او یکیتو هسااتن نشااکنه  یات که منتظرمعجزه ها گهید یها

و همراه برف برام بفرست   «در خونمونمعجزه هات ر
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و به باال چشم ها یرا گفت و بادستان نیا ش شیر د و را بست و منتظر 
بود که زنگ خانه به صدا در آمد و  دهینفس دومش به نفس سوم نرس

و به باال گرفت با خودش  شیپلک ها یبه آن را باز کرد و ساارش را ر
 نجوا کنان گفت:

بونت برم به ا » ود نیقر من  یشه معجزه  یم یعنی!  شیفرستاد یز
 «پشت در باشه....!؟

به  کیکه خاص خودش بود در اتاقش با  شیمناجات ها انیم ضاار
 در اتاق به داخل کشاند ،گفت: یکوتاه باز شد و گرشا سرش را از ال ی
شر و .... گلمیمهمون دار رونیب ایسرت کن ب یزیچ هی یجوجه برف »

 «مهرداد اومدن.....
 ینبود ! اما مامان گل دیکش یکه انتظارش را م یهرچند معجزه ا خب

 و حالوت معجزه را داشت. ینیریاش همان ش
 .دیدرخش یشد و چشمانش از خوش شیلبها نتیز یلبخند

* 
هان  یها یُترد و خوش طعم ،پولک یها گز فاف ،سااو گردو شاا

حافظ  وانیجلد د کی، ساافره قلم کار و عطر بهار نارنج و یکنجد
مسافران تازه  ی هیبود و هد رازیشعرو ادب ش سوغات اصفهان و شهر

 .... دهیاز گرده راه رس
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 دهیپوسااتش دو ریآب ز یکه قدر یوافر به گل یخانوم با خظ گالب
 لشش یاز گز ها را گوشااه  یکیشااد  رهیزد ، خ یبودو نگاهش برق م

 گذاشت و گفت:
استراحت  یریم یمادر ... فکر کردم امشب از راه برس یخوش اومد »
 ....!« یایو فردا م یکن یم
ست گ یگل و امیرا م سوید ستش گرفت و آن را ر شت ید و  قلبش گذا

 جواب داد:
شده بود ،مخصوصاً برا » اقت ط گهی.... د سویگ یدلم براتون تنگ 
خونه،  میکه بر نیتا فردا صاابر کنم به مهرداد گفتم قبل از ا اوردمین
و بب میایب  .... « مینیبه شما ر

و به گرش سشس  ا شد و ادامه داد:ر
 یگفت برا یکن مبارک باشااه مامان گالب م فیخب داداش تعر »

و نوشت یساختمون پسند کرد هیشرکتت   «؟ یو قولنامه اش ر
 جنباند و گفت: دییبه عالمت تا یسر گرشا
و ثبت کنم م دیکار داره با یلیهنوز خ یآره ... ول »  یندلص زیشرکت ر

 ....«هم کارمند استخدام کنم  ییچند تا هیبخرم و یادار لیو وسا
شا شت بحث کار یعالقه ا گر ضور  یحس خوب انیم یندا که از ح

د که بحث را عوچ کن نیا یبرا ندازدیگرفت فاصله ب یخانواده اش م
و به مهرداد  وانیها د یسوغات انی، خم شد و از م حافظ را برداشت و ر

 :دیشد و با لبخند کنج لبش ، پرس
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اشه شما ب ی قهیسل دیبا نیحافظ ! ا وانی.. د.. قهیچه خوش سل »
 «....!؟

ستگ یطوالن یخاطر رانندگ مهردادبه شمانش از فرط خ شک یچ  خ
به ساامت باال هول داد با دو انگشاات  یرا قدر نکشیشااده بود ، ع

 چشمش را فشار داد ، جواب داد: یشست و اشاره گوشه 
ست حدس زد » صوص خانوم دکتر  یسوغات نیا ی،ول یدر و مخ ر

 «گرفتم . 
، خم  آورد رونیچادرش ب ریشد ... دستش را از ز عیلبخندش وس سویگ

 شد و کتاب را برداشت :
زشمند ی هیاستاد ... واقعا هد یوا »  ....«ممنونم  هیار

شا شت و درحال ونیزیکنترل تلو گر و بردا شه گ یپولک کیکه  یر  یو
و به مهرداد شد ، یدهانش م  :دیپرس گذاشت ر

 میدارن ... !؟ امشااب ت یا ونهیها با فوتبال م سااندهیمهرداد ،نو »
 «داره... یمن باز یمورد عالقه  یخارج
 زدو گفت: یلبخند مهرداد

وازه گل م یدونم که توپ بره تو یقدر م نیاز فوتبال هم » ه شاا یدر
 ...!«کنم  یشون م ریمن هم تشو

وشن کرد... ونیزیلبخندش به پرواز در آمد و تلو گرشا  را ر
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صت بود ، هم یگل شون به  نیکه منتظر فر س شا و مهرداد حوا که گر
گوش  خیرفت ،سر ب یسبز باز دانیسمت فوتبال و توپ گرد وسط م

 فرو برد و پچ پچ کنان گفت: سویگ
صبح با مامان گالب صحبت کردم و قرار شد فردا شب برادر خانوم  »

ش ستگار یهمراه خانواده اش برا یریم  یجور نی.... ا انیب یخوا
ستیکه پ ضع مال دا  هم از تو خوشش یلیداره و خ یخوب یبرادرش و

 ...«اومده 
شت به ب ینیچ و یاش افتاد .... حت ینیدر ست ت ینم شیها ایدر ر وان

قرار دهد ... ! چشاام از مامان بزرگ گالب  ونیخودش را کنار هما
جواب  یبودو آهسااته تر از مامان گل گریباز کردن گز د ریگرفت که در گ

 داد:
 [۰۳:۲۲ ۱۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و ی.... ول ادیخوشاام نم یریمامان ... من از برادر خانوم مشاا »  یر

سره  یحرف مامان بزرگ هم حرف صا قورت داده خ ینزدم پ  یلیع
 ...!«نچسبه 

ست شیلبها انیلبخندش را م یگل وش خ یها یبه چتر یجا داد ، د
ست گ شرد ، ز انیرا م سویحالتش برد و د ستانش ف مزمه گوش او ز رید

 کرد:
 ی هیبله حر با شااماساات خانوم دکتر .... همه که مثل همسااا »

وبرو منم با مامان گالب موافقم ،  ی.... ! ول سااتنیبه چسااب ن ییر
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سا وبرو ی هیهم سون دیبا ییر ست نم یبفهمه دختر من به آ  ادیبه د
.... 
شو  حاال و هم  ی هی.... بق میسر هم کن یشام هیهم پا حرفهامون ر
 ....« میزن یآششزخونه م یتو
ششزخانه راه نیا یگل سمت آ شا با اول یرا گفت و به  گل  نیشدو گر
هم  هم پشتش ... مهرداد یولیو ا دیکش یبلند ییمحبوبش هوار میت

شود شیاز آن که از جا شیپ سویلب گفت ،گ ریز ینیآفر فظ را حا بلند 
 دنیکوتاه آن را باز کرد و باد یدسااتانش گرفت و بعد از فاتحه ا انیم
 . دیدرخشنگاهش  اتیاب

فر ولیا حافظ شت و آ  نیناب ، که بعد از ا یشعر ها نی...! با ا نیدا
 یحال دلت خوب و خوش م اتشیهمه سااال باز هم با خواندن اب
 ترو تازه بود. شهیشد و مثل گل چهار فصل هم

 لب با خودش زمزمه کرد: ریکنان ز نجوا
سفی » شته باز آ و شود  احزان یبه کتعان غم مخور / کلبه  دیگم گ
وز  «گلستان غم مخور  یر
 یخانه سکوت را به جمع بر گرداند .... گرشا دست فونیزنگ آ یصدا

د از خانه رفت و بع فونیبرخاست به سمت آ شیبه زانو گرفت و از جا
و ست ر ش یگفتن بله د شت و قدر یگو صله  یگذا آن را از دهانش فا

و به جمع ،گفت:  داد با تعجب ر
 ....«گه به همراه خانواده شون اومدن  یحاج رضاست ، م »
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 [۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ش مهمانان و  ییو مرتب با موها کیناخوانده آمدند....البته  آب و جار

با چادر گلدارش به خانه  که شااهیخانوم برخالف هم زیکرده ،مهرانگ
ر به س یمجلس یبار چادر مشک نیکرد،ا یها رفت و آمد م هیهمسا ی

و یمیداشاات ،لباسااش هم آراسااته و رژلب مال بود .  شیلبها یهم ر
وز همراه با اخم  کیشاا شااهیمثل هم مدفرزانه بدون خساارو آ و مد ر

که چهره اش را دلخواه تر کرده بود . امافرهنگ  یو خانومانه ا فیظر
کت و شاالوار دود پدرش، خوش م یدر  کت وشاالوار   یهم رنگ 

 از لبخند داشت. یطرح شیو لبها دیدرخش
و شکل پذ زیم یر بع  ز  یمدور پر از گل ها یسبد چوب کی، ییرایمر ر

که با  ینیریشکل ش لیم*س*تط یقرمز قرار داشت ، کنارش جعبه 
وبان قرمز  سه ا یشده وکم نییتز یرنگر سوتر کا شته پ یآن  ر از آش ر
خ کرده بود . ازیداغ و پ ریکشک و س  سر

بانیپر سااوال م یها نگاه افتاده و  رتیاز تعجب و ح یا رهیدر دا ز
 یگر هیکاسه آش و رسم همسا فی.خب تکلدیچرخ یجمع م انیم

 ....!معنا داشت کیوقت فقط  یب ینیریگل و ش یمشخص بود .ول
سو دو سهم  یخانواده دو  طناب تعارف را گرفته بودند و هر کس به 

 یوقتش عذر م یاز حضور ب یکیداشت .... یاز آن بر م یخودش تکه ا
کرد. تعارف  یم فیرا رد شیکنم ها یخواهش م یگریخواساات و د
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ش سکوت افتادند و  دیکه ته ک  کش سیه کیهر دو خانواده در چاه 
 جمع حاکم شد. انیدار در م

ست یآب ییپر از گلها یبا بلوز وسیگ و داشت یبلند نیکه آ شلوار  یو ر
آمد ، کنار مامان  یهم رنگ بلوزش خوش قواره به چشاام م نیج

برداشااتن نداشاات ، نوک  بزرگ گالب نشااسااته بود و جرات ساار
شاادو کف دسااتانش هم عرق کرده  یانگشااتانش سااوزن سااوزن م

ش کیباقرارش هم که مشخص بود و  یقلب ب فیبود.....!تکل اره از ا
 کرد. یاش در دم مهاجرت م نهیس
ضاع کم یبرا اما شت عرق  یکرد.... دانه ها یفرق م یفرهنگ او در

و یبه جا ست ر سته بود و دلواپس جمالت  یشانیپ یکف د ش اش ن
 سکوت کش دار بود. نیبعد از ا
شکست ،تاب گالب سکوت را د و به پر چادرش دا یخانوم عاقبت کمر 

و یچشم از گلها رق برق ر  گرفت، گفت: زیم یپر ز
ش » ستتون درد نکنه زحمت ک سه  فی،تکل دیدید س یکا  هیاآش هم
شنگ و ا نیا تیکه معلومه،حکا یگر سته گل ق ش نید  ینیریجعبه 

و هم ب مونیپرو پ  «دیزحمت خودتون بگ یر
گاه تاد و ب رهیها در دا یفتوح ن عاقبت حاج  دیهم چرخ نیاف . و 

سرفه  ضا با  و به گالب خانوم  شیصدا یمصلحت یر صاف کرد و ر را 
 شد و گفت:
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قابل دار ن آش» ، دسااته گل و  سااتینوش جونتون دور از برکتش 
و هم بذار ینیریشاا ب لیتعج نیو ا ریامر خ یبه پا دیر مدن خبر او یو

و هم بذار سور من که ا دیر سازگار نیبه حساب قلب نا سر نا وزها   یر
فر و بره سا دیبا یمدت یبرا هندیآ یبا من گذاشاته...! فرهنگ هفته 

بار یک ساااتیمعلوم ن لب مر نیبه ا یبرگرده و اعت م من ه ضیق
ت ترسم نباشم و عاقب ی. م میخبر مزاحم شد یب نیهم یبرا ستین

و نب نیا یریبه خ  !«نمیبچه ر
 یباال انداخت و در حال یلب گفت ،ساار ریز یخانوم دور از جون گالب
وانه م ینگاه میکه ن  کرد،جواب داد: یبه سمت مهرداد ر
ومعذب نکن » قا خودتون ر  یریغافگ سااتمی.... ما به ساادیحاج آ

 .« میخونه عادت کرد نیا یخواستگار ها
را همرا آب دهانش قورت داد ، اما مهرداد آن را  شیخنده ها گرشااا

ا سرو خنده هاشان ر یهم به سخت یو گل سویفشرد و گ شیلبها انیم
 :دیگالب خانوم نگاه ها سمت او چرخ یند. و با صداسامان داد

مت مهرانگ » خد خانوم  زیواال....من  خانوم هم عرچ کردم ، 
و پ یریمشا فردا  یو ما وعده  دیکشا شیچند بار موضاوع برادرش ر

شون داد و به وز عقدکنون مهرداد و گل یی. همون آقامیشب ر ا ب یکه ر
ش و م یریخانوم م ست یاومدن ر سر د شه گم .بعض پ شما نبا ه گل 

قا اریبساا  یهم داره خونه  یخوب یمال....وضااع  هییمرد مودب و آ
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ود اصرار داشتن ز یلی... خیشرکت ساختمان ،یآنچنان نیخوب، ماش
 و دامادم بودم تا از سفر برگردن . یمن منتظر گل یول انیتر ب
سا به ست هیهرحال با هم هم سا یو تو میه  تیخوب یگیعالم هم

خدا ما  که فکر کنن  وغ یینداره  وپس یزیو چ میگفت ینکرده در  ر
پنهون کرد ش زی.لطفا مهرانگ میو شما  بگه که یریخانوم به خانوم م

 ....«دیآورد فیتشر یخواستگار یخبر از ما برا یب
تاد و سااکوت در فضااا یفتوح نیقل خورد و در زم توپ  یها اف

پا م را در  شیدمک هاخانوم مر زیزد... مهرانگ یملتهب دساات و 
 ،و حر به جانب گفت: دیکش شیحدقه تاب داد و پر چادرش را پ

 مینماز مغرب و عشا حاج رضا تصم نی. ب میشرمنده مزاحتون شد »
خدمتشااون ،  میخدمت برساا یخواسااتگار یخبر برا یگرفت تا ب

محله به ساار پساار من قساام  هی!؟  یچ یهمه عجله برا نیگفتم ا
و ببره و  خورنیم شون ر سم دختر شونه که فرهنگ من ا زو و همه آر

 «فقط لب تر کنه  هیکاف
 و اضافه کرد: دینگاهش به سمت حاج رضا چرخ سشس

و یحاج » .... میاریحرفش اما و اگر و آخه نم یتاج ساار ماساات و ر
و بلد یوگرنه ما هم رسم خواستگار  .« میر

را  ....! حرف دلش خیبه م یکیزد و  یبه نعل م یکیخانوم  زیمهرانگ
 تعارف یخاص خودش ال به ال اسااتیبودبا ساا یتیکه همان نارضااا

 داد. یلقمه کرد و به خورد گالب خانوم و خانواده اش م شیها
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شا را هر چند  یگالب خانوم ،گل یابرو ها روسیو کیمثل  اخم و گر
 مهرداد از تعجب یکرد.... اما ابرو ها رینا محسوس اما در گ

 [۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و به باال گرفت ...! ییسخنان تند انحنا نیا  ر

ضا امیپ خب سا بود . گ زیمهرانگ یتینار اه نصفه نگ سویخانوم کامالً ر
وانه  مهیو ن و چند تا گره  ریفرهنگ شااد که چشاامانش به ز یاش ر
 . دمشت کنارش قرار گرفته بو شیلم داده و دست ها شیابرو ها انیم

فس و ن دیاش کش یخلوت جو گندم مهین یبه موها یرضا دست حاج
بازدم شیها با دم و  با جمالت ن ضیتعو ریعم یرا  دار  شیکرد ،

ضاع قدر زیمهرانگ شده بود !  یخانوم َرفع و ُرجوع کردن او مشکل 
ه فرزان یبار با صدا نیجمع لنگر انداخت و ا انیم یسکوت کش دار

ه سمت ب ینگاه میو سشس ن تخم سکوت شکس چیپر پ یساقه ها
 پدرش انداخت ، گفت:

ضا .... من  یبا اجازه  » ست که با هیحاج ر عرچ  دیچند کلمه ه
 «کنم...
ست پ سشس و م شید ست فرهنگ ر ستان ظر انیبرد و د  و فید

 افراشته ، گفت: یگرفت و با گردن کشیبار
 یهفته  سه یبابت جمعه  یمعذرت خواه هیمن  زیقبل از هر چ »
مراساام  یمحترم گالب خانوم بدهکارم .... تو یبه خانواده  شیپ

قا جون فرصاات نشااد تا رسااما معذرت  یفخار و گل یعقد کنون آ
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و بخواه قتشیکنم . حق یخواه  هی یآش نذر یقرار بود به بهانه  دیر
ش یمیصم یدورهم شته با و  تخیبهم ر زیک دفعه همه چی یول میدا
وحم ازشون ب ییراز ها  «خبر بود ....  یبر مال شد که من هم ر
 یانگشتان بزرگ فرهنگ جا داد و بعد از تامل انیانگشتانش را م فرزانه
 نفس ادامه داد: کیبه قدر 

به خاطر خود خواه یمن خواهر خود خواه »  یها یهسااتم ... 
شم عالقه ا یم نکهیخودم با وجود ا ستم دادا شوهرم  یدون به خواهر 

صرار به ا مهناز شتم . مدام ازش تعر نینداره اما باز ا صلت دا  یم فیو
کردم تا  یبا خودم همراهش م یخونوادگ یها یمهمون یکردم و تو

و  نیا یبه جا یلچشاام فرهنگ باشااه . و یجلو که دل فرهنگ ر
و برد .... جور مادرم ر نه دل  مادرم د یقاپ بز دختر  یحت گهیکه 

و نم لیخوب فام یها  .دید یر
صرار ها هالبت ست که مهناز  یبود ،چون م لیشوهرم هم دخ یا دون

و به خاطر اون رد م کنه  یبه فرهنگ عالقه داره و خواسااتگار هاش ر
داره  یاهیس یدونستم که مهناز چه کارنامه  یبه خدا قسم نم ی.... ول
بون ها نم چیوگرنه ه سر ز و  سم مهناز و فرهنگ ر انداختم .  یوقت ا

» 
و رفته بود و صاادا یبیدر سااکوت غر جمع ساااعت  کیت کیت یر

 بود . رهیشد و نگاه ها به دهان فرزانه خ یم دهیشن یوارید
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و خ » شم ر اون چه  یحاال اومدم تا همه  یکردم ول تیاذ یلیمن دادا
و درست کنم . برادر خانوم مش و  ونیهما یریکه خراب کردم ر خان ر

سم ا یدور را دور م مهندس موقر و  هیخان  ونیهما تهیواقع هی نیشنا
شنام و پولداره ،که خونه  ش یخو داره .... و  یآن چنان نیخوب و ما

ن بده گبرادر من فره خاطر  به  یهنگفت یبه  که داداش فرامرزم 
ض نیشوهرم داره ا وز ها در م ش یاس ... حت قهیر هم نداره و  نیما

و با وم د یطبقه  یچهل متر تییسااو هی یببره تو دیعروسااش ر
نه  خانواده براش  هیمرده واقع هیداداش من  ی....ول یپدر یخو که 

سرش م که من و  یزیشه ... چ یحرمت داره و احترام به پدر و مادر 
 . مینکرد تیوقت رعا چیداداشم فرامرز ه

هم نداره ...! با  نیشااهر نداره ، ماشاا یباال یخونه آن چنان فرهنگ
ضاع مال نیا انواده خ یبراداداش بزرگم  یفکر یکه که به خاطر ب یاو
همه  ی... ول رهیتونه بگ یهم نم یآن چنان یعروساا یاومده حت شیپ
ست و من  نیا شت کار نیقیها گذرا شم با پ  دهنیکه داره آ یدارم دادا

شان ی شه ... و از همه مهم تر ا یدرخ و  سویکه گ نیدر انتظار جون ر
 شاریحساب و کتاب ها ع ادیدل که وسط ب یخواد .... پا یم یلیخ

 ...«کنه  یفرق م
ا جمله و ت دیکش یقینفس عم دیجمله اش که رس یجا نیبه ا فرزانه
سامان یبعد یها سرو  شد و ادامه  یاش را  و به گالب خانوم  دهد ، ر
 داد:
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به خاطر ب » کار کردن ن گهیکه داره د یماریپدرم  به   و سااتیقادر 
پ اخانواده اس ، انتشارات و چ کیکه پسر کوچ نیفرهنگ با وجود ا

و م ج اونها با ا یخونه ر . گالب  شونهیچرخونه و بعد از ازدواج هم خر
سرد شما که  ش یو گرم یخانوم  و چ وزگار ر ه که ب یمرد د،یبگ دیدیر
مادر  و  پدر ت ،خاطر  به آب و آ و  نه ، ارزش  یم شیبرادرش خودش ر ز

و نداره ؟حت ستگار یاگه ب یفکر کردن ر شه؟ حت یخبر خوا  یاومده با
 نیهمچ دیدون یاگه دسااتش تنگ باشااه ...! ؟ شااما بهتر از من م

 ستهیا یباشه مردونه پاشون م ونیزن و بچه اش در م یپا یوقت یمرد
وزگارمردونه مراقبشون چیپ یو تو  ... « هو خم ر
نفس دساات فرهنگ را رها  کیکوتاه به قدر عمر  یبعد ازتامل فرزانه

 ب کرد ، گفت:اش را در هم قال دهیکرد و انگشتان کش
ش یها یپر حرف » و ببخ نده پراک یلیدونم جمالتم خ ی... م دیمن ر

داداشم  یخوشبخت یتونستم برا یبود که م یحداقل کار نیا یبود ول
 .«انجام بدم 

 بلندش یکوب کرده بود ... ! گرشاا پا خیفرزانه همه را م یغرا نطر
و فر یرا ر همه شجاعت و صراحت  نیجانانه به ا ینیهم سوار کرد و آ

با د گاهش م نیتحساا دیکالم گفت و  مات و  ین کرد ... فرهنگ 
خانوم و  زیفرزانه شااده بود ... مهرانگ دیجد یچهره  نیمبهوت ا

شان  وز ضا هم حال و ر شت ! گالب  یکم دستحاج ر از فرهنگ ندا
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و به گل و رهیشااد که نگاه خ یخانوم ر  فرزانه بود . عاقبت یاش به ر
 ت:کوتاه ، گف یو بعد از تامل دیکش شیرا دور لبها سر انگشتانش

 سخن گنیراسته که م »
 [۰۸:۲۵ ۱۳.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

که  یری... رحمت به اون شاا ندیالجرم بر دل نشاا دیاز دل بر آ چون
و که  رزنی!منه پ یدختر ...! پشاات برادرت خوب در اومد یخورد ر

 هیباشااه تا ما بزرگتر ها  یراضاا هم ی... اگه دخترم گل یمجاب کرد
شاد برن تو نیو ا سویگ میکن یبا هم م یاختالط شم  هیتاق ا یشاخ 
و وا بکنن  زننبا هم حرف ب قهیچند دق  ....«سنگ هاشون ر

سر فرو افتاده  یگل شتان سویگ ینگاهش را از  دام که در هم م یو انگ
 خورد گرفت ، جواب داد: یتاب م

 ....« رهیما هم دست شماست .... ان شاء الله که خ یاجازه  »
ت رف یچند گام جلو تر از فرهنگ به ساامت اتاقش م یوقت سااویگ

 ....! دیشن یتاالپ و تولوپ قلبش را به وضوح م
**** 

 [۲۲:۰۱ ۱۴.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 داشتند ..... یبیعج یدو حال و هوا هر
بود و  هدیکه به آساامان نرفته به اسااتجابت رساا ییناباور از دعا یکی
بال م ینیب ریکه ز یاساای یم*س*ت بو یگرید بال   زد و یاش 

 کرد...! یم*س*ت و مدهوشش م
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شتاق ب سکوت ود جانیبود و ه یشان جار نیزنده و م  یمثل ر
ودیچرخ یوجودشااان م یخروشااان در رگ و پ لبه تخت  ی. هردو ر

و م رینشسته و جمالت رادر ذهنشان ز  کردند. یو ر
شان خال ییایدو دن هر شتند و ذهن سنگ یحرف دا  ینیاز کلمات بود ! 

شد تا  ریرا به ز سویگ یخجالت پلک ها ضطراب باعث  انداخت و ا
 انگشتانش را در هم قالب کند.

داد ،و با لذت به  یفرهنگ خونساارد نگاهش را به اطراف چرخ اما
و دهیتماشا نشست ،چندجلد کتاب چ آن  یو کم ریتحر زیم یشده ر

.پرده واریه دسبز تکه ب یکوله پشت کیرنگ ،  یسو ترش لپ تاب صورت
رد ز یکه پر از گلها یسبز رنگ میضخ یا  و درشت بود ،آنچنان که ریز

و یرد پا ییگو  یدل پرده به جا مانده باشااد....!وکتابخانه ا یبهار ر
 .اندک از در قرار داشت .. یکه با فاصله ا یمملو از کتاب وتخت یچوب
زو بعد تاق که آر و دنشید یاز ا  یرا داشاات ، نگاه مشااتاقش را به ر

خوش حالتش مثل  یها یصورت دلخواه او به گردش در آورد ،چتر
سمت یمخمل یپرده ا شم وابرو یشانیاز پ یق شان یو چ ده نابش را پو

 یبرد و آن را نرم پس م یخواساات دساات م یبود و چقدر دلش م
ش یقیفس عمزد.ن سته  دیک ش دلش یتا خوا س نیته ن شس شود، 
 برد وآهسته پچ پچ کرد: شیسرش را پ یقدر
ستگار نیتو ،ا یستگیدونم شا یخوام م یمعذرت م 》 له عج یخوا
که تمام  یدختر متیدونم قدر و ق ی... م سااتیو شااتاب زدن ن یا
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و و با اون قدم م اهامیر که  مدیشن یوقت یهاست ،ول نیازا شیزدم ب یر
شته تمام افکارم مثل دونه ها شیپا پ ونیهما سب یگذا که پا ه  یحیت
و به هما ختیشه به هم ر یم ستنم  یم ونی. هر چند جوابت ر دون
و ینم ی،ول ست ر ستم د ش یتون ست بذارم وفقط بن شا....! ت نمید ما
 یکردم تا قرار دل ب یم یکار دیبهت مبتال شاادم، با یبدجور سااویگ

 《شد. یقرارم م
س یصدا شگر او هنرمندانه مثل نت خوش مو سبک  یقینواز نرم و 

 باال کشاند و مژه یرا به نرم شیداد .... پلک ها یاحساسش را نوازش م
سا ملیر یها شد. دلش  ی هیخورده اش  شمان خوش حالتش  چ
و م یحرف م ایدن ایخواست دن یم بو》گفت :  یزد و و مثل برز  نقر

راحت باشااه  الی...؟خ یهساات یاو فرهنگ و ادبت برم، دلواپس چ
 《...نهیکنار اسمش بنش یگریاز تو اسم مرد د ریمحاله غ
ذاشت دلش گ یناگفته اش را گوشه  یوحرف ها  دیکش یقیعم نفس

شده  زیسر ر یبرد و با سر انگشتان طره مو شیآن دست پ یو به جا
و  :دینرم ومشتاق پرس یاو را پس زد ، کوتاه ول یشانیپ یر
 《....!؟یر الغر شدقد نی...چرا ایخوب》

و یچکیپ لبخند چشاامانش خندان شااد،  دیصااورتش دو یشااد و ر
از  یعاشااقانه بود حرف یدلواپساا نیتر نیریشاا نیهم .....ا شیولبها

بان ب یزد ول یدوست داشتن نم بان یبا ز اشتن از دوست د ایدن کی یز
ون جانیکه به ه نیا یگفت . برا یم اش غلبه کند کف دسش را  یدر
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و اش امتداد دادو بعد از نفس  چانهگذاشاات و آن را تا شااشااشیته ر یر
 گفت: ،یقیعم
و یتمام خستگ 》 شته م یها از ر شم بردا لحن  نیبا ا یشه وقت یدو
س یم زو م یخوب یپر لحن نوازش وار تا  نیکاش ا یکنم که ا ی.....و آر

زو م  نیخوام صاااحب ا یکنم و از خدا م یابد کنار من باشااه .... آر
بون  یصدا و با تمام مشکالتم بشذمهر  ی..... مردرهیمن خود خواه ر

و که  ش یمتر چهل تییسو هیر و هم به خاطر بده نشیداره وما  یر
ندگ با ندهیخودش و همساار آ یبرادرش فروخته وعالوه بر ز  دیاش 

شارات و چاپ خونه بگردونه ....و  و از همون انت ج پدر و مادرش ر خر
س هیتونه  ینم یدر حال حاضر حت ختر د یبرا یدرست و حساب یعرو

 《... رهیدلخواهش بگ
دم  و دیکشاا یقینفس عم دیجمله اش که رساا یجا نیبه ا فرهنگ

و تاق برداشاات و ر به جا کرد و نگاهش رااز کنج ا بازدمش را جا   یو
 نشاند و گفت: سویگ
زو م 》 سمون ب یکنم معجزه ا یآر ست ها ادیاز آ سهم د  یخال یو 

 《من بشه ...
و یتمی.... ر دیتش یان مام یقلبش ب سااویگ خط  یخوش آهنگ که ر

 یجمله ها انیشااد. پرواز کنان به م یم نییباال و پا یممتد عاشااق
 او آمد و نرم پچ پچ وار ، گفت: یقطار شده 

زو کنه ..... یم یمعجزه سهم دل 》  《شه که از ته ته دل آر
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وح لط نیکنار ا فرهنگ داشاات، حس  یحس ساابک فشیدختر و ر
و چکیمثل پ دیباخت و ام یرنگ م شیها یپرواز .... خستگ پود  تار
 پوشاند. یرا م شیها یدینا ام واریگرفت و د یوجودش را م

دا پ یگفتنش مجال یداشااتند، اما برا یدو هزار هزار حرف ناگفتن هر
 کیکه  یکوتاه باز شااد و گرشااا در حال یتقه ا ینکردند، در با صاادا

و ستش ر ستگ ید شاند با لحن  ی رهید سرش را به داخل ک در بود 
 آن بود ،گفت: یهم چاشن یکه لبخند یبامزه ا
بچه ها ... وقتتون تموم شااد بزرگ تر ها منتظرتون هسااتن  》
.....》 

سم تمام ا سویو گ فرهنگ سم ها  نیهرچند به ر  ینیچن نیا یمرا
هر دو مثل پر ساابک و  ینزده بودند ،ول شااانیاز خواسااته ها یحرف

 .دیدرخش یم دینگاهشان مثل خورش
 [۰۱:۳۰ ۱۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سان نمود اول  نیا تیدلش حکا یو هوا حال شر آ شعر بود که ع
 افتاد مشکل ها ..... یول
شااد و  یاز هفت خوان رسااتم رد م دیبا سااویبه دساات آوردن گ یبرا

ز یبه پا م یکفش آهن ز دانیبه م دویپوشاا یم مکرد ،لباس ر  یار مکار
 رفت ....!

و که هم یرزنیخوانش هم گالب خانوم بود پ نیاول  ی شااهیخوش ر
و ینمک یخدا لبخند و یروزهایلبش بود و چارقد ف یر سارش و  یر
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 یلباسااش.... ودر مراساام خواسااتگار ی قهیهم َپر  یساانجاق قفل
 ونی، هما یریبرادر خانوم مشاا یمودبانه گفت: خواسااتگار یلیخ

پا بر جاساات خ ند  یهم نم یتو فو یفور یلیخان هم چنان  توا
 جواب بدهند....

و به خان دیچیبود که جمالتش را در لفافه پ یخوان گل نیدوم واده و ر
 خوش یخانواده  نیا یکه برا یها گفت:با تمام احترام یفتوح ی

 ار امراگر آن ک یعجله کرد ،حت دینبا یکار چیدره ینام محله قائلم ول
 باشد. ریخ

شا بود دا نیسوم  سویگ یخوش چهره وخوش قد و باال ییخوان گر
ر دخت یتیشااکسااتن و گ یساارو دساات م شیکه دختران محل برا

قا لیاسماع  یبهانه وقت و ب یبقال هم جزو آنها بود و با بهانه و ب یآ
به د قت  خانوم م دنیو با د یگالب  فت و   لهیگرشااا قرو قنب دنیر

و م شیها شم یرا ر شه چ ص مه یکرد و گو شا ن  شد ! ینم بشیاز گر
سنج یمرد ست ریز رتیکه کنار غ یموقرو نکته  ص یپو ب به اش از تع

شت  یدور بود و با تمام احترام و عالقه ا ضا دا که به فرهنگ و حاج ر
به مذاقش خوش  یخانوم در مراساام خواسااتگار زی،اما رفتار مهرانگ

 بود. دهیم عقو با خواهرش در عجله نکردن ه امدهین
تار دیخوان عضااو جد نیچهارم که   خیخانواده مهرداد فخار بود 
ضو س یبه دو هفته هم نم تشیع  یمحسوب م ینخود یو قدر دیر
ا محترمانه و ب یلیکه خ یخوش قلم و خوش فکر ی سندهیشد، نو
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ستگار یجمالت سم خوا م به ک سویاز گ فیضمن تعر یبه جا در مرا
شاره کرد . ا وشنکه افر  نیسن و سال بودنش ا و شیپ ندهیاز آ یر  یر

ست وجوان ها نبا صم دیاو ش دیو با رندیبگ میعجوالنه ت ان به خود
 فرصت بدهند . یقدر

بد مال خوان بازار چاپ و ب یپنجم هم اوضاااع   رونیاش بود .رکود 
سبد خر ضفرامرز به خسرو  یمردم ...! بده دیافتادن کتاب از  اع که او

ته مخالفت  یاقتصاااد عاع قرار داده بود. الب ها را هم تحت شاا آن
د که ش یدو خوان محسوب م ییهم به تنها سویخانوم با گ زیمهرانگ

 یداد و م یبه گردنش م یکرد و قر یم کیمتصاال پشاات چشاام بار
که  سیهم ن یدخترشااون همچون آش دهن سااوز» گفت :   ،

 یم دایها.....دختر برات پ مادر یطاقچه باال گذاشااتن! غصااه نخور
فتاب ....، یکنم مثل پنجه   «آ

وزگار وز بعد گالب خانوم در جواب  یوقت ر بر ساارش آوار شااد که دو ر
خت ساا یلینه خ کیخانوم  زیمهرانگ یتلفن نه ت ما  ی نهیمحتر
 ها گذاشت! یفتوح
باق یجا البته نه درشاات و محکم هم به  کیبود که  یشااکرش 
و  یتلفن یاش به گفتگو ها یکردند...و تمام دلخوشاا هیهد ونیهما

شن اتاق گ یگاه و ب یها امکیپ و شان و چراغ ر بود، امادو  سویگاه
 یشااد و خانواده  دیهم نا ام دشیام نیا یهفته بعد از خواسااتگار

ر دار به کوچه د یتابستان جمعهصبح  کیگالب خانوم همان طور که 
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و بند یس*تانسرد زم* یصبح جمعه  کیآمده بودند،   شانلیهم بار
 بود نقل مکان کردند... دهیکه گرشا خر یرا جمع کردند و به خانه ا

رفتند تمام  یم یصاادا به کوچه دردار آمدند، اما وقت یها ب درخشااان
هال قه شااان صااف کشاا یکوچه برا یا ر دخت یتیگ یدند،حتیبدر

 سویکرد.گ یبقال هم آمد و با حسرت رفتن گرشا را تماشا م لیاسماع
شت و وقت رفتن  یاز کوچه در دار رفت اما دلش رابرا فرهنگ جا گذا

راهش شد که کوتاه در چند کلمه نوشته بود  یفرهنگ بدرقه  امکیپ
 «باش..... یکه با خودت برد یمواظب دل: » 
ش بعد سباب ک ش سویگ یاز ا وز خو شت و به حرمت  یهم حال و ر ندا

 گفت : یمامان بزرگ گالبش که م
خانوم  زیمهرانگ یدی، ند یخودش عاقل باشااه! نخود چ دیآدم با »

نا بازم  هیچطور کلفت و ک و بخواد  گه فرهنگ تو ر بارمون کرد...!؟ ا
 «بار درست و درمون.. نیا یول یخواستگار ادیم

شت ،عل خب ساب جواب ندا  چیاش ه یباطن لیرغم م یحرف ح
 یپر حرف یآنها شااد ، سااکوت به جا یخواسااته  مینگفت و تساال

در درس و کتاب غرق  ینشااساات و خودش را به شااکل افراط شیها
و لوکس شااان بادو اتاق خواب بزرگ و  کیشاا یخانه  یکرد. حت

و شهر آغوش باز کرده بود ، نت شیدلبازش که پنجره ها ز دل ا وانستر
ند و دلش در هوا شیها یتنگ چه در دار و دو قو یکم ک  یآهن یکو

و  زد.. یفرهنگ پر و بال م یدر خانه  ینشسته ر
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 چیه یسرو ساکت و درس خوان دانشگاه که برا ،یسال اول یدانشجو
سر ج نم یپ شوه خر سال باال یع شه  ییکرد مورد توجه  ها بود وگو
رد و تشل ، گ یداد و تنها دوستش دختر یهم به آنها نشان نم یچشم

و  بیقنلبه بود به نام نگار که صااورت گرد و بانمکش با چشاامان اور
و گوشش  سر یداشت .البته قدر ینیدلنش یهم خوان شیقلوه ا یلبها
 ینیب دنیبود که به وقت خند نیا بشیو عادت عج دیجنب یهم م

صدا یاش را با دو انگشت م به  هیشب یزیچ شیخنده ها یگرفت و 
وشن شدن ، م نیِپت ِپت ماش ده عاشر خن سویشد....! گ یهنگام ر

 تهداشاات که  یدختر خوش خنده حس خوب نیاو بود ،کنار ا یها
وز ها با او تا مس «یکور نش یاله» شیناسزا  یاه مهمر یریبود ، و اکثر ر
 شد.
وز ها یهوا  ماه و سوز هوا که با غر ید یانیپا یر
 [۰۱:۳۰ ۱۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ش وب ست ها یم یشتریپر و بال ب دیخور شد د را  شیگرفت باعث 

ه نگار ک یپت پت یخنده ها یپالتو فرو ببرد و صاادا بیداخل ج
و یمساار روسیو کیمثل  لبش نشاااند و ساارش به  یبودلبخند ر

شت ببن دیسمت او چرخ  دیندخ یاش را گرفته بودو م یکه با دو انگ
 گفت: د،یکه به انتها رس شیخنده ها ی.وقت
شم اگه دا سویگ » و ب شتیخوش ت ییگفته با تا  دیااومد دنبالت ،من ر

 «وقت الزمتون شد....! هیما  یآدرس خونه  دیها شا یدر خونه برسون
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شدن دا یآمد به جا یبدش نم خب سوار  شا با  ییاتوب*و*س  گر
 یر مبه خانه ب یدیل کیآمد تا مثل  یتازه اش به دنبالش م نیماشاا

 نیساارد همراه دود اگزوز ماشا یو هوا دیکشاا یقیگشاات .نفس عم
و ریندش را خورد دساات زشااد. لبخ شیها هیهامهمان ر او  یباز

 جواب داد: وداد  یشتریشتاب ب شیانداخت و به قدم ها
و نده ..اون ساافت تر از ا ییدا دیبه دلت وعده و وع »  نیگرشااا ر

کم عجله کن اتوب*و*س  هیحرفها  نیا یحرفهاساات..و به جا
 .«میسرما معطل بش نیا یتو دیساعت با میحرکت کنه ،ن

داشاات ساارش داخل  یرا بلند بر م شیکه قدم ها یدر حال سااشس
ت و کوف یخودش م یساارو کله  یرا که تو لشیبرد تا موبا فشیک
م آشانا قد یساالم یکند و با صادا دایشاد را پ یزنگش قطع نم یدم
شت و فرهنگ را مقابلش د ستادیا شیها بردا سر  دیو قلبش هم .... 

ر تر و دلخواه تاش پهن  ارهخوش قو یمشک یدر پالتو شیکه شانه ها
محو  یو لبخند دیدرخشاا یهم م یکیشااد، نگاهش در تار یم دهید

و شاره اش را ر شت ا ن تلف یصفحه  یکنج لبش بود .فرهنگ انگ
هم  سااویزنگ تلفن همراه گ یدر پ یپ یهمراهش گذاشاات و صاادا

 ساکت شد.
به قدر چند نفس در هم غرق شدند و فرهنگ  دیکوتاه شا یدم هردو
ود تر از گ یلیخ که  یدختر یبه احترام برا یبه خودش آمد و سر سویز

 ت:،گف دیچرخ سویهمراه او بود خم کرد وسشس نگاهش به سمت گ
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 یتون آقا ییخانواده خوبند ...دا ریخانوم درخشااان شاابتون به خ »
 «چطورن..؟ یسرمد
از  بلند تر شااشیمشااتاقش را در صااورت او به گردش در آورد ته ر نگاه
 یوپرواز به س یخسته ... قبلش برا یهم قدر شیود و صداب شهیهم

 پاسخ داد ، گفت: یکرد سالمش را به نرم یاو دل دل م
خانوم ،  زی؟ مهرانگ دیممنونم شاما خوب ر،یشاب شاما هم به خ »

 «فرزانه جون حاج رضا چطورن ....!؟
نگ ند نرم فره و یلبخ ها یر تاه جواب داد: شیلب مد و کو »  کش آ

 ....«رسوننیممنونم ، سالم م
 کرد . یبه رسم ادب فرهنگ را به نگار معرف سویگ
قا شونینگار جون ا »  «ما هستن.  یاز دوستان خانوادگ یفتوح یآ

برق چشاامان آن دو در رفت و آمد بود و عاقبت  نینگاهش ب نگار
وانه  یسلقمه ا اوردیتاب ن گوش  خیو سرش را بکرد  سویگ یپهلو یر

سع  یراب شیکرد آهسته پچ پچ کند اما باز هم جمله ها یاو فرو برد و 
 فرهنگ مفهوم بود .

من لفظ قلم حرف نزن ... برق  ی.... ! واسااه  یکور نشاا یاله »
و چراغون نیچشمات ا سرها سیخود ن یکرد ب یجا ر شگ یبه پ اه دان
 ..!«ییخوش قد و باال یعجب بچه مثبت گوگول یدیمحل نم
 شیرا پشت حصار لبها شیو خنده ها دیاو را شن یپچ پچ ها فرهنگ

سمت خ وب کیپر تراف شهیهم ابانیپنهان کرد و نگاهش را به   یرور
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و به گ کیبه عمر  یدانشااگاه کشاااند و بعد از تامل شااد و  وسااینفس ر
 گفت:

ض » شان ، عر شتم . م یخانوم درخ  هقیتونم چند دق یخدمتتون دا
و بگ  «.....!؟رمیوقتتون ر

و یخنده ها نگار صدا یلبش را که م یر ش یرفت به   نیِپت ِپت ما
را  سااویگ یشااود ،جمع کرد ... باال فاصااله خم شااد و گونه  لیتبد

 ، گفت: دیب*و*س
 «.... نمتیب یجون .... من رفتم اتوب*و*س اومد ، فردا م سویگ »

از آن جدا و به ساامت  یهول هول یرا گفت با خدا حافظ نیا نگار
 شد ... یبود راه ستادهیا ستگاهیکه در ا یاتوب*و*س

سمت گ فرهنگ سرش به  ه و چشمانش ب دیچرخ سویبا رفتن نگار 
قا  سویپرِ نگاه گ شست ... باز هم در خلوت خانوم و آ اول جمله  ین

شان محو م شان به پرواز در م یها شقانه ها آمد ... نگاه  یشد و عا
سکوت شان در  شتاق و یم  ییصورت هم به گردش درآمد گو یدلخواه ر

عد از  به آب رساا یعطش طوالن کیب باشااند و عاقبت  دهیهر دو 
سرش را  یچند هفته ا یدور نیاز ا جانشیفرهنگ به ه غلبه کرد و 

 صورتش زمزمه کرد: کینزد ییبرد و جا شینرم پ
د / ناز چشم تو به قدر مزه بر هم مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرو »
ا هم اون جا ب نیماش یتو میبر ایکمند هوا سرده ... ب سوی.... گ یزدن

 ....«زنم  یحرف م
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نگاه متعجبش به  یکه هم چنان م*س*ت شااعر بود به آن سااویگ
 :دیو کوتاه پرس دیسمت او چرخ

 «... !؟یدیخر نیماش»
شه  فرهنگ ست یگو او را با خود همراه  که یاو را گرفت و در حال نیآ

و یکرد، لبخند  یم  لبش نشاند و جواب داد: یر
حرف ها مال قصاه هاسات که  نیکجا بود دختر ...!؟ ا نمیماشا »

ضع مال یدفعه به شکل معجزه وار هیمرد قصه  ه و ش یتوپ م شیو
 «شه ...  یسوار م ینیالمبورگ
کرد ادامه  یهماهنگ م سااویبلندش را با گ یقدم ها یدرحال سااشس

 داد:
و قرچ گرفتم ....  نیماش » و ر  «برز
 پروا از ته ته دلش .... یبه پرواز در آمد بلند و ب شیخنده ها سویگ
قا »  یرسه دار یکه به دستت م ییاز رمان ها یناشر معلومه دل پر یآ

 ....!«ها 
 .دزیاو پر پر م یناز خنده ها یو فرهنگ دلش برا دیخند یم سویگ

**** 
 [۲۱:۵۲ ۱۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

شد .... ه نیمخمل نرم ب کیمثل  سکوت کدام  چیشان حائل 
س یحرف نم وبرو بود و حجم و شان به ر ش یعیزدند و نگاه  نیاز ما

 شدند ... یکه از کنار شان رد م ییها
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وشن فضا کیفرهنگ در تار نیسکوت دلنش نیا انیم  نیماش یو ر
شااکل  یجعبه قلب کی نیخم شااد و از داخل داشاابرد ماشاا یقدر
وبان یرنگ یها زیآورد که پر بود از اساامارت رونیب  ونیبه شااکل پاپ یو ر

 که به دور کمرش حلقه زده بود ....
و زیاساامات ی جعبه  یگذاشاات و با همان صاادا سااویگ یپا یها را ر

 اش گفت: یشگینوازش گر هم
شکالت بگ یم » ستم برات  سمار یوقت یول... رمیخوا شمم به ا  زیتچ
 هیتو به خاطرم اومد که هرکدوم  یرنگ یافتاد، خنده ها یرنگ یها
رد و گاه یوقت ها سبزه و گاه ی.... بعض هیرنگ   یهم نارنج یاوقات ز
»... 
شم از خنده ها دیخند سویگ ش یو فرهنگ چ او گرفت و در  نیدلن

وبرو خ یحال  شده بود ... ادامه داد: رهیکه به ر
 .« هیمثل حاال که خنده هات قرمز و گل گل »

سراز دلش شوق هر ییافتاد از همان ها یریدر   نییبه پا یکه دلت از 
بازهم مصرانه ا زدیر یم  کند .... یراطلب م نیریش اقیاشت نیو

و یدست وبان قرمز و پا ینرم ر برداشت و با صد دیآن کش ونییر  ییا، سر
 ،گفت: ینرم و مخمل

عاده اس ، ا هیهد نیممنونم ا » ها نیفوق ال و  یرنگ یکوچولو  ر
و به خاطرات خوش بچگ شااهیدوساات دارم. هم یلیخ هام  یمن ر
 ...«بره ... و حاال بازم برام خاطره درست کرد  یم
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ش فرهنگ ستش دو ریز یحس خو   نوش جونت» کوتاه گفت: دیپو
» ... 

ش یقینفس عم سشس شود و در  اسیتا عطر  دیک شامش  مهمان م
وبرو بود اضافه کرد:که نگ یحال  اهش همچنان به ر
ست ن یم »  یلیخ یلو امیب دنتیبه د یکه پس و پنهون ستیدونم در

قدر ریاخ یچند هفته  نیدل تنگت بودم ... ا  یکارها ریدرگ یبه 
وز د یکیدفاع که  ینامه و جلسه  انیپا ودم که شه ب یبرگزار م گهیدو ر
شد بهت تلفن بزنم ..کار ها یحت شارات و چ یفرصت ن اپ دفتر انت

و بهش اضافه   ... « کنخونه ر
ت خواس یکرد ... دلش م یم یاو هم عاشق ینفس ها یبا صدا سویگ
 تیبگذار با نفس ها دیاو سااه نقطه بگذرد و بگو یجمله ها انیپا

رخ او  میفرهنگ نگاهش را از ن یکنم . با صاادا میعشاار را ترساا
ل زد ، گفت: وبرو ز  برداشت و بازهم به ر

قاب مهندس اگه دعوتم کن »   مایدفاعت حتما م یجلسااه  یبرا یآ
»... 

و فرهنگ وا نیفرمان ماش یدستش را ر ،  داد هیگذ اشت ، به کمرش ز
سمت او چرخ یقدر ش دیبه  جواب  شیابرو ها انیم ینیریو با اخم 
 داد:
و عفو کن  نیلطفا ا یباعث افتخاره ...ول »  ...«بار من ر
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شد خ سویگ و یرا اخم ها نیهم دلخور ... ا یلیدلخور  سته ر ش  ین
شان م ا شد ....و ب دهیباره دزد کیکه از او به  یداد و نگاه یصورتش ن

 ها لبخند پر زده اش برگشت: یکیهمان نزد ییفرهنگ جا یصدا
 یدفاع باش یجلسه  یدلخور نشو ... به من حر بده که نخوام تو »

سم پ یای...!تو اگه ب ستم پ هریتو م یمن تمام حوا شته کالم از د ر و ر
ه از دون هی یشااه و حت یرشااته بودم پنبه م یو اون وقت هرچ زنهیم

و هم نم یسوال ها  «تونم جواب بدم. یاستاد ها ر
شدن دلش هم یبرا خب س یبود .با آن م یجمله کاف نینرم  ت توان

سمت او چرخ انیرا م نشیریپرواز هم بکند! لب ز شرد،به   دیدندان ف
وشاان فضااا کیدر تار که یبا چشاامان  دیدرخشاا یم نیماشاا یو ر

 داد . هیبه او هد یلبخند
و همراهت م یول امیپس من خودم نم »  «فرستم...! یدعا هام ر

سمت د نیا یبرا سشس سر بحث را به  ص گریکه  شاند ، باالفا له بک
 ،گفت: دیکه ته ذهنش جا مانده بود را پرس یحرف
کنه ... ؟ راستش مامانم با فرزانه جون  یکار م یمهناز چطوره ... چ »

و به قول مامان  یعادت نداره حرف ها یدر ارتباطه ول دوسااتاش ر
و زهیبزرگ گالبم بر  ....« یدور یر

و فرهنگ و کی ینگاهش ر درختان ساارما زده و  یخط ممتد به ر
 برگ و بار ثابت شد ، جواب داد: یب
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، بعد از اون آبرو  دمیشاان یکه خبر دارم و از مامان مهر ییتا اون جا »
وز جمعه ،گو یزیر سردگ ایر وح یاف ساعد  یگرفته وچندان حال ر  یم

و نگران م یزینداره ... چ خساروسات ...  یکنه رفتار خنث یکه من ر
نه خوب برخورد م یادیز ییجورا هی یدون یم با فرزا به ... !  نه ک یخو

ماد... ! شااده  بده یبخشاا یخانواده حت ینمونه  دا و  یاز  فرامرز ر
ه دونم ت یگرده و نم یو آهسااته تر هم برم رهی... !آهسااته م دیبخشاا

 «گذره...!؟ یم یذهنش چ
 : دیدو شیجمله ها انیبه م سویگ
شا ستیکه بد ن نیا » سنگ خورده...!؟ م دی...!   خواد یسرش به 

 «جبران کنه...!؟
 گفت: یباال انداخت و نوچ محکم یسر فرهنگ

له ...!  هیاون هم  رییهمه تغ نینچ... ا »  یکار م یجا هیدفعه محا
وز پ یجا رونیلنگه و ح  یآگاه یاز اداره  شیلنگش موندم .... چند ر

سرگرد ستن .... همون  باره خوا و دو  رایسم یبود که پرونده  یمن ر
شه ،م یشاکر ست سم یتلفن نیگفت آخر ید خدا  یشاکر رایکه به 

س یخونه اش بوده م کینزد تلفنشده از باجه  امرزیب س دیپر و  یک ر
بر ها د ..... احتماال  گهید ینه ...؟ و چند سوال تکرار ای دمیاون دور و
 یزیکه پدرم ومامانم چ هیشکرش باق ی،فقط جا انیسراغ تو هم م

من و تو هم نا  یو پا رسهیسرش به خسرو م کیاز موضوع قتل که 
گاه ب  .... «ونندد یکرده نم ریماجراش گ نیخود آ
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 انداخ ری... سرش را به ز دیلبخندرا از لبش دزد رایسم یجنازه  ریتصو
 [۲۱:۵۲ ۱۶.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سکوت ب ت شان لنگر انداخت و  نیو انگشتانش را درهم تاب داد ، 

 شیکمر سکوت را شکست و نوازش صدا دانیم روزیعاقبت فرهنگ پ
باره حال خوشش را بازگرداند.  دو

بذار » عد ...ب یبرا میمشااکالت را  ندگ ایب ول به ق میحرف بزن یاز ز
خوام  ی... م ستیتون یکه نفس ها ییدر هوا ردیگ یسهراب نفسم م

باره ب نیآخر هم ستگار میایهفته دو شتاب نی.. اما ا یخوا  دفعه نه 
م... نشاه محاله پا پس بکشا بمیبله نصا هیزده و نه با عجله .... !تا 

حرف بزنه و اجازه  یامشااب با گالب خانوم تلفن رهاقر یمامان مهر
 ...« رهیبگ
رد و فش شیلبها انیاما آن را م شیپرواز خنده ها یشد برا یبال یشاد

ساار داد ،تا چشاامان دهن لقش حرف دلش رالو  رینگاهش را به ز
 ندهند....
پلک ها فرهنگ شد و جعبه  ریسراز ینگاهش را از  یاو گرفت ،خم 
سمارت وبان دور جعبه  انیرا از م زیا شت ر شتان او بردا رد را باز ک یانگ
شت ست گ یرنگ یکوچک از آن دانه ها یم ش ختیر سویکف د  یتو م
 هم کف دست خودش ، گفت: گرید
و با رنگ ها ایب »  .رنگ سبزش برکت میکن نیریشاد ش یکام مون ر

 ....«و لبخند  یآرامش و قرمز شاد یشه ،رنگ آب یم مونیزندگ
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شتش را سویگ شخ م سا صیباز کرد ،ت ضا هیرنگها در  شن ف و  یو ر
ش شتانش آن کوچولو ها نیما سر انگ رم را ن یرنگ یسخت بود. با 

برداشت و نگاهشان با هم تالق  کرد،گفت: ینوازش کرد ،سر
وشن کن ،تا اول نیپس چراغ ماش » و ر گ رن میخور یکه م یرنگ نیر

 «دلخواه من ،رنگ سبز باشه..
سمارت هر ه ب دیدادند و ام یدر دهان جا م یگریبعد ازد یکیها را  زیدو ا
 شد. یدر دلشان سبز و شکوفا م یزندگ
 [۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
...! فقط  سااتین دنیبه دو یازیبه هدف ن دنیرساا یبرا یگاه
 یده برداررا حساب ش تیتفکر قدم ها یبعد از قدر یستیبا تیسیکاف

 بود که فرهنگ انجام داد. یارهمان ک قایدق نی.... و ا
ودش به خ یشتاب زدگ نیاز ا مانینافرجام ،پش یاز آن خواستگار بعد
 یبدهد .....کارها شیبه کار ها یفرصاات داد تا ساارو سااامان یقدر
سامان چاپ  انیپا ضاع ناب ساند. به او سرانجام ر نامه و دفاعش را به 

بته کردو ال یدگیعقب افتاده اش رساا یخانه و دفتر انتشااارات و کارها
 داد. یهم سرو سامان گرانحقوق معوقه کار

 سااابقه اش یب یخانه با فروتن یو تعجب اهال رتیح انیم خساارو
ش ش یاز بده ی،بخ ضاع مال نیو هم دیفرامرز رابخ شد تااو  یباعث 

وال سابر برگردد و فشار مال شیشان کم و ب و یقدر یبه ر انه ش یاز ر
 برداشته شد....! شیها
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ستگار خانوم  زیمهرانگ زیها و رفتار تند و ت یفتوح یعجوالنه  یخوا
ه ن کیدرهم جفت شود. و  سویگ یخانواده  یسبب شد تا سگرمه 

ودل نکشااند....!فرهنگ که خ ندیبگو  دنیپا پس کشاا الیو نه ماه ر
شته ا شت به جبران گذ شد،  یلیبار خ نیندا صم ظاهر  پر قدرت و م

البته تر ....! ، مونیپرو پ ینیریشاا یساابد گل بزرگ تر شااد و جعبه 
 هم کنارش بود ... ییکادو کیچند جعبه کوچک و بزرگ ش

ستگارسویکوچک گ یخانواده  یکالم ،برا کی در  یفتوح ی....، خوا
له  بود ...! همه گوش تا گوش به صااف  یلشااکر کشاا یها به منز

ب ییرای،جفت هم گرد سالن پذ وقت  ینشسته بودند! و نگاهها وقت و
و  یآب ریحر یخوش قواره  راهنینشااساات که در پ یم وساایگ یبر ر

 .دیدرخش یم یا روزهیف نیرنگش وشال هم رنگ آن مثل نگ
سرش که کم و ب میبزرگ فرهنگ حاج رح یعمو  شیبه همراه هم

سم نذر صف  یو خانواده اش را م سویپزان گ یدر مرا شناختند، اول 
 زیخانوم نشسته بودند،خواهر بزرگ مهرانگ زیکنار حاج رضا و مهرانگ

خانوم به همراه شوهرش، حضور داشتند. خسرو هم به همراه فرزانه 
مضااحک که  ییتفاوت و لبخند ها یب یاآمده بود ! آن هم باچهره 

بار با د سویگ صف هم الهه و  یم یآن ته دلش خال دنیهر شد..آخر 
ب یفرامرز جفت فرهنگ نشااسااته بودند و فرامرز گاه  گوش خیساار

 داد. یجوابش را م یبرد او با تکان سر یفرهنگ فرو م
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ما مهرانگ و ند اخم زیا و یخانوم هرچ  ینم دهیصااورتش د یر
سه  یقدر شیشدوجمله ها  یدلبخن یبود ، ول شیپ ینرم تر از جل

و  نبود..! شیلبها یهم ر
متفرقه نگاهش را در سااالن گرد خانه که  یبعد از بحث ها عاقبت
م یپنجره ا قد ونت ند ! پر  رهیدا میام  به شااهر داشاات چرخا و  ، ر

و به گالب خانوم ، گفت: دیکش شیپ یچادرش را قدر  و ر
 ی....جاتون تو هیو دلباز کیشاا یمنزل نو مبارک باشااه ،خونه  》

جون حتما با افسانه، عروس حاج  سوی....گ هیخال یلیکوچه در دار خ
ستن و م شما حاج خانوم خونه  یخانوم در تماس ه دونه بعد رفتن 
ست نقاش ،تا برا و داده د سالمت یر شه و به  سرش آماده ب و وهم  یبرز

و عرو نیآخر هم و م سشماه برز  《خودش.... یخونه  ارهیر
وسر یخانوم دست گالب  یوم یو طره  دیاش کش یا روزهیف یبه پر ر

و  اش را به داخل هول داد و جواب داد: یشانیپ یرها شده ر
 نیجا بودند و گفتن آخر ا نیا روزیباشه ، بله افسانه جون د مبارکا》

 《.... ی.... ان شاءالله تاباشه عروس هیماه عروس
 یا زهیم زهیکوتاه قد و ر یرمردیبزرگ فرهنگ پ یعمو میرح حاج

سن صدر مجلس  ییو مو ها دیسف یبود ،با محا به همان رنگ که در 
به کل سالن اشراف داشت .حبه انگور  یدرشت از خوشه  ینشسته و

اش جدا کرد ،آن را به دهان گذاشاات و کالم  یدساات شیلم داده در پ
 ، گفت: دیقاپ واو ه نیزم انیگالب خانوم را م
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که حرف از تراف 》 به  یتهران و آلودگ کیحاال  بازار  هوا و اقتصاااد 
ر ، فرهنگ جان و دخت لیسر وقت شاه پسر فام می، بر دیکش یعروس

شما گ صف خوب سویخانوم گل  شنگش  شیخانوم که و سم ق و ا
و پر کرده .... یفتوح لیفام  《ر

و  دیرا گفت و سرش به سمت برادر کوچکترش چرخ نیا میرح حاج
 ادامه داد :
که ر 》 و دادن دسااات من  یچیو ق شیداداش و زن داداش  ر
 «ردم...گ یبر نم یکه برم دسته خال یخواستگار هر یتو قتشی.حق
 نگاهش به سمت گالب خانوم برگشت وادامه داد: ریمس سشس

خانوم و البته خان  سااویگالب خانوم و مادر محترم گ یبا اجازه  »
قا ییدا و ببر سااویگ میفخار ،اومد یو آ پا میجون ر هر شاارط و  ی،

 .« میهست دیهم که بگ یشروط
و ی لبخند ها ینامحسااوس ر مد و چ یلب خانوم کش آ  نیگالب 

خواساات عزت و  یرا م نیلبش محو شااد...! خب هم یباال یها
 میحاج رح ی.و با صاادا اندازندیکه نوه اش را از سااکه ن نیاحترام و ا

 حواسش به سمت او برگشت.
 به سااهم دمیبازار فرش اعتبار و آبرو خر یتو یکه عمر رمردیپ من»

و از لحاظ  کنم . فرهنگ  یم دییتا مانیاخالق و اخودم پساار برادرم ر
و م نی....ا هیمرد زندگ و هم امضا م رشیو ز سمینو یر  《کنم ... یر
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و یا رهیدر دا نگاهها ضا م دیهم چرخ یافتاد و ر ست  یحاج ر خوا
نداد و نگاهش  یحرف برادرش دهان باز کند، اما خسرو مجال دییدر تا
شد تکه ا یرا از گل سته بود گرفت، خم  ش قاچ  اریخ یکه کنار مهرداد ن

بند  کیشااده به دهان گذاشاات و انگشاات کوچکش را همان که 
و و به گرشا ،گفت یافق شکلبه  شیلبها ینداشت ،به ر  :ُسر داد ، ر

شا خان ....باور بفرما » قا دییگر سبد مرد ها یآ سر   یمهندس گل 
 کرده ، لی،تحص لهیفام
 [۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیام افسون بیس باغ
شنگول بینج ست ،اهل آب  ساط دود و دم گوگول ی، خانواده دو ب  یو

 .....«هی. مخلص کلوم اهل زن و زندگستیهم ن
بط را به هم م یم یپشت سر هم وراج خسرو بط و با ر ت باف یکرد و ر

وز زندگ نیدر بهتر سااویوگ  شیاو چاه ترس ها یبا هر جمله  شیر
وز یتر م ریعم شت و چقدر  یشد!فرهنگ هم حال ر بهتر از او ندا

 ...افتی یخواست پس و پشت افکار او را در م یدلش م
شا سر سهیمرد نو ک نیبا ا یخوب ی انهیهم م گر شت و فقط  به  یندا

شان تا و یاو تکان داد . پاها یحرف ها دیین سوار  یبلندش را ر هم 
و به حاج رضا شد ، گفت:  کرد و ر

قدم ، » ندگ یوقت من معت به م یبحث ز تا جوون   دیاب ادیم ونیدو 
 «نمونه ...  یدو تا خانواده باق یبرا یابهام چیشفاف حرف زد و ه

 نگاهش به سمت گلشر برگشت و ادامه داد: سشس
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 «خواهرم گلشر براتون بگه...  لمیچند تا مطلب هست که ما »
تند شخانوم برگشت و همه چشم به دهان او دا یها به سمت گل نگاه
لب گلبه یلبها ی.... گل مهمان آن بود را با  یخوش فرمش را که رژ

بان تر کرد و بعد از تامل و به جمع شد . یسر ز  کوتاه ر
و گفت و من م دیداداشاام زحمت کشاا » ساار اصاال  رمیو مقدمه ر

ودند ب یو محترم فیشار اریمرد بسا ساویگ امرزیمطلب ... پدر خدا ب
 و میداشاات یادیتفاوت ز یاز لحاظ ساان امرزیمن با اون خدا ب ی،ول
به شدت  یو مادر یپدر یموضوع باعث شد که خانواده ها نیهم

سر گرف یمخالفت کنند ، وقت صلت ما  شد و رفت تو ه باعث کدورت 
وزها بود که گرش یاز ما فاصله گرفتن و تو لیرفته تمام فام ا همون ر
صم ص یزندگ یگرفت برا میهم ت شور  لیو تح ه ... بربه خارج از ک

هم با گذشاات  سااویگ یپدر یخانواده  امرزیبعد از فوت اون خد ب
 «محو ...  جیزمان حضورشون کم رنگ شد و به تدر

 نگاهش به سمت گالب خانوم برگشت و ادامه داد: یگل
و  تیبعد از وفوت همساارم شاادم هم پدر و هم مادر و اگر حما »

 چیتنه از پ کیتونستم  ینم نایقیو محبت مامان گالبم نبود ، یانیپشت
وزگار به سااالمت عبور کنم ... همه  یو خم جاده  ها گفتم  نیا یر

و بدون ستیدور و برمون ن یکه خانواده ا نیتا علت ا  یبرا هنکیو ا دیر
 یو مردونگ مانیاز ا رینداره به غ تیمن پول اهم کیکوچ یخانواده 
 «مهم تره ...  یا گهیاز هر امر د یانیو پشت تی، حما
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 میخانوم برگرداند و او را م*س*تق زینگاهش را به سمت مهرانگ یگل
 مخاطب قرار داد ، گفت:

پا زیمهرانگ » باال و  گار  وز و داره ،دختر  یها نییخانوم... ر خودش ر
 « ....؟ دیکن یم تشیها بشه حما یفتوح یمن اگه عروس خانواده 

س وایش یبه قدر یگل کالم و به تح سا بود که همه ر ش نیو ر ت و وا دا
 زیداشت ... حاال نوبت مهرانگ یمهرداد با حظ فراوان چشم از او بر نم
شفاف حرف بزند ، ا روس ع سویبود گ قتیحق کی نیخانوم بود تا 

 یارشد و پا فش یسر سکوتش به اجبار وصل م کیدلخواهش نبود و 
اش را گرفت و  ی.... پر چادر مشااک سااویگ به دنیرساا یفرهنگ برا

ر فرو و س سویکه نگاهش به سمت گ یدر حال دیکش شیپآن را  یقدر
 افتاده اش بود ، جواب داد:

زو یخوشاابخت » به آرزوم  یمنه و هر دختر یفرهنگ آر و  که من ر
 «شه دخترم ...  یبرسونه م
شد و ک سشس شت و دو تا  شیپا نییاش را از پا یچرم فیخم  بر دا
و رونیقرمز رنگ از آن ب یمخمل یجعبه   نیقرار داد ،اول زیم یآورد و ر
شتر با نگ کیجعبه  شت الماس بود و جعبه  نیانگ  کی یدبع یدر

ح و نقش و بعد از تامل فیدساات بند ظر کوتاه به قدر  یخوش طر
 نفس، گفت: کیعمر 

و نداره .... اگه اجازه بد سویقابل گ » و  می، اومد دیجون ر دخترمون ر
 ...«دیکه شما بگ یبا هر شرط و شروط میببر
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سنگ سکوت شتیارد شیباره هوا کیمجلس به  نیو جو  د ش یبه
و سبک ، گالب خانوم لبخند ر شکفت و گل یخنک ، نرم و   یلبش 

سرش را ز شیها دیترد شا  شت و گر تکان  دییبه عالمت تا ریرا کنار گذا
سر و سکوت راپس  یرا قدر یداد .گالب خانوم گره ر محکم تر کرد ، 

 ،گفت : رکانهیز یلیزد و خ
 یها بشااه پس هر گل یفتوح یقراره دختر خانواده  سااویگ حاال که »

 ....« دانیم نیا یگو نیا دیبه سر دختر خودتون زد دیکه بزن
گالب خانوم مجلس را در دساات  تیرضااا دنیبا شاان میرح حاج

ند ... تعجب  به احترام بزرگتر بودنش سااکوت کرد فت و همه  گر
وم صدو گالب خان شنهادیبه پ هیبه پرواز در آمد که مهر یها وقت یفتوح

 هیها که مهر یفتوح یسفر مکه و برا کیچهارده سکه شد به همراه 
سک شان هزار و چهارده  به  یاز بهت و ناباور یا رهیبود، دا هعروس اول

شت ....! دا س یتعجب ها وقت ی رهیهمراه دا شد که گالب  عیو تر 
 خانوم گفت:

به پاش که هنر و  زیو بر یخودش عاقل باشااه ، ولخرج دیآدم با »
س هی... ! ستین شه کفا یعرو که  یکنه، به قدر یم تیجمع و جور با

شن تا ا دیسف شیچند تا بزرگ تر و ر ست به  نیبا و د دو تا جوون ر
س هیدست بده کاف بشه پس اندازشون و خودشون هم  ی.. و پول عرو

ش شن دور و بر خرج و بگ ونعاقل با سو هی رنیر  تییسال مهمون 
پس  و یحاج رضا هستن و بعدبا پول عروس یخونه  یباال یطبقه 
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خونه بخرن و برن ساار  هیساااله جمع کردن  هی نیا یکه تو یانداز
 و بزرگ مونیپرو پ یخونه  هیاز  دیخودشااون ، حتما که نبا یزندگ

سال د ی سویشروع کنن گ سه خودش خانوم دکتر  گهیمن چند  وا
زرگ تر ب یالله خونه کنه و ان شاء  یشوهرش کار م یو پا به پا شهیم

 خرن یهم م
 [۰۴:۵۱ ۲۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
»... 
کردند.  دییتا نیحرف حساااب جواب نداشاات وهمه با تحساا خب

گار عد از آن خواساات باور بود و ب نا پر عجله ،  یفرهنگ هنوز هم 
س نیسنگ ی هیمهر کی یخودش را برا تر آماده  نیسنگ ی، و عرو

به  یخانوم هم دسااات کم ریکرده بود مهرانگ نداشااات ...!  از او 
بار  ریاش با الهه تا ِخر ِخره ز یآنچنان یعروس یخصوص فرامرز که برا

شمانش مثل دا شده رهیقرچ رفته بود ...! فرزانه از تعجب چ و  گرد 
وزخند به پ هیشااب یکنج لبش بود که طرح یخساارو لبخند مضااحک

 داشت ...!
ضا لبخند دم اما سو تر نم شیبهااز کنار ل یحاج ر  شیرفت . از پ یآن 
ضاوت ها یداور شد. آنها  نیدر مورد ا شیها و ق شرمنده  خانواده 

وان و س  یرا ترو تازه کرد لبه  شیبودند. نفس ها الیمثل آب پاک ، ر
و گ تن یبه موها یگردنش جا به جا کرد و دساات یکتش را گرفت و ر

 :فت، گ دیشده اش کش
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و شاارمنده بزرگوار... حا تیدرا نیاحساانت به ا »  یج خانوم ما ر
س ی دهیبه د د،یخودتون کرد جون  سویبه حساب گ یمنت پول عرو

سال د شهیم زیوار شون بتونن  خرن ... خونه ب هی گهیتا کنار پس انداز
و زدند، حاال اگه  شیپ یجلسااه  که بچه ها با هم حرف هاشااون ر
شم  دیاجازه بد فرهنگ  نیدو ماهه ب تیمحرم ی غهیص هیخان دادا

 یو کار ها شیو دختر گلمون بخونه تا محرم بشاان و برن دنبال آزما
 ....« یعروس
نا  یتمیبه پرواز بود ،قلبش در ر هیشااب یزیچ سااویو حال گ حس

شاد س یدم یهماهنگ از  سرا شت و خودش را  به  مهیآرام و قرار ندا
 ... ! دیکوب یاش م نهیس وارید

ر فرهنگ نشاند و الهه که عالقه خانوم دست او را گرفت و کنا زیمهرانگ
ص ی شت و لبخند به لبها سویبه گ یخا شده بود شیدا ، ترو  دوخته 

داشت  یکم رنگ یصورت ییکه گلها دیچادر سف کیکادو ها  انیفرز از م
و رویب شاند و م سویسر گ ین آورد و ر و  وسیقلب گ یتشش ها انین

ص ضا را  یسکوت جمع جار انیدر م غهیفرهنگ  صلوات ف شد و 
زو ها کیو تبر یب*و*س دهیمعطر کرد و بعد هم بازار د  قشنگ یو آر

 ترو تازه شد .
فرزانه و الهه و کف زدن ها فرهنگ انگشااتر  یها دنیکل کشاا انیم

شت ظر انیرا م نیتک نگ ست یجا سویگ کیو بار فیانگ  داد و د
 بند را دور مچش انداخت .
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که راه دراز یهر دو یبرا ها  به ا یرا ط یآن تا  ند  لحظه  نیکرده بود
ند همه چ ثل  زیبرساا و کیم  یبود و وقت نیریشاا یایخواب و ر

نگ حق ورشاااان ر و قتیبار خانوم ر که گالب  فت  هر دو را  یگر
دست مردانه  یو دستشان را در دست هم گذاشت ،گرما دیب*و*س

باعث شاد تا هر دو باور کنند که  ساویفرهنگ و لطافت دسات گ ی
 ... ستندیخواب ن
**** 
شت در اتاق گ یصدا د و ش یم دهیشن سویهمهمه و بگو و بخند از پ

و  شیبود که پ یتکه آساامان ریفرهنگ درگ  ریحر راهنیبود ...پ شیر
شال یآب سمان را در ذهنش تداع سویبه همان رنگ گ یرنگش و   یم یآ

 کرد ...!
 ریاهش به زنگ سویپر شد ، گ نشانیب یگذاشت و فاصله  شیپ یقدم
 ریداشت .... و عاقبت انگشت ز یاز او چشم بر نم یو فرهنگ دم بود

باالتر کشاند و نرم و نجوا گونه  یگرد او گذاشت و سرش را قدر یچانه 
 دوست داشت، گفت: سویهمان طور که گ

وز  هیکردم  یفکر نم »  «تکه از آسمون سهم من بشه ...!  هیر
 یخنک میکرد و نس شیفرهنگ لبخند را مهمان لبها نیدلنش فیتعر

شت ، نگاهش باز هم ز صدا ریاز دلش گذ ر خورد و با  باره  یسُ او دو
 نگاهش تا امتداد چشمان او باال آمد ...
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 کوچه و پس کوچه یتو میتا نذار میجا با هم قرار بگذار نیهم ایب »
وزمرگ یها وزگار و ر ست داشتن بشه  لیعشقمون تبد یر به عادت دو

» ... 
ش شاپرکدلش مث انیم یخو شتاقش را به باال  یل  بال بال زد ، نگاه م

او  ینفس ، دنبال جمله  کیعمر  یبه کوتاه یکشاااند و بعد از تامل
 گفت:

ند » جازه  نه  میا خاک بگ یخو و  گار  رهیدلمون ر و عشااقمون زن
 ...« افتهیو از سکه ب رهیبگ

و نیدلنشاا یلبخند فرهنگ لبش نشااساات حاال نوبت او بود تا  یر
 و باالفاصله جواب داد: دیرا بگو یبعد یجمله 

از  یباشااه که طراوت عشااقمون با گذشاات و چشاام پوشاا ادمونی »
 ....«مونه  یو جاودانه م یشگیهم هم بیمعا
را  نداد و سرش یبود اما فرهنگ مجال یبعد یبه دنبال جمله  سویگ

 آورد ، گفت: نییاو پا یگونه ها یکیتا نزد
و بب شهیکمند م سویگ »  «...!؟ نمیموهات ر

شاد دلش سو یپرتاب بومرنگ یمثل  ویگردد ز یباز م تیکه به  و  رر ر
 چیبا چند تا پ یافتاد که دم آخر هوهول سشیخ یموها ادیشد ... به 
 محصورشان کرده بود ... یشسیکل انیو تاب م

را درهم و بر هم  شیبار موها نیاول یتا برا اوردیخواساات بهانه ب یم
اب آن که منتظر جو یب سااویاما فرهنگ به دنبال سااکوت گ ند،ینب
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 شسیراحصار کل شیُسر داد و موها نییبماند َپر شال او را گرفت و به پا
و یرها کرد و آبشار ا نشست .... سر انگشتانش ر سویگ یشانه ها یبر ر

و رنوازش وا که رطوبت و نم  دیکشاا سااویگ یموها یموج ها یبرر
ار گوش کن یینشسته بود ،سر خم کرد و جاآن  یتار ها انیم یدلچسب

 او نجوا کرد :
 ... « یدار یکمند من ، لقب برازنده ا سویگ »

هنگ فر ینفس شد و دستان مردانه  کیفاصله شان به قدر  سشس
پهن او سر  یحصار شانه ها انیدر م سویبه دور کمر او حلقه شد و گ

 اش گذاشت. نهیبر س
صال چتر لحظه ها آرامش س شانیو شر با لبا شاد یشد و ع  یاز 

 پرداخت . یکوب یبه ر*ق*ص و پا انشانیهلهله کنان م
 [۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

صال د غروب  خوش قد و باال ی....! اگر دلبر ستین گریزم*س*تان ا
ستگار یفردا شب خوا سل کننده  انیم ی، ستاد بر ا یکالس ک  تیا
گاه دانشاا یدر اصاال دم،کنارید من رسااکمن سااویگ:» بزند که  امکیپ

ود ش یآن وقت است که حواست به دور دست ها پرتاب م« منتظرتم
رنگ و  یتا قدر یکن دایپ یخلوت جکه کن نیشود ا یو تمام فکر ت م

و  ....!یحالت بنشان یصورت ب یلعاب و بزک دوزک ر
ته ها شیها یحواس پرت یبرا الب نده  گار هم  یپت پت ی...! خ ن
گوش  خیو پس پنهون از استاد، مدام سر ب یرکیز ریکرد که ز یم تیکفا
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س یاو فرو برده واز فرهنگ م  یم هم یکیتبر انیخط در م کیو  دیپر
رادر  نیکه اسااتارت زدن ماشاا یپت پت یخنده ها نیگفت... ! و ا
 کرد. شیدانشگاه همراه یدم در اصل اکرددرست ت یم یذهن تداع

و یراه م وسیهمانطور که هم گام با گ نگار ستش را دور باز او  یرفت د
 یم اش را گرفته بود و ینیکه ب یدرحال گرشیحلقه کرد و با دساات د

 پچ پچ کرد: سویگوش گ ریز دیخند
ش یاله » شه بب یکور ن شوهر هم ومدهین نی....! مبارکت با ود   چه ز

شترت  نیکرد ... ! اون هم مهندس از تاپ تر شگاه تهران ...! انگ دان
س یلیهم خ شنگ و با کال سم ق قا دامادچه ا شه آ شنگه مبارکت با  یق

 یچشاامات چراغون دمید شیپ یناقال، دفعه «فرهنگ ... »هم داره 
و هم دعوت دیبا تیعروس سوی.....!گ دهبو ییشده نگو خبر ها  من ر

و چه د یکن وز شدم زن دا هی دی...؟ شایدیها خدا ر  ...!! « تییر
حواسااش به  سااویبافت و گ یرج م را به هم رج به شیها یوراج نگار

و یرژلب صورت  یدلبر ی فهیلبش بود تا به قاعده باشد تا وظ یرنگ ر
 اش راخوب انجام دهد ...

شکش قدرتمندانه باعث  یزم*س*تان شب سردو خ سوز  همراه با 
کت و پالتو و  یها قهیو رهگذران در  رانیعا یشااده بود تا ساار ها 

 تر ....! عیکاپشنشان خم شود و گام ها شان سر
سرد انیم سوز  و  چیمقنعه اش پ ریکه از ز یشش و بش افکار ش و 

و یتاب م ست یگردنش م یخورد و ر سر خم کرد تا د ست ،  ش ه ب ین
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گ فرهن نیگرم و دلنشاا ریبکشااد، اما سااالم و شااب به خ شیمانتو
وبرو و  کیودر دل تار ستادهیآنها ا ینگاهش را به باال کشاند ، درست ر

شن پ و شمان ت ادهیر و چ شت یبرق اش رهیر  زد ! یدر آن موج م اقیاز ا
شلوار خوش قواره ا شهیومثل هم شانه  یکت و  شت که  به تن دا

 گذاشت. یم شیتر به نما ضیرا عر شیها
و نگار شده اش را از دور باز ست حلقه  صله د به آزاد کرد، سویگ یبالفا

پ یسرو سامان شیخنده ها و به فرهنگ، گفت: شیداد و  از او ر
قا ریسالم شبتون به خ » تم . هس سویمهندس من نگار دوست گ یآ
 ...« دیبش ریهم پ یانشاء الله به پا گمیم کیتبر

سخت فرهنگ شت  سویچشم از گ یبه  شش بردا و چشمان خوش ترا
 کالم اساات یب یخم کرد که نشااان تشااکر واحترام ینگار ساار ی،برا

 «تون خوشبختم  یی،از آشنا» وکوتاه جواب داد : ،
 گاهیبود و جا زیبا تمام خوش خنده بودنش مثل فرفره تند و ت نگار

ست تا  یخودش را م ست و در جواب فرهنگ که مودبانه از او خوا دان
 ...« شمیممنونم مزاحم نم» او را برساند ،گفت:  یریمس

شد گونه  سشس وان د یو بعد ازخداحافظ دیرا ب*و*س سویگ یخم 
 یکیس رساند .... بارفتن او باز هم اتوب*و* ستگاهیدوان خود را به ا

 فرهاد...! یگریشدو د نیریش
شه  یبرعکس دفعه  فرهنگ شته که گو ست یگذ را گرفته  وسیگ نیآ
گرفت  دستش انیدست اورا م اقیتر گذاشت و با اشت شیپ یبود، قدم
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حال گاه نرم و دلخواه در  با خودش همراه کرد ،آن با هر  یو  که 
کنار  ییشااد ،جا یاز بخار دور دهانش جمع م یکلمامش ابر کوچک
 گوش او زمزمه کرد :

 «کمند من حالش چطوره ....؟ سویگ »
شااد .... فرهنگ بلد  یهم نم نیحالش خوب بود و بهتر از ا خب

و لطافت نوازش  یبود با کلمات چنان نوازشااش کند که حس نرم
و یاو مثل مخمل یها ش ینرم بر ر ستش بن و ی.... لبخند ندیپو  یر
قدم بر م شیلبها با او  مد و همانطور که همگام  داشاات و  یکش آ

وبرو بود صادقانه جواب دا  :دنگاهش به ر
و م نیبا ا یبد باشم ، وقت شهیمگه م »  «؟ ! یپرس یلحن حالم ر

س دنیبا د سشس سافرانش بود ،گو ادهیکه در حال پ یتاک  ییکردن م
 ، گفت:کرده باشد تند وشتاب زده  دایغلتان پ دیمروا کی
 ....« میتا پر نشده سوار ش ایب یتاکس هیفرهنگ  »

سر یماریب کیمثل  لبخند و یم ست و  یلبها یر ش فرهنگ هم ن
سش به قل یدرحال سا ش یافتاده بود قدر انیکه اح سلط  د به خود م

 شد، گفت: شیها هیو سوز هوا مهمان ر دیکش یقینفس عم
س یازین » ش ستین یبه تاک  دایپارک پ یهومن اومدم ، جا نیبا ما

 ...«باال تر پارک کردم  کمینکردم 
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وبرو شااهیهم ابانیرا ازخ نگاهش دانشااگاه گرفت و به  یشاالوغ ر
شه  بیسمت فرهنگ اور سمت باال کج کرد و  یشد. گو لبش به 

 محتاط و نرم ،گفت:
ش دنیخونه به فکر خر دنیچطوره قبل از خر گمیم » ش نیما  میبا

 «...؟ هی... هوم نظرت چ
ه پارک شد نیاو را محکم تر فشرد و همانطور که به سمت ماش دست
شه   هیفکر خوب» کوتاه جواب داد: یرفت با لبخند یم ابانیخ یگو

 «موافقم .... 
که حداقل  یاحیرنگ دکتر ر یبلند مشک یشاس نیماش دنیبا د سویگ

صد م شمانش مثل نعلبک متیق ونیلیچند  شت چ ش یدا د .. گرد 
ش نیخواب اخب فعال  ست بب یرا هم نم نیما سد ندیتوان به  چه بر

 که آن را هم بخرند ... ! نیا
 نیماش یدلچسب فضا ییخوش عطر مردانه و گرما یبو
 [۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یلوکس ینیماش نیبار بود که سوار چن نیاو که اول یاحاطه کرده و برا را
 داشت! یتازگ زیشد همه چ یم

وشن کرد و در نیماش فرهنگ به سمتش  یبخار نیماش ی چهیرا ر
و به فرهنگ که ینگاهش را به اطراف چرخ سویکرد ، گ میتنظ  داد و ر

و یمحو یلبخنده   جا خوش کرده بود، گفت: شیلبها یر
وز ما هم همچ هیشه  یم یعنیفرهنگ  »  «...؟  میبخر ینیماش نیر
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شتاق و زنده ا حس شانیم ی،م ست پپ ان برد  شیا گرفت! فرهنگ د
سقف ش یو چراغ  شن کرد ونگاه ب نیما و سوده اش را  یرار پروا و البته آ

و ج کنان از لبها یبه ر ش ا یصورت یصورت او به گردش در آورد ،تفر
و با یگونه ها و بعد از آن قدم زنان به چشم و ابرو یبه ر  دیرس شیدلر

 :دوکوتاه جواب دا
ش » شاء الله .... اگر خدا بخواد ما فقط  میخر یخوب هم م نیان 
و جمع کن دیبا  .« میپول هامون ر

 وهیبرد و از داخل داشاابرد دو تا آب م شیخم شااددساات پ سااشس
 یکه بسااته بند یشااکالت خارج کیبه همراه  یا شااهیکوچک شاا

و دیکش رونیداشت ب یو مدرن کیش  فت:گذاشت ، گ سویگ یپا یو ر
ستو قراره» شکالت و آب مر شد ...! سل  شبون که کن  وهیران رفتن ام

و بگ  ....« رهیبرات گرفتم بخور تا ته دلت ر
شتن جزوه ها سویگ یبرا شگاه  شیکه به خاطر نو سلف دان از ناهار 

با  هیاز  ریجا مانده بود و به غ  زیصبح چ یهول هول یلقمه نان و مر
جمله حکم ناساازا را داشاات آن هم از نوع  نینخورد بود ا یگرید

 با دوغ و دهیخواست آن هم کوب ی.....!دلش چلوکباب م شیناموس
ش  کرد و شکالت ینم سیته دلش را هم خ وهیآب م نیفراوان و ا یتر

سنگ یهم درد ست اخم ها نیاش دوا... ! دلخور از ا یاز گر سا  شیخ
 ی هشیبود ش ریکه سرش به ز یخورد و در حال چینا محسوس در هم پ

 ، گفت: یچرخاند با لحن با نمک یرا در دستش م وهیآب م
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 ، میعجله نکن نیو ماشاا دخونهیخر یهم برا یلیحاال خ گمیم »
 یبه چلوکباب یساار هی سااتیهم بد ن ی...؟ گاه هیهوم نظرت چ

 ...« میبزن
و به باال پ ییانحنا شیابرو ها فرهنگ و باره ساا کیکردو به  دایر رش ر

ه ک شیخنده ها انیبه پرواز در آمد .... و م شیبه باال رفت وخنده ها
 را متعجب کرده بود ،جواب داد: سویگ
شاام .... مگه فرزانه با تو تماس نگرفت  ینم ریدختر ، من با تو پ »

م گفت نیهم ی....!؟ برا میاونها دعوت یکه بگه امشااب شااام خونه 
 ...« یراه بخور یگرفتم تا تو یزیچ هیقراره شام کنسل شد و برات 

شد از حرفها سویگ س کبارهیکه به  ییشرمنده  ش بانش ن سر ز ت ، از بر
و شی.....لبها شینا به جا یداور شیپ ه ک یهم فشاارد و در حال یرا ر
آرام و  یانگشتانش محکم گرفته بود، با لحن انیرا م وهیآب م ی شهیش
 جواب داد : زیر
سر کالس  هیچرا  » ستادمون چپ چپ نگاه کرد بار  تماس گرفتن، ا

، من هم مجبور شاادم قطع کردم ... بعدهم که کالس تموم شااد 
مدم ب ثان شیپ رونیاو مان گالب نم یتو ... در ما جازه  بدون ا  یمن 
فرزانه جون و از اون گذشااته لباس مناسااب هم  یخونه  امیتونم ب

 «ندارم ... 
 بیرا که مثل س ایدختر دن نیو دلخواه تر نیخواست ناز تر یم دلش

خ حوا برا  یم گرفت یدستانش م انیبود م نیدلخواه و دلنش شیسر
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گرفت  یم یو دلش را به باز دیوز یبود که م یمیاو نس ی... سادگ دییبو
... 

گاه ها مینرم و نوازش گرش را از ن ن لک  تاده اش  یرخ او و پ و اف ر
ست پ شد ود صند نیبرد و از ب شیگرفت ،خم  اکت پ یلشکاف دو 

و دیکش رونیب یشکل لیم*س*تط یکاغذ ذاشت گ سویگ یپا یو ر
 کنار گوشش زمزمه کرد: یو نرم و مخمل

قا » هم نباش اون ها هم دعوت  یساارمد ینگران گالب خانوم و آ
و  نیخانوم هسااتن .... ا یفخار و گل یهسااتن آقا ها هم قابل تو ر

سا هیبرات گرفتم با  نیشلوار ج هینداره  و  قتیدق زیشال و بلوز ...  ر
 ...«اندازت باشه  دوارمیدونستم ، ام ینم

باغچه که ساارم*س*ت  یشااکفت درساات مثل گلها لبخندش
کوچک  یبهانه ها یشااد یشاوند...برا یآب م یحضاورقطره ها

 که یرفت و در حال ادشیاز  یکند ، اصااال گرساانگ یم تیهم کفا
 شد، گفت: رهیخ زد به چشمان خندان فرهنگ یچشمانش برق م

 «شدم ...  ریممنونم واقعا غاقل گ »
و شیچشم ها فرهنگ هم فشرد و کوتاه از ته ته دلش گفت  یرا نرم ر

وشاان م نیسااشس ماشاا....« دلم مبارکت باشااه  زیعز»  کرد و  یرا ر
حال ما زد ودر  گاهش پ میکه ن یراهن ها ین به  شیاو بود ، خنده  را 

 داد و اضافه کرد: یسرو سامان یسخت
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 یم گریدل و ج خیخوب سااراغ دارم ، با هم چند ساا یگرکیج هی »
فرزانه از خجالت دساات پخت خوشاامزه  یخونه  میریو بعد م میزن
 «...!؟ هی... هوم نظرت چمییایاون هم در م ی

 یهم مساااعد بود اگر خجالت ها و شاارمندگ یلینظرش خ خب
 داد . یاجازه م شیها

**** 
شاد بود،، ول یفرهنگ قدر ی قهیسل نیج شلوار  خوش یکمرش گ

و  رنگش یبلوز بافت ساابز چمن یتنش مهمان شااد ... ول یقواره ر
 کامال اندازه اش بود...

وبرو نه چرخ یقد ی نهیآ یر تاق خواب فرزا وبرو آن  یا باره ر زد دو
 یواریرا بر د یرنگ خوشاابخت یی. خب اگر قرار بود با قلم مو سااتادیا

سم کند ، ب سبز م یر ش یشک آن را فقط  ست مثل رنگ دیک  .... در
وح فرهنگ را نشان م یبلوز که سبز نیا  داد . یو طراوات قلب و ر

و شیموها یحس زندگ نیاز ا ساارخوش  شیشااانه ها یرا باز کرد ر
به ا ی.... و م ختیر  یخواساات آن را جمع کند که در اتاق با ضاار

 خل شدو فرزانه خندان دا یکوتاه باز شد و مامان گل
 [۰۵:۰۲ ۲۲.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 کرد : یرا نگاه م سویگ یوافر سر تا پا یبا حظ ی... گل ند
بونت برم خ » ت به یلیدساات دامادم درد نکنه ، مبارکت باشااه قر
 ....«دست لباست برات آورده  هی... مامان گالب هم  ادیم
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تکان داد  یسر دییعالمت تارا برانداز کرد و به  سویهم سر تا پا گ فرزانه
 ، گفت: دیرا ب*و*س سویگ یو سرخوش گونه 

شه خ » شد یلیعروس خانوم ... مبارکت با شگل  . موهات  یخو
صدا کنم ب و  شم ر و نبند تا دادا س هیو  ادیر شات کنه ، همه ریدل   تما

تراس جمع شدن و بگو بخندشون به راهه ،تو  یا شهیاتاقک ش یتو
  نجایا ادیاتاق ماسات و ن یساوتویهم راحت باش به خسارو گفتم گ

»... 
را  یلگ یخنده ها شیفرو برد و پچ پچ ها یگوش گل خیسر ب سشس

ضول  طور....! و چقدر نیرا هم سویگ یها یبه پرواز در آورد . و البته ف
ها یدلش م ها را م یپس و پنهون یخواساات حرف  ...  دیفهم یآن

و به  رفتند یم رونیکه از اتاق ب یرا گرفت و درحال یفرزانه دساات گل ر
 ،گفت: سویگ
و نم » و صاادا م یبند یموهات ر  ادیکنم ب یها....! ا ن فرهنگ ر
و شیاتاق ....در ضاامن لوازم آرا یتو  هیهساات  نهیآ یجلو زیم یر

 ....«رژلب پر رنگ تر بزن 
ست به قدر دلبر یبود م یخوب شنهادیپ خب پر  یدررژلبش را ق یتوان

باره کم رنگ ...! یرنگ کند ، وقت  به سالن برگشت آن را دو
شدن دراتاق از م نیا با سته  و دهیچ یرژلب ها انیفکر با ب  یشده ر
خ و آتشاا نشیپر رنگ تر زیم و نیرا که ساار  یبود ، انتخاب کرد و ر

 بود ... ایمه زیهمه چ یدلبر ینشاند ...،خب برا شیلبها
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مت در خندان به س ییباز شد بالفاصله با لبها یتقه ا یبدون صدا در
و  چیکه در دساات باد پر پ ییریحر یمثل پرده  شیبرگشاات و موها
و یتاب موج بر م به ر مد ،ول شیشااانه ها یدارد  عمر  یبه پرواز در آ

 ینه خسرو در آستا دنینفس بود و با د کیعمر  یلبخندش به کوتاه
شت تمام ه یبر نم شمبه او چ رهیدر که خ خوبش به چشم  جانیدا
ست پاچگ یبر هم زدن ضطراب و د سرو قدم یبه ا شد . خ  یمبدل 

 بسته ماند .... مهیگاشت در پشت سرش ن شیپ
بود ،  یدیشااوک شااد نیفرهنگ را داشاات ا دنیاو که انتظار د یبرا

 دیوبک ی! قلبش پر تشش مدیکشاا یخفه ا غیپس رفت و ج یقدم
 ندیهول داده باشااند و بعد بگو یدره ا نییبه پا یاو را از بلند ییگو
 ....! یو تمام راه را بدو یبلند شو دیبا

سان و دیلرز یکه م ییبا دستها هرا ت تخ یبه سمت شال رها شده ر
و مهیرفت و آن را نصفه و ن ود ب یسرش نشاند خسرو مات دختر یو ر

شد و ل ییبایز نیبه ا ییکرد موها یفکر نم چگاهیکه ه شته با  یبهادا
و ه اتفاقات ب نی.... تمام ا دیدرخش یم دشیپوست سف یسرخش ر

س دبو هیعمر چند ثان یکوتاه  ییآن هم با اخم ها دیو فرهنگ از راه ر
وت شده بود و بار شدت خشم منقبض  ود ب یجفت هم .... فکش از 

وبرومحکم به خسرو زد و از کنار او رد ش یدر حال انفجار ، تنه ا  ید، ر
ضاع را قمر در  سویاو و گ انیشد م یو حائل ستادیاو ا سرو که او ... خ



                
 

 

769 

 باغ سیب

از آن که فرهنگ  شیپ ومضااحکش را کش داد  یخنده  دیعقرب د
و به او، گفت: یحرف  بزند ر
 !« نجاستیدونستم خانوم شما ا ی... نم دیببخش »

را  رفت .فرهنگ کالفه سرش رونیمثل باد از اتاق ب عیتند وسر سشس
و یقدر ستش را ر شت و آن را  شیته ر یخم کرد کف د صورتش گذا

ُسر داد ، قدم وبرو شیپ یتا امتداد چانه اش  و  تادسیا سویگ یتر آمد و ر
 «....!؟ یخوب» نرم گفت:

و پود وجودش  دهیحال بدش و ترس خواب یبرا کلمه « خوب»در تار
سب ی شک یمنا شت ینبود ! قلبش مثل گنج س یکه در م شد ب ریا  یبا

اشااک نشااسااته در چشاامانش  ی..... از پس حلقه ها دیتش یامان م
و لرزان م تار با د دید یفرهنگ را  او  ی دهیرنگ پر دنی.... فرهنگ 

ست ها سرش او را به  شیوچشمان پر آبش د را دور کمر او حلقه زد و 
 گوشش گفت: ریاش فشرد و نجوا گونه ز نهیس
 «نکن !؟ هیگر یدیدونم ترس یلم مد زی.... عز سیه »

و سویداغ گ یاشکها رو خس یپروا یشد چشمان ب یگونه اش جار یر
و جان داشاات ... و با  شیصااورتش ثابت مانده بود هنوز برا یکه ر
 جواب داد: ینرم یصدا
و  ییدر باز شااد فکر کردم تو یوقت » ... اصااال انتظار خساارو خان ر

 . « دمیترس یلینداشتم، خ
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ش انیفرهنگ مثل تنگ قل رتیغ ت شد م یکه آ ش یسرآن با از  د،یجو
کر ف نیا یدانست چرا ول یرا مشت کرد .... نم شیشدت خشم دستها
سرش تاب م و نیخورد که ا یدر  سرو از ر  یعمده بوده ! وقت یکار خ
ش یفرزانه همراه گل شش پچ پچ یا شهیبه اتاقک   تراس آمد و کنار گو

شو برو تو»کرد :  س« منتظرته....  سویواب من ،گخ اقات یپا الن به 
سرو را د شت و خ سرو دیبرگ شت سیکه از   یروراه یکه در انتها یبهدا

شت ب یکیبار  آن که یآمد و ب رونیکه اتاق خواب ها هم آن جا قرار دا
 در بزنددر اتاق را باز کرد.

و کیخواست  یم دلش نشاند و  یخسرو م یچانه  یمشت محکم ر
ش ناپاک یکرد ... از تصور چشم ها یبه فضا پرتاب م نیاو را از کره زم

 یم شیسر جا شهیهم یبار برا کیخسرو را  دیافکارش مچاله شد. با
 نشاند .
صبان یسع شود تا در ع سلط  صم تیکرد به خودش م ستنا د میت  یر
ش یقی. نفس عم ردینگ ستش را به حالت عمود دیک وار  نوزاش یو د
و سر خم کرد و کنار گوش او  ُسر داد، شیو موها سویکمر گ یر سشس 

 نجوا کنان زمزمه کرد ...
 «دلم ... حالت بهتره ؟ زیعز »
 دستانش را از یفرهنگ حلقه  یبا نوازش ها سویگ

 [۰۵:۱۰ ۲۲.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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ست دور ُشل تر کرد . حاال نوبت او بود که د سر و یکمر او   نوازش وار بر 
و آرام کند ...  یشااوهرش بکشااد و او را قدر ی ختهیبرانگ رتیغ یر

و یلبخند شمش فرو  یر سرگردان از چ شک  ست و قطره ا ش لبش ن
 اشک و لبخندش جواب داد: انیافتاد م

و م نیبا ا یکه وقت یدون یم »  یحالم خوب م یپرساا یلحن حالم ر
 «شه .... 

و شیاشکها یرا گفت و شور نیا سویگ بان لبش را با س ینشسته ر ر ز
 آن را فرو داد و ادامه داد:گرفت و 

، لباس ها هم اندازساات و هم  قهیدسااتت درد نکنه خوش ساال »
 «دوستشون دارم ... ممنونم  یلیخ

ش شیاو را پ یقدر شیها «یِدل یِدل» انیم فرهنگ سر خم کر دیک د ،
 داد گم شد .... یم اسی یکه بو یینفس ها انیو م
پنهان ته دلشااان  یترساا یول دنیدو از حضااور هم به آرامش رساا هر

سرو یهمچنان باق سر باال را  یکه برا ییبود ... خ فرهنگ حکم تف 
 داشت!
 [۰۸:۳۰ ۲۴.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سرما سوز ش یو شد تا مهمانان دل از اتاقک  کنج  یا شهیهوا باعث 

سالن پذ سوز هوا  توجه یبرگردند و فرهنگ ب ییرایتراس بکنند به  به 
 پناه برد.به خلوت تراس 
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و کف ستانش را ر سرده نرده ها ید شت تا قدر یتن  از  یتراس گذا
....  ملتهب کرد ه بود کم کند یکه بدنش رامثل آتشا رتشیالتهاب غ
درست  ییهومن جا یکه مجبور به مهارش بود .....! با صدا یخشم

شب شش که  ش یبه پچ پچ بود نگاهش را از چراغ ها هیکنارگو ن رو
 .دیسمت او چرخ بهرفت و سرش گ شیشهر و خانه ها

 یکه بر نیشده ؟ قبل از ا یزیهمه اخم نوبره....! چ نیداماد و ا »
 «نبود....!؟ یسگرمه ها خبر نیداخل سالن از ا

شمک ر سشس س یزیچ  انشیوقت جر یب یمهمون نیا:» دیزدو پر
 «...!؟هیچ
ه ک دیرا د سااویتور گ یو از پس پرده  دیبه کمرش داد ،چرخ یا هیزاو

شهر و دندیچ یشام را م زیهمراه الهه م سمت  باره نگاهش به  ... دو
وشنش برگشت و آرام نجوا کرد: یچراغ ها  ر

نه ساات... تو یها یریهم جو گ نیا » نه بودم که  یفرزا چاپخو
و ر سویگ یتماس گرفت و گفت فرزانه سرخود خانواده  یمامان مهر

 .«..میشام دعوت کرده ما هم به ناچار اومد یبرا
ستها هومن سرما داخل ج شید  یشلوارش فرو برد و در حال بیرا از 

و  :دیمانده بود، پرس رهیاتوبان خ یچراغ ها یکه نگاهش به ر
ندگ » و از ز تا ک رونیب دیکن یپرت نم تونیچرا خساارو ر اره قر ی....

 «....!؟دیدست به عصا باهاش مدارا کن
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وت یسااوال برا نیا  بود تافوران یاز خشاام بود جرقه ا یاو که انبار بار
ها ند،ابرو بالحن یک تاب داد و ندش رادرهم  ته  یعصااب یبل والب

 پرخاشگرانه جواب داد :
 یو هرغلط میسرمون گذاشت یرتیغ یما کاله ب یدکتر نکنه فکر کرد »

سروم و بذار جاستیکنه برامون مهم ن یکه خ من،  ی.!؟تو خودت ر
 نیو با همچ سااتیبه طالق نخواهرت حاضاار  یپدر و برادرم ، وقت

 «....!؟یکرد یکار م یکنه چ یزندگ یآدم
را به  شیهمه خشاام متعجب شاادکف دسااتها نیاز فوران ا هومن

و به باال گرفت بالحن میحالت تسل  آرام ،گفت: یر
 .!«نگفتم  یزیمن که چ یاریپسر .. چرا جوش م یه »
ش شا مانیپ ش یقیو بدش، نفس عم ستیاز رفتارنا مانش را و چش دیک

و ها انیهم م یهم فشاارد دساات یبر ر قدر شیمو تا   یفرو برد 
صاب خط خط سرو بود غلبه کند ، به  یبراع شا آن خ سرمن اش که 

رش اجازه دور کم یاجازه از پر کتش ب یب یاو برگشت و سوز سرد یسو
بعد از تامل دیچیپ  یررا قد شیعمر چند نفس صاادا یبه کوتاه یو

 کرد: میمال
 .....«تند رفتم  یلیخوام خ یمعذرت م »

کنم ،منم از خساارو دل  یدرکت م ریرف الیخ یب» گفت:  هومن
 «اومدم  یجا نم نیندارم و امشب اگه به خاطر تو نبود ا یخوش
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بعد از  دیرا جو شیپا به پا شاادحرفها یقدر سااشس و مزه مزه کرد و
پچ پچ وار ب یمکث و گوش ا خیکوتاه ساارش را به ساامت اوخم کرد و

 ،گفت:
وغ و دونگ  یسر هی شگاهیخسرو اومده بود آزما شیچند وقت پ » در

من با خساارو از زمان ازدواج  ییدر مورد تو گفت که باور نکردم . آشاانا
شد ،ول شروع  شر  شتریب یلیخ یفرزانه  شر و ن از تو و فرامرز باهاش ح

 شبعد ها خالف ی.....! ول هیکردم آدم حساااب یفکر م لیداشااتم، اوا
م نذار به زنت که به چش هیخسرو آدم آشغال یشنو یم منثابت شد ،از 

و هم داره نزد یخواهر و مجاب کن کیبرو ر تا ازش  دیبشااه.. فرزانه ر
سراغ دارم ،آزما ییمتخصص نازا هی،  رهیطالق بگ هاش  شیکارکشته 

و هم خودم انجام م شرمنده که ب دمیر  ناقابل یهمفکر نیاز ا شتری.
ستم یکمک سرنخ ی،حت ادیبر نم از د ستم  شوه و پول ینتون  ییشو از ر

 «کنم. دایخسرو پ
فشرد ،ادامه  یرا به هم م شیکه مشت ها یرا گفت ودر حال نیا هومن
 داد:
وز هوا س ییرایداخل سالن پذ میابریسرما نمون ب نیا یهم تو حاال»
 «داره... یبد

سد چه مزخرفات فرهنگ سرش  یدهان باز کرد تا بشر شت  سرو پ خ
الن ، به ساا دیبه پر کتش کشاا ینشااد و هومن دساات یگفته امامجال

از  یلرفت و او را با ت یبهداشاات سیبرگشاات و به ساامت ساارو ییرایپذ
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کارمنف قل م یوخشاام یاف قل  نان در دلش  ها  یکه همچ کرد تن
ب دلچساا مینساا لمث سااویگ امکیتالطم افکارش پ انیگذاشاات .م

و یو لبخند دیماه بر افکارش وز بهشتیارد  لبش نشاند . یمحو ر
 .« میتا باهم بخور یایپرتقال پوست کندم منتظرم ب »
قا » و بار.... یاحوال آ  «مهندس خودمون چه خبر از کار
برداش سویگ امکینگاهش را از پ یخسرو به آن یصدا با ت گرفت ، سر

او که همراه  دنی، با د دیداد و به پشاات ساارش چرخ هیبه کمرش زاو
ب خیچند س کور شد  شیرفت ،گره ابرو ها یم ویکیکباب به سمت بار

شد تا به سمت او برود ،در  یپرجوش و خروش اهرم رتی... خشم وغ
ه پر ازحرص ک یشدو با لحن رهیاوخ چشمانودر  ستادیاش ا یقدم کی

ها انیاز م به آرام یم رونیب شیدندان به  یزد ،  کت او را گرفت و به یل
 کرد: کینزد یخود قدر

 یاتاق داخل تیساده ام که باور کردم بدون قصد ون نقدریکر نکن اف »
 یم سویآخرت باشه دور و بر گ یکه زن من اونجا بوده ..! دفعه  یشد

و یچرخ شب هم به خاطر گل ر ستم. بو نجایخواهرم ا ی...ام  یه
وازت  ایهات دن یگند کار گه طالق خواهرم ر و برداشااته ،نامردم ا ر

 ... «رمینگ
سرو که پر از عقده ا یبرا فرزانه بود و ب کیپنهان بود، یخ ا خط قرمز

شن شت ...با  ست دا  نیا دنیوجود زن باره بودنش او را همچنان دو
 ک یها خیحرف احساس خطر کرد برآشفت وس
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 [۰۸:۳۰ ۲۴.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ها  آن نگیریج نگیریج یانداخت و صدا نیدر دستش را به زم باب
 هوار خسرو گم شد.دادو  انیم
من که معذرت خواسااتم و گفتم از قصااد نبوده ....اصااال  کهیمرت »

 یصوصخ یتو زندگ یکن یتو غلط م ی...؟درثان هیمشکل تو با من چ
لت م خا نه ... نم یکن یمن د  ریبرات ز ای یفهم ی.خواهرتو ،زن م

شتم ! نذار برا یچیبرم .....!ه سینو ضا و  یهم براش کم نذا حاج ر
و ب یخانواده  زن  هیکنم و بگم که شاااه پساارش با  اززنت دهنم ر

سم سم  به ا از  ادیز تیکنم زن گوگول یبوده.... فکر نم ریرف رایناجور
 یهم قلب ناسااورش تاب ب ی!؟ حاجادیموضااوع خوشااش ب نیا

و نداره  ییآبرو  !«ر
اطالع  رایفرهنگ باساام ییآشاانا یکه از چند و چون ماجرا خساارو

وش خاص  نیشاات و فقط مابندا جمالت باز پرس پرونده که به ر
کرد  یبود تصااور م دهیزد اساام او را شاان یحرف م ازیخودش در حدن
 آخرش را رها کرد. ریدارد ت یَسر و سرّ  رایفرهنگ با سم

و تو رایساام یوقت» و آب از لک و لوچه اش  دید میگوشاا یعکس تو ر
بچه مثبت حاج ادیکردب یراه افتاد ،فکر نم پا  هم بهش یسااراغت و
 یوقت هیفهمن  یکه همه م نیآخرش ا یمن خونه  یبده!؟واسااه 

ست رایسم شکر خوردم م یزن دم د چهار تا غلط  گمیمن بوده دوتا 
اهل محل به  هیحاج رضااا و  ه!؟ ک یپاش. تو چ دازمیکردم هم م
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و جمع کن یایخورن تا ب یسرت قسم م  تمام و کمال رفته یآبروت ر
 «تو فاضالب.....!

 ازیکه ن بود یشد آتشفشان یاو شعله ور تر م یکه با هر جمله  فرهنگ
 تلنگر ساده داشت .... کیبه 

نداد و  یتا بر اعصابش مسلط شود اما خسرو مجال دیکش یقیعم نفس
به ا ضر ست  شانه  یبا کف د شانیم یریاو زد ودر گ یمحکم به   ان

قامت بودندو م لت هم در  یباالگرفت هردو هم  توانسااتند از خجا
نه پندیایب جه  شی.... فرامرز و فرزا مه متو ها آن نیب یریدرگ یاز ه

ساندند و مهرانگ شان را به تراس ر  دنیخانوم هم با د زیشدند وخود
و بلندشااان به  عیساار یهراسااان فرزانه و فرامرز و گام ها یچهره 

 شد. یدنبال آنها راه
ماب فرامرز نداخت نیخودش را ها ا کرد آن دو را که مثل  یم یه وسااعآن

ردنش گ یرگها رتیاز غ یکیرا از هم جدا کند  دندیچیپ یکالف بهم م
 نداشت ! یزیاز آبرور یپروا ترس یب یگریبرجسته شده بود و د

 چشمش کیبغلش زده و  ریکه چادرش را ز یخانوم در حال زی. مهرانگ
آن  نیب یریگبه نزاع و در گرشیبود و چشم د ییرایبه داخل سالن پذ

و  ی فاطمه ای» گفت :  یو م دیکوب یگونش م یدو با دست محکم ر
فت  گاه....« زهرا آبرومون ر و یو گاه  دیکشاا یفرهنگ را م یباز و 

و در  یصدا باحلقه اشک یرضا هم خاموش و ب جخسرو را.... حا یباز
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شمانش در حال س یکه درد یچ  واریبه د هیخورد تک یاش تاب م نهیدر
 بود . ستادهیکنار الهه ا

بان  دیلرز یکه م یو دسااتان یباران یوچشاامان دهیپر ی. فرزانه با رنگ قر
سرو التماس م دیایرفت تا کوتاه ب یفرهنگ م یصدقه   یو گاه به خ

صدا ستادیآنها ا انیکرد ،عاقبت فرامرز م سته ییو با  شم اما آه از  پر خ
 د،یغر شیدندان ها انیم
و برد شما» سه چ دیدوتا چه مرگتونه... آبرومون ر ون به ج دیافتاد یوا

 «هم ...!؟ 
دور بماند ....  سااویگ ینبود که از چشاام خانواده  یزیآن دو چ نزاع
سان ن یدر حال سویگ شت هرا و ندا د تا ش زیخ میکه از ترس رنگ به ر

بار ساار جا  شیبه تراس برود اما گالب خانوم دساات او را گرفت و دو
 و گفت : نشاند

و ند دهیساارجات ... د نیخودش عاقل باشااه ،بشاا دیآدم با »  دهیر
ضور ما فقط مهرانگ دیریبگ شرمنده م زیح و  ضا ر  یخانوم و حاج ر

 «کنه  یکنه .... فرامرز خان داره جداشون م
و سااشس تا علت  یزانو یدساات ر که او هم کنجکاو بود  مهرداد 
شت ،از جا نیب یمشاجره  ه ک یخاست و در حالبر شیآنها بداند گذا

شوم سمت  سالن که به تراس د ی نهیبه  شت م دیکنج  فت ، ر یندا
 ادامه داد:
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ش » ش میبر نیبلند  و مینیاون کنج بن  یزیچ دیاریخودتون ن ی،به ر
 .«دیدید

ستقبال کرد ... گل شنهادیپ نیجنباند واز ا یسر گرشا هرداد هم و م یا
چشاامشااان به ساامت تراس بود دنبال گالب خانوم به راه  یدر حال

ستها سویافتادند اما گ س شید سو شت ،دل یاز ترس لرزش نامح ش دا
 یسرآن به چشم چران کیدانست  یو م دیجوش یو سرکه م ریمثل س

 گردد .... یخسرو بر م یها
و گرشا  یزده  خیدست سرد و  نه،یمبل کنار شوم یقبل از نشستن ر

ب انیرا م سویگ رد گوش او فرو ب خیدست بزرگ مردانه اش گرفت و سر
 و زمزمه کرد:

جه برف » مان گالب ، بهتره تو یجو ما با  مشااکالت  ی...حر 
 ....«.نگران نباش  میدخالت نکن شونیخانوادگ
شا س گر صدا دهیهنوز جمله اش به انتها نر  ای ی گونه ادیفر یبود که 

تا گالب خانوم به  زیمهرانگ یزهرا یفاطمه  باعث شااد  خانو م 
 به تراس بروند. مهیهمراه خانواده اش سراس

 [۰۸:۰۰ ۲۷.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 " فصل آخر "

حاج رضااا ، آمدن  یفرزانه با سااکته  یخانه  ینیشااب نشاا انیپا
ه در ک دیرساا انیخانوم وفرزانه به پا زیمهرانگ یها هیآمبوالنس و گر

 بکشاند .... ژهیو ید او را به بخش مراقبت هاباعث ش تینها
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رزانه کرد . ف داریتلنگر او را از خواب ب کیفرزانه مثل  یاتفاق برا نیا
ستان سر خوش و خوشگذرانش کنار زن یکه به جا یا  یگل یمثل یدو

 دایازه پت ییرنگ و بو شیگرفت باور ها یم ادیبودن را رفته رفته  یقو
و انیم یشااب مهمان یکردوفردا یم خساارو ساااک  یتعجب و نابار

سا یکوچک سر شیپدر یرا جمع کرد تا به خانه  لشیاز و و برود ... خ
و ش یباز سمت خود ک  یشد و با لحن رهیو به چشمان او خ دیاو را به 
و را نرم کند، گفت: میمال  که دل ر
جا م » به ... ! ا یبر یخوا یک داداش  نی...!؟بگم غلط کردم خو

و هم نچسب و ِچغرت از ه مون اول هم با من مشکل داشت دعوا ر
 «اون شروع کرد.

زد  یرا محوکرده بود به کنار دشیاز د یرا که بخش شیها یچتر فرزانه
و ست او ب شیو با حرص باز ش رونیرا از د ستش را به حالت  دیک ... د

 اش گذاشت ، گفت: ینیب ریز یافق
نم و ک یپنج، شش ساله که دارم تحمل م دهیجام رس نیخسرو به ا »

ندگ و ز ماه اول ر اش فقط  هیکردم و بق یفقط همون پنج ،شااش 
شتم ول یرنگ وارنگ یتحمل بود ...از زنها از  یکه کنارت بودن خبر دا

مام ا یزیترس آبرو ر ها ا نیو طالق ت و  نیساااال  همه حقارت ر
ه که بچ یزن یبه من ساارکوفت نم رتحمل کردم . مگه دو سااال آزگا

چه م شاااهیات نم بال یخوا یو ب بده برو دن و  خب طالقم ر ...؟ 
و به خاطر تو، تو تیزندگ شم ر شتم دادا  یهچل م ی، من احمر دا



                
 

 

781 

 باغ سیب

دا بوده و خ گهید یکیکه زن  یانداختم تا با مهناز ازدواج کنه ! مهناز
هساات که من ازش خبر  یا گهید یدونه چه پس و پنهون ها یم

 «ندارم!
سرو صل  خ وم*س*تا ستون پا  یلبه  یر ست آرنجش را  ش تخت ن

 انداخت ، گفت: یچنگ شیکرد و به موها شیها
اول  یکنم ،من دوسااتت دارم از همون دفعه  یفرزانه.... جبران م »

ستت دم نما شت شگاهیکه همراه دو ش یدا و نگاه م نیما  یکرد یها ر
شدم ودعا کردم تا بازم ب شقت  و پ یایعا  دایو بتونم آدرس خونه ات ر

 «کنم ... 
وغ عمرش را شن نیبزرگتر ییبر آشفت گو فرزانه  ی.. کشوباشد.. دهیدر

 را رها کردو به سمت او برگشت: شیلباس ها
وغ م » سگ در *ا*ن*ت ینه خ* ارهی.... عشر تعهد م یگ یمثل 

ست یسمیساد هی....! تو  ...مگه  یبگذر یتون ینم یزن چیکه از ه یه
ست داره لباس عوچ اتا یتو سویمن به تو نگفتم که گ ق خواب ما

و کرد نیعمدًا ا یکنه اونجا نرو .... ول یم نگ فره یدونست ی! م یکار ر
و یرتیچقدر غ شت یمسائل حساس ، ول نیا یو ر  یدرست دست گذا

و  .... !« رتشیغ یر
کرد  یفرزانه خش دار بود درساات مثل افکارش واحساااس م یصاادا

 خیحنجره اش از ب ییجا مانده که با هر آوا شیآهن در گلو یبراده ها
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بعد ازتامل یسوزد! قدم یو بن م صله گرفت و  یپس رفت واز خسرو فا
 عمر فرو دادن آب دهانش ،گفت: یبه کوتاه

رنگ و وارنگ  ی*ا*ن*ت هایبار خ* ریکشاام ، دارم ز ینم گهید »
 .«شمی... من ازت جدا مشمیتو له م
سرو ست شیباره از جا کیبه  خ  نیچن نیتا به حال فرزانه را ا برخا

 شیصدا سشر کرد و نهیته دلش نشست...! .س یبود وترس دهیجسور ند
 شد : رهیُبراق شده به فرزانه خ یجا داد و با چشمان شیرا در گلو

ند » قت م الی... خ یکور خو که طال نداره  قانون  یبرت  دم ... 
ست مردها م یممکلت  یراحت نیبه هم دهیچرخه اجازه نم یکه به د

کم گذاشااتم و نه از  تیکه نه از نفقه و خرج ی....من یریطالق بگ
سا یزندگ وت بلند نکردم. تازه من  شتیو آ ست ر رگه ب هیو تا حاال د

وجود دوساات دارم و حاضاار  نیو با ا یهسااتبرنده هم دارم، تو نازا 
 .«طالقت بدم  ستمین

ساک پر حاال سمت  ستش را به  کرد  تابنوبت فرزانه بود، لباس در د
 به قدر چند نفس ... ی... فاصله ا ستادیاو ا ی نهیبه س نهیس
قا » و تو کورخوند نیا یخساارو ساااالر یآ اون  گهی....! من د یبار ر

 ادی ی! پوست انداختم ، بزرگ شدم ،کنار گل ستمین یببو گالب یفرزانه 
زش قائل باشاام ...  یزن برا کیگرفتم که به عنوان  وجود خودم ار

و داد هیفرصت بودم،  هیل فقط دنبا  یتلنگر ! که خودت بهانه اش ر
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و ازت م القمدسااتم ... من ط و هم پ یراه قانون رمیگ یر  یم دایاون ر
 ....«برم  یخونه با خودم نم نیاز مهرم ا ریبه غ یچیکنم و ه
الماسااش را از انگشاات  یها نیرا گفت و انگشااتر پر از نگ نیا فرزانه

و رونیب  شیلباس ها یمانده  یکنار تخت گذشت و باق زیم یآورد و ر
شد و  شالش از اتاق خارج  ساک هل داد و همراه مانتو و  را به داخل 

و رتیبهت و ح ایدن کیخساارو را با  از خشاام سااوار  یموج یکه ر
 .دیرفت و در را محکم به هم کوب رونیب انهبودتنها گذاشت ، از خ

**** 
وزگار ست که هم یمثل در ر و شهیا شنه نمپ کی یر چرخد وگاه  یا

به سااخت یم ژیق ژیق وان به  یجا به جا م یکند و شااود و گاه نرم و ر
ضاع قلبش چندان چنگ یو برا دیآ یحرکت در م ضا که او  یحاج ر
و یبه دل نم  ...! دیچرخ یم ینامراد یپاشنه  یزد ر

شوهر هردمب کی از سو لشیسو نگران فرزانه و  گران ن گرید ییبودو از 
که مبادا عمرش کفاف ندهد و  نیساار و سااامان گرفتن فرهنگ و ا

س و نیو هم ندیپسرش را نب یعرو  ستانماریتخت ب یامر سبب شد ر
ودتر بساط عروس فتدیبه هول و ال ب  یتاهرچه ز

 [۰۸:۰۰ ۲۷.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
نواده اش به که گالب خانوم به همراه خا یدو را فراهم کند ... زمان آن
دو  یبه جا سویفرهنگ و گ یآمده بودند اجازه گرفت تا عروس ادتیع
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شنبه  گریماه د شود ، یهفته  یبه پنج ست پنج در یعنیبعد موکل 
وزقبل از عروس و و افسانه ....! یر  برز

و تیبا درا شهیخانوم مثل هم گالب که  را یماریپدر ب یعمل کرد و ر
 و نداختین نیپسارش بود را زم یعروسا دنیاش د یتنها دل خوشا

ض نیاز ا ی... گل رفتیپذ شا هم با او موافر  یهمه عجله نارا بود و گر
 ... رفتندیمادرشان پذ میاما هر دو به احترام تصم

ستقبال کرد ، اما گ ییبا لبها شنهادیپ نیاز ا فرهنگ  یعل سویخندان ا
شروع  یترس گنگ لشیرغم تمام م شترک ته دلش یزندگ کیاز  به  م

تاد .... ! راه ها نایقیکه  یتالطم اف و  چیپراز پ شیکوچه پس کوچه 
 بود . اریبس یها بیخم فراز و نش

 لیخانوم ، قرار شااد عروس و دامادفعال از وسااا زیشاانهادمهرانگیپ به
ستفاده کنند و به غ بایفرهنگ که تقر تییسو از تخت  ریکامل بود ا

تا خانه بخرند  اوردین یگریجهاز د سااویکنار آن گ شیآرا زیخواب و م
وز آ یکی... اما قرار شااد ظرف   یرا رنگ کنند تا برا تییسااو ندهیدو ر

 آماده باشد ... ادعروس و دام
 استقبال کردند ! شنهادیپ نیو گالب خانوم هم از ا یگل

شا که لبخندش چال گونه اش را دلخواه تر کرده بود گفت  یدرحال گر
 اساات را گل دهیخر یکه به تازگ او را متینه چندان گران ق نی:ماشاا

 هم همه استقبال کردند. شنهادیپ نیبزنند و ازا
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ش ماه ست هم دادند تا کار ها بر وفر مراد  دیخور ست به د و فلک د
 . دیو فرهنگ به گردش در آ سویدل گ

سانه ل کار ها اف س یدر خال آمد و نگار  سویخودش به کمک گ یعرو
ت تا شتاف سویعروس ِکشان عقب نماند و به کمک گ یهم از قافله 

شا ، که البته یشود و هم گوشه چشم بشیهم ثواب آخرت نص  از گر
 شد ! ینم بشیهم نص یزیچ

شت  یهم همشا فرزانه سخ دا خانواده اش در رفت و آمد بود و عزم را
 یو بهبود یگرفت بعد از عروساا میتصاام یتا از خساارو جدا شااود ول
ح کند . حالش پدرش موضوع  طالق را مطر

وباه را از تنش در آوردو  دنیپا پس کش الیکه خ خسرو نداشت ،لباس ر
ا و عذر حاج رض ادتیع یبرا ینیریکج و گل و ش یبا لباس بره و گردن

 آمد. یخواه
کوتاه آمدن نداشاات اما مراعات حال پدرش را کرد و  الیهم خ فرزانه

ش یحال و هوا سع نیکه ا یخو شتند و  وز ها دا س یر ستیکرد با   ا
 برگزار شود. یفرهنگ به خوش یرفتار کند تا عروس

سرو برا زیمهرانگ ست خ و م شیخانوم که رفته رفته د او  گریشد د یر
ضا از علت دعوا یداماد محبوبش نبود ، و برا  یمراعات حال حاج ر

ها حرف به فرهنگ  یخاصاا یبه خاطرعالقه  یبه او نزد ،ول یآن که 
شت با ابرو ها شت یدا سرو، با جمالت دو پهلو  یهفت و ه و به خ ر

 ،گفت:
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به کنار حداقل حرمت مهمون  یشایخسارو خان بحث قوم و خو »
 یخساارو فقط به عذر خواه...!« دیداشاات یخونه تون را نگه م یتو

وبه فرزان اتیبسانده کردوقت رفتن با همان ادب یکوتاه ه با نافرمش ر
نه جمع کن بر: »عتاب گفت  نه در حال...« میفرزا که حرص  یفرزا

و یها  شیکه پ یاستیبر س هیتک دیجو یم داندن ریدلش راز یانباشته ر
 فرهنگ را بهانه کرد و با او نرفت. یگرفته بود عروس

شاد یشاد نیماراتون ب یها و دو یفتوح یبرا صه ،   کیها  یو غ
سر جا م دیدو ینفس م شت  صه ها را پ ش یو غ سهم  سویت.گگذا
ها داشاات .....! او با مناعت طبع  یدر برنده شاادن شاااد ییبساازا

 یبزرگوار نیا یکرد و فرهنگ شرمنده  یفرهنگ را م بیحساب ج
 شد ! یم

ب ساده تر ، تعج یو لباس عروس ینینگ چیساده بدون ه یها حلقه
هه و ب یها نه و ال مه مهرانگ شیفرزا .  ختیخانوم را برانگ زیاز ه

و شت و گ یاجناس م نیگران تر یفرهنگ دست ر  آن را پس سویگذا
 شاهیم یحاال اگه ِبرند نداشااته باشااه چ» گفت:  یزد و با خنده م یم

 یلی، خ ردینگ یاو را به باز یمردانه  غرورکه  نیا یسااشس برا« ...!؟
خودش عاقل  دیبه قول مامان بزرگ گالبم آدم با» گفت یم یجد

و بر د دیپس با میخونه بخر گهیتا سااال د سااتیباشااه مگه قرار ن و ر
ج ها و بگ یاضاف یخر  .« میریر
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س زیمهرانگ س دیکرد ومدام خر ینگاهش م نیخانوم با تح را  او یعرو
شان ز یم سهیبا الهه مقا ش زیر یها یبار ولخرج ریکرد که کمر ت و در

 او خم شد بود.
شاد یکه فکر م یزیبه تنها چ سویگ شاد یکرد  سا یبود و   یدگرا در 
ا با دلش گرش ییهمسفرش که به قول دا یو البته در لبخند ها دید یم

مام مشااترک با ت یزندگ کی یکرده بود و خود را برا دایهم پ ینساابت
 کرد . یآماده م شیها یدگیچیپ

 [۰۵:۳۸ ۲۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شته دی..... حتما نبا گریاست د نیهم یبد شانس خب  شاخ و دم دا

 باشد.! یباشد تا اسمش بد شانس
ندگ نیبهتر در وز ز گاه یر که  و یاش   دید یآن را هم م شیها ایدر ر

س وز عرو صبح ر سالن آرا یبرا ی، فرهنگ وقت ی....  گاهشیبردن او به 
به هوا سر سراغش آمد و پا ییآمده بود ، و شیهم به   که از شب یآب یر
شده بود  دست کیصاف و  شهیشبسته و مثل  خیگذشته کنار جوب 

شد و مچ پا بسر خورد ،به داخل جو به ناکجا آباد در  شیسرنگون 
از  ریبود که داخل جوب به غ یشااکرش هم باق یرفت...! البته جا

وز پ یبرف دود گرفته  یمقدار  یرنگ م ی، که خاکسااتر شیچند ر
 وجود نداشت .... ینمود آب
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سقوط نابه هنگام گ فرهنگ سا سویبا  سمتش دوهرا رزانه ف دین به 
شتابان ز سرش...... فرهنگ  شت  و ریهم پ او را گرفت و او را از  یباز

 ...! دیکش رونیگام بلند بود ب کیبه قدر  شیداخل جوب که پهنا
شت خم ابرو وناز دخترونه اش پنهان  یرا م خجالت ست پس و پ توان
ند، ول پا ینم قایدق یک نه مخف شیدانسااات درد مچ   یرا چگو

ز که ا یاو و چشاامان ی دهیکند!فرهنگ دل نگران به صااورت رنگ پر
و  داد وشتاب زده، سوال کرد: یشد، چرخ یهم فشرده م یدرد ر

 «.....!؟ یحواست کجاست خوب زدلمیعز »
! چون آن وقت  دیرا بگو قتیتوانساات حق یمورد حواسااش ، نم در
به  ااو بود وناچار شد ،سکوت ر یگفت شش دونگ حواسش پ یم دیبا
 جواب بگذارد ...! یجا

سع ریهم ز یجنباند خوبم یسر کوتاه و یلب گفت و   شیاپ یکرد ر
 دایاد پرانش امتد یشروع و تا کشاله  شیاز مچ پا زیت یاما درد ستد،یبا

 کرد.
 مانیهم پ یبد شانس دبایرس یسرش به عشر م کیکه  یی. سر به هوا

سنت انجام دادند...! او را به جا شان را به نحو اح  یشدند و کار خود
 ها بود ،کرد .... یکیکه همان نزد یدرمانگاه یراه شگاهیسالن آرا

شست و گل کاریفرزانه هم ب البته س ینن سرا به  مهیرا با خبر کرد ،او هم 
 درمانگاه آمد گالب خانوم وگرشاهم به دنبالش....
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ه به غرو لند و اعتراچ پرستار که پشت در اتاق خانوم بدون توج گالب
اه همر کیمچ پاسات و یسااده  یدر رفتگ کیگفت  یو م ساتادهیا

ش یازی،ن ستیکاف شون ک ست او را محکم پس  یبه ق هم ندارد !باپرد
 و فرزانه و گرشا راپشت در جا گذاشت. یزد و داخل شد و گل

وک یدر حال شیمامان بزرگ خوش عطر بو دنیبا د سویگ ت تخ یه ر
سته و پاها ش سالم ب شین شت   یهم دراز بود...جان به کالبدش برگ

سالم فرهنگ که کنار تخت ا یجان و رمق بلند  بود ستادهیگفت ، اما 
فت به گ زیبه دکتر پشات م یدیو رساا بود .....گالب خانوم ،ببخشا

داش ص یکه از نگران یبغلش زد و در حال ریازآمد پر چادرش ر سویکنار گ
 ،گفت: دیلرز یم
وز عر دیآدم با » شه ...آدم ر سخودش عاقل با و  دینبا شیو سش ر حوا

فام ماد پچ و واپچ م لیجمع کنه ! حاال  کنن که عروس از هول  یدا
 ...« گید یافتاده تو میحل

محصااور کردود کتر  شیلبها انیلبخندش را م یبه سااخت فرهنگ
و بر آمده یقدر یمتوسط و شکم یبود با قد یعاقله مرد ذ کاغ ی،ر

و شیپ شتی یزیچ شیر شت م ادا شد و با لبخند زیکرد، از پ  یبلند 
تش اودر دس یدر رفته  یرفت ، وهمانطور که مچ پا سویگ یبه کنار پا

 هیبه به پس امشااب عروساا»بود ونگاهش به چشاامات تر او ، گفت:
 «،عروس خانوم مبارک باشه 
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دسااتان مردانه اش  انیرا چنان م سااویگ یرا گفت مچ پا نیا دکتر
 همراه شااد دیکشاا سااویکه گ یغیتر آن همراه ج یکه صاادا چاندیپ

 فرهنگ گره.... ی دهیانگشتان بلند و کش انیودستش م
* 
سرجا یپا مچ شت ..! هرچند پا شیبه ناکجا در رفته به  درد  ش،یبرگ

ور یو زق زق شت ،ول یپر ز شد تا خلل یمانع یدا سم کوچک ین  به مرا
سااالن  یساااعت اسااتراحت راه کیکند!.. بعد از آنها وارد  یعروساا

 شدند.. شگاهیآرا
 شیخوردن ،کوفته شااده بود مچ پا نیاو که بدنش به خاطر زم یبرا

وق م وق ز و یهم ز شستن بر ر  نیسخت تر شگاهیآرا یصندل یکرد ن
ست  نیودلخوش به اکارها بود شان مختلط ا بود که مجلس کوچک

...!  ندارد شیبه درست کردن موها یازیشال سر کند و ن ستیبا یوم
شت، ابرو ها یو حساب ستکه اعصاب در شگریاما خانوم آرا تو ت یندا

شا م نهیکه از آ یانداخت ودر حال نییشده اش را باال و پا کرد  یاو را تما
با صدا ی،کرم پودر را در دستش تاب  فت:اش، گ یغیج غیو ج زیر یداد و

و درست یمعن چه» نکنه !؟ آخر شب که دوماد  داره عروس موهاش ر
و م  دیکه عروس با نیا شگاهیآرا نی...در ضمن قانون انهیب یموهات ر

و خاموش کنه من حوصااله ندارم عروس همش ساارش  لشیموبا ر
و فرزانه جون که مدام م نیباشااه.ا شیموبا یتو ر من خب شیپ ادیر

 «داره...
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 تهم نازک کردو مشغول شد و هنرمندانه از صور یپشت چشم سشس
ح ونگارش بق یاز چشم ها ریاو که به غ یمعمول اجزا آن  هیخوش طر
و یپر کیبودند  یمعمول با ساخت ... ییر  دل ر
ش شیموها شوار ک س آن را منگول منگول  یو انتها دیرا هم با دقت 

و ل که مث یا رهیبلند و ت یموها ی. وقت ختیر شیشانه ها یکرد و ر
و یمشک یشنل ساده  ی دکلته راهنیپ یباینشست ز شیشانه ها  یر
 کت کیساده و ییاو را دو چندان کرد، که به جز چند برش و انحنا ی
 نداشت . گرید یزیچ دهش یبلند سنگ دوز نیآست

و یریحر یدیختام آن شااال سااف حس  شاانیپر یموها یبود که ر
 ینیبه طرز دلنش شینشست ، البته منگول منگول موها

 [۰۵:۳۸ ۲۸.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شکوفه ها یماند و در آخرتل رونیشال ب ریز از  یپارچه ا دیسف یپر از

و فیرد کیکه در  سته بودند ،هم ر ش سرهم ن شت   ییجا یشانیپ یپ
 قرار گرفت. شیباالتر از ابر وها

د تر پاشنه بلن یکفش ها ریپر دردسرش از خ یبه خاطر مچ پا البته
ن پاشنه بدو دیسف یشد صندل هارنگش گذشت و مجبور دیسف یتق

 بود ،به پا کند . دهیخودش خر ی قهیکه فرهنگ به سل
 ی دهیمتفاوتش با د یو چهره  یاو در لباس عروساا دنیبا د فرزانه
 ....«یماه شد:»کالم گفت  کینگاهش کرد وفقط  نیتحس
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شکوفه  اما و دید یبیس یفرهنگ او را  شاخه به وقت بهار دل  یکه ر
 ری. و زدیآ یداده و همراه آن به ر*ق*ص در م بهشااتیارد میبه نساا
شامل خانوم آرا ینیسنگ شاگردانش م شگریچندجفت چشم که   یو 

 یحنکند با ل فیاو تعر ییبایآنکه از ز یشااد وفرزانه هم جزو آن بود! ب
 د:یمردانه، کوتاه پرس

 «....مچ پات بهتر شده...!؟ یخوب» 
داشت و فرهنگ ن دیجو تم فیبه تعر یازیلبخندش شکفت ن سویگ

صش م شمان و لحن خا  ی.خوبمدیفهم یحرف دل او رااز نوازش چ
برداشت و نگاهش را  ییاو جا یلب گفت و با صدا ریز کنار گوشش سر

 به باال کشاند.
و م ریز» وت ر  ....«ادیکن تا به پات فشار ن هیو به من تک رمیگ یباز
 کرد از حاال تا آخر عمرش.... هیهمان کرد که او گفت ، به او تک سویگ

 [۰۰:۳۰ ۳۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 یرا داشت و ب شیحکم قوم و خو هیکوچه در دار که همسا یاهال یبرا

شر شاد یسفره  کیمنت  س گرید کی یغم و  وز عرو سر پ یبودند ،ر
شاد تر ضا  شند، برا نیحاج ر  نیهم یبهانه بود تا باز هم کنار هم با

ست سر کوچه را چراغان یاه نیآ سرتا  هسیکردند ر یهمت راباال زدند و 
از کوچه در دار  یو تار بعد از ظهر زم*س*تان رهیت یدر هوا یرنگ یها
که  یبیسبز و قرمز مثل س یرنگ یساخت .المپ ها یداالن نوران کی
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شاخه آو س زانیاز ست از  و با وزش باد به ر*ق*ص در  ختهیها آو میا
 آمد. یم

شا و به همراه فرامرز کنار در ح گر د بودن ستادهیداخل کوچه ا اطیو برز
م گرشا بود ، به همراه خانو یچشمش پ کیکه که  یهم در حال یتی.گ
بان منقل به دست کم یریمش آن سو تر چشم به راه  یخوش دل و ز

به محض رساا تا  ند  و نیماشاا دنیبود ند ر آتش  یعروس اسااش
پا یزیکه چهم  یینوای...البته گوساافند بزدیبر باقعمر انیبه   یش 

و  اطینمانده بود داخل ح به درخت توت بسااته شااده بود و برز
 .دیکش ینوازش وار به سر او م یشد دست یکه از کنارش رد م یهرزگاه

 یداز شا یآمدن عروس و داماد همه به استقبالشان رفتند وهلهله ا با
ش شد .خانوم م و یریبه پا  سشند ر ش یو آوا ختیآتش ر یا  دنیکل ک

ها فضا را پر کرد و نگاه مشتاق رهگذران به سمت عروس وداماد کج 
 یم گفتند و رد یلب م ریز«  یدیخوشبخت ش یاله»ها  یشد، بعض

شا ا پاهم جفت  یشدند و برخ سهم ستادهیبه تما  یبودند ،آنهاهم 
 داشتند. یشاد نیکوچک در ا ی،حت

ه ب یبیشااباهت غر ،که امروز سااویگ یچهره  دنیهر بار با د فرهنگ
ش دایپ بیس یشکوفه  سرا  نییه پاب یاز خوش یبیکرده بود ،دلش در 
ر م ش سویجنتلمن به گ کیخورد ،و مثل  یسُ  نیکمک کرد تا از ما

س ییشود، و از آن جا ادهیپ سته ز اریکه ب وش او گ ریمالحظه کار بود آه
 زمزمه کرد:
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ست ن زمیعز » و بگ ریهمه چشم ز نیا ی، جلو ستیدر وت ر  مریباز
و م ی،ول  هین تکو به م یاریکن فشار به پات ن یو سع رمیگ یدستت ر
و خودم م یشااد ادهیکه پ نی... از ماشاایبد و ندازمیچادرت ر  یر

 «سرت.
ش سویشدن گ ادهیرا گفت و به محض پ نیا فرهنگ در ،چا نیاز ما

و دیسف  سرش پهن کرد... یبختش را ر
تند شدن داش زیسر ر الیرا خ ییها، اشک  سویگ دنیخانوم با د گالب

سر و صد ریوافر ز یخانوم با حظ یگرفت ،گل یرا با پر ر بان  قه لب قر
شا ومهرداد هم با لبخند یاش م س یرفت و گر سر تح ه ب رهیخ نیاز 

 او بودند...
قا ش یآ ست ،پ یریم  اطیکه در ح یعروس وداماد یپا شیَدف به د
ودود  دنیِکل کشاا انیم ینواخت وگاه یبودند، خوش م سااتادهیا

 یرا پر کرده بود، هنرمندانه َدف را باال اطیح یکه فضااا یاسااشند
به دور خود با ر*ق*ص پا م یسرش م صدا دیچرخ یبرد و کف  یو

 رفت. یزدن ها به هوا م
شدبود و به جا یخانه  ییرایسالن پذ مبلمان ضاجمع   آن یحاج ر

صندل زیدور تا دور م سانی یها یو  سل دهیچ ک الهه  ی قهیشد ، و به 
و ز قرار گرفت  یساابد کوچک وهیو م ینیریکنار شاا زیهر م یر از گل ر

سفره  ش ی....و  شم نواز کیعقد کوچک، اما  سالن  یباال یو چ
خپهن شااد ،قاب عکس کوچک بابا  که  ی،همان عکساا سااویگ فر
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صب م واریتختش به د یباال شهیهم فره س یباال ییکرد هم جا ین
 قرار گرفت.

ضاع س او شاد و خرم ..... ه یعرو وال بود ،  زیچ چیکوچک آنها به ر
شار ها سویگ یاز پا ریبه غ دیلنگ ینم دام به آن که م ییکه به خاطر ف
آورد ، دردش از زق زق گذشااته بود و مجبور شااد قبل ازخواندن  یم

 عقد دوتا مسکن با هم بخورد ! یخطبه 
صدقه  زیمهرانگ بان  ،  رفت یمن سویگ یخانوم هرچند راه به راه قر

 یشااده بود و بزرگوار یدلش از عدوات و جنگ نساابت به او خال یول
س دیرا به وقت خر سویگ ست کی یلفظ ریجبران کرد و ز یعرو بند  د

پرواز در آمد  به سویگ یو بعد از آن که بله  ختیبه دستش آو مانیپرو پ
ضا  شم گ یطال سیسرو کی، به همراه حاج ر  هیهم به او هد ریچ

ضا پ ب زیو مهرانگ دیراب*و*س سویگ یشانیدادند. حاج ر ان خانوم قر
ج فرهنگ م یصاادقه ها قا یاز ته ته دلش را خر  یریمشاا یکرد .آ

باال ها َدف را  با کنار رفتن آن گرفت و  یساارش م یخوش ذوق هم 
و پوساات نازک و ُترد آن به ر*ق*ص در  یهنرمندانه انگشااتانش را ر

دادند  یهاشااان را م هیکه هد یمهمانان تمام یکار برا نیآورد.و ا یم
 کرد. یتکرار م
دادن داغ داغ شد ....هر کس به فراخور  هیو هد یب*و*س دهید بازار
 داد. یبه آنها م یا هیهد شیمال تیوضع
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سرو ست دادن فرزانه را ب خ ساس م خیکه خطر از د شش اح  کرد! یگو
س یغافله را رها نکرد و باظاهر سم عقد  کیش اریب ومرتب قبل از مرا

که فرزانه انتظارش را نداشاات ! خساارو چنان  یزیخود را رساااند ، چ
خاص  اتیاساات ! وگاه با ادب فتادهین یاتفاق ییکرد که گو یرفتار م

 کرد : یپچ پچ م هگوش فرزان ریخودش ز
شب با من بر م » شگله، ام شنوم که ه یگرد یخو  چیخونه نه ازت ن

زد و  یم یاو لبخند یالیو فرزانه به خوش خ.!« ..رهیرقمه تو َکتم نم
 نوشت ! یخودش م یخسرو آن را به پا

و یفتوح یبرا  یلیبودند ،حضورش خ دهیخسرورا هم د یها که آن ر
سنگ یم نیسنگ ست مثل رقم  که از طرف خودش و  ینینمود ،در

و حفظ آبر یبرا یلیکرده وفرهنگ با م هیفرزانه به عروس و داماد هد
کوتاه  یبود به تشااکر ریکه نگاهش به ز یدرحال سااوی.و گ رفتیپذ

 بسنده کرد .
 یدرشت یمشترک گرشا و مامان گالبش تراول ها ی هیهد
 [۰۰:۳۰ ۳۰.۱۲.۱۶, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
و مهرداد هم ساانگ  یکه تعداد آنها همه را شااگفت زده کرد. گل بود

شتن پول پ ش کی دیخر شیتمام گذا شور را ب دیتول نیما ه داخل ک
ست محبت ها یکردند .فرامرز دلش م هیآنها هد فرهنگ را به  یخوا

شرا یقیطر به همراه الهه یاجازه نم شیبد مال طیجبران کند اما   داد و
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او  گوش ریاز رفتن ز شیداد . و پ هیهد سینفسااعت  کیبه هر کدام 
 آهسته آنچنان که گفتگوشان دونفر باشد پچ پچ کرد:

و در حر من ب یرکت باشااه ... برادرمبا داداش»  یفکر تموم کرد یر
و بکنم  یشرمنده که نم  .«تونم جبران محبت هات ر

که همه به وجد آمدند ، کف زدند  دیچنان او را در آغوش کشا ساشس
ب دندی،سوت کش  ها به پرواز در آمد. نیو نور فلش دور

 یاحیدکتر هومن ر ی هیپول ،هد ایّسکه بود  ایکه عمومًا  ایهدا انیم
ق که بّرا یها نیبا نگ دیسف یطال سیسرو کیبود و ریهم چشم گ

 .دیدرخش ینور سالن م ریز
سرو بود، مدت ریو رف الهیهم پ یکه زمان هومن ستان خ  یگرمابه و گل

به محض ا یبه او محل نم گریبود که د و از  گفت کیتبر نکهیداد ،
سرو با چند گام بلند یسفره  شد ،خ ساند و  عقد دور  خود را به او ر

باره صااورت  کیکه به  یگوشااش پچ پچ کرد . جمله ا ریز یزیچ
ندم له  یگ تا ال ها یهومن را  خ و برافروخته کرد! و  شیگوش  ساار

و متوجه   ان شدند. یفرامرز و برز
و یکه هلهله م یشاااد انیم پا ر ،همه به  دیکوب یم نیزم یکردو 

زو یصااف م  یها را م هیهد ریخ یخوب ودعا یآمدندو با هزاران آر
و و افسانه بودند!  یگریرفتند تانوبت د یدادند و م شود و آخر صف برز

 ّسکه بود. کیآنها هم  ی هیهد
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و به همرا آت یعروس وداماد که قدر اطراف اش  ششارهیخلوت شد، برز
سانه » ست دوران کودک شیقدم پ« اف برادرانه دو شت و ر اش را د یگذا

زد و به  یاو در کوچه در دار پا به توپ مآغوش گرفت ،همان که همراه 
قت تنبل ها یو به او م شیمشاار  ها را  یرا ن تا براش آ سااشرد 

س یمنت و چشم داشت یکه ب ی...!دوستسدیبنو را  یت،مرام و معرفت دو
و م رد زمزمه ک رگوششیاحساساتش ز انیغل انیخرجش کرده بود .برز

بون اون فرهنگ وادبت برم مبارکت باشه با مرام....:»  «قر
ب دید شانیها یکه آن دو را سرگرم نوستالژ افسانه  سویگ گوش خی،سر

بانش مانده بود و مدام قلقلکش  یفرو برد و پچ پچ وار حرف که ساار ز
 زمه کرد:گوش او زم رینکرده بود ز دایگفتنش پ یبرا یداد، اما فرصت یم
شد یلیخ » شگل  ست و پاچلفت یخو شه  یعروس د ! ،مبارکت با

و به هم ر یکاسااه و کوزه  ی... زد  یختیامشااب فرهنگ بدبخت ر
و از من بشرس  نی....! ا  ....«ر

نه َحب ب افسااا تا  عد از صاا ییایح یکه ذا ب  ی غهیقورت داده بود و
شده بود! باز هم حرفها ایح یب تیمحرم  ییایح یب یبو شیتر هم 

که درد  یدر هم تاب داد و در حال یرا قدر شیابرو ها سااویداد. گ یم
 ،گفت: ینرم یکالفه اش کرده بود با صدا شیپا
و ....! برو نیافسااانه ول کن ا »  هیبه مامانم بگو  یواشااکیحرفها ر

 ریبده از بس سر پا بودم و به پام فشارآوردم ،درد مچ پام غ گهیمسکن د
 «قابل تحمل شده...!
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 تنها نشسته بود،اشاره کرد: یر که کنجبا سر به نگا سشس
شگاه » ست دان سانه ،نگار دو و ک فشی، همون که برات تعر میاف رده ر

س و ا یبودم ، اومده وک شته باش نذار  یجا نم نیر و دا سه هواش ر شنا
 ...«امشب تنها بمونه 

و یفرفر یها یچتر افسااانه صااورتش  یاش را صاااف کرده و کج ر
م به ه گریدکترد کی ندهیآمد درآ ینمبودرا پس زد ،خب بدش  ختهیر

وب ریباال انداخت ز ییفکر ابرو نیشاد...با ا یدوساتانش اضاافه م  یاز
و را که  به  کیگفت گرفت و بعد از تبر یم کیتبر انیخط در م کیبرز

 .دفرهنگ از آنها دور شدن
سش پ فرهنگ پ سویگ یتمام مدت حوا صت یکمندش بود و تا  یفر

جمله عاشقانه  کیخلوت تر شود وحال او رابشرسد و یاطرافش قدر
شااد  یمانع م یزیکردو هر بار چ ینم دایپ ی،اما مجال زدیبر شیبه پا

با صاادا نیا نه بودکه  هانه اش فرزا قا یبار ب با دف آ  یبلند هم نوا 
و یریمشاا گفت :  یکرد وم یرا تکرار م جمله کیخط ممتد  کی یر
و بب*و*س داماد، عروس را بب*و*س، داماد ع»   ....«روس ر
کف زدن ها به پرواز در  یها همراه صدا دنیفرزانه ،کل کش یصدا با

 یخانوم هم پهلو زیخانوم به کنار فرهنگ رفت و مهرانگ یآمد، گل
و یی.فرهنگ معذب از نگاهها ستادیا سویگ خ م یکه ر  خورد یاو چر

ند ولحن نه معترچ شاااد: یبا لبخ خدا دسااات » مردا و  با تو ر با
 «!؟  هیکار هاچ نی...ادیبردار
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پا سااویگ عا م شیهم درد  ود تر از ا یرافراموش کرده بود ود  نیکرد ز
جات پ تیموقع ند ... فرهنگ م داین ها انیک جمع که  یاصاارار 
دوماد » گفتند  یکوتاه آمدن نداشااتند و هم صاادا با هم م الیخ

و بب*و*س   سویگ یشانیبه خم شد و پ یشد قدر میتسل« عروس ر
 . دیو*سرا نرم ب*

از  یربه جا گذاشت، چت سویگ یشانیفرهنگ که بر پ یب*و*سه  با
شد و بار د زیر ینقل ها شان پهن  سر ش انیم گریبر  ا ، ه دنیکل ک

ب  ها به پروازدر آمد. نیفلش دور
 [۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شترک مهرانگ در شام زیاتاق خواب م ضا بازار  به پا  یخانوم و حاج ر

 از لباس در آن منفجرکرده بودند! یبمب ییو گو دایبود آن سرش نا پ
و فرهنگ ست و حجم سویگ ینگاهش را از ر شت و در اتاق را ب  یبردا

 کیج ی،بگو بخند را پشت در جاماند. البته نه برا یاز همهمه و شاد
جفت چشاام هم به  نیدونفره ...! بلکه چند یعاشااقانه  کیج

کردند....! اول صااف گالب خانوم بود و  یشااان م یصااف همراه
 بود . ستادهیا یاحیر ومنو گرشا و آخر صف ودکتر ه یبعدآن گل
مت از همه به س شیبلند ، پ یبا گام ها سو،یگ یدلواپس پا فرهنگ

و یتختخواب رفت ،خم شد و تل  هم یاز مانتو و شال مهمانان راکه ر
شده بود را پس زد ،گ ه به توج یومن ، بمعذب از حضور ه سویتلنبار 
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ده کرد لنگ نزن یم یسع یاطرافش کالفه از دردمچ پا در حال یشلوغ
 تخت نشست. یلبه 
و به هومن شد ،گفت: سویگ یدل نگران پا یگل  ر
قا »  ...« میدکتر مزاحم شما شد یشرمنده آ

اش به جامانده بود و باعث آن  یشااانیپ انیرا که م ییاخم ها هومن
به گره کروات  یگوشااش بود ، پس زد ،دساات ریخساارو ز یپچ پچ ها
خواهش  یآن را شاال تر کرد و در جواب گل دیاش کشاا یساارمه ا

عد نور گرفت وب یراجلو یولوژیراد یگفت، سشس عکس ها یکنمیم
پرس زدزانو  سویگ یکوتاه کنار پا یاز تامل  :دیو

باط پات آساا » و  دهیند یجد بیخب عروس خانوم ،شااکر خدا ر
و  ینم لیدل نیا یشااده ، ول یدگیفقط دچار کشاا وز ر شااه که تمام ر

 «؟یاریبهش فشار ب
وز در  نیخوش حالتش را درهم فرو برد ، آنقدر اضااطراب ا یها ابرو ر

 دهید بیآساا یفکر کردن به پا یبرا ییکرد که جا یدلش قل قل م
و که به دورش حلقه زده و  یچشاامان یاش نداشاات ! نگاهش را به ر

قدر یکردند چرخ یدل نگران او راتماشااا م  نییپا یداد ، سااشس 
سش را باال زد و مچ پا شب شیرا پ ستشرا یلبا شتکبه ب هیآورد که   یال

 متورم شده بود . یضیب
و سویگ یطاقت چهار زانو کنار پا یخانوم ب گالب ت و نشس نیزم یر
و یدر حال ستش را ر شته و آرنجش رابه حالت پرانتز  یکه کف د پا گذا
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چ ُنچ یورم پا دنیدرآورده بود با د  ٌ به اطراف تکان  یکرد ،سار یاو ُن
و به گ یداد و با لحن برداشت ر  ،گفت: سویپر از شماتت سر

و ته چاه یگفتن لجباز میخودش عاقل باشه ...از قد دیبا آدم»  آدم ر
سااتت عصااا د دیو با یاریبه پات فشااار ب دی! دکتر گفت نبا ندازهیم
ص یخوبم وم یگفت یها به خرجت نرفت ! ه یریبگ ا تونم بدون ع

س یراه برم و ک مون مه یو جلو رهیگ یعصا دستش م یبا لباس عرو
 ....!«ها زشته 
شا س گر شمان سویدرهم گ ینگاهش را از اخم ها ریم  ریکه به ز یوچ

 یمله هاج انیپا یبرا یمودبانه نقطه ا یافتاده بود ،گرفت ،کوتاه ول
 گالب خانوم گذاشت:

 «که حاال افتاده.... هیکنم اتفاق یهش ممامان لطفا.... خوا »
وار دور  رهیکه دا یورم آن کبود دنیاو را بر اندازکرد با د یمچ پا هومن
برداشت ، گفت: شیمچ پا  حلقه زده بودسر

و از صاابح تا حاال تحمل کرد نیا یخوب ، چه جور دختر»  یدرد ر
 ستین یکاف ییبانداژ به تنها نی،ا یداد یبه حرف دکترگوش م دی!؟ با
ستفاده م ستیبا یوم صا ا هم  خیاحتماال از کمشرس آب  یکرد یاز ع

 «شد  یقدر متورم نم نیوگرنه ا یاستفاده نکرد
افتاد  یینوایب یخی ی سهیک ادیلبش به سمت باال کج شد به  ی گوشه
بع هم دوام ن کی شیپا ریز یبرق یحرارت بخار ریکه ز  گریو د اوردیر
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شرمند دشیهم تجد سکوت را به جانکرد ....  جوابش  یه باز هم 
 قرار داد.
ست هومن و به فرهنگ ونگاه  شیبه زانو گرفت از جا ید شد ور بلند 

 نگرانش سرش راچرخاند :
شب نبا انیتا پا » سم ام و گهید دیمرا  ریز هیاچهار پ هی،  ستهیپا با یر

وخانه براشااون ک وبعد  ریهم بگ خیآب  ی سااهیپاشااون بذار ،از دار
باره  یازمراسام عروسا و  هیبهتره دو متخصاص اورتوپد مچ پاشاون ر

 «، نهیبب
 بود رابا نوک پا به ساامت شیپا ریکه ز یلنگه کفش زنانه ا سااشس

تاق خارج م یهل داد ودر حال یگرید شااد تا آنها راحت تر  یکه از ا
 باشند ادامه داد:

 «بود بازم در خدمتتم. یاگه امر »
 سااویگ یفکر ین از برفتن هومن ،گالب خانوم که همچنا رونیباب

و ب شیاز جا انیگو یاعلیبه زانو گرفت  یبود ،دست یعصبان رخاست ور
 ،گفت: یگل
کل قوم وخو تیخوب رونیب میما هم بر بهتره» عروس  شینداره، 

اتاق ... بچه ام مهرداد هم  نیا یتو دنیچهار نفره که سااه تاش چش
وخونه ک  ..« ریبگ خیآب  ی سهیتنها مونده ...گرشا مادر تو هم برو دار

که  یالرفت در ح سویبلند به سمت گ یجنباند با قدم ها یسر یگل
 : دیرا مرتب کند ،پرس شیداشت تا موها یرا از سرش بر م ریشال حر
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بونت برم ...مچ پات خ »  «کنه؟ یدرد م یلیقر
و یکوتاه باال انداخت و لبخند یسر شاند: یر  ؟یچرا نگران» لبش ن

 «خوبم به خدا..
شا و دیق یکه ب سویمنگول منگول گ یموها دنیا دب گر شانه  یبه ر

بار ساارزنش نجات دهد با  ریکه او را از ز نیا یاش رها شااده بود برا
 چرخاند : یگریکنج لبش ، حرف را به سمت د یلبخند

 ....« یجوجه برف یچه خوشگل شد »
و گالب خانوم از  یاز او عکس انداخت و همراه گل لشیبا موبا سشس

 اتاق خارج شد.
سکوت با شد و شان دو نفره  سب ب یرفتن آنها خلوت ان ش نیدل چ

شتاقش فرهنگ دمیجار سفرزندگ ی.... نگاه م  یاش جدا نم یاز هم
 را داشت . بیس یاو حکم شکوفه  یگرشا، برا یشد جوجه برف

 هم د باز
 [۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

لب قا پا مجنون ر به  قامتش  اش خم . اصااال در  یلیل یفرو رفت و 
 اش دهیشد و کلمات َشر و َرق و اتو کش یم یگریخلوت فرهنگ د

به جا دیکش یَپر م شست ن یاز ته ته دل و جانش م یدلم زمیآن عز یو
 .دندیرس ینوازش از راه م یو جمالت عاشقانه برا

و فرهنگ ست یلبه  یجفت او ر شست و د چ نوازش وار به پ یتخت ن
شد  یمخمل در ذهنش تداع یدنرمیاو کش یموها یانتها یو خم ها
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ستش را به همراه نگاهش قدر س یشانیباالتر برد ،به پ ی.د و  دیاش ر
شکوفه  یِتل شتاقش باچشم ه دیسف یکه پر از  شتان م سر انگ ا بود،

 کرد. ادیامتداد پ سویتا پشت پلک گ ار شیکردند ونوازش ها یهمراه
 آرام بود ، دیبه وقت طلوع وغروب خورشاا ایکه دلش مثل در وساایگ

با ر یتالطم چیبدون ه  یوقت دیتش یم یکنواختینرم و  تمیو 
از حس آرامش و  زیسارر دیرسا شیسارانگشاتان فرهنگ به پلک ها

خورده اش مثل  ملیبلند ر یرابست و مژه ها شیچشم ها یخوش
نه ا و یبال پروا ها یر تاد و نفس  نگفر یهم اف جا ه نار  یرا  ک
 : دیگوشش شن

صل بهاره ....!؟ خوش به  بیس یشکوفه  گهیم یک فقط مال ف
 بیساا یشااکوفه  هیدل زم*س*تون خدا بهم  یحال من که تو

 ....«یخوشگل شد یلیداد.خ هیهد
لبخند تازه برلبان  کیگفت هر جمله  یجمله به جمله م فرهنگ

شت..نفس ها یم سویگ شد یکا شم  فرهنگ که از گردنش دور  چ
وبرو یچراغان یکه از خوشاا یرا باز کرد و او را با چشاامان شیها  یبود ر

 ، گفت: دیخود د
وز زندگ نیمن بهتر یی...با ساار به هوا دیببخشاا » و خراب مونیر  ر

 «کردم.
ها به شااکل تصاانع یابرو فت ،ساار  یبلند فرهنگ  درهم فرو ر

ر داد و از کنار  ی قهیانگشااتانش را نرم و نوازش وار از کنار شااق او سااُ
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و شمش به ر س شیگونه و کنار لب ها یچ سته مثل حرکت  دیر و آه
 سرانگشتانس نجوا کرد:

فاق  نی....!؟ تو بهتر یچ یبرا یعذر خواه زدلمی....عزسیه » ات
تا آخر دمی،قول م یهساات میزندگ نفساام مردونه کنارت  نیاز حاال 

 «باشم.
گاهش ن ریت اشاره کرد، مسکنار تخ شیآرا زیبا چشم وابرو به م سشس

اال داده را ب شیابرو یتا کیکه  یبرگشات ودرحال ساویباز به سامت گ
 : دیبود،پرس

رژلبت  یتا وقت شهیم دایرژلب پ هی یمامان مهر لیوسا ینظرت تو به
باره تجد و نشه ....!؟ یکن دشیپاک شد دو  «و دستمون ر

شه ش ی گو سرا سته در  شد و دلش ناخوا سمت باال کج  از  یبیلبش به 
 : دیخند یم شیآزاد کرد ،نگاهش هم مثل لبها یشوق سقوط

 «بشه... دایکنم پ یفکر م »
 شد تا نفس هاشان با هم گره بخورد. یجمله جواز نیهم

**** 
س شب س انیبه پا یعرو و عروس و داماد بعد از رفتن مهمانان به  دیر
وزرفتن به  یجا شبانه ر سراز درمانگاه   در آوردند یخلوت دونفرشان 

 شیبانداژ مچ بند به پا یعکس گرفتن و به جا سااویگ یو مجدد از پا
 بخت شد . یخانه  یعصا راه کیبستند و با 
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 یبه هاعقر ستادند،یفرهنگ ا تیسو یپله ها نییکه هر دو پا یوقت
وز زندگ نیداد و اول یساعت سه صبح را نشان م ود آغاز شده بشان  یر

شک م یخانوم مثل ابر بهار به پهنا ی، گل بعد  و ختیر یصورتش ا
 هر هقش ،گفت: انیصورت فرهنگ م دنیب*و*س

با چنگ و دندون ا » باش ، من  و بزرگ  نیمواظب بچه ام  دختر ر
 .«کردم 
وز گالب شت اما قدر یبهتر از گل یخانوم هم حال و ر خود دار  یندا

و و یتر بود ، دساات ر فرهنگ گذاشاات تا او را بب*و*سااد  یباز
 دنیخم شد وگالب خانوم قبل از ب*و*س ی،فرهنگ قامتش قدر

با  جنباند و کوتاه یگوشش پچ پچ کرد ،فرهنگ سر ریاوچند جمله ز
 فرو افتاده ،گفت: یسرو چشم

 ....«راحت  التونیچشم گالب خانوم خ »
س سویگ یشانیپ مهرداد باز وو فرهنگ را در آغوش گرفت  دیراب*و*
 سااوزاند و یاشااک چشاامانش را م یزیگفت .گرشااا که ت کیهم تبر

 انیرامحکم م سااویگذاشاات گ شیپ ینگران فرو افتادن آن بود ، قدم
وانش جا داد واشااک ها شااد، سااشس اورا  یجار سااوهمیگ یباز

 :د،گفتیاور اب*و*س یشانیازخودجداکرد ، پ
خ پدرگ ریخدا رحمت کنه ام » و، اگه امشب ا سویفّر  جا بود،دست نیر

و تو مامان  یگذاشاات و با اجازه  یدساات دامادش م یدخترش ر
روانجام م نیا امرزیاون خدا ب یگالب امشب من به جا  ...«دمیکار
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شا ست گ نیا گر شت .  سویرا گفت د ست فرهنگ گذا راگرفت و در د
ستند ِکل بکشند ، اما گالب خانوم مانع شد تاب یفرزانه و الهه م  یخوا

 ،گفت: به چشمانش داد
صبح همساده  دی....! آدم با سیه» سه  ساعت  شه  خودش عاقل با

فا دیصاالوات بفرساات هیها خوابن.. تا ا یم تیک نه  تا ر نیک و دو
 ...« شونیسر خونه و زندگ میبفرست
سمت گ سشس شمش ج شیاو پ یرفت ... تمام کودک سویبه  ان چ

 یوکه ر یگرفت ، ازدندان درآوردنش گرفته تا مدرسااه رفتنش، دختر
شن م یپاها و سماور ر شر او  شده بود ، به ع کردو  یخودش بزرگ 

 یناهار راپهن م یگرفت ،دلخوش به برگشاتنش سافره  ینان تازه م
از جانش بود که حاال وقت جداشاادنش  یتکه ا شیبرا سااویکرد .گ

س سته خاطرات کهنه اش راپس زد او رامحکم در آغوش  یبود.با نف خ
ا را از او . و سشس عصدیب*و*س یاپیبار پ نیو گونه اش را چند دیکش

و به فرهنگ شد:  گرفت و ر
شار  » و بغل کن ببرش باال ....هم به پاش ف ست ر شمشاد عرو شاخ 
شنگ از ذهن زنت پاک نم یخاطره  نیو ا ادینم شه وهم نفس  یق

 .«دیش یبه نفس هم داخل خونه م
 سااویگ یزانو ریهمان کرد که گالب خانوم گفت دساات ز فرهنگ

شت و و کیبا  گذا ست گ یحرکت او را ر ستانش بلند کرد و د  سوید
 دور
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 [۰۶:۱۹ ۰۳.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
قه شااد .عطر  گردن  وساایو گ دیچیفرهنگ پ ینیب ریز اسیاو حل

م*س*ت دستان قدرتمند فرهنگ که او را مثل پر کاه با دل و جان 
 برد . یاز پله ها باال م

**** 
 [۲۳:۳۸ ۰۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 کیساده بود .  سویدوران گ یآنها ،مثل نقاش یکوچک و نقل ی خانه

ششزخانه  کیبدون اتاق خواب و  یو هشت متر یسالن س  یلنق یآ
 تر که حمام هم به آن اضافه شده بود. ینقل یبهداشت سیو سرو

صاف و  یبا سطح یچوب زگردیم کیداشت با  یست شکالت مین کی
صفحه ا ونیزیتلو کیبراق ،و  وبرو یبا  ششزخانشیتخت هم ر ه ...آ

ومدرن  کیاش هم هرچند جهاز خودش نبود ،اما جمع و جور ،شاا
 بود.

قدام ،پرده  نیدر اول فرهنگ باز م یتور پنجره ا یا به تراس  و  یکه ر
ساده  دیش کیشد را با  سبز  صور کرد و رنگش را هم  ول کامال مح ر

شان را و خلوت میکه حر یتنها مرز باشدو سویانتخاب کرد تا دلخواه گ
ه از سبز رنگ بود ک میضخ یپرده  کیکرد،  یجدا م ینقل ییرایاز پذ

 انشیاتاق خواب را برا واریشده و حکم د ختهیآو ردهسقف به چوب پ
 گرفت . یبعد از تخت خواب قرار م ییداشت و درست جا
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 یشادن هوا آباژور ها کیداشات که با تار یوافر یهم عالقه  ساویگ
وشن کند. یکوتاه دو سو هیپا  تخت را ر

ته نار م یکمد چوب کی الب به زحمت ک ند،که  یجا شیآرا زیهم  داد
 مشترکشان را به صف کنارهم در آن قرار گرفت. یلباس ها

 نفس گرید کی یزدند و به هوا یهم بال و پر م یآنها که در هوا یبرا
هشت از ب یحکم تکه ا شانیو هشت متر جابرا یس نی، ا دندیکش یم

شت که م شقانه ها یرا دا شبها کنار هم عا ستند  ه رج را رج ب شانیتوان
 انیشاابها با نوازش ساارانگشااتان فرهنگ که م سااویدوره کنند .گ

صبح ها  یخورد به خواب م یوتاب م چیپ شیموها رفت و فرهنگ 
ست گ یبا نوازش ها شر  یاز خواب بر م سوید ساعت ع ست و  خا
 کرد . یم کیت کیکنار قلبشان ت ییدرست جا

شار از حس زندگ سویگ وز ها یدلش م یسر ست از همان ر اول  یخوا
شوهرش را بشورد و  یفرهنگ خودش غذا درست کند ، لباسها یبرا

نانگ ما مهرانگ یاتو بکشااد،و ز ج شااوهرش کند ،ا خانوم ابرو  زیخر
پا شیها باال و  نداخت و م نییرا  تاب داد  شیردمک هاا را در حدقه 

 ،گفت:
شه  کی یتو دهیم یوا مادر .... چه معن » سفره پهن ب خانواده دوتا 

شگاه دار ست م ی...!؟ تو که درس و دان کنم و همه با  ی، من غذا در
 زیمباال خوب ت یطبقه  ییلباسشو نی. در ضمن ماش میخور یهم م
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ها ینم باس  نه ل و ب یک با بق نییپا اریخودت و فرهنگ ر  هیمن 
 ...« نییپا یطبقه  نیماش یتو ندازمیلباس چرک ها م

ل بود ا یبرا حرف حکم ناسزا داشت آن هم از  نیاو که عاشر استقال
لش بود  مچهین نینوع آبدارش ! اما باز هم دل خوش به هم ستقال ا

سر و مادرش قرار  نیداد تا فرهنگ را مجبور نکند تا ماب حی.و ترج هم
شوهر  یاز گفتگو ها یزیکه فرهنگ چآن  یو ب ردیبگ عروس و مادر 

 خانوم شد. زیمهرانگ ی هخواست میبفهمد تسل
قدر فرهنگ با  پدر و مادرش  کار ،در حضااور   یهمچنان مالحظه 

صله از او م ست و د یفا ش شقانه و گ یاز نجوا ها گرین د ، کمن سویعا
د ز یا مصد سوینبود و فقط او را گ یدلم خبر زیو عز بیس یشکوفه 
 یبه همان س شیکه پا نی.....! اما همیو پسوند شوندیپ چیبدون ه

س یو هشت دلخواهش م سرش نا پ یم یجنونم دیر ...! و  دایشد آن 
شقانه ها دویچیپ یم سویمثل پبچک به دور گ او  یه پانابش را ب یعا

 ... ختیر یم
* 

و اش د دهید بیآس یبه خاطر مچ پا سویاول ازدواجشان گ ی درهفته
ه پدرش ک بتیکرد . فرهنگ هم در غ بتیراغ شیجلسه از کالس ها

ش سمًا خانه ن ضاع چاپخانه و  نیر شغول رتر و فتر او شده بود، م
 دفتر انتشارات شد تا به تعهداشان عمل کنند.
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ش سویگ س یگرید جانیه شیها یکنار خو شت و آن عرو  یهم دا
و بود که درست   شد. یآنهابرگزار م یهفته بعد از عروس کیافسانه و برز

دسااته گلش ساانگ تمام گذاشاات در  ینوه  یخانوم هم برا گالب
وز  سه ر ش کیمدت  شلوار  رنگ بدون پرو دوخت تا تازه  یریکت و 

 ها در جمع بدرخشد. یعروس خاندان فتوح
که چنان به تنش خوش قواره وخوش دوخت بود که دلش  یلباساا

ست مثل  یم سراز تا  کیخوا آن را پنهان کندو فرهنگ را  یشب عرو
 : دیپرس یآن شگفت زده ...! و هر بار که اوم دنیبا د
و چ یعروس یدلم برا زیعز»  «...؟ یبشوش یخوا یم یافسانه و برز
و غمزه و لحن یبه گردنش م یتاب  اد:د یکشدار جواب م یداد و با ناز
وانش انیتاب او را م یو فرهنگ ب....« ینیب یکن حاال م صاابر»  باز

 کرد . یمحصور م
** 
ش شیتکه از موها نیآخر سویگ شوار ک س ب دویرا و یصاف و  یحالت ر

 شیدادو بعد از آرا یو تاب چیراپ شیها یرها کرد ،اما چتر شیشااانه ها
سها یمیسبک و مال سراغ کمد لبا شلوار دست شیبه   رفت تا کت و 

کرده بود  یپخت مامان بزرگ هنرمندش را که پشاات لباس ها مخف
 ییدا یاتکه سوغ یقرمزرنگ یدکلته  راهنیپ دنی، اما با د اوردیب رونیب

شتن به ا شابعد از برگ سه مثل پروانه دور افکارش بال رانیگر سو  بود، و
 .. شتریفرهنگ را ب اقیکند و اشت یدلبر یبال زدتا قدر
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عکس  ویودر آرش رندیهم بگ یادگاری یتوانستند عکس سلف یم خب
 کنند.... یشان مخفدونفر یها
صله پ یفکر لبخند نیا با ست و بالفا ش دکلته که  هنرایکنج لبش ن

شانه ها سخاوت مندانه به نما شیسر  شته بودرابه تن کرد شیرا  ، گذا
و شیموها شال حر ختیشانه ر یرا ر و یقرمزرنگ ریو  سرش  یهم ر

شود و به جا رنوریز شیبایانداخت تا ز صورت یآباژور دوچندان   یرژلب 
تشرژلب قرم کی مش،یمال  نشاند... نیزآ

 عکس العمل ف جانیاز ه قلبش
 [۲۳:۳۸ ۰۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

نگ هانش م ره  قلبش تمیتار دیکشاا یقی،نفس عم دیتش یدر د
 گفت: یفرهنگ که م یشود و با صدا کنواختی
ند یتون یدلم م زیعز » و بب مت او «...؟ یگره کروات من ر به ساا

 ریاز ز شیدیکه سف ییاو شد ، شانه ها ییبایفرهنگ مبهوت زبرگشت ،
ه هم ک ییبرد و لبها یبود و اغوا کننده دل م دایهمچنان پ ریشال حر

 ....دیدرخش یرنگ لباس خوش م
 یرا م شدیوعده و وع سویکه گ تیهمان لباس نیکه، ا نیبه تصور ا و

س نیاز تصاور ا یشاد! حت زیبه جوش آمد و سارر رتشیداد، غ  یکه ک
قل شااد ، و ع یگردنش متورم م یرگ ها ندیلباس بب نیرابا ا سااویگ

 سویاجازه نداد تا گ یخشم .......حت میتسل یلحظه ا یومنطقش برا



wWw.JustRoman.iR  814 

 

ها دیبگو یکالم ثل دو خط اوری،اخم  و بیش م ندو  یر تاد هم اف
 نداشت و سرد و کوبنده بود ،گفت: ینوازش چیکه ه ییباصدا

و مسااخره کرد یدیپوشاا هیچه لباساا نیا» وزه که  ؟ی!؟ من ر چندر
و نشااونم نداد یگ یبا آب و تاب از لباساات م یدار  ی... تو نم یاون ر
 «!؟ هیسر عقد زن و مرد قاط یدون

 سرد تر ازقبل ادامه داد: یبالحن سشس
و عوچ کن من پا »  «منتظرتم... نییلباست ر

شه سو ی گو و  دیرامحکم به هم کوب تییپرده را باحرص رها کردودر 
 رفت. نییپا یبه طبقه 

و شال و یر ُسر خورد ور شانه اش نشست، وچشمانش هم  یسرش 
پر آب شااد ، عضااالتش از نوک پا شااروع به انقباچ کرد ند  یبه آن

 دیانگشتانش سف یمشت و چنان در هم فشرد که بند ها شی،دستها
وز ادیشد. به  س یر باز  بیافتاد که فرهنگ رمان باغ  را خوانده بود و
 بود! کردهوالنه وناعادالنه قضاوتش هم عج
به گوشه ا شال حمت را که به ز یپرتاب کرد،لباس یرا باحرص مچاله و
ش سته بود را هم از تنش درآورد و در حال ششیو ز دهیپو شت ب پ که  یرا از
 شیفرودهد ، تااشااکها یگریبعد از د یکیکرد ،بغضااش را  یم یسااع
ش زیسرر شلوار  شود ، کت و شال حر یرین  یریرنگش را به تن کرد و

و کم رنگ تر و  یساارش انداخت رژلبش راهم قدر یهم رنگ آن ر
پله ها سراز  شد. ریاز
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**** 
دامن  که کت و یخانوم درحال زیمهرانگ د،یرساا نییبه طبقه پا یوقت

شک ست بندبه دور مچش  یرنگ یم ستن د شت و در حال ب به تن دا
با د  ت:بلند،گف ییس باصدادرآن لبا سویگ دنیبودسر برداشت و

 گالب خانوم درد نکنه اد،دستیبهت م یلیمبارکت باشه مادر ...خ »
ه گفتم ب یبدون پرو لباس شاااهکار کرده..صاابح هم که نشااونم داد

 «خوش قواره اس.. یلیتنت خ
راه پله  ی نهیآ یجلو فرهنگ باال  ی طبقه یکنسول که پشت به در

بودو در حال کلنجار رفتن با گره کرواتش بود، به  ستادهی، قرار داشت ا
سمت گ یآن شلوار  یو اخم ها سویبه  شت. در کت و  درهمش برگ

و جی، گ دیدرخش یبّراق م ینیمثل نگ  سویگ یو مبهوت نگاهش به ر
باصاادا ردک ینگاهش هم نم یکه حت مامان  یثابت مانده بود و
 نگاهش عوچ شد. ریاش مس یمهر
ست  سویگ» و م یلفظ ریکه ز یبندجان اون د  یتنداخ یبهت دادم ر

 «باشه... ینداره گل و گردن و دست و بال تازه عروس خال تی،خوب
جلوه دهد ،مچش راباال برد آن  یکرد اوضاع را عاد یم یکه سع سویگ

با صاادا یرا در هوا تاب  انداختم مامان» گرفته کوتاه جواب داد:  ییداد و
 ...«یمهر

و دشیکه چادر سف یخانوم در حال زیمهرانگ  نشاند واز یسرش م یرا ر
 زد: یشدبا خودش حرف م یدر خارج م
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شااده طبر  لیا ن رفتند ... خساارو ذل نیحاج رضااا و فرزانه هم »
 دمنایمعمول رفته ساافر ،خداکنه الهه طاقچه باال نذاره و با فرامرز ب

 «دیایشما هم ب رمیم
شدن درآهن زخانومیمهرانگ یصدا سته  وبه ا یبا ب  یبازم وانیخانه که ر

 : دیآن را شن یانیپا یجمله  سوفقطیونامفهوم شد ، گ فیشدضع
و نبره.... هیدر و همسا یو جلو ادیخداکنه ب »  «آبرومون ر

م شااان را با چند قد نیب یفاصااله  سااویخانوم ،گ زیمهرانگ بارفتن
همان  به یبودو کالم ریشاامشاا یزیت هیکه  ییکوتاه کرد ،و بااخم ها

شااال هل داد، و به او که همچنان  ریرا به ز شیها ی،چتر ینده ابر
 بود،گفت: رهیمات و صامت خ

قا»  صیقدر بزرگ شدم که تشخ نیکنم ا یفکر م یمهندس فتوح یآ
رام که مامان بزرگ گالب ب یتنم کنم، لباساا یبدم که کجا چه لباساا

و پوش راهنیکت و شلواره ، اون پ نیدوخته ا  یا برابودم ت دهیدکلته ر
سلف هیکنم و  یدلبر کمیشوهرم   یتوحت . امامیریبا هم بگ یعکس 
ضتا برات  یاجازه نداد و ناعادالنه  نیدوم نیبدم ا حیتو باره که من ر
 .«یکن یقضاوت م
ندگ فرهنگ نده بود، شاارم ما جازه نم یحت یمات  تا کالم یا  یداد

ست و پا م  وسیگ دزیدردهانش بچرخد.... ذهنش به دنبال کلمات د
بدون ا را  شفیمنتظر او بماند ک نکهیجمالت برنده اش را قطار کرد 
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و رفت،  یم یکه به ساامت درخروج یدوشااش انداخت و در حال یر
 ادامه داد:

و رونیب من»  ....«منتظرت هستم  وونیا یر
و یمثل بختک یشرمندگ برد  شیافکارش چنبره زده بود ، دست پ یر
و  مثل باد از خانه خارج  سویکند اما گ یو عذر خواه ردیاو رابگ یتا باز

 جا ماند. شیلبها انیم ییجا سویشد و اسم گ
فه  دیکشاا یفرو برد و پوف بلند شیموها انیرا م شیپنجه ها کال

وبه باال نجوا کنان ز برداشت و ر  لب ،گفت: ریسر
باه ایخدا » جب اشاات چه جور یع حاال  از دلش در  یکردم ! 
 «.....!؟ارمیب

 [۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 که از ییها  سااهیشااد و ر لیاز نور تبد یهم کوچه در دار به داالن باز

ار مانده بود ،ب یباق یهمچنان مثل سااقف سااویفرهنگ و گ یعروساا
وشن شد. گرید  ر

داشاات که  یحاج خانوم بزرگ بود و سااالن گل وگشاااد ی خانه
 گفت: یم شهیهم
شده برا نیا 》 ساخته  س یجا انگار  س یعرو زومه عرو تنها  ی... آر

و تو  《اومده  ایکه به دن رمیبگ یخونه ا یپسرم ر



wWw.JustRoman.iR  818 

 

زو ها افسااانه بان حاج خانوم ، در آر بان مهر  ییهم به حرمت دل و ز
س یم یمنته یکه به ولخرج  یانه در خ یشد را بست و قرار شد تا عرو

و برگزار شود . یپدر  برز
سفره  یسالن خانه  در عقد هم همان جا پهن  یحاج خانوم که 

...! دایاز زنها و بچه ها به پا بود آن ساارش نا پ یشااده بود همهمه ا
 کی شانیها  یطانیهم بابت ش یو گاه دندیدو یبچه ها دور سفره م

 گفتند . دختر ها تر گل یم هیاز مادر هاشان هد یپس گردن ای یتو سر
 یبه نام آنها باشد گوشه چشم یکه سفره بعد نیا دیو ورگل هم به ام

باال داشااتند و گل ساارساابد تمام مرد ها  یبه جوانها  یخوش قد و
د گفتن یلب م ریز یماشاااءالله دنشیحاضاار،گرشااا بود که همه باد

برخ  یوافر قد و باال یزدند. گالب خانوم با حظ یهم به تخته م یو
سرش را برانداز م سالک تیآ یکرد و پنهان یپ وانه اش م یر  انی.و مکرد یر

تنگه  کوچه》! آهنگ دیرساا یکه صاادا به صاادا نم یهمهمه ا نیا
شاش نزن ست به زلف شنگه بله/ د سه ق نده بله / ب دیمروار دیبله/ عرو

بادا ا اری یا لهیمبارک  بادا  شااال  یمدام تکرار م وی ویمثل  《مبارک 
صدا قا یصدا چینوا که ه یضبط ب یشد.... و  ش یدف آ  مه یریم

 بود. دایگم و نا پ یآن همهمه بازار عروس انیم
ها فرامرز با اخم  هه آن هم  بدون ال ما  مد ا درهم .... و در جواب  ییآ
کرد آهسته و پچ پچ وار کوتاه  یخانوم که علت را پرس جو م زیمهرانگ

باز هم  زیمهرانگ البته《شااده.....! دعوامون》جواب داد : خانوم 
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کرد ،  یخودش ماساات مال خاص یها اسااتیالهه را با ساا امدنین
 گفت: یو با افتخار م دادیرا به اقوام حاج خانوم نشان م سویگ
سال د نیا 》 شاء الله چند  شه خانوم  یم گهیعروس کوچکمه ما

 《دکتر ...
ساعت پ یکی یدلخور شد تا گ شی، دو   هر چنددر حالت سویباعث 

 ،و ردینامحسوس از فرهنگ فاصله بگ یلیصورتش لبخند بود. اما خ
بوده شااد فهم یوقت یل ه ک دیدسااتش توسااط دساات گرم فرهنگ ر

بودن دستش کفا نیاست ! البته فقط هم هودهیتالشش ب نکرد  تیر
نوازش وار فرهنگ  یا،گوش سمت راستش هم به آن اضافه شد و صد

 کنار گوشش نشست: یینفسش جا یو گرما
ه هم به ما داشت یگوشه چشم هیخانوم خوشگله  نیشه ا یم یچ 》

 《باشه!
وانه اش کرد و باز هم مس یبینگاه اور یچشم ریز ت نگاهش به سم ریر

با آن کاله بزرگش مثل کله قند  دساااتنیشاانل سااف ریافسااانه که ز
شد ، برا ستادهیا ود و نب یجمله کاف نیا یعذر خواه یشده بود،کج 

ج م یبرا یشااتریب یجمله ها سااتیبا یفرهنگ م  یغرور ش خر
 نیرت یمیصم یتادرشب عروس داو باعث ش یکرد.قضاوت عجوالنه 

دام مثل اتاقک آسانسور م شیگلو ریبغض کوچک درمس کیدوستش 
ش نییباال و پا شت خودش یسع هودهیباز هم ب یشود! و او در تال را  دا

 شاد نشان دهد!
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و م ریدلش ز یدل تو فرهنگ ست آورد اما  سویشد، تادل گ یو ر را بد
گاه م ییآن همهمه و چشاام ها انیم ها را ن  ت،یکردندحکا یکه آن

...! کرد . ینم دایپ یشااده بودو مجال لیدسااتش کوتاه و خرما بر نخ
 یخلوت تر شد سردر شال او که بو یاطراف عروس وداماد قدر یوقت

 کرد فرو برد : یمدهوشش م اسشیعطر 
 《....میکادومون بد میبر اریدلم ب زیعز》

ست او را م سشس شرد و با عذر د ستان بزرگ و مردانه اش ف حکم در د
و که  یکوتاه یخواه  انی، م انیخط درم کیاز کنار خواهر بزرگ برز

 ی. افسااانه کاله کله قند د،گذشااتندیکشاا یآن همه هلهله کل م
و که با فرهنگ گپ م یشنلش را قدر ت ز،د فاصله گرف یپس زد از برز

سش هم به  یدر حال سر خواهرکه حوا و بود که مثل   شیکوچک برز
 :دیپرس زیاز همان ابتدامراسم وصل او بود ! آهسته و ر

مدرسه  یکه تو هیشده .... ؟خنده هات درست مثل وقت یزیچ》
 《شد...! یامتحانت کم م ینمره 
خت و نچ یساار ندا باور  ریز یباال ا که خودش هم آن را  لب گفت 

 نداشت !
 دزایبه آدم تیچیساات هه تیزیچ هیاز من بشرس ! تو امشااب  》
، اون  یهنوز عروس نشااد یول دیهفته اس ازدواج کرد هی.... !  رهینم

شت شنه نگه دا شنه وگ و ت صبح ک یکه چ یبدبخت ر شه..!؟  ه با هم ب
 《! یسر حال بود میحرف زد
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 شیارخواهر شوهر ته تغ زیت یگوش ها یکه به فضول نیا یبرا سشس
سامان صدا سویاز گ یدهد، قدر یسرو  صله گرفت و با د تر ، بلن ییفا
 ادامه داد:
 《جون دستت درد نکنه بابت کادو... سویگ 》
و شنه  یر صدا دیپا چرخ یپا شکر کرد و با  د و بلن یاز فرهنگ هم ت
و که قدر یمانند دختر عمه  شوریشاا  یهم چاق بود و النگو ها یبرز

کرد تمام چشاام ها به ساامت او  یم نگیریج نگیریدسااتش ج
 :دیچرخ
قا》  《ارهیعروس شنلش را در ب رونیب دیببر فیتشر ونیآ

 مین کی یجاماند ،که حت سااویگ شیرفت دلش پ یم یوقت فرهنگ
 کرد. یخرجش نم ینگاه

شوهر  مجلس شنلش را با کمک همان خواهر  سانه  شد اف که زنانه 
و محو ز ششیسر ت ییبایدر آورد و برز  اش شد .... ششارهیعروس آ

*** 
قا بارفتن نه گرم شاااد و  ونیآ نا ها ..... محفل ز خانوم  از جمع 

و با   مجرد اف یدوتا از دختر خاله ها یکیخواهران برز
 [۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
سط آمدن با ر سانه شر قر ها تمیبه و شان را از   شانیشاد آهنگ خود

به زم ند و آن را  ندیر نیخالص کرد خانوم ساار خوش  خت و گالب 
با تمام شاادن آهنگ  یکف م یدر پ یکرد و پ یم نشااایهمرا زد . 
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برد  فرو سااویگوش گ خیبه جمع برگشاات و ساار ب یسااکوت کوتاه
 ،گفت:
بونت》 نت ا قر ما ما که در گ نیبرم ، وزه  مادر شااوهر  ریدوسااه ر
وش نشااد ازت  هیو  مارسااتانهیپاش ب هیو  ضااشااهیمر پاش خونه ....ر

و انداخت جلو و گفت گ رزنیبشرسه من پ  با مادر بزرگش راحت سویر
 《تر

گاه سشس سش به خوب یمثل کارآ شد! مردمک  یکه حوا به اطراف با
 نیتر کرد و چند چ رزیر یرا به گردش در آورد ،چشمانش را قدر شیها

سر در گوش او  یپا گرید یها نیبه چ شد . باز هم  ضافه  چشمش ا
 داد: یجا
باال  ایمادر  یکرد یباالخره عروساا 》 چه  طاق بازم براش 

 《....!؟یگذاشت
را به  شیاز خجالت مژه ها ی،موج دیاو را فهم یتا ته ته حرفها خب

سر ریز صدا یبه عالمت منف یسر داد،کوتاه  و که ا یباال انداخت و با 
 داد، نگاهش باال آمد: یچشمانش تاب م شیرا پ یاریخ
 نیمشااترک طمش مثل ا ی، زندگ اشااهیخودش عاقل  دیآدم با 》
مک ن یاگه ب م،یدیکه به اون طعم م میما هساات نیو ا مونهیم اریخ

شه ب ور قورتش م مشیخور یم لیم یبا شه به ز شور با وآ  میدی، و اگه 
و تلخ م شه نمک زندگ یخرش طعم دهنمون ر ست با  تیکنه ! حوا
هم  نیهمرا ه سکنجب یتونیم یباشاندازه باشه ، تازه اگه خوش ذوق 
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و شاا یبخور وزگارت ر  یباشااه اون قدر ادتی!  یکن نیریو طعم ر
و یطاقچه باال بگذار ش یکه از ر سر پرت ن  یهوا ! نییپا یطاقچه با 

و داشته باش مادر .... هر چ خودش قشنگه  یسر جا یزیشوهرت ر
....》 

را که قد  افسانه یفاصله گرفت با سر دختر خاله  سویخانوم از گ گالب
آهنگ به کمرش  تمیداشاات و همراه ر یخوش تراشاا کلیبلند و ه

 داد نشان داد : یوتاب م چیپ
سط  یدختر مو بلنده که قر تو اون》 کمرش خشاک شاده داره و

و در آوردم  ی*ق*صااه دختر خاله ریمجلس م افسااانه اس آمارش ر
به دلم نشست آخر شب وقت  یلیخ هیحساب دار یسال آخر رشته 

 《.میگذار یم شیپا پ دیاگه پسند دمیرفتن به گرشا نشونش م
زو گالب و  پیتک پساار خوشاات یدور و درازش برا یها خانوم از آر

 بود. شیبه فکر نمک زندگ سویگفت و گ یجذابش م
**** 
آن از مهمانان بودند !و شیافسانه که تعداد بچه ها ب لیهردمب یعروس

کرده بود ، با رفتن به رسااتوران و  هیرا به جشاان تولد بچه ها شااب
ان ر در رستورکنا یوقت خدا حافظ سوی. گ دیخوردن شام به اتمام رس

ست که همراه دا یچقدر دلش م شا و مامان بزرگ گالبش  ییخوا گر
ض شیها یبرگردد که دختر  یبه خانه ا شته بودو بغ  یرا آنجا جا گذا

پنهان کردن آن مدام  یکرد ! و او برا یپنهان چشاامانش را مدام تر م
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شا م یسر م رینگاهش را به ز که مهمانان بار ها  اهویآن ه انیداد . گر
سرما باز هم به  یکردند اما باز ب یم یاز هم خدا حافظ سوز  توجه به 

ود با ب ستادهیرا که کنار فرهنگ ا سویگ دند،دا یصحبت هاشان ادامه م
 گوشش زمزمه کرد : ریداد وز یآغوشش جا انیم عیحرکت سر کی
و نم یاخم ها نی.... علت ایجوجه برف 》  یدونم ، ول یقشنگت ر
و خوب م نیا و ز یعشر واقع دونمیر سقف مشترک  کی ریخودش ر

و بشناس گهیتا همد دیبه هم فرصت بد دهینشون م  《....دیر
ه ک ییتوجه به دختر ها یجدا کرد و ب سااویآغوش گرمش را از گ گرشااا

شان پ کی شم جذاب تر  یبا لبخند دیچرخ یمرد جذاب م نیا یچ
و به فرهنگ شد :  ر

 《من باشه..... یحواست به جوجه برف 》
و شیچشم ها یبا لبخند فرهنگ سرانگشتانش را ر  یکی یرا بست و

و به》از چشمانش گذاشت ،کوتاه گفت:  《چشم.... یر
کرد  یکه هن هن م یخسااته در حال یدوان دوان و با نفس ها فرزانه

و به فرهنگ، گفت:  به آنها ملحر شد ر
ش یو حاج یداداش آژانس اومد ..... مامان مهر 》 دن منتظر سوار 

 《شما هستن 
س تیرفت آ یم یوقت سویگ  یمامان بزرگ گالبش بدرقه اش م یالکر

 کرد.....
* 
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که در آهنگ  ییبچه ها  غیج ی،صدا یپر بود از همهمه عروس سرش
و ب یمانند دختر عمه  شوریش یشد وهنوز صدا یگم م یتکرار یها رز
و کیبود! با  نیگوشااش پر طن ریز  تخت یحرکت شااالش را به ر

آزاد.... سااشس ساار خم کرد تا  سیرا از شاار کل شیپرتاب کردو موها
ست بندش را در ب ستها ارب نیکه ا اوردید  یفرهنگ مثل حلقه ا ید

و بود ، دستانش را ر شده  یحلقه  یداغ کمرش را ر دستان  یقفل 
د ، بو هودهی! اما بازم تالشااش ب ردیفاصااله بگ یاو گذاشاات تا قدر

س یفرهنگ قدر شد و  صداخم  نوازش  یر در گردن او فرو برد و با 
 گونه اش زمزمه کرد:

 《جاست ....  نیجات هم یبر یخوا یم کجا》
کم  شیاز دلخور یزیاو هر چند مطبوع بود اما چ ینفس ها یگرما
 آن بود . ریکه تمام بعد از ظهر در گ یکرد! حس بد ینم
 《هم دلخورم .... یلیدلخورم... خ ازت》

 دن او فرو برد:در گر شتریرا ب سرش
شر  وونهی! درساته که من تو دی.... اومدم منت کشاشیه 》 وار عا
شتقرار گذ ادتهیشه ،  یشناخت نم یبرا یلیعشر دل ی، ول میهم  میا
شقمون تحت تاث مینذار شتب رهیقرار بگ بمونیمعا ریع اه کردم ؟ من ا

 یجام تا دونه دونه ناز هات بفروشاا نیخوام، حاال هم ا یو معذرت م
و بخ  《....رمو خودم همشون ر
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شد .... جمله  خلع شا م ییآخر دا یسالح  افکارش قد علم  انیگر
که م فت یکرد  بد 》گ و یلبخند 《 دیبهم فرصااات  لبش  یر
 گرینشست ود

 [۲۱:۲۱ ۰۶.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وانش ن انیاو را م ینکرد ، فرهنگ وقت یجدا شدن از او تالش یبرا رم باز

سر م افت،همانطوری یشمیابر ریمثل حر شت  شت به او دا  انیکه پ
به نرم شیموها که در خانه کوچشااان  یمطبوع یگرما یفرو برد و 
 بود ،زمزمه کرد: یجار
 فردا که پنچ شنبه است یماه عسل ،دوست دار میحاال که نشد بر 》
بح هم و شنبه ص بیباغ س میبر ییو دوتا میفرارکن یزندگ ی اهویاز ه
ست میبرگرد و بارمون بر انس هم و با آژ میری. با آژانس ممیهران تا به کار
 《.میگرد یبر م
ه وسااوساا شاانهادیعادت نکرده بود پ یزندگ نیاو که هنوز به ا یبرا

 یت مپوستش وسع ریکه ز یبود .لبخندش مثل حس خوب یزیبرانگ
 شد. عیگرفت ، وس

و تو یباغ چیموافقم ... من تا به حال ه 》  مدیزم*س*تون ند یر
و یلیخ دیبا  《باشه! ییایر
که درختان ب یباغ را تصااور م الشیدر خ سااویگ و برگش یکرد   بار

ا از فرهنگ او ر یخاموش و ساکت به انتظار بهار نشسته اند .... و صدا
 باز داشت. الشیقدم زدن در خ
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 اهنریاون پ گهیبار د هیو  یکن یمجنون رحم نیبه دل ا شااهیم 》
ش و بشو شگلت ر شات کنم و چند تا عکس  ریس دل هیتا  یخو تما

 《....؟میریهم با هم بگ یسلف
خ م حاال مان بزرگ گالبش در ساارش چر ما که م یحرف   یخورد 

و دیمروار《باشااه تیحواساات به نمک زندگ 》گفت :  یلبخند ر
 لبانش بود و جواب داد:

و از پشاات برام ببند ششیز دیبا یپوشاام، ول یباشااه م 》 بعد از  ، یر
و بستم. ششیکنم با هزار مکافات ز یخواستم دلبر یظهر که م  《ر
 《....  لیحتما، با کمال م 》

و یبنی سشس که پر از  ریعم یگردن او سر داد و بعد از نفس یاش را به ر
ه ب ختهیآو یکه پرده  یشااد از او فاصااله گرفت و در حال اسیعطر 

شان را از پذ یواریسقف را که مثل د س پ کرد یجدا م ییرایاتاق خواب
شانه  ی، در حال ریزد با لبخند عم یم و به او ن شاره اش ر که انگشتش ا

 ، ادامه داد: درفته بو
شگلت  》 ش ادتیاون رژلب خو  ییمن هم چا ینره ! تا تو آماده ب

 《کنم. یدرست م
شا از فرنگ بهانه  ییدا یسوغات  یشد و هردو م شانیدعوا نیاول یگر

ستند در پ شا یوخم هزار تو چیدان وزگار  و دعوا در  یباز هم دلخور دیر
شد، اما  نیکم شر به هردو نایقیبا شت در کنار ع نها آ یصبر و گذ

سفر کنند . فرهنگ از گ یکمک م سالمت  کس دهها ع سویکرد تا به 
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دلش  یکه او هم خانه  دیخر یگرفت و چنان نازش را با دل وجان م
بار دلخور خا یرا از غ  رونیدلش ب ینه پاک کرد و آن را از پنجره 

 .ختیر
 [۰۳:۵۶ ۱۰.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
صور م بیس باغ تان بود .،درخ بیو دلفر بایکرد ز یهمان گونه که ت

 یه بک ی.درختاندندید یخواب بهار را م ییچنان در خواب بودند که گو
شاخه ها سوز زم*س*تان شانیبرگ و بار  ست  داده بودند و  یرا به د

فتاب ب  داد. یعورشان را نوازش م یتن و بدن شاخه ها یرمق یآ
گرفت !  یدر خانه باغ گوش ها را به نوازش م یا بندهیفر سااکوت

ش یخانه ا سقف  مال ش ییالیو یرنگ که خانه ها ینارنج یروانیبا 
 سالن بزرگ کیفقط  قتیکرد، خانه باغ در حق یم یرادرذهن تداع

سالن ،  یچوب ی نهیشوم کیبود با  ششزخانه  کیکنج  و  یقلن یآ
ت و دس یشده بودو پنجره ا ادغامکه با حمام  یبهداشت سیسرو کی

و به ا  هم وارینشااسااته در دل د یشااد، کمد یو باغ باز م وانیدلباز ر
 ....چیه گریو د نیداشت ،که مملو از رختخواب بود، هم

زو یم حس آمده که فقط نفس  یا رهیو به جز دهیرساا شیکرد به آر
 ... ستیاو و فرهنگ در آن جا جار یها
پزان بود و هنوز خاطرات  ینذر یکه به آنجا آمده بود برا یبار نیآخر

سبت به او م یمهناز که حس برتر  یم سرو گردن تاب شیکردو برا ین
 چشمش جان داشت . شیداد ، پ
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ستها و شید و یقفل کرد و قدر نهیس یر صله گرفت ر  یاز پنجره فا
در حال  نهیشااد که کنارشااوم رهیفرهنگ خ و به دیپاشاانه پا چرخ

سوختن ز یکلنجار رفتن با چوب ها بود و آنها را برا و م ریبهتر   یو ر
 داد نجوا کرد: یکه سکوت را نوازش م یمینرمو مال یکردبا صدا

 ....«فرهنگ»
 «جانم...» بردارد جواب داد: نهیآن که چشم از شوم یاو ب و
سل هم بر یب یجانم ها نیا تر بود، لبخندش  نیریش شیاهوا از ع

 یکه به سمت کانتر کوچک آششزخانه وسبد خوراک یکش آمد و در حال
ت رف یبود م دهیو تدراک د هیته شااانیخانوم برا زیکه مهرانگ ییها
 :دی،پرس
وم نشد از فرزانه جون درموردمهناز ،خواهرخسرو خان  فرهنگ» من ر

سم، بعد از اون نذر یسوال ضاح یبشر شد مه یپزون وافت ناز و که به پا 
و حت دیناه  «!؟دمیند مونیعروس یتو یخانوم ر
جار انیدرم ها یآرامش  نه ا یدر بطن لحظه  حث مورد  نیخا ب

بلند کیبار ی لهیعالقه اش نبود، م ت وآن برداش نهیرا از کنار شوم یو
و کرد : ریز یشعله ور شده چرخاندوآن را قدر یرا در دل چوب ها  ر

بوط م یزی.....به هرچاز فرزانه  ریغ به» سرو مر ه شه عالق یکه به خ
بدونم ، حت یزیندارم چ بدونم ا یدلم نم یدرموردش  چند  نیخواد 

و کجاساات و چه غلط ا ! و تنه سااتین داشیکنه که پ یم یوقت ر
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زن باره  ی سهیمرد نو ک نیگرفته از ا میکه فرزانه تصم نیا میخوشحال
 «موافقه طالقشجدا بشه پدرم هم با 

به ا نیا یبرخاساات و برا شیبه زانو گرفت و از جا یدساات  نیکه 
ا که فاصله اش را ب ینه چندان دلچسب خاتمه دهد ،درحال یگفتگو

 کرد،ادامه داد: یکوتاه تر م سویگ
وز پ » گرفته وحال  یمهناز افساردگ دمیشان یاز مامان مهر شیچند ر

وح  «هم نداره  یمساعد یر
ش یقیعم نفس سه افکارش پ انیخبر م نیکه از ا یتا حس بد دیک ر

کند ، هرچند از مهناز  نیته نشاا قشیزد را همراه دم و باز دم عم یم
صه  شت ! اماغم و غ  یزیاو هم چ یدلخوش و خاطرات خوش ندا

سالن م*س*تط شحالش کند. نگاهش را در  ل شک لینبود که خو
بت ساام یچرخ حاال نو که در رایداد ، با  بود  ند او را  قدم بز افکارش 

اش  ینیبه ب زیر ینیکه داشاات چ یخساارو تجساام کرد و از حس بد
 گفت: یآهسته تر ینشست و با صدا

وز حاج رضا و مامان مهر هی اگه» خبر دار بشن و  رایسم یاز ماجرا یر
و ازشون پنهون کرد زیچ یلیبفهمن خ  ید مب یلیمن خ یبرا میها ر

 «شه...
سدغدغه ها و دلو نیا ذهن خودش هم بود ،اما آن را به دور  یها یاپ
و به او  ینقطه  نیتر ذهنش پرتاب کرد ،پشاات کانتر آشااشزخانه و ر
 بود ،گفت: رهیاوخ یبه چشم ها یو در حال ستادیا
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 وقت غصااه نخور و نگران چیه افتادهیکه ن یاتفاق یدلم برا زیعز »
و بذار برا ینباش ، غصه ها  «فردا.... یفردا ر

شه سمت باال اور ی گو صه  بیلبش به   یشد خب حر با او بود غ
وز را م وز بخورد ! از داخل ظرف م یهر ر که  یا وهیتوانساات همان ر

س زیمهرانگ ی قهیسل شت و گاز محکم یسرخ بیخانوم بود،  یبردا
شوه حرف م یبه آن زد و در حال شن یزد و دلبر یکه با ع  یاش م یچا

 کرد ،گفت:
شوهرم درد نک » شته، ناهار هم  یخوراک ینه کلدست مادر  برامون گذا
ست دار ایلوب  شام دست پخت من ی،ول یپلو درست کرده که تو دو
و م  «درست کنم. یخوام برات ماکاران یم یخور یر
ششزخانه را دور زد و در م  کی*س*ت و رام چشمان اغوا گر او ، کانتر آ

س ستانش را مثل حلقه به دور کمر او آو ستادیاش ا ینف ،حاال  ختیود
 کنار هم بودند. هیهر دو مثل سا ینفس ها یگرما
و دوساات دار یم » لت ر با دل  یدونم چقدر اسااتقال ،ممنونم که 

کارها دخالت  یهمه  یکه دوست داره تو ی... مادر یایمامانم راه م
و سفره  یو قبول کرد یدلت گذاشت یخواسته  یکنه! ممنونم که پا ر

گه حرف یکیهامون  که  یزینزدم و چ یباشاااه ،ا نگفتم فکر نکن 
و ند یبزرگوار  .«دمیتو ر

شکر و قدر دان یبرا و یجمالت نیهم یت از نوازش همراه  یموج یکه ر
 یان جارش نیکه ب یبه لطافت حس یکرد، لبخند یم تیبودند کفا



wWw.JustRoman.iR  832 

 

و و یبود ر ست ر ش بلند  یتا قدش قدر ستادیا شیپنجه ها یلبش ن
ه در دستش بود دستانش راب همچنان بیکه س یتر شود. سشس درحال

 او،گفت: ی رهیت ماندور گردن او حلقه کردو عرق چش
 میما اول راه »

 [۰۳:۵۶ ۱۰.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
صت دار کی و سم میعمر فر شم ،اگه خدا بخواد و قاتل   رایکنارهم با

ودتر پ  یحاج خانوم آزاد م یبشه اون وقت هم سند خونه  دایهرچه ز
و که تو برا ینیشه و هم سندزم و میتون یم ،ویمن گذاشت یآزاد یر  یر
 « میفکر کن دخونهیخر یبرا نیفروش اون زم

 اش بود، زمزمه کرد: ینیب ریکه ز یاسیم*س*ت او و عطر  فرهنگ
مه ر شیه » نا ها و بر مام فکر  نه برا یزی... ت عد از  یهامون بمو ب

وز فقط من هستم نی... ا التمونیتعط شقون هیو تو  دو ر ه خلوت عا
 ...« یزندگ یاهویبدور از تمام ه

شان در تب وتاب عشر  نیا فرهنگ سرخم کرد ونفس ها را گفت و 
س دیچیمثل باد در هم پ ست گ بیو  خ از د  افتاد و قل قل سویسر

 رفت ... شیو گرما نهیشوم کینزد ییکنان تا جا
*** 
ر سوخته ب مهین یکه از چوب ها یآتش و نورنارنج یو شعله ها شب

 آنها بود . یخواست ،شاهد خلوت عاشقانه  یم
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و یپا یساار م*س*ت از صاادا سااویگ  یباران که تر تر کنان بر ر
چرق و چروق سوختن چوب  ینشست وهم نوا با صدا یم یروانیش

سر انگشتان فرهنگ را  یبوجودآورده بود نوازش ها زیسحرانگ ییصدا
گاه دا یحس م شیموها انیم گاه در  یر موا رهیکرد که   کیشااد و 

 .... آمد یرفت و م یخط ممتدد نرم و آهسته م
 هیکه تک یاز گرما و نوازش ،در حال یرخوت دلچسب، معجون نیا انیم

فراخ فرهنگ بود و نگاهش به ر*ق*ص  ی نهیاش از پشاات به ساا
خودش رادر حصار دستان او جا به جا کرد و  یآتش ،قدر یشعله ها

 آتش باشد ،گفت: یمهمان گرما شیرا دراز ،تا کف پا شیپاها
شااعر برام  تیخلوت عاشااقونه چند ب نیا یشااه تو یفرهنگ م »

 «..؟ یبخون
 ، زمزمه کرد: یرکیمردانه اش با ز یحس ها انیدر تب و تاب غل واو
قدر م آغوش» قدر پ دیآ یتو چ به  قامتم /در آن   شیخو راهنیبه 

ا تو بشود ب یدنیخود / بگذار د یبه مو راحتم/ بازار شام کن شبمان را
 «خلوتم
شعار شهرتش  نیا ا سان که مثل  شاعر خوش ذوق جوان اهل خرا

ه ب یازیمنظور او هم ن دنیفهم یشااناخت،برا یبود راخوب م عیبد
و کرد تا ب ریهوش ساارشااار نبود ذهنش را ز آن را به  گرید یها تیر

ش اوردیخاطر ب  ی،هرم گرما اوردیشعر را به خاطر ن هودهیب ی،اما در تال
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ها له  ینفس  باز یاو ال به  نان  یگوشااش را  که همچ فت  گر
 کرد : یهوشمندانه اشعار را انتخاب م

 .....«برم  یبا خود تو را به اوج م »
ا به خاطر دوم شعر ر تیباره ب کیبه  سویشان نشست وگ نیب سکوت
 زده و شتاب زده ،گفت: جانیآورد و ه

 «خجالتم زدیبه خاک براگر  امشب»
و یلبخند یشتاب زدگ نیاز ا فرهنگ ست ، او را از  ینرم ر ش لبش ن

وبرو سویخود جدا کرد ،گ هم  یبه سمت او برگشت وچهره هاشان ر
شت شانیقرار گرفت و نگاه پر از ا شد ....فرهنگ در تب  اق در هم گره 

س یتاب ست بیغر یح و ی، د ش شانیپر یموها ینوازش وار به ر سته ن
و ش یشانه  یر شانه ها دیاو ک سر  س شیو به  صدا دیر با  گه دو ر ییو

 نجوا کرد:
سخت برازنده  یم » شمت که  ش یمن یپو شب ن شب به   ینی/ ام

 «دعوتم دیخورش
س یشانه ها نیسرزم انیم سویگ شوم ریاو ا لباس  نهیشد و کنار آتش 

که  یبه تن کرد ،لباساا یرا به در آورد و لباس زنانگ شیها یدخترانگ
صبور فیاز تعهد ،وظا یربا و یرنگانگ ، شت ر سنگ ی،گذ  ینیآن 
زن اساات و نه پشاات ساار  کیآورد  یم ادشیکه به  یکرد ،لباساا یم

 قدم بردارد. دیباهمسرش ، بلکه همگام با او 
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ص یبود برا یآغاز رایسم یبرا بیس باغ  سویگ یو برا شیها بتیم
 ......یآغاز زندگ

 [۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
شان را بقچه کردند و با لب شنبه از  زیلبر یخندون و دل یصبح خاطرات
را به  سااویبا آژانس به تهران برگشااتند، فرهنگ گ ،یبه زندگ اقیاشاات

 دانشگاه رساندو خودش هم به چاب خانه برگشت.
س التیتعط شتک بیو خاطرات خوش باغ  ش نرم در ذهن یمثل بال
و یبگرفت و وقت و یجا گذاشت و آن رادوره  یآن م یوقت سرش را ر
 کرد . یم
متفاوت  یو تک نفره با ژساات ها یدونفره وساالف یعکس ها از

ون گیگرفته ، تا سوختن ته د رهنگ آن را سوزاند و ف انهیکه ناش یماکار
وانه  شیقهقهه ها انیم ون یآن را ر باله کرد و از ماکار شل و  یسطل ز

 ییکرد و به به و چه چه به راه انداخت ! لحظه ها فیوارفته اش تعر
نازش را کرو جان دل آن را م یکرور م رکه  با  نگ  خت و فره  یفرو

 .دیخر
ذهن و خاطرات خوش،  یپرسه زدن در کوچه و پس کوچه ها انیم

شت که به لطف نگار به محض خارج  کیفقط  صد حال را کم دا
شد و  شیسقلمه برا کیشدن از کالس با   ادیامتحان فردا را محقر 

 آور...
 «...!؟ یفردا آماده ا یعروس خانوم برا »
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 : دیو گنگ به سمت او چرخ جیمتعجبش گ نگاه
 «فردا مگه چه خبره..!؟ »

رفت اش را گ ینیطبر عادت با دو انگشت شست و اشاره نوک ب نگار
 اش ،گفت: یپت پت یو با خنده ها

قا ینه انگار » ستاد ذاره بهت بد  یمهندس نم یآ بگذره که امتحان ا
و فراموش کرد  ...!« یمهرانفر ر

از  یرویباره مثل برق گرفته هادر جا خشااکش زد و نگار به پ کی به
وبرو  ناباور ، زمزمه کرد: یقرار گرفت ، و با لحن شیاور

 «شو ندارم...! ینبود ،اصال آمادگ ادمیمن  یخدا یوا »
که مجرد ها  نی،و ا یمجرد یایداشاات در باب مزا میتصاام نگار

لو گام از او ج کیدارند تا به درس هاشان برسند و او  یشتریفرصت ب
سخن بگو ست داد  و یمجال سویاما گ د،یتر ا  ینداد تا افکار نگار بر ر

بانش بنش  ،گفت: یناگهان میتصم کیو با  ندیز
و ب یکالس دکتر فراهان نگار»  یراخونه تا ب رمیشم من م یم الیخ یر

و برام ضبط کن تا  یامتحان فردا آماده بشم ،لطفا فقط صدا کالس ر
 «بعد آماده بشم یجلسه  یبرا
شگاه دان اطیبه سمت ح یسر سر یرا گفت و با خداحافظ نیا سویگ
 به خانه برگشت. یو با تاکس دیدو
* 
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و شااهیهم وز گار ر  یرا وقت نیچرخد و ا یمراد دلت نم یپاشاانه  یر
به ح ودش  به محض ور که  جا را غرق  اطیمتوجه شااد  نه آن  خا

 ! دیدر هم و برهم د لیوسا
گوشه  فیبالتکل یها زی، خرده ر واریبه د هیلوله شده تک یها چهیقال

و مبل باز، همه  یو پنجره ها اطیمچاله شااده کنج ح یها یوکنار ،ر
غ  یوقت را م یب یخانه تکان کینشان از  وتاه پا کداد... نگاهش رااز مر
ج کنان به دنبال خروسااش ال به ال زیمهرانگ  یخانوم گرفت ،که تفر

و فشیو ک دیچرخ یمها  لهیوس  دوشس جا به جا کرد ،گفت: یرا ر
 «....!؟ یکن یم یخونه تکون یمامان مهر یخسته نباش »

با  رهیگ نیخانوم آخر زیمهرانگ باز کرد و پرده  پرده را از چوب پرده 
س سقوط کرد ،گرد و خاک هاله ا یعیحجم و از مه بوجود  یازخاک 
صان نردبان با احت یکه از پله ها یآورد ،ودرحال  یم نییپا اطیر*ق*

 آمد،جواب داد:
ش » سته نبا س یسالم مادر تو هم خ گ صبح با فرهن ریبه خ دنی، ر

 «،خوش گذشت؟ دیصحبت کردم ،گفت که برگشت
وسر ینماند، بال ها را گفت و منتظر جواب نیخانوم ا زیمهرانگ  یر

بدر از پشت گردنش رد کردو سرش را  یاش رااز دو سو گرفت آنها را ضر
 کشاند وادامه داد: رونیاز پنجره ب

و بکش، امروز کارگر ییجان زحمت دوتا چا سااویگ »  شااهیکه هم یر
و گذاشت تو یبرام کار م  نیپوست گردو و هم یکنه وسط راه دستم ر
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شااال و کاله کرد و  سااتیالش خوب نکه مادرش زنگ زدو گفت ، ح
 «بازار شام.! نیرفت ومن موندم و ا

خواست تا بشرسد حاج رضا  یداد ، م ینگاهش را به اطراف دور سویگ
ت گف یبعد گذاشت و .چشم یو فرزانه حون کجان ؟ اما سوالش را برا
ششزخانه رفت و با دوتا چا شت،  یو ترو فرز به آ خوش عطر و بو برگ

پرت ها انیرا م یکوچک چا ینیساا و یخرت و  زیم یپخش و پال ر
هار خور ندل ینا تا  دیکشاا شیتلفن راپ زیم یگذاشااات، صاا

 : دیو پرس ندیبنش زخانومیمهرانگ
 «حاج رضا و فرزانه جون کجان ؟ حاج رضا حالشون خوبه؟ »

 یکننده در آن غوغا م دیسف یکه مملو از آب و کف بود و بو یا کاسه
ستگ یکرد را به کنار شت و خ و شیها یگذا و هوار کرد یصندل یرا ر
 تامل جواب داد: یبعد از قدر

 یستادی...! چرا سر پا ا یخوش عطر ییدرد نکنه عجب چا دستت»
 .«نیکن بنش دایپ یزیچ هیخودت هم 

بازار شااام شیمردمک ها سااشس پا کرده بود چرخ یرا در  به   یکه 
صدا یداد،نفس ها با  سته اش را جا به جا کردو را  شیچا یهورت یخ

 ..دیهمراه قند نوش
ند ن » حاج رضاااا رفت با  نه  نهیفرزا خواهر شااوهر  ی شاااابور،خو

 یبهانه ا نیرضا از خونه موندن خسته شده بود ،هم کم،حاجیکوچ
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و همراهش بفرسااتم تا حال و هواش عوچ بشااه  شااد تا فرزانه ر
 «بدم. میبه زندگ یسرو سامون هیخودمم هم موندم تا 

ش ییاز چا گرید یخانوم هورت زیمهرانگ سر ک شه  دیاش را   یو قند گو
 لشش راجا به جا کرد:

سرو ،نم نهینب ریخ » ستم مار تو یخ ست یدون س میدار نیآ  یه که وا
شونه نم یجور نیکه ا لیشده ! اوا ییخودش اژدها !  دیکش یشاخه 

اومد  شیفرزانه پ ییموضوع نازا ی! وقت نیبب ایگفت ب یحاج رضا م هی
 !؟ مهم فر کاریخوام چ یو مردونه پاش واستاد و گفت بچه م

 [۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
هم براش کم نذاشاات و اعتبار  ی! حاجیعجب مرد میاس، گفت زانه

و خرجش کرد   .«ش ر
ست ب یدلش م یلیخ» سرو و نامرد نیاز ا شتریخوا  شیها یها از خ
و م ریدلش ز یو دل تونداشت  یمجال یول دیشن یم ه شد تا هر چ یر

ود به درس ها  ،گفت: دیرا نوش شیجرعه چا نیبرسد ،آخر شیز
مان» نه خوراک یمهر ما که  ییپلو ایها و لوب یدساات تون درد نک

 «خوشمزه بود. یلیخ دیگذاشته بود
و شااکر بهتون خوش گذشاات ..خوب کار »  دیرفت دیکرد یخدا ر

ج و  نی،بچه ام ا کش خانواده ! حاال هم خر چند وقت شااده بال
و دوشش اونه ، کنار زنش ب ره  گذ یبهش خوش م شتریمخارج خونه ر

 «داشت ازیاستراحت ن نیو به ا
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ج ته تغار زیمهرانگ یها محبت محبوبش  یخانوم تمام وکمال خر
س سویشد وگ یم سرش م یبرا یا لهیرا فقط و ست، یآرامش پ  دان

دلش پهن کرد ،امانگذاشت رد  یطش را گوشه بسا یپر رنگ یدلخور
و یپا  گفت: یجان و رمق یصورتش جا بماند و با لبخند ب یآن ر

مان حان دارم ،م یمهر ما قه  رمیمن فردا امت ،دو  یکیباال  یطب
 «کمکتون. امیخونم بعد م یساعت درس م

ا اش را ب ییچا وانیخانوم بود تا دلخور شااود ل زینوبت مهرانگ حاال
و یتق یصدا  به چشمانش داد : یو تاب دیکوب زیم یر
 کنه یخواساات خونه تکون یمادر شااوهر م م یوقت ریبه خ ادشی »

و صدا م زد ، حاال زمونه عوچ شده عروس بزرگم که  یعروس هاش ر
ات ... درس ه یاز ما بهترونه وتو هم که ماشالله قراره خانوم دکتر بش

 «امیواجب تره برو به درس و مشقت برس خودم از پسش بر م
به قدر  خیرا به م یگریزد و د یبه نعل م یکیخانوم که  زیمهرانگ امیپ

سا و گو یکاف ض یازیبود و ن ایر س حیبه تو شت !دل ریو تف نگران  ندا
 شد: بیلبش به سمت باال اور یامتحان فردا گوشه 

سختتون م » ست تنها   یم درس رمیکمکتون و بعد م امیشه ،م ید
 .«خونم 
ضا یلبخند سر ر و تیاز  خانوم نقش بست از  زیمهرانگ یلب ها یر
 برخاست ،گفت: شیجا
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ست ینیبب ریخ یاله » ش ی،تا تو د شکنه  هینم م یسرو گوش خونه بک ا
غ م ی  .«میتا با هم بخور ذارمیتخم مر
شوره  یوقت سویگ شد دل ل امتحان فردا ته دلش قل ق یدست به کار 
 کرد. یم
* 

 یمادر شااوهرش تا ساااعت هفت شااب کش آمد، و وقت یتکان خانه
شال و  یزیاز بابت تم الشیخانوم خ زیمهرانگ شد ، خانه اش راحت 

و یکه چادر مشک یکاله کردو در حال و به گ یسرش م یرا ر  سوینشاند ر
 گفت:

مونم ،تو هم  یمفرامرز شب هم همون جا  یخونه  رمیمن دارم م »
شوهرت  یبرا  یهمه چ زریفر یبکن ...تو یفکر هیشام خودت و 

 «هست.
و یخسااتگ از خواساات تار به تار  یهوار شااد ، دلش م یصااندل یر

! به ناچار به دیکشاا یمحکم هم م غیج کیو  دیکشاا یرا م شیموها
ا خانوم به حمام رفت ت زیاکتفا کرد و به محض رفتن مهرانگ یچشم

ز ا یخالص شااودو وقت شیموها یاز شاار گرد و خاک نشااسااته البه ال
را خشااک کند بساااط کتاب  شیآمد بدون ابنکه موها رونیحمام ب

و شیها  یخانه اش پهن کرد و چهار چنگول ییرایکوچک پذ زیم یرا ر
و  ی،از خسااتگ دهیاول به دوم نرساا یکتابها افتاد، اما صاافحه  یبه ر
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وساارش ر  ییفرو رفت ،گو یقیکتاب ها گذاشاات و به خواب عم یا ر
 !دهیسال هاست که نخواب

**** 
و ییحس گرما با از کرد ب مهیران نشیسنگ ی،پلک ها شیشانه ها یر

له  ییآشنا یو نجوا   گرفت: یگوشش را به باز یال
 «...!؟دهیخواب سیخ یمن چرا با موها یخفته  یبایز»
ش یبرا سرما  یشاعرانه کاف یجمله  کی نیشدن هم اریهو بود ،از 
و ییپتو انداخته بود را به خود فشااردو  شیشااانه ها یرا که فرهنگ ر
 :دیزد پرس یکه خواب در آن موج م ییجا به جا شدو با صدا یقدر
 «؟ متوجه اومدنت نشدم. یاومد یسالم ..ک »

شتاق چهره  فرهنگ و یگل افتاده  یم ست و  یاور ش زانو کنارش ن
 ...« دمیتازه رس» نم دارش فرو برد ،گفت: یموها انیسرش را م

 ....یدر پ یو پ د،ممتدیکش یقینفس عم سشس
 رمیم یگفت ی....؟ ظهر زنگ زد دهیم یخوب یموهات چه بو هوم»

امتحان فردا آماده بشم ،من هم زنگ نزدم تا مزاحم درس  یخونه برا
 «خوندنت نشم هنوز تموم نشد!؟

 یب یو خانه تکان یداشت ! به لطف مامان مهر یدل خوش شوهرش
سته بود  یوقتش حت شدن که د کینتوان  گریخط درس بخواند تمام 

به بدن کوفته  یهم نبود ،کش و قوس یخود داشت ! اهل چغل یجا
 اش داد ،گفت:
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شدم از درس هام عقب موندم ،برا نیمدت ا نیا » سرگرم تو   یقدر 
 .«میدر ضمن شام هم ندارندارم ، یامتحان فردا اصال آمادگ

و ینم دار او را پس زد ،ساارش را خم کردو ب*و*سااه ا یمو  یبه ر
سف شت و در گ دیمخمل نرم گردن بلند و   یحس ها ریاو به جا گذا

 گوش او نجوا کرد: ریمردانه اش ز
بکش ،ا » وسشوار ، شام  یخور یسرما م یجور نیپاشو برو موهات ر

 ...«ارنیب رونیزنم از ب یهم زنگ م
نه  یبرا که ظهر اشااک حاال از  زیمهرانگ یاو  خانوم را خورده بودو 

فت ا یم یلیو یلیته دلش ق یگرساانگ ود. وقت خبر ب نیبهتر نیر
شت و با یدلبر سامان دیهم ندا سرو  ود تر   شیبه درس ها یهر چه ز
ه ک نیداد،چشم از نگاه خمار و مشتاق فرهنگ برداشت و قبل از ا یم
وان او مح انیم  برخاست ،گفت: شیزد و از جا ی،جست ودصور شباز
ن م ی.. لطفا برا رهیغش م یدسااتت درد نکنه دلم دا ره از گشاانگ »

و رمی...من مریبا ساااالد و ماساات موساا ریبگ دهیکباب کوب  موهام ر
و بشور یخشک کنم ،تا تو لباس عوص کن  م آه ییچا یو دستت ر

 [۰۶:۵۱ ۱۲.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
بمونم و درس  داریب دیکنم . در ضاامن امشااب تا صاابح با یم هماد

 «بخونم.
شدار فیکه تکل فرهنگ شده بود پوف ک شبش معلوم  و  دیشک یام
شتاقش رام ومط یپر و خال شیلپ ها دل ،قامت  عیشدو چشمان م
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نگاهش با او قدم به قدم همراه  ریرا از پشت سر وجب کرد و مس سویگ
 شد.

**** 
سر ما خورد آن هم از  ینیب شیپ ست از آب در آمد و  فرهنگ کامال در

کردند  یهم نوا با هم ذوق ذوق م شینوع سخت ،تمام استخوان ها
 دندیکوب ینفس از درد م کیم*س*تمر  یدرتالشاا شیها قهیو شااق

وز بهتر شی....! گونه ها شدت تب ،قرمز و  یهم حال ر شت واز  ندا
چشمانش هر آن به  یحدقه کرد  یبر افروخته شده بود و احساس م

 شود ! یپرتاب م رونیب
و یحال و ب یب سر از ر شت ، و نگاه یامتحان یبرگه  یرمر  به  یبردا

به ها  به هفت را قهیپنج دق فشیظر یساااعتش انداخت که عقر
ن توان نوشاات گریوقت نمانده بود!د انیبه پا یزیداد و چ ینشااان م

و شیخط را هم نداشاات! از جا کی  زیم یبرخاساات و ورقه اش را ر
 سالن امتحانات خارج شد . زاز نگار ، ا شیاستاد گذاشت و پ

ها تا  کیخواساات و  یقرص مسااکن م کیدلش  تن بالش و پتو 
 بخوابد...

سرد اطیوردودش به ح با سرمه ا یخورد و از ال چیپ یسوز   یژاکت 
ستخوان ها  ابانیکرد.... به کنار خ دیرا تشد شیرنگش گذشت و درد ا

وبرو شهیهم شگاه رفت و فوج یشلوغ ر سافران برا یدان ر از فرا یاز م
 یآن میتصام کیبردند .با  یهجوم م ساتادیا یکه م یسارما به تاکسا
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انشگاه بود تر از د نییپا یکه کم یبه عقب رفت تا به سراغ آژانس یقدم
که  یکلیبد ه غوریترمز زد ومرد  شیپا شیپ یدیپرا نیبرود اما ماشاا

 :دیبود ، پرس دهیشکم بزرگش به فرمان چسب
 «...؟یریکجا م یآبج »

صندل نگاهش ش یها یبه  را  یبرگشت و دو زن با بچه ا نیعقب ما
شک م یبچه ب د،ید  یو مدام در آغوش مادرش تکان م ختیر یتاب ا

وبرو  یکلیخورد و زن درشت ه شسته بود و نگاهش به ر هم کنارش ن
 بود .

به دلش  یاش خوف یمرد و نگاه برزخ یآمده  از حدقه بر چشاامان
 یور یرمردیاز آن فاصله ،گرفت اما با سوار شدن پ یکرد و قدم ریسراز
ش یصندل  شیها دی،ترد یخال نیجلو ، هجوم مسافران به سمت ما

دار نشست و کوتاه ،گفت:  کلیرا پس زد و سوار شدو کنار همان زن ه
 ....«میم*س*تق» 
صدا رمردیپ ستوه آمده بود ریامان بچه ز یب هیگر یکه از  شش به  !  گو

ش یعطا ش شیرا به لقا یخال نیما سر چهار راه کرا دیبخ را  اش هیو 
 شد ... ادهیداد و پ

 اش را در آورد تا به یبچه گوشاا ی هیممتد گر یکالفه از صاادا سااویگ
ست نش شیفرهنگ زنگ بزند اما آرنج زن کناردستش محکم در پهلو

وشنش از ز یپا افتاد ، صفحه  ریه زاز دستش ب لیو موبا  دایپ شیاپ ریر
ا خم شد ت سویکرد و گ یزخمت و مردانه عذر خواه ییبود ، زن با صدا
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باره دست بزرگ زن به دور گردنش حلقه  کیکه به  داردرا بر لشیموبا
 هچیاز شدت ترس ماه سویدهان او را گرفت ،گ شیگریشد و دست د

 راه جا مانده بودند... انیم شیمنقبض شده و نفس ها شیها
ش یکرد کمتر موفر م یتقال م شتریب هر  یه الحظ یبرا نیشد، ما

ر شااد و از د ادهیپ نیکه بچه همراهش بود از ماشاا ی..زنسااتادیکوتاه ا
 یم غیوسااط آنها قرار گرفت بچه همچنان ج سااویسااوار ، و گ گرید

ش صدادیک و یزخمت زن در حال ی!  ورش را ر  سوویگردن گ یتمام ز
 : دیچیهانش گذاشته بود در فضا پد
 ....« یفرع یتو چیبش میکر »

و به زن سشس  که بچه به بغلش بود کرد و پر خاش گونه گفت: یر
و مگه قرار نشااد  » ذاق و ذوق  یب یبچه  هیببند دهن اون نفله ر

و ببند ا ن از فرع یاجاره کن و  میشا یخارج م ی...! بجنب دساتش ر
 کنه! یجلب توجه م

ستها سویگ ست زن را گرفت و تقال کرد تا دست  شید را باال آورد مچ د
رو و یاو رااز ستان  سویکمر گ یگردنش بردارد زن بچه را ر شاند ،مچ د ن

دور آن حلقه کرد و دهانش را با  یفلز یاو را محکم گرفت و تساامه ا
وغن سوخته اش غوغ یکه بو یپتو کیمحکم بست و  یدستمال ا ر

و یم  .ختاندااو  یکرد را ر
 آمد.....! یکه بند نم یبچه ا ی هیقلبش و گر یماند و تشش ها سویگ

 [۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ



                
 

 

847 

 باغ سیب

شنه ها یصدا و شیکفش ها یتر تر پا  یها در فضا کیسرام یر
 به فرش یانداخت و وقت یانداز م نیسااالن طن کیسااوت و کور و تار

س یم داد!  یو خش خش م ریج ریرا به ج شیتر تر جا یصدا دیر
سالن را در خود بلع یکیتار ش دهیتمام  ست ایبودو ا و  یررا به رنگ خاک
 داد، یجلوه م اهیس

س یسرما سالن خانه باغ  شد ، لبه  بیحاکم بر   ی قهی یباعث 
صار شیپالتو شش ها یاز گرما برا یرا باال دهد ،تا ح ست شیگو  در

صدا و ریج ریج یکند و با  شن یلوال و چرخش آن ر سرش  یه پا در ،
ود سمت در ور سرعت به  ست یو چراغ قوه  دیسالن چرخ یبه   ید

وشن کرد و نور  واش را در امتداد آن ر ش میصورت زمخت کر یر  دهیپا
قواره جلو تر از خودش  یشااد ، و او را با حجم بر آمده شااکمش که ب

 :دیدر د یدر آستانه  ییرفت ، جا یراه م
له  》 خان ،محمو و هم آورد یخساارو  که  میدوم ر ! همون طور 

ستور داده بود شسته و رفته ! هم زیتم دید جاده  یوت میکه افتاد نیو 
 رید نیواسااه هم میرسااه چراغ خاموش اومد یکه به باغ م یخاک

 《ها.....! ادیداره برف م رونی...!؟ بمیکن شیشدحاال کجا خال
و یچندش آور لبخند  و دیخپا چر یپاشاانه  یلبانش را کش داد، ر

وبرو  یمطبوع یاش گرما یچرم یقرار گرفت ،دستکش ها شیکامال ر
شتانش م سر انگ ستش را تا امتداد لبها یبه  ست را اال برد و ب شیداد، د

 و جواب داد: دیانگشت شست و اشاره اش را به دور لبش کش
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غل اون  » بذارش ب باغ  ته  کار کن زود  یکیببرش  تن لش،،ترو فرز 
وشن نم میبر میجمعش کت  هیط فق یکن ی، حواست باشه ها چراغ ر
 .«امیببر ته باغ تا من خودم ب یالمپ شارژ

 و سااتادیو اخساار یگفت و عزم رفتن کرد ، امابا صاادا یچشاام میکر
 بهتر کش آمد: یدید یبرا یکیدر تار شیمردمک ها

 «که کمکت کردن دهنشون قرصه ....؟ یدوتا زن اون»
قا خ » لب تر کنن  یتخت ، آدم دزد التونیآ نه!  خالف کوچکشااو
بان ندازهیم یاونجا که عرب ن رنیم و دادم وسااط اتو ... پولشااون ر

ست منه فرت فرت زنگ  نیا لیکردم . موبا شونیخال دختره هم د
 «کنم؟  کارشیخوره چ یم

و شیلبها بانش گرفت و  یو خشااک دییهم سااا یرا ر آن را با نوک ز
 جنباند ،گفت: یسر
شه ، در زیکارت تم » ست  هیخوام ، یکه من م یست اون جوربا د

 !؟ گمیم یکه چ تهیحال یخوش تشل هم عالوه بر دسااتمزدت دار
و هم بده خودم  لیموبا  «دختره ر
شن میکر شکن ر نیا دنیبا  ص یزیحرف قبراق تر از قبل ب فحه زد ، 
شد و ملود گریبار د سویگ لیموبا ی شن  و ضا را پر کرد  یر نرم آن ف
با میکر به طرف خساارو پرتاب کرد و او  بشیرا از ج لیمو در آورد آن را

ش  یمساکت ن یو لحظه ا دیکوب یسرو کله خودش م یرا که تو یگو
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عکس خندان فرهنگ  دنیقاپ زد و با د واو ه نیزم انیشااد را م
و یلبخند  لبش نشاند ، گفت: یر
تا بچرخ 》 خ  حال م میآق مهندس بچر به  رتیکنم غ ی،  ا ن 

 《....!یپا تو کفش من نکن گهید یجوش اومده، تا تو باش
ضافه ، بشکن ر میکر غ زد و با نور چرا یزیشاد و شنگول از دستمزد ا

که دهان  سویسر گ یرفت ، باال نییپا وانیا یاش از پله ها یقوه دست
ست و پا سته و مچاله در خود فرو رفته بود ا شیو د ا لحن و ب ستادیب
 ، گفت: یچندش آور

م و خودم در بست نوکرت یکه خسته نش نیواسه اپاشو خوشگله ، 》
ا ت نیماشاا یکه از پا یکنم ،درساات همون جور یتا ته باغ کولت م

گه بخوا نیا مت ! فقط ا  کمی ،یتکون تکون بخور یه یجا آورد
 《شم ! یخشن م

و شیمرد پ یبا صدا سویگ در  کلشیکه تمام صورت و حجم ه شیر
وبرف ر یدر خود مچاله شاد، دانه ها شاتریفرو رفته بود ب یکیتار  یا ر

صورت او در  امدهیکرد که ن یصورت داغ و تب دارش حس م از هرم 
در سراسر بدنش پخش  ژنیپر توان مثل اکس یشدند! درد  یدم آب م

 آرام نداشت . یش لحظه ا قرار یقلب ب یشده بود وتشش ها
و میکر شد و با  یر را مثل  سویحرکت گ کیشکم بر آمده اش خم 
شش انداخت .گ ی سهیک  یقدر ههودیب ییدر تک وتقال سویآرد بر دو

ست و پا زد و از ال ستمال ید صوات  ید شده بود ا سته  که به دهانش ب
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او با مشت محکم  یخسته از تکان ها میشد! کر یخارج م ینامفهوم
و ه ک یسااو از درد نفسااش جا ماند وهنگامیو گ دهیاو کوب یپا یبه ر

وشن کرد و با قدم  ی، چراغ قوه  دیکت دحر یرا ب سویگ کوچکش را ر
س ی، کور مال ، کورمال از ال به ال نیسنگ ییها ت گذش بیدرختان 

 و تا ته باغ رفت .
**** 

بدون ه یخاک یباغ محوطه  ته  واریکه د یاهیدرخت و گ چیبود ،
کنار  آن بود، هیباغ متروکه همسااا کیداشاات و به  یخراب مهیکوتاه ون

و یها زیاز آجر و خرد ر یتل وارید هم انباشااته شااده بود  یاضااافه ر
 و شکسته ، یخال یگلدان ها

 [۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ته و وسااا یکود ، فرغون سااهیوکلنگ، چند ک لیب و رف نگ ر  لیر

 ....یباغبان
و سویانداخت و گ نیچراغ قوه اش را به زم میکر رف ب ی هیال یرا به ر
 انیم یدیشااده بود پرتاب کرد .درد شااد نیهمان زمکه م ینازک

و دیچیپ شیاستخوان ها هم فشرده شد و در  ی، چشمانش از درد بر ر
 《به دادم برس ایخدا》دم در دل با خود نجوا کرد: 

له ا یدر پ یپر اضااطرابش تند و پ یها نفس از بخار از حفره  یبا ها
از  داد ، بد یم یرا به نفس بعد شیشد و جا یاش خارج م ینیب یها
که  یکیتار مهین یکوتاه به قدر چند نفس ،نگاهش را در فضااا یتامل
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ودو مس یتنها چراغ قوه ا  نگاهش ریکوچک نور آن بود به گردش در آر
و دیرس شناآ یچهره  کیبه   صورتش پخش ی، که نور چراغ قوه به ر

 ،مانند خود او دیرا د یاحیشااده بود ، ناباور و بهت زده دکتر هومن ر
رم و دل گ یبهت و ناباور انیرا بسته بودند.. م شیدهان و دست و پا

 یبالفاصله چراغ شارژ میو کر دیآشنا، خسرو ازگرد راه رس کیاز حضور 
شن و نور اندک و ض یرا ر شن کرد و دانه ها اف و برف همانند دانه  یرار

 کردند . ینور آن عبور م یر*ق*صان از جلو دیمروا یها
به ا جیگ هومن ضر شمانش  یو منگ از  سرش خورده بود چ که به 

 شهیهم یبود کوچه  ادشیکه  یزیچ نیداد ، آخر یرابه اطراف چرخ
ش شگاهیخلوت کنار آزما رد و ک یرا آنجا پارک م نشیبود که معموال ما

 .....! چیه گرید
سو تر گ یشد، که کم زیسر ر یاش وقت یو ناباور بهت را مانند  سویآن 

! از وقاحت دیپا بسااته و مچاله در خود فرو رفته دخودش دساات و 
قدرش را  نیکرد خبر داشاات اما تا ا یخساارو که آن را از همه پنهان م

 دانست ! ینم
رتاب کرد پ گرید یرا با نوک پا به گوشه ا شیپا ریآجر شکسته ز خسرو

سمت هومن رفت ، کنار او زانو زد و با  به  ستمال کیو ه ک یحرکت د
تا دهانش ن یدو فکش جا انیم باعث شااده بود   باز مهیگرفته و 

 :،گفت یخش دار یدرنگ با صدا ی، هومن ب دیکش نییبماندرا پا
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و به گند کش می، زندگ کهیمرت》 هنگ !مشکلت با منه به زن فر یدیر
 《....!؟ یدار کاریچ

با سرو و کی خ ست لبه  شیزانو ها یحرکت از ر ست کش  یبرخا د
آن تکان داد ،جواب  انیم یقدر اش را گرفت و انگشااتانش را یچرم
 داد:
س یخوردن برا یکر نیا » تو دارم قد دهنش ن یک از  ! ستیکه ازش آ

با من هماهنگ نباشه مشکل دارم و از  یاون گذشته من اصوال با هرک
 دمایکشااه ....هنوز  یبا اون بچه مزلف که جا نماز آب م شااتریهمه ب

وز نذر ینرفته چطور و برد خواهر من  یپزون آبرو یر  .«ر
و  آهسته تر شد: یقدر شیو صدا دیپاشنه پا چرخ یر
وز به بعد گوشااه گ مهناز» و افساارده شااد دکتر گفته بهتره  ریاز اون ر

کرد و منم با  یمن وخواهر م باز یبشااه ،فرهنگ با آبرو یبسااتر
 «میش یسر به سر م یجور نیکنم .ا یم یو آبروش باز رتیغ

 یدانه ها یآب دهانش را فرو داد و خسرو را از ال به ال یبه سخت هومن
و یکه گرد دید یدرشت برف م  ه بود،اش نشست یکاله مشک یاز برف ر

کار خساارو》 وح فرهنگ از ا یبه اون دختر  باش ر ته   نینداشاا
وز نذر یزیموضوع هم خبر نداشت بساط آبرو ر  منریپزون تقص یر

و آوردم. یبود، من بودم که مرتض  《ر
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به آن یهاابرو تاب خورد و نگاهش  به ساامت او  یخساارو در هم 
وانه  ینگاه میبرگشت و ن  یبیحبه طرز ع شیکرد . صدا سویگ یهم ر

 ساکت و آرام بود:
هام بر خورد ....  نیآس دل هم ب نیا یگفت ریجان د دکتر》 ورق 

سبت فرهنگ کم نم نهیاز ک یزیچ نیبه هر حال ا  یلکنه ! و یمن ن
 《بد شد! یلیدم آخر خ نیتو ا یواسه 

 سویگ یآشفته  ینگاهش را از چشمان به خون نشسته و موها هومن
 هیتک یآهن یآن سو تر مچاله به بشکه ا یزده و کم رونیشال ب ریکه از ز

 یداده بود ،گرفت و نگاهش به سمت خسرو برگشت و لحنش را قدر
 دوستانه کرد:

سرو» ست زندان و یبر یخوا یکه م یته راه خ  یدون یاعدامه م بن ب
 «....!؟ هیچ یجرم آدم دزد

ست و به  کیستریه یها خنده شک سکوت وهم دار باغ را  سرو  خ
وح و افکارش بر هم خورده باشد! ییباره ساکت شد !گو کی  تعادل ر
 یهر جفتشااون اعدامه ، تو نگران من نباش ! نقشااه ام مو ال ته》

زش نم و کردم ز ی، محاله کساا رهیدر  ریبفهمه من ساار شااما دو تا ر
و فروختم و یالیخاک .... محض اطالعت بگم ، و چند  هیشمالم ر

وزه به بهانه ا برو بچ  نیکه دپرساام و از ا نیا یر مزخرفات ، با دو تا از
فضااول وتنهاساات و  رمردیپ هیکه صاااحبش  میاجاره کرد الیو هی

 الشیو یفر هامسا اهیزاق س نهیکه صبح تا شب بنش نیا شیسرگرم
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و از پشاات پنجره   اطهیخونه اش که اون ور ح یچوب بزنه و اونها ر
و خوب م ریبا هم رف یچک کنه ...! حساب سه ،  یشدم و من ر شنا

ب شکیکه رفت موال  نیهم یدم غرو ش یوا با  و رونیزدم ب نیبدون ما
 ا ن پشاات چارهیجا ... ب نیبکوب تخته گاز اومدم ا میکر نیماشاا

اون شاهد  ریهستم . به غ الیو یکنه من تو یم الیپنجره نشسته و خ
ب دارن به حسا الیو یمعتبر ، اون دوتا لندهور هم هستن، که ا ن تو

شب خورنیمن کباب م شهادت بدن که من  ضرن   یو به وقتش حا
وم جا تم نیاون ها بودم !کارم که ا شیو گور شاادن پ گمدو تا  نیکه ا

 یاناومده و نه خو ی...! انگار نه خوانالیگردم و یتخته گاز برمشااد بازم 
و گفتم محض راحت نیرفته ، ا  《....التونیخ یر
و به کر نیا خسرو  شد : میرا گفت و ر

 ....«، شروع کن  میکر آق»
 درنگ چش یب میکر
 [۰۲:۴۰ ۱۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
برف ها یم و یگفت و سته ر ش شن ک یصورتش را با لبه  ین هنه کاپ

رداشاات و بود ،ب واریبه د هیرا که تک یدسااته بلند لیاش پاک کرد و ب
 شد. نیمشغول کندن زم

رفت و کنارش زانو زد ، با نوک انگشتانش برف  سویبه سمت گ خسرو
و و ینشسته ر صورت  یموها و شال او راپس زد و چراغ قوه اش را به ر

 ۰او انداخت 



                
 

 

855 

 باغ سیب

بان قلبش  نهیر سترس نفس د از اش گره شد ودر هم تاب خورد وضر
 گریدر خودش فرو رفت و ساارش را به ساامت د یاوج گرفت. قدر

شد شیچرخاند و پلک ها و دیرا به خاطر نور  شرد  یچرا قوه ر هم ف
و و بلند او نشست که چند خراش  دیگردن سف ی،خسرو نگاهش به ر

و ستش خود نما یدیسف یناخن ر  یورتنفر آ کرد و بالحن یم ییپو
 ،گفت:
!؟ فرهنگ کوفتش بشااه .... مامانتم  یهساات یبلور دیچه سااف 》

شگله فقط ح صب پا نداد.... فیخو ر نکرده فک ییوقت خدا هیالم
و دوساات ندارم ها !؟ من فقط  ینکن نمه در مقابل جنس  هیفرزانه ر
 رتیخواد بدونم اون سرتاپا غ یدلم م یلیسست عنصرم ، خ فیلط

چند تا تماس  رتیغ یازاون مجساامه  یدون ی....؟ م هیا ن چه حال
و خاموش نکردم تا بب یپاسخ دار یب پشت  منی!؟ مخصوصا تلفنت ر

و تو کفش  یجلزو ولز م یخط چه جور کنه بهش گفته بودم پاش ر
 《گوش نداد!  یمن نکنه ... ول

سرما ،درد  یدر دهانش حس م ییقلبش را جا یتشش ها سویگ کرد و 
سان مرد نما به  نیکه ا نیرا منجمد کرده واز تصور او ترس افکارش  ان

 در وجودش شره کرد! یاش نظر داشته حس بد یمامان گل
برخاست ، رفتارش هم مانند گفتارش تعادل  شیو از جا یبه آن خسرو

سمت خرت و پرت ها شت ! به  شه  یندا رفت و گلدان  وارید یگو
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و یبزرگ یسفال شت ، آن را دمر کرد و ر ست جان شیبردا س ییش ت در
وبرو   آن دو ،گفت: یر

نه ،منم براتون حرف م میتا کر » و بک تا ر ما دو  تا  یقبر شاا زنم 
سر نره ... با ا صلمون  و هیفردا  ادیکه داره م یبرف نیحو  یمتر برف ر

سته و حاال و حاال آب نم ش رف که ب نیهم دمیشه! قول م یقبرتون ن
و به گرم وش بکارم تا کس یها آب شد و هوا ر  یرفت چند تا بوته گل ر

 !«دیجا دفن شد نینرسه که شما دو تا ا مبه فکرش ه یحت
ده و قطره اشک جا مان دیچیمثل تار عنکبوت به دور افکارش پ ترس

شمش جار شه چ و یاز گو سر  یگونه  یشد و کج کج به ر سردش 
شت ! کر گرید یخورد.نگاه مصمم خسرو حرف  در را که یلیهر ب میدا

از  یشااد تکه ا یتر م ریعم شیپا ریز یبرد چاله  یدل خاک فرو م
ضور هومن  یشد...! هنوز معما یکنده م لیهمرا ب سویوجود گ ح

سته ر یدر پ ینا معلوم بود ! چند بار پ شیبرا ش  یو پلک زد تا برف ن
هومن که رنگ التماس داشاات  یجدا شااودو با صاادا شیمژه ها

 :دیبه سمت او چرخ شیمردمک ها
،  زهیعز یلیدونم برات خ یکه م دمیخسرو به جان مهناز قسمت م »

 «نداشته باش.... یبه ناموس فرهنگ کار
لب با خودش زمزمه کرد :  ریجنباند و ز یساار تیبا رضااا خساارو
 یلی،برام خ ادیالتماس کن .... از التماس کردن خوشاام م خوبه》
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و پر پول م بتی! من جبهیعج  وکنم اون وقت ساانگ فرهنگ ر یر
 《!؟یزن یم نهیبه س
 یکه تعادل یبلند شااد با رفتار شیها از جا دهیهم مثل مار گز باز

شکل شت و هر دم به  سمت هومن  یظاهر م یندا سرش به  شد ،
 : دیچرخ
جدان درد  ریحسااابت سااراز یمگه کم پول تو نامرد》 تا و کردم 
تم و هس میمن عق یدهنت شل نشه وجار نزن چیوقت پ هیو  یرینگ
من اون  ینداره !؟ مگه با پول ها یمشااکل چیاز منه و فرزانه ه رادیا

ستن شگاهیآزما ونر نداد یفک و ر تو نم یر ه هنوز گرفتم ک ی؟ اگه ازت آ
وجدانت مور مور  یقرمدنگ ! کجا کهیبه راه بود مرت سااتیلفت و ل

و لو  یمه چه شابوریبعد برگشتن فرزانه از ن یخواست یشده بود، که م ر
سه چ یبد صل با هاش حرف  یبهش گفت ی!؟ وا سفر برگرده مف از 
سرو خ یجار بزن لیهزار فام یها  یفتوح شیپ یخواست ی!؟م یزن یم

! زن ینک ینیریشاون بچه مثبت خود  شیپ ای!  ستیمرد ن یساالر
و داد دسااتم و ب یساااده لوح و احمر من بود که گوشاا خط و  نیر

و برام گفت ! د....آخه بدب خت چه مر نشااون هاش حرف هاتون ر
و هم با خودم م  《برم . یگته ...!؟ اگه من برم ته چاه که تو ر

سرما کرخت و کم شیلبها هومن شدت  شده بود و با  یب یاز  حس 
 زد: ادیفر دیلرز یکه م ییصدا
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سوده کنه ، من به اعتماد حاج رضا  » اون پول ها نتونست وجدانم آ
 یچک ها  ی*ا*ن*ت کردم! و خام رقم باالیو خانواده اش خ*

شم خوردم به ق شدم ..... پا سم متیتو  ست دادن  که تو با  رایاز د
 ....!« یاز چنگم درش آورد ینامرد

 زد : ادیآخر زده بود ، فر میبه س دید یکه خود را آخر خط م هومن
و م نینامرد ا یبودم و تو  رایمن عاشر سم 》 ازم ب ی! ول یدونست یر

هات کرد خام حرف و   نیا یتو دمیمن نفهم یکن یفکر م ،یاون ر
سم یسر اون دختر بدبخت آورد ییباغ چه بال شتن   هیط فق رای!؟ ک

فاق بود من نم ند بود  یات به جونش ب که جونم  و  خواسااتم اون ر
و به فرزانه بگم که او یهمه چ تمخواس یم شیبکشم! دو سه ماه پ ن ر
ود تر از ا یلیاتفاق افتاد وگرنه خ و ببرم و یها م نیز  خواسااتم آبروت ر

رفتن  نیاز ب متیبه ق یحت ،یکنم تا باخفت از فرزانه جدا بشاا یکار
سابر مهناز هم کار من بود  دایاعتبار و آبروم ...! پ سر  ست پ کردن دو
و بهت بر  《... زمیتا زهرم ر

کار در بال زنان در اف کیبه  کیدر بهت فرو رفته بود تعجب ها  سویگ
 یز درمهم و برهمش به پروا

 [۰۷:۴۵ ۱۷.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 ....! تششدیشن یتازه م یحرفها شیها قهیذوق ذوق شق انی، م آمد

و به فلک اوج گرفت ، باورش همان  دیشاان یقلبش از آن چه که م ر
ودیقدر سخت بود که انکار نور خورش ره چه ی.....!ناباور نگاهش به ر
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ته  ی ند ، حت یبرافروخ ما بت  ثا که  یتصااور نم یهومن  کرد 
کالم  و کیو شر و رق با آن رفتار ش دهیمرد اتو کش یاحیدکترهومن ر

ش شد و زمان یکار نیچن نشیدلن سته  یکرده با شر دلخ  یهم عا
 بوده باشد ....! یشاکر رایسم

 :دیدر هم کش یرا به حالت تصنع شیابرو ها خسرو
 نیاومد طرف من چون ا رایساام در کار نبوده ....! یاجبار چیه 》
کردم و پول  یخرجش م شااتریبه نفعش بود ... چون من ب یجور
 تو براش یکار م،یا غهیذاشااتم بعد هم شااد زن صاا یم بشیج یتو

 یم دیو مدام بهش وعده و وع یطالق زنت بود ری! تو در گ ینکرد
و ول نکرد و ب یلیاونم س یداد  《! دینچسب هینس یحلوا هنقد ر

 یرفت و قدم ها یدر دستش بود ، راه م سویگ لیموبا یحال خسرودر
و شیگشاات و رد پا یرفته اش را بر م و یر  یدل برف تازه نشااسااته ر

را  وسیتلفن گ یزد و تماس ها یوقفه حرف م یماند ، ب یجا م نیزم
و یکرد و وقت یقطع م کیبه  کیکه  ظاهر  یگوش یعکس فرهنگ ر

و به گ لیموباو  کردکاره رها  مهیشد ،حرفش را ن را  گرفت و آن سویرا ر
 ، گفت: یزیدو انگشتش تاب داد و با لحن نفرت انگ انیم
گار 》 و م یلیخ یان گه  یخاطرت ر نه  گهیبار د هیخواد ا نگ بز ز

 《شه ....! یپاسخ شکسته م یرکورد پنجاه تا تماس ب
و به کر نیا خسرو ود ب نیکه همچنان مشغول کندن زم میرا گفت و ر

 شد و ادامه داد:
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بات میکر 》 که ا ین قد دو نفر  تا گودال  ر قد نی....جون بکن دو 
شد یمعطل شده با شهیم دینداره! برف داره  صبح ن و  الیدم وبرگر دیتا 

فضااول نشااون  یخودم صاابح خواب آلود به اون صاااحب خونه 
وز د ی افهیکنم ق ی، حال م یبدم.... آ و چند ر که از  گهیفرهنگ ر
 《! نمیخبره بب یزنش ب

و سویگ  هم افتاد و در دل زمزمه کرد: یچشمانش از ترس ر
 《به دادمون برس...... نیرب العالم ای》
 [۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

صل و ناتوان ازفکر فرهنگ وم*س*تمر که دل  یمنطق یم*س*تا
سال یم یتاز کهیداد و  یآن جوالن م انیم یو دلواپسا ینگران ن کرد، 
نه  ییرایپذ ها یرا گز م شیپدر یخا قدم  ته اش وقت یکرد و  به  یرف
باره مس دیرس یم وارید گشت ! و نگاهش همچنان  یرفته را بر م ری،دو

و وشاان م یصاافحه  یبه ر و به  سااویو عکس گ لیوبار بود ، که ر
ب س نیدور شت و موها یعیلبخند و و شیدا  انشیپر شیشانه ها یر

 کرد : یخود مدام تکرار ملب با  ری.... و ز
و بردار دختر، جواب بده! یگوش 》  《ر
پ یبوق پ نیتماس بعد ازچند یوقت ر پاسااخ قطع شااد ،از سا یب یدر
و ستادیا یناتوان مثل  یگذاشت، حالت شیزانو ها ی، خم شد و دست ر

 بلند ،گفت: ییرکوع ، با صدا
 《! دهی..... جواب نم ایکنم خدا کاریچ 》
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و یگل از کنار مهرداد بلند شااد !  واریمانند کچ د ییخانوم با رنگ و ر
 یهر کدام به رنگ یمداد رنگ یشااال ، مانتو وشاالوارش مثل جعبه 

 با هم نداشتن ! یتناسب چیزدو ه یساز خودش را م کیبودند وهر
ا ر لشیلرزان موبا یرا پس زد و با دسااتان شیها یپر دساات چتر با

و یقدر شد و  سویعکس گ یباال تر آورد و ر شاره کرد وتماس برقرار  ا
سخ ماند! وقت یممتدد او هم ب یبوق ها فرهنگ تماس گرفت و  یپا
چشاامانش به دوران افتاد ،  شیپ ایگرفت ، دن یرا از او م سااویسااراغ گ

ستقبال بد  دهیشآن تصادف بود ک نیاتفاق ها که اول نیترذهنش به ا
س سرا شت و خود را به خانه  شیپا یسرش را جا مهیشدو   یگذا

ساند وحاال م  ریشد وز یم شیپس و پ شیچه کنم ها انیدخترش ر
 به راه بود، شیلب خدا خدا گفتن ها

وز گرشااا بهتر از خواهرش نداشاات دلشااوره ته دلش پر  یهم حال ر
و م ریجوش خروش ز سر درماندگ یو ر ش یپوف بلند یشد ! از  ،  دیک

 نراهیپ بیرا از داخل ج لشیموبا فرو برد ، شیموها انیدستش را م
و به  دنی، با د دیکشاا رونیچهار خانه اش ب ساااعت کالفه تر از قبل ر

 :دیفرهنگ پرس
بع ،گفت 》  《بود....؟ یچه ساعت سویامتحان گ یساعت ده و ر

به افکارش مسالط باشاد ، حاال او هم  یتا قدر دیکشا یقیعم نفس
 یرا در آن م شیچه کنم به دساات داشاات و دل شااوره ها یکاسااه 

 و جواب داد: ختیر
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حالش  میساعت قبلش با هم حرف زد می، ن میساعت چهار ون 》
صال خوب نبود و ا و م نیا صدا یر  ، بهش دیگرفته اش فهم یشد از 

دنبالت  امیتونم ب یمهم دارم نم یقرار کار هی میگفتم ساعت شش و ن
و با  رهیبا من تماس بگ رونیامتحان اومد ب ی،قرار شااد از جلسااه 

با هم بر خودمآژانس برگرده خونه تا من  و برسونم و  《دکتر.... میر
و و برز ست یها یصندل یر معذب بود جا  یخانوم قدر زیمهرانگ لیا

 :دیحرف فرهنگ دو انیبه جا شد و به م
سافر کیمن از آژانس نزد 》 سوال کردم م شگاه  با مشخصات  یدان
شتند.... ج سویگ یآبج وشن بود ش لشیاس موبا یپ یندا  یم دیااگه ر
قا بقال، افسر راهنما و رانندگ لیکرد . پسرخواهر اسماع داشیشد پ  هیآ

و دارم و م  نیب نهیتوتم ازش بخوام چک کنه بب ی، شااماره تلفنش ر
 ای افتاده یاتفاق ینکرده تصااادف ییخدا  گاهخونه تا دانشاا ریمساا
 《نه...!.
جالت زده از حاج پر چادرش انداخت ، خ ریز یخانوم باد زیمهرانگ

سش ب نیخانوم و ا شب  یکه تازه عرو شوهرش تا آن موقع  خبر از 
 از خانه مانده ، گفت: رونیب
و جهان 》 و خدا موضااوع ر و خان تو ر .....! نگاه گهینکن د شیبرز

مونه ، ما تو  یو مثل خواهرم م مینکن به حاج خانوم که با هم ندار
محل پچ و واپچ  یمون مونده که تو نیهم میآبرو دار هیدر و همسااا

شه که تازه عروس فتوح و دل نگران  یب ها به خونه برنگشته و همه ر
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 یحت ای، و  ی، هم کالساا یدوساات یخونه  فتهر دیگم شااا یکرده، م
!  ستین لشیکرده و حواسش هم به موبا ریگ کیتراف ی...! تو دیخر

 《بشه ! داشیخودش پ دیشا میصبر کن
وم گالب خان یبرافروخته  یبه چهره  شیها یآشفتگ انیم فرهنگ

و به مادرش با لحن یو گل مودبانه، کوتاه و هشدار دهنده  ینگاه کرد و ر
 ، گفت:
شاادن  دایکه مهمه پ یزیکنم... ا ن تنها چ یمامان خواهش م 》
و به دال یکه همه ازش ب سااوسااتیگ  یما نم که یلیخبرن و تلفنش ر

 《《! دهیجواب نم میدون
سانه  یخانوم ابرو ها زیمهرانگ و به اف شد ور بلند و نازکش در هم گره 

سمت د سر حرف را به  شد و  سته بود  ش و ن  گریکه بغ کرده جفت برز
 چرخاند:
و بک ییافسانه جون دست گلت درد نکنه، زحمت چند تا چا 》 ش ر

 《گلومون خشک شده ....
سنا گالب سط مهرانگ هیوریخانوم از  شده تو شته  و  االخانوم و ب زینو

و امدیاصااال خوشااش ن شیکردن ابرو ها نییپا ترش کرد و با  ی!ر
و به او با لحن یم دهیکه به ندرت در هم تاب ییابروها خور ، دل یشااد ر

 جواب داد:
که من  یخانوم ! دختر زیخودش عاقل باشااه ، مهرانگ دیآدم با 》
شوهرش کار یدامنم بزرگ کردم محاله ب یتو بکنه ! از اون  یخبر از 
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خورده بود و  یسااخت یساارما میصاابح که با هم حرف زدگذشااته 
و  دیخر رهیبا اون حالش م ضیصااداش خروسااک داشاات آدم مر

 《.....!؟ یمهمون
شفت ، دهان سویبزرگ گ زمادریخانوم از جواب تند و ت زیمهرانگ  بر آ

 به او نداد: یپر کرد تا جواب او را بدهد اما حاج خانوم مجال
عقل هامون  انیحرف ها ب نیا یبه جا د،یصلوات ختم کن هی 》
و و ر صال چرا زنگ نم یکار م یچ مینیبب زمیهم بر یر  یشه کرد...؟ ا

 《صدو ده ....؟  دیزن
و مهرداد  پر از آب به س یوانیرا برداشت و با ل زیم یپارچ آب ر
 [۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 گالب خانوم رفت و آن را به دست او داد ،گفت: مت
نگ بزن 》 خانوم ، ز عد از  می، بگ میبگ یچ میحاج  دخترمون ب

ه تا ا ن که ساعت د دهیامتحانش که احتماال تا هفت شب طول کش
 ینم یحداقل امشااب کار میهم بر ی!کالنتر ومدهی،خونه ن مهیو ن

 《کنن
فروغ فرهنگ که مثل گلوله  یدرهم و نگاه ب یچشم از چهره  گرشا

و افسانه ، پرس یا خ شده بود برداشت و ر  : دیاز آتش سر
و م یا گهیاز نگار کس د ریافسااانه خانوم ، به غ 》 ه ک دیشااناساا یر
 《خبر داشته باشه ...؟ سویاز گ دیشا
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شا خان .... تا اون جا 》 دونم فقط ، نگاره ، به  یکه من م یینه گر
شماره  یزنم جواب نم یزنگ م یاون هم هر چ شون  یده !  خونه 
و هم ندارم،  《ر

 م*س*تاصل، گفت : یدرنگ با لحن یب فرهنگ
اب دادند بار جو نیا دی، شا دیریتماس بگ گهیبار د هیشه لطفا  یم》

 《ازش داشته باشه؟ یخبر دی.... امروز با هم امتحان داشتند شا
و گریگفت و بار د یچشام افساانه نگار اشااره کردتا  یشاماره  یبه ر

 تماس برقرارشود.
**** 

شارژ نور و به افول م یچراغ  شت تا د یرفت و رمق یرفته رفته ر ل ندا
شکافد.... بارش برف نم نمک ز یکیتار  شیشده بود و دانه ها ادیرا ب

وشن کرد و به سمت کر زیهم ر ه نشان میتر... خسرو چراغ قوه اش را ر
 رفت :
 گهید لیب هی! برو  یدیقدر لفتش م نیدست به جنبمون ، چرا ا 》
 《کن خودم هم دست به کارشم .  دایخرت و پرت ها پ نیاز ب
سته اش را که با هن هن همراه بود ترو تازه کردو  ینفس ها میکر خ

 یگرفت و در دم محو م یدور دهانش شکل م یباهرکالمش ابر کوچک
و لیشاد ...ب حرف زد و چنان  ساتادیا یفرو کرد و دم نیدل زم یرا ر
وزش کندن قبر است! ییکه گو  کار هر ر
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و پ لیب هی نیخساارو خان هم 》 بد زم دایر به تورمون  ینیکردم ،
و  نیخود نبوده که ا یساانگالخه، ب نشیخورده ! زم قساامت از باغ ر

سنگه با صب پر قلوه  شتن ! ال م شه ب یجور هیچاله  دیدرخت نکا ا
 《.... گهیکه دو تاشون توش جا بشن د

و ییدور دهانش جا یدسااتمال هومن  سااویچانه اش بود ، اما گ یر
شب یهمچنان به دور دهانش دستمال سته هیچهار خانه   لنگ حمام ب

بو ند... ساارما به تمام نسااوج بدنش رخنه کرده و او ناتوان ازحرکت 
ه باز ماندن رفت یبرا هودهیب یدر تالشاا شیبدنش، پلک ها یاعضااا

سنگ  سو،یو دل نگران از حال گ ندهدرماشد ... هومن  یم نیرفته 
سرو خواهش و التماس م سزا ها یگاه به خ شت م یکرد و گاه نا  یدر

چندش آور  یپنهان فقط خنده ها یگفت و خساارو مملو از عقده ا
عادلش را تحو باره  کیبه  شیخنده ها انیداد ، و م یاو م لینا مت

 شد، گفت: رهینا معلوم خ یو به نقطه ا ستادیا
 دساات بزن کهیکنم ! مرت یفحش بده ....حال م ادیبه بابام ز 》

و .... یم یداشت بد جور و هم مهناز ر  《زد هم من ر
ه چندش آور و مشمئز کنند یخنده ها یبرا یانیپا سویگ لیموبا زنگ
و دنیاو شااد ،با د ی لنگه  کی لیموبا یصاافحه  یعکس نگار ر
شده بود. شیابرو سش حک  سم نگار کنار عک  نیا را باال انداخت ، ا

وز عروساا بود . دختر تشل و  دهیمهمانان د انیفرهنگ م یدختر را ر
 !اشتد یبیعج یکه خنده ها یبانمک
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وشن موبا ی صفحه  گرفت ، گفت: سویرا به سمت گ لیر
! آب  هیدختر ُتشل و ُمشل و خوشاگل اد،یدختره خوشام م نیاز ا 》

تو  رفتم دیشااا شیافتاد و فرزانه برگشاات ساار زندگ ابیها که از آساا
 نمشیبب ادیگم شاادن تو ز ریو واگ ریهاگ نیا ینخش...! احتماال تو

شوهر دار ن یدون ی...! م و  ستمیمن تو کار زن  صوال ترو تازه هاش ر ، ا
س ست دارم. دو شنوم ، م تدو و ب صداش ر باهاش حرف  ذارمیدارم 

بوط بزن یبگو ... ول یخواساات یهرچ ،یبزن نامر  یو بخوا یحرف 
باز رنگ  تا م یبد جور ،یاریبدر  یز ته که چ یباهات   یکنم ، حال

 《گم....؟ یم
فرصت را هم از  نیمنجمد شده بود اما حاضر نبود ا خیمثل  ذهنش

سعت یشد دلهره  یم شتریدست بدهد ،تعداد زنگ ها که ب  او هم و
شمان ب یم شود ، چ و یگرفت تا مبادا تماس قطع   یفروغش را بر ر

 تکان داد : دییسرش را به عالمت تا یدر پ یهم فشرد تند و پ
ود تر صاادا خساارو  زینگار را بشاانود، تندو ت یمشااتاق بود تاهرچه ز
ستمال گرفته  یجا سویدهان گ نییفک باال و پا نیرا که محکم ب ید
که  نیخراش افتاد ... و قبل از ا سویو گوشه دهان گ دیکش نییبود را پا
و به هومن گفتارتباط لمس ک یبرقرار یبرا لیموبا یصفحه   ند ر

: 
و ساار ناموس  شیتالف ادی، صاادا ازت در ب یشاایدکتر خفه م 》 ر

 《گم !؟ یم یحواست هست که چ ارمیفرهنگ در م
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،  اوردین سویسر گ ییکه بال نینداشت و از ترس ا یخسرو مرز وقاحت
و یهم آهسته شد ... خسرو خم شد و کنار پا شینفس ها زانو  یاو ر

ش ست ،گو ش و ین سش یرا ر صل کرد ،و آن را  کریا شت و تماس را و گذا
 گرفت .... سویدهان گ کینزد

 یقدر کرد یسع دیکوب یم شیپر شتا ب هم نوا با استخوان ها سرش
صدا شد و با  سلط با س ییبه خودش م شت و اریکه خط و خش ب  دا

صورت پهن و چشمان ر خسرو بود آهسته اما  یشده  زینگاهش به 
 《نگار..... سالم》کوتاه ، گفت:

 بود تا نگار پشت خط منفجر شود: یجمله کاف نیهم
ش 》 و نگران خودت کرد هی،  یاله یسالم و کوفت ! کو ر ن شکر ر  یل

ا من ب یت وقت چاری! شوهر بیهست ی! اصال معلوم هست کدوم گور
و میگوشاا د،یلرز یزد صااداش م یحرف م بود و متوجه  لنتیسااا یر

 《تماس هاش نشدم ! 
وز فرهن از  گ افکارش متصور حال و ر

 [۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ست اهال یشد و نم چاله شدن  بتیخانه هم از غ یدان ه ن ایاو مطلع 

 یر مت ریانداخت که لحظه به لحظه عم یبه ساامت قبر ی!؟ نگاه
 شدند یداخل آن دفن م یاحیاز او و دکتر ر شیبرف پ یشد و دانه ها

 رفت.... یم شیپ یو به لطف سنگ ها ، کار کندن آن به کند



                
 

 

869 

 باغ سیب

قاچ ساام ترس و گوشااه کنار دلش م یمثل  و یخود ر و هر دم  دیر
سع یم شتریو ب شتریتعدادش ب بدهد  به افکارش یکرد نظم یشد! 

سخت یفرصت را از دست م نیا دی،نبا آب دهانش را فرو داد  یداد ، به 
صدا سع یسور در حالپر خش و نا یو با همان  سرو را  یم یکه  کرد خ
 ،جواب داد: رکانهینگاه نکند ، ز

و میگوش 》  یم بر مدار کمیتراف یبود متوجه نشدم ، تو لنتیسا یر
 《گردم خونه 

و ا ن  رونیب یساااعت هفت نشااده از جلسااه امتحان اومد تو》
بع به  کیساااعت  و  یکرد یم ی، تا ا ن چه غلط ازدهیر که همه ر

 《!؟یگرفت یتماس با شوهرت م هی!؟ خب ینگران خودت کرد
ستخوان ها یکه ب یافکار منجمدش و قلب انیم  شیامان همراه درد ا
وغ نی، اول دیکوب یم بان آورد: دیکه به ذهنش رس یدر  را به ز
 《دانشگاه ..... یجلو یرفته بودم کتاب فروش 》
 : دیحرفش دو انیکم طاقت به م نگار
شد نیسرد ، با ا یهوا نیا یتو 》 ش یرفت یحالت پا  یکتاب فرو

 《!؟...یرفت یحالت بهتر شد م یوقت یمرد یم یبکن یچه غلط
و نگاهش خود  یباال آمد تا امتداد چشاامان خساارو و نگاه او را به ر

سرو به فرهنگ بم ی نهی. قرار بود به جرم کدیمات وثابت د ! و  ردیخ
 ! یگرید زینه چ
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 آن را به یکرد و باق یتالشااش را هم م نیآخر دیزنده ماندن با یبرا
 را به گوش شیکرد تا نگار حرفها یسااشرد و دعا م یم ریدساات تقد

و یفرهنگ برساااند.مژه بر هم زد تا برفها  نییآن به پا ینشااسااته ر
 و شمرده جواب داد: اطیشودو من من کنان بااحت ریسراز
رمانم که تازه چاپ شااده از  نی، اومدم تا اول وردیدلم طاقت ن 》

 《نکردم  دایپ یخال یتماشا کنم بعد هم تاکس نیتریپشت و
 ییو جمالت را به خاطر سوز و سرما دیکوب یقلبش در دهانش م سویگ

تار و پودش رخنه کرده بود لرزان ادعا م کرد و چشاامانش از  یکه در 
و  لیفرو رفتن ب ندینا خوشا یصورت خسرو ثابت ..... ! آوا یترس ر

ناقوس  یهمانند صدا شیشد برا یم یدر دل خاک که مدام پر و خال
 شد: رچمرگ بود! نگار معت

و کم بلند تر حرف بزن مگه ت هی...  فهیضع یلیصدات خ سویگ 》
 《...!؟هیِخرت ِخرت چ یصدا نیا یستین یتاکس
صدا یم دیبا خب ست که قبر او و دکتر ر یگور کن یگفت   یرا م یحایا

کرخت شده اش را که از پشت بسته شده بودند، در  یکند ! دست ها
ست ، محال بود  زیکه جان چقدر عز دیفهم یهم تاب داد . حاال م ا

جاتش را ب نیآخر ناب ن ند ، جوابش را ب هودهیط ها ک پاسااخ  یر
 بلند تر حرف بزند. یکرد قدر یگذاشت ،ترسان و لرزان سع

و دیدونم ،شا ینم 》  《خط افتاده !... یخط ر
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 انی، م سااویخبر از حال گ یساارخوش و ب سااویگ یحرفها جیگ نگار
 اش گفت: یپت پت یخنده ها
ر زنگ به شااوه هیبعد ،  یباشااه برا ی... پر حرف یاله یکور نشاا 》

و دلواپس خودت کرد  یافسااانه هم خونه  ،یبدبختت بزن ، همه ر
باره   《. میزن یرمانت حرف م یشما بود ... بعدا در

صت را از او بگ یاه یکه پر حرف نیترس ا از ل دل د انیم ردینگار فر
او دوان دوان آمد وجمله آخر  یجمله  انیزد و به م ایدل به در شیها

 را هم گفت.
ستم بعد چاپ کتاب بهت بگم ،  یزنم . م یبهشون زنگ م 》 خوا

ص شخ شت برا تیفرهنگ با  شکل دا مجبور  نیهم یاول رمان م
 《بدم . یراتییتغ هیشدم 

 ینگار خوشااش آمده بود و دلش م نینرم و دلنشاا یاز صاادا خساارو
اساام  دنیکند ،اما با شاان دایمکالمه همچنان ادامه پ نیخواساات ا
که مماس با  شیدر هم فرو رفت و با زانو  شیاخم ها یفرهنگ به آن

به زد و تماس را در دم قطع کرد  یبود محکم به پا سویگ یزانو ضر او 
 یو بن خاموش م خیرا از ب یکه گوش یبرخاست ودر حال شی.... از جا

و به کر  پراز پر خاش گفت: یبا لحن ینبات میکردر
 《!؟ شه یم دیبرف داره شد ینیب ی.... مگه نم میجون بکن کر 》
و ی،برف ها میکر سته ر ش ست پاک کرد  ین شت د صورتش را با پ

 گفت و دست به کار شد، یوچشم
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**** 
سو کیبه  سویگ یصدا  یخط جا ماندو الو الو گفتن ها یباره آن 
 یب ییبار صدا نیشماره را گرفت و ا گریخط....! بار د یسو  نینگار ا
وح  یدساتگاه مشاترک مورد نظر خاموش م:»  دیچیپ یدر گوشا یر

شد.. سمت ب شی، ابروها سویسرو تهش با گ یب یمکالمه  ریدرگ«با ه 
 شل و وارفته پشت ییدرهم و بر هم و قدم ها یارباال پرواز کرد و با افک

 نشست و آرنجش را ستون چانه اش کرد.... رشیتحر زیم
خرت و  یدر ذهنش مرور کرد ،از صاادا گریشااان را بار د نیب مکالمه

بط چیخرت که ه گذشاات !  یبه تداخل خط ها نداشاات ، م یر
ب یتوانست به سرماخوردگ یرا م سویرمر گ یلرزان و ب یصدا ط دهد ر
سااوال  یجا شیخبر گذاشااتن فرهنگ تا آن وقت شااب برا یاما ب

ش شت...!؟ پ  غاز هیصد من  یها جملهکه بدون فکر  نیاز ا مانیدا
ته و تو لشیتحو مدنش را در ن رید یماجرا یداده و  با  اوردهیآ  کی، 
 افسانه را گرفت... یشماره  یآن میتصم

**** 
سنگ لیموبا نگیلید نگیلید یصدا سکوت  سانه  بر اکم ح نیاف

با به خود جلب کرد. افسانه  جمع را شکست و نگاه ها را مثل آهن ر
و به فرهنگ  شیباره از جا کیاساام نگار به  دنیبا د برخاساات و ر

 کوتاه گفت:
 [۰۷:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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 «فرهنگ خان ،نگاره... »
شدند ، به دور او  شانیفعل و ناقص همه از جا یجمله ب نیا با بلند 

سط دا قرار گرفت .او بالفاصله تماس راوصل  رهیحلقه زدندو افسانه و
برا صدا نیا یکردو سش شیهمه  شنوند ا شن کرد  کریرا همه ب و آن را ر
 :دیشتاب زده بدون سالم پرس یبالحن

 «....؟یریبگ یمشترکتون خبر یاز دوستا ی، تونست نگار»
، افکارش  دیشاان یه وضااوح مقرارش را ب یقلب ب یصاادا فرهنگ
و یدست و پا م یدیام یکور سو یناتوان پ  لیاموب یزدو نگاهش به ر

 افسانه بود .
شت م نگار و رشیتحر زیاز پ ستش را ر شدکف د اش  یشانیپ یبلند 

و به باال تاامتداد موها شت و آن را ر و شیگذا گردنش  یُسر داد و آن را ر
 قالب کرد ، گفت:

 «نگ زدم ز سویبه گ شیپ قهیهشت دق ایافسانه من هفت  نیبب »
شده بود و فقط اله نهیس یها تو نفس م شکر گالب خانو یحبس 
ضطراب توان یشد گل دهیشن شدت ا شت ستادنیا یبرا یاز  به  ندا

 بود . یبعد یکرد .و فرهنگ منتظر جمله  هیمهرداد تک
 نیهم یدانشگاه، برا یجلو یهایگفت رفته کتاب فروش یم سویگ »
 یحرف م میگرده خونه ،داشاات یو داره بر م هیتاکساا یشااده و تو رید
صله تماس گرفتم ،ول هی میزد شد بالفا  لشیموبا یدفعه تلفن قطع 

من هم دلواپس شاادم حرف  نیهم یخاموش شااده بود .... برا
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 نیبا ا یچ یبرا گفتممشاارق و مغرب بود .! بهش  یلیهاش خ
لت رفت به شااوهر ب هیچرا یحا نگ  جواب  ی...!؟ ولینزد چارتیز

 نداد ! یدرست و حساب
 یدرنگ او هم شماره  یپس رفت ب یحرف قدم نیا دنیبا شن گرشا

و به فرهنگ شد: یرا گرفت و تالش او هم ب سویگ  ثمر ماند ، ر
 ....«خاموشه  لشیموبا »

سترس و دلواپس شینفس ها فرهنگ بانش از ا شماره افتاده ... ز  یبه 
و ییشااده بود که گو نیچنان ساانگ د و باشاان ختهیر مانیآن ساا یر

شت تا به موبا شیپ یقدم سانه نزد لیتر گذا شودق کیاف  نیبل از اتر 
 :دی،پرس دیاش را بگو یبعد یکه نگار جمله 

 دیبگ قایکنم دق ینگار خانوم... من فرهنگ هسااتم ،خواهش م »
ره قرار نبود ب میگفت.... ما با هم قبل امتحانش حرف زد یچ سویگ

 «...!؟ یکتاب فروش
صدا نگار شده بود  و شیکه حاال متوجه  سش یر سع کریا ست  کرد  یا

 کند . انیجمالتش را مودبانه تر ب
قا ریشبتون به خ »  نیا اولگفت که وسوسه شده ت سوی... گیفتوح یآ

و و ر  ...!« نهیها بب یکتاب فروش شخوانیپ یرمانش ر
و جیگ فرهنگ گاهش را ر ها یو گنگ ن تاب یچهره  و داد  ینگران 

 :دیپرس
 «رمان چاپ شده نداره... سوی....!؟ گ ینگار خانوم چه کتاب »
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قا » شده ، م نیگفت اول سوی،گ یفتوح یآ ش یرمانم چاپ  ما گفت 
ص شخ شت تیبا  شکل دا شد  دیاولش م  یبده م یراتییتغ هیو مجبور 

 «خواست بعد چاپ رمانش بهم بگه....
ذهنش گذشات ...  انیمثل رعد از م یجمالت نگار فرهنگ فکر با

 و ناباور و بهت زده فقط گفت :
س سویرمان گ نیامکان نداره....! اول نیا » صل رمان به بهیباغ   که ا

شده...!  چیمنه و ه شیافش پ ید یهمراه فابل پ وقت هم چاب ن
» 
و ستادنیتاب ا گریخانوم د یگل شت در دم ر شست و نیزم یندا در  ن
و بند آمده بود نگاه شیکه نفس ها یحال ابت فرهنگ ث یماتش به ر
 حرکت مانده بود. یو ب

سکوت به لبها یاز جمع فرهنگ ص یزده بودند، قدر شانیکه  له فا
خواساات آنچه که را رخ داده اساات را در ذهنش  یم ییگرفت.. گو

با لحن یحالج  ناباور با خودش زمزمه کرد : یکند و
 .«.کاراکترش مشکل داشتم .. هیفقط با  بیرمان باغ س یمن تو »

شت که گ نیقی گری،حاال د ستادیمات ا یا لحظه حرف  نیاز ا سویدا
بط از کتاب یداشااته و محال بود ب یمنظور خاصاا  شیاریکه هنوز و یر

 رتشیغ یمشت شد و رگ ها شیهم نشده حرف بزند....! دست ها
 گونه گفت: ادی، فر دیدو یکه به سمت در م یمتورم ... و درحال

و برده باغ س سویگرشا خسروگ »  ....«بیر
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 کرد ادامه داد: یبه پا م ییکه دمشا یدرحال سشس
و زنگ بزن صد و ده ، تا ما برس » ج  میبرز ول ط میساعت و ن کیکر
نفر در خطره  هیبشاه ،مجابشاون کن جون  ریترسام د یکشاه م یم

ود تر از ما اونجا م سیگشت پل  «رسه.... یز
بدون کاپشاان  ییبا دمشادر بهت فرو رفته بودند.... فرهنگ  همه و

و دیدو یمثل باد م شالق به ر سوز هوا مثل   یگونه اش نواخته م یو
و ومهرداد هم به دنبالش .... گل  یخانوم در دم ب یشااد .. گرشااا ،برز

وز  ینه چندان بهتر از او و صورت یهوش شد و گالب خانوم با حال و ر
و  یگل یگفت و کنار پا ییخدا ای،  دهیرنگ پر زانو زد ، حاج خانوم ر

 ،گفت: دیچرخ یفقط م شیبه افسانه که مات مانده و مردمک ها
آب قند درساات کن مادرش پس افتاد  وانیل هیچرا خشااکت زده  »

»!... 
باور زیمهرانگ نا با  که همچنان  چادر از  ریدر گ شیها یخانوم  بود، 

و و یر ُسر خورد و به ر  گفتلب آهسته ، ریشانه اش افتاد و ز یسرش 
: 
 «کار داره....!؟ یمن چ یخسرو با ناموس بچه  »

و لیموبا خبر مدام از  یرها شده بود و نگار از همه جا ب زیم یافسانه ر
 کرد : یپشت خط تکرار م

قا افسااانه» و خدا بگ یفتوح ی، آ شااده من هم نگران  یچ دیتو ر
و نم یچکیشدم... چرا ه  «ده ....؟ یجواب من ر
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 [۰۲:۳۶ ۱۹.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
رس ت یهااسااتوار اساات . اما وقت هیو ثان ریدقا ی هیزمان بر پا قانون

به آن حکم  یقانون چیه گری،دلهره و اضااطراب بر آن حاکم باشااد د
سال م هی،هر ثان دیآ یکند و کش م ینم سان هزار   قهیگذرد و هر دق یب
ود گوشش ب ریز لیخرت خرت ب یکه صدا سویگ یعمر ....! برا کی

 بود ...! نیشد چن یتر م ریعم دمگورش هر یو چاله 
حاال فقط ن میکر خل گودال د میکه  نه اش ازدا به  یم دهیت شااد ، 

و  گور گذاشت یقلوه سنگ را از ته گودال در آورد و لبه  نیآخر یسخت
 با هن هن ،گفت: ختهیآم ییبا نفس ها

 «کار کنم ....؟ یخان تموم شد، حاال چ خسرو»
سرو ،مثل  گاریس شن خ و ستان  ینوران ینقطه  کیر متحرک در د

پا  ریحرکت کالفه آن را به ز کی،عاقبت با  دیچرخ یاش م یعصااب
که به  یفرسااتاد و در حال رونیب شیها هیانداخت و دود گرمش را از ر

 رفت ،جواب داد: یم سویسمت گ
 یدیکم بمون اگه د هیآب بده  یساارو گوشاا هیبرو ساار کوچه باغ  »
 ...«برگرد  یجلد سین یرخب
آمد و  رونیزد و از داخل گودال ب یهمان کرد که او گفت جساات میکر

له ها ریز ییرنگش را تا جا یقهوه ا یکاله پشاام  نییگوشااش پا یال
ختان در یقواره اش البه ال یدرشاات و ب کلیبعد ه یولحظات دیکشاا
 پوش باغ محو شد . دیسف
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سرو شت زده  خ شمان وح شت ، برف  ینگاهش را از چ هومن بردا
در خود فرو رفته بود واز ساارما  یصااورتش را پوشااانده وچهار چنگول

 قادر به حرف زدن نبود! گرید
سرور سمت گ یروزیپ نیاز ا م انو زد ز شیرفت ،باز هم کنار پا سوی،به 

به ساامت او گرفت و خ  کنواختیشااد ، ممتد و  رهی،چراغ قوه را
ش سویگ ی....،مردمک ها رس کردند و ت یاز نور فرار م انیپا یب یدر تال
ه ک یکرد. خساارو در حال یم ییآن پر توان حکم فرما انیچنبره زده م

 داد ،گفت: یم گاریتندس یبو شینفس ها
شه ! تو دار نیاز ا فیح » شم ابرو که قراره طعمه خاک ب  تقاص یچ

و پس م شوهر الدنگت ر شه ام ا ید یاون   یبود که برم تو نی....! نق
س سر راه  یجلد داماد خوب ، تا ک و که از  شک نکنه وگرنه پولم ر بهم 

ست اون داداش الدنگ ترش خودش...! اونم پول  اوردهین بودم بدم د
هاپول و  ن یمن ر وش ....! آخر هم مجبور بشاام  هیو  هک آب هم ر

و ببخشاام .. م ت ینصاافش ر و آ ز بزنم که ا شااشیخواسااتم فرهنگ ر
وز خواستگار  پروند! یجفتک م برام یه یهمون ر

ت قهیاگه ناموسااش گم و گور بشااه هر دق دمیبعد د یول .  رهیگ یم شیآ
سه هم شد نیوا شوهرت !  شیپ یتو  شه  هیمرگ  هم  گهید ینق

و  سااویندازم که گم شاادن گ یدارم ، چند وقت بعد نرم نرمک چو م
 !«ستین لیدل یزمان همچون هم ب هیبا هم در  یاحیدکتر ر
پوزخن یچشمک سشس  دش کج شد و ادامه داد:زد و
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من  یبرا یفرهنگ اول باور نکنه ول دی!؟شااا گمیم یکه چ تهیحال»
 .« هیکاف یهمون تخم شک و دو دل

 زد : ادیتوانش فر نیحس از سرما ،با آخر یب ییبا لبها هومن
 «شرف کثافت....  یب »
سقوط کرد، حاضر  یدینا ام یباره دلش در دره  کی سوبهیگ و ترس 

دمرگش بع یحت ینیساانگ نیبه ا یاماتهمت ردیبود بار ها و بار ها بم
سرو  ردیدامنش را نگ ش کی...خ  نهیک هیسا ریو ز دهیرا بلع طانیسره 

زدو از عقد  یداد ،حرف م یاش را سرو سامان م یطانیلم داده و افکار ش
 داشت: یپرده بر م رشهاسر به مه

 یاومدن و رفتن ! ول میزندگ یسرم ، زن تو یموها یمن به اندازه  »
ست دارم و عاشقشم. وقت و دو  یناموست تو یشوهر ب یفقط فرزانه ر

و  شیذاشاات ، تالف یداد و برام طاقچه باال م یبهم محل نم لیفام ر
 یام وقت نهیآوردم...زخم ک یدر م نوایب یبا حرف هام ساار اون فرزانه 

شد ک ریعم شد و برامهناز هم عاشر  هتر   چارهیخواهر ب یاون االغ 
ج کرد...! یمحل یمن هم ب ی  خر
شد  خسرو قفل یرمقش در چشمان به خون نشسته  ینگاه ب سویگ

د ز یقرار بود و در حدقه دو دو م یب یبیبه طرز عج شیکه مردمک ها
به  ی... ! خساارو لحظه ا باره دساات کش  کیکوتاه سااکوت کرد و

بند  کیوچک دسااتش را ،همان که اش را در آورد و انگشاات ک یچرم
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را در کف دسااتش فرو کرد تا  گرینداشاات را باال آورد،چهارانگشاات د
 تر شود ،گفت: انیقامت انگشت کوچکش نما

 بند انگشااتم هی نیدونه که ا ینم چکسیاز من و مادرم ه ریبه غ »
و قطع کنن و  یها رکتکیز بابا م له شد و دکتر ها مجبور شدن اون ر

 ...«به همه گفتم تصادف کردم  یالک
 نامفهوم بود. یکرد و کلماتش قدر یخر خر م شیصدا
سرش در آوردم هم شیتالف» و  ستادمش پ نیر سکته کرد فر  شیکه 

 ....!«سالمندان  یهم قطار هاش خونه 
سرو ست خ ست و برفها یگرفت ،از جا شیبه زانو ید س یبرخا ش ته ن

و  رزمزمه کرد :آرام ت یصورتش را پاک کرد و با صدا یر
هم  یدکتر عوضاا نیکارنامه ام و ا یتو ادیقتل ب هیقرار بود فقط  »

سه  شد و وجدانش به درد افتاد ، فکر م یوا شاخ  تو یمن   یکردم با آ
 یادیوجدانش ز یشااه ول یدهنش چفت و بساات م رایقتل ساام
 شاام و یخواساات جار بزنه که من بچه دار نم یداد ! م یقلقلکش م

و تو یمرد  یزیسااوال ...! چ ریها ببره ز یفتوح یخانواده  یمن ر
 «دونست و بس.... یکه فقط مادرم م

بان تر کرد و با آخر یلبها هومن  د :ز ادیتوان فر نیسردش را با سر ز
 ...« یاومد اینامرد کثافت ، تو نامرد به دن »
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،نفرت تا حلقش باال آمد و  دیباره به ساامتش چرخ کیبه  خساارو
ش ستها دیجو ش شی،د شد ،با نعره ام سمت هومن هجوم  یت  به 

 برد و لگدش راچ
 [۰۲:۳۶ ۱۹.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
وانه  نان شکاف یمحکم ر شنه کفشش   یقیعم یسر هومن کرد که پا
و یگذاشاات ،پلک ها یهومن به جا یابرو یباال هم  یاودر دم ر

چشمش راه  یاز گوشه  میصاف و م*س*تق یریافتاد و خون در مس
وگ  آمد .... نییاو پا دیسف راهنیپ یرفت و کج و معوج تا ر
وشاان باغ و ز کیصااحنه در دل تار نیا دنیبا د سااویگ  نور کم ریو ر

 ماند... آن یباق یاش چهار چنگول نهینفس در س یچراغ شارژ یسو
 زد ! یپلک هم نم یچنان که حت

و  ینیب یو بخار از حفره ها دیکشاا یکه خرناس م یدر حال خساارو
گاهش راچرخ ریبازش سااراز مهیدهان ن به اطراف ن ب یبود ،  یداد و

شان تا پا شان ک سمت هومن رفت ،و او را ک گودال برد و  یدرنگ به 
 لگد محکم به داخل چاله انداخت . کیبعدبا 
آن راپر از  یکفه  یدر پ یرا از کنار گور برداشت و پ لیخم شد و ب سشس
و یخاک م سر  نیدر آخر سوی..گ. ختیر یهومن م یکرد و ر لحظه 

شت و دانه ها سمان بردا و یبه آ سبک ر صورت داغ و  یبرف نرم و 
 تب دارش نشست و در دل با خود نجوا کرد:

 «تو.... یبه رضا میراض ایخدا »
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با خدا کوتاه بود. درساات مثل نفس ها ازیو ن راز در  یکیکه  ییش 
صدا یم شیهمراه انیم سان کر یکردند و با  رمقش  ینگاه ب میهرا

و مبهم م  یتور یپشت پرده  ییگو د،ید یبه سمت او برگشت، او را تار
 زند: یادمیفر یاز ته چاه ییدور و نامفهوم ،گو شیباشد و صدا ستادهیا
شد » سرو خان بد بخت  شد  میخ ش هی،مامور بازار  سر  نیما شت  گ

گ زن تونیجا ... به گوش نیا انیکوچه باغه ... دوتا شون هم دارن م
 «زدم خبرتون کنم ،خاموش بود ... 

باز  یراب هودهیب یدر جدال شیو پلک ها دیشن ینم یزیچ گرید سویگ
سل و میماندن ،عاقبت ت ه ک ییصدا نیهم افتادند و آخر یشدند و ر

 ....«سی،پل ستیا» بود  نی، ا دیشن
 [۰۵:۳۶ ۲۱.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
ست مثل  نیریش یو لحظه ها هم طعم دارند گاه ریدقا ستند در ه

سل ،و گاه  نیتلخ و گزنده مانند زهر ....! وحاال فرهنگ تلخ تر یع
سشر س یم یلحظه ها را  شوره و دلواپ طعم دهانش راتلخ و  یکرد و دل
 گس کرده بود !

و لیساف یو دانه ها دیبار یم برف  ی شاهیدل شا یو سارگردانش ر
 یسو و آن سو م نیبه ا نینشست وهمراه برف پاکن ماش یم نیماش
 رفت!

به ساابک  کیهر چهار مرد با دلهره همراه بود . اما هر  سااکوت
 دنیمهرداد دزد یزد....برا یرا رج م شیها یخودش دلواپساا اقیوساا
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سرو  سویگ سط خ س یرا نم شیابهام بزرگ بود که چرا کیتو ت ! دان
 ....گل پرش شیپ گرید یمیبود و ن سویگ شیاز دلش پ یمیون
واز اختالف ب اما سرو و فرهنگ باخبر بود ، از  نیبرز ن سو نگرا کیخ
 نیبر آمده و سااکوت ساانگ ینگران رگ ها گرید ییو از سااو سااویگ

و یدل دار یفرهنگ ، گاه برا و یصندل یاو از ر شانه  یعقب دست ر
شت آن را نرم م یاو م یها شرد و هر بار تکرار م یگذا ب» کرد  یف سر د پ

 که خودش یجمله ا...« افته  ینم یاتفاق بد چیبه دلت راه نده ه
 کرد! یهم آن را باور نم

وز گرشاحال بود  اش ینداشت ،جانش بند جوجه برف هیبهتر از بق یر
ب یجوان یها طنتیوشاا کنار جاده  یها نیاش ، بدون توجه به دور

سرعت غ ش نیمجاز از ب ریبا  ش یم ییها ال نیما بعد  یکیوآنها را  دیک
 گذاشت... یپشت سر م یگرید

وز فرهنگ هم گفت بار موج  ریکرد افکارش ز ینبود ،حس م ی.حال ر
ست. عرق از ت یمنف شدن ا کمرش چک چک  ی رهیدر حال مچاله 
س ریز شیو نفس ها دیچک یم شوره و دل نگران یعیحجم و  یاز دل 

 نیافکارش که بدتر انیپا یب یاهویه انیدر حال له شاادن بود ! م
 نیب یسکوت حاکم بر فضا لشیکرد زنگ موبا یاتفاق ها را دوره م

 آنها را شکست و توجه ها را به سمت خود کشاند...
 ینجات داد و با دم و بازدم یبارافکار منف ریرا از ز نشیساانگ ینفسااها

وشاان موبا ینگاهش به ساامت صاافحه  ریعم با  دیچرخ لشیر
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شنا ب یشماره  دنید ستها ینا آ و یدرنگ د صفحه  یلرزانش به ر
 وصل شدو کوتاه گفت: یرفت و تماس به چشم بر هم زدن

 《.....دییبله بفرما 》
 به استقبالش آمد : یپشت گوش یخش دار مرد یصدا
 《پسر حاج رضا تماس گرفتم؟ یمن با گوش 》
 فرهنگ در هم جفت شد و کوتاه جواب داد : یها اخم
 《بله ....شما ؟ 》
ج ام !  د،منیفرامرز خان باشاا دی.... شااما با یپساار حاج 》 فر

 《.....؟یشناخت
را بر هم  شی! چشاام ها یو ته ریبود،عم یمثل چاه خال ذهنش

ش شرد و در تال ج نام هودهیب یف ج ب افتیرا ن یفر از  ییگو وقفه ی... فر
و وزنامه خبر یصفحه  یر سر هم و  یرا م یحوادث ر شت  خواند پ

 زد: یمسلسل وار حرف م
ر به گردنم ح یلیکنم ، حاج رضااا خ یم یزندگ ینییده پا یتو》

ش یداره ، حاج سترس نبود، نمره  شیگو سون  یدر د و هم پر شما ر
 کردم . دایپرسون پ

شما چه معرکه ا یساعت قبل تو مین ینیبب ینبود ه پا بود ب یباغ 
! ... 
ستا رد م یآمبوالنس که از جاده  یصدا با و به طرف کوچه  یر شد و

شدم و دنبالش رفتم ، یرفت ... جلد یباغ م ب للعج ایسوار موتور 
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و د دسات بند به دسات مامور ها ساوار  دمی!دامادتون خسارو خان ر
ش صدا سیپل نیما شون بردنش بردن با  با خود نگ تف یکردنش و

به پا  یهم اومدن ، اون ها هم شاهدن ، محشر گهید یچند تا از اهال
 ! نیبب ایبود ب

و تیم نیع یدختر جوون هی برانکارد بود که نشااناختمش ، اما  یر
قا قا دکتر یآ و شناختم ! همون آ که پارسال همراه حاج رضا  یدکتر ر
شت و پول ششیپ میزنم رفته بود شیآزما یبرا زمون نگر ا یو منت گذا

و م شکسته بود و  ی، بنده  گمیفته بود ها ، اون ر سرش  باند  هیخدا 
چه بزرگ و یبه  وبود ! و د شیشااونیپ یر به دراز ر تخت سااوار  یراز 

شته بود  سش کردن و بردنش، خوف برم دا س ادمیآمبوالن م رفت بشر
 بیسراغ صاحب باغ س یاز اهال سی... پل برنشیم مارستانیکدوم ب
و م  《گرفت .  یر

سش رفت وفقط  فرهنگ  ییداخ ایقلبش تا مرز حلقش باال آمد و نف
سر خورد ، به ز انیاز م یلب گفت . گوش ریز افتاد  شیپا ها ریدستش 

ست شدت ا و یشانیپ صالیواز  شبرد تک یاش را به ر  یمداد.... ن هیدا
ست معادالت چند مجهول سرو چرا با یتوان  دیذهنش را حل کند ! خ

خ  نیببرد !؟ ا بیباغ ساا هب سااویهومن را همراه گ سااوال مثل چر
و حاال  یوفلک در ذهنش تاب م به سمت  یقدرخورد... مهرداد و برز

 :دندیپرس یم یدر پ یجلو خم شده و دل نگران پ یصندل
 ...«حرف بزن  یبود ...جون به سرمون کرد یفرهنگ ک »
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شا س گر سش پ یپر از دلواپ اش ....با  یفرهنگ بود و تماس تلفن یحوا
منحرف و خطر تصادف  ریبه شدت از مس شیبوق سمند کنار یصدا
سرعتش را کم کرد ،راهنما زد و به  خیاز ب شد. عاقبت  شان رد  گوش 
و رفت و در حاش نیال  اتوبان توقف کرد. ی هیکند ر

ج سو یصداها فر صل به  هودهیو ب دیشن یخط را م یمبهم آن  مت
 کرد : یهم تکرارم

و ندارم ها.... قطع م یحاج پسار» کنم  یگوشات با منه ؟ صادات ر
باره زنگ م  «زنم یدو

فرهنگ هزاران  یعمر چند نفس بود و برا یاتفاقات به کوتاه تمام
 : دیرس یگرشا خفه و کش دار به گوشش م یسال گذشت ...! صدا

 «شده؟ یخبر سویبود ؟ از گ ی!؟ کیدیفرهنگ چرا جواب نم »
شد  دلهره شت و خم  بردا سر شده بود ، مثل چنگک قالب دلش 

 گریکرد و بار د دایپ یصندل ریرا از ز شیسشس کورمال کور مال موبال
 [۰۵:۳۶ ۲۱.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
آن که به  یبار ب نینفس ها را حبس کرد و ا لیموبا نگیلید نگیلید

 مرتعش تر از قبل جواب داد : ییشماره را نگاه کند باصدا
ج ... نفهم » قا فر  «بردنشون ...؟ مارستانیکدوم ب یدیآ
قا »  «...؟ یفرهنگ فتوح یآ
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صدا یصدا یجا به ج  قا فر شش  ینرم و نازک زن یزنگ دار آ در گو
ان نرمش پنه یپس و پشت صدا یدانست خبر یانداخت و م نیطن

 ...«بله خودم هستم » خش دار جواب داد: ییشده و کوتاه با صدا
قا » ج  مارسااتانیبخش اورژانس ب یهمساارتون تو یفتوح یآ کر

و به ما دادند،لطفا با شماره  نیشدن تازه به هوش اومدن و ا یبستر ر
 یکه خدمتتون عرچ م یبه آدرساا دیاریب فیتشاار ییمدارک شااناسااا

 «کنم.
و  جان به دست سویآسوده اش برگشت ،خبر زنده بودن گ یها نفس

 برگرداند... شیپا
**** 
ا خود ت ییرابا دمشا مارسااتانیاز برف ب دهیپوشاا اطیتمام ح فرهنگ

و ی..دانه ها دیاورژانس دو صان ر سرش م یبرف ر*ق*  یصورت و 
 .... چیه گریکرد و د یفکر م سوینشست و او فقط به گ

و که دید یو او را در حال دیرساا سااویبه گ یزد ،وقت ینفس م نفس  یر
 به دستش بود. یتخت اورژانس سرم

شلر کنان تا پا سشیخ یها گام ف و حر یتخت رفت . ب یشلر 
و یکالم از مرز  هسوکیاو تاب داد .... گصورت  یسر انگشتان دستش را ر

شته بودبا د شد چنان که او را  دنیمرگ برگ فرهنگ چشمانش پر آب 
به  دید یتار و لرزان م شیشاافاف اشااک ها یاز پس پشاات قطره 
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سکوت دوآب دهانس را فرو داد .هر  یسخت  رهیجان دار به هم خ یدر
 شده بودند .

شت جانیپر از ه فرهنگ شمان پر آب گ دنیاز د اقیو ا  ی، برا سویچ
مردانه اش قامتش خم شااد ،دسااتش را به  یپنهان کردن اشااک ها

و و سویگ یشانه  یر بر آن سر  سویکه گ یبالش یگذاشت وسرش را بر ر
شته بود فرو برد ،صورتش مماس با گونه  ا اشک صد یاو شد و ب یگذا

 شیاموه انینرم م یمیمثل نس سویگ ار.... دست گرم و تب د ختیر
هم نفس  یداد ... حاال هر دو در هوا هیو ساارش را به او تک دیچرخ

 کردند. یم هیصدا گر یو ب دندیکش یم
**** 
بع شکل و دوصندل یچوب زیم کیچهار گوش ، یاتاقک  یکیستپال یمر

 ود ....ب ییاتاق باز جو یی، تنها دارا یسقف یو نور مهتاب شیدر دو سو
وزگار دید یناباور به اطرافش نگاه کرد ، به خواب هم نم هومن  یر

گاه یاداره  ییگذرش به اتاق بازجو  ی....! از مرز مرگ به زندگ فتدیب یآ
 یم یشررا با دلهره س رینا معلوم دقا یبرگشته بود و در انتظار سرنوشت

ستها و شیکرد د سمه  زیم یرار شت ، رد ت وار ن کیمثل  یفلز یگذا
 یدر هم فرو رفت و جا شیچش طوق بسااته بود،اخم هام ورقرمز د
و ی هیبخ به  یشانیپ یر  ادشیکفش خسرو را به  یپاشنه  یاش ضر

 آورد ....
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و ریج ریدر با ج یلوال شنه چرخ یر ص یمرد دویپا شخ  یبا لباس 
سه گوش و چانه  صورت  شد ،  ریز اهیس یو هاله  زینوک ت یداخل 

 یساارد و زمخت ساااخته بود تک صااندل یچشاامانش از او چهره ا
وبرو نرم  یبه قدر برانداز کردن او ،با لحن یرا اشغال کرد و بعد ازتامل شیر
 :،گفت یاز هرگونه حس یخال یول
 ....« میگرد یآب در کوزه و ما گرد جهان م »

وبرو یآب یپوشه  سشس نداخت به آن ا ینگاه میرا باز کرد،ن شیرنگ ر
با همان ل  حن نه چندان دوستانه ادامه داد:، سر برداشت و

قا » اون شخص سوم که سه ،چهار ماهه  یاحیدکتر هومن ر یخب آ
و تو جالبه تا  یلی....! برام خ دیگذاشااته شااما هساات یخمار یما ر

 «.....!؟دیاز خودتون به جا نگذاشت یرد چیه یبدونم چطور
و یدسات هومن و یر  یو بعد از تامل دیاش کشا یشاانیپ یپانسامان ر
 :دیآن که جواب سرگرد را بدهد، پرس یکوتاه ب

 یکه همراه من تو یدختر سویحال گ دیلطفا بگ یاز هر سوال قبل»
 «باغ بود چطوره ؟

 کوتاه جواب داد: سرگرد
هم  یمرخص شد ...خسرو ساالر مارستانیخوبه ...امروز صبح از ب »

ست ستگ ارشیبه همراه د  لکه اعتراف کرد قت یزیچ نیشد و اول رید
 .«توسط شما بود  یشاکر رایسم
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ستش را بندلبه  نیا سرگرد صند زیم یرا گفت و هر دو د  یلکرد و به 
 :دیوممتد ش پرس رهیداد و با نگاه خ هیاش تک

شنوم تا نون پا« ب»خوام از  یشنوم م یخب م » سم الله ب ... شانیب
 ....«فتهیهم از قلم ن یچیه

ش یقینفس عم هومن سامان یم ییگو دیک سرو  ست افکارش را   یخوا
ندک عد از ا به تعر یدهد و ب قدر چند نفس شااروع کرد  به   فیتامل 

 کردن آن چه که براو گذشته بود.
 [۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

سکوت هومن ش یقیکش دار نفس عم یبعد از  .... یممتد و طوالن دیک
سرش پر بود از کلمات و شد .  یاش از هوا پر خال نهی! آن چنان که س

شت لب ز یم شیجمله ها یبرا یبه دنبال آغاز ندان را به د نشیریگ
 داد ،گفت: شیگرفت ونگاهش را به دستها

ه گرده ب یبه سااالها قبل بر م یفتوح یمن با خانواده  یدوساات »
د و پدرم فوت کر یحاج رضا بود . وقت یمیکه پدرم دوست صم یدوران

 یو شوهرش به خارج مهاجرت کردند وابستگمادرم به همراه خواهرم 
 شد . شتریحاج رضا ب یمن به خانواده 

شنا سرو از وقت ییآ ضا  یمن با خ شد که با فرزانه دختر خاج ر شروع 
ازدواج کرد...فرهنگ با ازدواج خواهرش وخساارو مخالف بود ، حاج 

ضا هم ما صلت نبود ،ول نیبه ا لیر بون باز یو  یها یفرزانه خام ز
غ   «پا و گفت فقط خسرو...  کیاون ، شد مر
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طه ا هومن به نق گاهش  کارش در  ین نده و اف ما بت  ثا نا معلوم 
 کرد. یم ریطر یگذشته ط

و بگ نیا یکرد جلو یسااع یلیفرهنگ خ » ما موفر  رهیازدواج ر ا
و بگم ،من هم از خساارو خوشاام نم قتشینشااد. حق اومد . آدم  یر

ساب یکه ادعا یا سهینوک و در م ها یآدم ح  یم یسع یلیآورد... خ یر
و بهم بچساابونه و تو و  یتموم مهمون یکرد خودش ر هاشااون من ر

 کردم یمو با اون حفظ م لهفاص شهیمن هم یکرد. ول یهم دعوت م
که فرزانه بعد از دو سااال به  نیبشااه تا ا کیذاشااتم به من نزد یو نم

 صرافت بچه دار شدن افتاد ...
سرو بچه  یچه خبره ؟ برا:» گفت  یمحرف هاش با خنده  یتو خ

شدن خ وده... یلیدار  شر بچه بود، به من گفت  یول« ز فرزانه که عا
و عوچ کنه ودنبال  یکه م متخصااص زنان  هیخواد دکتر زنانش ر

و که  یاز همکار ها یکیگرده و من هم  یخوب و به نام م پزشااکم ر
و به آزما مارهاشیب شهیهم  «کردم... یفرستاد معرف یمن م شگاهیر

شمان ر سرگرد شت پا نیتر کرد و چند چ زیر یرا قدر زشیچ  یدر
کند و  دایپ یپرونده اش قاتل یچشمانش متولد شد . او آمده بود تا برا

 ،گفت: ییپرت و پال گو نیحوصله از ا یبرود !ب
بط یباف یکه بهم م ییقصااه ها  نیخب ا »  رایبه قتل ساام یچه ر

 «؟ینا شدکجا آش رایداره!؟ با سم یشاکر
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ساارگرد از گذشااته به حال پرتاب شااد و ساار نخ  یبا صاادا هومن
شم ها شیحرفها شد و با  کیاو هم بار یدر هوا معلر ماند .... ! چ
 محکم جواب داد : یلحن
و م » بطش ر و تعر هیبق دیاگه اجازه بد دیفهم یر  «کنم  فیاش ر

سرگرد به باال پرواز کرد ولبها یها ابرو شت  اش را  یطانینازک ق یپر پ
و  تکان داد و کوتاه گفت: یهم فشرد و به عاقبت سر یر
 «شنوم... یخب م »

 کوتاه ادامه داد: یآب دهانش را فرو داد و بعد از تامل هومن
و برا یکه من به فرزانه معرف یدکتر »  شیپ شیآزما یکرده بودم اون ر

ستاد وتمام آزما شت ول شیمن فر سالمت فرزانه دا شون از   یهاش ن
و م ییپزشک متخصص زنان نظر نها دیخب با  گفت ... یاش ر

و حضااور نیخواساات خودم ا یم دلم به فرزانه بگم  یخبر خوب ر
سرو به تنها  اومد ... و با هم شگاهیبه آزما یی...اما در کمال تعجب خ

خل دفتر من ، وقت میرفت خانومت ه یدا  یمشااکل چیبهش گفتم 
چه دار بشاا دیتون ینداره و م خانومت بهتر م د،یب ه تون یپزشااک 
ن به م رهیحرف فقط چند لحظه خ یکنه ،صااامت و ب تونییراهنما

و هی بشینگاه کرد و بعد از ج  گذاشت ... زیم یچک در آورد و ر
و بر  نیمونده بودم به من بر خورد ، بدون ا ریو متح مات که چک ر

 دارم ، گفتم :
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ندوق ...! ص یدخل حساب کن یپا یکه بخوا ستین یجا بقال نیا »
 ...«یکارت بکش یتون ی، و اون جا م رونهیب شگاهیدار آزما

و یحرف از جاش بلند شد، در حال یب خم شده بود ،چک  زیم یکه ر
و به سمت من هول داد و جواب داد:  ر

قا یم » زِد م نی، ا یبه چک بنداز ینگاه هیدکتر ...بهتره  یدونم آ
 «سکوته...

و نفهمم ، اما نم یساده نبودم که معن اونقدر ابت دونستم ب یحرفش ر
که خودش به حرف اومد و گفت که  نیسااکوت کنم! تا ا دیبا یچ

شدن از اونه و ا شکل بچه دار  ست  نیم و به خاطر ترس از د مطلب ر
که خودش به  ینقص مادر زاد هیدادن فرزانه از اون پنهون کرده بود .

 ...« همتوجه شد یطور اتفاق
کار را م ساارگرد تانش فر انیخود حاال حس قو یانگشاا  یداد، 
بد جور کیاو هم تحر یکنجکاو داد  یقلقلکش م یشااده بود و 
و ی،تاادامه  به زد و  زیم یماجرا را بداند . باخودکار تپ تپ به ر ضاار

 :دیپرس
قا »  «نقصش شده بود؟ یاز کجا متوجه  یخسرو ساالر یآ

و ی،دست هومن و یجا یبه ر سته ر ر و د دیمچش کش یزخم طوق ب
به ز یحال بال و پر م ریکه نگاهش  د، ز یبود و افکارش در گذشااته 

 جواب داد:
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و اتفاق نیمن ا » بعد ها متوجه شاادم . خساارو قبل از  یموضااوع ر
صادف م سل یازدواجش ت ستگاه تنا به وارد م شیکنه و به د شه  یضر

ا و اونج سااهینو یم شیبراش آزما شیاز سااالمت نانیاطم یدکتر برا
 .«ستیشه که قادر به بچه دار شدن ن یمتوجه م
باره حواسااش به آن بعداز ظهر ابر نیا هومن و گرفته  یرا گفت و دو

شد . مالقات یزم*س*تان  یزندگ که تمام یو مالقاتش با خسرو پرتاب 
دو  ای کیکوتاه به قدر  یخودش قرار داد و بعد از تامل ریاش را تحت تاث
 نفس ادامه داد :

شااکل مثل پر کاه ساابک بود اما رقمش  لیکاغذ م*س*تط اون»
ست زندگ یکه م ی....! پول نیسنگ یبدجور و ز یتون و کنه  و ریمن ر ر

و از ز بده ریو من ر و از شاار مهر یبار  بده ، من ر جات   ی هیهام ن
 نیسنگ
 [۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
با اون پول  زنم با اون اختالف داشااتم .  ها  مدت که  بده  جات   یمن

و که اجاره ا شگاهیتونستم ملک آزما ونق یر رم بدم به کا یبود بخرم و ر
سه مثل خوره به جونم افتاد ول سو ستادم و قبول  ی. و باز جلوش وا

 نکردم و گفتم :
و خوردم ...  نیمن نون و نمک ا »  «خانواده ر

 گفت: خسرو
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گه هر ماه  یکه خورد ینون نمک متیق » سااوم  کیچنده ... ؟ ا
وبهت بدم وجدانت آسااوده م نیمبلغ ا شااه ؟من عاشاار  یچک ر

 نیکنه فقط ا یکنم که با من زندگ یفرزانه ام هر جور شده مجابش م
 «مونه یکاله م یوسط سر تو ب

عد فت: ب تاد و گ ماس اف به الت نذار نقص من  یمردونگ»هم  کن و 
شدنه چ شر بچه دار  شه ، فرزانه عا سرم ب  یکه من نم یزیچماق 

ود ازم جدا م ای ریبفهمه ، د یقتتونم بهش بدم و و  «شه... یز
سه سو صفر ها ی و سل یتعداد  و کرد و من ت  میچک کار خودش ر
سته  شدم و تو یخوا سرو  و تغ شیآزما یخ ست بردم و اون ر  رییها د
شخ یدادم جور و از فرزانه ت شکل ر بار  صیکه دکتر م داد .بعد از اون دو

و تجد شیآزما گهید بوط به  یکرد و من شاخصاا تمام کار ها دیر مر
و انجام م باور کرده بود که واقعا مشکل داره....  گهید نهدادم فرزا یاون ر

و باور کرد و د شیکه به من داشاات آزما یو به خاطر اعتماد  گهیها ر
و نگرفت.  «دنبالش ر

و شیرنگ پ یآب یپوشااه  یگوشااه  ساارگرد  داشات ادی یزیچ شیر
شت و  سر بردا سشس  آن  یپا اهیس یو هاله  زیبا همان نگاه رکرد

 :دیپرس
 «...؟یآشنا شد یچه جور یشاکر رایبا سم »

سم ا ر شیزد... دستها یاو بال و پر م یآمد دلش در هوا یکه م رایسم ا
 چشمانش جان گرفت. شیپ رایسم یمشت کردو چهره 
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ش هیمن  » ش یمن شجو بود و ستخدام کرده بودم که دان عد از ب فتیا
سم شگاهیاومد آزما یظهر م صم رایو  ست  ش یمیدو  هیمن بود . یمن

و خ رفت و آمد  یکرد ! تو یم رهیدختر خوشااگل که همه نگاه ها ر
بهش  یهاش بهم نخ داد و من هم جذبش شاادم و در مدت کوتاه

خونه جنگ و  یخانومم تو امن که مدام ب یبرا رایدل بسااتم .ساام
شت ه عشر که رفته رفت یبود و دلخوش حیزنگ تفر هیمثل  میجدال دا

به م و با اون تجر  .«کردم  یر
شت انتها ینقطه  کیحرفش آمد و  انیبه م سرگرد  جمالتش یدر

 :دیگذاشت و پرس
و از مخابرات گرفت نتیریما پ » شما ب میمکالمات مقتول ر سم   نیا

 «شماره ها نبود ...!؟
 تکان داد و جواب داد: یسر هومن

سمتما لشیوقت با موبا چیچون من ه »  یبه هوا رایس نگرفتم . 
ستش م و خ شگاهیاومد آزما یدو شون  یلیخودش ر سفت و محکم ن

و زدم به  یکه نخ دادن ها هیکدوم مرد یداد ول یم و نفهمه ! دلم ر زن ر
با  یگوش هیدادم  یدوست شنهادیشاپ بهش پ ی، دعوتش کردم کاف ایدر

ما با اون خط بود و  یهم کادو .... و تمام تماس ها یخط اعتبار
و به من پس داد. یما تموم شد گوش نیب یهمه چ یوقت  «ر

محصور  زشیر یدندان ها انیرا م رنشیجنباند ، لب ز یسر سرگرد
ل د  خود قرار گرفت و کوتاه ،گفت: یدر جا یگریکرد ،پاز
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و م هیخب بق »  «شنوم... یاش ر
و یدست هومن و یبه ر ز درد ا اش گذاشت و چشمانش یشانیپ یباند ر

و  هم جفت شد : یر
سرو بعد از ماجرا » شوه کلون یخ سر  یچک و ر که به من داده بود، 

... ومدام با  ختیر یبه حسااابم م یوعده هر ماه مبلغ قابل توجه
ب سم یم شگاهیبهانه به آزما یبهانه و و رایاومد... اونجا بود که  با من  ر

س دید سرم بگه چون ما مدتها بود  ی.خب ازش تر شتم که به هم ندا
 ... میریو قرار بود طالق بگ میداشت فکه با هم اختال

ساده لوح نفهم یول سرو برا دمیمن  ستش  یدختر یخ که من دو
ت احمر من که بعد ها رف یاون منش ی لهیو به وس دهیدارم نقشه کش

ح دوست کینزد رایبه سم رانیخارج از ا  ... ختهیر یشد و طر
و م رایرفتار سم رییتغ و نم یول دمید یر  رین در گ، م دمیفهم یعلتش ر

ازدواج  رایخواساات بافراغ بال با ساام یطالق همساارم بودم و دلم م
ستم، اما اون همه چ صت خوا ش یکنم و ازش فر و تموم کردوگو و  یر

و پس داد، . دهیکه براش خر یخط  بودم ر
خط  یخسارو شاده وحت ی غهیوقت بعد متوجه شادم که صا چند
و هم عوچ کرده و همون جا همه چ لشیموبا برام تموم شااد .  یر

 «نگاه کنم. گهینبودم که به زن کس د یمن مرد
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کرد حاال او هم مشتاق بود  ادداشتی یزیباز هم گوشه کاغذ چ سرگرد
و یتا باق به  یماجرا را بداند....با نوک خودکار ر  یدساات او ضاار
 : دیزد و پرس یکوتاه

و کشت رایسم نیپس به خاطر هم »  «....!؟یر
 جان دار و بلندتر شد: یقدر شیبرآشفت و صدا هومن

سم هیاون  » شر  شمش یبودم و نم رایاتفاق بود من عا ستم بک   خوا
»... 

ذهنش  ی ختهیجمالت به هم ر انیبد ، م یپر از از حس ها هومن
 چشمانش زنده شد ، شیپ رایافتادن سم یزد ،صحنه  یدست و پا م

وتاه ک یاش هم دساات و پا افتاده بو د ، بعد از تامل نهیساا ینفس تو
 به افکارش داد و گفت: یسرو سامان

اغ پاتوقش ب یشمال داشت ، ول یتو الیو هیکه  نیخسرو با وجود ا »
ضا بود ! چون هم نزد بیس  یجا هیبه تهران بود و هم  کیحاج ر

ضا و خانوا شون خلوت و دنج و حاج ر شغله ها  ده اش به خاطر م
و م نیرفتند و خسرو ا یت به باغ م الیفقط تعط  دونست .. یر
 شگاهیاومد آزما تشونیمحرم ی غهیبعد از تموم شدن ص رای.بعد ها سم

ض هیو به من گفت  سرو تو نیبه من بدهکاره و ا حیتو باغ  یکه خ
خانواده اش  نیا یکرده ، وقت یبه عفتش دسااات دراز بیساا و  ر
 دنیفهم
 [۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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ص یاز ترس آبرو اون شده به  ضا غهیخانواده اش مجبور  ز بده و ا تیر
و  تیشااکا ریخ بگذره ! بهش گفتم : من دوسااتش دارم و گذشااته ر

و طالق دادم ب یفراموش م زن من بشااو، قبول  ایکنم ،حاال که زنم ر
با تو ازش گ دینکرد و گفت  تا آ  نیام او انتق ارهیب ریبا خساارو بمونه 

و ازش بگ  .رهیخفت ر
شتم  یتو یبد جور دستم تو دا پوست گردو مونده بود من از خسرو آ

به  یریبود. بهش گفتم چرا نم ونیدر م میشااغل تیثیح یپا یول
و بلده خام خودش  یفرزانه بگ بون بازه ، فرزانه ر !؟ گفت، خساارو ز

اشاام تا ب کشینزد دی. من با رهیم نیه برنده ام از ببرگ نیبکنه و آخر
تو  یول رفتم سراغش ومدمی. کوتاه نارمیبه دست ب مخوا یکه م ییاون آ

و عوچ کرده بود.  «خونه اش ر
و سرگرد شت ،گردنش را به تر زیم یخودکارش را به ر تدا به اب ببیگذا

صدا سشس چپ خم کرد  ست و  ترق ترق قولنجش در  یسمت را
وح مثل  یانداخت و سارد و ب نیطن ییسااکت اتاق بازجو یفضاا ر

 :دیرفتارش پرس
 ...«شنوم  یبگو م یشاکر رایاز شب قتل سم »

شب نفس ها یآور ادیاز  یحت هومن شد ...  یهم مچاله م شیآن 
 ، گفت: دیکش یقینفس عم

ستان مشترک من و خسرو دعوت  یکی یاون شب من خونه  » از دو
سرو سفانه خ شتم و از  بودم و متا و ندا ضورش ر هم اومد .. تحمل ح
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ویسم ی، آدرس خونه  رونیزدم ب یمهمون  ها هیبا مکافات از همسا رار
 یبار بود که به اون جا م نیکرده بودم و اول دایسااابقش پ یخونه  ی

و زد فونیرفتم زنگ آ و باز نکرد . چ یول شااشیکه برم باال پ مر راغ در ر
شن بود م شیرایسالن پذ و ستم بهش زنگ بزنم ول یر وجه مت یخوا

و جا گذاشااتم و از باجه تلفن نزد لمیشاادم موبا خونه تماس  کیر
 گرفتم .

و شن یکه صدا نیمحض ا به را که چ ادیشروع کرد به دادو فر دیمن ر
سرش بر نم ست از  و قطع کردم و رفتم دم  ید دارم. من هم تلفن ر

و برام باز کرد و در حال بکه داد  یخونه اش در ر  یکرد رفت تو یداد م یو
ش ستش دارم از خر  ششزخونه، بهش گفتم دو و حاال  نییپا ایب طونیآ

و طال  دادم با من ازدواج کن . قکه زنم ر
شد و گفت :  یتو صال دایبهتر پ سیک هیچشم هام براق   ی مکرده و ا

 یبره ... خونم به جوش اومد من به خاطر اون جون م رانیخواد از ا
و به خاطر دادم ،و اون هر   زد ! یپس م گهید یکیبار من ر

ضطرار نیشد هم یچ دمینفهم سمت در پله ا رفت تا اون  یکه به 
و شکن ر شمم به قند  و ببنده چ شتم وزد نتیکاب یر م افتاد برش دا

 سرش ، همون لحظه افتاد. یتو
و بر گردونم که د یپاچه کنارش زانو زدم م دست سرش ر ستم   دمیخوا

صله نبضش  ادیاش خون م ینیب یاز گوشش هاش و حفره ها بالفا
و با پ و گرفتم و متوجه شاادم که تموم کرده ،دسااتم ر  یآب که راهنمیر
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و در آوردم و اون  شتم کت ر و بر دا شکن ر شن بود پاک کردم و قند  و ر
و ال ا دست بزنم از اونج یزیکه به چ نیبدون ا وکردم  یکتم مخف یر

 ...« رونیاومدم ب
لپ سم یپرونده  یها از  یدانه به دانه کنار هم قرار م یشاکر رایقتل 

س دیفهم یگرفت ..... حاال م و  از باجه تلفن تماس گرفته یکه چه ک
صحنه  شخص ستیچ لشیجرم دل ینبودن آلت قتاله در   حضور 

از حضورش مطلع نبودند... سرگرد  رایسم یخانواده  یکه حت یسوم
سته اش را  یپلک ها یقدر سبابه اش  ابخ ست و  ش شت  نوک انگ

 :دیفشرد ،پرس
قا » شما قاتل دیاز کجا فهم یساالر یآ و باب  نی؟ ا دیکه  مطلب ر

 «!؟یکه بهش نگفت حیتفر
 کج و معوج بود و تلخ .... یادیهومن ز یلبها پوزخند

شد و  یوقت » با اون حالم برگشتم خونه خسرو مثل جن جلو ظاهر 
و برام آورده ... سااع لمیبهم گفت موبا و یر لباساام با  یکردم خون ر

سته ام و م شونم ، بهش گفتم من خ  یول خوام برم بخوابم یکتم بشو
مون  یدارم دوسات ییدختر هرجا هیمن شاد و چرا به خاطر  یاون پاپ

و به هم م  . زمیر یر
سر ر یجمله کاف نیهم شه ،آدم زیبود تا نقطه جوشم  دش که خو یب

سبب بد بخت شت ییگفت هرجا یبود بهش م اریسم یم  یتو ! با م
و یصورتش زدم و قندشکن از ال  راهنیافتاد و خسرو پ نیزم یکتم ر
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و د یخون شب خ دیمن ر  هیکنجکاو بود تا بفهمه علتش چ یلیاون 
 من قانع اش نکرد. یدم دست یو بهانه ها

برخورد کردم و  یعاد یلیکه داشااتم ،هم خ یبا وجود حال بد من
بادا نرفتم تا م رایساام نیمراساام تدف یبرا یفرداش رفتم ساار کار حت

شک کنه . خانواده  سیپل وقت از وجود من  چیه رایسم یبه من 
 ما به لطف خسرو کوتاه بود ... یمطلع نشدند چون عمر دوست

گاه یوقت خساارو که  شااه یبشااه متوجه م ییتا بازجو ادیم یبه اداره آ
ب رایسم ضر سنگ هی یه با  سم  س نیج سرش به قتل ر ...  دهیبه 

سرو ب سم نیخ اس و لب یرفتن من از مهمون رونیو ب رایساعت قتل 
رنگ یدو دو تا چهار تا م هیکت،  ی، قندشااکن ال یخون از  یکنه و با ز

سااراغ من ، اولش انکار  ادیزنه و در عوچ م ینم سیبه پل یمن حرف
راحته  تالیقدر خ نیگفت خب اگه ا یوقت یبار نرفتم ، ول ریکردم و ز
سم یم سیبه پل سابر  سر  ست پ شب  و اون یبود رایگم که تو دو
 .«زد  بتیدفعه غ هی رایهمون ساعت قتل سم یمهمون یتو

س یجا نیبه ا هومن س یم دیحرفش که ر ست به آخر خط ر  دهیدان
سرش را قدر سر انیخم کرد ، آن را م ی...  ستش گرفت و با  یدو د

 ه ،ادامه داد:فرو افتاد
تو بود و خ هیبه من باج نده دنبال  گهیکه د نیا یخساارو برا »  یلیآ

و پنهون کرد  راحت به دستش آورد . اون قتل من ر
 [۰۴:۳۲ ۲۴.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
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و ...ول و  میشدم ، تصم یبار وجدانم داشتم له م ریز یمن نقص اون ر
و پ سرو ر ست خ و کنم و بعد هم خودم  شیگرفتم اول د سرش ر هم

و به پل من و همسر فرهنگ برادر  دنیدزد ی.....که ماجرا یمعرف سیر
و  ی نهیپر از ک یاومد. خسرو شیخانوم خسرو پ فرهنگ همسر اون ر

و الت یم  «بده... امیدزده تا عقده هاش ر
ل ها سر جا یبرا نگ ر یآب یخود نشست ... پوشه  یسرگرد تمام پاز
و شیپ ورا  شیر  گذاشاات و زیم یلبه  یبساات ، دو کف دسااتش را ر

 کرد ،گفت: یم زیکه چشمانش را ر یبرخاست ودرحال
سم یسیخوام از اول اولش بنو یم » شب قتل   شروع یشاکر رای، از 

 «کن و تا آخرش برو...
گاه یبا آرم اداره  یرا گفت و کاغذ نیا سرگرد  صفحه به یدر باال یآ

 سمت او هول داد ،گفت:
 ....«شروع کن  »

شتن کرد و م هومن ست ا یشروع به نو  یراتلخ ب یانیآغاز ، پا نیدان
 اوست.
 [۲۳:۲۱ ۲۶.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ

**** 
ست زادیبه از آدم زیعمر هر چ ندیگو یم» ست و به را ست نیچن یا . ا

ترش ،  یمیقد یو خانه ها یمیبن بساات کوچه در دار بابافت قد
تولد بچه  د،ی. پدر ها و مادر ها را ددیرس یدور م یقدمتش به سال ها



wWw.JustRoman.iR  904 

 

 و کم کم دندیکشا یآنها قد م یهر تار مو  یدیرا که با ساف شاانیها
 نشست. یو مادر بزرگ کنار اسمشان م زرگپدر ب نیریعنوان ش
ها ، غم ها  ی، شاهد شاد شیها واریکه خشت به خشت د یا کوچه
س یو نذر سوده و کهنه  یآن بوده و پا به پا یاهال یپزان وعرو آنها فر
 «شد . 

و خودکارش  یرا به پشاات شیها یگذاشاات و خسااتگ ریتحر زیم یرا ر
سرش ن یصندل شتن کنار پنجره از   تادهفیسشرد . هنوز هم عادت نو

پس پرده  ش یبود و نگاهش را از  یرنگ به شب زم*س*تان یریتور 
ود رسااش داد و چ که چشاام انداز پنجره را  ییراغ خانه هاو غروب ز

 د.ش یپر از آرامش م دنشیاز د شهیمکه ه یکرده بود ،منظره ا یدنید
 ،دوتا جمله یکیرا مرور کرد ...  بیرمان باغ سا یانیپا یجمله  چند
س یم گرید ی سن ختام رمان باغ  ست ح شد.ا بشیتوان  انیاپ نیبا

 دلخواهش بود کوتاه و موجز و مختصر...
چشاامانش به ر*ق*ص در آمده بود ،پس زد و  شیرا که پ ییوم طره

سال به رمان  ست. عزمش را جزم کرده بود تا بعد از نه  چشمانش را ب
ود با  کیرا مثل  شیکه زندگ یبدهد.... رمان یسر و سامان بیباغ س ر

 داد. یخود همراه کرد به او عشر و زندگ
و شیداد ، پلک ها هیچرخان تک یصندل یرا به لبه  سرش م ه یر

افتاد و ذهنش به ساامت گذشااته بال و پر زد، هنوز کاب*و*س آن 
وز با طلوع خورشا شیبرا یشاب جهنم  دایبه خود  دیتازه بود، هر ر
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ست و ب یزندگ یبرا گرید یشد که خداوند، فرصت یآور م  دیابه او داده ا
 نعمت باشد . نیشاکر ا

ها یپا یل و کاب*و*س  بت  خانو شیثا ماد   یاده خساارو بود، دا
زندان شااد و به  یو اقدام به قتل راه یها که به جرم آدم دزد یفتوح

 اعتراف کرد. ییهم مثل رشوه و پول شو گرشید یجرم ها
صورتش  نیبعد از گذشت ا یخسرو حت یآور ادی از سال باز هم  همه 

در هم تر.... خسرو باعث شد حاج رضا  شیشد و اخم ها یدر هم م
با ساار شیآبرو یفتوح نه ا یرا بردارد و  خا در پ راثیکه م یافکنده 

ج ساااز واگذار کند و از آن کوچه که ه کیبزرگش بود را به  ن از آ چیبر
 محله هم کوچ کند.

هم بد نشااد ...! چرا که  یلیاو و فرهنگ خ یفروش خانه برا البته
ضا کمک کرد تا کم و کسر پول خر شود  دیحاج ر خانه جفت و جور 

 سااویکه گ یزیم*س*تقل شااوند ،چ یحب خانه او آنها هم صااا
زو شااهیهم پارتمان شیآر با خانه  کیکه فقط  یبود. آ در پ یطبقه 

تنها  مارشیشوهر و مادر شوهرش فاصله داشت و حاج رضا و قلب ب
 خانوم را تنها گذاشت. زیسال مهمان آن بود و مهرانگ کی

وحش کرد. پلک ها ریز یا فاتحه ثار ر باز و نگا شیلب ن هش به را 
و و یافتاد . لبخند زیم یقاب عکس ر  گرفت. یلبش جا ینرم ر
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بوط به ساا عکس  به باغ یبدر پارسااال بود که دساات جمع زدهیمر
سه ا بیس صف مثل بچه مدر ست  یرفته بودندو همه به  ها با د
و به دور ب میو نگاه م*س*تق زانیآو یها  بودند . ستادهیا نیر
ل کاپشنش به داخ یمحزون که لبه  یصف فرامرز بود با لبخند  اول

شکستگ مهین ریکه الهه رف یتا خورده بود ،فرامرز شد ور او را  یراهش 
سنامه ها اوردیتاب ن شنا شاند.فرامرز هم بعد از  شانیو مهر طالق در  ن

پدرش تمام زندگ قدر  شیفوت  به  چمدان کوچک کرد و به  کیرا 
ش یپدر یخانه  سر گرفت یگخانوم زند زیو همراه مهرانگ تبرگ  را از 

باره در چاپ خانه مشغول به کار شد .  و دو
و هیفرامرز ، فرزانه بود وتمام تک بعد س یاش به ر سر دو  شا ، که پ اله گر
سب ریام »شانی شا سم« گر شت . ا که مامان بزرگ  یرا در آغوش دا

نه عبد  شیپساار ینوه  نیاول یگالبش برا انتخاب کرد ه بود . فرزا
شد و رفت،یدرنگ پذ ینوم و بمرام گالب خا دیوعب شا معترچ   اما گر

 را براق کرد و جواب داد: انشگالب خانوم چشم
شه ،اگه  دیبا آدم» سرونه  هیخودش عاقل با سم پ که با  یبهتر بلد یا

 «...!؟ میحرف گاف شروع بشه بگو تا ما هم بدون
ض گرشا زد  یمادرش لبخند دیسف یبود اما به حرمت مو یاگرچه نارا

شم هر چ» و کوتاه گفت :   ریهر چند همه او را ام«  دیشما بگ یچ
سب م یزدند ول یصدا م شا  گفت. خب یمامان بزرگ گالب به او گر

ود ! رونیآنها ب یقرار نبود حرف گاف از خانواده  ایگو  ر
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شوهرش تا مدتها در خود فرو رفته بود ،  یبرا شوک کار  فرزانه که در 
 یذاب که تمام نگاه ها را به ساامت خود ممرد بلند قامت و ج نیا

را داشاات گرشااا ، فرزانه را در شاارکتش  ریکشاااند ، حکم نجات غر
ستخدام کرد ،آن دو با  ست کیا شر  یدو شروع کردند و به ع ساده 

 شیاز ازدواج برا شیاو پ یخصااوصاا یزندگکه  ییگرشااا یی. دادندیرساا
 همچنان مجهول بود.

،  ردیپرواز بود تا اوج بگ یرشا سکوفرزانه و انتخاب اشتباهش، گ یبرا
گاه م به او ن وم خان یمعن سااویگ:» گفت  یکرد و م یبا حظ فراوان 

به م و کنار گرشا دارم تجر کنم و شش سال از  یخونه بودن، زن بودن ر
و حروم خسرو کردم.  «عمرم ر

 جا به جا شد. یو قدر دیکش یقیعم نفس
وساار سااتادهیاز گرشااا گالب خانوم ا بعد  ، همان یا روزهیف یبود با ر

 یرنگ دلخواهش ودست گرشا را در دست داشت . او هم با گرشا زندگ
سم زندگ یم مامان گالب  کیآموخت و  یرا م یکرد و فرزانه از او راه و ر
 گفت و دهانش شکوفه باران یم

 [۲۳:۲۱ ۲۶.۰۱.۱۷, ]✔ انینیافسون ام بیس باغ
 شد. یم

ر دسااتش د کیبودو  سااتادهیا یامان گلمامان بزرگ گالبش، م کنار
 ی ساندهیدر دسات مهرداد فخار ،نو گرشیدسات او بود و دسات د
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کوالک کرده بود. آن دو هم لبخندشان  شیکه نوشته ها یخوش نام
به م یمثل خوشبخت  بود . ریکردند عم یکه در کنار هم تجر

و شانه  برز ب ستادهیمهرداد ا یشانه به  و به دور بانش را در آورد و نیور  ز
عد از تنظ نیآخر ب میلحظه ب مات یبرا نیدور  ک،یعکس گرفتن اتو

داد  یدوان دوان خود را به صااف رساااند و خودش را کنار مهرداد جا
 یتا خنده هاتون تو بیساا دیهمه بگ» وتند و پر عجله گفت 

ب کیلیچ یو تا صاادا «فتهیعکس ب  یولبخند ها ر یعکاساا نیدور
 لبها ثابت ماند.

ت نیب  یپاره اش افسانه ، پسر هشت ساله اش بهزاد بود ،پسر شیاو و آ
شباهت عج س یبیکه  شت و مثل  و دا سط یبیبه برز به  بود که از و

 کرده باشند! میدون
و به باال پرواز کرده بود، یفرفر یها یچتر دنیبا د سویگ سانه که ر  اف

ت یها طنتیشااد ... شاا ریلبخندش عم و تمام یپاره  شیآ  یبرز
و عاشاار جنب و جوش ها که  ییاو و قرو قنبله ها ینداشاات و برز

 داد. یجان م شیبرا
 صورتش را چادر یوگرد ستادهیافسانه ، حاج خانوم خوش قلب ا کنار
و یقاب گرفته و لبخند نرم یدیسف  لبش بود . یهم ر
س به صف ر  یبود، زن ستادهیخانوم جفت فرهنگ ا زی،مهرانگ دیآخر 

گوشه  بقچه کرد و سویرا با گ شیعدوات ها بیکه بعد از اتفاق باغ س
بعد از تولد اول یفراموش یصندوق خانه  ی  کینوه اش ، نیگذاشت و
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 زیرانگکردن با مه ی. زندگ دیطروا یم سویگفت و از دهانش گ یم سویگ
با یبرا ختمانسااا کیخانوم در  رفت و  یبه دانشااگاه م دیاو که 

شت به مهد  یاعتماد  خانوم زینعمت بود و مهرانگ کیکودک ها ندا
 یهم برا یکرد ، گاه ناهار و شااام یبا جان و دل از نوه اش مراقبت م

ستگارایآنها مه شا از فرزانه ،لبخند پا ی...بعد از خوا  یبهاثابت ل یگر
 افتاد. یخانوم شدو گرشا جان از دهانش نم زیمهرانگ
جا افتاده و مردانه  یبود با چهره ا ستادهیفرهنگ ا ،یمامان مهر کنار

ر کرد ودخت یم ییخود نما شیها قهیکنارشااق یدیسااف یتر وتار ها
ساله  ست د شانیپنج  شت و د ست گ گرشیرادر آغوش دا را  سوی، د

 یر دخت گرید کیآنها به  ریعشاار عم یمحکم گرفته بود. ثمره 
تحرک عروسااک م کیارث برده و از او  بهها را  ییبایبود که تمام ز
 ساخته بود .

خ در نگاه دخترش م چشمان  ییوچشم و ابرو  دیدرخش یسبز بابا فر
ست هیشب شت و با پو ، از  یتصور ییو گونه ها دیسف یبه خودش دا

به ارث برده بود و ازدا لب دهان خوش فرمش را  گرشااا  ییفرهنگ 
نه اش را ..... ب مان بزرگ  فیظر ینیچال گو ما به  و کوچکش هم 

 اش شباهت داشت. یگل
»   شیرا هم به عشاار مامان بزرگ گالب خوش عطر و بو اساامش
ش« گالب شت . دختر  ش طانیگذا بان نیریو  ست یز  که همه را در ب

فرامرز گالب  یاز همه فرامرز را ...! برا شیعاشر خودش کرده بود و ب
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 را فراموش شیبود تا غم ها یاتصااال به زندگ یبرا یکوچک نقطه ا
 کند.
 انیم یسرخ بیژاکت سبز رنگ و س کیصف خودش بود با  یانتها

 اش به فرهنگ بود. هیدستش و تمام تک
سمش  حاال شک را همراه ا سال عنوان پز شت نه   یم دکیبعد از گذ
 وساایدکتر گ» مشااغول به کار بود  یدرمانگاه عموم کیو در  دیکشاا

از  شد . البته یآزمون تخصص آماده م یبرا ستیبا یحاال م« درخشان
نوشاات و دو رمان  یم شینوشااتن هم غافل نبود و کنار مشااغله ها

مواجه شد و به چاب سوم هم  یخوبهم داشت که با استقبال  یچاپ
س س دیر س یاگر به چاپ م بیو باغ   یاش م یرمان چاپ نیسوم د،یر

 شد .
 ریمتصل تلفن دل از قاب عکس جدا کرد، از پشت م یبا صدا سویگ

به سااالن پذ رشیتحر را که  یرفت ، تا تلفن دساات ییرایبرخاساات و
و دایکرد ، پ یم یگالب مدام با آن باز به ر  یکند، تماس قطع شااد و

 .... یپر از زندگ شهیافسانه بود مثل هم یرفت ،صدا ریگ غامیپ
 و یلیدونم ل یسااالم خانوم دکتر سااالگرد ازدواج تون مبارک ، م »

موراتشون مجنون دوست دارن سالگرد ازدواجشون خلوت کنن و به ا
و گرفتم ، به دست  میمزاحم نشد نیهم یبرسن ...! برا ، کادوتون ر

وش پره عکس قلبه ،در ضمن بهزاد  وانهیل کم سرما خورده فردا  هی، ر
و و امیم یساتین فتیکه شا و کن حاج خانوم ر تیزیخونتون بهزاد ر
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قاسیچکاپ بنو هیاون هم  یبرا ارمیهم م مهندس سااالم  ی. به آ
و بب*و*س.  «برسون و گالب خوشگلم ر

تماس داشت . افسانه آدم بشو نبود و  انیبوق کوتاه نشان از پا یصدا
ست فردا به بهانه  یم شام هم ماندگ ندیآ یبهزاد م ی نهیمعا یدان ار و 

صدا یبعد امیهستند . پ شد افکار انیپا یبرا یفرزانه نقطه ا یو  ش 
: 
سالگرد ازدواجتون مبارک ، به فرهنگ سالم به زن داداش خو » دم ، 

با  هیچه قانون نیفهمم ا یخاموش بود...! من نم لشیزنگ زدم مو
شت و دعوت نم چیو سالگرد ازدواج تون ه دیکه گذا  یو م دیکن یکس ر

و از پشات  یلی...! بابا شااما دساات لدیتنها باشاا دیخواه و مجنون ر
بع پ هیرسااونه  یهم سااالم م شااابه خدا ... ! گر دیبساات  یا گلب شیر

ته  یحرف زدم م فت آخر هف حاال  یبر م ایتالیاز ا ندهیآ یگ گردن 
و بب*و*س دلم براش  یخودش بهت زنگ م شگل عمه ر زنه، خو

 ...« نمشیبب امیذره شده فردا شب م هی
ست. خب با یجمله  یبوق ، انتها یصدا ش  تسیبه ل دیفرزانه ن

مامان بزرگ گالب را هم  گرشا و ییفردا شب ، فرزانه ، دا یمهمان ها
و یساارمه ا وری. پلکردیاضااافه م  کنار یصااندل یرنگ فرهنگ را از ر

تا جا یتلفن برداشاات و توپ گالب از ال کنار در  ییآن قل خورد و
و عیوس یلبخند یبعد امیآششزخانه رفت .پ  لبش نشاند : یر
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شه ، منه پ دیآدم با »  هی دیبان رمیاز تو نگ یسراغ رزنیخودش عاقل با
جا  نیا یایکه ب فتهیدرد و بال به جونم ب دی!؟حتما با یسر به من بزن

اش پ هی شااهیکه هم لتمیذره شااده ، اون موبا هیگالبم  ی...دلم برا
شه  ای..!  لنگهیم سترس ن ییجا هی ایخامو شده و در د ! ستیگم وگور 

و ب گمیم شابه گر تا تو  خانوم زیمهرانگ شیپ رمیاونجا ،م ارهیفردامن ر
و هم م یدرمانگاه برگرداز  سب ر شا سالم  ارمیبچه ام گر ،به فر هنگ 

 «برسون
 شراهنیپ ی قهی یگوشااه  یبزرگ گالب مثل ساانجاق قفل مامان

ساده و ب یبان صل بود،  وز گار شیآال یو .... در جدال و کش و قوس ر
کمر  تا ستادیکمرش خم شد ، زنگ زد ،کهنه و فرسوده شد، اما استوار ا

سنجاق قفل شوند . او  ا آنها شد ت سویو گ یگل یدختر و نوه اش خم ن
شبخت صل  یرا به خو شبخت کندو سر و دختر و نوه اش خو . حاال پ
شاخ و  کیتنها نبود ، خانواده اش مثل  گریبودند. حاال د درخت پر 

 برگ شده بود.
ومثل  دیکشاا یقیاش گذاشاات ،نفس عم ینیب ریفرهنگ را ز وریپل

ناگهان دساات ها یبو یایدر در غواص نه  یاو فرو رفت و   یمردا
پشت به دور کمرش حلقه بست و سرش را در گود ن گرد یفرهنگ از

 گوشش نجوا کرد : ریاو فرو برد و با لحن خواب آلوده ،ز
وا ن » و بو کن رهنمیپ ستیتا خودم هستم ر  ....!« یر

 داد:اش را به او  هیرا بنده دست فرهنگ کرد و تک شیها دست
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شدیب » سر کار اومد یخوش خواب.. از وقت یدار  یسره خواب هی یاز 
 «شه....! یم یا ن دوساعت

و سااویگ فینرم ولط یموها تا ر شااانه اش بود ، پس زد و  یرا که 
و یب*و*سه ا  گردنش به جا گذاشت : ینرم ر

که مرخصاا یدیتو چرا نخواب » و  قل کم یهساات ی!؟ امروز ر  یالا
 « یکرد یاستراحت م

س ییپاراگراف انتها » و م بیباغ  شتم ،دو  یر ض اینو افه سه تاجمله ا
حذف و اضااافه به قالب  یشااه، باالخر ه بعد از کل یم لیکنم تکم

و کامال حذف و  ی. مجبور شدم بعضدیدلخواهم رس از قسمت هاش ر
باره باز نو  «کنم. یسیدو

و یرا کم سویگ قهیگوشه  فرهنگ  شیاشانه ه یپس زد و از گردن به ر
 کاشت ،گفت: یکه م ییتر از ب*و*سه ها میو نرم ومال دیرس
و به دست و بیس باغ» ستاریر  ششیرایو یو خودم اختصاص دمینم را
 « ونمیمد یلیرمان خ نیکنم . من به ا یم

 گریشاادن د سااندهیدلش پر پر زنان بال و پر گشااود ،نو یتو یشاااد
زو کی شیبرا ص ی سندهینو کیدور نبود، حاال  یآر ود کرده ب لیتح

بازار  یراه بیکتابش هم با عنوان باغ س نیسوم گریوتا چند وقت د
 شد . یکتاب م



wWw.JustRoman.iR  914 

 

به ها یواریبه ساااعت د نگاهش  میبه شااش و ن شیبرگشاات، عقر
شدو  به سمت باال کج شهیبودند ، گوشه لبش طبر عادت هم دهیرس

 مانند پچ پچ ،گفت: یبا لحن
اال دنبال گالب ،از ظهر اون ب یخوام برم طبقه  یبذار برم ، م زمیعز »

مان مهر ما فه کرده ! نرفتم  یجاساات ، ا ن  و کال خان ر و فرامرز 
 ...«یبخواب شتریدنبالش تا تو ب

 یگرید زیچ ی... حواسااش پ دیچرخ یپروا م یفرهنگ ب یدسااتها
سراز سویبود! گ سمت خود برگرداند و نگاه هر دو در هم  و شد ریرا به 

 فرهنگ ،گفت:
گذره ...ما  یفرامرز و مامانم بهش بد نم شیبذار همون جا بمونه،پ »

س یهم به کار و بارمون م ش میر شون  ی.فرامرز و مامانم تمام دل خو
 ..«میدیسفارش م رونیشه... شام هم از ب یگالب خالصه م یتو

ام ش یبود ...! چون اصال حوصله  زیآخر شگفت انگ شنهادیپ خب
 برساند ودر یواست رمانش را به سرانجامخ یدرست کردن نداشت و م

حرف بزند و با او مشااورت کند، اما  بیباغ ساا یانیمورد پاراگراف پا
تاب با نفس او گره شااد و  چیپر پ شینداد و نفس ها یفرهنگ مجال

 فرهنگ فراموش کرد. ینفس ها انیرا م بیباغ س
زو شیزندگ ی قصه شد  شروع بیشدن و رمان باغ س سندهینو یبا آر
ه ب یاو عشاار و زندگ یرا بر مال کرد و برا یاریبساا یکه راز ها ی.رمان

 همراه داشت .


