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 A.R.S|رمان فرزند روستا

 فرزندروستا

 

کهبااینایدرچشمانتظارپدرخویشهستواعتقادبرخالصه:ساراآذری،دختربچه

گذراندوروزگارمیهستکهبااینباورهاتمامخواهندشد.اوشخصیصیبتبازگشتاوم

بعدهامردیکهحکمیکپدرراباشدوامااشتحتفشارعمویشمینفرهیپنجخانواده

کند.هایشمحومیراباتمامهستیبرایشداشت،درحقاوظلمکردهودنیایکوچکش

است،ازاوبهعنواندختریدرهمشکستهیادبزرگشدهشوددرمکانیکهاینباعثمی

 .شود

 

 "ساراآذری"

گویمعملکنی!چهکهمیمردیبزرگمکردوگفتمنصاحبتهستموتوبایدبههرآن

 .یخوددانستوبااینحرفشرنجانداومنرابرده

 نامهسپاس

 !خوبدنیابامحبتتقدیمبهتمامعموهای

 A.R.S :بهقلم

K...i*298-012

 

هستکهمقدمه:شایدحقدارندکهدختربدصدایمزنند؛زیرامنبدشدماینتنهاچیزی

من،انگیززندگیغمیدانند.همین!چیزدیگریازمنبهیادندارند!لحظهآنانازمنمی

تمنچیزیبسازندکهازآنوحشایبودکهمنراازخودربودندوسعیکردندازلحظه

نرفت،چونهرگزبهمنحقانتخابدادهطورکهخودمخواستمپیشداشتم.زندگیمآن

هایممیشدم.زیرامنحریصنبودم!منبهداشتهترینآدمدنیاوقتنشد.مگرنهمنخوش

خبربودی،ازدردوشادوسرحالکهتوازوجودشبیبالیدموراضیبودم.دختریمی
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شنید،ازهاییکههرلحظهمیآوردندازفحشکهبرسرشمییهایشازبالهایرنج

خورد،ازرویاهایشکهبهپوچتبدیلشدندوبدترازآنیکعمرمیهاییکههمیشهکتک

خواهندهاتمامکردبابازگشتاو،مصیبتبرایبازگشتپدربود؛زیرافکرمیانتظار

متنفرشد،دلیلششدوزیست.مادرمازمنشد.مندختریبودمکهبااینامیدبزرگ

بعدازدوروزازمرگهمسرمبرایممنطقینیست!اوازمنمتنفرشدومنرارنجاند.زیرا

برایشاشکنریختم.آریبایدمهمرقصیدم،متنفرشد،چونبهسوگواریننشستمو

داد!بهمنامیدمیبهغیرازدختریکهکردمتنفرمیشد؛زیراهیچکسمنرادرکنمی

خراشید؛ولیگذاشتم.فریادهایشآسمانرامیمیدوستصمیمیملیالدختریکهتنهایش

دلیلیبرایزیستننداشتم.بهخدادلمنیامدتنهایشبااینحالرهایشکردم،چون

هاازآیدمصیبتبودم.منازسرمجبوریتنهایشگذاشتم.یادمنمیبگذارم؛امامنمجبور

ایکهمنراآزارایکهپدرماراترکگفتیالحظهشدهبودند!شایدازلحظهکیشروع

!دادند؛اماداستانزندگیمنچیزیستکهپیشرودارید

 فصلاول:مزاحم

هایخاکیروستایاسعدآبادپرسهنمیزدوساعتهفتصبحبود،هیچکسدرخیابان

گرفتهبود.حلی،همهجارافراهایمراند.بویمطبوعنانسکوتبرهمهچیزحکممی

 .هایبلندراهیمدرسهشدساراباگام

هرهایخروسیازکشیدوصدایقوقولیمهنهچندانغلیظیهمهچیزرادرآغوشمی

بعدازیاسعدآبادکهدوشیفتصبحویدخترانهرسید.تکمدرسهطرفبهگوشمی

نماندهبود!هراسیاوبود.امادیگرراهچندانیشانزیادیدوردادند،ازخانهظهردرسمی

بایستساعتباشد.اومیکهمعلمسرکالسآمدهفشرد،ترسازاینرادرآغوشمی

بیشترصدایموتوریکهازپشتجاحاضرمیشد؛امایصبحآنششوچهلوپنجدقیقه

ویدنکرد،زیراارادیشروعبهدهراساند.غیرخورد،اورامیسرشبهگوشمی
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 .اوبودهمکالسیدانستکیست!نادرآقانامزد،یکیازدوستومی

هاآنآقاپسرخوشهیکلودیالقیکهمعموالًمزاحمدخترمردممیشدوهمیشهاز

درمدرسه،دورخواستیکسواریبااوبروندومعموالًکارهمیشگیشاینبودکهدممی

همهازاوتنفرداشتند؛زیراکشید.نهتنهاسارا،بلکهخررامیازچشمعمومانتظارزنگآ

بودندودرنزدروستائیانمحبوبوحتیاوزیادیپروبود.لیکنخانوادشبااصلنصب

شود،کسیباورشمحمدمزاحمدخترمردممیگفتآقانادرفرزندشیخاگرکسیمی

همینکهشروعبهدویدنکرد،بادسردوبود.سارامینمیشد.زیرادرنزددیگرانمودب

ساخت.بهپاهارااشکآلودمیکردوآنیاونفوذمیزیباسوزانداخلچشماندرشتو

ورزشیدویدنرابرایشدشوارساختهبود.چندینبارازمادرشخواستنداشتنکفش

هایشکفشنوبخردکهحلیمهخانمسرشدادکشیدوگفتتاوقتیکهکفشکهبرایش

دیگرهارابهپاداشتونشوندازاوهمچینتقاضایینکند.اماسهسالیمیشدکهآنپاره

مدرسهبعدازلیالبودهاراپاکند.اوشاگرداولبهقدریکهنهبودندکهرویشنمیشدآن

خرید.دیگرانهرسالمانتوهمنمیرغمرسیدوعلیوضعشمیوبایستیبهقدریبهسر

یخواستاوترکتحصیلکندودرخانهمادرشمیزیراوضعمالیشانبهقدریبدبودکه

اینراهپولیبهدستآوردکهپدرلیالمانعاینکارششدومردمبهکلفتیبپردازدواز

هتنهابهخاطردخترشلیالانجامداد.زیرالیالرابهعهدهگرفت.البتیاوخرجمدرسه

 .میشددید،بهشدتاندوهگینزیادیبهساراوابستهبودواگریکروزسارارانمی

خودخانمهاراضیهستندوحتیایندودوستتنهاکسانیبودندکهتماممعلمانازآن

میشد.ساراتازهبهازنشستهیبهشتیکهتاچندسالدیگربرحیمیمدیرمدرسهدخترانه

ایپوشاند.چارهصورتشرامیهاینوجوانیکمکمسنشانزدهسالگیرسیدهبودوجوش

ترمیشد.سارازیرامردمزاحمهرلحظهنزدیکداشت؛هاگامبرمینبودبایدتندترازاین

د،پیچید.درطرفشرادرختانطویلاحاطهکردهبودنیخاکیکههردوبهآخرینجاده

ایقلبشترازقبلبهگوشرسید،برایلحظهموتورواضحهمینلحظهصدایگازدادن
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حدقهبیرونزد.قبالًهمیشهبههمراهدوستشفاطمه،فرزندحاجایستادوچشمانشاز

رفت؛اماامروزازسربدشانسیفاطمههااقامتداشتندمیبههمسایگیآنمحمدحسنکه

حاجپدرشزودتربهمدرسهرفتهبود.نادرآقانامزدفاطمهخانمبودودامادهمراهبه

ایبهآقانادرعالقهمحمدحسن.چندماهیمیشدکهنامزدکردهبودند.لیکنفاطمهچندان

ازرفتارشآگاهبود؛اماباحرفاینداشت؛زیرانداشت،یابهترستبگویماصالًعالقه

حاجمحمدحسن،دوستانصمیمیهمویشیخمحمدوونآقاپدرشمخالفتنکرد،چ

یترمیشد.زمانیکهمتوجهلحظهبهسارانزدیکبزرگانروستابودند.آقانادرلحظهبه

دادوباگستاخیتماملبخندمیزد.درستموتورشراگازمیترسساراشد،ازعمدمدام

اینرانداشتکهبهدختردهیار،یعنیولیبههرحالاوهرگزجراتها؛مثلدیوانه

وقتیبارصمیمیسارا،لیالنزدیکشود.زیرالیالدخترگستاخوشجاعیبودویکدوست

کند.بهقدریبارانمیکرد،زیرکانهغافلگیرشکردهواوراسنگآقانادراوراتعقیبمی

دهباشد.بعدازآنماجرانمانکندکهدیگرجایسالمیبرایاوبهطرفشسنگپرتابمی

بیندبهآقانادردیگرهروقتلیالرامی .اشدمدرمدرسهپیدانشدتایکماهسروکله

اینداشت،جزبود؛امادگرچارهگویدایکاشبااومیمیزند.سارادردلباخودچاکمی

وددقکند.آقانادرترازشراوخالصشود،چراکهازترسکمماندهبزودکههرچهاین

توانشرابهنشیند.تمامخالینمیراندواماساراهمدستآخرینسرعتبهطرفشمیبا

درمدرسهکهنیمهکهاندکیبهپشتسرشبنگرد،بهسمتریزدوبدوناینپاهایشمی

تافتادهاستوضربانقلبششداند!بهنفسنفسدود.پاهایشدردگرفتهبازاست،می

بترساند.درهمینهنگامآقانادرخطاببهیابد؛امااوگویادوستداشتسارارابیشترمی

 .کشدسارافریادمی

!دخترخانومصبرکنباهاتکاردارم -
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داخلحیاطایستدوبهنیتآنپسرپستوفرومایهخبردارد،ازحرکتنمیساراکهاز

هابهداخلبچهگاهیتمامشدهوبردکهاکنونخالیهستوورزشصبحمدرسهپناهمی

کهبود.سارابدوناینهایشانرفتهبودند.حیاطمدرسهدرسکوتیمحضفرورفتهکالس

وقتیبهسالنرسیدصدای .مبهسمتکالسشرفتبایستدونفسیتازهکند،مستقی

هایتدریسبودند.عـ*ـرقرسیدکهمشغولهایاطرافبهگوشمیمعلمانازکالس

چادرشرابیرونکشید.دختراناشرامرتبکرد،پشتلبشراپاککردهومقنعه

موزانباچادرلیالکهکمترازدیگردانشآروستایاسعدآبادهمهچادریبودند،غیراز

کهمعلمزبانراهیکالسدرسشد.ترسازاینظاهرمیشد.سارانفسعمیقیکشیدو

کوشوفعالوامابهشدتسختگیر،درکالسسختانگلیسی،خانمخدمتیکهزن

یخوبیپیداکندوبهاوتحویلدهد.زیراایایستادتابهانهلحظهحاضرباشد.دمدربرای

ساراداد.امالیالوهانمرهمیکردوبهندرتبهآنهاکممیانضباطبچهنمرهاواز

بااندکیترسوشانبهترازسایرینبود.ساراهایاوبودند،چونزبانانگلیسیسوگلی

بود،کسیدررابهرویشمثلهمیشهمودبانهدرزد.کالسکهدرسکوتیمحضفرورفته

سمانهپشتمیزمعلمنشستهبود. .چرخاندوآنرابازکردراگیرهبازنکرد.اودست

آوردوهمیشهزنگهارادرمیخوانندهدختریچاقوپرحرفکههمیشهسرکالسادای

هاراساکتکردهبودتازیرآوازاکنونهمبچهتفریحکهمیشدزیرآوازمیزدوگویا

 .تفاوتواردکالسشدبیبزند.سارابادیدناو

سمانهکهکردندوکسیمتوجهحضوراونشد،غیرازهایشبهآرامیپچپچمیهمکالسی

دانستاوامروزمیکرد.ساراچونایدردستداشتوآنرابادقتتماممطالعهمیبرگه

اینکرد.چونکارهمیشگیشتوجهایجورکردههست،بهاوهایتازههمبرایشانترانه

رسیدکهدرآیندهنزدیکتصورنفرمیهایشکمترازبیستهمکالسیبود.تعدادمی

مردمروستایاسعدآبادچندانتمایلینداشتندکههاهمبرسند؛زیرارفتکمترازاینمی

کنندوهیچدختراسعدآبادیپایشتاکنونبهدانشگاههایشانتحصیلدخترخانم
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ترلیال،بهاسمنرگسدیپلمداشت.اواولیندخترروستایبزرگنرسیدهبودوفقطخواهر

بودکهدیپلمشراگرفتهبودوباگرفتندیپلمشدرروستاحسابیمعروفشد؛اسعدآباد

باشندکهبرایاولیندختراناسعدآبادامالیالازدوستانشساراوفاطمهقولگرفتکه

تحصیلدهد،بههمینیخواستادامهتحصیلبهشهرستانبروندوساراکهخیلیدلشمی

باشندکهفوقلیسانسبگیرند.خاطربافاطمهولیالپیمانبستکهاولیندخترانروستا

درکتابیکهمطالعهگذاشت.لیالکهسختسارابهآرامیکیفوچادرشرارویصندلیش

 .کردغرقشدهبودمی

جوابسالماوکند.ساراحالیبهاوسالممیشودوباخوشدرهمینلحظهمتوجهسارامی

لیالهمگاهمثل .نشینددهدوسپسرویصندلیخودکهبغلدستاوهست،میرامی

هستهادیدنیلحظهآنکند.درپریدوشروعبهخواندنمیسمانهباالیمیزمعلممی

دختریباصورتیباریک،چشمانیتیرهکنند.اوهاباشوقاوراهمراهیمییبچههمه

ورزیدند.مدرسهبهشتیبهزیباییاوحسادتمیهایرنگوجذاببودکههمهدخترخانم

عیبونقضیهمداشتونزدمعلمانهمبلکهصورتیبیزیرااونهتنهاباهوشبود،

بود.بهقولخانمقیصریهایشیمی،فیزیکوهندسهمیدرسیوببودهوشیفتهمحب

شود.لیالیبهشتیپیدانمیایهستکهنظیرشدرمدرسهاعجوبهمعلمدرسشیمی،او

هایفیزیکرابهخوبییادگرفتهبود؛اماوارددبیرستانشود،اکثرفرمولکهقبلازاین

انگلیسیزیرنمخلیلی،معلمزبانعربی،عصبانیمیشد،بهزبانهرازگاهیکهازدستخا

چندانخوبنیستهیچگفت.خانمخلیلیکهزبانانگلیسیشلـ*ـببهاوبدبیراهمی

کرد.بهخدمتی،اوراهتنبیهمیخانمفهمدوبرعکسهروقتمعلمزبانانگلیسینمی

گفتکهاوهممثلخانمعربیبهاوبدبیراهمیآمد،بهزبانکهدیربهمدرسهمیخاطراین

.دادواکنشیازخودنشاننمیفهمیدوهیچخلیلیچیزینمی
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دربودکهزودجوشمیزدوالبتهنزدهرکسیمحبوببود،چهدرکلاودختریمی

بود؛امامدرسهچهدراسعدآبادچوناودرحینحالزیادیمهربانودوستداشتنی

بنددوآنکتابرامییرخساراوبودند.لیالبهآرامیهایروستایاسعدآبادشیفتهپسر

 .کندرابهسارامعرفیمی

 .سارا!شناختعالمکتابیکهدنبالشبودیم -

زندکههنوزقلبشدرجایشایبهاومیبارد،سپسسقلمهحالیازرخسارشمیخوش

 :دهدتپدوادامهمیمی

 !دهم.بخونبدهبهفاطیخونمشبهتمیمی -

دخترمعلمزبانشیمیفاطمهکهباناخوشیپشتسرشانبابغلدستشسحرقیصری

تربدداد،چیزینگفت.حالشروزبهروزهایآندوگوشمینشستهبودوبهحرف

زندونگاهسارامییخبرازعلتآن!فاطمهدستشرابررویشانهمیشد.ساراولیالبی

اوگرداندبهبهطرفاوبرمیکهرویشراکشد.سارابهمحضاینسارارابهسمتخودمی

شود؛اماچونیدوستشمیکردهیچشمانپفدهدودرهمینلحظهمتوجهسالممی

بزند،علتشرانپرسید.اوبادرماندگیازهایشحرفینبودکهازنگرانیفاطمهدختر

 :پرسیدسارامی

 تمرینریاضیروحلکردی؟ -

 :دهدسارابهآهستگیجوابمی

 آره.چطورمگه؟ -

 بردرکهدستشراداخلکیفشمیطوفاطمههمان

 :گویدتاکتابریاضیشرابیرونبکشد،می

 تونمیهنگاهبهشبندازم؟نتونستمحلشکنمحالمزیادخوبنبودمی -

اینگاهسارالحظهسارابانارضایتیکتابریاضیشراازکیفشدرآوردوبهاوداد.برای

گرفت.گویادردیسرتاسرمیآنراگازخوردکهمدامبهلـ*ـبپایینیفاطمهمی
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کند.فاطمهرمقساختهکهآرزویمرگمیبیقدراوراوجودشرافراگرفتهباشدوآن

ایرنگبود؛امازیباییاوبهپایلیالوچشمانیقهوهدختریباصورتیباریک،موهایتیره

هاازهماناولرفت.آنشمارمیآموزممتازکالسبهساراولیالدانشرسید.بعدازنمی

باهایشدبستانباهمدوستشدهبودند،ولیفاطمهچندانتمایلینداشتکهدرغم

 لبانعیبونقضیداشتورغمساراصورتیصافوبیدیگرانشریکشود.اوعلی

رازوکمتاشزیباییاورادوچندانکردهبودند.اینروزهازیادحالشخوبنبودبرجسته

کردندواینمسخرهمیهااورابهخاطرنامزدیبانادرآقاسابقحرفمیزد.بیشتربچه

خودکشیبهسرشزند؛امابامسئلهبهقدریافسردشکردهبودکهگاهموجبمیشدفکر

هایشراشدهحرفهمکالسیکندبهخاطرپدرشهمکهاینوجودهمیشهسعیمی

بودند،بهغیرازسحرقیصری،سمانههایشنامزدکردهسینادیدهبگیرد.اکثرهمکال

هانیهخطیوساراآذری،تنهاعضوکالسبودندزاده،سیدی،لیالشهریاری،شیرینبهشتی

تمایلیهمبهازدواجنداشتند.البتهسمانهسیدیوشیرینکهنامزدنکردهبودندوچندان

شترنامزدیراهرچهزودتربهدستکنندوخواستانگهمدلشانمیزاده،خیلیبهشتی

شودازاوهایشانپزبدهند.سمانهبهعلتچاقیکسیحاضرنمیکالسیجلویهم

آمدههایشانبااصرارپدرشبهخواستگاریشخواستگاریکند.پارسالکهیکیازفامیل

اینکهآقاحالیهمهراخبرکرده،باشکستمواجهشد.بهمحضبودوسمانهباخوش

دیگربازنگشتند.اینداماداورادیدنپسندیدودستپدرومادرشراگرفترفتندو

رفتهماهزیرآوازنمیزد؛امارفتهبودکهسرکالستاچندسمانهرابهقدریناراحتکرده

یسپرد.هانیهخطی،بلندقدتریندخترمدرسهآناتفاقناگواررابهدستفراموشی

یچندانبدینداشت.اومعموالًهرماهبااینحالچهرهتیبودواماالغرمردنی!بابهش

هایشبهقدریبدکالسظاهرمیشد.درسشچندانخوبنبودنمرهمانتوهایجدیدسر

معلمانازدستاوکالفهشدند.بااینحالآرزوداشتریاضیدانبزرگیهستندکههمه
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ساختند.آرزویشکمکمخندیدندواوراناامیدمیهابهآرزویشمیاکثربچهشودکه

!یدروسشبدتربودداشتمحومیشد؛زیرادرسریاضیشازهمه

همیشهایداشتوصورتاسبمانندیکههایش،دماغکشیدههانیهبرخالفهمکالسی

درستمثل .تربهنظربرسدموهایشرابهیکطرفشانهمیزدواینباعثمیشدجذاب

داد؛امااشجانمیمقنعههارادرونگذاشتموهایجلوییشخودنماییکنند.آنلیال،می

 .کردهاچادرسرمیمثلاکثربچه

مکیشبهگمانساراعلتنداشتننامزداوهماندماغکشیدهوقددیالقوصورتکک

پدراو !پوشچرادنبود؛اماخوشهست؛زیراازنظرسارااوزیادزیباودلپسن

کهنزدپدراوترینمردروستابود،کارشقاچاقموادمخدرهست.پسرعمویشثروتمند

مدرسهپیچیدکههانیهبهپسرایدرآنزماندرگیرواعدامشد.شایعهکرددستکارمی

ماهتمامشنید،ازهوشرفت.تایکعمویشدلبستهبودووقتیخبراعداماورا

هماسماوراباحنایاخودکارباظرافتتماماشدرمدرسهپیدانشد،حتیهنوزسروکله

یگشت.بهگفتهشدهوچشمانریزشاشکآلودمینوشتوبهآنخیررویدستشمی

برادرزادشازقاچاقموادمخدردستکشیدهاست.ساراها،پدرشبعدازاعدامبعضی

هایشپولتوجیبیکرد؛زیرااوبیشترازسایرهمکالسیمیحسودیهمیشهبههانیه

کرد.درحالیکهخودشدریکماهیاسهماههرازرابیهودهخرجمیهاگرفتوآنمی

 تومنبیشترآنهمبهزورازمادرشگاهیدو

اهرخوکردکهنازلیاشجمعمیهایموردعالقههارابرایخریدکتابگرفتوآنمی

داشت.دربرمیهایشراپیداکردهبودوهمیشهدورازچشمساراکوچکشجایپول

یکوچکیبازکردندکهبهخانهاینبود،همیناواخرکتاباسعدآبادتاپارسالکتابخانه

شود؛امافرقیبهحالآنپیدانمیگفتهمردمروستاسیصدوشصتتاکتاببیشتردر

جاسردادندتابهآنهانمیایناجازهرابهآناسعدآبادنداشت.چونخواندخترانکتاب
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زنند،بههمینخاطرکسیبهدخترشاجازهجاپرسهمیدرآنبزنند؛زیرابیشترمردان

خانهبگذارد.اینسارارابهقدریآزردهکردهبود،چونرادرکتابدادکهپایشنمی

مثلشت.لیالدوبارهغرقمطالعهشد.اوهمبهتازگیدرستهادازیادیبهکتابیعالقه

پدرشدریافتیتولدازطرفساراواردشانزدهسالگیشدهوآنکتابرابهعنوانهدیه

ازاوهدیهبگیرد؛اماکردهبود.زیادیمنتظرروزتولدشماندهتاکتابشناختعالمرا

تولدکههیچ،حتیاحدییبرایشجشنهاییکهگذشتند،کسسارادرتماماینسال

کههرازگاهیهمفراموشتولدشراهمبهاوتبریکنگفتهبود.غیرازدوستانش

 !داد،نهتاحدفقرونداریآزارنمیکردند،بهاوتبریکبگویند.امااینسارارامی

کردندوآخرباهیجانپچپچمی" ستایش"شانیفیلمموردعالقهاعضاءکالسدرباره

 .زدندداستانراحدسمی

هایجمعهاگرروزیآذریتلویزیونیدرکارنبود؛اماساراهرازگاهیدرمنزلخانواده

راهیمنزلشهریاریدادبههمراهخواهرکوچکشبرایتماشایآنمادرشاجازهمی

زدشبرایاوخریدهخانمکهنامنرگسجابیشتربههمراهلیالباموبایلشدندودرآنمی

پردوباصدایکلفتشازهنگامباالیمیزمعلممیزدند.سمانهدرهمینبود،سروکلهمی

هاکهدنبالسرگرمیهستند،بهسکوترارعایتکنند.بچهخواهدتاهایشمیکالسیهم

یرود.هانیهبادستاندرازشسعدهند.دوبارهکالسدرسکوتیفرومیمیاشگوشگفته

کارراخواستاینگرفتسمانهبهزورازاومیکندرویمیزضرببگیردکهاگرنمیمی

کهنهدروسطسقفبرایشانجامدهد.کالسزیادیگرموفاقدکولربود.تنهایکپنکه

وهرازگاهیباعثترسدادکردندصدایعجیبیمیآویزانبودکهوقتیآنراروشنمی

محسنزادهشروعبهتدریسیکبارسرکالسفیزیککهخانمدانشآموزانمیشد.

هایآموزانباوحشتوفریادیکالسباصدایمهیبیسوختودانشکردهبود.پنکه

بردندتایکساعتهیچکسجراتنکردگوشخراشازکالسگریختندوبهسالنپناه

دوستانهمسرشتلفنکردوازمدیربهیکیازپایشرادرکالسبگذارد.سرانجامخانم
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ببرد.بدترازاین،یکروزازهمانهفتهسردرساوخواستکهآنرابهتعمیرگاه

فردوسمعلمزبانادبیاتکهچندسالیدرروستایاسعدآبادادبیاتکمماندهبودخانم

.رازیرکنندمشغولتدریسبود

زیادیازکوشکه،معلمیزیباوسختیبهشتیبودتریندبیرمدرسهاوکمسنوسال

کالسپرسهیترسید.چندروزپیشکهسوسکیکنارسطلزبالههامیسوسکوموش

 .گرفتمیزد،بادیدنآنچشمانشگردشدهوبهسختیجلوجیغزدنخودرا

خانمهایمتناوبساختوکههانیهکارآنراباضربهامارنگبهصورتنداشتتااین

نادیدهگرفت؛اماروزوسصمیمانهوازتهقلبازاوتشکرکردوآنروزتنبیهاورافرد

هیجانزیرآواززد.صدایشدرکالسبعدشدوبرابرازسابقاوراتنبیهکرد.سمانهبا

کالساصابتکرد.صدایشچندانبدنبود،امایهایآهنیوکهنهپیچیدوبهدروپنجره

بارترانهزیباییهرازگاهیخودشزیرآوازمیزد.سمانهاینپسندیدولیالصدایاورانمی

دانستندهامیگفت.همهبچههاوگیاهانسخنمیآمادهکردهبودکهازگلهابرایآن

کردوحرفمیلهمیشهخودنماییشراهامتعلقبهخودشنیستند؛اماسمانهمثاینترانه

یباورتفاوتیبهنشانهبیهاهمباگفتخودشآنرانوشتههست.بچهخودرامیزدومی

شوند.بهقولمریمعلیزادهکوتاههایشراحتکلدادندتاازشهرکلسرتکانمی

شگذاشت،دادههستنبایدسربهسرترینعضوکالس،سمانهکلهگنجشکقورتقد

مدیردرسالنپرسهمیزدکهباشنیدنصدای.درهمینهنگامخانمفایدههستزیرابی

هارهسپارشدتامچسمانهرابگیرد؛زیرااوخبرآنسمانهباعصبانیتبهسمتکالس

زند.اماهرگزنتوانستمچاورابگیرد،کالسنیستند،زیرآوازمیداشتوقتیمعلمانسر

شنید،ازهایخانممدیررامیهایتیزیداشتوهروقتصدایقدمگوشانهچونسم

درکرد،شروعبهاداءپریدومثللیالکهدرهمچینوضعیتیگیرمیمیزپایینمیروی

هایشدرهمکاسیکرددانششراباآوردنکردهودرستمثلشاگردهایممتازسعیمی
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بارمچاورابگیرد.امااینهرگزخانممدیرنتوانستهمیانبگذارد،بههمینخاطربودکه

لحظهبهدرکالسنزدیکمیشد.آیاسمانهغرقدرخواندنبودوخانممدیرلحظهبه

ترازشانسدانست؛ولیسمانهخوشخدامیتوانستاینبارمچاورابگیردیاخیر؟می

کمبهخوابشتهبودوکمرارویمیزگذاهااست!سحرقیصریکهسرشاینحرف

هایموردنشستوفیلمهایشبمیهایشتانیمهکالسیرفت؛زیرااوهممثلهممی

کرد.اودخترباهوشیبود؛ولیچندانتمایلیبهدرسخواندنمیاشراتماشاعالقه

دادوبدترازاینقرآنشمفتضحبودودبیرهایشاهمیتمیبهدرسنداشتوکمتر

کردوازدستاوناراضیبود.هرازگاهیاوراازکالسبهبیرونپرتمیهمیشهقرآن

بازهمکردکهیکفرصتدیگربهاوبدهد؛امااوبعدخانمقیصریازمعلمخواهشمی

سرکالسایبودووقتیمادرشدرسقرآنشخوبنمیشد.درشیمیمثللیالاعجوبه

تماموکمالگرفتودیسرتاسروجودشرافرامیآمدتادرسراشروعکند،شامی

 .بودمندکرد.زیرااوفقطبهشیمیعالقهذهنشرامتمرکزدرسمی

خانمهایزبانعربیویهمچندانخوبنبود؛اماانگلیسیشچرا.سحروقتیصدایقدم

سمانهمثلمدیررادرمیانآنشلوغیخفیفشنیدبهنجاتسمانهشتافتانگاراوهم

لیالکتابشراهایتیزیداشت.مشتمحکمیبهمیزکوبیدهمهساکتشدندوحتیگوش

تندوتندخانممدیرهایبستونگاهیبهاوانداخت.دیگرهمهصداینزدیکشدنقدم

ایراکهدرآنمیزپایینآمد.برگهپاچگیوبهسختیازرویشنیدند.سمانهبادسترامی

سمتساراپرتابکردکهاوهممثلسایرینکندوبهوشتهبودمچالهمیترانهران

هایشانراهابهسرعتکتابیبچهدرآورد.همهکوشیدتاکتابزبانراازکیفشمی

کهبندبود،آخریننفرشد.بهمحضایندستشبیرونکشیدندوچونفاطمه

کردوبهزبانانگلیسیکهچندانسمانهنمایشراشروعیدرتکانخورد،گیرهدست

 :هاگفتبهبچهزبانشخوبنبودخطاب
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".Guys,open your ears and repeat " 

.هابازوبامنتکرارکنیدهاگوشبچه -

هاسختیجلوخندشرابگیرد؛امابقیهبچههارابالکنتگفتوباعثشدلیالبههمهاین

کردکندوجوریرفتارمیباظرافتنقشبازیمیانهمتوجهلکنتاونشدهبودند.سم

 .بیندیدربهتماشایاوایستادبود،نمیآستانهگوییخانممدیرراکهدر

 :اش،بالبخندیروبهخانممدیرکردوگفتبعدازتمامکردنجمله

 !سالمخانومرحیمی،منواقعاًمتوجهاومدنتوننشدم.منروببخشید -

 :میچیزیدرجوابنگفتوبعدازمکثی،بهسردیخطاببهسمانهگفتخانمرحی

 .بروسرجاتبشین -

باهیچحرفیشانهباالانداختوبهطرفصندلیشحرکتکرد.خانمرحیمیسمانهبی

چشمدوختهفریبشبهاوآمیزودلآزردگیچشمانشبهسمتلیالکهبالبخندیجنون

 .چرخندبود،می

درسکنی،سعیکنچندفصلیروکهخانمخدمتیشماامروزباهاشونتمرینمیلیال -

 .هافقطبلدنخودنماییکننکهبغضیبکنید.مثلایندادنرویهمرور

نشستهبوداینرادرحالیکهنگاهسنگینشرابهطرفسمانهکهآخرکالسکنارهانیه

کشانبهخورد،خمیازهکردووقتیزنگزدوازکالسبیرونرفت.لیالکالسرااداره

 .سمتجایگاهشرهسپارشد

زنگهابهمحضخوردنسمانهمثلهمیشهرویمیزضربگرفتوزیرآواززد.اکثربچه

آلودبهبیرونشتافتندواینفقطسحرقیصریبودکهسرجایشباچشمانیخواب

رفت،همراهمیبارهبهخوابکمدوطورکهسرشرارویمیزگذاشتهبودوکمهمان

نشستوروبهساراکردکهیمیزسمانه،لیال،فاطمهوسارادرکالسماندند.لیاللبه

 :داد،پرسیدکتابشرادرونکیفشقرارمی

 ازشیماخانمچهخبر؟ -
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روستاشیماخواهربزرگسارااستکهتازهبهبیستسالگیرسیدهودیگربهچشممردم

است.اسمشترشیدهبود؛اماایناواخرخواستگاریبرایشپیداشدهکهطرفمعتاد

داشت،لیکنزنشهایدورحلیمهخانمبود.سابقاًیکزنحمیدرضابود.یکیازفامیل

آستینباالبزند.حلیمهخانموباردیگرواوقصدداشتیکمتاسفانهسرزایمانفوتشد

شیماراراضیکنند،بهحمیدرضاجوابمثبتکوشیدندتاعمویسارا،یعنیآقامرتضیمی

داد.حلیمهایسنداشتوهمیشهبویسیگارمیخوردهدهد.اینآقادامادچهلسالو

گذشت.بااینهامیهایشسالپدربچهدادهبود،ازدرگذشتخانمهمسرشراازدست

غرغروخرجخانوادهرابر کردوعمومرتضیلباسمشکیبهتنمیوجوداوهمیشه

هرچهزودترشوهردهدتایکنونخواستشیماخانمراعهدهداشت،بههمینخاطرمی

توصیادبودکهدریکشبطوفانیرفخورکمترشود!برادرش،همسرحلیمهخانم،

 .دیگرهرگزبازنگشت

 .گذشتحدودهشتیادهسالیازآناتفاقناگوارمی

سارابهقدری .اکثرمردماسعدآبادصیاد،دامداروکشاورزبودندوسوادچندانینداشتند

راشکنجهکند؛امااوازعمویشتنفرداشتکهحاضربودتمامدارییشرابدهدتاعمویش

بودرویشدفترهایشروبهاتماممیهایسالبودودترازاین،وسطهیچدارایینداشت!ب

برایاوچنددفترتدارکببیند.زیراعمویشهرنمیشدبهلیالبگویدتاازپدرشبخواهد

هایقدرازدستدخترخانمگردنیبهاومیزد.آقامرتضیآنپسازگاهیسراینموضوع

هارازندهبهگورکند؛اماازحرفخواست،آنمیتنفرداشتوحاالدلشحلیمهخانم

دید،داد.هروقتخواهرکوچکسارانازلیرامیهارامیترسیدوخرجآنمیمردم

مثلآقاخواباند.ویهمگرفتویکسیلیمحکمزیرگوشاومیدلیلازاوایرادمیبی

آبشانتوییکجویرازندهبودحمیدرضامعتادبود.زمانیکهبرادرشحمیدآقا،پدرسا

خانمهمیشهطور!حلیمههمینهایشانهمرفتوهمیشهباهمدعواداشتند.حتیخانمنمی

کردالبتهزریخاتوناولخودششروعمی .خاتونهمسرآقامرتضی،دعواداشتبازری
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ربود،زیراهمیشهکرد.ساراازرفتاراوزیادیشرمسامیواوبهناچارتنهاازخوددفاع

کشیدوکارهمیشگیشاینبودکهپشتدرمردمگوشسرکمیدلیلدرهرچیزیبی

کرد.حتیبهآنزیادیزنحسودیبودوبههمهکسحسادتمیایستدوبدترازبی

هاهمزیادیباهمخوبنبودند،هایآندارایینداشت.دخترخانمحلیمهخانمکههیچ

یآقاکرد.فریبافرزندبزرگخانوادهدازدستفریباخانمفرارمیبایشیماهمیشه

قبلازشرفتهبود؛امایشوهرمرتضیبودکهیکسالیمیشدازدواجکردهوبهخانه

اورادستکشیدوهاساکنبود،همیشهسرشیماعربدهمیازدواجکهدرهمسایگیآن

زندووقتیمادرشسرمیینوزهمکهبهخانهکرد.گاههجوییمیانداختویاعیبمی

بینمهنوزکسیپیدانشدهکهتورومیترشیده"زندبیند،خطاببهاودادمیشیمارامی

 "!بگیره

داد،میپزحالبودوجلویحلیمهخانمهمیشهکهشوهرکردهبودزیادیخوشاوازاین 

مثلاوراهیهایشناستکهدخترخانمکردآرزویقلبیزنعمویشایچونفکرمی

 .دهداندازدوجوابشرامیمیحوصلگیوناراحتینگاهیبهلیالبختشوند.سارابابیخانه

میگنکشنواینیست،شیمامخالفتکرده،عموومامانهمیشهسرشدادمیخبرتازه -

کنیم؛ولیاونمیاتیمهیادواگهبلهرونگیقیمهقبهترازآقاحمیدرضاگیرتنمی

حمیدرضااومدخونمون،مامانهابدهکارنیست.همینچندروزپیشگوششبهاینحرف

فنجانچایآورد؛ولیپاشیدروازشخواستیهفنجانچایبراشبیاره!شیمایه

 .مامانبهشزدصورتش.حمیدرضاهمباگستاخییهسیلیجلوی

هاآندادندوسمانهباکنجکاویبهجمعشانگوشمیهایحالکهفاطمهوسحربهحرف

 :ملحقمیشدوصدایشرادرگلوخفهکردهبود.لیالباناراحتیپرسید

 مگهداغبود؟ -

 :گویدسمانهبالفاصلهمی
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 طورنیست؟مطمئنمکهسوخت!فاطیاین -

اوبهحرفایفاطمهکهتمرینریاضیشراحلکردهبود،بهساراچشمدوختهوتوجه

تمایلینداشتازنکرد.همهمنتظربودندتااینحرفراازدهانسارابشوندکهچندان

کردهبود،لـ*ـببهسخنبازمشکالتخانوادگیشبگوید،بااینحالچونلیالازاوسوال

 .کرد

حسابرضاهمهچیروبهعموگفت.اونهمشبنهچایزیادداغنبود،ولیحمید -

 !رورسید.شیمابهگستاخیتوئهلیال،آدمبشونیسترمخواه

 :گویدآوردومیلیاللبخندتلخیبهلـ*ـبمی

 !خوبه!نبایدزیربارازدواجاجباریبره -

فرستمباعموتونحرفبزنهتاازاینازطرفمنبهشبگواگهبخواهدپدرمرومی

 .تصمیمصرفنظرشکنه

لیالفرزندهیارروستایاسعدآبادبود،اوبهغیرازنرگسوپدرلیالمحسنشهریارید

اوفرزندکوچکداشت؛زیرادیگرینداشتولیالراحتیازنرگسهمبیشتردوستمی

حتیبهلیالقولدادهبود .کوشیدآبدردلدخترشتکاننخوردخانوادهبودوهمیشهمی

شهریاریرویحرفدخترشحرفایکهاورابرایتحصیلبهشهرستانبفرستد.آق

بودازپدرشخواست،خرجتحصیلشرادانستکهاینلیالنمیزدوسارااینراخوبمی

هدیهبخردویابهاوپولتوجیبیبدهد،چونبهعهدهبگیردوهرازگاهیبراینازلی

داد؛زیرادستوبالشزیادیخالیبود.توجیبینمیحلیمهخانمحتیبهنازلیهمپول

 :گویددهد،لیالباآهیمیمثبتمیساراباتکانسرجواب

 !روزشنبهمراسمعروسینرگسبرگزارمیشه -

 .کندروبهفاطمهوسارامی

 میایندیگه؟ -

 .اندازدکهبهصندلیشلمدادهاستساراباآزردگینگاهکوتاهیبهفاطمهمی
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 !اگهمادراموناجازهبدنچراکهنه -

 :افزایدشودومیفاطمهبرایاولینبارواردبحثمی

 !کههرگزماجازهنمیدن -

 :دهدتوجهجوابمیلیالبی

 .خواهمحسابیکیفکنیمدوستان،ششصبحمیامبسپارشبهخودم،میامدنبالتون.می -

 .نزنهامروزمبایدباخانممدیرصبحتکنمتاغیبت

بهپااشسررفتهبودازکالسبیرونرفت.درسالنچههیاهوییسمانهکهدیگرحوصله

بهآرامیدوبارهبهیافتبودوسحرباآنسروصداهاییکهازسالنبهداخلکالسراهمی

کرد،چشمانشبهمیتریبهکالسنفوذرفتوهروقتصدایگوشخراشیخوابمی

 .زوبستهمیشدطورناگهانیبا

بستوسوخت،بهسمتدرکالسکهنیمهبازبودرفتوآنرالیالکهدلشبرایاومی

بهسقفایمتفکروناراحتسرشانباچهرهبعدازآنسرجایشنشست.فاطمهپشت

 .کالسچشمدوخت

رادستشهیچکدامشانحوصلهنداشتنکهزنگتفریحرادرحیاطمدرسهبگذرانند.لیال

 .درازکردداخلکیفشفروبردوچنددفترصدبرگبیرونکشیدوبهسمتسارا

بگیردفتراتدیگهدارنتموممیشن،خودتکهچیزینمیگیمجبورمیواشکیکیفترو -

 .بگردم

توجیبیدهد.لیالهمدیگرزیادپولگیردودرکیفشجامیهارامیسارامعذبانهآن

جمعآورینوضعمالیشخوبنبودوازهمیناالنبهفکرگرفت.پدرشچندانمی

باخبربود،بههمینجهیزیهلیالاست.حالشهریهدانشگاهبماندودخترشازاینموضوع

کرد.زیراشرایطراردمیآنداد،مودبانهخاطرهروقتپدرشپولتوجیبیشرابهاومی

.کندخانوادشرادرکمی
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درماندگیباردیگربهکالسآمدند.بهمحضهاباخوردوبچهودمیزنگکالسخیلیز

نشستند،معلمفردوسباهمانلبخندمالیمکهبرکههمهدانشآموزانسرجایشاناین

هایادبیاتهاکتابهاسالمکرد.بچهواردکالسشدوبهآنلبانباریکشنقشبستهبود

داشتند،چوناومدرسهمعلمفردوسرادوستمیکشیدند.معموالًهمهخودرابیرون

صمیمیودوستداشتنیبود.معلمفردوسدخترخانممجردیبودکهخرجزیادی

هاسرمیزد.اوبهمحضواردشدنآوردوهمیشهروزهایتعطیلبهآنرادرمیخانوادش

 :هاگفتکالس،خطاببهبچه

 ؟گرمتوننیست؟چراپنکهروروشننکردین -

 .بهسمتکلیدپنکهرفتوآنراروشنکرد

خودهارابهسمتینگاهپنکهدوبارهصدایتقتقدهشتناکشراشروعکردوهمه

نداشتند.معلمهاکهترسیدهبودند،دوبارهرویسرشانخرابشود،دلدردلکشید.بچه

نکهزیادازاوفاصلهکلیدپزادهکههاآگاهشد،بهمریمعلیفردوسکهازنگرانیبچه

کالسرابازکردتابادیبهسرونداشت،خواستآنراخاموشکندوبعدتکپنجره

مالید،همسحرقیصریکهچشمانشرامیصورتشانبخوردکهعـ*ـرقکردهبودند.از

 .هایشگوشکنندهمکالسیخواستدرسشانزدهمرابخواندتا

بهدرکالسخوردوخانممدیرسپسواردکالسهایمتناوبیچیزینگذشتکهضربه

شد.شد.بههمراهاوپیرزنیکهعصاییدردستداشت.کالسیکبارهدرسکوتغرق

 .خانمرحیمیروبهمعلمفردوسکرد

 .ببخشیدکهمزاحمشدم -

پیرزنوبعدسمانهراصدازد.سمانهکهآخرکالسنشستهبودسرجایشایستادهمهآن

 شناختند،اومادربزرگسمانهبودکهسمانههربارکهغیبتیرام

گفتمادربزرگشناخوشاستوهمینچندهفتهپیشگفتهبودفوتکردهکردمیمی

کسی .آمداستوهمیشهخانممدیرراگولمیزد.یکجورهاییازاینکارخوششمی
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هابهکرد.بچهمیشیدوغرغرککرداورالوبدهد؛زیراسرشانعربدهمیهمجراتنمی

گونهبودند.هرهایشهماینهمکالسی همینخاطرکاریبهکاراونداشتند.البتهاکثر

زادهبوداینبارمریمعلیتنهاسمانهنبود.اولینکرد،اینکسیبایدیکبهانهجورمی

رازدستشپرید.اووقتییکماهتمامغیبتکردهبود،مدیحرفازدهانشبیرون

راپرسید.ناخواستهازدهانشبیرونپریدوگفتمادربزرگشبهعصبانیشدوعلتش

سوختودرسرابهکلیفراموشکردهاستودراینمدتدرغماومیدیارباقیرفته

خانممدیرباتاسفسرشرانوازشکردوازغیبتاوگذشت.ناگفتهنماندهبود.سپس

چوندرروستادیرازعلیزادهنخواستکهباوالدینشبهمدرسهبیاید،کهچراخانمماین

دادندوحتیهرازاهمیتنمیهایشانهازیادبهتحصیلدخترخانماسعدآباداکثرخانواده

هایشانتاکردکهبگذارنددخترخانممیگاهیخانممدیرخانهبهخانهدرمیزدواصرار

گذاشتندتاابتداییتحصیلکنند،هامیخانوادهناکثردبیرستاندرسبخوانند،چو

خوندنونوشتنکافیهست.ازآنپسهمهیادگرفتندوگفتندبراییکدختردرحدمی

هایشراوخانممدیراوراراهیکشتیافامیلخانوادشرامیهرکسییکیازاعضای

بردند؛اماچقدرازاینکارلذتمیهاهمگرفت.آنغیبتشرانادیدهمیکردوکالسمی

کههرروزگونهنبودندبهغیرازسمانه،هانیهوچندتایدیگریدانشآموزاناینهمه

 .رفتندکردندودرمیوقتیامتحانداشتندغیبتمی

هابود.وقتیحرفترازاینباهوشمعلمانازدستشانکالفهشدهبودند؛اماخانمفردوس

کردندوروزدیگرباغیبتمیگیردودانشآموزانترسوآنروزرداامتحانمیگفتفمی

گوششانگذشتهباشد.همینکهواردشدند.گویاخطریازبیخحالیحاضرمیخوش

کشد،هارامیهایامتحانانتظارآنبرگهدیدندکهخانمفردوسباشدندومیکالسمی

قاههابهشوخیچشمکیمیزدوقاهآنفردوسازواکنششدند.معلمرمقمیدرجابی

گذرد.توانستندبفهمندکهدرسرمعلمفردوسچهمیهانمیآنخندید.هیچیکازمی



 

 

 
20 

 A.R.S|رمان فرزند روستا

یبهشتیچیزعجیبوغریبینبود؛امااینموضوعمعلمانرامدرسهغیبتکردندر

 .بودنگرانکرده

هابهاینموضوعزیاداهمیتآندادند،وقتیهمبهوالدیندانشآموزانگزارشمی 

هایشانبهمدرسهبروندیانه!اکثرشاندختردادند.چندانبرایشانمهمنبودکهنمی

ماندند.یابتداییدرخانهمیادامهدهند.بعدازپایاندورهگذاشتندحتیتادبیرستاننمی

هایسارادرکالسسومابتداییپیشازپنجاهوششنفربود.آنهمدرهمکالسیتعداد

راپهنهارویزمینبساطشانشدندوحدودسیتنازبچهیککالسکهبهسختیجامی

هادرواکثرآنرفتهکمترشدندنشستند.امارفتهکردندودرمقابلتختهسیاهمیمی

 .همینسنکممادرشدهبودند

داشتندوبرخیهافرزنددوموسومرادرشکمدرپانزدهیاشانزدهسالگیوبعضییعنی

ماندهبود.مردمروستازیادبهدیگرنامزدکردهبودند.ازپنجاهوششنفرهجدهنفرباقی

زیرامعتقدبودندکهبایستیخیاطی،قالیدرسخواندنجماعتدختراعتقادینداشتند؛

گرمش،روستایروستایاسعدآبادباآنمردمانخونگیرند.خالصهبافوآشپزییادب

هابازهمکرد.اماباوجوداینجاسفرمیمسافرانزیادیبهآنزیباییبودوهرعیدنوروز

ویپرداختند.لیالزیادیازدستمردمروستایشعصبانیبود،هیجانبهزندگیمیشورو

هایقبلآدمگفتمردماسعدآبادمثلدادومیبروزمیهمیشههرازگاهیعصبانیتشرا

هایشراترغیبهمکالسیکوشیدتاگذرانندوفاقدشعورهستند.میازتاریخ،روزگارمی

اجازهتحصیلتادیپلمدادهشود؛اماگویاهاکندکهبهزورازوالدینشانبخواهندکهبهآن

دانستندکهاینخواندننداشتند،یاشایدممیدرسهاخودشانهمچندانتمایلیبهآن

 .کاربیهودهاست

باشندآمدندچهبرسدبهفکرتحصیلفرزندانشانزیراآنانازپسنانخشکشانبرنمی

روزگاردوستدانستند.اماچهمیشدکردگویاهایشانخوبمیکهاینرادخترخانم
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اعتیاد!خانممدیربعدازصدازدننیبافقروگونهبگذرد،باجهلوناداداشتبرآناناین

فهمیدهبودکهسمانهاینهمهمدتداشتبهسمانه،آهیازسرتاسفکشید،چوندیگر

خانممدیرازدستاوزیادیعصبانیبودودرتالشکنترلبارگفتواماایناودروغمی

 :گفتخود،خطاببهسمانه

 .گتاومدهدنبالتوسایلتوروجمعکنمادربزر -

راگذاردوچادرشکندوکتابشراداخلکیفشمیسمانهباهراسبهحرفاوگوشمی

اشدستنوهشودکهگویاعجلهدارد.پیرزنکند.بهسمتمادربزرگشرهسپارمیسرمی

کرد،خداحافظیکرد.میگیردوازخانممدیرومعلمفردوسکهداشتکمکمغرقرامی

 .غرهرفتکهبیرونبروند،خانممدیربهسمانهچشماینقبلاز

 .اومدیبیادفترباهاتکاردارم -

لرزیدباسرجوابمثبتدادوبههمراهمادربزرگشازسمانهکهازترسبهخودمی

 .کالسبیرونخزید

برایکندومیروند،خانممدیرباعصبانیتروبهفردوسهابیرونمیکهآنبهمحضاین

 :دهدمی اوکهازعصبانیتزیادازحداوتعجبکردهاست،توضیح

همینیهماه !یاد،میگهمادربزرگمفوتکرده!اَه!اَه!اَهشعورمدرسهنمییبیدختره -

 .تحویلدادپیشچندهفتهغیبتداشتعلتشروپرسیدم،همینجوابروبهم

 :گویدمعلمفردوسبهآرامیمی

 !یکیمادربزرگشبودهشایداون -

 .کندخانممدیرغرولندمی

خودماونیهمادربزرگبیشترنداره،آه!مادربزرگمادریشخیلیوقتهفوتکرده، -

شهرستانهاشدارنمیرنشخصاًدرمراسمخاکسپاریششرکتکردم.االنهمخانواده

هاشکلیعقبدرسازجابمونن.امسالمجبوریممردودشکنیم،ایقرارهاونیههفته

  .مونده
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رود.خانمفردوسروبهطورکهچهرشسراسرازخشماستازکالسبیرونمیهمان

تمامشدویدرسرابخواند.زنگادبیاتباظرافتخواهدادامهکندوازاومیسحرمی

لهرهشوند.اضطرابودیبعدبرایامتحانآمادههاخواستتاهفتهخانمفردوسازآن

بودکهخانمقیصریواردهایساعتدهبعضیازدانشآموزانرافراگرفت.نزدیکی

 :زادهگفتمریمعلیکالسشد.اوبهمحضواردشدنبهکالس،خطاببه

 !دخترچراپنکهروخاموشکردین؟گرمتوننیست؟روشنشکنتانمردینازگرما -

مهیبییکالسباصدایدرهمینلحظه،پنکهزادهباآزردگیآنراروشنکردمریمعلی

سحرومادرش!خانمهاباجیغدادبهسالنپناهبردند،بهغیرازباردیگرسوختوبچه

 .گردندهافریادکشیدکههرچهزودتربهکالسبازقیصریسربچه

حاصلدرسید.بویبآنروزاودچارسردردشدیدیشدهبودوزیادیخستهبهنظرمی 

چشمشانبهپنکهطورکههاهمانیقراضهکالسرابدبوکردهبود.بچهازسوختنپنکه

بودوبادمالیمیهرازبود،واردکالسشدندوسرجایشاننشستند.کالسزیادیگرم

کرد.نیمهاراخشکمیعـ*ـرقبچهآوردویکالسبهداخلهجوممیگاهیازپنجره

هایشانرابیرونکشیدند.خانمقیصریمعموالًمقنعههاازسرمجبوریساعتبعد،بچه

دادوخودشمدامباکتابشیمیکهدردستداشتبهخودهامیآنیاینکاررابهاجازه

یبهشتیخواندند،بدترینکالسمدرسهکالسیکهپایهدهمدرآندرسمی .بادمیزد

آمیزیگذشتوبعدازآنحتییکبارهمرنگسیسالیازساختاینمدرسهمی .بود

بهایدرحیاطجاگرفتهبود.یکینشدهاستکهششکالسداشتودوتوالتدرگوشه

 .کندهبودنداستفادهنبودودرشراازجاهاتعلقداشتکهمتاسفانهقابلابتدایی

بودودانشهاشیفتبعدازظهربودند،دیگرتازنگآخرچیزینماندهاینهفتهدبستانی

خوردند.ساعتیازدهومی آموزانابتداییبامانتوهایرنگارنگدرحیاطمدرسهبهچشم

انراجمعکردندوازکالسوسایلشنیمبودکهزنگآخرزدهشد،دانشآموزانباعجله
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بودند،بیرونزدند.لیالوساراآخرینکسانیهادمدرآنصفکشیدهاولیکهکالس

طورکهچادرشرادردستوگذاشتند.فاطمهدرحیاطهمانبودندکهبهحیاطمدرسهپا

شدند.هابود.دختراننوجوانکمکمازمدرسهخارجمیمنتظرآنکیفشرابرکولداشت

هابهسمتدراصلیمدرسهرهسپارشدند.پسرجوانیکهفاطمهدرمیانآنلیال،ساراو

جوان .کشیدشناختند،باماشینپرایدیدمدرمدرسهانتظارمادرشرامیاورامیهمه

خدمتیمعلمزبانایبودکهکاریبهکارکسینداشت.پسربزرگخانمزیباوخوشقیافه

دانشجویسالدومیودررشتهآمد.اودکهمعموالًهرروزبهدنبالمادرشمیانگلیسیبو

کوشیدتاسرحرفراباوهمیشهمیآمدکردوانگارازلیالخوششمیحقوقتحصیلمی

آگاهبود.اگرپسرهایروستاعاشقآنرخساراوبازکند.زیراازهوشوفراستلیال

 .هزیبایششدهبودند؛امااون

وقتیکه .بارلیالراازنزدیکدیدهبوداوعاشقزیرکیآندخترنوجوانشدهاستیک

کردهبود.حتیآناشدعوتمادرشلیالوچندتنازدانشآموزانرابرایکمکبهخانه

کشید.اسمشعلیبود،بیستوخواستسرحرفرابالیالبازکند؛اماخجالتروزهممی

علیآقاهمینکهلیالرادیدسرخ .تربودوششسالیازلیالبزرگدوسالسنداشت

 !بکندیانه؟کهبااوسالمعلیکیگشتهودرتردیداین

همراهبالخرهتصمیمشراگرفتوازماشینپیادهشدتابهسمتلیالودوستانشکهبه

اماازسر .شدآموزاندیگردرامتدادجادهخاکیدرحرکتبودند،رهسپاردانش

 :بدشانسیمادرشدرهمینهنگامسررسیدوازاوپرسید

 علیداریکجامیری؟ -

ایذهنشرابرایکلماتمناسبکاوید،امامادرشچونعجلهداشتعلیآقابرایلحظه

 :منتظرجوابنشدونگاهیبهپسرشانداختوگفت

 .سوارشوبریمبایدناهاردرستکنم -

داشتکهکرد.چهارفرزندهبرتدریسبایدازهمسروفرزندانشمراقبتمیزیرااوعالو
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 .هارابرایتحصیلپیشمادرشبهشهرستانفرستادهبودسهتاازآن

بهحرفعلیآقاازسرمجبوری،برایآخرینبارنگاهیبهلیالانداختوباناامیدی

مسیرشدورشدند.درطولمادرشگوشکرد.سوارماشینشدوکمکمازآنمحل

ایبهاوتوجهکهمادرشاینگاهشازلیالجنبنخورد.امامثلاینحتیبرایلحظه

چشمانشعشقبیدادایاوراببیند.درکهلحظهنداشت.دلشلکزدهبودبرایاین

کهفرداهماوراامیداینگشت.بهکردوخودشکمکمداشتازبیدادیآنآگاهمیمی

تلفمیشدوزیادیعجلهداشتکهبهخوشبود.فاطمهکمکمداشتازگرسنگیبینددل

آناطرافپرسهمیزدکالفهشدهبود.لیالوساراخانهبرسد،یاشایدمازدستآقانادرکه

شدهبودند؛اماچیزینداشتندکهبهاوبگویند.لیالبارهاوبارهاینگرانیاوهردومتوجه

اوراسرعقلبیاوردکهزندگیشرابهخاطردوستیپدرشباشیخمحمدنابوددسعیکر

ناراحتنخواهدهاواقعاًدوستهستندشیخمحمدازبهمخوردنایننامزدینکند.اگرآن

فاطمهرابههمراهلیالدیدهبود،ترسید.آقانادرهمینکهشد.امافاطمهانگارازچیزیمی

اتفاقیکهلیالبرسرشآوردهاستعصبانیبود.اوهنوزهمبابتآنناراحتشد؛زیرا

باهمعقدکنند.فاطمههمبهشرطیقبولکردکهبگذارندهاقراراستچندسالدیگرآن

بخواند.دیگربهانتهایجادهرسیدهبودندوفاطمهبایدازدوستانشجداتادیپلمدرسرا

.ترفاشمیوبهسمتخانهمیشد

دریارفتهتاباپدرشدردودلکند.اوهنوزهمبهبازگشتشامیدسارامعموالًبهلـ*ـب

 .گذشتکهدهسالیازآناتفاقمیداشتبااین

عمویلیالزیادیدوستداشتبالیالبهساحلبرود؛امابعدازغرقشدنداریوش،پسر

بهساحلبرود.خواستبود،دلشنمیبازیبچگیشانهاوهمکههمسنوسالخودآن

همهچیزدریکلحظه .کردرفت،سنگینیدرقلبشاحساسمیجامیهروقتکهبهآن

جاسپریهارادرآنساعترفتوهازیادیبهدریامیاتفاقافتاد.ساراکهآنموقع
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هرهفتهبهاسعدهاآخرباداریوشکهآنگردد.اوکردوامیدواربودکهپدرشبازمیمی

بازیکنندکهآنزمانکمترازیازدهجارفتندتاباهمآنآمدند.بهدنبالسارا،آبادمی

هادریازیادیمواجبودوداریوشهمعاشقامواج!خودرابهدستآن .سالسنداشتند

امواجدلقدردرکردوامامتاسفانهاوآنروززیادروییکردوآنآببازیمیسپردومی

شدوآنکسندانستکهچههایگرمدریاپدیداربود.هیچرفتکهفقطسرشدرآب

بکشد؟اوکهدرپسربچهچگونهغرقشد.چطورنتوانستخودشراازدلامواجبیرون

 .هرگزبهساحلبازنگشتشناکردنمهارتشبیشازحدسنشباالبود!اورفتودیگر

گوشلیالیدریاهروقتکهبهگذشت؛اماواژهنجوششسالیمیازآناتفاقناگوارپ

کردواینزندهمیگرفتویاداوراخورد،دردیسوزناکسرتاسروجودشرافرامیمی

بود،اینتنهانقطهمشترکآندوداد.داریوشبهزیرکیخودلیاللیالرازیادیآزارمی

خزیداکنونسرزندهوشانزدهسالهبود؛امااورفتمیونبود.اگراوزندهازدلامواجبیر

ایراترینصحنهیشانآنروزدردناکهایشراتنهاگذاشت.هردوبچگیهایبازیوهم

رحمکهخواستندببیند.دستوپازدندوستشانرادردلامواجیبینمی کههرگزدیدند

اورادرخودغرقکردند.داریوشبرادرکوچکنامزدنرگسخانم،ارسالنناگهان

 .شهریاریبود

ترینفاطمهدرهمینلحظهازدوستانشخداحافظیکردوبهمسیریپیچیدکهنزدیک

 .بودمی اشمسیربهخانه

پیادهگذرکردندهایسرسبزاسعدآباد،باپایاینبودلیالوسارااززمینافاصلهتادری

بستندتامزارعمی آبراکردندوراهشانکارمیهاتاآنموقعهمسرمزرعهکهبعضی

کمبهخانهآقایشهریاریکمهاوزیدوآنسرسبزشانرانابودنکند.بادمالیمیمی

 !شانبزرگومجللبودانهشدند.خنزدیکمی

پرکردهبودندکهآنویالینهچندانبزرگ هاسرتاسرحیاطپشتیشانرادرختانوگل

اینبود.صدایامواجدریادرترهادیگرخانهآنطرفراازپدرپدرشبهارثبردهبودو



 

 

 
26 

 A.R.S|رمان فرزند روستا

 .تابیدرسیدوآفتاببهشدتمیمیهابهگوشآننزدیکی

خزههایازاوخداحافظیکرد.سارابهمحضجداشدن،ازمیانزمینلیالمثلهمیشه

کمکمحسشدند،رهسپارشد.پاهایشدردگرفتهبودندوپوشکهبهدریامنتهیمی

 .کردتشنگیبراوغلبهمی

رفتهدانستکهاوکجارسید،مادرشمیاینکارهمیشگیشبودواگردیربهخانهمی

بهاستقبالاوتابیدوامواجکههامیهایدریاکهنوربرآن،آبهست.نیمساعتبعد

بیرونکشیدوبعدآمدند،پدیدارشدند.ساراکهزیادیگرمشبودچادرشرامی

هایمرطوبفضاراپرکردهماسه دادند.بویاشراکهپاهایشراآزارمیهایکهنهکفش

آنموقعدرساحلپرسهنمیزدومعموالًدرشکافت.کسیبودوصدایامواجسکوترامی

خلوتبود.مردمچندانسرشانشلوغنبود،امابهساحلروستایاسعدآبادبیشترمواقع

 .رفتندجامیگرفتندوبرایقدمزدنبهآنمیهایشانراندرتدستزنوبچه

ذیازکیفشهایمرطوبگذاشت،خودکاروکاغساراهمینکهاولینقدمشرارویماسه

 .بیرونآورد

گذاشت.انگشتانپاهایشزیادیدردگرفتهبودند،کیفوچادرشرادرجایمناسبی

 هایشرابیرونبکشد،بهمحضبیادآوردن،فراموشکردهبودجوراب

سوزاندند؛امامیهاپاهایاوراهاراازپادرآورد.غمدوبارهسراغاوراگرفتوماسهآن

میشدکههمیشهبرروی سالیهاعادتکردهبود.چراکهحدوددههاینسوزشاودیگرب

هایشلوارشراباالشدند.پاچهگذاشت.چشمانشاشکآلودهایسوزانقدممیاینماسه

.برداشتهایپریشانحالقدمزدوبهسمتامواج

نداشت!مثلسخنراهابرایگفتنزیادبود؛اماآنتکهکاغذناچیزحملاینهمهحرف

ساخت.میچکیدوآنرامرطوبیچشمانشبررویبرگهمیهمیشهاشکازگوشه

هادوردستبغضیسختگلویشرادرآغوشگرفتهبودوناگاهچشمانمرطوبشدرآن
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پیوست.سکوتیتلخدرمیهایگرمونیلیرنگبهآسمانجاییکهآبکشیدهشد.درآن

گشت؟کشید.آیاواقعاًبازمیمیحاکمشدهبود.اوچشمانتظارشراسرتاسروجودش

هاراتنهاگذاشت؟آیاچرارفتوآنکشید.اصالًدیگرامیدشداشتکمکمتهمی

هایهاهمانسوالاست؟ایناشخانوادهدانستکهچهسرنوشتشومیدرانتظارنمی

هارسید.قلمشرارویماسهرفتنفرامیدیگروقت .جوابهمیشگیدرذهنسارابودبی

کرد،دیگرسیاهرنگشدهبودواندوهقلبشراحملمیانداختوباکاغذسفیدیکه

انداختوبرایمدتیدورشدنآنراتماشاکرد.اینکارهمیشگیقایقیساختوبهآب

اشت؟چشمانواقعاًبعدازگذشتدهسالاوهنوزهمبهبازگشتشامیدداوست.یعنی

قوروقارراهانداختهاست.اما کند.عرقیپشتلبشنشستهوشکمشمی پاکخیسشرا

امواجبهترینموسیقیشبود.گوشسپردنبههامهمنبود،نهدراینلحظهکهصدایاین

یادببردوامیدرادرونقلبشزندهنگهدارد.ساراباهایشراازهاباعثمیشداندوهآن

کهدردستامواجسپردهاست،چشمدوختکهناگهانصدایدتلخیبهقایقیلبخن

آرامشبخششعجینشد.درهمینلحظهقلبسارافروریخت؛دیگریبهآهنگزیباو

چیزیدرانتظاراوست.بایدبهچاکمیزد!همهازاینصدادانستچهزیرامی

هایشلوارشراپایینسرعتپاچهعجلهبهسمتوسایلشرفت.بههراسیدند.اوبامی

مندرسخودرابدونجورابپاکرد.درهمینهنگاماورادوبارهدیدهایکشیدوکفش

 .لبخندجنونآمیزوآزاردهندشبهسرعتباموتورسیکلتشبهاونزدیکمیشدکهبا

فهمیدهبودکهاوگذارد.اینروزهانادرآقاآمیزپابهفرارمیساراباغضبوترسیجنون

دانستوبرایشمهمهمنبودنمیزند؛اماعلتشراجاسرمیبعدازمدرسههرروزبهاین

دوستداشتبیشتراورابترساند.بهرنگازرخسارسارارختبست.نادرآقاگویا

میزد.ساراحتیفرصتنکردچادرشراسرتعقیباوپرداختومثلهمیشهاوراصدا

کوشیدازدستاوبگریزد؛امافرارازریختومیوتمامتوانشرابهپاهایشکند.ا

میشد.لبخندیشرورانهبرتراوهرلحظهبهسارانزدیک .دستشکارچندانآسانینبود
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رمقیباآنروبهرومیشد.بیکرد،چهرهداشتکههربارسارابهپشتسرشنگاهمی

افتادهبود.عـ*ـرقازستونفقراتبهنفسنفسزدنخیلیزودبهسراغساراآمدو

راهرگزبهپشتسرشبرنگرداند.زیرااینچکید.بعدازآننگاهشظریفاوپایینمی

کرد.مثلهمیشهازخداکمکطلبید؛زیراآقانادربهمیکارشفقطترساورادوبرابر

کرد،چوناوقصدآزارشبودکهبایدازدستاوفرارمیپیکریمیچشمساراهیوالیغول

 .راداشت

کند؛اماچونآقانادرفرزندشیخمی هایروستارادنبالدانستندکهدخترخانمهمهمی

حالبهمزاحمتاوحرفیبزنند.سارابااینکردکهدربارهمحمدبودکسیجراتنمی

دستاوبگریزد،دیگرهرگزبهتنهاییجایینرود؛زیرارازخودشقولدادکهاگراینبا

 .ساراچسبیدهبوداینروزهااوزیادیبه

چوننازلیکهدوستنداشتباخواهرکوچکشنازلیبهدریابیایدوزیرگریهبزند،بااین

لـ*ـبساحلبرایزیادیدهندلقبود.سارادوستنداشتکسیبفهمدکهاوهرروز

همینخاطربهندرتبانازلیماندوبهریزد.اینبایدمثلیکرازحفظمیاشکمیپدرش

داد.امابااینوجودبرایساراگزارشمیآمد،چوناوهرکارسارارابهمادربهدریامی

داشت.دیگرامیدازقلبدخترکرختشیبابیشتردوستمیبهترینبودواوراازشیماو

توانستبهمی بردبهراحتیقدریبهاونزدیکشدهبودکهاگردستمیدربهبست.آقانا

 سمتآقانادرکهارادهبهیاوچنگبیندازد.ساراازسرترسنگاهشبیمقنعه

حدقهدرآمدیسارارادید،بارید،کشیدهشد.آقانادرکهچشمانازسودازدگیازآنمی

هایشرابهنمایشگذاشت.اینکارشسارارابهدندان برایاوفرستادوایب*و*س*ه

داشتاورادرهمانمکانبادستانشخفهکندوپنهانیدرقدریآزاردادکهدوست

تردویدوباهرقدمبیرمقساراازهمانمسیریکهآمدهبودمی .همانمحلدفنکند

 .دنادربازهممثلهمیشهخطاببهاوفریادزمیشد.آقا

!هی!صبرکنباهاتکاردارم -
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داشتند.نفرتهایروستاازآنیدخترخانمانگیزیبودکههمهینفرتاینهمانجمله

گشت.ساراکهازفایدههایاوبیتالشناگهاندریکلحظههمهچیزرنگباختیوهمه

 نالد،ازدردمی .شودرمقیدرحالجاندادنبود،ناگهاننقشبرزمینمیبی

لبخندرسد،باهمانخراشد.آقانادرکهبهخواستشمیپوستدستانالغرشرازمینمی

لرزد.سرتاپایاومیایستد.ساراازترسبهخودرستروبهرویسارامیآزاردهندشد

جوانیالغرودیالقیکهشلوار .کندخاکیشدهاست،مرددیوانهموتورشراخاموشمی

ایسنتن،بیستوششسالوخوردهایبهجینبهپاداشتوپیراهنقرمزچارخانه

میزد.سوئیچموتورشرادرانگشترفشانهداشتوموهایشرامعموالًبهیکط

ایآنکشدوبهشکلماهرانهآدامسیبیرونمیچرخاندوازجیبشلوارشاشمیسبابه

ازسرترسحتیقادرنیستازجایشتکانبخوردواندازد.ساراراداخلدهانشمی

حرکاتاورادربغضشراخفهکند،بهاوچشمدوختهوتمامکوشیدتاطورکهمیهمان

کندوجوید،بادمیطورکهآدامسشرامیجوانباظرافت،همانگیرد.مردنظرمی

زند.دخترکازسرترسفاصلهخودشراازاوحفظمقابلسارایکزانومی .ترکاندمی

باآنشود.مردجوانکندواینکارشسببلبخندکجومعوجیدرلبانآقانادرمیمی

 .کندتشلـ*ـببهتحسینسارابازمیصدایکلف

 !دخترخوشگلیهستی -

ایسکوتکاودوبعدازلحظهدوزدوصورتکمجوشسارارامینگاهشرابهسارامی

 .گویدمی

 .یهسواریبامنمیایی -

فرارطورکهرویزمینافتادهاستومنتظرموقعیتمناسبیبرایساراباهراسهمان

 .زند.آقانادرقهقههزیرخندهمیدهدجوابمنفیمیباشد.باسرمی

 ترسی؟چرانمیایی؟ازمنمی -

 :گویدشودوباجدیتتماممیناگهانرفتارشسردمی
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 !زنندروغمحضههرحرفیپشتسرمنمی -

 فهمیچیمیگم؟دخترمی

بهودشراداد،چیزینگفتوآرامآرامخساراکهدیگرداشتکمکمازترسجانمی

یآقانادربهسمتمچدستپنجهبینخودواوراحفظکندکهناگاهعقبکشیدهتافاصله

 کشدکند.دخترکبینواازسرترسفریادمیمیرمقسارارابلندرودوبهزورتنبیاومی

هایجاپرسهنمیزدوصدایفریادطلبید؛امادرآنهوایگرمهیچکسآنوکمکمی

بهرعشهافتادوضربان شنید.دردلاوامیدرنگباختتمامبدنشنمی دناکشرادر

کندبامی کشاندوسعیقلبششدتیافت.آقانادراورابهزوربهسمتموتورشمی

 .سخناندروغینخوداورابهسکوتوادارد

 !خواهمبرسونمتفقطهمین!باهاتکاریندارمکهبابامی -

هادوبارهنمایانشدندواشک .تامچشراازچنگاوبیرونکشددانهزورمیزدساراناامی

تلوپتلوپراانداختهبود.سارافریادچشمانمرطوبشراخیسکردند.قلبشدرجایش

رسید.دیگرپراکندید؛امابههیچگوششنوایینمیمیکشیدوصدایشبهاطرافمی

وسرشدادزندسیلیمحکمیبهاومیدرباعصبانیتمیشد.آقانااشداشتپارهحنجره

 .کشدمی

 !خفهشودختر!گفتمکهباهاتکاریندارم -

دانستکهاومردپستوبیماریهست.درآخرآقاباورسخنانشسختبود،چونمی

اوشود.برد،تامانعفریادنادردستشراازسرمجبوریمحکمبهسمتدهانسارامی

آید.چشمانشنفسشباالنمی .زندبهدستنیرومندجوانچنگمیدرماندگیدخترکبا

گیردنادرکیفشراازاوبهزورمیبههمینزودیازشدتاشکریختن،سرخشدند.آقا

کردنسارابهزورکارسختوطاقتفرساییاندازد.سواروبعدچادرشرابهزمینمی

باوحشتیدرقلب،زمانیکهاوسعیداردسواربرموتورابود؛امااودستبردارنبود.سار

گیردکهآقانادربهسرعتاورابهسمتیپرتراچنانگازمیاشکند،دستشقراضه
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شود.رود.دهانشبهفحشبازمیآدامسشراتفکردهوفریادشبههوامیکندومی

شدن،د،آقانادربهمحضمتوجهکوشدکیفوچادرشرااززمینبردارهمینکهمیسارا

 کندکشدوسعیمیگیردوبهسمتخودمییاورامیازپشتمقنعه

 ولبانشرابهزوربرلبانلرزاناوتحمیلکند

 :گویدحالباعصبانیتمیهمیندر

!کنیفسقلیع*و*ض*ی؟ازدستمنفرارمی -

راند.آقانادرازمقاومتساراازخودشمیزندوبالگدیاوراسارابهموهایاوچنگمی

داردوبهساراتکهسنگینهچندانکوچکاززمینبرمیخندد.درهمینلحظهقهقههمی

 .افتدرود.آقانادرباآهیدردناکبهزمینمیمیسمتسراونشان

برد.میزندوهراسوصفناپذیری،اورادرخودفروساراچشمانشازحدقهبیرونمی

رنگیافتد.ازسرشخونسرخمردجوانصافوبدونهیچحرکتیرویزمینمی

 داشتاوقدمبررمقیوامیدیاندک،سرتاپاخاکیبهسمتشود!سارابابیسرازیرمی

آقاجانبودکهبهکمکیعنیاومردهبود؟ترسدخترکرادرربودهاست.هیچکسآن

.خیلیسریع،تکانبودجاافتادهجانآنابهسمتاوبردکهبینادربیاید.دستلرزانشر

 .درصدایش،اسماورابرزبانآورد کوچکیبهپیکرمردجواندادبالرزشی

 آقانادرتوروخداپاشو!آقانادر؟ -

 !دادامااوهیچواکنشینشاننمی

 آقانادر؟!کارکردم؟آقانادرمرگمنپاشووایی!خدامنچی -

دیگرآمد.مغزشساراکهدیگربغضشدرحالترکیدنبود،هیچکاریازدستشبرنمی

زیراکاردیگریاز .اشخطورنکردازکارافتادهبود،فکردیگریجزفراربهذهنآشفته

دید،دخلشآمدهبود.مجبورمیعودرآنمحلاوساختهنبودواگرکسیاورادرآنوض

کرد،شایداوراسرزنشراهمباورنمیمیشدتوضیحبدهدکهبااینوجودکسیحرفاو
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طورمیشد،دیگرعمویشاوآوردندکهاگراینمیکردندیابدترپشتسرشحرفدرمی

 .آوردندیبرسرشمیدانستچهبالیخدامی مردهبود،کردواگررازندهبهگورمی

محلپادخترنوجوانبابغضیدرگلوبهسرعتکیفچادرشرااززمینبرداشتوازآن

 .دادندبهفرارگذاشت.درطولمسیرافکارهایمزاحماوراآزارمی

خداگذشت،ایکهمیکردودردلهرلحظهحسگناهخیلیزودبردوششسنگینیمی

هایمزاحمدرافکار گشتکشتهباشد،مگرنهزندگیشنابودمیکردکهاورانخدامی

 .رفتندذهنشرژهمی

آنبهشیخفهمیدکهکاراواستواوراهنگامدعوادیدهباشندوبدترازاگرکسیمی

نبودکهاز؛زیراشیخمحمدمردیمحمدخبردهند،آنوقتدیگرمرگشحتمیاست

 .خونپسرشبگذرد

ریختوآرزوهرلحظهشدتگرفتندودرتمامطولمسیرشاشکمیهایشهقهق

آمدایناتفاقنمیآمد.اگربهدیدنپدرشنمیبارهمکهشدکاشامروزیککردایمی

 هارادردلامواجرهادادوآنافتاد.اگردردهایشرادردرونقلبشجامینمی

پشتشباشد.کرد؟اوکهکسیرانداشتایدچهمیافتاد.حاالبساخت،ایناتفاقنمینمی

چونبهمحضیخوبینبود،توانستبهکسیبگوید!بهمادرش؟مادرشگزینهنمی

کرد.ساراتنهابودمیکهعمویاشیخمحمداورابکشند،خودشخفشفهمیدن،قبلازاین

است.اگراومردهکاریشدههایناتمامشوهیچکسیخبرنداشتکهمرتکبچهباغم

رامثلیکرازتاآخرعمرباخودبهگورداد.شایدبهتربوداینبودکسیحقرابهاونمی

 .رسیددستشبهیکمورچههمنمیبرد.اماحسگناهراچی؟اوکهمی

خاکیشرازیرتوانستبکندبهغیرازنالیدن.لباسمشکیواوکهقاتلنبود!اماچهمی

دوید.زمانیکهبهایتوقفنهانکردهبودوتماممسیرخانهرابدونلحظهچادرشپ

کوشیدجوریرفتارکندکهمیواشرسید،سرووضعشرامرتبکردهایخانهنزدیکی

بود!لیکنبایدآنراممکنغیرممکنمیاتفاقینیوفتادهاست.اماانگاراینکاردشوارو
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کهدرخانههمنتواندجلویایترسیداینبرایلحظه .ختهبودساخت،مگرنهکاراوسامی

رفتنبهخانهصرفنظرکرد؛اماچونجایدیگریبرایرفتنگریهکردنشرابگیرد.از

شستند،پاکردهوبههایشرامیهایجاریشراکهگونهزدواشکنداشت،دلبهدریا

ایدرآنفضایبازکهصدهاخانهگوشهدارد.خواهرکوچکشنازلیقدمبرمیسمتمنزل

 .کردخورد،بازیمیهایشیروانیبهچشممیبزرگوکوچکباسقف

زدند،هایشانپرسهمیدورورخانه هاهازیاددورازهمنبود،وقتیهمسایهفاصلهخانه 

یدرصدایهمدیگررابشنوند.درختانمحدودتوانستندخوبهمدیگرراببینندومی

هایهمیشهمرطوببیرونزدهبودوصدایخاکآنفضاسبزوچمنپوشازدل

رسید.بادبردند،بهگوشمیدراصطبلبهسرمیهاکهپرندگانوگوسفندانهمسایه

اشکهازوزنعمو،زریخاتونکنارخانهدوطبقهوزیدمالیمیدرآنهنگاممی

طلپرازرختیراکهشستهبودبهسمتطنابمیزد.سکاهگلوچوببودپرسهجنس

اشرویدهبودندبستهاست،یدودرختکهنسالکهکنارخانهتنهدرازوطویلیکهبه

مزهمحلیکرد،نبود.بویغذاهایخوشینگاهساراکهتعقیبشمیمتوجهرهسپارشدو

درهایشباداسی،ایهخورد؛امااشتهایشدیگرکورشدهبود.یکیازهمسمشامشمیبه

شناخت،سعیدآقامیشاندرحالگذربود.سارااورادستخستهوکوفتهازمقابلخانه

هایبازیبچگیخوبیداشتوهمیسارابرخوردبود.مردخوبومهربانیکهباخانواده

 .پدرشبود

دویدآقابااماباهمزیادصمیمینبودند،یعنیپدرشهیچدوستصمیمینداشت.سع

ایناستکهازکهدوزنگرفتهبودتنهاشاناقامتداشت.علتاینزنشدرنزدیکیخانه

باشد؛اماباازدواجمیبردمشکلازهمسرشزناولشصاحبفرزندنشدوگمانمی

 .مجددفهمیدکهمشکلازخودشاست

گویندمشکلمی .همبگیردکنندکهزنسومشراامامردانروستابازهمبهاوتوصیهمی



 

 

 
34 

 A.R.S|رمان فرزند روستا

سازند.بنابراینهمیناواخر،بهمیهایشاستوبااینحرفشاناوراکمیامیدوارازخانم

شناخت،اماجوابقطعیکهساراآنراهممیهایفامیلشرفتخواستگارییکیازدختر

 .بهآقاسیعدندادهبودند

بیستلشیما،خواهربزرگشبودکهدختریکهبهخواستگاریشرفتهبود،همسنوسا

سنشکمتربودبودوزمانیکهسالبیشترسننداشتویکیازدوستانشیماخانمهممی

سالگیمثلاکثردخترگذاشتند،بهدوستشسریبزند؛امابعدازسیزدهخانوادشمی

دخترزیباوبگذارد.اسمشاللهبود،هایروستاحقنداشتپایشراازخانهبیرونخانم

بارید.اللهوشیماتاچهارمابتداییبیشترادامهمیدوستداشتنیکهازهرانگشتشهنر

گفتشانسآوردهاستکهتااندیشید،باخودشمیهامیبهآنندادندوساراهروقت

شود.ازیخواهرشمیاجازهدادندادامهدهد.نازلیدرهمینهنگاممتوجهدبیرستانبهاو

درشتکندکهاودختریباچشمانکشدوسالممیهایچوبیشدستمیبازیباعروسک

وبلوندشراکهابروولبانباریکیداشتولباسدامنداریبرتنداشت.موهایفرفری

بودند.سارابابستکهاکنونزیرروسریآبیرنگشپنهانشدههمیشهدماسبیمی

شاندرهمینلحظهبلندخانهاضطرابجوابسالماوراداد.صدایدادوبیدادیازداخل

 :گفتشدکهفردیباعصبانیتمی

 !کنه؟مگهدستخودشه؟یعنیچی؟چراقبولنمی -

 .انمادرشوبعدصدایلرز

 !کنمبهخداهرطوریکهشدهراضیشمی -

 :ساراونازلینگاهیبهیکدیگرانداختند،سپسساراازخواهرشباناراحتیپرسید

 نازلیچیشده؟ -

هایشرابشنود،نگاهیبهاطرافانداختوبهآرامیترسیدکسیحرفنازلیکهگویامی

 .ختجوریکهدیگراننشنوند،اوراآگاهسا

روتنبیهخواهد.عموهمدارهاونشیماسرعموعربدهکشیدگفتآقاحمیدرضارونمی -
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 .کنهمی

 .دهدآورد،ادامهمیوبعدباناراحتیکهاشکخواهرشرادرمی

 !...اشیهمشتزدتودهانش،یکیازد...ندون -

ختهبود،امابااینوجودفشردوکاررابرایاودشوارسابغضیسختگلوکوچکشرامی

 .کنداشرادرهمانحالتماممیجمله

 .یکی...یکیاز..دندوناشافتاده -

 درید،سختبودمانعبغضیشودکهاورامی

هایشهقیگریهداد،صدایهقپسرهایشساختتااوجبگیرد.همینکهبهخوداجازه

.رشتومشکیشرامرطوبساختمیشدوسپسبهتدریجاشکچشماند کمکمبلند

ورهایشراکهبادیدنآنآتشیازجنسخشمدرقلبساراشعلهبردواشکدستمی

 .افزایدکندوباآزردگیمیساختند،پاکمی

 . ...عموخیلیبدجنسه....اونآبجیرومحکمپرتکرد -

 .شودترازقبلمیلحنشمحزون

 !سارا!اونخوردبهدیوار -

 .پرسدرهمینهنگامبامعصومیتتمامازسارامید

 ساراآبجیکهدردشنگرفته؟اوندندونشهمدوبارهدرمیاددرسته؟ -

دانستچهچگونهدلداریشدهد،محکماورادرآغوشگرفتوخواهرشکهنمی

کهبفهمد،قطرهاشکیازچشمایبرفرقسرشزد.وبهآرامیبدوناینب*و*س*ه

 .لتیدوبررویروسریآسمانیرنگخواهرشفرودآمدچپشغ

دیگرهرگزنازلیدهسالبیشترسننداشت،وقتیمادرشاورابارداربود،پدرشرفتو

شومیهست.اوکسیگفتندنازلیدخترهاهمیشهبهحلیمهخانممیبازنگشت.همسایه

خورده،پسبدونشکراهستکهسرپدرش.دختریهستکههمسرشراازاوگرفته
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فهمیدند؛اماواقعاًهیچنمیهاشود.آنمحسوبمیقدمشنحسبودهاستودخترشومی

بودکههمیشهساراراخشمگینزدندواینچیزیبااینوجود،همیشهحرفمی

چطور؟نازلیچهگناهیکردهبودکهتواننداینگونهبگویند؟ساخت.آخرچطورمیمی

هایمادرانشان؟زدند؟فقطبهخاطرگفتهمیصدا" دخترکشوم"النشاوراهمسنسا

فهمیدندکهچقدرتوراباهاییکههرگزنمیآدمواقعاًدردناکبودزندگیدرمیان

هابرایدختریبهسننازلیچقدربدترازآناینحرف .دهندهایشانآزارمیحرف

 .طاقتفرسابود

هایحرفکهچطورراحتیکدختربچهراباتباهخودنبودند،اینهامتوجهرفتاراشآن

هایشراغمکردباآنقلبکوچکششکنند.دختریکهسعیمینابجایشاندرهممی

چنانظاهرشراهمپنهانکند.دختریکهدرکودکیدرهمشکستهبود؛اماسعیداشت

لـعـ*ـنتبفرستد.کسیکهرخودحفظکندوباهربارشنیدنشانازخودمتنفرشودوب

دوستنداشتبههمچینکاریحتی،درآنسنکمفکرخودکشیبهسرشمیزد.لیکن

بپردازد.اوشیمارادوستداشت!دستبزند،دوستداشتبماندباخانوادشبهزندگی

هاهمکهبهبودنشامیدینداشت.برایآنسارارا،مادرشوخواهرششیماراکهدیگر

برایزیستنداشت؛اماهرازگاهیاطرافیانباعثخواستبماند.چوندلیلیشده،اومی

باراستکهایبزندواینچقدراسفدستبهکاراحمقانهشدنددلیلشمحوشودومی

 .اوباخبرنبوداحدیازحالویران

داشت،ساراکههنوزازآناتفاقناگواریکهبرایشرخدادهبود،سختدلشوره

ترازمحکمتوانستبرایشیمانگرانباشد.سرنازلیرابهآرامینوازشکردواورانمی

قادرنبودکرد،قبلدرآغوششفشردوسپسازخودجداساخت.حساسضعفمی

دستاوراهایخواهرکوچکشراپاککردهوحفظکند.اشکتعادلشرابهخوبی

کهازپارشدند.درهمینلحظهچشمشبهعمویشگرفت.بهسمتجلویخانهرهس

مادرساراباآمدوهایچوبهپایینمیشدتخشمسرخشدهبودوعربدهکشانازپله
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هایشیبرادرزادهمتوجه.آقامرتضیکههنوزآشفتگیدنبالاوراهافتادهبود،خورد

 .غریدنشدهبود،می

شعور!فکرکردهکیهکهروحرفمنحرفیبیکنم.دخترهمنایندخترروآدمشمی -

 !زنه؟می

آمد،نگاههایچوبیپایینباعصبانیتآبدهانشرابهزمینتفکرد،همینکهازپله

 .دلیلسراوفریادکشیدهراسانسارارابرخودحسکرد.بی

 دخترسالمکردنبلدنیستی؟ -

عمویکرد،نبررویگونشآمادهدستشراباالبرد،ساراخودشرابراینشستنآ

 :اشباپشتدستشسیلیمحکمیبهاوزدودرهمانحالگفتدیوانه

 خواهییادتبدم؟می -

 .حلیمهخانمدرسکوتتنهااینصحنهراتماشاکرد

عمل.اینگشترحممیهاچقدروحشتناکوبیزندگیدرنگاهسارا،دراینلحظه

طوریکهاگریکهایاوعادتکردهبود،بهسارادیگربهسیلیعمویشاولینبارنبود،

عمویشکمماندهاست،مرد.نازلیازاینحرکتکرد،شایدازتعجبمیروزنثارشنمی

نگاهخشمگینشراکهغمغیرقابلخوردودوبارهزیرگریهبزند.ساراازجایشجنبنمی

 .ددوزوصفیدرآنعجینشدهبودبهعمویشمی

کندوقلبشیکبارهلرزشیدردستکوچکنازلیکهآنرادرچنگداشتحسمی

سالماینداشتهروقتپایانیکهنصیبششدهبود،اوچارهریزد.ازغمبیفرومی

 .دادکرد،عمویشدرجوابسالماوچنینواکنشنشانمیمی

!حیابییسالمروزهرمار!سالمکوفت!دختره -

گذاشت.سارااشزخمعمیقیبرقلبدخترکنوجوانبرجایمیهمیشهبااینجملهاو

 .ایماجرایآقانادررابهدستفراموشیسپردبرایلحظه
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 نگاهعمویشبهطرفمادرشکهازترسبهخود

 :لرزیدکشیدهشدوباعصبانیتدادزدمی

دونمودوبارهگندبزنه،منمیدخترتاگه امشبحمیدرضابامادرشمیاد،واییبهحال -

 !اون

 :دادمی گرفت،ادامهطورکهازمنزلشانفاصلهمیهمان

هاشرویاحمق!همسنوسالدختره!دیگهوقتشوهرکردنشه،بایدبدیمبره -

سهچهارتابچهدارن،مادرشدن!ایننشستهوردلمادرش،میگهمنشوهر ببینه،نمی

 !خودشه؟کنم.مگهدستنمی

هایزشتاوتمامینداشتواماساراهممیلیبهشنیدنشاننداشت.چهفایدهداشتحرف

 .گاهتباشدرفت،بعدازوالدینتکیههایکسیکهانتظارمیفحش گوشدادندبه

کرد.خشمایدورشدنآقامرتضیراتماشاهایشبرایلحظهحلمیهخانمبادخترخانم

هابعدازکردند.مادربچهمیهادوبارهجایآنراپرریختونگرانیساراکمکمفرومی

لرزید.اوازعمویشبهقدریخودمیاندکینگریستننازلیراصداکردکهازترسبه

دلیل!ایندهد،آنهمبیدیدآزارشمیخوابمی .دیدهاخوابشرامیترسیدکهشبمی

ترسیدند؛زیرادستبهزنشدیدید،یعنیهمهازاومیترسیمیتنهانازلینبودکهازاو

یسروضعخاکیساراترسید!حلمیهخانممتوجهزریخاتونهمازاومیداشت.حتیخود

عقلهایسطحیدستانشنشد،اونگرانشیمابودکهبایداوراهرچهزودترسرزخمو

هایآزارافکاربادرماندگیوکرد.ساراآورد.مگرنهعمویشاوراقیمهقیمهمیمی

شاندوطبقهباالرفت.خانههایچوبیدهندشکهدوبارهبهجانشافتادهبودند،ازپله

مادربزرگپدریشزمانیکهدرقیدحیاتبود،داشتکهطبقهپایینقابلاستفادهنبودو

زآناستفادهبیشترنداشتواکنونبهعنوانانباریادرآناقامتداشتکهیکاتاق

کهمقابلدواتاقکوچکرنگارنگیازسقفچوبیتکراهروهایپرگلومیشد.گلدان

هایچوبیآنرازینتبخشیدهبودند،آویزانشدهوفضاراازبوینردهقرارداشتو
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اشراجلویپادریهایکهنهکردند.ساراچادرشراکشیدوکفشمطبوعشانپرمی

رایدرچوبیگیرهزیباییکهمقابلاتاقیکهدرشروبهجنوببود،گذاشت.دست

وچرخاندووارداتاقشد.بهمحضواردشدن،درراپشتسرشبست.دختریعلیل

صورتیگرد،چشمانی .ناآرامیفرورفتهبودایازآنبهخوابایدرگوشهساله هجده

ساراکهبازهمازشیمااوشیبابود!خواهربزرگ .هایزیباوجذابیداشتدرشتومژه

زیباباهوشوعلیلکهبعدازمرگپدرشوضعشروزبهروزبود.دختریترمیکوچک

یوخیمشدهبودکههرآوردکهدرحالحاضروضعشبهقدرباالمیبدترمیشدوهمیشه

آوردوحلیمهخانمتصمیمگرفتدهرسگوسفندیکهداشتراباالمیازگاهیخون

کشیدواورابرایعالجبهشهرستانببردکهآقامرتضیسرشعربدهمیبفروشدو

ایهستوهروقتکهپولیبهدستشآمد،فروشگوسفندهاکاراحمقانهگفتمی

گذشت؛اماانگاردستوبالآقامرتضیازآنزمانمدتزیادیمیکند.میخودشچنین

همبدترهاحالشازسابقداد.اینروزهنوزبازنبود،لیکنآنطفلدیگرداشتجانمی

اینبهقدریبودوشدهبود،تمامموهایسرشریختهوبدنشدرحالورمکردنمی

داشتگوسفندانرادورخرحلمیهخانمقصدخانوادهرانگرانکردهاستکهدرهمیناوا

مرتضیپیدایششدوسرحلمیهازچشمآقامرتضیبهسیعدآقابفروشدکهناگهانآقا

بعدهمباسعیدآقادعواکردواوراکندوخانمفریادکشیدوگفتداردچهغلطیمی

بهتراستهرچهگویدکهحلمیهخانمبهاومیناراضیساخت.اینروزهاهمهروقت

بایدشیماخانمراراضیگوید،کندومیبحثراعوضمیزودترشیبارابهدکترببریم،

.ازدواجکندکنیمکهباحمیدرضا

نورخورشیدایازاتاقآرمیدهبودوساراباناراحتینگاهیبهخواهرشانداختکهگوشه

بادکردهاوکهزیرهای،بهاندامهاییکهازجنسشیشهوچوببودندازپشتپنجره

یمندرسوچندرختیکگنجینهتابید.اتاقبهغیرازپتوییآبیرنگپنهانهستند،می
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خورد.سارابهدرآنبهچشمنمیایمرتبکردهبودند،چیزدیگریخوابکهگوشه

وازاشرابیرونکشیدشتافتومقنعهسمترختآویزیکهپشتدرنصبشدهبود،

وبهسمتتکحمامشانکهدرآناتاقبود،هایشرابرداشتآنآویزانکردهولباس

چکید.شیرآبراسردازالبهالیموهایشپایینمیرفتودررابهآرامیبست.عرقی

یخوددرآیینهدرآنصورتشپاشیدوسپسبهتصویردرماندهبازکردوآبیبهسرو

دانستکهکهبداندشروعبهگریستنکرد.چونمیناگهانبدوناینونورکمخیرهماند

میشد؟اگرکردواگراومردهباشدچهتماماست،کسیبهزودیآقانادرراپیدامیکارش

رفتوعمویشمیشکآبرویشدرروستاهارادیدهباشد؟بیکسیدرهنگامدعواآن

زیراآقامرتضیهمیشهدنبال .بودتقصیرمیهبیکآورد،باایندمارازروزگارشدرمی

ایدستاوکوشیدتابهانهدراینروزهامیایبودکهاوراحسابیتنبیهکندوسارابهانه

کشید.نیمساعتنشستنوگریهکردندرحمامتیرمیندهد.سرشازافکارهایمزاحم

سردگرفتوازحمامبیرونخرامید.سارابادرماندگیدوشآب !ایبودگرمکاربیهوده

کوشیدتاآرامرفتارکند،طورکهمیگرسنگیرافراموشکردهبود،هماندیگربهکلی

طرفگرفتوبهموهایشراباروسریسبزرنگشکهقبالًمتعلقبهمادرشبود،میآب

 .نشستنایمقابلآایکهنازلیبهتازگیآنراپهنکردهبود،رفتوگوشهسفره

آوردوروسریشدورگردنشآویزانبود،خطاببهنازلیطورکهناهاررامیشیماهمان

 :گفت

 .هاروازآشپزخونهبرداربیاربروبشقاب -

وبهنازلیکهمثلسایرینازگرسنگیداشتتلفمیشد،بانارضایتیازجایشبلندشد

شیماهمینکه .کرد،شتافتضاراپرمیایازفشانکهبیرونخانهگوشهسمتآشپزخانه

اودخترینهچندانقد .یساراشدیرنگپریدهغذارارویسفرهگذاشت،متوجهچهره

طورکهنگاهشبرایبود.همانبرجستهبابینیکشیده،صورتیباریکودارایلبانبلند

 :پرسیدرامرتبکردوبهآهستگیرویصورتساراثابتماندهاست،روسریش
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 چیزیشده؟ -

 :بست،جوابدادمی سارابالبخندساختگیکهبهزوربرلبانشنقش

 نه،چطور؟ -

کند.سارادانستکهچیزیراازاوپنهانمیمی کاوید،انگاراماشیماخانمبادقتاورامی

 .اندباحرفشنگاهاوراازخودبر کندسعیمیشود،ینگاهتیزخواهرشمیکهمتوجه

 .خبرروشنیدی؟مراسمعروسینرگسروزشنبهاست -

یکبودیصورتخواهرششدکهقلبشبادیدنآنبهدردآمدودرهمینلحظهمتوجه

زیباوارادهبهصورتخواست.نگاهسارابیبهقصدضایعکردنشازگلویشبرمیبغضی

اششکنجه.حتیاگرکسیباریدندیاو،باآنچشمانیکههرگزاشکنمیکبودشده

هاییراکهنازلیظروفکردحاضرنبودندببارند،چشمدوخت.شیماچیزینگفتومی

هاگذاشت.سارانگاهیبهمقابلآنآوردهبودازاوگرفتوبرایخواهرانشغذاکشیدو

همین!اماازاینناراحتنبودوحتیحاضربودظرفغذاکرد.امروزهمبرنجسفید،فقط

بخورد.تنهافکروذکرشآقانادربودکهدرآنهوایگرمتمامعمرشغذایفقیرانشرا

کرد،ممکنبودجسدشبپوسدیاشایدماگرتاشبکسیاوراپیدانمیجاافتادهبودوآن

 .هاشودگرگخوراک

بهسمتکرد،وارداتاقشدومستقیمیشراپاکمیهاطورکهعـ*ـرقحلیمهخانمهمان

ساخت.دخترنوجوانکهشیبارفت.بهآرامیتکانیبهبازویورمکردشدادواورابیدار

اندوخواهرانشکهسرسفرهنشسته .کندلبانشتاولزدهبودند،آهستهچیزیزمزمهمی

توجهبهشوندوحتیحلیمهخانمبینمی حرفشیکنند.متوجهباناراحتیاوراتماشامی

خوردیانه!شیباچشمانپفپرسدکهناهارمیمیحرفاوبهآرامیوبامالیمتازاو

 ایغذاکند.اینروزهابهندرتلقمهدارند،بازوبستهمیکردشراکهحالتتلخی

ششراخورند،گوبیندلباندختربیمارشتکانمیخورد.مادرشهمینکهمیمی

آرامییآبرابهبردتاصدایشرابهتربشنودکهدرهمانلحظهکلمهترمینزدیک
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شوداولازاوبلندمیخواهدتایکلیوانآببرایشبیاوردکهنازلیشنودوازشیمامیمی

.شتابدمیوازپارچآبلیوانیراپرکردهوبهسمتمادرش

آوردهبودوقلبسارارابهقدریسکوتتلخیاتاقرادرآنلحظهبهحکمخویشدر

ایخواستمثلدختربچهنگرانیرانداشتومیساختکهدیگرتحملآنهمهناتوانمی

یمهدوستنداشتدرحضورخوانوادشانجامدهد.حلزیرگریهبزند.کاریکههرگز

سردخترشفروبردوکمکشکردتابنشبندوبهتربتواندخانمبهآرامیدستشرازیر

 :دوید،گفتحال،خطاببهدخترانشکهنگرانیدرچهرهشانمیآبشرابنوشد.درحین

  !زودترغذاتونروبخوریدوسفرهروجمعکنید -

بهشیماداد.سارابانگرانیصدایقاشقوچنگالنازلی،سکوتمرگباراتاقرافراری

قاشقشراازرویبردوینگاهپردرداونبودوبهآرامیدستمیچشمدوختکهمتوجه

کند،سخننازلیبهبازمیکند.وقتیدهانشراداردوشروعبهغذاخوردنمیسفرهبرمی

 .پیونددحقیقتمی

جلویشافتادههایایکیازدندانعمومرتضیواقعاًاورابدجوریتنبیهکردهاست؛زیر

کهنگاهتلخساراگذاشت.بااینایدردهانبود.شیماباقلبیپرازدرد،برخالفسارالقمه

خواهرشنچرخاند.سارادلشزیادیبهحالوروزکرد،رویشرارادیگربرخودحسمی

دندتایکنانخورکمدااوبود؟آیابهزورشوهرشمیسوخت.چهسرنوشتیدرانتظار

دانستاگرخواستگاریمی آمدونگرانیششدتگرفت؛زیراشود؟اماناگهانبهخود

وآنکهنظرشرابپرسدبدوناینکند،شکآنراقبولمیبرایشپیداشود،عمویشبی

نوشتنشکهرویایدانشگاهرفتنش،رویای .شودهنگاماستکهدیگرزندگیشنابودمی

معلمادبیاترابهحیرتدرآوردبود!آبدهانشنوشتوقلمشموقعهرروزمیتاآن

 .رابهسختیقورتداد

 :گویدوبرایهزارمینباربهمادرشمی.دادحتیفکرکردندراینبارهچقدرآزارشمی
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 مادربهترنیستشناسنامهپدرروباطلکنیم؟ -

 ها؟؟یمطوریشایدبتونیممستمریچیزیبگیراین

حلیمهخانمکهکارشبهپایانرسیدهبود،روبهساراکردوبالحنتندیمثلهمیشه

 :جوابشراداد

اینیپدرتکهدستمننیست!بعدشهماگهباشهمنتکتنهاپاشمباشناسنامه -

ماشینچیمیشه؟دختربیمارمبرمشهرستانتاشناسنامهپدرتروباطلکنم؟پولکرایه

عمویناکستاصالًمگه !دترازاونمردمچیمیگن؟یهزنتکتنهاپاشدهرفتشهرب

 میذارهازجامتکونبخورم؟

 :افزایدسارابااشتیاقمی

 !کنهالزمنیستشمابرین،بدهبهآقامحسناونیهکاریشمی -

 :دهدحلیمهخانمباناراحتیکهکممانده،بغضشبترکد،جوابمی

یباباتوفروختبهیکیازدوستاش،اونشناسنامهعمویناکسترگپدرت،بعدازم -

اینیستکهشناسنامه همعکسباباتوبرداشتوعکسخودشروبهشچسبوند.دیگه

عموتونمنرو رفتم،دونستمبهکیفروخته،سراغشمیباطلشکنیموحتیاگهمنمی

وبعدباچشمانیپرازاشکازاتاقبیرون!کشت،پسبهترههمهچیروفراموشکنینمی

هایشچونحتیهمسرشدرقیدحیات،براییارانهثبتنامنکردهبودوبچه.رفت

 .گرفتنداینمییارانه

هایتوجهبهنگرانیبیترازآنبودکهبتواندچشمانشرابازنگهدارد،وناتوانشیباخسته

هارابستوسرشرارویبالشتآنبود،انشنشستهمادرشوناامیدیکهبرقلبخواهر

 .رفت،بهسفرچشمدوختنمیایازگلویشپایینانداخت.ساراکهلقمه

***** 

تکالیفشآمد،شروعبهنوشتنشانمیروزکهازقرارمعلوم،شبمهمانبهخانهعصرآن 

هنگام،همینایازاتاقموهایفرفرینازلیراشانهمیزد.درکردومادرشگوشه
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شانآمد.زنبود،بهخانهشانگلخاتونخانممادراللهکهبهچشمسارازنیوراجهمسایه

چروکصورتشرازشتساختهایسنداشتوچینوردهچاقوعینکیکهپنجاهوخ

کردواوهمبالبخندیصمیمانهجواببود.همینکهوارداتاقشد،بهحلیمهخانمسالم

کهدوستشاورابهنشستندعوتآرامبعدازاینهایسالمشراداد.گلخاتونباقدم

ایازاتاقباتکالیفشوروشهمتوجهسارانشدهبودکهگکرد.کنارشجاخوشکردهو

نشستناوحلیمهخانمازساراخواستتایکفنجانچایبرایشرفتهبود.بهمحض

تمایلینداشتکارشرانیمهتمامبگذارد،بدونهیچحرفیبانارضایتیبهبیاورد.ساراکه

کهایداغایازاتاقبود،شتافتواندکیبعدبایکفنجانچسماوربرقیکهگوشهسمت

رفت.بابخارازآنباالمیزد،مقابلگلخاتونخانمگذاشتوسپسسردرسومشقش

ازسرشبرتوانستدرستتمرکزکند،چراکهعذابووجداندستکههنوزنمیاین

لـ*ـبجوریکهکوشیدکهخودشرادلداریدهدوزیرداشتودرهمینحالمینمی

 :کرددیگراننشنوندتکرارمی

 !اونلعـ*ـنتیزندهاست!مطمئنمکهزندهاست -

منرارسوااگرزندهاست،"افتاد.وناگهانافکاردیگریباگفتناینجمالتبهجانشمی

افکارمزاحمرافراریحالیآنبعدباخوش"کندچی؟اگرپشتسرمشایعهپراکنیکند؟

لونخواهدداد،چونپایخودشهمورادانستکهاگربههوشبیایدهرگزاداد؛زیرامی

تمامینداشتند،یکیپسازدیگری هایمنفیافکارگیربود.اماانگاراینیکافیبهاندازه

ساختندوساراباآهیسوزناکباخودشترازقبلمیافتادندواورادرماندهمی بهجانش

 :گفت

 !استد،اوپسرشیخمحمدکنناگهبهانهبتراشد؟همهحرفاوراباورمی -

هایپچکهخودشراآرامسازد،بهپچباگفتناینحرفترسششدتگرفت.برایاین

خاتونخانمباداد.گلکردکهایکاشگوشنمیترهاگوشسپرد؛امابعدآرزومیبزرگ

کردشنوندهراجذبخودکند،بهحلیمهخانمکهمی همانلحنهمیشگیشکهسعی
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 :گفتیدخترشراشانهمیزدوگوششبهاوبودمیموها

شنیدیپسرشیخمحمدرویکیزدهداغونکرده؟حلیمهخانمبانگرانیدستشراگاز -

 :پرسدگیردومیمی

 ایبوده؟االنحالشچطوره؟کارکدوممادرمرده -

 .دهدمی گذاردوپاسخگلخاتونحبهقندیدردهانمی

ومده،بردنشبیمارستان.هرکسیبودهانشااللّهخیرنبینه،زدهسرشهنوزبههوشنی -

 !روترکونده

نوشدکههنوزبخارازآنباالمیزدوبعدادامهاش،جرعهچایمیبعدازاتمامجمله

 .دهدمی

اومد.مردممیدونهچهبالییسرجوانیعنیاگهآقاناصراونروپیدانکردهبود،خدامی -

ترسهباالسرشه،میادرشدلتودلشنیست،فشارخونشباالرفته.آقامهرانطفلکم

.دوبارهفشارشبرهباالدچارهسکتهبشه

بلندقدومهربانکهکاریبهکارکسیمهرانآقایکجورهاییطبیبروستابود،مردی

لرزید.دیگرماندهبود.ساراازترسبهخودنداشتوتاهنوزدرسنچهلسالگیمجرد

کوشیدتاخودشرالرزشیدردستانشحسکردومیتواننوشتنتکالیفشرانداشت،

هاییکهازدهانمادرشوگلبود،دیگرطاقتتحملفحشآرامسازد.اماکارسختی

هایچوبیمیزدرانداشت.بنابراینباعجلهازاتاقبیرونرفتوازپلهخاتونخانمبیرون

دویدکهشانبود،پایینخزیدوبهسمتتکدرختکهنسالیکهنزدیکیخانهشانخانه

جاتابیآنهایشآوازسردادهبودندومادرشبراینازلیگنجشکانرویشاخوبرگ

هایبازهمانسوالکردوبستهبود.طبقمعمولرویآننشست.اشکچشمانشراپرمی

 .ند،مهمانذهنششدندکردوحشتناککهمورابرتنشسیخمی

کشیدوگناهرابردوشمیبارقدرتشانبیشترازقبلبود،اوبایدیکعمرحساسامااین
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 کرد؟اگرمادرشسکتهمی

شانورخانههادورلرزد.ماکیانهمسایهریزدوبهخودمیقلبسارابااینفکرفرومی

چوپانروستابافوجیاز.آقاناصررسیدزدند.صدایاذانازدوربهگوشمیپرسهمی

کرد.هایشانهدایتمییصاحبخانههارابهسمتگوسفندانازدورپیدامیشدکهآن

ارادهبهگوسفندانچشمساراباناراحتیبیبارد،خستهوکوفتگیازسروصورتشمی

ازافکارهایمزاحم کوشدطورکهمیرودوهمانفرومیدوزدودردنیایغمناکخودمی

گذارد؛امانادیدهگرفتناینموضوعکارراحتیبرایمی فراریباشد،بهدنیایحالقدم

ورکهعصایشرابرشانهطناصرآقابافوجگوسفندانش،همان .دختریمثلسارانبود

کند.ساراکهدردنیایدرونخورد،سالممیساراکهداشتآرامتابمیانداختبود،به

 .غرقشدهبود،متوجهسالماونشدوجوابیندادخود

 فصلسوم:خواستگاری

نشستهبود.ساراموهایشراشانهزدهومودبانهکنارمادرشنشستهبودونازلیپهلویاو

زدهاستونازلیبهکرد،زلاشسیگاردودمیدونهیچحسیبهحمیدآقاکهکنارننهب

موهایکمپشتوسفیدشازهایشریختهوشهربانو.پیرزنیهفتادسالهکهتمامدندان

.حلیمهخانممدامشیماراگذشتمیشدند.نیمساعتیازآمدنشانزیرچادرشدیدهمی

امااوهنوزهمپیدایشنشدهبود.آقادامادهاچایبیاورد؛مانصدامیزدتابرایمه

وآنراداخلجاسیگاریانداختوباصدایکلفتشهفدهمینسیگارشرادودکردهبود

 :گفت

 کهعروسخانومهنوزادبنشده؟مثلاین -

 :حلیمهخانمباشنیدناینحرف،لبخندیبانگرانیزدوجوابداد

 .گردمجابشینید،االنبرمیکنهاین!شماهمین،میرمببینمدارهچهکارمیببخشیددیگه -

یگوشهطورکهسپسبلندشدوازاتاقبیرونرفت.حمیدرضاباچشمانخمارش،همان

وهنوزبویخوشکردکهازتمیزیبرقمیزددادواتاقرابراندازمیسیبلشراتابمی
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 :گویدحسیمیاراونازلیکردهوبدونهیچداد،سپسروبهسعودرامی

 !یمادرمیاره؟هاروواسهکنهکیهادایشاهدختخواهرتونزیادیمغروره،فکرمی -

رابرایمدتیبهساراچشمدوختوهیچنگفت.ساراکهدیگرطاقتنگاهسنگیناو

دوختتاازچشمنداشتومسئلهنادرآقااورانگرانساختهبود،بهفرشدستبافت

 :پرسدسارامینگاهسنگیناودرامانباشد.امااودستبردارنبود،خیرهبه

 دخترکالسچندمی؟ -

گویدکهنازلیدرهمینلحظهسکوتنمی گیردوچیزیسارادرسکوتسرشراباالمی

 :دهدراندوجوابشرامیرامی

 !دهم -

کند.قبلمیکشدوآنرابافندکروشنیرونمیآقاحمیدرضاسیگاردیگریازپاکتب 

سرشراپایینانداختهبود،ازآنکهپکیبهآنبزند،باهماننگاهسابقبهساراکهدوباره

 :گویدمی

 دخترهخودشزبونندارهتوجوابمیدی؟ -

اوراهایشراتحویلشدادوباجدیتتمامسارادوبارهسرشراباالآوردواینباراخم

 .براندازکرد

امااتوآقاحمیدرضاظاهرخشنیداشت،چندانالغرومردنینبود.پیراهنآبیکهنه؛

 .هایشفاقددکمهبودایبرتنداشتکهیکیازآستینکشیده

 :پرسدخرناسیبازمی زندوبابارپکیبهسیگارشمیآقاحمیدرضااین

 دخترچندسالته؟ -

رابادقتشودوسارادهد.شهربانوخانمحالبهپسرشملحقمیمیسارابازهمجوابین

رازیرنظرداشتواندازدکههنوزساراکندونگاهمعنیداریبهپسرشمیبراندازمی

 :پرسدبعدباصداینرمشازسارامی
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 خواهرتهنوزراضیبهاینوصلتنیست؟ -

بدهد؛زیراازاردزیادبهاینخانوادهمحلدهد.دوستندساراباتکانسرجوابمثبتمی

قدرتنبیهبود،شیماانآقاحمیدرضابهشدتمتنفربود،چوناگربهخواستگارینیامده

آید،بههمینخاطرچهبرسرشمیدانستنمیشدودلیلدومشهمانآقانادربودکهنمی

هاورکردهبودکهبامهمانمادرشاورامجبحوصلههیچکسرانداشت؛امابااینحال

 :کندهمانلحنسابقاضافهمیسالموعلیکیبکند.شهربانوبا

 دخترخانمشماچندسالته؟ -

 .دهدسارابانارضایتیکاملپاسخمی

 .شونزدهسالمه -

 آیندلبانپیرزنبهانحنادرمی

 .ماشاللّهواسهخودتخانمیشدی -

 .کندپسرششروعبهتعریفمی

نداری،بازهمتویماروکهزیادحوصلهگرفت،بااینشیماخانمبایدکمیازشمایادمی -

 .ترجمعمانشستیکهبهاینمیگناحترامبهبزرگ

نشیند.لبهشودومعذبانهسرجایشمیمی درهمینلحظهحلیمهخانمباسینیچایوارد

شود.بهخوردوسرازیرمیمداملیزمینگهداشتهکههایسفیدرنگشچادرشرابادندان

کندودرایناثناآقاحمیدرضاباهمانصدایخرناسچایتعارفمیهاباناراحتیمهمان

 .کندلـ*ـببهسخنبازمیمانندش

 هنوزعروسخانومآمادهنشدهبیادباماسالموعلیکیبکنه؟ -

 :دهدخمیحلیمهخانمپریشانحالباآنلبخندکمرمقشپاس

 .میاد،االنمیاد -

چایجلویاوومادرشکهازمخالفتشیماخانمآگاهبودند،چیزینگفتند.حلیمهخانم

کوتاهشهربانونگاهیکردگذاشتوبعدازسکوتیشهربانوکههنوزسارارابراندازمی
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هبیرونهدایتکند.هایشرابخانمخواهد،دختراندازدوبانگاهشازاومیبهحلیمهمی

نگریستدستوردادکهدستنازلیرابگیردومیاوهمباسربهساراکهاینصحنهرا

کهسارابهاوبگوید،کهخودشمتوجهشدهبود،بدوناینهاراتنهابگذارد.نازلیآن

رونهاییآرامازاتاقبیدرآمدوساراهمپشتسرنازلیباقدمجلوترازاوبهحرکت

هاازدوربهگوشراهپشتسرشبست.هوایبیرونسردبود،صدایگرگرفتودر

دانستکجاپنهانشدهشمارکهخدامیهایبیبههمراهآنصدایجیرجیرکرسیدومی

اتاقیکهکهنگاهیبهاطرافبندازد،واردبودند،باآنعجینشدهبود.سارابدوناین

ایباراگوشهدکهشیماجایهردویشانراانداختهوخودشدرشروبهجنوببود،ش

ایازساراچادرشراگوشه .هانداشتکتابیسرگرمساختهبودوتمایلیبهدیدنمهمان

سرشرارویبالشتانداخت.اتاقانداختهوبدونهیچحرفیبهرختخوابشرفتو

ترسید.دراینفکربودبودومیاحتمینارهنوزبابتاتفاقیکهبرایشافتادهبود،بسیار

شودواماازطرفیبرایخواهرانششیماوشیباسختمیکهماجرایآقانادرسرانجامچه

آمد.مشکالتزندگیتمامینداشتندوساراازدستشبرنمینگرانبودوهیچکاری

نگاهیبهخواهرشگیرند.هاازفقرونداریسرچشمهمیهمهاینکرد،همیشهفکرمی

.آمداشباالوپایینمیهمانجایهمیشگیشسینهانداختکه

هاراترککند،همچوخورهبهمثلپدرآنکهروزیبرسدکهاودیگرنباشدوترسازاین

کهکرد،فقطبهخاطراینکهبهآنظلممیبود،ازاینفرجانشافتادهبود.ازعمویشمتن

گرفت.کسیکههرگزدرحتیخودشهمازاینجملهخندشمی .دادخرجشانرامی

هایکهنههمدیگررالباس هاهمیشهبرایشانلباسنخریدهوآنبارهمعمرشیک

 قدربهدهد.آنآزارمیقدرهاراانپوشند.فقطبهخاطریککیسهبرنجوآردآنمی

اوتنفرگفت.ازدادومادرشازترسهیچنمیکرد،بهمادرشفحشمیهاتوهینمیآن

هاانتخابراازآنداد.حقشانمیکرد،تنهاشکنجهداشت،چونبرایشانعمویینمی
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اییجاتنهاجترکیدنبود.آنگرفتهبود.مثلهرشبزیرپتورفت؛زیرابغضشدرحال

ریخت.حتیبایددرسکوتاشکمیتونستخودشراخالیکند.دختریکهبودکهمی

 !حقفریادکشیدنهمنداشت

نبودهریچشمانشسرازیرگشتند؛زیرااومثلشیماهاامانشندادند،ازگوشهامااشک

هایشهقهقریخت.اینکارهمیشگیشاستومواظببود،صدایشبزیرپتواشکمی

بود.اوهرشببعدهایشبزمانخوبیبرایخالیکردنقلبپررنجشبلندنشود.نیمه

بودند،زیرپتوشاشکهایشبوقتیهمهخوابهایوحشتناکدرنیمهازدیدنکابوس

بارهممثلهمیشهبرایروزگارشاینهالبخندبرلـ*ـب،بلندمیشدوریختوصبحمی

ها،چوندیگرخواهرش،برایتمامشدنبدبختیسالمتیکرد.برایگریستودعامی

دردبرایشآساننبود.برایخودش،برایشیماکهاگرخستهشدهبودوتحملاینهمه

شکپشتدستشراباداد،عمویشبیحمیدرضامحلنمیکردوبهدیگرمقاومتمی

طبهخاطریکسوتفاهمکودکیباساراهمچنینکردهبود.فقکردکهدرسیگارداغمی

 .مقصراصلیپیداشدهاکوچککهبعد

 فصلچهارم:مراسمعروسی

افسردههایوافرکهساراراتاحدیشنبهوجمعهبهسختیگذشتند،بانگرانیروزپنج

هردوآنروزرامنتظرکردهبودندواماتاهنوزهمساراهیچخبریازآقانادرنداشتو

ایبیاورد.اماسرگلخاتونخبرتازهخانمنشستتابلکهبیایدوبرایمادرشخاتونگل

خواست،بهسیعدآقاجوابمثبتدادهواوهممیخانمزیادیشلوغبود.چراکهاللهبه

 .بگیردواللهرابهعقدخوددرآوردهاجشنکوچکیهمینزودی

ایراداشتندقالیچهدادواوبههمراهشیماهابهمادرشمیررایکیازهمسایهوقتیاینخب

 :گفتمیتکاندند،شنید.همینکهشیماباخبرگشت،باآهی

دونهاونیدیوونهانگارنمیخواهدباهاشازدواجکنه.دخترهاللهحتماًدیونهشدهکهمی -

 !دوتازنداره
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سرهایششریکنشد.شیماازخواهرشنگریستودراندوهسارافقطدرآنلحظهبه

هایضربهکهدوستشبهآقاسیعدجوابمثبتدادهاست،عصبانیتبعدازشنیدناین

کوشیدازاینروخشمشراخالیکند.حلیمهخانمهمیکمی تریبهقالیچهمیزدومحکم

هدخترشبهآقاحمیدرضامحلبودوانگاردیگربرایشمهمنبودکحالجورهاییخوش

 .آورددید،لبخندیبرلـ*ـبمیهروقتسارارامیبدهدیانهو

مادرشحالیحتیرفتارعمومرتضیهمازسابقبهتربود.ساراهرچهاندیشیدعلتخوش

 .دید،راضیبودگونهمیکهاورااینرانیافت؛اماازاین

 .حالباشدقدرخوشبودکهاینزیرابعدازمرگپدرشهرگزندیده

ویکییکهنهرفتداد،مادرشسراغگنجینهعصرجمعهوقتیساراتکالیفشراانجاممی

آورد.ساراباکرد،درهااستفادهنمیهایشراکهبعدازمرگهمسرشازآنازلباس

راخواستکهآنگوشهچشمانشاورازیرنظرداشتکهناگهانصدایشزدوازاو

همیشهبانارضایتیبهحرفشبپوشد.لباسسبزرنگزیباییبودبادامنیبلند.سارامثل

طورکهبودندحلیمهخانمبالبخندهمانهایشکمیدرازگوشدادوآنراپوشید.آستین

 :کرد،گفتسارارانظارهمی

 !ماشااللّه!ماشااللّه!دخترگلمخیلیخوشگلشدی -

 .،الهیمندورشبگردمچقدرمبزرگشده

 :ساراباهیجانپرسید

 اینلباسواسهمنه؟یعنیاجازهمیدیعروسینرگسبرم؟ -

گرفتولبخندبرلبانحلیمهخانمرنگباختودوبارهبادیدنرخسارشاددخترش،جان

 .دهدکرد،جوابمیتیازسخنشچکهمیبهآرامیجوریکهناراضای

 !گیرماگهبخواهی،جلوترونمی -

حالیمادرشرامحکمدرآغوشکشید،درهمینلحظهقطرهاشکیازساراباخوش
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ریختنشیاشکچشمانحلیمهخانمپایینتراویدکهسریعآنراپاککردتاسارامتوجه

 .قلباوراشادساختهایمادرشرابوسیدونشود.دخترکگونه

سارابااینحالچندانتمایلینداشتکهباآنلباسدرمراسمشرکتکند.روزشنبهبا

 .هایخروسهمسایگانازخواببیدارشدقوقولی

ازحالبودودوستداشتکهآسمانآبیوصافنبود!هنوزهمبابتآقانادرناراحتمی

وجدانراحتشکسیبپرسد.عذابحالاوراازکرداوباخبرباشد؛اماجراتنمی

پیکریخورشیدرادرآمد.ابرهایغولگذاشت،بااینحالکاریازدستشبرنمینمی

وزید.ساراخیلیآرامیمیآغوشکشیدهومانعتابشآنشدهبودندوبادمالیمیبه

شراتمامکرد،اکهصحبانهاینسریعصورتشراشستوسرسفرهحاضرشد.بهمحض

کهمنتظرآمدنشبود،باشتابازسرسفرهازبیروناسماورازد.ساراصدایآشنایی

هاییکهنهدرآنپهنشتابانبهراهرویباریکیکهقلیچهبلندشدوازاتاقخارجشدهو

سالمیهاییکهباگلرزروندهتزیینشدهبودندایستادوبهلیالنردهبود،دویدومقابل

تحویلدادکهلبانشراسرصبحیرنگکردهبودوروسرینوبرسرداشت.بیشترگرم

خودکهاکنونپوشیدهازگلبودند،ساراراجذبهایپالستیکیوزردرنگشچکمه

دستشساختند.زیراازبچگیدوستداشتمادرشبرایشبخردوچترصورتیرنگیدر

ساراخواستمالیدوازشدهباشد،دستانشرابههممیکرد.گوییسردشخودنماییمی

گلیشوگلسفیدرنگکههرچهزودترآمادهشود.ساراکههیجانزدهبود،سریعچادر

چهارپایانفضاراپرکردبود.ناصرآقاهایچوبیدوید.صدایرابرسرکردوبهطرفپله

 .بردمیمثلهمیشهگوسفندانرابهچرا

دوداد.لیالگذشت،سالمیبهآنشانبافوجیازگوسفندمیطورکهازمقابلخانهماناوه

رضاکهبهمرغاندهد؛اماسارانگاهشبهطرفپسرعمویشآقادستیبرایشتکانمی

 خواستازاوچشمبردارد،نمیدادونگاهشرابهلیالدوختهبودودلشدانهمی

الهبادماغیعقابیشکلوصورتیباریکبودکهسارافکرکشیدهشد.اوپسریهجدهس
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 .ترینپسرروستایاسعدآباداستریختبی کردمی

جاروخاتونکهاطرافخانهراجارومیزد،بادیدنپسرشبهسمتاوخزیدوبازری

 :ایبرسرشخواباندوباصداییرساخطاببهاوگفتضربه

 بهچیخیرهشدی؟کارتروبکنبچه،بازتو -

گرمنثارآندووبعدنگاهیبهلیالانداختکهتازهمتوجهاوشدهبود.لیالبافریادسالمی

.مادروفرزندکرد.زریخاتونجوابسالملیالراداد

هابهآن .رسداندازدوبهکارشمیاصورتشگلانداختهوسرشراپایینمیاماآقارض

زیادیراطیکنند.جوادییحاجمحمدحسنبهراهافتادندکهالزمنبودفاصلهطرفخانه

داشت،نشستهبود.اومردجوانوقدهاقرارآقادرزیردرختیکهنسالکهدرمسیرآن

نواخت.اومردیازدسترفتهداشتوباآنمیزبادیدردستبلندیبودکههمیشهسا

 .اینداشت،نهخانهوکاشانهبودکهدیگرامیدیبهزندگی

ازاین .سوخت؛زیرااززندگیاوخبرداشتدید،دلشبرایشمیساراهروقتاورامی

سوخت،باردمیدهاییراتحملکردهبودوحتیوقتیقلبشازجایشچهچیزیکهتااین

 .یادآوردناوآراممیشدبه

اوایلنوجوانیهایاوپوچبودند.جوادآقاکههمانهایسارادرمقابلبدبختیزیرابدبختی

بهدردنبالکاربگرددودرنانیبهخانه،دربزرگخانهبودومجبورشدبرایآوردنتکه

روستادراواخرنوجوانیبااوازدواجراناینمیانعاشقدخترخانمیشدومثلاکثرپس

رفتوحتیصاحبفرزندهمشدهبودندومیکرد.همهچیزبهخوبیوخوشیپیش

ازازدواجشانکهخواهرهایشراهیخانهبختشدهاسمشرانگارگذاشتند.یکسالبعد

ازآنبدترازدستدادنمادراوراازپادرآوردوبودند،مادرشازدنیارفت.غم

 .آمدسراغشانمیکمبهگرسنگیکم

رابهدکترکهپولیجورکندومادرشزیرامادرآقاجوادزیادیبیماربودواوبرایاین
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هافروششیرآنببرد،پنجاهرسگوسفندیراکهتمامداراییخانوادگیشبودوبا

روستاییانفروختوقبلاززهارابهیکیاگذراند،درآخرمجبورشدهوآنروزگارمی

راهفوتکردوهمانمسیررفتهرادوبارهکهمادرشرابهدکترببرد،نرسیدهدرمیاناین

هایشسرجایشنیستند،ازترسبهخودلرزید.زیراپولبازگشتندکهبعدمتوجهشد،

 .بودندکهپدرمرحومشبرایشبهارثگذاشتهبودهاتمامدارایشآن

کهزدستدادنمادربرایشسختوطاقتفرسابود.عذابوجدانداشتازاینغما

شدنمراسمهابرایشکاریانجامدهد.آقاجوادبعدازتمامنتوانستهبودزودترازاین

بگذارد،چونکاریدرچهلممادرش،مجبورشدبرایکاربهشهربرودوخانوادشراتنها

بودویکسالتمامبدونهیچطورکهتصمیمگرفتهروستابرایشپیدانشد.اورفتهمان

 .خبریغیبشزد

شانهمیشهپولیقرضاشبرنیامدوازمردهمسایهزنشازپسخرجخودودختردردانه

وننهدهد.چگفتهروقتهمسرشبرگردد،پولشرابهاوپسمیمی گرفتومی

نهخواهری،بهغیرازداییپیریکههیچفرزندینداشتوازپسخرجبرادریداشتو

آمد،ازراهرسیدکهازدهانآمد؛اماروزیکهنبایدمیمیانسالشبرنمیخودوزن

کهاشروستاییانشنیدکهآقاجوادفوتکردهاست.ناامیدیبهسراغشآمد،همسایه

پولیدستخواست.همسرشکهآمدوطلبشرامیاشمیدامبهخانهمردبدذاتیبود،م

هایشصافحلقهازدواجشرابیرونکشیدوبهاوداد؛اماهنوزهمبدهی وبالشنبود،

خواستوحتییکفرصتبهبدترازاینمردبدجنستماموکمالشرایکجامینشدو

بیچارهستهبودوضجهمیزد،نداد.زنزنیدرهمشکستهکهبهسوگواریتنهاعشقشنش

دستوپایرسید.بهکرد؛امااحدیبهدادشنمیدستشرابهسمتهرکسیدارازمی

هادرجوابایننالهمردافتادوازاوخواستکهکمیبیشترصبرکند؛امامردظالمدر

دستشکردوگفت،بهدادبودرامقابلشایستادوانگشتریراکهدرمقابلبدهیشبهاو

قبولکند،مگرنهآنروزعصربایدپولشراگذردکهاورابههمسریشرطیازطلبشمی
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دستشرابهاینطرفوآنطرفدرازکرد،مثلجورکند.همسرشبازازسرمجبوری

اینداشت،بنابرایندرآخرازداداشبرسد.دگرچارهبارهمکسینبودکهبهسابقاین

.ازرنجازدواجکردمجبوریباقلبیپرسر

دنیاآوردکهسهماهبعدازازدواجش،باردارشدوبعدازگذاشتنهماه،پسریبرایاوبه

جوادبهروستابازگشتاسمشرامحمدگذاشتند.چندروزبعدازبهدنیاآمدنمحمد،آقا

خودگشت.اشنیدازخودبیروزمانیکههمسرشرادرمنزلنیافتوخبرازدواجاو

هایآندهد،اعترافکردکههمهکهاوراآزارهمسردومزنشکهبعدهابرایاین

آورد.زنشبعدازشنیدنسخناناو،دیوانههایپلیدخودشبودتااورابهدستنقشه

ورود،ازفرصتاستفادهکردهاخوابنزداومیشودودریکشبکههمسرشبرایمی

گیردتانزدعشقشبازگردد؛اماچونهایشرامیدستبچهکندورادرخوابخفهمی

چشماناوبنگرد،راهرفتهرابازگشتوخودشرابههمراهتوانستدردیگرنمی

اتاقیکههمسرشرابهقتلرساندهبود،بهآتشکشید.اوقبلازفرزندانشدرهمان

بازگشتآقاجوادبارهاوبارهاخواستکهطالقشبدهدودومشبعدازمرگ،ازهمسر

روزگفتحاضراستبمیرد؛اماچنیننکند.آقاجوادبعدازآنجوابهمیشهمیاودر

هایانسانبردوهایسردبهمسجدپناهمیگذراندوشبهاراباآنسازبادیمیلحظه

خوابید.دیگرگرسنهمیازگاهیباشکمگذاشتند،یاهرنیکروستالقمهنانیجلویشمی

دادهبود.حتیخانوادشرا!هیچچیزبرایشمهمنبود،چونتمامداراییشراازدست

اودلیلماندنشرادرایندنیااز .دیگرفرقیبهحالاونداشتکهچهبرسرشبیاید

رابیخودگشتودیگرهیچکسیدستدادهبود.آنهمچقدرراحت،ازخود

ایبهتنداشتوپالباسپارهپورهشناخت.موهایشبلندوژولیدهبودندونمی

نشستوبدونتوجهبهاینکهمردمچپچپمیدید،بـر*ه*ن*هزیرهردرختیکهمی

 .ریختقطرهقطرهاشکمیکنند.سازغمگینیمیزدونگاهشمی
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ایبودنددنبالهبهانهجاگذشتند.هردویشانساراولیالنگاهگذراییبهاوانداختندوازآن

درمراسمعروسیشرکتکند؛کهحاجمحمدحسنراقانعکنندکهبگذاردفاطمهامروز

دادندکهدرچنینهایشاناجازهمیخانمزیرابهندرتمردمروستااسعدآبادبهدختر

نبود،اینراهرمحمدحسنچندانکارآسانیهاییشرکتکنند.راضیکردنحاججشن

 .مردنازنینیودوستداشتنیبوددانستند؛اماحاجآقادویشانمی

عربیوقرآنراهازبانپسندیدند.حتیآنلیالوسارااوراازخانوادهشیخمحمدبیشترمی

 .آوردندنمیازاوآموختهبودند،بههمینخاطردرزبانعربیهرگزکم

ایستدودرمیانراهلیالناگهانمی رفتند،مقصدپیشمیطورکهبهسمتهاهمانآن

شود،رویشرابهطرفکهمتوجهتوقفاومیگیرد.سارابهمحضاینمی دستشراگاز

کندوسعیداردحجابشرایروسریشرژلبشراپاکمیچرخاندکهباگوشهمیلیال

 .کاملکند

عددیدراطرافآنپرسهمیزدوچندگاوسیاهوایزیباکهماکیانمتچنددقیقهبعدخانه

خوردکهصدایشانهربهچشممیایدرآنفضاکهباپرچیناحاطهشدهبود،گوشهسفید،

یفضاراپرکردهاستوازدودکشخانهازگاهیبههوابلندمیشد.بویسوختنهیزم،

سطلیدردست ادرسفیدرنگومیشد.زنیمیانسال،باچ باشکوهدودغلیظیبههوابلند

 .ایازمحوطهجاخوشکردهبودگوشه خزدکهازاصطبلبیرونمی

 .کندهانشدهاستوسطلپرازشیرراحملمیینزدیکشدنمهمانهنوزمتوجه

خانم،مادرآید.مریمیشیرخواریرادربغلدارد،بهکمکاومیدخترجوانیکهبچه

زند.نادیهمی بهاوایگیردوب*و*س*هاشرامیگذاردونوهیفاطمهسطلرازمینم

ایکهدربیرونخانهبناکردند،رهسپارگیردوبهطرفآشپزخانهسطلشیررامی

 .شودمی

شدند.بهمحضهانزدیکمیکردند،بهآنمیطورکهاینمنظرهراتماشالیالوساراهمان

 .هاقدمبرداشتهاستقبالآنهارادید،بکهمریمآناین
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لبخندیبهدانستند.بااوزنباحجابومهربانیبودکهزنانروستااوراالگویخودمی

هارابهدهند.آنرامیکند.ساراولیالهردوجوابسالمشهاسالممیلطافتپر،بهآن

 هایچوبیباالکشندوازپلهمیهایشانرابیرونکند،هردودوستکفشخانهدعوتمی

.کندهاراپرمیشوند،بویعودمشامآنروند.وقتیوارداتاقیمیمی

زینبخانم،دختربزرگمریمزند،فرشدستبافتکههنراتاقازتمیزیبرقمی

کهنقشونگارپروانهدرآننقشروکشیایبزرگبااست،کفاتاقراپوشاندهوگنجینه

چندجانمازرویآنمرتبشده،قرارداشت.پنکهخوردکهایبهچشممیبسته،درگوشه

آوردکهدختریهایکامالًبازبهاتاقهجوممیخورشیدازپنجرهرقصیدونوربهآرامیمی

هاراسختجذبخودخواندنقرآنبود،آنهمباصدایزیباکهشنوندهجوانغرقدر

بنددومیایقرآنراکهاینصدابرایساراولیالآشناست.فاطمهبعدازلحظهساختمی

یمالیمبهگذارد.بالبخندمی دهدوچادرشرارویگنجینهآنرادرجایمناسبقرارمی

آیدوخواهرزادشکهپسرکزکردهبودندمییدرجمعساراولیالکهکنارهمدرآستانه

داردودرسکوتباخواهرزادشمشغولبازیزمینبرمیبامزهوزیباییاست،ازروی

 :پرسدمیصبرانهشود.لیالبیمی

 چیگفت؟ -

 .دهدمیآوردوزیرلبیجوابفاطمهنگاهشراباالمی

 !اجازهنداد،توباهاشحرفبزن -

 درهمینلحظهباآمدنمادرش،کالمشناتمام

آرامیوبااحتیاطکندکهچایرابهماند.سارابادقتتمام،مادردوستشرابراندازمیمی

اشراازازتمامشدنکارش،نوهزند.بعدگذاردودرهمینحاللبخندمیهامیمقابلآن

 :پرسددومیگیردخترشمی

 چهخبر؟ -
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 :دهدلیالبالبخندعریضیجوابمی

 .سالمتی -

دواست.ساراوفاطمهکهمنتظربودندلیالهرچهزودتررضایتبگیرد،نگاهشانبهآن

ازآنبنوشد،دلبهایکهجرعهکند.لیالقبلازاینهاچایتعارفمیمریمخانمبهآن

 :گویدزندومیدریامی

 !اومدیمدنبالفاطمه،باهمقرارگذاشتیمکهامروزبیادخونمونما -

 :دهدشود،بهکندیادامهمییمریمخانممیینگاهخیرهکهمتوجههمین

 تونهبامابیاد؟یعنی....می -

کهبهخوبیحرفشرابیانگوید.ازاینمی لیالبعدازاتمامکالمش،دردلبهخودناسزایی

دلوجراتچرا!ترسبه هاچندانمهارتینداشت؛اماودرراضیکردنآدمنکرده،ا

لـ*ـبمریمخانمرختشود،لبخندازقلبشهجومآورد.وقتیکهحرفشتماممی

 .گویدنمیاندازدوچیزیبنددوبادقتنگاهیبهآندومیمی

 :پرسداینگریستن،ازفاطمهمیبعدازلحظه

 ی؟مگهبهشوننگفت -

 .اندازدایبهمادرشمیشود،نگاهیملتمسانهفاطمهمثللبوسرخمی

ساراولیال .گرددشودوتنهادهانشبازوبستهمیکندچیزیبگویدکهموفقنمیسعیمی

کند،چههاپنهانمیآندانستدکهاوچهچیزیازدوزند.نمیباحیرتبهفاطمهچشممی

گوید،هانمیدانستندفاطمههرگزبهآنمیشبدانند؛اماچونرازیهستکهنبایددوستان

کرد.لیالدرکمتصاحبمیهاراکمرمقیهردویآنبیازاونپرسیدند.نگرانیبههمراه

یخواستذهناورابخواند.باسقلمهمی فاطمهچشمدوختهبود.گویاخودغرقشدهوبه

 .وبارهاصرارکندسارابهخودآمدکهازاوخواستد

 .کندآوردوبهخواستساراعملمیرمقیلبخندیبهلـ*ـبمیلیالبابی

 .صحیحوسالمبهتونبرگردونم رودهمدخترتوناجازهبدیدبامابیاد،قولمی -
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شودمریمخانمدوبارهنگاهیبهفاطمهمیگویدکهباعثایمیاشراباخندهآخرجمله 

هابگویدکهقادربهخواستچیزیبهآنبود.گویامیبیندازدکهسرشراپاییناندخته

دوبارهبهسمتلیالکهمنتظربودبرگرداندوبالبخندی،گفتنشنبود.سپسنگاهش

 .برزبانآوردگونهحرفشرااین

وربره؟دخترماونخیلیبهورواوندونیدکهحاجآقازیاددوستندارهفاطمهاینمی -

 !جورچیزهاحساسهاین

 .بازدکندوامیدباهمبودن،رنگمیشانغلبهمیکمناامیدیبرقلبهرسهکم

ناراحتنسازد؛ترشراداندچگونهکلماتشرابرزبانبیاوردتادوستاندخمریمخانمنمی

ایبیاید،درذهنشدنبالبهانهتواندباشمااماانگاربرایشسختباشدکهبگویداونمی

کردند.سکوتمرگباریاتاقرادرراتماشامیهایمنقبضشده،اوبود.ساراولیالباچهره

 :گویدشودکهمیجمالتمریمخانمشکستهمیبرگرفتهبودکهباکلماتو

 !حاجآقااجازهنمیدهتکتنهاازخانهبیرونبزنه -

 :پردلیالرویحرفشمی

 !یماقرارنیستجاییبریمکهمیادخونه -

 :گویدبارباقاطعیتمیمریمخانماین

 کارکنم؟حاجآقاحساسهمنچیدونمعزیزم،ولیمی -

ولیبااینچندانآسانینیست؛دانستندکهراضیکردناینخانوادهکارهامیهردویآن

دیگرنهساراونهلیال .جاآمدنددانستندکهباچهامیدیبهاینحالخودشانهمنمی

 .تابرونداشتهاییبهنوشیدنچاینداشتن،بنابراینبلندشدند

هاهمتوصیهکردهبودکهنبایدبهتنهاییازخانهبیرونبزنند،زیرامریمخانمبهآن

 .سرشانحرفبددرآورندپشت استمردمممکن

احترامیبود،بیلیالتنهادرسکوتاورانگریستوچیزینگفت،زیرااومادردوستشمی

 !احترامیبهفاطمهبهاو،یعنیبی
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 .بستدادوخداحافظیکردلیالدرجوابلبخندیمالیمکهبهسختیرویلبانشنقشمی

 :بودوازمادرشدلخور،ناگهانایستادوگفتفاطمهکهازخجالتسرخشده

 .صبرکنیدمنهمباهاتونمیام -

وبعدنگاهیبهمادرشکهازحرفششوکهشدهبود،انداختوچادرشرابرداشت،قبل

 :کهازاتاقبیرونبزند،خطاببهمادرشگفتازاین

 !دیدشماهمهرگزبهحرفمنگوشنمی -

سکوتکوشیدآنراقورتدهد.ساراولیالدرت؛امافاطمهمیبغضشقصدترکیدنداش

کهمادرشکردند.اشکدرچشمانفاطمهدرخشیدوهنگامیمادرودخترراتماشامی

 .هارادید،قلبشازدردسوختآن

کنندکهاودانستمشکلیاستکهمادروفرزند،هردوباآندستپنجهنرممیلیالمی

 .خبرندارد

خواستحالآقامردوحتیمیباتاسففقطنگریستودراینمیانساراازکنجکاویمی

 .نادرراازمریمخانمبپرسدکهفرصتمناسبینیافت

کدامفاطمهاشکچشمانشراپاککردوبههمراهدوستانشازخانهبیرونزد.هیچ

دردلباخودیاتفاقیکهافتادهبود،حرفینزدند.ساراآشفتگیششدتگرفتودرباره

 "نکندبرایآقانادراتفاقیافتادهباشد؟"گفتمی

خواستازفاطمهسراغاورابگیرد،اماهروقتحرفازآقانادرمیشد،فاطمهخشکشمی

 .خواستاسمشرابشنودمیزد،دیگرنمی

کردهباشدوترسیدکهزیادهرویراازکاریکهکردهبودناراضینیست،فقطمیالبتهسا

 .بههمنخواهدزددانستاگرفاطمههمازعملشاگاهباشد،دوستیشرابااوخوبمی

گریستنیآقایشهریاریدویدند.ابرهایغولپیکرگویاقصدتماممسیرراتاخانه 

آمدوبههمراهمیگفتند،بااینحالصدایرعدوبرقترکمیکمآسمانرانداشتندوکم
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آقایشهریاریشدند،عـ*ـرقهاوقتیواردحیاطپشتیمنزلوزید.آنآنبادیسردمی

زدند،چونتماممسیررابدونمینفسچکیدونفسازسرودوششانپایینمی

 .ترینتوقفیدویدندکوچک

زدند.هرکداممشغولجاپرسهمیشماریدرآنافرادبیحیاطخانهزیادیشلوغبود.

کوشیدندتدارکاتالزمجشنعروسیرافراهمکنند.ساراوفاطمهمی انجامکاریبودندو

 کرد،جوابسالمشراهاسالممیوهرکسیکهبهآن شناختندهارامیبعضیازآن

یباشکوهکهگویاتازههایخانهلهپ شانبهسرعتدرمیانشلوغیازدادند.هرسهمی

هایشانراجلویپادریزیباییدنبالدوستشانلیال،باالرفتندوکفش رنگکاریشدهبود،

 .کشید،بیرونکشیدندیچشمنوازیرابهدوشمیکهمنظره

بردهبودوبودکهآنراازپدرشبهارثیآقایشهریاریزیادیبزرگومجللمیخانه

خریداریپیدانشد.زروینداریبارهاتصمیمگرفتکهآنرابفروشد؛اماهیچحتیا

ایبهباریبودکهخانهاولینهاوقتیواردسرسراشدند،نگاهفاطمهسرگردانشد.اینآن

همهچیزتکراریبود،حتیآنتابلوهایرنگاردید؛امابرایسارااینبزرگیازنزدیکمی

ایازسرسرازنانمیانسالیبالباسبودند،گوشهانصبشدهرنگکهرویدیواره

داشتندبهموقعآنراآمادهکنندومادرلیالخدیجهخانمباعروسوررفتهبودندوسعی

شانبههانداشتوهرسهکرد.کسیکاریبهکارآنهاچایتعارفمیآنخوشحالیبه

 .شناختندبودندکهسرازپانمیازبودندرکنارهمدیگرهیجانزدهقدری

هایمارپیچیبهسرعتباالرفتندکهپله هارابهطرفاتاقخودراهنماییکرد.ازلیالآن

بهصورتکارتونیدرآننصبشدهبودکهروسریبهاتاقیمنتهیمیشدکهعکسلیال

 ودازآنچشمانآرایشکردشآدمراجذبخسبزرنگیدرسرداشتوبیشتر

شدواتاقییدرراچرخاند،درباصدایقیژقیژیبازگیرهساخت.لیالبهآرامیدستمی

 .شودخوابیدونفرومجللنمایانمیبزرگباتخت

بهمحضواردفاطمهاولازسارابهداخلقدمبرداشتواتاقدوستشرابراندازکرد.لیال
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یتختنشست.لبههچادرشرادربیاورد،کشدن،درراپشتسرشبست.سارابدوناین

 .هارانداشتآنیدردگرفتهبودندکهدیگرتوانتکاندادنپاهایشبهقدر

 :پرسدفاطمهبهنرمیوحیرتازلیالمی

 ایناتاقخودته؟ -

 .دهدلیاللبخندیبرلـ*ـب،باسرجوابمی

 :گویدفاطمهبالحنیکشدارمی

 !استدخترمعرکه -

 یکتابیپابرجابودکهایازاتاق،قفسهشهگو

 .هایشانراهرسهخواندهبودندکتاب

لیالکهگرمششدهبود،کولرراروشنکرد.درهمینهنگامکهتازهمتوجهشدهبود

 :دوستانشراحتنیستند،خطاببهآندوگفت

 .بهترهچادرهاتونروجمعکنید -

داشت.رویتختخوابشولوایشنخصورترابروبعدهمینکهازباکسلوازمآر

 .کندشودواعالممیمی

 رونخبندازم؟خواهدصورتشکیمی -

 .باریدهیجانازکالمشمی

هارافروبریزدکهترسآنشود،برایاینهایمتحیردوستانشمیینگاهوقتیمتوجه

 :گویدمی

!نیستکهبهصورتتونگندبزنمخیالرفقا!منتواینکاراستادم،قراربی -

همچندانهااندازدوحتیآندانستندکهلیالهمیشهصورتشرانخمیهامیهردویآن

نظرشاناینکارصرفآمدکهاینکاررابکنند؛اماترسازواکنشوالدین،ازبدشاننمی

 .کندساخت.ساراروبهفاطمهمیمی
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 .دازه،منمیرمگوشینرگسبگیرمبیاماولبذارمالتورونخبن -

 :کرد،خطاببهاوگفتطورکهنخراآمادهمیدرهمینلحظهلیالهمان

 .کنیخرگوشمنرو،بابادستهمنه!توکشوپاتختیبگرد،پیداشمی -

 .کندسارابااخمروبهاومی

عینبزنمتباردیگهخرگوشصدامبزنی.همچینخانوم،یکواییبهحالتپلنگ -

 .مورچهگریهکنی

نشیندوبافاطمهمقابللیالمی زنندواندکیبعدهرسهبااینحرفاوزیرخندهمی

 :گویدایمیخنده

کنهرومیبینم،اگهمادرمبفهمهپوستمفکرکنماینآخرینروزعمرمهکهشمارومی -

 !آها

 .زندلیالپوزخندهمی

هاروبکشه؟حرفریحاضرمیشهواسهیهنخانداختندخترششودختر،کدوممادخفه -

 !هازنیمی

 !کهلجهانیهوسمانهرودربیاریمرودارهاینفوقشیهتنبیهکهفکرکنارزشش

کندکهدوستشچطورباکند.فاطمهبادقتتماشامیوبازصدایخندهفضاراپرمی

 .اندازدظرافتصورتشرانخمی

 :پرسدگردد،ازرویکنجکاویازلیالمیهمانحالکهکشویپاتختیرامیسارادر

 اینکارهایچرتوپرتروازکییادگرفتی؟ -

 .اندازددهد،اخمیبهپیشانیمیطورکهکارشراانجاممیلیالهمان

 !دخترمنظورترونگرفتم -

 .دهدساراکهچیزیرادنبالشبودپیداکردهاست،جوابمی

 .پلنگهمیننخانداختنرومیگم -

 :گویدلیالباجدیتمی
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 .توبهاینمیگیچرتوپرت؟باباپدرمدراومدتااینرویادگرفتم -

 :دهدوبعدادامهمی

 خواهییادتبدم؟ازخواهرمیادگرفتمدیگه،می -

 .شودهاولومیدرهمینهنگامساراهمدرکنارآن

زیز،همینکهشمایادگرفتیبسه.االنهممنوفاطیبایددنبالیهنهممنوندوستع -

 .هامونمارونکشنبهانهبگردیمکهخانواده

 .خنددلیالنخودیمی

ازدستمادرهاتون!واقعاًبایدتاشوهرنکنین،حقندارینیهدستیبهصورتتون -

 بکشین؟

 :پرسدازلیالمیبیند،بالحنکشداریساراکهموبایلراخاموشمی

ماروباشاینشارژرشکجاست؟پلنگتوواقعاًوقتنکردیاینروبهشارژبزنی؟بابا -

 .کردیم،اینماسماسکودستمونبگیریملحظهشماریمی

 شود،همهامادرهمینهنگامکسیوارداتاقمی

 .رودهابهسمتدرمینگاه

کوشدکهمیبارد؛اماحالیازچشمانشمیوشرسد.خازشانسبدسارا،نرگسازراهمی

مشغولنخانداختناست،آنراپنهانکند.بعدازسالموحوالپرسیکوتاهازلیالکه

 .گیردسراغگوشیشرامی

قدرخواستمزنگبزنمبهارسالن،ببینمکجاموندهاینتواینگوشیمنروندیدی؟می -

 دیرکرده؟

قاپدورودوآنرامیبیند،لبخندبرلـ*ـببهسمتاومیمیوقتیآنرادستسارا

 :گویدمی

 بایدیهزنگیبهآقادامادبزنم،دلمحسابیشور -

 .زنهآبجیمی
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 :آیدلیالبهحرفمی

!هاآبجیخیلیشوهردوستشدی -

 :دهدمینرگسباشوخیطبعیجواب

 !تویکیدیگهخفهکهارسالنازدستتکفریه -

 :پرسدلیالباخندهمی

 .جنبهباشهقدربیکردمایندامادموناینواقعاًفکرنمی -

ازاتاقخارجشد.ساراناامیدانهازاو نرگسکهوقتنداشتبالیالدهانبهدهانبشود،

 :پرسدمی

 لیالموضوعچیه؟ -

 :دهدگیردوتوضیحمیلیالخندششدتمی

فرستاد،گوشیشدستمنبودمنهمجوابنرگسپیاممیهیچیبابا،اینارسالنواسه -

 .دادممی

 .دونستگوشیدستمنههاییراکهنبایدمیزدوزدبیچارهفکرکردعشقشه،نمیحرف

 .باریداندازدکهنگرانیازچهرشمیزند.لیالنگاهیبهسارامیهرسهزیرخندهمی

 دخترچیشده؟ -

 :دهدوجوابمیشودیلبشکجمیساراگوشه

 !اندازملیالمنیکیصورتمنخنمی -

 وا!چرا؟ -

 .رودسارافریادشبههوامی

 پلنگچراتونفهمی؟خودتروزدیبهنفهمی؟ -

 !کنمچرامادرتمیذارهنخبندازیکنن!منتعجبمیباباپوستمونمی

 :دهدطورکهمشغولاست،جوابمیلیالهمان
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خندن.ممگهگناه؟ازروستابزنیبیرونبااینسرووضعبهمونمینبایدبکنن،بعدشه -

 قدرسبیلداشتهباشهکهچی؟آخهدختراین

حتیدادوهاگوشمیگویدوفقطدرسکوتبهحرفآنفاطمهدراینمیانچیزینمی

دهد،دستکهمادرشراحرصتمایلیهمنداشتصورتشرانخبندازد.تنهابهخاطراین

ناراحتبود.دوستبهچنینکاریمیزد.هنوزمبابتحرفیکهازدهانشبیرونزد،

 .گونهازخانهبیرونزندنداشتآن

خواستندبداندکهچهچیزیدوستشانرانگرانساختهبود؛امابازهمساراولیالمی

 .رویشاننشدازاوبپرسند

دوبارهتمامفکروذکرشبهسمتآقانادرهایشدورشد؛اماایازنگرانیسارابرایلحظه

 .رفت

خواستنگرانیشرابالیالدرمیانبگذاردکهموقعمناسبینیافتوبعددرآخرازحتیمی

 :نگرانیزیاددلبهدریازدوازفاطمهپرسید

 فاطمهشنیدمآقانادررویکیزدهناکارشکرده، -

 االنحالشچطوره؟

کسیازکوشیدصبرانهمنظرجوابشدومیاذببهزبانآوردوبیاینراباخونسردیک

دویشانحماقتشبویینبرد.لیالنگاهیبهساراانداختوچیزینگفت؛زیراهر

هایشرابانگرانیدانستندموقعمناسبینیستکهفاطمهراسوالپیچکنند.اوهرگزمی

 .گذاشتهادرمیاننمیآن

 .مالدهممیفاطمهچشمانشرابه

 !مرد!منواسهاوکهنگراننیستمایکاشچیزیشمیشد،ایکاشمی -

 :پرسدلیالمی

 پسواسهچینگرانی؟ -

گویدواینعملشموجباندازد؛اماچیزینمیدومیفاطمهنگاهیبادرماندگیبهآن
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 .شودنگرانیپیشازحددوستانشمی

وپاسخیبهدوستانشکهانتظارداشتنداندوهشرابارسدهانمیلیکنبازهمبهدادآن

 .هادرمیانبگذارد،ندادآن

جاکنندوحتیتمایلینداشتندپایشانراازآنهاتمامروزرادراتاقلیالسپریمیآن

 .بیرونبگذارند

 فصلچهارم:دروغ

پشتیچشمبهحیاطویاتاقلیالراکنارزدهپنجرهفاطمهوسارادوشادوشهمپرده

 .زدندهابهاینطرفآنطرفپرسهمیدوختهبودندکهمهمان

کهاینهایغروببودکهسوالیذهنسارارامشغولبهخودساختواودرتردیدنزدیکی

مواجهشود.آندوهایسردفاطمهترسیدبانگاهبود؛امامیازدوستشبپرسدیانهمی

هایخودشبودند،برتنلباسهارافراهمکردهبودوالآنهایزیباییکهلیلباس

 .نخواستباشدداشتند.آرایشفاطمهچندانغلیظنبود،یعنی

اتاقبهحالهارادرشودکهاوآنهایشرارنگکرد.نیمیساعتیمیلیالبهزورلـ*ـب

د؛زیراازصبحتاکنونکنتواندپیداخودتنهاگذاشتهورفتهبودتاببیندخوردنیچهمی

هایدادظروفصدایدادوبیچیزینخوردندوفقطمشغولآرایشبودند.هردوبه

دادند.ساراوآوردند،گوشمیهجوممییبازاتاقبهداخلفلزیکهدرحیاطازپنجره

چههارابااینسروضعببینند،اگرمادرهایشانآنکهفاطمهکمیدلشورهداشتندازاین

هاخواستکهبااوبروندآوردوحتیازسرترسوقتیلیالازآنبالییبرسرشانخواهند

کهمادرهایشانهمدرجشنشرکترابهترنظارهکنند،نرفتند.ترسازاینشانوخانه

هانبود؛زیراآنآورند.هیچضرورتیهمهادمارازروزگارشاندرمیکنندوبادیدنآنمی

کمسراغیازسارانگرانیکمدلخوشیخودآرایشکردهبودند.باتاریکشدنهوا،برای

کردکهمادرشیازنرفتودردلدعامیمیکهبایدتاخانهبهتنهاییگرفت.ازاینمی
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دادندوآننبینند،چونحتماًبهعمویشگزارشمیعمویغرغروش،اورابااینسروضع

.تماممیشدانوقتاینبرایساراگر

قرارایکهگلدانپرگلیوسطآنوکتابقطوریرویآنفاطمهبهسمتمیزجالخورده

رابراندازهاتکمهمانداشت،رهسپارشدهوپشتآننشست.ساراازپشتپنجرهتک

معموالًدرروستایاسعدآبادکردتامادرشراپیداکند؛امااوتاآنموقعناپیدابود،می

شدند،چونساعتنهشبهمهپراکندمیدادندتاهالفتنمیشبعروسیراتادیروقت

چیزینماندهبود،درهمینلحظهدراتاقبازمردمروستاسحرخیزبودندتاشروعجشن

ترازبیستوشود.مردجوانیکهکمآنکشیدهمیاراوفاطمهبهسمتشدهونگاهس

افتدمثلشود.وقتینگاهشبهسارامیآنسروکلشپیدامیدوسالسندارد،درآستانه

 :پرسداماخونسردیشراحفظکردهوبامالیمتمیشود؛لبوسرخمی

 روندیدین؟ها!لیالخانمببخشیدخانم -

وگوردهدتامردجوانهرچهزودترازآنجاخودشراگماسرجوابمنفیمیفاطمهب

بودوترمیبزرگترارسالن،آریوبودکهبازهمازداریوشمرحومکند.اوبرادرکوچک

داشت.آریوبهمحضگرفتنمیاشدوستپسرعمویلیالکهلیالرامثلخواهرنداشته

بهساراانداختودررابهناچاربستبرایآخرینبارنگاهیجوابازاتاقبیرونرفتو

کهاومیشدکهساراراندیدهبودوحتیبهامیداینهاراتنهاگذاشت.حدوددوسالیوآن

حاضرشددرعروسیبرادرششرکتکند،چوناوپسریبودکهازراباردیگرببیند،

موقعسالگیدیدهبودوازهمانداشت.برایاولینبارسارارابالیالدرهجدهازدحامتنفر

است،حسیدراوزندهشدوحتیخودشهمباورشنمیشدچطوربهیکدختردلبسته

 .دینداشتتریناعتقاچوناوکسیبودکهبهعشقکوچک

کهاینخواستدوکالمیباسارادرخلوتسخنبگوید؛امامثلبعدازآنروزهمیشهمی

دانستآریوبهاومیشانسهیچوقتبااویارنبود.ساراهمکهازرفتاراواگاهبودو
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دادتابهمردجوانفرصتنمیکردوحسیدارد،بههمینخاطرازعمدازدستشفرارمی

 .گرددآریو،لیالبادستانیخالیبازمییحسشبگوید.بعدازنیمساعتازرفتنبارهدر

نگاهشسردورنگپریدهاست،انگاربیماریبهجانشافتادهباشددرراپشتسرش

 .بنددمی

دوزدکهناگهانساراایستدونگاهشرابهفاطمهمیرمقیسرپامیدرهمانحالتبی

 .شکندمیسکوتاتاقرا

 پلنگخانومچیشده؟روحدیدی؟ -

 گوید،بغضیگلویشراسختامالیالچیزینمی

کند.لیکنازهاراپاکمیهاسرازیرگشتند،آنیچشمانشاشکفشرد.ازگوشهمی

 .خوردجایشجنبنمی

یتختنشستهاست،رهسپارلیالمقابلفاطمهکهاکنونازپشتمیزبلندشدهولبه

علتنگرانیشرابپرسد،لیال کوشیدزند.دوستشکهمیتوجهکنارمیرابی شودوسارامی

 :کشداینفرصتراازاوگرفتهوناگاهسرفاطمهعربدهمی

 !خواستیازمامخفیکنی؟لعـ*ـنتی!هامی خواستیبهموندروغبگی؟تاکیتاکیمی -

هاازشودواشکرویتختشپخشمیایضعیفدهدوفاطمههمچودختربچههلشمی

تاسفشدندوتنهابادلهرهویچشمانشدرسکوتسرازیرمیرویناتوانیازگوشه

اندازد.بهلیالمیایدوزد،گویامتوجهموضوعشدهاست.نگاهملتماسانهنگاهشرابهاومی

 .مرگباشدمیشدخواهاندرآنلحظهنوعیکرختیدرقلبشپخششدهبودکهموجب

زند.سارابادستدهدوسیلیمحکمیبهدوستشمیلیالناگهانکنترلشراازدستمی

 .دودگیردوبهسمتلیالمیجلویدهانشرامی

آهوشودوسوزد.لیالرویزمینولومیشودوازشدتدردمییفاطمهسرخمیگونه

ازخستگیبلکهزندنه.نفسنفسمیروند.گویااحساسضعفداردهایشبههوامیناله

ساراباآشفتگیدرکناراوچکندهادوبارهباشدتبیشتریپایینمیازدردوبعداشک
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 خوردمیزند.نگاهتاسفبارلیالبهفاطمهگرهزانومی

اجازهکهاکنوندوبارهبلندشدهوسرجایشبادرماندگینشستهاستوحتیبهخود

کندوباصدایمیداد.نگرانیوهراسبرساراغلبهدردهایجانگدازرانمیخالیشدناز

 :پرسدکهلرزشازآنموجمیزد،ازلیالمی

 !چیشده؟بهمنهمبگید -

شود.میگیردوضربانقلبشهمباآنهمراهگوید،نگرانیششدتمیلیالچیزینمی

سپسنگاهیاندوهنادرربطیداشتهباشد؟گیرد،نکندبهآقافکرمزاحمیدوبارهجانمی

رارویزانویفاطمهاندازدکهچشمانشپرازاشکشدند.دستشباریبهفاطمهمی

 .گذاردکهلرزشیسرتاسروجودشرافراگرفتهبودمی

نداشت؛اماساراتوقعداشتاوراهمباخبرسازند،چوندیگرطاقتاینهمهنگرانیرا

ملتمسانهدوبارههایشانشریککنند.ساراتمایلنداشتنداورادرغمگویادوستانش

 .زنداورابرهممیآیدوآرامشکند.بالخرهلیالبهحرفمیحرفشراتکرارمی

!ازاولشهمقراربودهمینامسالعقدکنن -

اونبههموندروغگفت!فاطمهوآقانادرقرارههمینچهارشنبهجشنعروسیشون

 !برگزاربشه

فاطمهکهباشودوغیرارادیبهگیرد،اززمینبلندمیعصبانیتلیالشدتمیگهاننا

 .گیردمیشودواورابهبادکتکریختگالآویزمیناخوشیرویتختاشکمی

 !خواهیخودتوبدبختکنی؟هانلعـ*ـنتیچرامی -

 بهخودتبیااحمق،توکهایننبودیع*و*ض*ی!چراتسلیمشدی؟چرا؟

 .کردخورد،کمالتیراهمراهیمیسیلیکهبرگونشمیهر

 !چراع*و*ض*ی؟خودتماروبلندپروازبارآوردی،یادته؟ -

 !داشتییهچیزیلعـ*ـنتیحاالاگهدوستشمی
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شود.لیالکهبهقدریحالشباشنیدنایگریانمانعکارشمیپردوباچهرهساراجلومی

 .شودمینبازولومیاینخبربدشدهبود،رویز

نداشت.ایبهآقانادرترینعالقههاخبرخوشینبود،چونفاطمهکوچکاینبرایآن

پدربزرگوارشجلویترسیدبامخالفتشترسازپدرشباعثشدجوابمثبتبدهد،می

شایدافکاریبیهودهو .شیخمحمدسرافکندهشودواینچیزینبودکهفاطمهبخواهد

کهاگرمخالفتکند،پدرشازاواینترسید.ترسازبود؛امااوواقعاًمیبجامیهراسینا

 .متنفرشودواورادوربیندازد

هایشان،دادندوبهجایدخترخانمنمی معموالًمردمروستابهدخترهایشانحقانتخاب

جاپابرجااینرسمقدیمیهنوزهمدرآن .کردندهاراانتخابمیخودمردزندگیآن

کردایننمیگرفتندوهرگزفکرهامیکهحقانتخابراازآنلیالتنفرداشتازاین .بود

کردند.سکوتمی هافاطمهرادرکافتد.هردویآناتفاقبراییکیازدوستانشبی

گیرد.بعدازنیمساعتآبغورهگرفتن،لیالباچشمانتلخیاتاقراتالحظاتیدربرمی

 :فکردشخطاببهساراگفتپ

 .ازیکیشنیدممثلاینکهشیماخانمبهآقاحمیدرضاجوابمثبتداده -

 :افزایداندازدومیوبعدبالبخندتلخیشانهباالمی

 .معنیشدهیاشایدممجبورشکردنکهبده،اینبلهکوفتیدیگهیهکلمهبی -

همانلحنمانشخیسبودند.خطاببهاوبااندازد،هنوزچشوبعدنگاهیبهفاطمهمی

 .باشکنی،مثلخودشونهازندگیمیاگهدرمیانگرگ-گوید:سابقمی

بهشودوکند.یکدفعهبلندمیهایشراکهتاکنونجاریبودند،پاکمیفاطمهاشک

 .کندداردوسرمیرودوچادرشرابرمیسمترختآویزمی

 .هاباشملاونتونممثولیمننمی -

 :دهدکاودوبعدادامهمیایصورتلیالرامینگاهشبرایلحظه

دونی!لیالمنمثلتونیستم،حقانتخابروازمنگرفتن.اینروخودتخوبمی -
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تونماونروپسبگیرم،فقطبایدبسازمبراتونآرزویموفقیتنمی دونیکههرگزهممی

 .گهترکتحصیلکنمکنم.مادرمگفتبهترهدیمی

 :گویدخنددوباگلوییبغضآلودمیوبعدبهتلخیمی

اونموقعتونمبدونهیچنگرانیازخونهبزنمبیرون،مادرممیگهاگهازدواجکنممی -

هیچترسینختونمصورتمروبدونمردمپشتسرمحرفدرنمیارن!میگهاونموقعمی

 کنی؟درسته؟ممیبندازم.لیالتواینکارروبرا

هابتوانندحرفیبزنند،کههیچکدامازآنزند،پیشازاینبهسختیلبخندیزجرآلودمی

 :دهدادامهمی

اندازی؟صورتمرونخمی -

گیرد.امافاطمهکندواندوششدتمید،فقطباتاسفنگاهشمیگویلیالچیزینمی

 توجهبهنگاهبی

 :افزایدرحمانهمیاو،بی

 .دهمبهتونسربزنمدیگهقرارنیستبرگردممدرسهلیال،ولیقولمی -

 .گویدکهکمماندهاشکسارادوبارهبیرونبزندهاراباصدایلرزانیمیهمهاین

کهدخترمورداینایبههمنداریموبایدگفتکهاونبعدازهماهیچعالقهبدیشاینهک -

 .بده،جدامیشیمکهطالقماشروپیداکرد،اونموقعمطمئنمبدوناینعالقه

 گیردودرمیانآنیتلخششدتمیوبعدخنده

 :گویدمی

 !رمنصیبتوننشهداشتنیخواهمداشتمن،امیداواُوه!چهزندگیشیرینودوست -

هادرآنقدردرهمشکستهندیدهبودند.هردویلیالوساراهرگزتابهعمراورااین

هایش،بهدادند.بهنالهمی سکوتمحضکهبرقلبشانسایهافکندبود،بهدوستشانگوش

 .خزیداش،بهآهوسوزیکهازقلبشبیرونمیسخنانناگفته
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 :گویدشودومیمیفاطمهناگهاننگاهشسرد

 !خواستمباهاتونباشم،شایددیگهفرصتشپیشنیادامروزمی -

 :وخطاببهلیالگفت

دهم.بهترهبرگردم،اگهدیرکنممی شورمشبهتپسبابتاینلباسممنونم،می -

توقعدارمچهارشنبهشبتومراسمشرکتکنید.کنن.ازتونپوستمروازتنمجدامی

خواهمباشین.آقانادرقرارهامشبازبیمارستانمرخصمیدونمسخته،ولیباشه!می

 !بشه

کندوبالفاصلههمهچیزرابهآنداندچرااعترافمیسارادرهمینلحظهخودشهمنمی

ترسیدکهاوراکهدرآنلحظهچقدرمیوبعدبابیادآوردنترسآنروز،این گویددومی

 هایاشکسرازیرهیچکسنبودکهبهدادشبرسد،قطرهکهاذیتکندواین

 :گویدکندوباتاسفمیآیدوبامالیمتسرشرابغلمیشوند.فاطمهبهسمتاومیمی

 !متاسفم!متاسفمسارا -

 :گویدگیردوباخشممیمی هایسارا،عصبانیتلیالشدتاماباشنیدنحرف

 کنه؟خواهدمیدلشمیاینپسرهفکرکردهکیه؟هرغلطی -

هاهاجلودوستانشسرافکندهشود،ازآنخواستبیشترازاینفاطمهکهدیگرنمی

ودرراپشتسرش گویدکندوباچشمانیپرازاشکاتاقراترکمیمی خداحافظی

 .بنددمی

ولوشود،لیالاززمینبلندشدهورویتختشباافسردگیمدتیسکوتبرفضاحاکممی

 .شودمی

هاشراباطورکهاشکوساراهمان استترینشبزندگیشکرداینمزخرفحسمی

انداختراکرد.لیالباحرفشسکوتیکهبینشانفاصلهمییروسریشپاکمیگوشه

 .شکافدمی

 امشبمادرتمهمونداشته؟ -
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 :دهدساراجوابمی

 !دونمنمی -

 .خوردنهچندانغلیظشداشتبهممیهنوزچشمانشخیسبودندوآرایش

 .دوزدلیالنگاهغمآلودشرابهاومی

 خواهیامشبپیشمبمونی؟یهمیننیومده،میگفتمهمونداشت.واسهزنعموتمی -

آویزرفتوچادرشراگرفت،بهسمترختساراکهنگرانیکمکمدرقلبشاوجمی

 :برداشتوگفت

کنه.دعواممیجاباشم،مادرمتونماینیدبرمبیشترازایننمیمتاسفملیال!ولیمنبا -

 .تونستمباهاشبرمفکرکردمامشبمیاد،اونموقعمی

 .زندیحرفشرامیرودوادامهسارابهسمتدرمی

 .بینمتپلنگخانومکهبایدتنهابرم،فردامیولیمثلاین -

 .چرخاندگیرهدررامیوبعددستکندبخشآخرحرفشرابااندوهیبیانمی

نشیندونگاهشرادوبارهبهسمتدوستشدرهمینهنگام،لیالرویتختشمی

 :گویدچرخاندوباآزردگیخطاببهاومیمی

وقت!هیچوقت!نمیذاریحقانتخابخرگوشمتویکیدیگهبهمقولبدههرگز،هیچ -

 روازتبگیرن،باشه؟

ایچشمانپفکردهوسرخرنگدوستشراکندوبرایلحظهمیساراباحیرتمکث

 :گویدکهآرامشسازد،میکاودوبرایاینمی

 !دهمپلنگمبهتقولمی -

هایگذاردوازپلهاوراتنهامی فشرد،وناخواستهباگلوییکهبغضیآنرامحکممی

 .گذاردرودوبرکفسراسرقدممیمارپیچیپایینمی
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یافرادکهسرازپاصدایهمهمهرسیدوبههمراهآنصدایموسیقیشادیبهگوشمی 

 .کندچادرپنهانمیشناختند.ساراصورتآرایشکردشراپشتنمی

دید،زیرالیالمجعزهکردهبود.جوریکهاگرمادرشهماورادرآنقیافهمی

 .شناختنمی

شود،مشامشراپرغذاوقتیواردحیاطمیازمیانشلوغیبیرونخزید.بویمطبوع

 .کندمی

هایهایرنگارنگزنانهکهمقابلدرورودیتلنباربودند،دنبالکفشازمیانکفش

 .گردداشمیکهنه

پایدیگرشدستوکندوبرایپیداکردنلنگهیآنراپیدامیبهسختییکلنگه

بایکیازصدایزنعمویشراازپشتسرشکهگیرد.وقتیزند.هراساورادربرمیمی

کندکهاورانبیند.خدامیگیردوخداکردشنید،بیمدرقلبشاوجمیپچمیهاپچمهمان

زنانمتاهلاحساسبیگانگیهیچدخترخانمیدرجشنشرکتنداشتواودرمیان

 .کردمی

همینحالدیگرکنارمیزدودرتایهایتلنباررابرایپیداکردنلنگهیکییکیکفش

شیرینشاندرآناطرافهایکوشدکهکسیاورانشناسد.زنانشهرستانیباآنلهجهمی

هایآقادامادبودندکهسینیفامیلاینداشتندوازهالهجهخوردندکهاکثرآنبهچشممی

نگامدستیبهسمتکردند.درهمینهتعارفمیهاهاییراحملکردهوبهمهمانشربت

کرد.سارابانگرانیسرشراباالگرفتدیگرشراحملمییکفشسارادرازشدکهلنگه

تفاوتیلنگهکهاورادیدشناختوبابیشخصراببیند،بهمحضاینتابتواندصورتآن

 .قاپیدکفششرا

چربوتاهشراآقارضاپسرعمویشبودکهلباسنوبهتنداشتوموهاینهچندانک

راپاکردداد.سارالنگکفششکردهوصافبهپشتسرششانهزدهبودوبویعطرمی

 :یرفتنشد.آقارضابااضطراببهآهستگیگفتوهمینکهآماده
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 تونیبریبهلیالبگیمنباهاشکاردارم؟می -

 :دگویطورکهصورتشراباچادرپوشاندهاست،بهدروغمیساراهمان

 اونخوابیده،زیادحالشخوبنبود.چیکارشداری؟ -

بازیکهگشتکهسارامنتظرنماندوبهسمتدرنیمآقارضامنمنکناندنبالجوابمی

کند.هراساورامیرودوآنمکانراترکشدند،میهاییبهتازگیازآنواردمیمهمان

همانبچگیازآنوحشتداشتوگذارد.ازگیرد،وقتیبردلتاریکیقدممیدربرمی

 .میشداکنونبایدتنهاییباپایپیداراهیخانه

هایگامکهسگولگردیبهاوحملهکند،همچوخورهبهجانشافتادهبود.باترسازاین

گوشمالینثارشصبرانهمنتظراواست،تابلندراهیمقصدشدکهمطمنبودمادرشبی

هایوسطآسمانکهستارهمهجارادربرگرفتهبودوماههاللیشکل،درکند.تاریکیه

 .تابیدمیرمقیبودند،بابیچشمکزنآنرااحاطهکرده

بهگوشصدایپارسسگی،ازدورآنهافضاراپرکردهبودوبههمراهصدایجیرجیرک

 .گشتایآرامنمیلحظهاشد،ودرتالشدریدنشبایدیدهبودرسیدکهگویابیگانهمی

یدوستششبسردیبود،ساراازسرترسشروعبهدویدنکردوباهرقدمشازخانه 

 .ترمیشددور

دیدبهتوانستبازنعمویشبهخانهبرگردد؛زیرااگراوراباآنقیافهمیونمیا

 .خواستدادوسارااینرانمیشوهرشگزارشمی

پاهایهایشدیگرقصدداشتنداورارهاکنند؛زیراعمرشانروبهپایانبودوکفش

کردهبودونگاهشاتیزهایشرگوشدادند.ساراازسرترسصاحبشانرازیادیآزارمی

 .سرگردانبود

صدایدرید؛اماناگهانهایتندتندخودشبودکهسکوتشبرامیاینفقطصدایقدم

ریختوشروعداشت.قلبشفروهایدیگریهمشنیدهشدکهپابهپایاوقدمبرمیقدم



 

 

 
77 

 A.R.S|رمان فرزند روستا

راهبود.یعنیزیادیکردبهدویدن،ازسرترسهرگزبهپشتسرشنگاهنکرد،تاخانه

گرفت؛اماوقتمناسبیبرایایدوبارهجانکرد؟فکرآزاردهندهچهکسیدنبالشمی

قصدداشتبرایاومزاحمتایجادکند.فکرکردننبود،اوبایدبهچاکمیزد؛زیراشخص

همازساراتقلیدکرد؛اماساراهرگزنایستادووقتیتمامتوانشرابهپاهایشریختاو

بود.تمامتوانشازآنمکانبگریزدودرتالشهمینکارمیترکوشیدتاهرچهسریعمی

ایبهریختوچادرشراجمعکردتابهتربتواندبهچاکبزند؛امافایدهرابهپاهایش

خیلیخوبکهببیند،کرد.سارااینرابدونایننداشت،اوسایهبهسایهدنبالشمیحالش

روزهابرایشطبیعیاهایشچیزینشدهدردگرفتهبودند.ایندردپا،اینکرد.پحسمی

 .دادهازیاداهمیتنمیبودوسارابهآن

کرد،انگارفردناشناسقصدنداشتدستازسرکمچشمانشراپرمیازترساشککم

 .اوبردارد

قصدآزارشترسیدامیایستاد؛زیرهرازگاهیبهآرامیاسمشراصدامیزد؛اماسارانمی

جیغودادسارابلنداندازد،ناخواستهراداشتهباشد.لیکنناگهانبهچادرشچنگمی

کند.دستشخصبهطرزمیریزدوبدنششروعبهرعشهافتادنشودوقلبشفرومیمی

 .کندآهستگیخودشرامعرفیمیرودوبعدبهایبهسمتدهانسارامیوحشیانه

 .رضا،الزمنیستبترسیمنم -

کهبرد.ساراریزد،دستنیرومندشراعقبمیکهساراترسشفرومیاوبهمحضاین

کشیدوبهایچیزیازجیبشبیروننفسنفسمیزد،ازاوفاصلهگرفتوبعدازلحظه

 :کرددرازکردوبامظلومیتگفتسمتساراکهاوراتماشامی

 دی؟میشهاینروبهلیالب -

 :ایکهدردستشبودوبعدبهعموزادشانداختوپرسیدسارانگاهیبهنامه

 چراخودتبهشنمیدی؟ -

 .طورکهسرشراازسرخجالتپایینانداختهبود،جوابدادآقارضاهمان
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 فکرنکنمبتونمبهشبدم،چوناونروتنهاگیر -

 .نمیارم

راکنترلخندهمنفجرمیشد؛امابهخوبیخودشکمازیاو،داشتکمسارابادیدنقیافه

خاناستکههمیشهکهآیااینهمانرضاکندوحتیهضماینبرایشسختبود.اینمی

ایبرایلیالنوشتهاستعاشقانهیدانستکهنامهافتد؟سارامیباعثمیشدبهدردسربی

د،بههمینخاطرقبولکردوآننوشتهبومردکهبداندچهچیزیدروازکنجکاویمی

اشسمتمقصدرهسپارمیشدکهآقارضااوراباگفتهنامهراازدستشگرفتودوبارهبه

 .ازحرکتبازداشت

 یخصوصیه،باشه؟کنمنخونشیهنامهخواهشمی -

ساراوقتیصدایلرزاناورادرآننورکمشنید،بهسختیجلویخندشراگرفتوبرای

 کهاورااین

 :جوابنگذارد،باصدایرساییگفتبی

خونمشمنکهمثلتونیستم،توچیزیکهبهمنمربوطنیستهرگزدخالتنمی -

 .کنمنمی

هایشغمایازترسوبعدبهراهافتاد.فضولیشدوبارهگلکردهبودوحتیبرایلحظه

یبهآننامهتواندنگاهیشانبرسدتابدورشدودوستداشتهرچهزودتربهخانه

بهیادآورد.قلبشفروعاشقانهبیندازدکهدوبارهباشنیدنپارسسگیازدورترسشرا

هاییراکهبازدوبارهصدایقدمتربهسمتمنزلشرهسپارشدهایبلندریختوباگام

 .شنیدایصدایخودشخصراشنیدوبعدازلحظه

گرفتوقارضااستکهباشنیدنصدا،ضربانقلبششدتکردآاولبهاشتباهفکرمی

 .جازمیندهانبازکندواورادرخودفروبردخواستهماندلشمی

هایبلنددرتالشبودخودشرابهسارابرساندودرحیناوبازاسمشراصدازدوباگام
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 .کردحالزمزمهمی

!کارواجبدارمساراخانومیهلحظهصبرکنید،باهاتونیه -

 هایبلندترسعیسارانهتنهانایستاد،بلکهباگام

شود.همراهمیداشتازاوفرارکندکهدرهمینلحظهآریوخودشرابهاورساندهوبااو

ساراکهاکنونباخجالتنفسنفسمیزد،انگارکلراهرادویدهبود.درهمانحالبه

 .المکردزدگیمقابلشایستادهبود،س

 :ساراجوابسالماورادادوبااضطرابپرسید

 داشتینشما؟کارمهمی -

دانستازکجاشروعکند،دستانشراکهیخکردهبودندبهآریوکهگویاخودشهمنمی

 :هممالیدوگفت

 .کارمهمینداشتم،نگرانتونشدمخواستمتاخونههمراهیتونکنم -

 :گویدساراباآزردگیمی

 !همین؟فکرکردمکارمهمیداشتین -

 .هایشهمراهیکردوبعدبهراهشادامهدادوآریوهماوراباگام

اوخالصساراتمامتوانشرابهپاهایشریختتاهرچهزودتربهخانهرسیده،تاازشر

شانگویاخانهشود.چراکهبودندرکناراوباعثمیشداحساسمعذببودنکند؛اما

آمدکهاوچندانبدشنمیترازهمیشهبود.لیکنآریوهادورواینمسیرطوالنیفرسنگ

ازمیانبرداردوچیزیبگویدراهمراهیکندوهرلحظهسعیداشتسکوتسنگینرا

 حسشبگوید؛اماکهبانگاهسردسارامنصرفمیشد.دوستداشتاز

 .اشزندواینباعثمیشدکهپاپیشنگذاردترسیدجوابردبهسینهمی

توانستتحملکند.دیگرقادربهپنهانبااینحالسرانجامدلبهدریازد،چوندیگرنمی

 :کردناینحسنبود،بنابراینپرسید
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 تونمیههدیهبهتونبدم؟می -

 :ایتوقفکردوبااخمپرسیدسارابرایلحظه

 چیبدی؟ -

 گیوبااضطرابچشمانشراآریوباخجالتزد

کرد،سنگینیمیچهراکهدرقلبشریزدتاهرآنبنددوتمامتوانشرابهزبانشمیمی

 بیرونبریزدومثلهمیشهنفسعمیقیکشیدوباشمارشسه،از

 .هایکهبهزبانآوردنشانبرایشمشکلبود،شروعکردحرف

 .تمازشماخواستگاریکنمخواسراستشمنبهشماعالقهدارمومی -

نگفتچونساراکمماندهبودازخجالتآبشودودردلفشحینثاراوکرد؛اماچیزی

سکوتسارارابهگونههمبود.آریوکهکردحرفآریوتمامنشدهاستواینحسمی

 .نسبتبهاوبیانکردباربادلوجراتبیشترحسشرادید،ایننشانجوابمثبتمی

 . ...و.راستش...خیلیوقته...ازتون...خوشممیاد -

 .کاودکندوچشمانسارارامیدرمیانحرفشلبانشرامرطوبمی

 یحسمبهتونبگمخواستمدربارههمیشهمی -

 . ...واگهشماقبولکنیدباخانوادمبیامخواستگاری

 !حتیعقدهمنکنیمکهدرستونتمومنشه،دهمکهقبلازاینبهتونقولمی

 کندبخشآخرسخنشراسربهزیروباصداییکهاضطرابازآنموجمیزد،اعالممی

 !خواهممالخودمباشیفقطمی -

کردوازخجالتداشتآبمیشدوحتیسارانگاهسنگیناورابرخودحسمی

باشدودیگرمینجاتشدانستاوفرشتهکهمیدانستکهچهجوابیبهاوبدهد.باایننمی

یکطرفخوشحالوکهاینحسیکطرفهنیستوخودشهمحسیبهاودارد.ازاین

.ازطرفیغمگینبود
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ازشدتوپایشراگمکردهوتوانستپیداکندوبدترازآندستعلتناراحتیشرانمی

بود.بااینکاروتعجبکمماندهبوددیوانهشودوآریوراکهمنتظرجوابازطرفا

برایاوآسانساختوکردکهمردجوانبالرزشیدردستانش،خودشکارراهالکشمی

آنرادریکیازانگشتانالغرازجیبشلوارجینشانگشتریبیرونآوردودستبردتا

تقالبودمانعکارششود؛اماآریوعشقشدهدکهساراازرویاحساسمعذببودن،در

ایتسلیمشد.همینکهمردجوانکارشدقیقهردارنبودوسارابهناچاربعدازدستب

 :گویدتمامشدبااضطرابمی

 !تونیهمیناالنجلویچشممدورشبندازیاگهبهمنحسینداریمی -

 .اشنزندوبعدباهراسیدردلمنتظرماندوخدایشراصدامیزدتادستردبهسینه

کندخودراخونسردبارید؛اماسعیمیوشجوانوعشقازچشمانشمیترسازسرود

 .نشاندهد

 گیردوبرایاولینبارساراسرانجامسرشراباالمی

 :پرسدکندومیدلوجراتشراجمعمی

 چرامن؟ -

 :دهدآریوبالفاصلهجوابمی

 !چونتوخاصی،برایمنآره -

 :گویدایمیاندازدوباخندهسارانگاهیبهانگشترمیآورد.حرفشرابالکنتبهزبانمی

 !خیلیخوشگله،حیفدورشبندازم -

خواستمحکماورادرآغوشبگیردوفریادشادیسرآریوازسرخوشحالیدلشمی

کهاکنونآوردوباسارادهد؛اماکنترلخودشراحفظکردهوفقطلبخندیبهلـ*ـبمی

 .آیدشودوبهحرفمیت،همراهمیبهراهافتادهاس

دونیمزدمخریدم.میتویشرکتبابامشغولبهکارشدم،اینروباپولاولیندست -

 معنیاینکارمچیه؟
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 .دهداندازدوباسرجوابمنفیمیسارانگاهیازسرخجالتبهاومی

 :رودآریوکهگویادلوجراتپیداکردهبود،دادشبههوامی

 !دونی؟رونمیایدخترباورمنمیشه!یعنیواقعاًمعنیاینکارمو -

 :افزایدیمتعجبمیوسپسباهمانقیافه

 .چونتوبرامعزیزیوقرارهعزیزترینباشی -

گوید.نمیشودوچیزیاینرابهآرامیوباکمیخجالتگفتکهسارامثللبوسرخمی

وحیاسرشنمیشد.درتحرفمیزد،ازاینکهشرمکهاوچقدرراحتعجبکردهبود،این

دخترانروستاقبلازازدواججوابهمینهنگامبازترسیبهوجودسارارخنهکرد.زیرا

ترسیدکسیاوراباآریوببیندوشایعپراکنیمیدادند.بنابراینسالمنامزدشانرانمی

شانبرسد،ازشرآریوراحتشود.هکهبهخانداشتقبلازاینکند.بههمینخاطرسعی

بهاوبگویدکهمایلاستبقیهمسیرراتاخانهتنهابرودکهآریوباسوالشکهدرتالشاین

 .کنداورادرجایشخشکمی

 رفتیدرسته؟دونستیمنبهتعالقهدارموازرویعمدهمیشهدرمیتومی -

 :گویدسارااینبارباجدیتمی

 .خواستمباهاتونهمکالمبشمرفتم،چوننمیدرسته!منازرویعمددرمیبلهکامالً -

 :پرسدآریوبازمی

ولیچرا؟ -

 :گویدکاودوبعدازاندکیمیساراذهنشرابرایجوابمناسبمی

کهدوستنداشتمکسیمنروبادونم،شایدبهخاطراینروبخواهیخودممنمیراستش -

 شماببینه،

 !ترسیدمپشتسرمحرفدربیارنیم

 .کندوبعدخیلیسریعبحثراعوضمی
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 . ...دونیکهمردممایلمبقیهمسیرروتنهابرم،می -

 .ماندیآریو،حرفشنیمتماممیباخنده

 !دونمآرهعزیزممی -

دهدوبامالیمتچرخندودرهمینهنگامخندشراقورتمیچشمانشدرحدقهمی

 :دگویمی

 کهدستردبهسینمنزدی،همیشهممنونمازاین -

  !ترسیدمقبولمنکنیمی

 داردکهبرود؛اماانگاردلشدوقدمبهعقببرمی

 خواستتنهایشبگذارد؛ولیگوییحرفنمی

 .ایداشتناگفته

 کرد،ایستدوبهساراکهرفتنشراتماشامیمی

 :گویدچشمدوختهومی

 !وقتتکنم،دیگهالزمنیستنگرانچیزیباشیدهمخوشقولمی -

کهخودبداند،کلماتیازدهانشبارسارابدونآنگیردکهبرود؛امااینوبعدتصمیممی

 .شودخارجمی

 !آریو!مواظبخودتباش -

 .کندوبااینحرفشلبخندرابرلباناومهمانمی

 :یدگوآریودرجوابنگرانیاو،بالبخندمالیمیمی

 .افتموبعدبهراهمیبینمتطورساراخانم،هفتهبعدمیشماهمهمین -

آیدوراهمیکند؛امابازهمباپارسسگبهخودایرفتنشراتماشامیسارابرایلحظه

خیسعـ*ـرقبود.حتیگیرد.وقتیبهنزدیکیمنزلشرسید،سرتاپاخانهرادرپیشمی

یخندانحینحالهمیشهچهرهمسیرراتاخانهدویدبودودردرآنهوایسردتمام

اینهمهمدتاشتباهفکرنکردهبودوکهحالازاینرقصیدوخوشآریودرنگاهشمی
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زدهاست،تازودتراینهفتهبگذردتاشودکهچقدرذوقحتیخودشهمباورشنمی

داشت؛امانهمهمدتاورادوستمیباورشنمیشدای .بتوانداوراببیندیدیگرهفته

پنهانکند.نامهپسرعمویشراکهتااینمدتدستشبود،حالیشراکردخوشسعیمی

شانروشنبود،اینیعنیمادرشهنوزنخوابیدهوهایخانهچراغ .درجیبشقایمکرد

 .منتظراوست

دن.سارابدونواقکرشانهمینکهاورادید،شروعکردبهواقسگهمسایه

رفتوهایچوبیباالهایشرابیرونکشیدوازپلهایبهاو،کفشترینتوجهکوچک

درهردواتاقوقتیدرراهروتنگرسید، .،تاصدایپاهایشراخفهکندکوشیدسختمی

رفت.مادرشکهرختهاراچرخاندوداخلییکیازاتاقگیرهرابستهیافت.دست

سمتآننگاهشراچرخاند.کرد،همینکهصدایدرراشنید،بهراپهنمیخوابنازلی

بارید.درهمینرخسارپرچروکشمیکندکهعصبانیتازسارابهآرامیبهاوسالممی

 .کشدآیدودرحینحالسراوعربدهمیمیکشدوبااخمجلوهنگامدستازکارمی

!گردی؟تیزودبرمیتاحاالکدومگوریبودی؟مگهنگف -

شیماکهسرشرارویبالشتانداخته .سارادرخودفرورفتوچیزینداشتکهبگوید

ایازکرد؛امااندوهدوختهوهیچدخالتینمیحوصلگیبهمادروخواهرشچشمبود،بابی

خواب،کوچکش،رویرختهمیشهدرخواببود.نازلیباریدوشیبامثلچشمانشمی

انگشتانششروعبهبازیکردنکرد.حلیمهخانمهمینکهمتوجهدشراانداختوباخو

یدومقطرهاشکیازچشمانزندکهباضربهشود،سیلیمحکمیبهاومیمیصورتسارا

راتماشاشودوفرودقطرهاشکشخودمیایازخودبی.برایلحظهچکددخترشپایینمی

آید.مادرشسرشمیرانی،مالیمبررویفرشزیرپایشفرودکندکههمچوقطرهبامی

جابهچاکبزند.سختازآنشود.دوستداشتخیالاطرافشمیکشد؛اماسارابیدادمی

 نازلیازسرترسزیرپتوقایم .آزردهشدهبودونیازداشتتاباخودشخلوتکند
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بیرونشود.حلیمهخانمکهاختیارازکفدادهبود،چادرسارارابهزورازسرشمی

 .کندآویزدوباخشمروبهاومیکشدوبهرختآویزمیمی

دلیلبریجایی.بسنیستامشبازشامخبرینیست،بروبخوابدیگهنبینمبی -

 ها!حاالپروشدی؟گذاشتمبریمدرسه

همینهاراپهنکردهبود.درخوابششتافتکهمادرشازقبلآنتسارابهسمترخ

بودندکههدایاییایازاتاقجاخوشکردهافتدکهگوشههاییمیلحظهچشمشبهخونچه

 هاانداختوبهآنکهچیزیبپرسد،نگاهیخورد.بدوناینهابهچشممیدرآن

هایشرابانگرانیاخاموشگرداند.تمامزیرپتورفتتابااینکارشعصبانیتمادرشر

بردولبخندتلخیبهلـ*ـبیخندانآریودرهنگامدورشدن،ازیادبیادآوردنچهره

چونحلیمهخانمهرازگاهینازلیوهاییکهمادرنثارشکردهبود،آورد.حتیسیلی

بامدادصدایغرغرهایشبودکهآنشبتااوایلکرد؛امابدیشاینشیماراهمتنبیهمی

رفت.فردایآنصبحمثلهمیشهباصدایمادرشازخوابکهبهخوابشنیدتااینرامی

شیفتصبحبودندواینساراراکالفهساختهبود؛زیراشیفتبعدبیدارشد.اینهفتههم

یآقاکهصورتشراشستتازهبهیادنامهداشت.بعدازاینبیشتردوستمیازظهررا

  .کردرضاافتادوباکنجکاویتمامآنراازجیبشبیرونکشیدوشروعبهخواندن

 

 بانامپاکاللّه"

گفتندارمهایزیادیبرایسالملیال،دوستدارمشماراازنزدیکببینم.چراکهحرف

قاتکنموروزشمارامالشود،درایننامهباشمادرمیانبگذارم.دوستداشتمهرکهنمی

 .یچیزهاییباشماحرفبزنمدرباره

اتچیست؟منرنگآبیراخیلیدوستدارموعاشقگلرزراستیرنگموردعالقه

ندارم؛اماایبهآن.قبالًرنگزردرابیشتردوستداشتم؛امادیگرچندانعالقههستم

لباسزیادیجذاببودی.لباسزردرنگیکهآنروزبهتنداشتیخیلیزیبابودودرآن
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توانمجوابخاطرهمیننمیکشمباشماحرفبزنم،بهراستشرابخواهیخجالتمی

 ".سالمترابدهم؛امادوستندارمدیگرخجالتبکشم

آنجابعضیازجمالتراخطزدهبودوساراهرچقدرتالشکردنتوانستبفهمدکهدر

توانستآنمیدیبدبود،جوریکهسارابهسختیچهنوشتهاستوبدترازآنخطشزیا

 .گونهپایاندادرابخواندودرآخرسخنانشرااین

امرابرایمایننوشتمومتاسفماگرخوبنیست.جوابنامهمنکهتابهحالنامه "

 .ودرآخربهانگلیسینوشتهبودرضاآذری"بفرست،منتظرشهستم

حمامدرسطلایبعدآنراپارهکردوازخندهریسهرفت.لحظهساراوقتینامهراخواند

نشست.بعدازانداخت.بیرونآمدهوسرسفرهکهخانوادشدورشجمعشدهبودند،

حلیمهخانمبالبخندیمادرانهاشراتمامکردوموقعرفتنفرارسیدهبود،کهصبحانهاین

صبرکند.انگاردیگرازسارابابتکاریکمیکردخواستکهازساراکهچادرشراسرمی

درهمانحالصبرکرد.حلیمهخانمازاتاقبیرونکهکردهبودناراضینبود!ساراکمی

عریضیبازگشتودستسارارابهسمتخودکشید،انگشتریرفتوکمیبعدبالبخند

 .انگشتاوچپاندنهچندانزیبادر

 :کرد،درهمینحالپرسیداهشمیچپباتعجبنگساراکهچپ

 ماماناینچیه؟ -

حالیجوابکرد،بهاولبخندزدوباخوشطورکهدخترشراتماشامیحلیمهخانمهمان

 :داد

 یههدیهاست،خوشگلهنه؟ -

کهتازهآید.مادرشکاودوبعدباپرسشاوبهخودمییشادمادرشرامیساراچهره

 :پرسدکنجکاویمیشود،باباییکهآریوبهاوهدیهدادهبودمیمتوجهانگشترزی

 اینروازکجاآوردی؟ازکسیکهندزدیدی؟ -
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 :دهدکهمادرشبفهمداوراازآریوهدیهگرفتهاست،سریعجوابمیساراازترساین

  .اینرودیشبلیالبهمداد -

 .کردندودند،تنهااینصحنهراتماشامییصبحانهنشستهبشیماونازلیکههنوزسرسفره

نگردودرزندکهبهانگشترشمیایبهفرقسردخترشمیحلیمهخانمب*و*س*ه

 .شودکنانبیدارمیهمینلحظهشیماسرفه

اندازدوکشد.سارابادرماندگینگاهیبهمادرشمیوحلیمهخانمرابهسمتخودمی

 :گویدمی

کاریبودشماکردی؟منبهکفشنیازداشتم،بهترنبودبرامکفشولیماماناینچه -

 خریدی؟می

اشروچرخاندوبعددرآوردهوبهسمتشیماکهدیگرصبحانهانگشتررادرانگشتشمی

افتد.شیماسرشعربدهمی اندازدکهانگشتردرستدرداخلفنجاناومی بهاتمامبود

 :گویدکندومییرونکشیدهوروانهسارامیکشدوانگشترراازآنبمی

 !اینمالتوهبگیرش -

 :گویدرودومیحلیمهخانمکهتازهمتوجهشدهاست،بهساراچشمغرهمی

 !میشه اتدیرتخرم،حاالهمبرومدرسهبراتکفشهممی -

 .کشدرود،حلیمهخانمازداخلفریادمیساراهمینکهازاتاقبیرونمی

 !نگشترتا -

بودازآورد.ساراتعجبکردهرسد،نازلیآنرابرایشمیهایچوبیمیاوکهبهپله

ارزشیخرید.بی چیزکهمادرشچرابیناینهمهچیزکهازاوخواستهبود،رفتچنیناین

گرفت؛اماازمادرشمیایاستکهولیبااینحالخوشحالبود،چونایناولینهدیه

کرد.دلشباآنبازیمیداشتوتماممسیرراقشرابیشتردوستمیانگشترعش

حتیشبوقتنکردهبودکهآنرا .ایبنشیندوتنهابهآنخیرهشودخواستگوشهمی

 .تماشاوزیبایشراتحسینکند
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کهاینافتاد،بدونازسلیقهآریوزیادیخوششآمدهبودوهروقتنگاهشبهآنمی

ورزشنشست.مثلهمیشهوقتیبهمدرسهرسید،لبخندیبرلبانشمیخودبداند

سیعدهشریفیترازآنوقتیواردکالسشد.دیددبیرقرآنوبدصبحگاهیتمامشدهبو

هاکهبهنگاهیبهبچه .وقتانهدرسراشروعنکردهبوددرکالسحاضراستواماخوش

نشینددهد،سرجایشمیسالممیهخانمشریفیکهبنگریستنانداختوبعدازایناومی

کند.درهمینلحظهنگاهیبهلیالمیوکتابقرآنشراباعجلهبیرونآوردهوباز

تکانسربهپشتسرشاشارهنقشبستهبودوبارمقیبرلبانشاندازدکهلبخندبیمی

فاطمهدادکهنگرانیدرآگاهساخت.ساراسالمزیرلبیبهکردواوراازآمدنفاطمه

 .چشمانشدیدهمیشد

ایمعلمشروعبهخواندنآیه .هاازحضوردوستشانزیادیخرسندبودندهردویآن

باعثشددستازکاربکشد.یدرچرخیدوچرخشآنگیرهکردکهناگهاندست

زدیکبهپیرمردقدبلندیکهسنشنشودچشمانهمهجذبدرشدندکهبهآرامیبازمی

یگیرهطورکهدستکندودرآستانهیچهارچوبدرهمانمیزد،معذبانهسالممی پنجاه

 :آنرانگهداشتهبود،گفت

.شمابشیم خانممیرتودفترنبودن،مجبورشدیممزاحم -

 :پاسخدادشناختندزدومی خانمشریفیلبخندمالیمیبهپیرمردکههمهاورا

 ی!بفرمایید،کاریداشتینشما؟نهچهمزاحمت -

زیرنظریچشمانشاناوراهایشباگوشهکالسیفاطمهسرشراپایینانداختهبودوهم

بدونهیچحسیچشمگرفتند.ساراهمنگاهیبهاوانداخت؛امالیالبهحاجمحمدحسن

هارانادیدهگرفتهوبچهدوختهبودودرهمینلحظهدخترشسرشراباالآوردونگاه

کند،تازهمتوجهکبودیتماشایشمیوسایلشراجمعکرد.سارادرسکوتباناراحتی

شود.حاجمحسنبالفاصلهلـ*ـببهتراویدند،میمیهاییکهقطرهقطرهصورتشواشک
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 .کندسخنبازمی

 !دنبالدخترماومدم،فاطمهحسینی -

ترینحرفیانگاهیبهکندوبدونکوچکاسرمیدخترشدرهمینهنگامچادرشر

 .رودکرد،بهسمتپدرشمیخانمشریفیکهاورانظارهمی

 :پرسدخانمشریفیباآزردگیازحاجمحمدحسنمی

 خواهیدتشریفببرید؟جاییمی -

 :دهدحاجآقاباشرمندگیجوابمی

منبهشگفتمنره،ولیحرفمروخیر.سهروزدیگهعروسیشه،بهترهتوخونهبمونه. -

 .گوشنکرد

بارید.آنهمزدگیازسرودوششمیاندازدکهخجالتوبعدنگاهیبهدخترشمی

 :گویدمیکرد.خانمشریفیبانارضایتینگاهیسردکهمورابرتنساراسیخمی

 مبارکهباشه!بعدعروسیمیاندیگه؟ -

 :ددهحاجمحمدحسنبامالیمتجوابمی

 .یهمسرشاجازهبدنواگهخدابخواهد،انشااللّهمیاداگهخانواده -

 :افزایدوبعدمی

 .گیرمببخشیدکهمزاحمشدی،دیگهبیشترازاینوقتتونرونمی -

نشیندوبندد.خانمشریفیدوبارهسرجایشمیوسپسدررابهآرامیپشتسرشمی

 :گویدخطاببهشاگردانمی

 ارشنبهعروسیشه؟همینچه -

 .کشددهدونگاهسایرینرابهسمتخودمیسمانهازآخرکالسچاپلوسانهجوابمی

زنه،آقادامادآرهخانم.اینپسرهآقانادرموتورسیکلتیهاستدورمدرسهپرسهمی -

 !همینه

دهد،بعدچینبهپیشانیشهایشگوشمیخانمشریفیبادقتوکنجکاویتمامبهحرف
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 :پرسدمی اندازدومی

 شغلاینپسرهچیه؟اصالًچیکارهاست؟ -

 .کشدهارابهسمتخودمیزادهنگاهبارمریمعلیاین

 .خانمبیکاره!ولیوضعباباشزیادبدنیست -

 :پرسدهایشمیسحرقیصریباچشمانخوابآلودازهمکالسی

 انمرخصشده؟شنیدمیکیزدهسرشروشکونده!مگهازبیمارست -

 :دهدزادهجوابشرامیبارشیرینبهشتیاین

 !گرمآرهدیشبمرخصشده،کارهرکیبودهدمش -

 :دهداندازدوتوضیحمیدوزد.شیرینشانهباالمیخانمشریفینگاهشرابهاومی

 !خانممعلمحقشه،اوناصالًپسرخوبینیست،همیشهمزاحمدخترمردممیشه -

 :کندفیوسطحرفشغرولندمیخانمشری

 .شیرینبسه!دخترپشتسرمردمحرفدرنیارزشته -

 .شودلیالبالفاصلهواردبحثمی

 .ولیخانماونراستمیگه -

 :گویدشودوبالکنتمینگاهخانمشریفیبهسمتلیالکشیدهمی

 چرا؟ولیفاطمهبهشجوابمثبتداده!آخه -

 .گیردخودمیوبعدقیافهمشمئزیبه

 یعنیفاطمهازاینمردهخوششمیاد؟ -

دهدوخانمشریفیرامنتظربارکسیجوابنمیگیرد.اینسکوتکالسرادربرمی

 .گذارندمی

 .آیدلیالباناراحتیبهحرفمیکهگذراندتااینهاراازنظرمیتکآنخانممعلمتک

 !زشمتنفرهنه!فاطمهازاونخوششنمیاد،خانما -

 .زندشودوبعدکالمیازدهانشبیرونمییلیالمیینگاهدرماندهخانمشریفیمتوجه



 

 

 
91 

 A.R.S|رمان فرزند روستا

 ازدواجاجباری؟ -

 .زیرگشتندوهیچنگفتندهاسربهکالسدرسکوتتلخیفرورفتوبچه

 :گویدلیالکهنگاهشدرآنلحظههمبهخانمشریفیاست،می

.یبینیست!خانممعلمفاطمههممثلبقیهباشکنارمیادتوروستاموناینچیزهعج -

 .باریدآوردکهناراحتیازرخسارخانمشریفیمیاینرازمانیبهزبانمی

 :پرسدخانمشریفیبعدازشنیدنحرفلیالباامیداندکیمی

 !خیالدرسشبشهگردهدیگه؟فاطمهدرسشخوبهنبایدبیبعدعروسیبرمی -

 .ماندتالیالبهکنجکاویاوخاتمهدهدمنتظرمیدوباره

 .نهقرارنیستبرگرده -

میزد،ساراکشد.لیالکهعصبانیتازنگاهشموجخانمشریفیآهیازسرتاسفبیرونمی

 دوزدودرهمینهنگاممتوجهدستانمشتبهاوچشممی

 .شودلرزند،میشدشکهاکنونمی

کندوسوزیرابهفراموشیبسپاردودوبارهدرسراآغازکنددلخانمشریفیسعیمی

هایشانخندههاوشود.امادربیناینحرفکمیبعددرظاهرجوکالسمثلسابقمی

شیرینکهزیادازسوخت.حتیزجریپنهاناست؛زیراهمهحالدلشانبرایفاطمهمی

نتوانستنددرسترویدرسآمدوبدترازآنلیالوساراآنروزفاطمهخوششنمی

فاطمهبرایشانسختبودوحتیتمرکزکنندویکجواراییحالشرانداشتند.چوننبود

 .صدایگوشخراشسمانهگوشدادندزنگتفریحبیروننرفتند.درکالسماندندوبه

هایشانصندلیدادندرویامادرآنلحظهزیادبرایشانآزاردهندهنبودوترجیحمی

حوصلگیدرستبابیطورکهحوصلهبنشیندوبهصدایکلفتشگوشکنند.لیالهمانبی

 :پرسدمثلسارابهصندلیشلمدادهبود،ازاومی

 !بندمدیشبوقتیرفتیخونهمادرتدعواتکردشرطمی -
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 :دهدیآرامجوابمیسارابالبخند

 .بهشعادتکردم -

اینکههابهمحضوتبودوساکت.مثلهمیشهبچهبندد.کالسخلوبعدچشمانشرامی

خواندوازمیزنگتفریحخورد،بیرونریختندواینفقطسمانهبودکهآخرکالسآواز

بارهمبازکهاینمثلاینقرارمعلومکمترازیکهفتهدرمنزلعمویشانبهسربردندو

هامجبورشدنددوبارهبهوآنبماندمادربزرگشحاضرنشدبیشترازدوروزدرشهر

 :رفتهبود،خطاببهسمانهگفتاشسرروستابازگردند.لیالکهحوصله

 سمانهتوخوانندگیرودوستداری؟ -

 .کشدسمانهدستازکارمی

 آره،چطورمگه؟ -

 :گویدلیالباخندهمی

 .ولیصداتزیادخوبنیست -

 :آیدسمانهبهحرفمی

بابامچرا!اوناکهجرمه،حتیمادرمنمیذارهتوخونهآوازبخونم،ولیچهبهترواسهم -

 !عاشقشهصدامرودوستداره،شایدصدامبهپایصداتنرسه،ولیاون

 .پرسدلیالدوبارهبالحنسابقمی

 خواهدخوانندهبشی؟دلتمی -

 :گویدرودوزیرلبیمیسمانهبهفکرفرومی

 خوانندگی؟ -

 :دهدهیجانجوابمیوبعدبا

 تونمخوانندهبشم؟آرهچراکهنه!یعنیمنمی -

 .چرخدلیالنگاهشبهسمتاومی

 !تونیاگهبخواهیآرهمی -
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  .کندوبرایاولینبارلـ*ـببهتحسیناوبازمی

راستشروبخواهیصداتزیادبدنیست،ازکسیکمنمیاری؛ولیمعلمبشیبهتره! -

 فهمی؟تخوبنیست،دخترمیخوانندگیبرا

زندگیشبهخورد.سمانهبرایاولینباردرنگاهشانبرایمدتکوتاهیبههمگرهمی

فشارد.حسسنگینیدرمیکهدلیلشرابفهمد،بغضیگلویشراآنرودوبیفکرفرومی

  .آورندهجوممیهابهکالسبچهخوردوگیرددرهمینلحظهزنگمیقلبشجانمی

 فصلپنجم:مرگ

آریوبهاوگشتوداشتباانگشتریکهساراوقتیسالنهسالنهازمدرسهبهخانهبازمی

بعدازسالم،سراغکرد،آقارضادوبارهسرراهشسبزشدوهدیهدادهبودبازیمی

 :ایکهبهاودادهبودراگرفت.سارابهدروغگفتنامه

  !آرهبهشدادم -

 :پرسدطورکهباشرمندگیسرشراپایینانداختهبود،دوبارهمیانآقارضاهم

 اونروخوند؟ -

 :گویدایمتفکرمیکاودوبعدباچهرهمی ایذهنشرابرایجوابمناسبسارابرایلحظه

قدرمهمبودهکهدونمشایدخونده!شایدمنخونده،چینوشتهبودیمگه؟یعنیاننمی -

 اضطرابداری؟

کشدوبهسمتاودرازیدیگریازجیبشبیرونمیدهدونامهرضاجوابشرانمیآقا

 .کندمی

 !کنممیشهاینهمبهشبدیخواهشمی -

 .سارابدونهیچحسیدوبارهجوابداد

.دهمباشهبهشمی -
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 .کندحالیکهسعیداردآنراپنهانسازد،تشکرمیآقارضاباخوش

 !کنمساراممنونم!جبرانمی -

کندتماشامیایپسرعمویشرابرایلحظهشود.ساراوبعدباهیجانبهسمتیرهسپارمی

بنددوکنجکاویبرمی نقشاندازد.لبخندشیطنتآمیزیبرلبانشوبعدنگاهیبهنامهمی

جابازنرسیدهبهخانه،آنراهمانخواستیابدکهمیقدرشدتمیکندوآناوغلبهمی

هایششودوکفشتمامتوانشبهسمتخانهرهسپارمیگونهنکردباکندوبخواند؛امااین

هاکهبازبودرود.بهیکیازاتاقهایچوبیباالمیباعجلهازپلهآوردورابهسرعتدرمی

همحضواردشدن،چشمشبهشود.برسید،واردمیپچپچیازآنبهگوشمیوصدای

سالمیکردند.سارابهآندویموضوعیبحثمیافتدکهدربارهمادرشوشهربانومی

کردهوبهایپرتداردوکیفشراگوشههایشرابرمیکندوازرختآویزلباسمی

مبودودرهمینهنگاتوجهبهنگاهشهربانوکهبهاوخیرهگشتهرودوبیسمتحماممی

 :گفتمی

 !دوستندارمقبلازازداوجنخبندازه -

 :بارید،پاسخدادوحلیمهخانمبالبخندیساختگیکهنگرانیازصورتشمی

 !کنه،اوندخترخوبیهدیگهاینکاررونمی -

درراپشت .حالیتمامواردحمامشداینکردهوباخوشهایشانتوجهاماسارابهحرف

خواندنکرد.درقیکشیدوبالخرهنامهرابازکردهوشروعبهسرشبست.نفسعمی

 .کوشیدجلویخندشرابگیردهمینحالمی

 

 بهنامخدا"

اترابههایمرابرایمبفرستورنگموردعالقهکنمجوابنامهسالملیالخانمخواهشمی

 .منبگو.مطمئنمشماهمرنگآبیرادوستداری

 !توانمحدسبزنم،شماخودتگلهستیانمیاترگلموردعالقه
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ذهنمرادانمچرا؛ولیاینروزهاشوم!نمیراستشرابگویمهرازگاهیدلتنگتمی

اینیستکهبهلحظه .کندترمیایوفکرکردنبهتومنراسرحالزیادیمشغولکرده

هایت!منتظرجوابنامهناامیدممکنتونیندیشم،پسبامنحرفبزنتاآرامبگیرم،لیال

 ".هستم،ازطرفآقارضا

کنم،لیالمندوسندارماعترافکنم؛امااعترافمی" ودرآخرباخطیزیبانوشتهبود

 "!دوستتدارم

نهفتهکردحسعمیقیدرسخنشمیبارنخندیدچراکهدرجمالتآخرحساسسارااین

 بدهد،چونخوباست.بااینحالقصدهمنداشتآنرابهلیال

 .دانستازدستهردویشانکفریخواهدشدمی

وقتیاز .بههمینخاطرنامهراپارهکردوبازدرسطلانداختوآبیبهصورتشپاشید

کرد.سفرهراپهنمیحمامبیرونآمد،شهربانوخانمرفتهبودوشیمامثلهمیشهبهموقع

هادوبارهنگاهشبههمانخونچهکرد،پاکمیطورکهباحولهآبصورتشراساراهمان

هاشتافتومقابلبودند.سارابهسمتآنایتلنبارافتادکههنوزدستنخوردهگوشه

  .شیماچرخاندهاچمباتمهزد.نگاهشرابهسمتآن

 هاتبندازی؟بهنظرمفکربدینیستیهنگاهبههدیه -

 :گویدفاصلهمیشیمابهسردیبال

 !خواهمخفشکنمهامالمننیستن،منبهاونمردعنترجوابمثبتندادم.میاون -

 کهدرهمینلحظهحلیمهخانمباغذاوارداتاق

 .کندشودوشیبابحثراعوضمیمی

 کنجکاویبدونیچیآوردن؟ -

کهاندازددهد.شیمانگاهیبهمادرشمیسارابالبخندیبرلـ*ـبباسرجوابمثبتمی

 :گویددرحالنشستنسرسفرهاستوبعدمی

 !پسچرامعطلی؟بازشونکن -
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 اندازدکهحلیمهخانمبالبخندنگاهیبهسارامی

 .کردهارابازمیسرسریعآن

خورد.باصدایرساییهایزیباییمیکندوچشمشبهکفشهارابازمیوقتییکیازکادو

 .کندروبهاومیحالیازآنموجمیزد،کهخوش

هایکهنهتوبهمپوشی،اونکفشهارومیهاروباشحرفندارندختر!اینشیمااین -

 میدیآبجی؟

 :گویدحوصلگیمیشیمابابی

.بگیرمالخودت -

هارابادقتنگاهطورکهکفشپاشنهبلندمشکیرنگرادردستداشتوآنساراهمان

  .ددهمی کرد،جوابمی

 .هاروواسهتوآوردنولیاین -

مادرشدوزد.لبخندازلبانباریکدهدنگاهسردشرابهمادرشمیشیماجوابنمی

لبخندبزند؛کوشدتادوبارهشود.حلیمهخانممیبنددوبعدمشغولخوردنمیرختمی

 :گویدمیایخطاببهساراولیگویابرایشسختشدهباشدوبعدازلحظه

 .بگیرمالخودت،شنیدیکهشیماچیگفت -

 .کندسارابهآهستگیلـ*ـببهسخنبازمی

 خری؟مامانمگهخودتنگفتیواسممی -

 :دهدحلیمهخانمباشرمندگیجوابمی

 !دیگهنه -

 .زندتاسرسفرهحاضرشودوبعدنازلیراصدامی

هایپیوند.شیباباسرفههامیآنهاراکنارزدهوبهجمعسارادرهمینهنگامکفش

 .کندناگهانیش،اشتهایهمهراکورمی
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حالگرفت.باایناوحالشروزبهروزبدترمیشدودردسرتاسروجودشرافرامی

 .توانندبرایشکاریانجامدهنددانستنمیگفت،چونمیچیزیبهکسینمی

گویاکسیرودکهوبهسمتدخترعلیلشمیشودحلیمهخانمبانگرانیازجایشبلندمی

افتدودرجانشمیبهراهنفسکشیدنشراگرفتهباشد.سارادوبارههمانترسهمیشگی

زیراخواهرشسهروزیمیشدرود؛کندوچیزیازگلویشپاییننمیدلبرایشدعامی

حدواندازهبیتلفمیشد.بدنشکموداشتکمکهدیگرحتیلـ*ـببهغذاهمنمیزد

هایشچشمانزیباودرشتشرابهحالخودمژهورمکردهوتمامموهایشریختهبودو

دهد؛اماباکندتابنشیندوکمیآببهاومیمیساختند.حلیمهخانمکمکشرهامی

زنند.چراکهخونسرخرنگیازدهانشیباحدقهبیرونمیهایشچشمانهمهازسرفه

شود.لیکنارادهلـ*ـبپایینیشآویزانمیریزدوبینازلیقلبشفرومی .پاشدبیرونمی

کاردرید،خفهکند.حلیمهخانمعقلشدیگرکوشدآنبغضمزاحمکهگلویشرامیمی

افتادهکردوبدترازآنازدستشکاریساختهنبود.ترسهمچوخورهبهجانشنمی

توانستجلونمینشبهرعشهافتادهبود.ساراکهاست.شیمادرجایشخشکشزدهوبد

 .خواستازمیدانبهچاکبزندگریهوترسشرابگیرد،می

هایخواهرشخاموشگشتهوآرامگرفت؛اماهراسبرفضاهنوزکمسرفهکهکمتااین

 .راندحکممی

خانمشیبادوبارهسرشرارویبالشتانداختوچشماناشکآلودشرابست.حلیمه

رودتابهآقامیکشدوبعدازاتاقبیرونلرزید،پتورارویاومیطورکهدستانشمیهمان

 ترمرتضیبگویدهرچهزود

 .بهتراستاورابهدکترببرد

چنددقیقهایغذابخورند،سفرهراجمعکردندواوبعدازکهلقمههایشبدوناینبچه

 اریدودردلآقامرتضیرانفرینبطورکهخشمازچهرشمیهمان

داد.فریادهاییکهبهگوشهایخاموشسرمیسوختوفریادکرد.قلبشازدردمیمی
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هایتکراریدانستندعمویشدوبارههمانحرفهاکهمیرسیدند.بچهنمی هیچآدمیزادی

دوبارهخوناوتحویلداداست،ازمادرشانچیزینپرسیدند.شیباعصرهمانروزرابه

خوابیناآرامکهسحرگاهدوبارهآرامگرفتوبهباالآوردوتمامشبسرفهکردتااین

برد،چونخوابشاننمینالیدوخانوادشازسرنگرانیفرورفتوآهستهدرخوابمی

میلیایبابیروز،باناراحتیلقمهلحظهبهلحظهحالشیبابدترمیشد.سارافردایصبحآن

 .آقارضاسرراهاوقرارگرفتخوردوراهیمدرسهشدکهبازدوباره

بدهد،کنارشکهجوابسالمشراساراکهتاهنوزازدستپدراوناراضیبود،بدوناین

کوشیدتاپابهپایسارامیهایتندتنددهد.آقارضاباقدمزندوبهراهشادامهمیمی

کهذهنشرامشغولساختهبود،یداشتازاوسوالیقدمبرداردودرهمینحالسع

 :بپرسد

 کنه؟خونه؟یاپارهشونمیهامرومیبهنظرتلیالنامه -

 :ساراباچشمغرهجوابداد

!دونم،راحتمبذارمننمی -

 :هپرسیدتوجهبهحرفش،بازدوباراماآقارضابی

 هاروبخونه؟توندیدیاون -

 :پرسدشودودرجوابمییاومتوقفمیساراباگفته

 هایعاشقانه؟نویسی؟حرفهاچیمیتواوننامه -

 .رودوبعدصدایشناخواستهبلندترمی

خواهمدوروردوستمبپلکییاخواهمیهچیزروبهتبگمآقارضا،دیگهنمیفقطمی -

 .کنی!ازشفاصلهبگیر،اوننامزددارهبهشفکر

 :گویدریزدوباحالتیپژمردهباشکوتردیدمیآقارضاقلبشفرومی

 !ساراازخودتحرفدرنیار -
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 .کندبارپرخاشمیسارااین

 !خواهمببینمت،بروخونهکنه.دیگهنمیاگههمنامزدنکردهباشه،باتویکینمی -

 .کندبهاومیآقارضابهسردیرو

نمییاد،اونمردخوبیه.اگهمعتاده،ازتصمیمبابامهنوزناراحتی؟بهترازاینگیرت -

 !تویروستازیاده تعدادشون

 .رودهیچحرفیدیگریپیکارشمیوبعدبی

بارکمیزودترایبهچرندیاتاو،بهسمتمدرسهدوید.اینترینتوجهسارابدونکوچک

شدندتاهابهصفواردسالنمیکهورزشصبحگاهیتمامشدهوبچهااینب رسیدهبود،

 .هایشانبروندسرکالس

کردوحتیهارانظارهمیهاپیوستکهخانممدیرناخن،بچهسارابهصفاولدبیرستانی

زدندوسمانهمداملبخندمیزد.سحریاوحرفمیشنیدکهدربارهرانمی هاپچپچبچه

امابهمحضیگویابیماریبهجانشافتادهباشد،نگاهتلخشرابهسارادوختهبود؛قیصر

شدکهداخلکالسشود.اوآخریننفریواردشدنکالس،همهچیزبرایساراروشنمی

هایشیکزیراهمکالسیپاگذاشت.بهمحضواردشدنکمماندهبودزهرهترکشود؛

 .همهبلندتربوداینمیانصدایسمانهازصدابهاوتبریکگفتندکهدر

اوکهگیجشدهبود،رفتبدونهیچحرفیپهلویلیالکهباناراحتیبهاوچشمدوختهبود،

 .نشست

هایشدستبردارنبودند،دورمیزشگردهمآمدند.ساراهمینکهچادرشراهمکالسی

 :درآوردباتعجبپرسید

 !هاحالینیخوشهاامروززیادچیشده؟بچه -

 :یاوزدوگفتایصمیمانهبهگونهسمانهجلوآمدوبهزورب*و*س*ه

 !عروسخانوممبارکباشه -

هادیگهازکجااین"قلبسارافروریختورنگازچهرشپرید.دردلباخودشگفت
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 "باخبرشدن؟یعنیآریوبهلیالهمچیزیگفته؟

توجهبهحالاوششدتگرفتهبود؛اماسمانهبیدهد.ضربانقلبفحشیبهآریومی

 :پرسید

 چرادیروزبهموننگفتی؟ -

 :دهدزندکههنوزدرشوکاستوبعدادامهمیایبهاومیوبعدباشیطنتسقلمه

.هاباباماحسودنیستم -

یدوهابهانگشترهایساراچشمدوختهبودند.سمانهبادیدندوانگشترآهیکشهمهبچه

 .فریادشبههوارفت

 !هادوتاانگشترببیندبچه -

 :گویدهانیهبالبخندیمی

 .کردنامزدهکردهباشهها؛ولیفکرنمیدیروزانگشترهاشرودیدم -

 :پرسدسحرقیصریباآزردگیمی

 اینآقادامادهمونحمیدرضامعتادهنیست،یایکیدیگهاست؟ -

ازرود،چونبابیرونزدناینحرفهاچشمغرهمیندهد.لیالبهآکسیجوابنمی

بهاوشودوبهسرعتانگشتریراکهمادرشدهانسحر،اشکدرچشمانساراجمعمی

همینلحظهمعلمکند.درکشدوآنرابهسمتیپرتمیدادهبود،ازانگشتشبیرونمی

هاباآید.بچهفرودمیوشودوانگشتردرستدرمقابلپاهایافردوسواردکالسمی

 .ماندهاستزیرگریهبزندنشینند.ساراکمدیدناوبهسرعتسرجایشانمی

ترکد.مییآریو،فشردوبابهیادآوردنلبخندصمیمانهبغضیسختگلویشرامی

شودمیآیدوباعثیمردیکهدوستشداشتدرنگاهشبهرقصدرمیچهره

شودومیهایشجارییابند.خانمفردوسخمهایشباشدتبیشتریرویگونهاشک

کنند؛اماتماشامیدارد.شاگردانشبدونهیچحرفیاینصحنهراحلقهرااززمینبرمی
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 .نشودهایشیاشکساراسرشراپایینانداختهبودتاکسیمتوجه

 :پرسدهامیند.معلمبعدازنگاهیکوتاهازآنکلیالبابغضیدرگلواوراتماشامی

 کیاینروپرتکرد؟ -

 شوددوبارهبپرسددهد.مجبورمیکسیجوابنمی

 :گویدشودوبهتلخیمیکهسحرقیصریازجایشبلندمیتااین

 .خانممالسارااست -

سپسازاواندازدکهسرشراپایینانداختهاستوخانمفردوسنگاهیبهسارامی

 :پرسدمی

 عزیزمبرایچیپرتشکردی؟ -

هایشبلندترازقبلهقزندوهقدهدوناخواستهزیرگریهمیاماساراجوابینمی

 .شوندمی

سحرباهمان .اندازدتااوراازموضوعآگاهسازدخانمفردوسدوبارهنگاهیبهسحرمی

آمد،آگاهدردمیهایشاگردشبههقکمازهقلحنسابقمعلمجوانراکهقلبشکم

 .ساخت

 !خانماوننامزدکرده -

 :دهدتوضیحمی

خواستگاربرایهاشنیدمانتخابعموشه،ازقرارمعلومامابهخواستخودشنه،ازبچه -

دامادسارارودیدخواهربزرگشاومدبود؛ولیچوناونسختمخالفتکرد.وقتیآقا

کنه.ولیمثلخواستگاریمیدهیچیدیگهساراروازعمویشازشخوششاومدوبع

کهماهتازهباخبرشدهوبدترازهمهاینکهساراخودشازاینموضوعخبرنداشتهواین

 !آیندهعروسیشه

 .معلمفردوسباآزردگیآهیکشیدوجلوآمد

کردومیرکتحصیلسارااولینشاگردممتازشنبود،بلکهصدمینشاگردیبودکهبایدت
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کهخانوادشبهآموزممتازیداشتهاقبلدانشرفتوحتیسالیشوهرشمیبهخانه

دادندوشاگردشازاوکمکطلبیدکهوالدینشراقانعکندتاازاینمیزوراوراشوهر

سوخت،فردایآنازدواجصرفنظرکنندومعلمفردوسکهدلشبرایشاگردشمی

.رودتاباوالدینشحرفبزندشانمیهروزبهخان

زندگیهاخواستندزندهزندهاورابخورند.سرشعربدهکشیدندوگفتنددراماآن

اشبیرونخانههادخالتنکندوحتیپدرمعتادشخواستباچماقاوراازشخصیآن

اختکههقسارااندنگاهاسفباریبهراندکهخودشبهناچاردررفت.معلمفردوس

رویمیزشگذاشتودستشراهایبلندشقصدبندآمدننداشتند.حلقهرامقابلاوهق

 :محکموصمیمانهفشردوباناراحتیگفت

 !تونمکاریبراتبکنممتاسفمدختر!متاسفمکهنمی -

روزحسکند.ساراآنگذاردودرسراآغازمیوبعدبانارحتیاورابهحالخودمی

کندکهقدرگریهخواستآنروزهایزندگیشاست.دلشمیکردیکیازبدترینیم

عصبانیبودکهجانشدربیاید؛ولیفایدهنداشت.اوبهقدریازدستمادروعمویش

 .دوستنداشتبهخانهبازگردددیگر

جاییتنهاجاایباکسیحرفبزند،راهیساحلشد.آنکهکلمهبعدازمدرسهبدوناین

دیوانهمیشدوحتیکمتوانستآزادانهگریهکندواشکبریزد.دیگرداشتکمبودکهمی

 .هایشوردریاغرقکندخواستخودشرادرآبمی

ازرویبیمبهساحلپرخروشباز خواستدرعمقدریافرورود؛ولیبارهاوبارهامی

ایجزثمربودواوچارههمبیاعتراضکرد؛زیراگشتوبازشروعبهگریستنمیمی

جاباپدرازدستهادرآنبازنگشتوساعتگریستننداشت.آنروزتاعصربهخانه

هایشرابهدستطلبید،چونبایدتمامآرزوکمکمیهامیزدوازاواشحرفرفته

اهرفتنشیهمهراوحتیرویادانشگنوشتنونویسندگیرا!همهسپرد.رویافراموشیمی
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 !کاربرایاوامکانپذیرنبود.محالبوددختریمثلسارااززندگیشدلبکندرا؛امااین

ضعیفبود،دانست.اوگرفت؛اماچطوروچگونهنمیجنگید،حقشراپسمیاوبایستیمی

 !بخشیدند،فقطهمینرویاهاییداشتکهبهزندگیشنظممی پشتیبانینداشت!تنها

کشید؛میهاباحقیقتیکیشوند.مهمنبودتاکیطولبودهرکاریبکندتاآنولیحاضر

خواهد؛اماروزگارگویامیتواندآنیباشدکهدانستوبهخودباورداشتکهمیولیمی

بودکهاگرآریوخبرنامزدیاوراخواستپشتاورابرخاکبکوبد.دراینفکرمی

کمگرمایمطبوعشانهاکممیشدوماسهدهد.غروبنزدیکبشنودچهواکنشینشانمی

ریخت،چشمانبرهامیاشک درازکشیدهبودوهنوزدادند.اوکهبهپشتراازدستمی

هاینازکیآنراتزیینکردرنگکهابراشراازهمبازکردوبهآسمانآبیهمگذاشته

وزیدوامواجباشتابدررفتوآمدبودند.مهربانیمیبود،چشمدوخت.بادبامالیمتو

گذاشتکههنوزنگرانیازآنرختنبستهوحسغریبیسارادستشرارویقلبش

وقترفتنفرارسیدهاستواودرحسرتخودکشیماندهبودکرد؛امادرونشراپرمی

نشانشجاراترگگفت؛اماروزگاررویسردوسختخویشراوقتیآنوباهمینحس

هایمادرشفروریختوزمانیکهواردخانهبازگشت.قلبساراباشنیدنضجهدادکهبه

هارادرلباسعزادید،درقلبشحساسخالءکردواضطرابششدتمنزلشدوآن

 .گرفت

همسایگانبا !نگاهیبهجایخالیشیباانداخت،جاییکههمیشهدرآنمکانآرمیدهبود

نگاهسارابهخواهرکردند.وقتیجاجمعشدهبودندوزارزارگریهمینلباسعزاآ

آوردوبرایرابهزبانمیکوچکشکهلباسعزاپوشیدهبودودرکنارمادرشاسمشیبا

.ریخت،ازهوشرفتاواشکمی

 فصلششم:روزچهارشنبه

انداختویبهاطرافوقتیچشمانشرابازکرد،کسیرادراتاقندید.دوبارهنگاه
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کهدوبارهبتوانداواینارادهبههمانجایهمیشگیشیباکشیدهشد.بهامیدچشمانشبی

باشد؛امااینخوابنبود،اینبیداریمحضکهخوابدیدهجاببیند.بهامیداینرادرآن

رقصدریمعصومشیبابهجاریگشتودرنگاهشچهرههایشبود!دوبارهاشکازگونه

هایآوردکهبیمارنبودوباظرافتموهایشراشانهمیزد.باپارچهآمد.زمانیرابهیاد

کرد.زمانیراکهبرایدوختوبااوبازیمیایمیهایپارچهبرایشعروسککهنه

سرداشت.اوبارقلمرابهدستاودادوگفتبنویس؛زیرااوهمرویانوشتنرادراولین

هایشپرازنقصنوشتهکهکهسوادچندانینداشت،باایننوشت،بااینهمزمانیمی

اینرسیدهبود.زمانیکهخوانندهبودند؛اماسرشارازچیزهایینابکهبهگوشهیچ

باربیاورد؛امااوهمضیعفبود،درستراهممثلخودبلندپروازتالشکردخواهرش

کوشیدتاازقفسرهایییابد،نداشتوهرچقدرمیمثلسارا!بالداشتاماحقپرواز

هایشرابریدند.اورادرقفسانداختندوکاریکردندکهبالکمبیهودهبود؛زیراکم

یدهانشبردارد؛امادیگرچهبگیردلقمهرااندازهویادبهسرشنزنددیگرفکرپرواز

 !اهمیتیداشت،اوکهرفتهبود

بود،سارادردسرهایخودشرابهفراموشیسپردهبودوتمامفکروذکرشاکنونشیبا

ایبودکهخوانندهیشگذاشت.اواولیناش!خواهریکهمثلپدرتنهاخواهرازدسترفته

کرد.نبودشسختبود؛تشویقمیاند،اواولینکسیبودکهساراراخوهایشرامینوشته

کرد.لیکندیگراودردراحسنمیبود،چونحالمیساخت.بایدخوشامابایدمی

 رفت؟کجاپیشمیسرنوشتساراچهمیشد؟داستانزندگیاوتا

درهچهچیزیدانستکگذاشت؟خدامیروزگارکیخستهمیشدواورابهحالخودمی

ناامیدشدهوخواهد؟دیگربهکلیتوانستکسیباشدکهمیبود.آیااومیانتظارشمی

سرمیزد؛اماروزامیدشتهکشیدهبود.چندروزیمدرسهنرفتولیالمدامبهاو

آریورابردوشچهارشنبهلیالباچشمانیاشکآلودبهدیدنشآمدوخبرمرگ

اینهمهاتفاقبراییکتمامامیدسارابهاوبود!چطورممکناستکشید.مردیکهمی
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نبود!اولخواهرش،بعدآریو،پسریافتد؟اینمنصفانهفردآنهمدریکزماناتفاقبی

 !جاجباریفاطمهوخودشواازد.کهازبچگیعاشقشبود

آغوشفشرداورادرحالیاوبود،محکمدیگرتحملاینهمهدردرانداشت،لیالکهبهبی

ساراکهروزیدانستبااینخبرشچهزخمیبرقلبسارازد؛امابههرحالونمی

بودبدونکسانیکهکهدیگرآریویینیستکهعاشقشباشد.چقدرسختفهمید،اینمی

گونهمیشد؟اصالًچرابایدبایداینهاباشند؛امانیستند.چرالحظهدرایندوستداشتی

سوخت؟مگرهامیکردودرشعلهبایدتصافمیافتاد؟چراایناتفاقبرایآریواومی

انتظاراولینوآخرینعشقشاست؟مگرازرفتاردانستچهسرنوشتشومیدرنمی

 !کردوقتیروزگارعادلنبود؟زشتعمویشآگاهنبود؟چهمیشد

 .بودفهمیدودردتبرایشمهمنمیوقتیتورانمی

دوستشسوختوکسیازحالشباخبرنبود،حتیلیالکهبهترینسارادرغمتنهاییمی

مراسمختمآریوبود،ازعشقساراوآریوخبرنداشت.اوکهدیگرناینداشتازرفتنبه

گذشتند.ساراهنوزسختیمییدوستشماند.روزهابهایرادرخانهصرفنظرکرد.هفته

 .کندمیدانستبرایچهکسیگریهتنمیدرعزابود،درس

 .چشمانشبهرنگخوندرآمدهبودندوروزیهزاربارفکرخودکشیبهسرشمیزد

سارا .عروسیششرکتنکردهبودندیبخترفتهبودوآندودرمراسمفاطمهبهخانه

،خانوادشوایهفتهگریست.بعدازگذشتهاییکهافتادهبود،تنهامیبرایتماماتفاق

فریادهایشراهرشبدرخواببرد،صدایهابهسرمیحتیلیالکهدرمنزلآن

  !اسمشیباراشنیدندکهگاهاسمآریورافریادمیزدوگاهمی

فهمیداوریزدوآنزمانبودکهلیالدیدندکهچقدردرخواببرایآندواشکمیمی

راآرامسازد،کوشیدتااولبشفشردهشدومیحسینسبتبهآریوداشتهاست،سختق

!امابیهودهبود
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کهآقامرتضیگذشتندواماساراهنوزبهخودنیامدهبود.لیالازپدرشخواستهامیهفته

قدرتوانستایننمیراقانعکندکهدرحقدوستشظلمنکند.چراکهاودراینسنکم

ریختودیگربهندرتاشکمیکسیبودکهدرسکوتهااورنجراتحملکند.اینروز

نداشت.دیگرامیدنداشتکهزیستنایبرایخورد.کسیبودکهدیگربهانهغذامی

گذشتندوسارادستکشیدهپیدرپیهممیهادوبارهلبخندبرلبانشمهمانشود.روز

 .دهبودرابهدستسرنوشتسپربودازهمهچیزوهمهکسوزندگیش

شبیکیدیگرگویابرایشمهمنبود،چهبالییسرشبیایدبعدازختممراسمچهلم،سر

ازبیرونصدایجیغهاکهساراباخواهرانشبادرماندگیسرسفرهنشستهبود،ازآنروز

هاکمکطلبید.دادفریادازآنودادیشنیدهشدوبالفاصلهلیالبهداخلهجومآوردوبا

رفتندآقامرتضیرادیدندکهباآقاییساراباخانوادشدرآنهوایسردبیرونوقت

کوشیدندکهاوراازآقایشهریاریکهصورتشمیهاشهریاریگالویزشدهبودوهمسایه

  .چکید،دورکنندپایینمیکبودشدهبودوخونازبینیش

چشمانافتادهاست،رویشنشدبههنگامیکهسارافهمیدسرچهموضوعیدرگیریاتفاق

کردجلویاینآقایشهریارینگاهکند.موضوعازاینقراربودکهلیالازپدرشخواهش

کند؛ولیچیزیوصلترابگیردواوهمخواستعمویساراراازتصمیمشصرفنظر

ساراامیدشراکامالًازدستشود.دیگرنگفتهآقامرتضیعصبانیشدهوبااوگالویزمی

 دادهبود،

خواستهمهچیزراپذیرد؛امابرایشسختبود.حتیفردایآنروزکهخواستمی

حقگویددیگرشودومیدوبارهسردرسومشقشبرودعمویشباجیغدادمانعشمی

بهخانهخواباند.ساراباآزردگیردبهمدرسهبرودوچندسیلیزیرگوشاومیندا

کردکهسالیآمدوشروعبهنوشتنرمانیبازگشت،چونهیچکاریازدستشبرنمی

لیالکهموضوعرا .میشدذهنشرامشغولکردهبودتابتواندخودشراسرگرمسازد

دادرابهاودادهوبهاوانجاممیتکالیفیراکهبایدشانسرمیزدوفهمیدهبودبهخانه
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برسدودرامتحاناتحاضرشود.اوبعدازپیشنهاددادکهدرخانهبهدرسومشقش

هیچچونباخانممدیردراینبارهگفتواوهمبیکهساراپیشنهادشراقبولکرد،این

 .چراقبولکرد

فرستادیبختاتونخانمکهتازهدخترشرابهخانهخدریکیازهمینروزهاوقتیگل

هاهموآندادمیهاآمدوخبربارداریفاطمهرابهحلیمهخانمیآنبود،بهخانه

شنیدناینخبرگذشت.قلبلیالازناخواستهشنیدند،چونازازدواجشششماهیمی

بارهمبهشیباحتییکیوودوبعدازمرگآرفروریختوبااینحالچیزینگفت.آن

افتدولیالهمباآقانادربااودربیترسیدآقانادرفاطمهسرنزدهبودند؛زیراسارامی

هاسربزند؛اماگویاآقانادربهاوفاطمهخودشبهآنساخت.همیشهمنتظربودندکهنمی

شودسریبهکهمیداد.باهمقرارگذاشتندفردایآنروزهرطورنمیهماجازه

هایعصربودصدایاذانمثلهمیشهازبزنندوهمینکارراکردند.نزدیکیدوستشان

هاآنیرسیدوآقاناصربافوجگوسفندانازمقابلخانهمسجدروستابهگوشمیتک

 .گذشتمی

شراچادرلیالنشستهبود،بهمحضشنیدنصدایلیالازخانهبیرونخزیدوسارامنتظر

چندانباآنراحتسرکرد.آنروزلیالهمچادرمادرشراقرضگرفتهبود،بااینحال

هایراهآقامرتضیسواروسط .کردخوردوتماممسیرراجاروبمینبودوهمیشهلیزمی

چشمشبهاوافتاد،دستلیالراگرفتوالگشت.ساراهمینکهبراالغیازمزرعهبازمی

رسیدند،پناهگرفتمسیررویدهبودندوتاکمرآدممیهاییکههردوطرفعلفبهالی

دانستچهدید،خدامیهاراباهممیسارادیگربالیالبگرددواگرآنگذاشتزیرااونمی

 .آمدشانمیبهخانهآورد.لیالکهازرفتارعمویشآگاهبود،مخفیانهبالییسرسارامی

.مجبورشدندمخفیشوندوصبرکنندهالحظاتیآن
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بهگفتوخوردولحظاتیبااواماازشانسبدشانآقامرتضیبهیکیازآشنایانشبرمی

شود.اماانگارآقالبریزمیمانندکهکاسهصبرشانقدرمنتظرمیهاانپردازدوآنگومی

.سارازیرلبیبهعمویشرفتسرمیشانکمحوصلهمرتضیقصدرفتننداشت،دیگرکم

کشدوخوشوقتانهعمویشازگفتوگودستمیایگویدوبعدازلحظهناسزاییمی

 .شودجادورمیکمازآنکم

 .گیرندشوند،دوبارهراهمقصدرادرپیشمیهنگامیکهازرفتنشمطمئنمی

زندگیادهایشایبزرگباعروسودامخانهشیخمحمدزیادیدوربود.اودرخانه

 .هااضافهشدهبودآنیپرجمعیتیبودندکهبهتازگیفاطمههمبهجمعکرد.خانوادهمی

مشغولهایشبرخوردندکهیشیخمحمدرسیدند،بهچندتنازنوهوقتینزدیکیخانه

یتادورخانهرفتند.دوربازیبودند.ایناولینباریبودکهبهخانهیشیخمحمدمی

هادهزنکهیکیازآنگوباشکوهشرادرختانیکهنسالاحاطهکردهبودوحدودبزر

سنداشتند،بررویحصیریدرایسنشازهمهباالمیزدوبقیههمهحدودسیخورده

کرد،نشستهومشغولقلیانبازیمییزیباییطنابزیریکیازدرختانکهدختربچه

چنداندختربااعتمادبهنفسینبود،بنابرایند.ساراکشیدنوسبزیپاککردن،بودن

یافت.قلبهردویشانبرایشدنداضطرابششدتمیمیتروقتیبهجمعزناننزدیک

هایبیشتریبهداشتند،نگاههابرمیقدمیکهبهسمتآنفاطمهلکزدهبودوباهر

ش،درجمعدنبالدوستشمیشد.لیالدرهمانحالباچشماندرشتهاکشیدسمتآن

  .ازمدتینهچندانطوالنیاورادرکناریکیاززنانیافتگشتوبعدمی

رسیدوبهکلیدراینچندمازیباییشراازدستدادهترازقبلبهنظرمیالغرومردنی

 .بود

ها.بچهگشتهانشدهبود،خیرهارادهبهدوستشانکههنوزمتوجهآنهابینگاههردوآن

مادرهایشانشتافتندوهارادیدند،همانموقعدستازبازیکشیدندوبهسمتوقتیآن

ساختند.وجودآندوآگاهمیهاراازهاشروعبهپچپچکردند.گوییآندرگوشآن
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نشیند.ساراولیاللبخندیبرلبشمیافتادوفاطمهدرهمیناثناچشمشبهدوستانشمی

هایشیخمحمدآندوراکنند.هیچیکازعروسمینزدیکشدنبهجمع،سالمبهمحض

شودودوستانشرابهسایرینهمینلحظهازجایشبلندمیفاطمهدر .شناختندنمی

جاحضورداشتندهایشانهمدرآنیآقانادربابچهروزخالهوعمهکندکهآنمعرفیمی

 .هارابهداخلمنزلدعوتکردآنوبعد

بود؛اماآنلیالوسارابدونهیچحرفی،دنبالفاطمهبهراهافتادند.شکمشکمیبرآمده

 .رازیرچادرسفیدرنگشپنهانکردهومداملبخندمیزد

بویقلیانمشامشانراپرکرد.وقتیبهتاالربزرگخانهرسیدند،بهمحضواردشدند

کندودرآنهاراهنماییمیسمتیکیازاتاقهارابههایآراموضیعفآندمفاطمهباق

کند.اتاقبزرگوزیباییکهچندکمدلباسداخلدعوتمیرابازکردهودوستانشرابه

خوردوکفبتنیآنرافرشدستبافتینفرهدرآنبهچشممیویکتختخوابدو

 :گویدکندومیخندمالیمپنکهراروشنمیفاطمهباهمانلب .پوشاندبود

 .گردممیرمیهچایبیارمزودبرمی -

کردندوکمیایاتاقدوستشانرانظارههابرایلحظهسپسساراولیالراتنهاگذاشت.آن

فاطمهباسینیچایکشدتاکنند.چنددقیقهطولمیبعدجاییبراینشستنپیدامی

هاگذاشت،کهفاطمهچایمقابلآنایندوزد.بعدازتلخشرابهاومیبازگردد.لیالنگاه

 :پرسدبهنرمیمی

گذره؟چطورمی -

دوزد؛اماسارامتوجهچشماناشکآلودمیگویدوفقطنگاهشرابهلیالفاطمهچیزینمی

 .هاراپنهانکندکوشیدآنشودکهمیمیاو

 :افزایدلیالباآهوافسوسمی

 زنه؟کتکتمی -
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شود.سارافرصترادهد؛امادرصورتشکبودیدیدهمیفاطمهباسرجوابمنفیمی

 .دهدداندودستدوستیباسکوتمیمناسبنمی

ایازفاطمهبردارد،بازلـ*ـببهپرسشبازکهنگاهشرابرایلحظهلیالبدوناین

 .کندمی

 چرادورغمیگی؟ -

 :دهدتوجهبهحالاوادامهمیکنند،امالیالبیهااوراضایعمیاشک

 اوننذاشتبهدیدنمابیایی؟ -

 .آیدکندوبابغضیدرگلوبهحرفمیهایشراباپشتدستانشپاکمیبالخرهاشک

 !اوننمیذارهازخونهبرمبیرون -

 :پرسدلیالبانگرانیمی

 کنه؟هممیباهاتبدرفتاری -

اندازدوچیزیشودونگاهیازسرترسبهدرنیمهبازاتاقمیموشمیفاطمهدوبارهخا

 .گویدنمی

امااندوهازگونهخونسردندیدبود؛نگاهلیالتلخوسرداست.ساراتابهحالاورااین

 .نوشدازفنجانمیبارید.جرعهکوتاهینگاهشمی

 .شنیدمبارداری -

سارا .کندگذاردوشروعبهاشکریختنمیشمیفاطمهدستشرامقابلشکمبرآمد

بهسردییخباخواهدکهآرامبگیرد.لیالفشاردوازاومیروددستشرامینزدیکمی

 .سازدهارامنجمدمیحرفشآن

  !سقطشکنودوبارهبرگردمدرسه -

دوزدکهبدونمیارادهبهلیالشود.سارانگاهشرابیبراتاقحاکممیسکوتمرگباری

فاطمهسرشراباال .ترینحسدلسوزی،اینحرفراازدهانشبیرونپریدکوچک

 .کاودلیالرامیبارباچشمانخیسش،رخسارغمگینگیردوبرایاولینمی
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شود.رودوخممیگذاردودرهمانحالتنشستهجلوترمیلیالچاییشرازمینمی

 .کندیرد.ساراتماشایشمیگگوششرامقابلشکمدوستشمی

 !زنهدارهلگدمی -

ماندکهارادهدوختهشد.مثلاینمیبیگیرد.فاطمهوسارانگاهشانبهلیالوبعدفاصلهمی

گویدوکهنظردوستشعوضشدهباشد،چیزینمیاینهیوالییدیدهباشند.فاطمهبهامید

 .کندسکوتمی

 .قصودشرااعالمکندگیردتاملیالسرشراباالمی

 .کارروبکندونمسخته،ولیایننذارمثلخودتزجربکشه،خالصشکن!می -

 .دهدکندوآبدهانشراقورتمیوبعدمکثمی

هاشبیادوتاجاییکهمنفکرنکنمبرایپدرفرزندانتمهمباشهکهچهبالییسربچه -

!اطالعدارمآقانادرمعتاده

ارادهتکراریاعتیادآقانادرشنیدهبودوباحیرتبیباریبودکهسارادربارهایناولین

 .کرد

 معتاده؟ -

 .سازداندازدواوراباخبرمیفاطمهنگاهیبهسارامی

 .ولیپدرشخبرنداره،خودمتازهمتوجهشدم -

 .کنهکنه،بویگندشاذیتممیهاجلویمنموادمصرفمیشب

هقشود.درمیاناینگیرندوحرفزدنبرایشسختمیهایشجانمیهقدوبارههق

صدایهقگویدوسکوتناخوشیکهتنهاباهایناتمامدوستشان،کسیچیزینمیهق

هاخویشرابهبختیبدهایفاطمهشکستهمیشدرافرارینداد.ساراباردیگربهکلیهق

هزارباربهآریوفکرداشتوروزیسپارد.هنوزحالمساعدیندستفراموشمی

کرد.لیکنآریودردنیایدرونشمیکرد؛امادیگرنبودشرادردنیایواقعیباورمی
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کهبداند،همیشهبااوآنکردوخودشبیمیهنوززندهبودوفکرساراراهمیشهمشغول

ت،چونباورگفخود!هرازگاهیازآرزوهایشمیحرفمیزد.اماحیفکهدرخیال

پدرش.سارابعدازمرگآریو،دیگرمثلسابقشادشنوددرستمثلداشتکهاومی

مخفیانهبرتنهایادگارعشقشب*و*س*همیزد،برایشاشکنبود.روزیهزاربار

دردناکبودبدونوجودکسیکهتنهاامیدشبود؛اماچهریخت.چقدرزندگیمی

کهروزیبهاوخواهدرسید،درستمثلبزدنخویش.اینازرکتوانستبکندبهغیرمی

 !پدر

 .دهدفاطمهادامهمی

بزنیکنه،میگهاگهزرکنهوهمشتهدیدممیوقتیبهشمیگمجلومننکشقاطیمی -

 دهد،یتلخیسرمیگیرموبعدخندهمیرمیهزندیگهمی

 !کنهبراممهمهفکرمی

دهدوناگهاندوبارهچهرشسردزیازسرناامیدیسرمیهایتلخوجنونآمیلیالخنده

 شودومی

 :گویدمی

 !پسچرامعطلیسقطشکن -

اتاقآقانادرکهپشتدرگوشوایستادهبود،باشنیدناینحرف،باغضببهداخل

 بارد،آوردوبادادوفریادکهعصبانیتازتکتککلماتشمیهجوممی

 :دزنخشمشرافریادمی

خواهی؟مگهمنوزنمچهبدیدرحقتکردیمینادونچیازجونزندگیمامیدختره -

 کنیزندگیمشترکمونروبهمبزنی؟کهسعیمی

 .کشاندهایفاطمهرابهآناتاقمیفریادشجاری

کهفاطمهباآیدتالیالرابهبیرونپرتکندآقانادرکهازخشملبریزشدهبود،جلومی

 .زندمیگیرد.آقانادرباخشمزنشراکنارتماسجلواورامیال
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جاخواهمریختتروببینمدیگه!هرگزپاترواینیمنبروبیرون،نمیازخونه -

 .شکنمنمیذاریمگرنهقلمپاترومی

 ودرهمینحاللیالراباخشمبهبیروناتاقهل

کنند.سارادرجایشدوباحیرتتماشامیهایخانوادهجمعشدندهدکهدمدرعروسمی

 .کشدشود،سراوهمعربدهمییسارامیشدهاست،وقتیآقانادرمتوجهمیخکوب

ایازاتاقافتادهوباشدکهگوشهمیطورکهنگاهشبهفاطمهساراباتنلرزانشهمان

آقانادرسرعروسورود.فشرد.ازاتاقبیرونمیمیزانوهاشانگارآسیبدیدهاسترا

 .کشدهایشفریادمیعمه

 !جاجمعنشید،بریدپیکارتوناین -

کند.بندد.لیالازشدتخشمدستشرامشتمیوبعددرراهپشتسرشمحکممی

 .سایدهایشرابههممیصورتشمثلگچسفیدشدهاستودندان

 .اندازندهایشیخمحمدنگاهیبهاومیعروس

شناسدپیوندند؛امازنیکهلیالاورانمیهاییمتعجببهجمعآنمیشتازهباقیافههایخاله

سازدوباهاراازحقیقتآگاهمیآیدوآنترازسایریناست.جلومیچهرشمهربانو

 :گویدتاسفمی

.کنهازوقتیکهازداوجکردهعوضشده،همشباهمهدعوادارهبهزنشهمرحمنمی -

امادرهمینلحظهبابلندشدنصدایجیغودادزنیازاتاقدربستکهمتعلقبهآقانادر

 .ماندوفاطمهاست،حرفزننیمهتماممی

 .گیردهارادربرمیلرزندودردفعجیآنلیالوساراهردوازترسبهخودمی

 صدایفاطمهاستکهباهرضربهشالقبههوا

بعدحسکندوفشارد.حساسضعفوحقارتبراوغلبهمیاشرامیهرود.لیالسینمی

ازاوساختهنیست،کههیچکاریگیرد،ازاینپوچی.نفرتیسرتاسروجودشرادربرمی
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افتادهاست،نجاتدهد.اشکتوانددوستشراازدستهیوالییکهبهجانشکهنمیازاین

 .شودیچشمانشجاریمیازگوشه

کند.دلشمیجاراترکآیدوباقلبیپرازدردآنهابهخودمیاجریانگرمآنب

ناامیدیبههردویدانست.دردوغموخواستگریهکند؛امافرصترامناسبنمیمی

 .دریدهاچنگانداختهبودوذرهذرهوجودشانرامیآن

هایگرمجریانکوشیدندهامینهایشانبندآمدننداشتند،هردویآدرتماممسیراشک

چکیدندراازهممیلباسشانشدندوبررویهایشانسرازیرمیراکهبهآرامیازگونه

کندولیالازساراخداحافظیمیگشت،کهمسیرشانازهمجدامیپنهانکنند.بعدازاین

بهخانهرسید.هایغروببودکهساراهمنزدیکی .شودبهسمتمنزلخویشرهسپارمی

جاحضورداشتوبیدادراانداختهبودوآقارضاهمدرآنعمومرتضیبازمثلهمیشهداد

درخشید.آقامرتضیبهمحضدیدنسارا،دستازکارمیاششانهکهتبریبرروی

تواندلرزد.نمیآید.ساراازترسبهخودمیآمیزیجلومیکشدوبالبخندشرورمی

 .بگیردوبهچشمانپرنفرتعمویشخیرهشوداباالسرشر

گیرد؛امادرمیپیچاند.سارادردشگیردوآنرامیاوباعصبانیتنرمهگوشسارارامی

عمویش،مادروخراشتقالاستکهفریادیازگلویشبیروننپرد.صدایگوش

  .بردند،بیرونکشیدخواهرانشراکهدرخانهبهسرمی

قدرانشعور؟یبیومگوریرفتهبودی؟ها!مگهنگفتمدیگهبالیالنگردیدخترهکد -

میارن.بهعقلسرشنیستکهنبایدازخونهبرهبیرون،مردمپشتسرشحرفدر

عروسبشی،هنوزبلدجاشبشینتامادرتشوهرداریبهتیادبده،یههفتهدیگهقراره

 !نیستیچایدمکنی

کندونگاهغضبناکشرادرستبهدرونچشمانخماربارجراتمیلینسارابرایاو

 .عمویشنفوذبدهدوفریادبکشد

 !کنم،اینروبایدبهکیبگم؟هانمنبااونمردعنترازداوجنمی -
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دهد.میخویشقرارهایآقامرتضیبهمحضخارجشدنکالمسارااورازیرمشتولگد

قدمگذاشتنبهسهآید؛امابهمحضهایچوبیپایینمیازپلهحلیمهخانمفریادکشان

شود.شیماباهراسبهکمکمیدهدونقشبرزمینیآخر،تعادلشراازدستمیپله

چشمانشبهسارااستکهعمویشاوراشتابدکهفریاددردآساییسردادهومادرشمی

 .استغلتاندومشتبارانشکردهبرخاکمی

میردوزندهشوند،درهمینلحظههزاربارمییچشمانمادرشسرازیرمیاشکازگوشه

 .شودمی

تنگاواست.دوستداردبهاوبپیوندد،ازدردوکندسختدلیادیازهمسرشمی

کردند.جریانگرمیازهایشحالتخسخسعجیبیپیدامصیبتخستهشدهاست.نفس

برد.رادرخودفرومیهاچکدوزمینآنرویخاکمرطوبمیهایپرچروکشگونه

 .کندمقاومتکند،درازمیکوشددستشرابهسمتساراکهبادادوفریادمی

افتد؛امامیشودوسرتاسربدنشبهرعشهترازقبلمینگاهسارابادیدنخانوادشتلخ

هاییکهبرد.درآنمکانمیماقخودفروافکندواوراتااعناگهانهراسبراوسایهمی

ساراموجبدردیسنگیندراعماققلبشتوانیافت.فریادهایخاموشایامیدنمیذره

یاوهایمتوالیکهعمویشروانهتمامضربهشوند.چشمانشازاشکخیسهستند،بامی

 !اماغمواندوهراچرا؟کند؛کند،دیگردردیحسنمیمی

اوراپرشود،ایناندوهسنگینیاستکهوجودارادهبهمادرشدوختهمیهشبیوقتینگا

آورد.زمانیکهیادمیپدریهست.درهمینلحظهزمانیرابهکند،اینهماناندوهبیمی

گذشته؛اماهنوزهیچاثریازآنازآنزمانزیادی !خوشیاززندگیشانرختبستهبود

خزدوبرخاکمرطوبردیازخودمیرماندگیبهسمتدخترشنیست.حلیمهخانمباد

 :نالدمیکوشدمادرشرابلندکند؛امااوملتمسانهگذارد.شیمامیمیبهجای

توروخداولشکن!بچگیکرد،شمابهبزرگواریخودتونببخشیدش.سارا!سارا! -

!دخترم؟
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کرد.وفرزنددومشراحسمییبادلشکستهبودوجایخالیهمسرهنوزازمرگش

ترینحسیمرتضیبدونکوچکبود.آقاپسدیدناینصحنهبرایشبسدشوارمی

بسوزد،نه!بلکهبهخاطرحفظآبروشکهکهقلبشبرایساراکشد،نهایندستازکارمی

  .بودندهاباحیرتدرحالتجمعهمسایه

بگذارد؛اماخواستپابهفرارآقارضاازرفتارپدرشبهقدریشرمسارشدهبودکهمی

فریادیگوشخراشکندوباگونهنکرد.نهتاوقتیکهپدرشکارشراتمامنمیاین

 :گویدخطاببهاومی

  !هااعصابواسهآدمنمیذارنبریمپسر،اینبیا -

احاطهکردههادورتادورشانراپاشدوآنمکانراکهآدمبعدآبدهانشرابیرونمی

 .بودندوکسیجراتنکرد،مانعکارششود،ترکگفتند

نداشتهباشد،واگربهمواددسترسیدانستندکهآقامرتضیمعتاداستهامیزیراهمسایه

ساراکهتمامبدنشازدرد .زندوبهتراستاورابهحالخودرهاکننددستبهقتلهممی

 .سوخت،اززمینبلندشدمی

رابردوخونکردبینیشدرحالورمکردناست،درهمینهنگامدستمیاحساسمی

ندوکمیریزدراباپشتدستشپاکهایشبهآرامیپایینفرومیکهازدرونسوراخ

شود.دردیسرتامیتوجهبههمه،غرقدرتماشایخونسرخرنگخودایبیبرایلحظه

 .گیرندجانمیهایخاموشگیردودوبارهفریادسروجودشرادربرمی

 هافصلهفتم:بدبختی

ساراسرمیزدهایاردبهشتماهبودکهامتحاناتتازهشروعشدهبودند.لیالمدامبهنیمه

نداشتند.هروقتهمرویدرسشانتمرکزکردهبودندودیگرازفاطمهخبریوبا

هاملحقوبهجمعآنکشیدندخاتونخانمبهحلیمهخانمسرمیزددستازکارمیگل

هاراناامیدخاتونخانمآناماگلشدندتاشایدازحالواحوالدوستشانباخبرشوند؛می

منزلپدرشرفتآمدیداشتهباشدومادرشگذارداوبهکردوگفتهمسرشحتینمی
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اشقراراستبهدنیابرودوتادوماهدیگربچههاخودشمجبوراستبهدیدنشاینروز

کوشیدندرویدرسشانتمرکزکنند.فاطمهنگرانبودند؛امامیهابهقدریبرایبیاید.آن

سارابرایساراولیال.خانمفرودسازحضورقدرهاهمسختنبودند،البتهنهآنامتحانات

خانمرحیمیشناختوحتیحالبودکهسرازپانمیسرجلساتامتحانبهقدریخوش

ازچشمعمویشبهرسید؛زیرااودورگاهیسرامتحاندیرمیطور؛اماگههمهمین

رفت.مزرعهمیدیرسردادوبعضیمواقعآقامرتضیرفتوامتحانشرامیمدرسهمی

یشهرستانیدرمدرسهکردههمانروزهابودکهخبرنامزدیسمانهبایکپسرتحصیل

سمانهازآنروزبهبعدکمیخجالتیشد.بودوپیچیدکهیکیازاقوامنزدیکمادرشمی

کهچقدرخوشانساستکهجوانتحصیلکردندازاینمیهابهاوحسادتبعضیازبچه

تربود؛امابرایلیالازدواجدرالبتهحدوددهسالیازاوبزرگ .نصیبششدهاستایکرده

سوخت.سمانههمبعدازآنسالگیتهتهبدبختیبودوبرایسمانهدلشمیسنشانزده

برسد،دهدبایدبهدرسومشقشکهلیالبهاوگفتهبودخوانندگیسرترابهبادمیروز

دامادوقتیروزاولیآقایاوعملکرد.هانیهدربارهردهوبهگفتهآوازخواندنراولک

  :ادبیتمامگفتوبابیسمانهسرجلسهامتحانحاضرشد،آشکارانظرشرابیانکرد

شنیدماینآقاپسرمثلخودتچاقه،مطمئنماگهنبودمثلخواستگارهایسابقبهچاک -

 .میزد

باحرفشسارارامتحیرساختوبااعتمادبهنفسیباالزند.سمانهوبعدپوزخندهمی

 .جوابداد

 چیهحسودیتمیشه،اینرومیگیترشیده؟ -

رنگازرخسارهانیهرختبستواوبااخمبدونهیچحرفیازکالسبیرونزد.اواخر

ازدواجسمانهدرروستاپخششد.ساراخودششانسآوردهبودکهتیرماهبودکهخبر

هاسرمیزد.ساراهنوزبااوعقدنکردهاست؛اماشهربانوخانممدامبهآنآقاحمیدرضا

هر .آمدهاملحقنمیشدویکجورهاییازشهربانوخانمخوششنمیهرگزبهجمعآن
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سرسفرهبرایهایشسیخمیشد.حلیمهخانمتاآنموقعهمدیدموبرانداموقتاورامی

شوندوساراازسرسفرههاینازلیبیدارریختوباعثمیشدهقهقشیباخانماشکمی

 .بلندشدهوباخودخلوتکند

***** 

 .تعطیالتتابستانیتازهشروعشدهبودند؛امالیالروزهایجمعهبازهمبهساراسرمیزد 

یدهبودخرآوردوبهتازگیپدرشبرایشتلفنهمراهایمیهایتازهگاهیبرایاوکتاب

دادند.ازگوشمیزدندیاآهنگهاییراباهمدرفضایمجازیپرسهمیوآندوساعت

زیباوجذابجانلنونگوشهایانگلیسیگرفتهتافارسی،بارهاوبارهابهصدایآهنگ

بودندمایکلجکسونهمدرمیانمردمکهشنیدهشدند.باایندادندوبااوهمراهمیمی

پسندیدند.گوشدادنبههایزیبایاورانمیآهنگبسیاریدارد؛اماآندومحبوبیت

هاشدهبودوحتیهرازگاهیهایتابستانآنازسرگرمیصدایخوانندهمحبوبشانیکی

هاچیزهایییادشدندوازآنخانموحلیمهبهبافندگیمشغولمیخاتوندرکنارگل

ایجمعهبهساراسرمیزدوبقیهروزهابرایساراچندانامالیالفقطروزهگرفتند؛می

بلندآوازشهربانوخانمدریکیازروزهایجمعهوقتیلیالباصدای .خوشایندنبودند

کهبهدختراناسکولاینهاآمدوبدونآنکرد،بهخانهخواندوشیمااوراتشویقمیمی

ایازاتاقمشغولرفتکهگوشهلیمهخانمحالیسراغحسالمیبدهد،مستقیموباخوش

گفتسرشزیادینالیدومیمیهاهمیشههاینازلیکهآنروزهاشبکشیدنشپش

حمیدرضارااعالمکرد.باشنیدناینخبرخارد،شدهبودوتاریخدقیقمراسمازدواجمی

 .هاسیخشدموبرتنهردویآن

لرزیدودنیایشیکبارروبهمیازترسبهخودآمدوسارادیگرنفسلیالباالنمی

بغضیسختگلویشرافشرد؛امااوتوانستبهموقعازاتاقبیرونبزند..تاریکیفرورفت

تراوید،هایشمیطورکهاشکازگونههایچوبیپایینرفت.همانسرعتازپلهبه

خطرناکیبکند.کهکارهایاندوهگینبهدنبالش،ترسازاینرهسپاردریاشدولیالبانگاه
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هایسرسبزهاازمنظرهآن.کردخودشرابهاوبرساند؛امانتوانستتالشمیهرچقدر

هایساراتمامینداشتوهقهایخزهپوشپاگذاشتند.هقعبورکردندوبهزمین

میشد.بادروسریشراازسرشبرداشتهوریادهایبیهودهداشتپارهکمازفحنجرشکم

شود،بهسمتدریارهسپاربودولیالمداماسماوراکهمتوجهبرد.اوبدوناینباخودمی

هادشوارساختهبود.لیالوزیدکهکاررابرایآنبهقدریتندمیصدامیزد.آنروزباد

تاروسریسفیدرنگساراراکهبادآنراباخودرویزمینایستادودستبردایلحظه

پابهکشید،برداشتوباتمامتوانشبهسمتدوستششتافت؛اماقادرنشدخزهپوشمی

مرطوبدارازهایپایاوقدمبردارد.نیمساعتبعداورادرلبهساحلکهرویماسه

هاتوجهبههمهاینامااوبیتهبودندیافت؛هاالبهالیموهایشفرورفکشیدهبودوماسه

کشیدومثلساراپاچهشلوارهایشراباالهایشرابیرونبهآرامشرسیدهبود.لیالکفش

هایمرطوبقدمبرداشت.کناربررویماسهزدهوروسریشرابهطرفیپرتکردهو

شیدوباهمبهصدایریختبهپشتدرازکاشکمیساراکهباچشمانیبرهمگذاشته

سپارند.بادموهایشراکهدماسبیبستهبودبهاهتزازدرآورد.اینمیهایدریاگوشناله

 .باریبودکهبعدازغرقشدنپسرعمویشداریوشبهدریاآمدهبوداولین

 .کردباالخرهبهترسشغلبهکردهودیگرحسگناهبردوششسنگینینمی

*****

اندوباوظریفشحناگذاشتهلباسمحلیزیباییبرتنشکردندوبردستانالغر

بعدازجشنکوچکیدستاورادردست .جواهراتینهچندانزیاداورازینتدادند

دهند.لیالباتاسفوباچشمانخیسشفقطمیحمیدرضاکهلباسنوییپوشیدهبود،

ههمدرجشنشرکتکردهبود؛امانتوانستبافاطم .دوستشراتماشاکردوگریست

هایشنشستوفقطبهساراولیالچشمباشد.کنارجاریدوستانشگفتگوییداشته

بود.آقامرتضیپشتسرساراشانرافراگرفتهوجودهرسهدوخت.دردیسرتاسر

احاضراستآقایکهحاجآقاصیغهعقدراخواندوازساراپرسیدکهآیایستادوزمانی
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حمیدرضاسروریرابههمسریقبولکندیانه،دخترکنوجوانسکوتکردوهیچ

اماهنگامیکهچیزیازدهانسارابیروننزد،عمویش.نگفت،بغضکردوازدرونپاشید

سیخونکاورامجبوربهگفتنجوابمثبتکرد.لیالبعدازشنیدندورازچشمدیگرانبا

قدریحالشبدشدکهبالفاصلهازجشنباچشمانیاشکآلودوبغضیدربهجوابسارا

 .سوخت،تنهاگذاشتبیرونخزیدوراهیمنزلشدودوستشراکهازدردمیگلو

کرد،یهمسرشکندواوراراهیخانهبختیمیساراوقتیمادرشبرایشآرزویخوش

ازاتاقیکهبارختبست.اواوایلازدواجقلبدخترکنوجوانامیدبرایهزارمینباراز

ریخت.لیکنبعدازیکودرآنمخفیانهاشکمیهمسرششریکشدهبودبیروننیامد

کندواماناگفتهنماندکارهایخانهبهمادرشکمکمیخواستهمسرش،درهفتهبه

دسترسینداشت،ساراگرانتماممیشد،وقتیآقاحمیدرضابهموادبعضیازروزهابرای

آوردظرفغذاراکشیدومیدلیلکتکمیزدواوهروقتبرایشغذامیبیمدامسارارا

هایکاریکتککرد.اینرفتارهاروزبهروزشدتگرفتودعواوایپرتابمیگوشهبه

ذهناوزندهشد.یکهمسرشاورابهقدریآزاردادهبودندکهدوبارهفکرخودکشیدر

کرد،ساراتصمیمگرفتبهعشقشدلیلآقاحمیدرضاباسیگارصورتشراداغزکهبیرو

چهراکهدرذهنداردعملیکند؛اماآنآریوبپیوندد.طنابیبهپنکهاتاقبستتاهر

آنوضعدیدکهطنابیرادورگردنشانداخته،همسرشسررسیدوهنگامیکهاورادر

آسمانراخراشیدند؛امابهگوشهیچشنوایینخوردند.هایشدقدرکتکشزدکهفریاآن

هایصورتش،ایبهکبودیترینتوجهمادرشبدونکوچک .هیچکسبهدادشنرسید

میزد.لیالکهدیگرتحملاینرانداشتصورتپریشاندوستشراهرازگاهیبهاوسر

اکهبااورفتاردرستینداشت.اوسرمیزدوازطرفیبهخاطرحمیدرضببیند،کمتربه

اوایل .شدند.همسرشاوراازمطالعهمحرومکردهبودگونهسپریمیهااینماهروزهاو

بازگردد.امیددرمهرماهبودکهلیالبهدیدنشآمدوازاوخواستبههمراهشبهمدرسه

هشدند؛اماازشانسراهیمدرسحالیچادرشراسرکردودلساراراهیافتواوباخوش
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بازگردد،سررسیدوزمانیکهاورانیافت،باکهسارابهخانهرضاقبلازاینبدشآقاحمید

هایدرسیشبهخانهبازگشت،هنگامیکهساراباکتابعصبانیتدرخانهکمینکرد،

 :کشیدجانشافتادودرهمینحالفریادمیحمیدرضاباکمربندبه

 !یمنازخونهبرهبیرونقندارهبدوناجازهزنمنح - 

یکبارهایدرسیشراسوزاندوگفتاگراوبعدازاینکهکارشباساراتمامشد،کتاب

وقتیلیالباشکند.روزبعددیگربدوناجازشازخانهبیرونرود،قلمپایشرامی

هایناچیزبرایامیدهایاورادید،اینحالیبهدنبالدوستشآمدوکبودیخوش

مدرسهشد.سارابادرماندگیفقطهزارمینباررنگباختندواوناامیدانهبهتنهاییراهی

ازهمینروزها،خبرناخوشایندیازمادرشهاراتماشاکرد.دریکینشستوعبورلحظه

هایشطنیندرونصدایشکستنقلبشدرگوشکهبهدیدناوآمدهبودشنیدواز

طورحلمیهخانمباتاسفسرشراتکاندادوهمان .هادوبارهجاریشدندنداخت.اشکا

اندوهخبرمرگخواهرشرابهاوداد.فاطمهدرنگاهساراگرفت،باکهدستشراگازمی

هنوزمرگدوستشراهضمنکردهبودکهلیالسررسیدوبادادوفریاد .بهرقصدرآمد

یهاباچشمانیاشکآلودبهسمتخانهیدندوستشانبروند.آنخواستبهدازسارا

امایادگاریبود،فاطمهسرزایمانازدنیارفتهبود؛محمدشتافتند.لیکنبیهودگیمیشیخ

همندیدهبود.مادریایازخودبهجاگذاشت.تنهافرزندشراکهحتیاورابرایلحظه

بودکهزمانیبرایرسیدنبهیند.فاطمهدختریکهنتوانستبزرگشدنفرزندشرابب

کهدوستشانداشت؛امادیگرنبود!کرد.برایدستیافتنبهچیزهاییاهدافیتالشمی

بود،درآغوشگرفتهاست.اوبهخوابرفتهمحوشدهبوددرتاریکیمحضوسرمااورا

کرد؛امااودرهفدهسالگیعمرمیهانبود!بایدبیشترازاینبهخوابیابدی.اینمنصفانه

ایبرایشارزشقایلاینحقیقتمحضبود،چوندرجاییبهدنیاآمدکهذرهجاندادو

برایشاشکشککسینبودندوحقانتخابراازاوگرفتهبودند.حالکهرفتهبودهمبی
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دانست.هاراخدامیآنریخت؛امافریادهاییازگلوهاییبغضآلودبلندمیشد.مفهومنمی

جاندوستشانخودشانرابهسمتپیکربیپوش،ساراولیالبالباسعزاازمیانزنانسیاه

اورابرایمراسمتدفینآمادهکردهبودند.اماکهوسطمیدانقرارداشت،کشاندندکه

هایعزابرایآخرینباردوستشانراببینندومردانبالباسزنانپیرمجالندادندکه

جاندوستشانرابلندکردندوبهسمتقبرستانریختند،پیکربیمیطورکهاشکهمان

ایستادهایشدند.درهمینحالچشماناشکآلودلیالبهآقانادرافتادکهگوشهرهسپار

پرنفرتشرابهاوکردنگاهریخت،تماشامیبودواوراکهزارزاربرایدوستشاشکمی

 .کهازدیدشپنهانشد،تاایندوخت

***** 

میشد.صداینوزادیازحجرهبغلیبهشدندواتاقبزرگخالیکمپراکندهمیهاکمآدم

هاهنوزقصدبندآمدننداشتند،آندوباچشمانپفکردهکهاشک.رسیدگوشمی

باهایآرامبهسمتصداحرکتکردند.درنیمهبازبودواتاقتاریک.لیالقدمارادهبابی

ناگهانتاریکیازدرماندگیآنراهلداد.درباصدایقیژقیژیبازشد.کلیدبرقرازدو

درآغوشگرفتهبودوزارزاراشراایازآننوهدلاتاقبیرونخزید.پیرزنیدرگوشه

باریدودردیازچشمانشانمیطورکهاشکریخت.آندوهمانسکوتاشکمیدر

هایآراممقابلمریمخانمنشستندکهزیورقدموصفناپذیروجودشانراپرکردهبود،با

شود،باآزردگیبهنوزادچشمکهمتوجهآندومیاینرادرآغوشگرفتهبود.بهمحض

زنند.روندوکنارشزانومیهاجلومینندارد.هردویآنبندآمداشدوزدکهگریهمی

فاطمهشوندوهابهسمتنوزادکشیدهمیدهد.نگاهبهآرامیزیوررابهلیالمیمریمخانم

یکچشمانیکاشود.خاطراتباهمبودنشانبازازمقابلدوبارهدرنگاهشانزندهمی

هاینوزادصدایگریه .آورندرابهدردمیهایشانگذرندوقلبهابهسرعتمیآن

هایشکهمادرشنیستکهبهگریهسازد؛اماکندوفضاراغمگینمیگرسنه،اتاقراپرمی

 .شنیدرابشنودزندگیشمیبودندکهدرهاییمیشایدبهتریننغمه
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 فصلهشتم:یکسالبعد

مرگفاطمه،دازگذشتچهارماهازتروزیباترمیشد.آقانادربعزیورروزبهروزبزرگ

همسرسابقش،بهاسمبایکیازاقوامدورشازدواجکردهبود.بادختریهمسنوسال

بود.لیالکهدستشبهجاییآرزوکهبهتازگیخبرباردارشدنشبهگوشسارارسیده

یلداشتیبسیاریبهتحصاوعالقهرسید،تمامتمرکزشرارویدرسشریخت.زیرانمی

بودکهاکنوندرپایهسومدبیرستانمیوتوانستهبوددرامتحاناتقبولشودو

 .ساز،بازسازیشدهاستمدرسهشانبهتازگیتوسطخیرینمدرسه

آنروزکهگذشت.آقاحمیدرضابعدازازآخرینباریکهسارارادیدهبود،دوماهیمی

همسرشبادوستشمالقاتیگذاشتیخمحمدبرد،نمیلیالسارارابههمراهخودبهخانهش

اشپیدایشنشود،مگرنهبرایشخانهداشتهباشدوازلیالهمخواستکهدیگردوروبر

 .شودگرانتماممی

اوراتنبیهکهاگربهدیدندوستشبرودوآقاحمیدضابعدازآنروزهالیالترسازاین

سرگرمکند.هنوزهمهرکوشیدتاخودشراباچیزیومیماندکند،نرفتودرخانهمی

 .ریختندهابرایفاطمهاشکمیدویآن

فقطدردفجیعیرادراولیالبهمریمخانمهمیشهسرمیزدتازیورراببیند؛امادیدنزیور

 .کردزندهمی

مثلودکهمریمخانمازوقتیکهدخترشراازدستدادهاست،بهقدریدرهمشکستهب

شدهبودورسید.حاجمحمدحسنبعدازمرگفاطمهمنزویزنانهشتادسالهبهنظرمی

 خواندومیرفتسرقبرفاطمهدعاکمتربهشیخمحمدسرمیزدوهرازگاهیمی

ماهازمرگگریست.دعواهایآقامرتضیوحلمیهخانمناتمامماندهبودوبعدازچندمی

صمیمیآقامرتضیمعتادکهبهگفتهحلیمهخانمیکیدیگرازدوستانفاطمه،یکفرد

 کردسابقمقاومتمیمثلبود،بهخواستگاریشیماخانمآمدهبودواوبازمی

جوابواماعمویشطبقمعمولمادرشرامجبورکردتادخترشراقانعکندکهبهاو
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چایازرویعمداودهبود،شیماباسینیمثبتبدهد.یکروزکهآقادامادبهدیدناوآم

.راسوزاند؛امااینبرایشگرانتمامشد

انباریزندانیکردودرآخرباگریهوآقامرتضیاورابهفلکبستویکروزتمامدر

بارحالبوداینکشید؛اماشیماآنروزهازیادیخوشهایحلیمهخانماورابیرونزاری

خانمفریباخاتونانداختوبهقولگلهامتلکنمیفریباخانمبهآنشان،هدیگرعموزاد

هارانداشت.همسرشآقاجمیلزندومشراخاکسیاهنشستهبودوحوصلهآندیگربه

بهیخانهمادرشکردهبودوفریباخانممدامکهطالقبدهد،روانهرابدوناینگرفتهواو

باگذشتکرد.آقاسعیدتنهاچیزیبودکهشیمارامسرورمیگریست.اینحالخودمی

نداشتودیگریکسالونیم،بازهماززنسومشاللهخانمدخترگلخاتون،فرزندی

کردندواوازمیهایشزیادیباهمدعواکمکمداشتبهکلیمایوسمیشدوزن

هابگویدخواستچیزیبهآنمیقتیهاخستهشدهبودوبدترازآنورفتارهایناپسندآن

اشنامزدرضابهخواستپدرشبادخترخالهدادند.آقاشانیکبارهاوراقورتمیهرسه

هاعلیخدمتیفرزندلیالدلنکندهبود.ازگفتهبعضیکردهاست.ولیبااینحالهنوزاز

انگلیسی،خانمنفیسهخدمتیازاوخواستگاریکردهولیالدرجواببزرگمعلمزبان

.لیالاکنوندرسنهجدهاورابااینسکوتشبیشتربهخودجذبکردهبودسکوتکردو

وقتآنسنحتینامزدکندوهربردوبههمینخاطردوستنداشتدرسالگیبهسرمی

امادراینباره .گرفتآورد،سخنانشرانادیدهمیعلیآقابحثخواستگاریرابهمیانمی

دیالقوخوشتیپازآنپسربهساراچیزینگفتهبود،خودشهمسردرگمبود.آیاواقعاً

گرکمکمشهربانوهانبودودیبدبختیآمدیانه؟دراینمیانسارافارغازخوششمی

کشیدوحتیمجبوربودازمادرخانهرابهدوشمیخانمعاجزمیشد.اوتمامیمسئولیت

حمامکردنکمکشکند.درآشپزیچندانمهارتنداشتوشوهرشمراقبتکردهودر

حمیدرضاکتکشبزند.سارابهقدریدیگرگوشهنشینشدهبوداینباعثشدهبودآقا
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آمد،بادیوانگیباوقتیمادرشماهییکبارآنهممخفیانهبهدیدنشمیهیکههرازگا

همینکردوخودشمتوجهنبود.آقامرتضیآنروزهازیادیعصبانیبودوبهرفتارمیاو

بیاندازدوعصبانیتشراگشتکهباحلیمهخانمجنگودعواراهایمیخاطردنبالبهانه

 .سراوخالیکند

گذاشتهبود؛ترازقبلمیشدودیگرتماموکمالمطالعهراکنارروزافسردهوزبهسارار

هایاوراونوشتهاشکردهدید،سختتنبیهزیراهمسرشوقتیهنگامنوشتناورامی

بگیردوبهدیدنتنهادوستشتوانستجلویخودشراکرد.بااینحالسارانمیپارهمی

رفتواوراازخانهنبود،بهدیدنلیالمیمخفیانهوقتیهمسرشدرنرود.اوهرازگاهی

یکیازهمینروزهاکهاوباسطلشیریبزرگازساخت.درمشکالتزندگیشآگاهمی

ایدربغلداشت،هابچهدوزنچادریکهیکیازآنآمد،اصطبلبهسختیبیرونمی

هاراشناخت.سطلشیررادرصورتشانآنبودند.بهمحضدیدناشایستادهمقابلخانه

هاشتافتوبهداخلمنزلدعوتدستانشراشستهوسپسبهسمتآنآشپزخانهبردو

طورکهبهایبهخوابرفتهبود.بعدازپذیرایی،سمانههمانشهربانوگوشهکردکه

 :پرسیددادوساراکهبالبخندیمالیمبهاوچشمدوختهبود،اششیرمیبچه

 .رسیوحسابیبهشوهرتمیبینمدیگهنوشتنرافراموشکردیمی -

یافتنبهساراباشنیدناینحرفخودواقعیشرابهیادآورد.رویاهاییکهبرایدست

هاراکنند؛اماجلویآنخواستنداوراضایعهامثلهمیشهمیهاناکامماندهبود.اشکآن

بعدشروعکردبهتعریفازسمانهدبحثراعوضکند؛امابهسختیگرفتوسعیکر

گذاردآبدردلاوتکاناوستونمییگمشدهکههمسرشنیمهزندگیخویش.ازاین

دادوسارافقطبالبخندهایمالیمباقلبیبود،پزمیبخورد.باالنگوهاییکهبرایشخریده

نهبامادرشرفعزحمتکردند،تصمیمتماشاکرد.زمانیکهسماپرازدردنشستو

خواست.اوباقلبیشکستهازخودواقعیشیادکرد،ازکسیکهکهمیگرفتکسیباشد
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کردپروراندوبعدبادستانیلرزانشروعبهنوشتنرویاهاییکهروزیدرسرمیبود.از

 .تاازغمواندوهشبکاهد

شروعکردبهنگارشرمانیکهسالیمیشداینوشتواسمخداراباخطخوشگوشه 

 .ذهنشرامشغولکردهبود

 بهاسمفرزندروستا"

 !هایخوبدنیابامحبتتقدیمبهتمامعمو

گفتمنداستانزندگیمنرابشنو؛اماقولبدهکهبهخوابنروی!مردیبزرگمکردو

یخوددانستوبردهنراگویمعملکنی.اومچهکهمیصاحبتهستموتوبایدبههرآن

کهمنحقیقتیهستمبدانید،اینازاینحرفشرنجاند؛امادوستدارمدربارمیکچیزرا

 ". ...فرزندمحمدآذریایپنهاناست.منساراآذریکهدرپشتپرده

برداشتودرهمینلحظهمادرشگریانبهخانهاوآمد،سارابادرماندگیدستازنوشتن

مرگحمیدرضاگریستخبرپرسید.وقتیمادرشدستانشرابرسرشمیزدومیعلترا

 .دهدرابهاومی

ایسکوتکرد؛امابعدامیدبهقلبشراهیافت.درهمانلحظهدستانشبهسارابرایلحظه

 .گزاریکردسمتآسمانرفتندوازخداوندسپاس

رابهنشستهبودوخبرمرگپسرشهمینکهحلیمهخانمباصدایلرزانمقابلشهربانو

لبانشجانگرفت.حلیمهکمبرداد،لباننازکسارابهانحنایدرآمدوبعدلبخندکماومی

اورامشتبارانکرد.اماساراخانموقتیسارارادیدباعصبانیتبهاوحملهورشدو

 !قهقههمیزد،تنهاهمین

هایشگرفتهبود،خطاببهاوفریادمشتسارارازیرطورکهحلیمهخانمباعصبانیتهمان

 .کشیدمی

 !؟هان!دیگهکیخرجتودرمیارهخندیجاداریمییبد!شوهرتمردهتوایندختره -
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اوراکردخندیدومادرشباخشمسعیمیهایشازتهدلمیتوجهبهحرفولیسارابی

اوبهچشمشد،شایدحقداشتبخندد،چونسرعقلبیاورد.شایدحقداشتدیوانهشو

کردوبرایتماشامیهاراطورکهآنهیوالییبیشنبود.شهربانودرهمینلحظههمان

حلیمهخانماینصحنهراکهروند.زمانیگریستناگهانچشمانشبرهممیپسرشمی

وقتیمتوجهمادرشود.سارانزدیکمیبیند،باچشمانیاشکآلودبااحتیاطبهاومی

نگرد.مادرشوتنهاباوحشتیبهاومیداردشود،دستازخندیدنبرمیشوهرشمی

دهد؛زیراازامااوهیچواکنشیازخودنشاننمیجانشهربانودادوتکانیبهپیکربی

 .اشدقکردهبوددردانهشنیدنخبرمرگپسر

***** 

اشفشردوحالیخودشرابهخانهسارارساند،اورامحکمبهسینهروزدوملیالباخوش 

 :بابغضیدرگلوگفت

 . ...حالمسارابراتخوش -

بااووبعداشکشوقشراپاککردهوآهنگشادیپلیکردوازساراخواستمثلسابق

کرد.عملوبهخواستهاوبرقصد.دوستشنفسعمیقیکشید.لبخندیبرلـ*ـبآورده

ازاینکهدوباره .هایکرویاباشدترسیدهمهاینحالبودکهمیسارابهقدریخوش

حالندیدهبود.خوشقدرآزادوناامیدیسراغیازاوبگیرد،چونهرگزخودراان

قاتتوانستهرروزبااومالمیبود،ازاینکهکهدرکناردوستشمیحالازاینخوش

بدونهیچنگرانیمطالعهکندوبنویسد.یکروزهاراباآرامشبازکندوکند.الیکتاب

شهربانوساراخودرادرخانهحبسکردوتمامروزراباسپاریبعدازمراسمخاک

هاراازاوبگیرد،کههمسرشآناصطبلپنهانکردهبود.ترسازاینهاییکهدرکتاب

ساخت.اوتازهبهآرامشرسیدهبودکهدوبارهبرایهزارمینبارازسرگرمخودشرا

 .درونشکست

شانخبرتلخیبرایاوآورد.همسایهسپاریشهربانو،پسریکهفتهبعدازمرگخاک
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 خبر،کتابیراکهدرچنگداشتازدستشبهزمینساراباشنیدن

هاسرازیرگشتند.درششتافت.اشککهفرصتکند،بهسمتخانهماافتدوبدوناینمی

 قلبشازدرد

چشمانیطورکهباسوخت.دلشبرایمادرش،شیماونازلیتنگشدهبود.اوهمانمی

دوبارهرویسردکرد.زندگیرفت،بادمالیماوراهمراهیمیگریانبهسمتمقصدمی

 .دریاغرقشدهبوددرکردخویشرابهاونشاندادهبود،بامرگشوهرشکهفکرمی

بگذراند؛تواندبدوندغدغههارانخواهددیدودیگرتمامعمرشرامیدیگررویبدبختی

جارسیدبابهآنامااینفکروامید،بههمینآسانیازقلبشرختبستهبود.وقتی

کممبرد.همسایگانکخودمیآهستهباهاراآهستهخاکسترهاییروبهروشدکهبادآن

هادریآنغلبهکردهبود،چونهمههاشدند؛زیراناامیدیبرآنداشتندپراکندهمی

یکوچکیکهساراکوچکش،اورفتهبود.فرشتهیهاجاندادهبودند.نازلیفرشتهشعله

اینبیند؛امااکنونرفتهاستوهضماینبرایشاوصدمهحاضربوداززندگیشبگذردتا

طورمیشد؟بهخدااینتحملاینهمهدردرانداشت،چرابایداینیگرتوانسختبود.د

یکآدمچقدربایدزجربکشد؟چقدربایدبسوزدتاروزگارازاودست !انصافنبود

هاخیالبستوآری!دردنیایاوهیچچیزعادالنهنبودوتنهابایدچشمانشرامیبکشد؟

خواستزانوزدوتابرمیهابههواییکهدودغلیظیازآنبافت.سارامقابلخاکسترهامی

 !کردتوانستگریست؛امابیهودهبودکاریکهمیمی

دنیایغریبهامثلپدر،مثلشیباترکشکردهبودند،بههمینراحتی!اودیگردراینآن

باتماشاکردکهتنهایتنهاشدهبود.دخترکدرهمشکسته،باعصبانیتعمویشرا

خواستاوراخفهکند،میایایستادهوبهاوخیرهماندهبود.سارادلششرمساریگوشه

 .هازیرسراوستیاینبدبختیکردهمهچونفکرمی

مادرشمجبورهاجهنمکردهبود.اخالقورفتاربداوبودکهاوبودکهزندگیرابرایآن

چیززیرسراوبود،دهزندهبسوزاند.همهشدخودشرابههمراهخواهرانشدرخانهزن
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خودغرقشدهبودوباهایخودش!سارادرخشمهمهچیز!حتیمرگشیباوبدبختی

اززمینبلندشدهوبهسمتساختند،عصبانیتبیشازحدکهچشمانشراوحشتناکمی

سختیازخودکشید.عمویشاورابهمیشتافتوبااوگالویزشدوسرشفریادعمویش

هایشکند.لیالهمینکهخبرراازهمکالسیمیجداکردهوآنمکانناخوشایندراترک

کند،ازکردازنمرهانظباطشکممیمدیرکهاوراتهدیدمیشنود،بدونتوجهبهخانممی

بهسمتدوستششتافتکهآنروزتاغروبآفتاببادرماندگیمقابلمدرسهگریختو

ایکهرویاهایششکلگرفتندزانوزدوتنهاگریست،چوندستشازخانهترهایخاکس

!کوتاهبودهمهچیز

کوشیدتااورابهلیالطاقتدیدناینصحنهرانداشت؛امابااینحالکنارشماندومی

 .خودبیاورد

ایبرایزیستنتوانستآرامباشدوقتیکهدیگربهانهبود،چطورمیلیکنبیهودگیمی

 !نداشت؟

یهیچتوانستفارغباشدوقتیکهازهمهچیزخستهشدهبود؟دیگرزندگچطورمی

چهبود،آمد؟مگردرخودشبهغیرازحسرتمعناییبرایشنداشت.چرابایدبهخودمی

تهقلبشچیزیکههاییازدسترفته؟رویاهاییکهبهپوچیگراییدندوقتیغیرازعشق

ماند؟آری!دردهایبایدمیدرمانهایبیبایستیداشتهباشدرانداشت.اصالًچرادرد

کهروزیماند؟بهامیداینبایدمیگزدرمانیندارند،چراوبهچهامیددرمانهربی

قدرزخمبرتنداردوامیدخوبشدنآدمیاینشودیابند؟مگرمیهایشالتیاممیزخم

هارانداشت،پسهایش،دیگرآنهایش،بهانهدلخوشیهنوزهمدرقلبشباقیبماند؟

هاازکرد.صدایگرگآسمانپرستارهنورافشانیمیمهتابدر .دلیلیبرایماندننبود

رسید.چشمانشپفکردهبودندوحنجرشازپشتاسعدآبادبهگوشمیهایپرجنگل

خواست.مشتیازکشید،پارهشدهبود.دیگرازخاکسترهادودیبرنمیمیبسکهفریاد
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رخسارشهناراحتیازهارادرچنگگرفتوباصدایبغضآلودخطاببهلیالکآن

 :بارید،گفتمی

 !خوامتنهاباشم،بهترهدیگهبریخونهخانوادتنگرانتمیشنمی -

کهساراایبزند.تااینکهاودستبهکاراحمقانهلیالازجایشجنبنخورد،ترسازاین

 .کنددوبارهلـ*ـبسخنبازمی

بود....کنم.قرارکنیرونمیمیمنکاریروکهتوفکرالزمنیستنگرانمنباشی -

 !تالشکنیم،دوبارهبرایرسیدنبهاهدافمونآهانقرارهدوبارهبرگردممدرسه

هابنداشکگیرد؛اماآوردواورامحکمدرآغوشمیلیاللبخندتلخیبهلـ*ـبمی

بازگردد.خانهکندکهبهمیآیند.سارابادرماندگیاوراازخودجداکردهومجبورشنمی

کرد،بهراهافتاد.ساراهاچکهمیاشکازآنشودوباچشمانیکهدوستشبهناچاربلندمی

شودوبعدنگاهیبههایآرامدرتاریکیپنهانمیباگامکهاوکندتااینتماشایشمی

دخودشراکنگیردوبااینفکرسعیمیاندازد.درددوبارهجانمیمیخاکسترهایانبوه

 .کندآرام

بهزودیمیاد. . ...روزهاخوابیدنفقطهمین!یهروزیبیدارمیشن!اونروز....اوناون -

ایبزنه!تونهبهشونصدمهنمیهاخوابیدن!فقطخوابیدن!دیگهعموساراآرومباشاون

هافقطخوابیدنباورکن!فکرکن،اونخواستی؟سارامثبترونمیمگهخودتهمیشهاین

خواهینازلیازخوابشیرینبیداربشه؟کهنمیپسبیابذاریمآرومبخوابن.باشهتو

 !روتنبیهکنه.ممکنهاذیتشکنهممکنهاونآهان؟آخهاگهبیداربشهعمو

 کند؛یمنزلشباتاسفتماشایشمیعمویشازپنجره

قلبیپرازشودوبعدبااماسارامتوجهاونیست.دخترکنوجواناززمینسردبلندمی

تعادلشراحفظکند.زوزهتوانستشود.بهسختیمیمنزلشمیدردتلوتلوخورانراهی

کوشدآنراست؛امامهتابمیاگیردوتاریکیمحضدوبارهبازگشتههاشدتمیگرگ

رسد.صدایگاوهاییکهازمیکهبهمنزلاینگیردتااشرادرپیمیمسیرخانهبراند.او
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رسیدوبهدنبالآنصدایجیرگوشمیخانوادههمسرشبهارثبردهبود،ازاصطبلبه

ندواینآنهایخانهخاموشبودبود.چراغهاییفضایاطرافخانهراپرکردهجیرک

بیدادهمیشهازآنبلندمیشدواکنوندرسکوتفرورفتهخانهقدیمیراکهصدایدادو

هایچوبیباالرفت.واردهایشرابیرونکشیدوازپلهبود.ساراکفشراترسناکساخته

هایخانهراروشنکرد.هنوزناراحتیواندوهرختنبستهوهاشدوچراغاتاقیکیاز

سرشآمد،درراپشتدترازآنحسپوچیوجودشرالبریزکردهبود.خوابشنمیب

هاگریستغمایازاتاقنشستوبازدوبارهبغضشترکیدوتانیمساعتبستوگوشه

کرد.بایدآراممیایبایدبرایآرامشروحشکاریتمامینداشتندوگریههمفایده

کردند؛امانهبرایساراغممیهابهسرعتعبورحظهمیشد!بایددستبهکاریمیزد.ل

 .هاشدهبودمانععبورآن

نگاهشبههماندفتریافتادکهچندهفتهپیششروعبهنوشتنرمانیکردهبود.برای

 .آنرابازکردآرامساختنخودشبهسمتآنخزید،

گرفتوبازد.قلمرابهدستبهغیرازدوخطیکهنوشتهبود،دفترتماموکمالسفیدبو

نداشتباقلبیپرازهایشرابشورد؛اماهرگزدوستدوبارهشروعبهنوشتنکردتاغم

نوشتنسرگرمکردهبود،چوندردواندوهشروعبهنوشتنکند.تمامشبخودشرابا

وهایسحربهخوابرفتنزدیکیتوانستآرامشکند.اواینتنهاچیزیبودکهمی

زیرآنجاریاست،نشستهاستوسالیکهرودفصلیدرخوابدیدزیردرختکهن

برگدرختانهمبازیهستواشکازچشماندرشتوپفکردشجاریست.بادبا

ودیگرسرمابیشازحدآسمانقصداشکریختنداشت.خورشیدبازمینقهربود

هایشهایشغوطهوربود.نالهغمکرد.کسیصدایشمیزد؛امااودردنیایشیطنتمی

کرد.برایشمهمنبودهیچغریبیمیخراشیدودرقلبشاحساسسنگینیآسمانرامی

اشکبریزد؛اماناگهاندستیبررویخواستچیزحتیصاحبآنصدا،تنهادلشمی
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هاجلویدیدشراگرفتهباالبگیرد.اشکشودسرشرانشیندوباعثمیاشمیشانه

یاینواقعاًآریوبود؟آری!خودشبود!باهمانچهرهبودند.آیاواقعاًخودشبود؟آیا

نیمهگمشدهاو!کسیکهروزیبهبودنشامیدداشت.سارافقطخندانومهربانش.همان

کندودرهمینحاللبخندبرلبانشمهماناست.هایشراپاکمیاشککندکهتماشامی

هایلرزانسارابهحرکتدرآمدند،بود.دستانشبهسمتپنجهیکرویادرستمثل

بینشانفاصلهکند.سارامنتظربوداینسکوتیکهایبعداورااززمینبلندمیلحظه

خواند.ناگهانبالحنغمگینیلـ*ـببهمیانداختهاسترااوبشکندوآریوگویافکراورا

 .باریدمیزند؛اماغمازچشمانشمیکند.بااینکهلبخندسخنبازمی

 . ...خیلیوقتهمنتظرم -

چکد.بااینوجود،باهمانلحنسابقادامهمیبارقطرهاشکیازچشمانشپاییناین

 .دهدمی

قدرهاهمبدنیست.برگرد،چون....چونمندیگهبرگردپیشم!جاییکههستماون -

 !سختدلتنگتم

  .سارا!لطفاًبرگردمتاسفمبرایهمهچیز

ازشود.جریانگرمباشهامادرهمینلحظهباتکاندستکسی،ازخواببیدارمی

سوماش،دخترسوخت.گلنازاستهمسایههایشجاریبود.قلبشازدردمیگونه

چشمانشهایمحلزندگیاواقامتداشت.همینکهساراخاتونخانمکهدرنزدیکیگل

کهنفسنفسمیزدوطورحالیهمانازخودشرارویاوانداختوباخوشرابازکرد،گلن

 .کندساراسیخمیاشمورابرتنگویاتمامراهرادویدهبود،باگفته

 !آقاحمیدرضا،آقاتزندهاست!سارااونبرگشته -

هزندگیبرایهزارمینباررویسردخویشرابهاونشانداد.گلنازخانموقتیقیاف

 :ناراحتسارارادید،ازاوفاصلهگرفتوپرسید

 ساراحالتخوبه؟ -
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محضساراکهبغضیسختآزارشدادهبود،ازاوخواهشکردکهتنهایشبگذارد.به

طورکهازهمانهایشبازجانگرفتندواوپشتسرشبست.اشکرفتنگلنازخانمدررا

دانستکهفرصتکممیکتابشکرد،چوندردنفسنفسمیزد،شروعبهنوشتنمقدمه

قدریراضیبودکهروزبعداست.مطمئنبود!خواهرانشبهاوخواهندگفتازمرگتبه

مادرتمرد،لبخندبرلبانشاوجبالباسسرخرنگیرقصید.بهاوخواهندگفتوقتی

.گرفتوشایدهزاراندروغدیگرتحویلشدهند

اگرآقاحمیدرضااوراازخانهبیرونجاییبرایرفتننداشتوساراترسیدهبود،دیگر

لحظهیادیازجوادآقاکردوموبرتنشسیخباخت.درهمینشکجانمیکرد،بیمی

هایفروزانزندگیسوخت.اکنونخودشهمازشعلهشد.مردیکهبدبختیکشیدودر

کردخندهتابهاینحدناراحتنبودوحتیدیگرفکرنمیاوهیچکمنداشت.ساراهرگز

 .برلبانشمهمانشود

هایشرویاشکطورکهگشت.اوهمانشکبهخانهبازمیآقاحمیدرضازندهبود،پسبی

نوشتهبودرازیر.همانمتنیکهچندهفتهبیشتراویدندصفحهاولدفترصدبرگمی

 .لـ*ـبباصدایلرزانیخواندوادامهداد

 فرزندروستا"

آنانازشایدحقدارندکهدختربدصدایمزنند؛زیرامنبدشدم،اینتنهاچیزیستکه

ایمن،لحظهیانگیززندگغمیدانند.همین!چیزدیگریازمنبهیادندارند.لحظهمنمی

چیزیبسازندکهازآنوحشتداشتم.بودکهمنراازخودربودندوسعیکردندازمن

چونهرگزبهمنحقانتخابدادهنشد.طورکهخودمخواستمپیشنرفت،زندگیمآن

هایممیشدم؛زیرامنحریصنبودم!منبهداشتهترینآدمدنیاوقتمگرنهمنخوش

خبربودی،ازدردوشادوسرحالکهتوازوجودشبیضیبودم.دختریبالیدمورامی

شنید،ازهاییکههرلحظهمیآوردندازفحشبرسرشمیهایشازبالهاییکهرنج
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خوردازرویاهایشکهبهپوچتبدیلشدندوبدترازآنیکعمرمیهاییکههمیشهکتک

هاتمامخواهندشد.منردبابازگشتاومصیبتکبازگشتپدر؛زیرافکرمیانتظاربرای

برایمدختریبودمکهبااینامیدبزرگشدوزیست.مادرمازمنمتنفرشد،دلیلش

مرگهمسرممنطقینیستاوازمنمتنفرشدومنرارنجاند؛زیرابعدازدوروزاز

آری!بایدمهم .رقصیدم.متنفرشد،چونبهسوگواریننشستموبرایشاشکنریختم

 متنفر

داد.دوستمیکرد،بهغیرازدختریکهبهمنامیدمیشد؛زیراهیچکسمنرادرکنمی

خراشید؛ولیبااینمیگذاشتم.فریادهایشآسمانراصمیمیملیال!دختریکهتنهایشمی

رم؛اماخدادلمنیامدتنهایشبگذاحالرهایشکردم،چوندلیلیبرایزیستننداشتم.به

هاازکیشروعآیدمصیبتگذاشتم.یادمنمیمنمجبوربودم.منازسرمجبوریتنهایش

 پدرماراترکگفتیاایکهشدهبودند!شایدازلحظه

 "!ایکهمنراآزاردادند؛اماداستانزندگیمنچیزیستکهپیشداریدلحظه

هدفترراخیسکردهبودندوهنوزهایشکگذاردواشکدرهمینهنگامقلمرازمینمی

 .زندکندوازخانهبیرونمیتراویدند،پاکمیمی

کرد.هارادرمسیرباتماموجودشاستشماملبخندیبرلـ*ـبداشتبویباطراوتبرگ

هایشرابادگونهدادندوهایمهآلودکفپاهایشراقلقلکمیپابـر*ه*ن*هبود،خزه

 .کردب*و*س*هبارانمی

راهمثلسابقهاچنداندلگیرنبودوهاآزادبود،دیگرعبورلحظهدیگرازقیدوبندغم

متحرکیپوشاندهبود.طوالنیوپرپیچوخمنبود.آسمانراابرهایسفیدونازکرنگ

 .کردمیهاینوشکفتهرابیدارتابیدوگلخورشیدباجنونمی

کیفپرکتابشگشت؛اماجارسیدهبودبازمیتازگیبهآنلیالازراهطوالنیمدرسهکهبه

زیراخبربازگشتمرد؛ریختازدلشوریمیکاررابرایشسختکردهبود.اشکمی

دوبارهباردیگرازدانستکهجانسارادرخطراستوحمیدرضارافهمیدهبودومی
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ایرارسید،اورانیافتامانامهدمدرسهگریختهوراهیمنزلساراشدهبود.وقتیبهمقص

هایشیافتوبادستانلرزانششروعبهنوشتهایازکهسارابرایاونوشتهبودراگوشه

 .خواندنکرد

***** 

 

باشدتنهادوستمنلیالزندگیکنوعشقبورز،چراکهفردامتعلقبهتونیست.یادت"

باشوبهجایمنکهنیستمپشیمانم،توفرصتیکهداریهمینامروزاست!منازاین

ایدبهبرکتامیدیاگرزندهجاهیچچیزعادالنهنبود،زندگیکنوزیادیشادباش.این

خواهمکرد،جاییکهپدررفت،استکههنوزتهنکشیدهاست.منبهعمقدریاسفر

منراپیداکند.جاییجاییکهکسینتواند .جاییکهمادرمرفتوخواهرانمراباخودبرد

هاخواهمهاخواهمزیستونغمهآبزیاناقیانوسکهدستهیچکسبهمننرسد.با

  ".نخواهمبرد؛ولیتوراازیادخواند

دانستکهمیهایشبلندشدندوبهسمتدریاشتابزیراهقهمینکهنامهراخواند،هق

 .غرقکندهاینیلیرنگآناوقصدداردخودرادرآب

 باقلبیپرازدردتمامتوانشرابهپاهایشریخت؛

جارسید،اینتنهاروسریسارابودکهامواجآنراتاساحلهمراهیاماوقتیکهبهآن

 .کردندمی

 !سارارفتهبودواورامثلفاطمهتنهاگذاشتهاست
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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