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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 نیبسم اهلل الرحمن الرح 

 

 : مقدمه

 ....!نیروز ها هم خوشحالم هم غمگ نیا

 .....کشدیو روحم به آسمان پر م شودیقند در دلم آب م ی...گاهفهممی....خودم هم حالم را نمفهممینم

 و سوت و کور !!!! کیتار خواهدیاتاق م کیدلم تنها  یگاه

 .....دانمیام را هم آغوش غم شوم .....نم هیبه ثان هیگوشه و کنارش و ثان نمیبنش که

  شودیروز ها دلم بچه م نیاست که ا نیا دانمیکه م یزیچ تنها

  ردیگیکودکانه م یبهانه ها یدم کوبدیم نیو پا به زم دیگریم یدم خنددیم ی.....دم

 !باش آرام ❤کوچک من  دل

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 را دارم......... تیهوا خودم

 

 کل  یدانا

  

 اندازد    یخان م موریخودش رو در بغل ت دخترک

    شودیدور بدن دردمند دخترک حلقه م تگرانهیخان حما موریت دست

 وقت بود که محبت پدرانه را حس نکرده بود   یلی...خ ردیگیآرام م یکم دخترک

   زندیم غیتش و جبه صور کوبدیکه سرش نازل شده بود م ییبال یادآوری با

 آرامش کنند     کنندیم یو سع شوندیعمارت دورش جمع م یهمه اهال 

 دل نا آرام دخترک را آرام کند؟؟   توانستیم یزیچه چ اما

   زندیم غیو ج خراشدیصورتش را م شیناخن ها با

 

   زمیسرم بر یتو یکنم ؟؟ چه خاک کاریام کرد ....حاال من چ چارهیبدبختم کرد ب _:آشوب

    رندیدخترک را بگ یجلو کنندیم یخان و فرهنگ بانو سع موریت

 بود   دهیکه دخترک کش یدخترک را آرام کند ....اما آنها خبر نداشتند از زجر کندیم یبانو سع فرهنگ

    کشدیدخترک را به آغوش م خان

 افتند    یجان کنارش م یدخترک ب یدستها

 قصد خشک شدن ندارند    شیاشکها اما

   کندیرو نوازش م شیموها یخان آرام رو موریت
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  شهیدرست م یآروم باش دخترم ......همه چ _خان: موریت

 

 .......بدبخت شدم بدبختم کردند    شهیدرست نم یچیه گهید _:کندیبا غم زمزمه م دخترک

 

   رودیو درون بغل خان از هوش م شودیدخترک شل م تن

 

    کندیدر آن سو با پوزخند به از حال رفتن دخترک نگاه م مرد

 .......   زندیم یپوزخند

 بود .....   یخوب گریباز دخترک

 توانسته بود توجه همه را به خود جلب کند   خوب

 ورود به عمارت و ماندگار شدن در آن بود   یبرا یراهها نیاز تازه تر یکیهم  نیا البد

 ده نکند   ی جنبهیعواطف خرج مردم ب یادیکه ز به خان گفته بود بارها

 بود   گرید یو دخترک نمونه ا کردندیم سواستفاده

 استفاده شده بود   یدتریجد یرویاز ن نباریا اما

 را به اتاق ببرند    دهیتا دختر رنج د خواهدیخان با داد از چند نفر م موریت

   رودیو جلوتر م دهدیبه خودش م یتکان

 به عمارت بره   دیدختر نبا نینه خان ا _:عماد

    کندیجوانش نگاه م یبه نوه  تیبا عصبان خان
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 است نیبه دخترک بدب دانستیاو زبانزد بود و م ینیبدب

 

  ستیحالش خوب ن ینیبیعماد؟ نم هیچه حرف نیا _:دیگویم تیعصبان با

 

داخل  ادیب نیو از کجا اومده اجازه بد هیک دیوندیکه نم یبه دختر دیخواینکنه واقعا م _: کشدیاخم درهم م عماد

 عمارت؟؟؟  

 

    امرزهیخداب یمادر دختر احمد آقا شناسمشیم _:دیگویبانو م فرهنگ

 

   برندیرا به عمارت م دخترک

    کشدیکه چهره اش را مهربانتر کرده بودند م دشیسف یها شیبه ر یکالفه دست خان

 

    اریمش ممد تند برو از شهر دکتر ب _: کندیعمارت م یاز اهال یکیبه  رو

    شودیو از عمارت خارج م کندیممد پا تند م مش

   نیبه عماد بدب کندیرو م خان

 

 یددختر ش کیو نشنوم که نزد نمی.......نب یکن تشیاذ یحق ندار نجاستیدختره ا نیعماد تا ا _:دیگویخان م موریت

   یکرد تشیو اذ
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    زندیم یپوزخند

 رو آغاز کرده بود   شیها دنیخشک نشده خان خط و نشان کش دنشیو عرق رس امدهین دختر

   کاردیکه بذر م دانستیکند اما نم تیاز دختر حما خواستیم خان

 وقت بود از همه متنفر شده بود    یلیکه خ ینفرت در دل عماد بذر

    شودیو مش ممد وارد م شودیعمارت باز م در

 دورش جمع نبودند    یبود و اهال فتادهویوسط عمارت ن یکس گرید

   بردیرا به عمارت م دکتر

 را با دست نگه داشته بود  شیمبل مخصوص خود نشسته بود و عصا یرو خان

 

   دییایدنبالم ب _: دیگویبدهد م ارشیبه دکتر و دست یآنکه اجازه ا بدون

 

 افتند    یو پرستار دنبالش راه م دکتر

    شودیو داخل اتاق م کندیدر را باز م خان

 بود   دهیتخت خواب یرو یبا سرو صورت زخم دخترک

    شودیدخترک فشرده م دنیخان از د دل

   کندیو نگران به خان نگاه م ستدیا یم عیخان سر دنیبانو که کنار دخترک نشسته بود با د فرهنگ

 استرس را از دل بانو خارج کند    کندیم یو سع زندیم یلبخند خان

    شوندیم نهیو پرستار مشغول معا ردکت

   شودیتر از لحظه قبل ناراحت تر م شیهر لحظه ب شانیها چهره
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 تحمل کند    تواندینم خان

 براش افتاده؟؟؟؟   یچه اتفاق دیبگ دیتونیم _:

 

    کنندینگاه م گریکدیو پرستار نگران به  دکتر

تا خانوم پرستار  رونیب میبر دیبا یول میزد ییحدس ها هی _: کندیو قدش را راست م بنددیرا م شیچشم ها دکتر

 مطمئن بشن  

 

 دخترم افتاده؟؟؟   یبرا یچه اتفاق _:پرسدیم قراریب خان

 

 کندیم ییراهنما رونیو او و بانو را به ب گزاردیخان م یشانه  یدکتر دستش را رو 

 دخترتونه؟؟؟؟  _:دکتر

 

 براش افتاده ؟؟؟؟   یچه اتفاق  _: خان

 

   شهیروشن م زیهمه چ یبه زود میصبر کن یکم دیبا _:تردک

    ستندیا یکه دخترک در آن خفته بود م یسه پشت در هر

   دیآ یم رونیگرفته ب یو پرستار با چهره ا شودیباز م در

   شودیم لیتبد یدیدکتر به ناام دیام
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   گفتیم یگرید زیبود که اشتباه حدس زده باشد اما نگاه پرستار چ دواریام

 

 سر دخترم اومده؟؟ ییچه بال _:داردیبرم یبه سمت پرستار قدم خان

   

 ......  یمتاسفم ول _:دیگویم یبا ناراحت دکتر

 

   کوبدیم واریاو را به د تیبا عصبان خان

    شدیم یخان کمتر عصبان نیا و

 من حرف نزن ....   یشمرده شمرده برا _:خان

 

 بهش .... _:دکتر

 شده!!!   

 

    شودیبانو و خان گرد م یچشما

   شودیدر فضا پخش م کشدیکه م یبلند نیه یصدا یول ندینشیدهانش م یبانو باز و دستش رو دهان

    شودیم رهیبه پرستار خ یناباور با

 اندازد  یم نییپرستار متاسف سرش را پا یکند ول بیتکذ خواهدیم دلش

 

** 
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    ندیشیم شیدر جا یجیگ با

 آورد    یم ادیرا به  تشیموقع تازه

   کندیاتاق را پر م یو هق هقش فضا جوشندیاشک از چشمانش م یچشمه  باز

 

    کندیهل سرش را از کنارش بلند م بانو

   شودیقلبش مچاله م خوردیتکان م شیشانه ها هیدخترک که دستش را حائل صورتش کرده بود و از گر دنید با

    ندینشیتخت کنار دخترک آرام م یرو

    کندیرا بغل م دخترک

 

    رودیعقب م یو کم ترسدیم دخترک

    ندیبیو بانو را م کندیرا باز م شیچشمها

    کندیرا تار م دشیاشک د باز

 کند   یدخترک خودش را خال دهدیو اجازه م گذاردیم شیشانه ها یسرش را رو بانو

 

   خت؟؟؟یباالخره زهر خودش رو ر یدیبانو.....د شدیچ یدید _:نالدیم دخترک

 کرد مثل بخت مادرم؟؟؟   اهیبختم رو س یدید

 

 میآروم باش ....من و خان پشتت _:کندیپشتش را نوازش م بانو
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    شودیو خان وارد م شودیباز م در

 

 تنبل خانوم  یشد داریباالخره ب _:دیگویو م زندیم یشده بود لبخند مصنوع داریدخترک که ب دنید با

 !!!  اینگران کرد یو بانو رو حساب من

 

 ونتتیاذ یلی.....خ دیببخش _:زندیخان بود اشک را از چشمانش کنار م هیکه هد شینو یلباسها نیبا آست دخترک

 کردم   

 

 سرت دختر جون    یفدا _:دیگویو م خنددیم خان

 

 ....   ستین ایدن نیاما در ا دختر

   کندیمبهمش فکر م ی ندهیآ به

 شبه دود شده بود و به ناکجا آباد رفته بود   کیاش که  ندهیآ

 ؟؟؟  کردیچه م ییابرو یب نیبا ا دیکه دخترک با یراست به

   ندینشیم یصندل یکنار تخت دخترک رو خان

 

 چند تا سوال ازت بپرسم   خوامیدخترم حالت خوبه م _: شودیم یجد یکم
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   دیآ یزه در مو تن پدر و مادرش در گور به لر لرزدیدختر م تن

 

   دیخوبم بپرس _:دهدیجواب م یخشدار یو با صدا دهدیحال مردد سرش را تکان م نیبا ا اما

 

 دخترم؟؟ چند سالته ؟؟  هیاسمت چ _: شودیجا به جا م یکم خان

 

   کردیم ینیمرد چه خوب مقدمه چ نیو ا شودیآرام م یکم

 

 سالمه    ۱۵ یمیآشوبم....آشوب رح _:

    ؟ییروستا نیاهل هم یدار ییبایچه اسم ز _:زندیم یلبخند خان

 

  نجامیبله .....اهل هم _:شودیآرام م شتریب آشوب

 

   ه؟یپدرت ک _:پرسدیم خان

 

   گفت؟؟؟یم دیافتد.....کدام پدر را با یو به من و من م شودیم قراریآشوب باز ب دل

 را؟؟؟؟   بشیپدر غا ایحاضرش را  پدر

 

 دختر احمدم    _:دیگویم آرام



 شکاف

 
13 

 

 

 پدر و مادرت کجان؟    _:خان

 

   شودیم نییباال و پا شیقلو بکیو س لرزدیدخترک باز م یلبها

 وقته تنهام گذاشتند   یلی......خ ستندین _:

 

 برات افتاد؟   یو چه اتفاق شدیچ یبگ شهیم یحالت بده ول دونمیدخترم م _: خان

 دخترک باز!!!   کندیم بغض

 

 :  شدیم رشیگ بانیگر شتریروز ها ب نیدخترک بود .....فقط ا یار هر روزه بغض ک نیا و

 پنج ساله بودم پدرم فوت شد   یوقت _

   امرزهیخدا ب _:

 

 تونستیمادرم نم _:  دهدیم حیاندازد و توض ی....باز سرش را م کندیآورد و خان را با نگاه رصد م یرا باال م سرش

 ازدواج کرد   یبا موس نیهم یکنه برا نیهارو تام نهیهز

 دانستیآشنا م یلینام را خ نی..ا ی....موس ی.....موس رودیخان در هم م یابروها ی گره

 

 مادرم فوت کرد و من بد بخت تر از قبل شدم  شیدو سال پ _:آشوب

 تا  بغضش را محار کند    کشدیم یقیعم نفس
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رو  بدش یرفتار ها یمامان مُرد موس یوقت یبشه ول کینزدبهم  ایکتکم بزنه  ادیز زاشتیمامان زنده بود نم یوقت _:

 چند برابر کرد   

    فرستادیخونه و من رو به مزرعه م نشستیم

 خونه   اشیخونه اش شده بود معتاد خونه و ع راًیاخ

   هیگر ریز زندیتحمل کند و باز م تواندینم

 ادامه نده   گهیدخترم د خوادینم _: خان

 

   شوندی.....خان و بانو هل م رودیم یدخترک رو به کبود رنگ

   شودیراه تنفس دخترک باز م  زندیبه پشت دخترک م یچند ضربه ا بانو

    شودیاش دوباره آغاز م هیگر

 اعمالش برساند   یرا به سزا یکه موس خوردیقسم م خان

 و شده بود   شدیم دیکه نبا یغافل از اتفاق خوابانندیو م کنندیرا آرام م دخترک

 تحمل کردن کوچک بود    یبرا یادیدختر ز نیا و

  

 *** 

  

    ندینشیم زیم سر

    شوندیوارد م ستادهیو بانو دو طرف دختر ا خان

 کرده بود   نیگزیدخترک را جا گریسابق او که د ی....جا نشانندیاو م یرا طبق معمول در جا دخترک
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 اول نبود  یبود و دختر روزها دهیغذا رو داخل بشقاب کش آرام

  شدینم یراض یحال به کمتر از بشقاب دادندیم شیکه به زور دو قاشق غذا یدختر همان

 بخورد    شتریب دیکشیاما باز هم خجالت م کردیم یریگرسنه کناره گ هرچند

 

    زدیرا تمام کنند تا از سفره برخ شانیغذا زیتا خان و بانو ن شودیم منتظر

 متحرک شده بود   یمثل مرده  روزها نیا

 کردن و فقط زنده بود    یجز زندگ کردیم یهر کار دیخوابیم خوردیم

 

 آوردند   یپشت عمارت به ذوقش نم دیرز سف یگل ها یحت گریشده بود و د افسرده

   ومدهیخوشم م ییزهایچه احمق بودم و از چه چ _:گفتیو با خود م زدنندیحالش را به هم م بلکه

 

 از بزرگ شدن دختر بود   یها نشانه ا نیا

 و حسرت تولد مانده بود بر دلش    شدیسالش م ۱۶ گریروز د چند

 نداشت    یذوق شیتولد هم برا گرید اما

 رودیم چیدلش پ یکم

 

 اندازد ....   یم زیرا به افراد دور م نگاهش

 آورد   یهفت ستون بدنش را به لرزه در م کردینگاهش م نهیکه با ک یمرموز مرد

 اندازد    یم نییسرش را پا عیسر
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    کنمیباالخره دستت رو رو م یخانوم ول یهست یخوب گریباز _:کندیو در دل نجوا م زندیم یپوزخند مرد

 

 آورد    ینوش جان خان سرش را باال م یصدا با

  زندیم شیروزها نیبه پناه ا یحس یب لبخند

    شودیصندل بلند م یو از رو کندیزمزمه م یمتشکرمِ آرام ممنون

 داشت    دنیبه خواب ازیخراب بود و ن یکم حالش

 ماه آرامش کرده بود    کی نیا

   کرده بودند رشیخان و بانو ش یاز دغدغه بود و قوت قلب ها دور

 بود    ختهیبهم ر یاز درون بدجور اما

   شدیم داریو صبح ها با حسرت ب دیخوابیبا ترس م شبها

    بردیو اورا به حال م ردیگیراهش را م یبه اتاق برود که بانو جلو خواهدیم

   کندیرا با انگشت شانه م شیو بانو موها نندینشیم ونیزیتلو یبه رو یرو

 

 فداتشم؟؟؟   یخوب _:بانو

 

 خوبم بانو ...خوبم ....   _:

 

    ندینشیشانه اش م یسرش رو و
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 دختر را    کردیآرام م یادیعمارت خان ز یبانو و

    گرفتیو از او آرامش م دانستیاو را مادرش م آشوب

    کردیو شکوفه م گرفتینور م دیکه از خورش نیزم مانند

 شکوفا شدن نداشت    یبرا یتوان گریبود و د دهیدختر خشک یها شهیتفاوت که ر نیا با

 

 بانو  _:

 

 جان بانو   _:رودیدختر غنج م تیدلش از معصوم بانو

 

    کنهیبانو .... سرم درد م خورهیم چیدلم پ _:

 

 اتفاق آماده کرده بود    نیا یبانو خود را برا و

   شهیخوب م یدخترم داروهاتو به وقت بخور ستین یزیچ _:دیگویو م بنددیرا م شیها چشم

 هشدار داده بود    دکتر

 

 نباشد   یجد بود که هشدار دکتر نیخان و بانو بر ا یمدت تمام دعاها نیدر ا و

 شده بود    دینا ام یدیباز ام اما

 آنقدر دخترک را در دامن خود غرق کرد که دخترک آرام چشم بست... بانو
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*** 

   

   دیآ یم رونیب ییدستشو از

 بود و باال آورده بود امدهیبه مزاجش خوش ن یماه یسفره بودند که بو سر

 

   دانستیو خود نم دانستندیاز خودش همه م ریغ

 

 ناخوشم   کمی دیببخش _:دیگویبا خجالت م ندینشیسفره م سر

 

   یسیپاش وا دیو با یکه کرد هیباالخره غلط _: دیگویبا پوزخند م عماد

 

   کندیبه عماد نگاه م تیو خان با عصبان جیگ دخترک

 

 عماددددد   _: غردیم خان

 

  شمیآقا متوجه منظورتون نم دیببخش _:آشوب

 

 بزرگش کرده    یادیدخترم عماد ز ستین یزیچ _: کندیم یدست شیپ خان

    کندیبا خشم به پسرک نگاه م و
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(که هر لحظه داره زندیبزرگش کردم؟ اون خانومه ) با دست به آشوب اشاره م یمن ک _:کندیچشم گرد م عماد

    کنهیبزرگترش م

 عماد   یاز تلگراف حرف زدنها شودیم جیگ آشوب

 

 !  ؟؟؟؟! کنمیبزرگ م ویچ _:

 

 حرومتو....   یتوله اتو .....توله  _:دیگویرحمانه م یب عماد

 

   ردیگیو دستش را به سر م دیآ ی.....سرش به درد م کندیبه حرفش فکر م دخترک

 تفکر و تامل داشت    یبه کم ازیعماد نشده بود و ن یحرفها متوجه

وت سک قشیعم یو نفسها کردیو تنها خان بود که به عماد نگاه م کردندیبا ترس به عکس العمل آشوب نگاه م همه

 را شکسته بود   نیسنگ

 سرش آمده .....   ییکه چه بال کندیدرک م تازه

 

 اندازد ....طاقت غم نگاه آشوب را نداشت   یم ری......بانو سر به ز کندیبغض به بانو نگاه م با

    کشدیم یقینفس عم دخترک

    زدیریآرام کند اما بدتر به هم مخود را  کندیم یسع

    دهدیدهانش را قورت م آب
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 ممنون دستتون درد نکنه    _:

  ماندیو دهانشان باز م کنندیرفتار تعجب م نیاز ا همه

 کنار آمده باشد   هیقض نیکه دخترک با ا شدینم باورشان

باد برده اش  یاهایرو یعذادار یبرا یرمق گرید یشدن بود ول یبود ....... مغزش در حال متالش امدهیدخترک کنار ن و

 را نداشت  

 

    رودیو کنار آشوب م شودیبلند م شیاز جا بانو

 اندازد    یم نییاما سرش را پا ستدیا یم شی....دختر رو به رو کندیبلند م شیرا از جا او

 

 من.....من..واقعا متاسفم  _:

 

 دخترم؟   هیچه حرف نیا _:دیگویو م کشدیم رونیاو را به ب کندیدخترک پهن م یدستش را دور شانه ها بانو

 

    ناندینشیم دیتاپ سف یرو دیرز سف یو کنار گلها بردیم اطیرا به ح او

   ؟؟؟یآروم _:کندیرخش نگاه م میبه ن بانو

 

 بله آرومم _: زندیم یآورد لبخند دل مرده ا یسرش را باال م دختر
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   ؟؟؟یبچه ات رو نگه دار یخوایم _: نشاندیبه لب م یلبخند مصنوع بانو

 

 ....   دونمیمن نم _......از ظاهر و از باطن: لرزدیم آشوب

 

 خدا به بنده هاشه   ی هیبچه هد _:زندیکنار م یدختر را کم یموها بانو

 

 من حکم عذاب رو داره   یحاال که برا _: دیگویبا غم م آشوب

 

   خندهیو بلند بلند م دوهیعمارت م نیا اطیخ یبچه تو هی.فکر کن ....اد؟؟یدلت م ینجورینگو ا _بانو: 

 و آسان بود؟؟؟   نیریقدر ش نیهم تیواقع ایآ یول دیدویو م دیخندیکه م یبود کودک نیریش تصورش

 

  کنهیکنم بانو.....مغزم درست کار نم کاریچ دونمینم _:

 

 خانواده است  نیبچه نور دل ا نی.....ا میدارینگهش م _:بانو

 

 آخه بانو.....   یول _: دیگویلرز م با

 

   دیبگو خواهدینم ای داندینم کندیرا قطع م حرفش
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 بگو؟   یخوایم یبگو دخترم چ _:بانو

 

اش بر یهم مشکل ندهیآ یتو دیشناسنامه ....نام پدر....مدرسه ....شا ادیب ایآخه بانو اگه بدن _: لرزاندیرا م شیلبها

   ادیب شیپ

 بهش بگم؟؟   یمن چ هیمن ک ی...اصالً اگه اومد گفت بابااصالً

    ؟؟یبهش بگه حرومزاده و دلش بشکنه چ یاگه کس _:زندیترس دست بانو را چنگ م با

 .....  تونمیبانو ....نم شهینم

 

   یهست یا یدخترم ....تو دختر قو یتونیم _:بانو

 کن به خدا    توکل

 

    شودیبلند م شیجا از

 و خوب فکراتو بکن   نیمن رفتم دخترم ....تو هم بش _:بانو

  

 *** 

  

    شودیبلند م شیاز جا یعصبان

 

   ؟؟؟یکن تشیاذ یمگه نگفته بودم حق ندار  ؟؟؟یحرفهارو بهش گفت نیا یبه چه حق _: دیگویداد م با
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 گردن ما بندازه؟؟؟   ارهیرو اون کنه تولش رو ب اشیعه خوب آقاجون گند کار _:دیگویم یالیخیب با

 

 رو به انفجار است    تیگردنش از عصبان رگ

    یکن تشیاذ یشده ...تو حق ندار تیاذ یکاف یخفه شو.....خفه شو احمق .....اون به اندازه  _:

 

 ؟؟  نیهالکش نقدریداره که همه ا یدختر چ نیاَه آقاجون ا _: کندیبشقاب پرتاب م یرا رو قاشقش

 خورتون کرده    زیمادو کرده چ جادو

 

   نزدمت تا برو.…چشمام برو  یعماد ....عماد فقط از جلو _:

 

 برو پسرم    ای.....بایفردا ب هیبرو پسرم خان اآلن عصبان ایب _: رودیبه سمت عماد م رسدیبه آنها م بانو

 

 بمونم که توش اون دختره هم هست ییجا نی.....نکنه انتظار دار رمیمعلومه که م _: عماد

 

    شودیبزرگ عمارت م اطیو وارد ح زندیم رونیاز عمارت ب تند

 بود   ختهیاش را بهم ر یشبه زندگ کی..... همان دخترک جادوگر که  ندیبیرا م آشوب

 او انقدر غرق در افکارش بود که حضورش را حس نکرد    یسمت او .....ول دودیم تند

 ...   زندیاپ مبه ت یمحکم لگد
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   سدریکه به گوش بانو م زندیم یداد بلند چدیپی.....درد در جانش مشودیو به جلو پرتاب م خوردیم یسکندر آشوب

 

   ؟؟؟ی؟؟؟؟چرا داد زد شدیچ _:دیگویو م رساندیخودش را به آشوب م عیسر

 

 کرد افتادم    ریداخل پام گ ومدمینشد داشتم م یزیچ _:ندازدیدور دانه اش اختالف ب یاو و نوه  نیب خواستینم

 

 بود    دهیو از پشت پنجره همه داستان را د زندیم یلبخند بانو

    کندیتخت درازش م یرو بردیرا به اتاق خود م او

 

 ؟؟    هیچ متیتصم _:بانو

 

 ازدواج کنم و بچه دار بشم   تونمینم گهینگهش دارم ...منکه د خوامیم _:کندیزمزمه م آرام

   دیکن تمیرم حاال که بچه دارم نگهش دارم .....فقط بانو حمادا دوست

 رو ندارم  چکسیجز شما ه من

 

   میکنیم تتیحما _:بانو

 

*** 
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 ......   شودیخواب بلند م از

 شب بود و عمارت در سکوت فرو رفته بود    یها مهین

 تشنه اش شده بود    یکم

 تا آب بخورد    رودیو به سمت آشپزخانه م کندیدر اتاق را باز م آرام

    ندیبیدر آشپزخانه م یا هیسا

 زن بود ....دو زن    ی هی....سا کندیها نگاه م هیتر به سا قیو دق ستدیا یم

   شناسدیهارا م هیصدا سا دنیشن با

 

 گفت بهش؟؟   یعماد خان چ یدید _..:

 

 دختره    چارهیبد گفت ب یلیآره خ یوا _......:

 

 توله حروم پس انداخته آورده گردن خان   گهید گفتیراست م هیچ چارهینه بابا ب_..:

 

 آدما باشه ها    پیاز اون تر خورهیبهش نم یول _.......:

 

 خود من.....   یدختر عمو یکه خوشون رو زدن به موش مردگ هییسر کسا ریاتفاقا همه اتفاق ها ز _..:

 

   زندیرا م یتشنگ دیو ق کندیتا خزعبالت آنهارا گوش کند آرام عقب گرد م ستدیا ینم گرید
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    شودیو وارد اتاق خود م رودیپله ها باال م از

 خود را به تخت برساند  تواندینم

   دهدیم هیو به در تک ندینشیدر م پشت

 

 یو وقتت کنند؟؟یدارن قضاوتم م کنند؟؟یم تمیدارن اذ ینیبی.؟؟؟ میمامان ینیبیم _:گذاردیشکمش م یرا رو دستش

 کنن باشه؟    تیرو اذ تیمامان گهیپناهم بشو ها نزار د یاومد

 

 کشدیتخت دراز م یو رو رساندیمانده در تنش خود را به تخت م یاندک توان باق با

 

 گذارد    یهم نم یصبح چشم رو تا

    وفتدیبه راه م زیو به سمت م شودیهم دست و صورت خود را م صبح

    دهندیاما با محبت جوابش را م یکه به آرام دیگویم یریبخ صبح

    خوردیبه زور و اصرار خان و بانو م یلقمه ا دو

 

 بچه ام به زور بهم غذا بده؟؟   یبابا دیمگه اآلن نبا _:دیگویو م زندیم یدلش پوزخند در

 

 رم   راه ب یکم اطیح یتو رمیبا اجازه اتون من م _:شودیبلند م زیپشت م از

     گذاردیقدم م اطیکف ح یسنگها یرو
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    ردیگیشانه اش انداخته بود را به مشت م یرا که بانو به زور رو یبافت

    زندیم یحیبرخورد آنها لبخند مل یو از صدا دهدیها را هل م زهیپا سنگ ر با

 را گرفته بود   مشیتصم

   ساختیرو م یدیجد یزندگ دیبا

    دیرسیاولش م یبه خانه  کردیم نیاز ا ریچه غ هر

 فکر کرده بود  زیبه همه چ شبید

 آنها    یو بانو پشتش بودند و پشتش گرم بود به بودنها خان

   گرددیبرم شودیکه بهتر م حالش

   ردیگیم یبانو جا کنار

 

 ؟؟   یکوچولوت اسم انتخاب نکرد یبرا یراست _سمتش: گرددیبا ذوق برم بانو

 

تازه من هنوز وجودشو   ستیمعلوم ن تشیهنوز که جنس _: دیکشیاندازد ...از خان خجالت م یم نییرا پا سرش

 درک نکردم

 

 معلوم شه؟  تیتا جنس یصبر کن یخوایم یذوق یوا دختر تو چقدر ب _: بانو

   

 کنم ؟؟    کاریچ دیگیخوب م _:آشوب
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 براش    میاسم انتخاب کن ایب _:بانو

 

 ....  یکه شما بگ یچشم هر اسم _:آشوب

 

 محبت و معرفت بود   یایدختر در نیو ا زندیم یلبخند بانو

  

 بکش اسمش رو خودت انتخاب کن   میزحمت هی یکشیهمه زحمتهارو که تو م _:دیگویهمان لبخند م با

 

   یرعلیبزارم اگه هم پسر شد ام هانیدوست داشتم اسم بچه امو اگه دختر شد ن شهیاومممم....خوب هم _:آشوب

 

   ه؟؟؟یچ گهید هانین _:دیگویم جیگ بانو

 

 مورد عالقه امه    لمیف تیاسم شخص _:دیگویو با ذوق م کندیم یخنده ا تک

 

    شودیاما متوجه قورت دادن آب دهن دخترک م کندیم یتک خنده ا بانو

  ؟؟یخوایم یزیچ _:

 

    خوامینم یزینه نه چ _: کندیشده نگاهش م هول

 



 شکاف

 
29 

 

 مهربان   یآمد اخم کند آن بانو یم شیکم پ کندیبار بانو به او اخم م نیاول یبرا

 بردیم یخلوت یو او را به گوشه  کشدیرو م دستش

 هان؟    بهیغر میحاال ما شد _:

 

 منظورو نداشتم ....   نینه نه بخدا ا _:کندیم بیتند تکذ تند

 

    کنهیهم هوس م یعاد یزن حامله  هیو  یزن حامله ا هیتو  _:

   ؟ینکرد یزیهوس چ تو

 

 بانو اصر خواستیهر چند دلش م دیدروغ بگو خواستینم

 کند و بپرسد هوس چه کرده و همان هم شد   ار

 بگو تا برات آماده کنم   یکرد یهوس هر چ _:بانو

 سبز    بیکرد ....س بیهوس س هویراستش دلم  _:

 

 سبز    بی...خودشم س میدار بیعالمه س هیار انب یبشم من ....تو کتیتو و اون دل کوچ یفدا _:بانو

 ....باالخره فندق بانو تو دلته   نییباال و پا یشد نر ازتین یزیچ گهیبزارن تا د خچالمی هیاتاقت  یتو ارنیب گمیم

 اندازد    یم نییسرش را پا نیشرمگ

 

 ممنونم    _:
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 فندق بخوره    یبد ارنیب بیتا زودتر بگم برات س میبر ایب _بانو : کشدیرا م دستش

 

    دیآ یدلبندش گذاشته بود خوشش م یکه بانو رو یاسم از

 

 بزارم  یا گهید زیاگه دختر شد اسمش رو چ خوامیبانو م _:آشوب

 

 ؟؟؟   یزاریم یچ _: بانو

 

 فندق    _:دیگویو م کوبدیذوق دستانش را به هم م با

 

 فندق؟؟؟؟!!!!   _:کندیتعجب م بانو

 

 فندق دلم غنج رفت پس دختر شد فندق   دیبهش گفت یاوهوم وقت _: دیگویم متفکر

 

   ادیخوشت م هانیاز ن یمادر تو که گفت _:بانو

 

 خوادیدلم نم دیعذاب کش یلیخ دمید لمیف یکه من تو یاومممم خوب راستش دختر _:کندیپا و آن پا م نیا یکم

 بچه امم عذاب بکشه  
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    دیآ یکل م یکه صدا گذاردیاش م یروسر ی.دستش را روسرش هست ..... یرو یزیچ کندیحس م 

    دندیکشیو کل م کردندیخدمه ها به او نگاه م ی همه

 

   ؟؟دیکشیچرا کل م شدهیچ _: ردیگیو به دست م کشاندیشده بود م ختهیاش ر یروسر یکه رو یرا به ماده ا دستش

 

    دیکن یزندگ یو خوش یمادر و دختر صد سال به خوب شاهللیمبارکه ا _:بوسدیصورتش را م بانو

 

 ممنونم بان.......   _:

 

 گفته بود مادر و دختر؟؟؟    بانو

 که سالم باشد   کردیدعا م ستیبایداشت فرزندش پسر باشد پناه باشد اما حاال که دختر بود م دیام

 دختره؟؟؟   نیدیاز کجا فهم _:آشوب

 سر زن حامله    یرو زنیرینمک رو م _:کندیم فیتعر بانو

 پسره   شینیدست برد به سرش دختره اگه دست برد به ب اگه

 

 ! هیجور سونوگراف هیواقعاً؟ چه جالب پس  _:دیگویتعجب م با

 

 ه؟یچ گهید یسونوگراف _:بانو
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 و چند تاست   هیبچه چ گنیکه م شهیجور آزما هی _:دهدیم حیتوض نباریا آشوب

    دیگویم یآهان بانو

     شودیم کیبه دست به آنها نزد بیلحظه خدمتکار س نیهم در

     زندیاز همان فاصله به مادر فندق چشمک م بیس

    شودیو با لذت مشغول خوردن م ردیگیم یو گاز محکم کندیبلند م دهدیرا که به دستش م بیس

   کندیکه با تعجب به او نگاه م ندیبیخدمتکار را م کندیرا که باز م شیها چشم

   کندیهم با لذت نگاهش م بانو

 و لذتش را برده است   دهیرا چش بیآن هم طعم س نکهیا مثل

 

 خوشمزشت ....   یلیخ _:دیگویو م زندیم یگرید گاز

 

 !!!  ؟یخفه نش _: دیگویو م شودیپشت سرش ظاهر م یزیچ

 

    وفتدیو به سرفه م پردیم شیبه گلو بیس

    زندیو چند ضربه به کمرش م جنباندیدست م خدمتکار

 

 چه طرز اومدنه مادر؟   نیسالم عماد جان ا _:دیگویم یبا ناراحت بانو
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 سالم بانو    _:دیگویتوجه به جمله دوم م یب عماد

 

   دیایاز پسش بر ب تواندینم یپسرک اگر قصد کند لج کند کس نیو ا دهدیسرش را تکان م بانو

 مانند پدر بزرگش....  درست

   کندیپا و آن پا م نیا شیدر جا یکم وبآش

 داشت   یباشد حس بد شیروزها نیکنار مرد وحشتناک ا نکهیا از

 که طعنه گوش دهد   زدیگاز م یرا طور بیس دیبود .....نبا دهیهم خجالت کش یکم

 بود   یبود و از مردم فرار دهیطعنه ها شن شیهم کم و ب اکنون

 هوس خان را کرده بود   بیدلش عج یول

   بردیاز محبت پدرانه اش بهره م یاو بود و کم شیپ خواستیم دلش

 

 ! ؟؟یخوایم یزی! چزمیعز یفکر یتو _: کشدیم رونیب الیاو را از خ بانو

 

 فقط بگو  یخوایم یزیراحت باش هر چ_:دیگویاز پشت سر م عماد

 ....  یپول طال هر چ نیعمارت ماش نیزم

  میو بهت بد میتا خودمون آماده کن یلب تر کن هیکاف فقط

   یو نقشه بکش یکن یهمه نقش باز نیا ستین یازین گهید

 

 از زهر بود   یقیعم یایمرد در نیسرش و ا یرو شودیکه پتک م ییاز حرفها گزدیم لب
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 آن فضا را تحمل کند   تواندینم

   کنندینگاهش م یبا نگران یگریو خدمتکار جوان د بانو

   کندیعماد م ینگاه سرزنشگر خود را حواله  بانو

 بردیو به پناهگاهش پناه م دیگویم یبا اجازه ا یلرزان یبا صدا آشوب

 

   کندیو به رفتار عماد فکر م ندینشیم شیجا در

 کار کرده بود که انقدر به او شک داشت؟   چه

رده کالفه اش ک بیها عج دنینرس نیو ا دینرس ییکه افتاده بود را مرور کرد و باز به جا یخود اتفاقات یرفتارها تمام

 بود 

   خوردیبه در م یا تقه

 

   سپاردیرا به باد م شیها یلبش و ناراحت یرو ندینشیم لبخند

   کندیخان از قاب در عبور م یو چهره  شودیباز م در

 

 دخترم؟  یبود داریب _: خان

 

  دینیبنش دییبله بفرما _:دیگویو م شودیحترام خان بلند مبه ا شیجا از

 

 برم   خوامینه دخترم م _: خان
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   کندیو مظلوم به خان نگاه م کندیرا کج م سرش

 

   د؟یکنیدعوتم رو رد م _:آشوب

 

 نه دختر جان   _: خان

 

   ردیگیکه دلش درد م دیبگو یآخ جان خواهدیهوا م پردیم

 

  یییییآ _:آشوب

 

   دهدیو مالشش م گذاردیدلش م یدستش را رو عیسر

   شودیم زیخ مین یبا نگران ندیبنش خواستیکه تازه م خان

   اد؟؟ی؟؟؟ زنگ بزنم دکتر ب شدهیچ _:خان

 

   شهیزود خوب م یول رهیگیوقتها م ینه گاه _: دیگویخجالت م با

 

   ادیتا دکتر ب زنمی؟؟ اآلن زنگ م ی! ......پس چرا نگفت؟؟یشد ینطوریقبالً هم ا _:خان
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   ستین میزی...خوبم بخدا.... چ ستین یازینه...نه ....ن _:آشوب

 

 عیباشد تا در مواقع لزوم سر نجایکه سپرده بود ا یو به دکتر داردیآشوب تلفن را برم یتوجه به حرفها یب خان

  خواندیو او را فرا م زندیحاضر شود زنگ م

   کندیروانه اش م یچشمداشت چیه یکه خان ب یا یهمه خوب نیاز ا شودیمعذب م آشوب

 

 ممنونم خان  _:آشوب

 

   دیگوینم یزیاما چ کندیلبخندش را پررنگ تر م خان

 

   دیکنیناهار مهمان البته... مهمان دست پخت من ....قبول م هیخان  _:آشوب

 

 بود   دهیمقدار شور و شوق که در دخترک د نیاز ا دیآ یبه وجد م خان

 باباجان؟  یدرست کن یخوایم یچ نمیخانوم فردا ناهار مهمان تو ....حاال بگو بب طونیباشه ش _:خان

   رودیفکر فرو م به

 

  د؟یمرغ دوست دار نیته چ _:

 

 برم   گهیوقت بود نخورده بودم دستت درد نکنه دخترم ....من د یلیمور عالقه من و بانوعه خ یغذا _: خان
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 ......  کندینم اصرار

 را هم که صرف بودن کنارش کرده بود ممنونش بود یبود و همه منتظرش بودند ....همان وقت یهم خان خان

 

 خدانگهدار  لتونهیباشه هر جور م _:آشوب

 

 مانده بود   ادیتا شب ز کندیو به ساعت نگاه م کشدیم یا ازهیخم رودیکه م خان

 مانده بود و حوصله اش سر رفته بود   تنها

   دیکشیم یو سرک کردیدر اتاق جست و جو م ینبود کم بد

 بود   یبهداشت سیکه سرو یگریو کنارش در د یچوب در

 معروف  یهمان کوبلن ها ایکه با نخ بافته شده بود  یبزرگ یو تابلو یا یمیو تخت نسبتاً قد کمد

 آورده بودند.....  شیبرا یکه به تازگ خچالی کینبود جز  یگریخاص د زیچ

 .!!! !!.....نیهم

 

  کندیو به فردا فکر م ندینشیتخت م یرو

 نحو ممکن کارش را انجام بدهد   نیبه بهتر خواستیاو بود و دلش م یفردا به عهده  ناهار

 بود و دست پختش حرف نداشت   یبود که در پختن آنها حرفا ا ییو عدس پلو غذا نیچ ته

  دادینشان م یخود دیبا
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 دهیکه آن شب د ییجادو یفکر کرد از مادر و پدر مرحومش تا آن چشم ها یزیفکر کرد و نکرد به هر چ یهر در از

 مانده بود  یبود و در خاطرش باق

 جز عماد  یزیهر چ به

 

  شدندیعماد م یممنوعه  یو وارد منطقه  کردندیدرخت و آن درخت کوچ م نیبه ا شانشیافکار پر یگاه

 داده بود   یهر بار با زحمت فراوان آنان را باز گردانده بود و سر و سامان و

 

 در افکارش هم از عماد ترس داشت   یحت

 نبود   دیاز او بع کندیو بفهمد که دارد به او فکر م ندیعماد بب دیترسیم

   کندیو در را باز م شودیبلند م شیاز جا خوردیکه به در م یمتوال یضربه ها با

 

  ؟؟یخوا یسالم خانوم اوجله مهمون نم _:دیگویو م زندیم یدکتر لبخند خانوم

 

   رودیاز کنار چارچوب در کنار م عیسر

   خنددیهول بودنش م نیدکتر به ا خانوم

 

 داخل   دییچرا چرا بفرما _:آشوب

 

   د؟یکه ما رو احضار کرد شدهیچ یخوب مامان خانوم _: دیگویو م شودیوارد اتاق م دکتر
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 خانوم .....مامان خانوم...؟؟؟  مامان

 هم باور نداشت مادر است و فندق در دلش   هنوز

   کندیم یاندازد و با انگشتان کوچکش باز یم ریو سر به ز ندینشیتخت کنار دکتر م یرو

 

 راستش خانوم دکتر ....  _:آشوب

 

 پرستار....پرستارم من ...  _: دیگویوسط حرفش م پردیم

 

   کنهیوقتا دلم درد م یراستش خانوم پرستار بعض _:کندیو اصالح م دهدیکان مت یسر آشوب

 مثالً؟؟؟  ییچه وقتها _:پرستار

 

دلم  هوی شمیاز جام بلند م ییهویکه  یوقت ایهوا  پرمیو م ادیم جانیه یمثال وقت _:دیگویو م کندیفکر م یکم آشوب

 کشهیم ریت

 

 ها فقط؟   نیهم _:پرستار

 

 بله   _:آشوب
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 هم باشه   تیباردار انیو ممکنه تا پا هیها عاد نیا زمیخوب عز _:پرستار

   یباش تین یمراقب خودت و ن دیبا

 

 که الزم بود بداند   یکردن و آموزش نکات هیبه توص کندیشروع م و

  دادیتکان م یسر یو گاه دادیخانوم پرستار گوش م یبود و به حرفها نییمدت سرش پا نیتمام ا در

   کندیپرستار عزم رفتن م شودیکه تمام م بحث

 

   کندیو درش را باز م رودیم خچالیسمت  به

   کردیم زانیسبز که آب از لب و لوچه اش آو یها بیاش پر بود از س یما بق ریغذا بود و نان و پن یبشقاب

   کشدیو بشقاب را جلو م دهدیدهانش را قورت م آب

 اش به جنب و جوش افتاده است   که معده کندیحس م اتشیمحتو دنید با

   بنددیرا م خچالیو در  داردیبرم یبیس  گرداندیخود برم یبشقاب را جا عیسر

   کندینگاه م رونیو به ب رودیپنجره م کنار

 

 .....  نیمن شادتر _: کندیلب زمزمه م ریو با غم ز زندیم یواقع ریغ لبخند

 جهانم   نیدختر...غمگ نیمن شادتر _:دهدیو ادامه م کشدیم یآه کندیم یمکث

  

 *** 
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   کندیرا چک م شیغذا گریاسترس بار د با

   دیایو خان و بانو از آن خوششان ن دیایغذا بد طعم در ب دیترسیم

  شودیاز در وارد م بانو

 

   یراه انداخت ییبه به چه بو _:دیگویو م کشدیرا بو م هوا

 

 خوبه   نیبب ایبانو ب _:پرسدیسمت بانو و م گرددیاضطراب برم با

 

   داردیو درش را برم رودیگاز بود و آشوب به آن اشاره کرده بود م یکه رو یبه سمت قابلمه ا بانو

 

 اش خوشمزه است   افهیمن مطمئنم خودشم مثل ق هیعال _:بانو

 

 غذا  سر  انیب دیبه خان و آقا بگ شهیاگه م _:دیگویو بلند تر م دیگویم یلب خدا کنه ا ریز

 

   ندیچیو آشوب سفره را م شودیاز آشپزخانه خارج م بانو

   دکننیم فیکه هوش از سرشان برده بود تعر شیغذا یو از بو نندینشیم زیم یو رو شوندیبا خان و عماد وارد م بانو

   کردیآشوب نگاه م یبجز عماد که با چندش به حرکت دستها البته

   برندیرا به غارت م گیو با چشم ته د شوندیو بانو و خان چشم م گرداندیبرم ینیس یرا رو قابلمه

   ندینشیو کنار بانو م گذاردیسفره م یرا رو غذا
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 تا شروع کنند شودیو منتظر م دیگویم یآرام دییبفرما

 

   کنندیو به به و چه چه م خورندیو م کشندیاو م یغذا از

  شودیجمع شده اش مواجه م ی افهیبکشد و نظرش را بدهد که با ق منتظر بود تا او هم سهمش را کندیم عماد نگاه به

   کندیو آنور م نوریا یاکراه غذا را کم با

 که دخترک آن را پخته بود   زدیم ییبه اجبار خان نبود عمراً لبش را به غذا اگر

   کندیو بعد مزه م داردیرا برم نیاز ته چ یخان کم یاشاره  با

 یآنرا بخورد و خودش همه  یکس گذاشتیکه به دست دخترک طعم گرفته بود وگرنه نم فیداشت ح یخوب ی مزه

   خوردیآنرا م

   شوندیو وارد دهانش م شوندیپر م یاپیها پ قاشق

   رودیم اطیو به سمت ح رودیم رونیبدون آنکه تشکر کند ب شودیکه م تمام

 ماه و دو هفته بود که آشوب وارد عمارت شده بود   کی یحساب سر انگشت هیبا  زندیقدم م اطیهدف در ح یب

   گذشتیم دشیجد یماه و دو هفته از بدبخت کی مییبگو یگریاگر طور د ای

 

   دیآرامش را نخواهد د یکه معلوم بود حاال حاال ها رو نطوریا

 سرش باد بخورد   یرفتن از ده را داشت تا کم رونیبه ب میتصم

  

 *** 
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   ندیبیو خود را م کندیم نهیبه آ ینگاه شودیخارج م ییدستشو از

 بود و چشمانش گود افتاده بود   دهیپر رنگش

 فراوان   یباالخره مادر بود و زحمت ها رفتینم یگرید انتظار

  اوردیاز آن طرف باال م خوردیطرف م نیچه از ا هر

   زدیریرا کنار م شیو موها داردیبرسش را برمو  ندینشیم نهیآ یو جلو کندیرا جمع م شیموها

   بخشدیرا سروسامان م شیو موها کشدیم شیموها یرا آرام رو برس

   شودیو مشغول بافتن آنها م خوردیسر م شینوها یال به ال انگشتانش

 

   بافدیو باز م کندیرا شانه م شیموها کندیبافت را باز م دوباره

 بود   به سرش زده بیعج یکاریاش سر رفته بود و ب حوصله

   بنددیم ییبایرا با کش ز نشییو پا بافدیرا م شیموها گرید بار

   کندیاندازد و شالش را سرش م یرا پشتش م بافتش

   کندیرا به قصد اتاق بانو ترک م اتاق

  شودیم انیمتعجب بانو نما یو چهره  شودیبعد در باز م یا هیکه ثان زندیبه در م یآرام یدرنگ چند ضربه  با

 

 شده آشوب جان؟؟  یزیچ _:بانو

 

 بخورم   ییآب و هوا هیاز عمارت تا  رونیبرم ب خوامی.....اوممم مدینشده اومدم اگه اجازه بد یزینه نه چ _:آشوب
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   یرفتن اجازه بخوا رونیب یکه برا یستین یدخترم تو زندان _:کشدیاخم در هم م بانو

 تا شب نشده برگرد باشه؟؟ یبرو ول یبر خوادیکه دلت م ییجا هر

 

 من رفتم  چشم پس _اندازد: یم نییرا پا سرش

 

   گرددیو برم کندیآرام عقب گرد م بعد

   شودیاندازد و از عمارت خارج م یم شیو رو داردیاتاق روپوشش را برم از

   کندیو به ده که انورتر بود نگاه م کشدیم یقینفس عم شودیدر عمارت که خارج م از

 کرده بود وسط ده برود و بعد از سه ماه با مردم رو به رو شود   هوس

 کند   سیکند و دوستانش را خ طنتیو سر چشمه ش برود

   دیرسیچقدر آن روزها دور به نظر م کشدیم یآه

 مردم هراس داشت   دنیاز د کندیرا کنترل م شیقدمها

   رودیو به سمت قبرستان م گرددیبرم

  ندینشیو کنار قبرش م کندیم دایر مادرش را پتمام قبرها قب انیم از

 قبر مادرش   گریطرفش قبر پدرش بود و طرف د کی

 

 جات خوبه؟؟؟   ؟؟؟یخوب یسالم مامان _: کشدیرو قبر مادرش م یدست

 

   بنددیراه نفسش را م شیو بغض در گلو شودیم زیکاسه چشمانش از اشک لبر کندیمکث م یکم
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 سرم آورد مامان؟؟  ییچه بال یموس یدیمنو مامان؟؟ د ینیبی؟؟میمامان ...مامانم هست _:نالدیم

 کنه   تمیاذ تونهینم گهید یول

 چرا؟   یدونیکنه مامان م تیمنو اذ تونهیکس نم چیه گهید

 چرا مامان چون اآلن پشتم به خان و بانو گرمه   یدونیم

 باشم   یگرفتم قو میخودمم تصم چون

 نوه ات رو آوردما   مامان

 نوه ات رو  نیبب یمامان

 

   کشدیبه شکمش م یو دست زندیشکمش کنار م یرا از رو روپوش

 چشم بود  یتو یادیبرآمده اش ز شکم

   ؟ی...خوب یسالم مامان بزرگ جون _:دیگویم یلحن بچه گانه ا با

 اومدما .....  من

 منو چقدر بزرگ و قلنبه شدم   نیبب

 تازه مراقبشم هستم  کنمینم تیرو اذ میهستم اصلنم مامان جون میخوب دختر

   کیو همه جا تار شودیبا مادرش و پدرش درد و دل کرد که شب م آنقدر

 بلند شد   شیاز جا دهیمتوجه شد ترس یوقت

 

 و اشک در چشمانش حلقه زده بود   دیترسیم
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   هیگر ریو باعث شده بود که بزند ز زندیباد به ترسش دامن م یهو هو یصدا

 بود و بدنش سرد شده بود   یاز گوشه چشمانش جار اشک

 نداشت یخوب یها خاطره  یاهیس نیا از

 

 کشانده بود را   یاهیکه او را به س یآمد همان مرد ادشی باز

 در بطنش   یبود و نطفه ا ادشی یکه با آن مرد داشت تنها نقاب یاز تمام خاطرات اما

 خارج کرد هم شب بود   یزمان که به زور دختر را از مهمان نآ

   دیکمک ....کمکم کن _:زندیمشخص بود داد م یکه بغض درش به خوب ییصدا با

 

 بود   یادیعمارت راه ز تا

 که توهم بوده است   شدیمتوجه م گشتیبرم یوقت یول دیآ یپشت سرش راه م یکس کردیحس م همش

 آرامش خود را حفظ کند   کندیم یو سع کشدیم یقیعم نفس

   شودیو از قبرستان رد م کندیدستش را دور شکمش حلقه م شودیکه آرام م یکم

   کندیو به راه عمارت نگاه م کشدیم یقینفس عم شودیقبرستان که رد م از

 نبود   یبود اما چاره ا یادیز ی فاصله

 تا زودتر برسد ......  کندیرا تند م شیقدمها عیسر

  

** * 
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 را نداشت  انتظارش

 شده بود   شتریتنفرش نسبت به آشوب ب یکه افتاده بود خوشنود نبود و برعکس دامنه  یاتفاق نیاز ا چیه

 بار.....  نیاما ا گرفتندیم لشیخان و بانو چند برابر تحو شهیهم گشتیکه از مسافرت برم یوقت

   زدندیقدم م یبودند و با نگران ستادهیا ییرایوارد خانه شده بود خان و بانو وسط پذ یوقت

   کندیکه م ییتعجب سالم بلند و باال با

   رسدیاما به گوش منتظر عماد نم دهدیجوابش را م یلب ریو بانو ز خان

   پردیم شیآورده باشد از جا ادیبه  یمهم زیچ نکهیبانو مثل ا 

 

 تو   یجان بانو کجا بود یاومد _: ستدیا یعماد م یو جلو دودیسمت عماد م به

 

 اندازد   یرا بغل عماد م خود

 

 سالم بله اومدم   _: دیگویو م کشدیبانو را به آغوش م عماد

 

   شودیلباسش مواجه م یسیپاسخ بانو با خ یبه جا اما

   کندیبانو را از خود جدا م متعجب

   کردیعماد را ناراحت م نیبانو تر بود و ا چشمان

 

  ؟؟؟؟یکنیم هیبانو چرا گر شدهیچ _:دیگویم نگران
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   ردیگیعماد را به مشت م راهنیو پ زندیم یهق بانو

 

   ستیعماد ن ستیعماد آشوبم دخترم .....ن _:دیگویم دهیبر دهیبر شیهق هق ها انیم

   زندیم یهم هق باز

 

 مریخستم م یلیخ یول خوامیمعذرت م _: دیگویو م کندیآرام او را از خود جدا م زندیبانو م یسادگ نیبه ا یپوزخند

 اتاقم

 

  شودیو وارد اتاقش م رودیراهرو باال م یتوجه به بانو و خان از پله ها یب بعد

   کندیپرت م نیچمدانش را به زم یعصبان

   شودیبلند افتادنش در اتاق پخش م یکه صدا یجور

   رودیو درون اتاق راه م کشدیم شیبه موها یدست کالفه

   کردیبه حال خودش م یفکر اساس کی دیبا

 را نداشت   یتوجه یهمه ب نیا طاقت

چند ماهه  یتحمل کند که دختر توانستیدر دامان محبت خان و بانو بزرگ شده بود ....نم شهیکه هم یهم عماد آن

 آب هم روش   وانیل کیباال بکشد و  کجایتمام محبت او را 

   کندیبودند نگاه م ستادهیکه ا یو به افراد ستدیا یپنجره م یجلو

 کردن آشوبش آماده کرده بود   دایپ یحتما خان آنها را برا شودیتر م ظیغل پوزخندش
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   کندیو در را باز م زندیخان آنها را کنار م کهویدر را باز کنند که  خواهندیها چراغ قوه به دست م مرد

 باشد   دهیدر را کوب یکس نکهیا مثل

   شوندیسرش آوار م یرو شیها دیرت کاخ امورود دخترک به عما با

   شهیهم یداشت دخترک رفته باشد .....رفته بود اما نه برا دیام

 را ندارد   دنشیتحمل د گریچون د ندیبینم یزیچ گرید

   ندینشیتخت م یاندازد و رو یرا م پرده

 واضح و روشن بود   زیچ همه

 از او مراقبت خواهد کرد   شیو بهتر از جفت چشم ها بردیدخترک را به داخل عمارت م خان

   نیشده بود و افتاده بود زم هوشیکه در باز شده بود ب یکه از همان لحظه ا یخبر نداشت از آشوب اما

   کندیتخت رها م یرا رو خودش

 اما هنوز ذهن ناآرام عماد آرام نشده بود   گذردیم یساعت

 

 ؟؟؟  یداریعماد جان ب _: دیآ یبانو م یصداو پشت سرش  خوردیبه در م یا تقه

 

 هم هست؟؟؟؟   یافتاده بود که عماد ادشانی تازه

   دهدینم یجواب

   کشدیاما دست پس م رودیم رهیدستش به دستگ شودیاز منتظر ماندن کالفه م بانو

   گذاشتیعماد را تنها م یبود کم بهتر
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   شودیوارد اتاق مشترکش با خان م یناراحت با

 

 ! ؟؟یباهاش حرف زد _:پرسدیم ندیبیناراحت او را م یکه چهره  خان

 

  دهدینه تکان م یبه نشانه  یسر

 

 چرا؟؟!!!  _: خان

 

 ناراحته   یلیخان حتماً اآلن خ میگند زد ایخدا ی......وا یوا _:دیگویتوجه به سوالش م یب

 خان اشتباه   میکرد اشتباه

 

 ؟؟؟یچه اشتباه _:دیگویم یجد خان

 

  گهید میبهش توجه نکرد نکهیهم _: کندیاش را باز م یروسر کردیم دادیکه در چهره اش ب یبا ناراحت بانو

   میما اشتباه نکرد _:خان

 

   میناز و نعمت بزرگ کرد یعماد رو تو یادیبانو ما ز نیبب _:دهدیکه خان ادامه م کندیتعجب به خان نگاه م با

   ستیگل و بلبل ن یزندگ شهیبفهمه هم دیبا
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   زندیمصمم خان م یبه چهره  یآشوب است اما لبخند قلبش

  

 *** 

  

   کندینفر آماده شده بود تعجب م کی یغذا که برا زیم دنیبا د یول شودیآشپزخانه م وارد

 

  مهی....سل مهیسل _:زندیداد م بلند

 

   بازدیاست چهره اش رنگ م یعماد خان که عصبان دنیبا د شودیهراسان وارد آشپزخانه م مهیسل

 بله عماد خان؟  _:مهیسل

 

   کندیتنها اشاره م یغذا خور زیبه م عماد

 عماد  یها یباز میپانتوم نیعادت کرده بود به ا خواندیتا ته ماجرا را م مهیسل

 

  ......اتاق آشوب خانوم سرو بشه ما هم برد یخان و فرهنگ بانو صبح دستور دادن صبحانه شون تو موریت _:مهیسل

   ماسدیعماد حرف در دهانش م ادیفر با

 

 آشوب خانوم نه و آشوب   _: کندیکه حنجره اش درد م زندیداد م یجور

 هرزه  ی دختره
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 گوشت کن   ی زهیتو خوب آو گمیم یحرف هی مهیسل

   چرخاندیآورد و در هوا م یباال م دیتهد یرا به نشانه  دستش

   یاریخانوم م یحروم یبار آخرته .....بار اول و آخرته که ته اسم اون دختره  _:عماد

  ؟ییییییییدیفهم یما بچسبون یهرزه رو به خانواده  هی یندار حق

 

 یو بانو با نگران گزدیآشوب شرمزده لب م دیآ یآمد به ستوه م یم نییکه از طبقه پا یدادیداد و ب یاز صدا خان

  کندیچشم تنگ م

   کندیاشاره م زیو به م زندیم یو لبخند شودیبلند م شیجا از

 

   امیمنم م دیشما بخور _:خان

 

   رودیسالن م یو به سمت ورود شودیاتاق خارج م از

   کندیو با ابهت به عماد نگاه م ستدیا یپله ها م یباال

 افتاده بود   نیزم یآن رو یرو اتیبرعکس شده بود و محتو زیم

  چرخاندیسرش را به سمت پله م کندیکه حضور خان را حس م نیهم عماد

   مهیاز سل یبا سکسکه ا شودیهمراه م شیتق عصا یو صدا کوبدیم نیرا به زم شیعصا خان

  میتنها باش میخوایبرو م _:دیگویو م دهدیسوق م مهینگاهش را به سل خان

 گذاردیقدم عقب م دیبا ترد مهیسل
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   شودیو سر انجام از عمارت خارج م شتریبا جرئت ب شودیهمراه م گرشید یها قدم

 

 باال ؟؟؟؟  یبریمن صداتو م یخونه  یتو یبه چه حق _:کندیبه عماد نگاه م باز

 

   کندیسخنش تعجب م تیهم از جد خودش

   ردیگیخود را م یلطافت به کار ببرد که جلو یکم خواهدیم

 گفته خود عماد بود   نیبود ا یجد دیوقتها با یگاه

   کشدیو م ردیگ یگوشش را م رودیو به سمت عماد متعجب م کشدیم یقیعم نفس

   ردیگیآن همه خشم خنده اش م انیاوضاع نا به سامان م نیدر ا عماد

   کردیمجبور به کار م شیگوشها دنیخان او را با کش کردیم یکار بد یوقت شهیهم

  د،؟؟؟؟؟یو شا دیهمه با نیا انیآن روزها افتاده بود م ادی

 احساس خطر کرده بود   یاش گرفته بود وقت خنده

   کردیبود و احساس خطر م گاهشیو جا نیکه نگران سرزم یامپراطور مانند

  دیدیخود م نیسرزم هیمجهز عل یو آن دخترک کم سن و سال را ارتش کردیخطر م احساس

 صلح؟؟؟  ای کردیمبارزه م دیبا

 

 ی.....ول کن سر جدت ......بابا غلط کردم ......ول کن گوشمو کند یییییآ_:زندیداد م شتریب شودیم دهیکه کش گوشش

 ....! یحاج
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   ردیگیهم خنده اش م خان

 عماد هم به دنبال آن   شودیو وارد م کندیاتاق را باز م در

   کندیگاه مآنها برخواسته بودند ن یبه بانو و آشوب که از ورود ناگهان جیو و جیاتاق گ وسط

 دوزد   یرا به خان م زشیچه شده نگاه اعتراض آم کندیدرک م تازه

 

   شهیجلو در خونه اش سبز م ادیعه ....آقاجون مار از پونه بدش م _:عماد

 

   یکه خودت حض کن دمینشونت م یمواظب حرف زدنت باش وگرنه مار _:خان

 

 آقا جوون  _:کندیاعتراص م باز

 

  کندیشده بود اشاره م دهیآن چ یکه صبحانه شان رو یکوچک زیو به م کندینثارش م یزهر مار آقاجان خان

 

منم  یخوریتا صبحونه ات رو م یخوریو صبحانه ات رو م ینیشیم _: کندیم دیآورد و تاک یباال م دیرا با تهد دستش

 حاضر شم   رمیم

   میبر رونیاز ده ب یسرکش یبرا دیبا امروز

   میحاضر شو تا با هم بر یاتو که خورد صبحانه

 

 آماده شم   رمیآقا جون م خورمینم _هنوز کودک بود: ندیچ یلب برم عماد
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   گهید نیزود باش بش اریحرف من حرف ن یرو خودیب _:دیگویبلند م خان

 

   ندینشیکنار بانو م ناچاراً

   شودیو از اتاق خارج م سپاردیاو را به بانو م خان

   شودیبانو بلند م یکه خنده  شودیعماد که به در دوخته م یحسرت زده  نگاه

ان فرما شدن خ فیو منتظر تشر ندینشیم شیپنج ساله همان قدر غد سرجا یو مانند پسر بچه ها ردیگیاز در م نگاه

   شودیم

 شودیدر شکسته م یاتاق با صدا سکوت

 

   گرددیو به دنبال عماد م شودیحاضر م یدر ورود یجلو خان

 

 !!! میمن آماده ام بر _: رودیو به سمت خان م شودیبلند م شیاز جا دعما

 ها کن !!!...  _:دیگویمقدمه م یب خان

 

 یعنی _و آرام در گوش بانو پچ پچ کرد: اردیآخر نتوانست طاقت ب کردیآشوب بود که با تعجب نگاهشان م تنها

  ؟؟؟؟یچ

 

ا ه گهیمطمئن شه عماد صبحانه خورده م نکهیا یخان برا _: دیگویآنها م انیو از م فشاردیهم م یرا رو شیلبها بانو

 نه؟؟؟!  ایو بفهمه که خورده  ادیکن تا بوش ب
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   کندیبه عماد نگاه م نباریا

 

 آقاجون مگه من بچه ام ؟؟  یچ یعنی _:کشدیاخم درهم م عماد

 

 !!!! !!ی.....تو از بچه هم بچه تر یکاش بچه بود _:دهدیاز تاسف تکان م یسر خان

 

 حاال من شدم بچه؟  گهیدستتون درد نکنه د _: عماد

 

   کندیخنده آشوب توجه همه را به خود جلب م یصدا

 

   دیببخش _: دیگویاندازد و زمزمه وار م یم نییسرش را پا یسر

 

   گردندیهمه به حالت قبل باز م باز

 

 حرف نزن بچه ها کن   _:کندیاش را کج م افهیق خان

 شکمش   یرو کوبدیآورد و با حرص م یرا باال م شیکه خان عصا کندیبا همان قد بلندش در هوا ها م عماد

   شودیم دهیعماد به سرعت خم ی ستادهیا قامت

   رودیو به سمت عماد م پردیم شیاز جا بانو



 شکاف

 
57 

 

 

 ....!!!: یآخ آقا جون ......نابودم کرد _:عماد

 

باره زود باش دو یهوا ها نکن یمن تو یباشه برا ادتیزدم تا  نویا _:دیگویمکه گوشه لبش بود  یروزیبا لبخند پ خان

 ها کن  

 صورت خان   یدرست رو کندیم ییها ناچارا

 ینیبدود عقب نش توانستیکه با آن سن م ینسبتاً بلند یو با قدمها شودیجمع م هیاز ثان یخان در آن ی چهره

 کندیم

  

 .......اَه اَه حالم بهم خورد   دهیم یبد یپووووف چه بو _:خان

 

   دهدیبه خنده اما خنده اش را همراه بزاق دهانش قورت م شودیجمع م شیلبها

   دیآ یقدم جلو م کی تیبا عصبان شودیکه متوجه م خان

 

 گند دهنت بره   یلقمه بردار بخور تا حداقل بو هینخند زود  _:خان

 

   زندیبه آن م یو گاز درشت ردیگیکه مادربزرگش سمتش گرفته بود را م یرینان و پن یو لقمه  کندیاطاعت م عاًیسر

   شودیو از آنها دور م دهدیباز سرش را تکان م خان

 افتد   یهم با دهن پر پشت سرش راه م عماد
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 آقا جون ؟؟؟  میبر دیخوایکجا م _:دیگویهمان دهن پر م با

 

   شودیخان متوجه منظور او نم نیبنابر ا دهدیدرست کلمات را به او نم یدهان پرش اجازه اَدا اما

  ؟؟یگفت یچ _اندازد: یرا باال م شیسمتش و ابروها گرددیبرم

 

   رودیبه عقب م یقدم دهیآورد که عماد ترس یرا باال م شیحرفش عصا نیبا ا همزمان

 .؟یگفت یزیچ گمیم _: خان

 

کدوم قسمت  م؟؟منظورمیکجا ها بر دیخوایماول  گمیبله م _: دهدیدرون دهانش را به زور قورت م ی لقمه

 روستاست ؟؟؟ 

 

   ردیگیم شیو ادامه راهش را پ دیگویم یآهان خان

 !!! یبوده و نه سوال ینه انگار که نه عماد انگار

   رودیدنبال خان م الیخیب

است؟ به  دهید شیبرا ییبهتر است گفت چه خواب ها ای بردیم ییکه خان او را به چه جاها دیدیو م نشتیم دیبا

   روندیم یسمت آباد

 و ناب بود  یمیقد دیهمان عقا دیعقا ی...اگر بزرگتر از شهرک نبود کمتر هم نبود ول شانیبزرگ و با صفا یآباد

   دهدیم یلب ریاما به او سالم ز دادندیم ییو سالم بلندباال دندیدیخان را م همه
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 کردندیبحث م شانیو از مشکالت و راه حل ها شدندیآمد همه دورش جمع م یم یخان تنها به سرکش یوقت شهیهم

 بود   یگریاآلن جور د یول

   گذشتندیاز کنارشان مردد م مردم

 طلب کند؟   یزیجرئت داشت در حضور عماد خان چ یکس چه

   دانستیرا م شلیدل دیبدهد با خواستیو اگر م اوردیآخر در م الیتا ر دیبود و با ریسخت گ اریکه بس یعماد

 چون و چرا قبول خواهد کرد   یکه ب دانستندیو م کردندیاو حساب م یکه همه رو یخالف خان بر

 

 از کنارشان باز گشت و مردد ماند   یمرد

 پول داشت   یبه مقدار ازیها ن یزود نیبود و به هم ریگ دستش

 شود   کیتا نزد کندیبه او اشاره م شودیاز حد او م شیکه متوجه درنگ ب خان

   شودیم کینامطمئن نزد یو با قدمها کشدیم یپوف مرد

 

  د؟؟یداشت ی؟؟؟ با من امر دیسالم خان خوب هست _:دیگویاندازد و م یم نییرا پا سرش

 

  ؟؟یندار یزیچ یبابا جان مشکل نمیبب خواستمی:سالم آره م_زندیم یلبخند خان

 

عرق کرده اش را  یشانیکه در دست داشت پ یکهنه ا یزدیبا دستمال  بردیاش فرو م قهیسرش را درون  شتریب مرد

 بخت   یخونه  رهیبه پول دارم دخترم داره م ازین کمیراستش  _: کندیپاک م
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 چتد سالشه ؟؟  _:دیگویم یبا خونسرد عماد

 

 سالشه   ۱۸ _:دیگویآرام م مرد

 

تا  یدست گذاشت یبخت دست رو یقراره بره خونه  یدونستیکه م نیسالشه و تو با ا ۱۸ _: زندیم یپوزخند عماد

  ؟یریاش رو بگ هیاز خان پول جهاز یایب دیموقعش رس

 

   یامروز یامان از جوان ها یساده ول ی هیجهاز کیفکرش را کرده بود فکر  شودیو مات م شیک مرد

 دخترش به مراد دلش برسد   خواستیپدر بود و دلش م خواهدیدهن پر کن م ی هیجهاز گفتیم دخترش

 باشد  یچند همسرش هم نتوانسته بود دخترش را متقاعد به آنچه توانشان است راض هر

 

هر  نهیسنگ یلیاش خ هیبها مونده جهاز ریاز ش شمیمقدار هیرو جمع کرده بودم  شیمقدار هیراستش چرا  _: مرد

   کنهیبول نمق کنهیپاشو دراز م نهیبیدختر آدم لحافش رو م گمیبهش م یچ

 

 بکنم برات   تونمیم کاریچ نمیعمارت تا بب ایسر ب هیبه خدا باشه فردا صبح  دتینگران نباش ام _: خان

 بود   ییبایحرفش لبخند ز یچاشن

 یو اخم کشدیتا دست خان را ببوسد که خان دستش را پس م شودیخم م شودیم یدلش مالمل از خوشحال مرد

 کندیم

 

  اد؟؟؟یپوله م یب یکه هر ک میامداد تهیآقا جون مگه ما کم _: شودیو عماد معترض م شودیاز آنها دور م مرد
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عماد جان من پول رو صدقه بهشون که  نیبب _:دهدیم حیو توض کشدیم یقینفس عم شودیمتوقف م شیدر جا خان

نت نشو خوامیرو م ییجا میبر ایحاال هم ب مونهینم یباق یناراحت یپس جا گردوندیپول رو برم دمیمن قرض م دمینم

 بدم  

 

 تا خودش را آرام کند   کشدیم یقینفس عم یحرص عماد

 و نه عماد از اعتراضش   گرفتیخان و عماد بود و نه خان از رفتارش کناره م یشگیبحث ، بحث هم نیا

  

 *** 

  

   شودیاتاق م وارد

   کردینم تیبود حس مالک ارشیکه در اخت یبود باز هم نسبت به لوازم نجایکه ا یگذشت زمان با

   اهویآشفته بود و در دلش ه ذهنش

 آمده بود به سراغش برگشته بود   نجایاولش که به ا یروزها یفیهم بال تکل باز

 کم   هیمقابله با گر یو توانش برا شودیم شتریهر لحظه ب شیگلو بغض

 

دور  یگذاشت و با دست حصار شیپاها یوچشمانش روان شد سرش را ر یو اشک از گوشه ها اردیطاقت ب نتوانست

   دیآنها کش

   کردیم یکس یهم حس ب باز
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اش را  یدخترانه گ یدلش روزها خواستیدلش پدرش را م خواستیدلش مادرش را م خواستیردوست م دلش

   خواستیم یدلش آزادگ خواستیاش را م یدلش بچه گ خواستیم

 شده بود از تظاهر کردن به خوب بودن   خسته

   گرفتیافتاد بغضش م یم ادشیهر بار که کودکش به  ایکه داشت  یتهوع ای اریبا هر و قهیدق هر

 سبز مرموز؟؟؟  یکه پدر بچه اش که بود همان مرد با چشم ها یراست به

 هم بود   دیشا ایاو نبود  یول

 زا به خدا واگذار کرده بود   زیچ همه

   کندیباز م نیبار لب به نفر نیاول یبرا شدیآرام نم دلش

 اما حاال به آن گرفتار شده بود   کردیم یرا نه گفتندیم نیرا که نفر یکسان شهیهم

 

مردشور  یبچه ول کرد هیکه من و با  یگم و گور ش یخدا عذابت رو بده اله یاله یگرم بخور نیبه زم یاله _:آشوب

  یمرده برد یهر چ یمرد بودنت رو ببرم که آبرو

 

 کندیبکوبد که تازه درک م نیبه زم خواهدیو م داردیآنرا برم رسدیدستش به گلدان م شودیبلند م شیجا از

 را  تشیموقع

   گذاردیم شیآنرا سر جا یمتعلق به او نبود اجازه نداشت بشکندش به آرام گلدان

  زندیگوشه تخت چنبره م باز

   شودیبلند م شیذوق زده از جا ندیآ یم نییکه از طبقه پا ییسر و صدا با

 بشنود   ادیز یفاصله  نیکف خانه از ا یها یکاش یخان را رو یضربه ها یصدا توانستیم

   شودیم نییپا یطبقه  یو راه شوردیو صورتش را م سر
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 دهدیو بلند بلند سالم م زندیم یلبخند ندیبیرا که م خان

 

   دهدیاندازد و دوباره آرام سالم م یم ریآرام سر به ز ندیبیپشت سر خان عماد را م یوقت یول

 بار جواب سالمش  را داده بود   نیاول یمکث برا یعماد با کم یکه بالفاصله جوابش را داده بود ول خان

 افتاده بود که عماد افتخار داده بود با او هم کالم شود   یانتظار نداشت جوابش را بدهد چه اتفاق کندیم تعجب

 اندازد   یبه اطراف م یینگاه گذرا خان

 

 بانو کجاست؟؟؟  _:پرسدیم نشستیصندل م یکه رو همانطور

 

   ردیگیاش م خنده

 و مجنون داستان او بودند یلیو بانو ل خان

 یخونه  رنیگفتن دارن م نیهم یکار داشتن برا یکم یچیه _:دیگویم یو با لبخند مرموز دیآ یم رونیب الیخ از

 اعظم خانوم 

 

   شودیپکر م یکمخان  ی افهیق

 

 دخترم   نمیبب نیبش نجایا ایب _:دیگویو م زندیدست به کنار خود اشاره م با

 

   دیآ یم نییو از پله ها پا دیگویم یآرام چشم
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 بود   دهیو حالت تهوع امانش را بر کردیدرد م یکم کمرش

   کندیپوششان نرم نرمک نوازش م یرا از رو شیو موها گذاردیسرش م یکه خان دستش را رو ندیشیخان م کنار

   شودیاتاقش م یو راه شودیتوجه به دل و قلوه رد و بدل کردن آنها از جا بلند م یب عماد

   کندیخشک م راهنیو عرق پشت گردنش را با همان پ کندیحرکت از تنش م کیرا با  راهنشیو پ بنددیرا م در

 آمده باشد همان قدر خسته بود و ضربان قلبش تند   رونیماراتون ب یکه از دو انگار

 اعتراض نداشت هرچند حقش را هم نداشت  ینا گریبرد که د یگریسمت به سمت د کیخان او را از  یبقدر امروز

  

   شهیجا خونه خود آدم نم چیه شیآخ _:کندیو با رخوت زمزمه م دهدیم یرا کش و قوس بدنش

 

   زدیبرق م یچشمانش از خوشحال گرددیم برماعظم خانو یکه از خانه  بانو

   شودینوه اش م یو با شوق قربان صداقه  کندیاحضار م ییرایرا به پذ همه

 

 !!! ؟؟؟یشاد یلیبانو خ شدهیچ _:پرسدیطاقت م یب خان

 

 شودیم دشیرش ینوه  ی رهیو دوباره خ چرخاندیباز هم سرش را م کندیبا ذوق به او نگاه م بانو

 

 به عمارت؟؟؟  ادینوه ام دوماد بشه و عروسم ب یقراره به زود یچرا خوشحال نباشم خان؟؟؟ وقت _: بانو

 

  ؟؟؟؟؟ییییییچ _:زندیبلند داد م عماد
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 ؟ مگه نه؟  ستمیمنظورتون که من ن _:دهدیو ادامه م کندیخودش را جمع و جور م یکم بعد

 

   میندار یا گهید یما که به جز تو نوه  _:بانو

 

   کندیبه آشوب نگاه م مادع

   کردیبه جمع نگاه م یعکس العمل چیه یب

   زدیکه در ذهنش داشت را خط م ییبلند باال ستیاز ل یزیچ دیبا

 دلبردن از او و عروس عمارت شدن   یورود آشوب به داخل عمارت برا ینظرش درباره  مثالً

   شودیم یجر شتریب دیدیم یواکنش چیه یحاال که او را ب اما

 آورد ؟؟؟  یبوده و به رو نم یدر دل عصب دیشا

 مشکالت بود   یگذر زمان حالل همه  دیدیو م کردیصبر م دیبا

 

 خب؟؟؟  _:دیگویاندازد و رو به بانو م یپا م یرو پا

 

 قرار نبود اعتراض کند و ناراحت شود؟؟  گرید یعنی کندیتعجب م بانو

 شدن است   ادیل زبود سنش در حا دهیفهم ایشده بود ؟؟؟  عاقل

 یس یجورواجور با مردان یها یعمر خود را در شهر گذرانده بود و در مهمان شتریاو که ب ینبود القل برا یکه سن ۲۸

 نداشتند   یمشکل چیکه ه شودیو چند ساله مواجه م
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 اش را هم نداشت   یزن در زندگ کیحضور  یو حوصله  حال

 کیه فکر ب توانستیاز خود که بارها به وضوح حسش کرده بود نم ینیبرعلت نبود با بدب دیاش هم مز ینیبد ب البته

 مشترک باشد   یزندگ

   رسدیکه مطمئن بود قبل از شروع شدن به اتمام م یزندگ

 

   ییآشنا یبرا انیهفته قراره ب نیآخر ا _:بانو

 

  ن؟؟؟؟ی.........هم دهدیتکان م یو سر دیگویم یآهان

 کوچک که جانش را به لبش رسانده بود  واکنش  نیا

   کردیشده به او نگاه م زیر یخان همچنان با چشم ها اما

 کهنیجز ا یگرید زیبود به آشوب نگاه کرده بود؟؟؟ مگر چ دهیکش شیرا به پ یکه بانو بحث خواستگار یزمان چرا

 دو بود ، بود؟؟؟؟  نیا انیم یزیچ

 تا وارد اتاقش شود   شودیو از جا بلند م دیگویم یبا اجازه ا آشوب

   ردیگینظر م ریو پس از او حرکات عماد را ز کندیپله ها بدرقه اش م یمشکوک خان تا باال چشمان

   فرستادیم رونیو بازدم اش را با صدا ب دیکشیبه رنگ شبش م اهیس یکه کالفه بود دائم دست در موها یعماد

 * 

   کشدیسمت خود م زنگ در نگاه همه را به یصدا

   ستدیا یو کنار م کندیدر را باز م مهیسل

 ندیتا حضور مهمانانشان را خوشامد بگو شوندیدر حاضر م یو آشوب به رسم جلو بانو
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   شودیوارد م کیش یبا لباسها یزن

 ندارند   یلباسها اصال با هم همخوان نیکه ا دانستیزن نم ردیگیاو خنده اش م دنیاز د آشوب

 

   کندیاز او در دلش حس م یقینفرت عم ندیبیاول که آشوب را م یاز همان لحظه  شودیوارد م و آرام عیمط یدختر

 یداشته و برا ییها یخان هست که از قضا گند کار یخوش بر و رو در خانه  یقبالً تذکر داده بود که دختر مادرش

 اش با ارباب زاده وجودش خطر است و بس   ندهیاو و آ

   شودیو بعد از آن وارد م کشدیاو را به آغوش م یمان لبخند الکبا ه اما

   شنودیم یو جواب دهدیم یبود سالم شیلبها یرو یبا لبخند که از خوشحال شودیوارد م یسرش مرد پشت

 زدیکه نفس نفس م یو پسر شودیدر را ببندد که در هل داده م خواهدینمانده است م یکس گرید ندیبیبانو م یوقت

   شودیدر درگاه ظاهر م

 

خدا چقدر  ی:وا_ دیگویقالب کرده بود م شیکه خم شده بود و دستانش را به پاها یهمان نفس نفس زدن در حال با

   دمیدو

 

 سالم   _:دیگویو م کندیرا راست م قدش

 

   ستدیا یآشوب در کنار بانو م یناگهان دنیبا د زدیتند تند م ادیز دنیپسرک که از دو قلب

  کرد؟؟؟؟؟؟یچه م نجایدختر ا نیا

 کرده بود   یآن دخترک باز ی ندهیبود او با آ مانینسبت به آن دختر .......پش کردیم تیمسئول حس
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 ..... گرید یو از سو ندیبب نجایآشوب را ا کردیاما فکرش را هم نم نجاستیا یبود دختر دهیشن

   گذاشته بود یزییسرد و اول پا یپسرک لرز کرده بود و بانو لرزش را به حساب هوا دنیکه از د یآشوب گرید یسو از

   ییبود درست در همان شب کذا دهید شناختیآن مرد را م آشوب

 

   یتو بود _آرام آشوب را : یزمزمه  دیاز کنارشان رفت و نشن بانو

 

 آشوووب؟؟؟  _: کندیم شیبا بهت صدا پردیحرف م نیا دنیپسرک با شن پلک

 

 ... یییی....یی...یی..یتو بود یموس ی.....اون شب خونه  یتو بود _: رودیآشوب باالتر م یصدا

 

   زندیشانه اش را چنگ م یرو یشگیو مچش بافت هم رقصندیاز سرما م شیدندانها

 گونه اش   یرو خوردیجوشد و قل م یدر کاسه چشمانش م اشک

   رودیقدم به عقب م کی عاًیآشوب سرکه  دیآ یقدم جلوتر م کی عباس

 

  سسسسیه _: دیگویو م گذاردیاش م ینیب یدستش را رو عباس

 

!!! ازت  ادیازت بدم م _: ستدیا یآشوب م یببرد که با حرف بعد نیرا از ب نشانیب یشود تا فاصله  کترینزد خواهدیم

 متنفرم  
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از  _حرف عباس را : شنودیآخر م یاما لحظه  خوردیم زیاز کنارش ل یکه آشوب مانند ماه کشدیخود را جلو م عباس

 من متنفر نباش  

 

 نداد   یشد و جواب رد

   شودیکه نم دانستیچند خود عباس م هر

  گرددینگاه همه به او باز م شودیکه م ییرایوارد پذ شدیبزرگ و بزرگتر م شیدر گلو بغض

اشک حلقه زده در  توانستندیفاصله نم نیاز ا دهندیکه جمع با خنده جوابش را م دهدیو دوباره سالم م شودیم هول

 و نکته سنج عماد   نیب زیر یاما امان از چشم ها نندیچشمانش را بب

   ندینشیو مجبوراً کنار بانو م ردیگیبا بغض نگاهش را از عماد م آشوب

 کردندیوسط آشوب بود که به او نگاه م نیها در حال گفت و گو بودند و ا بزرگتر

 

 با نفرت   نبیعمارت ز یو نو عروس قرارداد ینیعماد با بد ب یمانیبا پش عباس

   شودیبلند م شیرا نداشت از جا رینفس گ یتحمل آن فضا شودیدر خود جمع م شتریب

 

 اخوشم  ن کمی زارمیکه تنهاتون م دیببخش _:دیگویو م زندیم یلبخند تصنع  گرددیبه او باز م زیبزرگترها ن نگاه

 

 دکتر خبر کنم؟؟؟   یخوایم _:دیگوینگران م خان

 

 اون   شیببرمش پ  دیخوایدوست من دکتره اگه م _: کندیم یدست شیکه عباس پ دینه بگو خواهدیم
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 پسرم   ستین یاگه زحمت _: خان

 

و  دیآماده بش شهیخانوم من دم در منتظرم  اگه م ینه بابا چه زحمت _: شودیو بلند م زندیم شیبه زانو یدست عباس

   دییایب

 

   خوادینه نم _افتد : یبه تالطم م آشوب

 

آن هم با عباس وحشت  ییاز تنها رسدیو به عباس م ردیگیرد نگاه خان را م کندیو به عباس اشاره م گزدیلب م خان

 داشت  

 ببرد؟؟  ادیرا از  یسبز زمرد یچشم ها نیا توانستیم مگر

   کندیم ضیتعو یو لباسش را با لباس مناسبتر شودیوارد اتاقش م ناچاراً

   شودیرد م ییرایحرف از پذ یو ب گرددیبرم نییدوباره به پا  

   ردیگیم شیرا در پ یو راه خروج شودیباغ م وارد

   دیرسیوحشتناک به نظر م یلیوقت شب خ نیدر ا یبود ول ییباغ بزرگ و باصفا نکهیا با

   کندیم بیو عماد او را تعق نبیز یو چشم ها شودیو از عمارت خارج م کندیتند م قدم

 

  ؟؟یچرا ازش متنفر _: پرسدیمقدمه م یآخر به عمارت رفته بودند عماد ب یبحث ها یکه برا یو عماد نبیز

 



 شکاف

 
71 

 

 ها؟؟؟؟  _:پرسدیم جیگ نبیز

 

  ؟؟؟یمتنفر نقدریچرا از آشوب ا _:کندیو تکرار م زندیاش م یبه خنگ یپوزخند

 

 باور کن .....  ادینه نه من ازش بدم نم _:کندیو تند تند انکار م پردیم نبیز

 

من نفرت رو از  ارین لیواسه من دل خودیب _:دیگویآورد و م یاستپ باال م یوسط کالمش دستش را به نشانه  پردیم

 سواله  یفقط برام جا خونمیچشمات م یتو

 

   کردیچون احساس خطر م دیچرا شا دانستیاندازد خودش هم نم یم ریبه ز سر نبیز

 

 نمونده   یحرف گهیداخل د میبهتره بر ستیمهم ن _:دیگویو م دهدیتکان م یگردن عماد

 

 عماد   _: شنودیرا از پشت سرش م نبیز یصدا شودیقدم که دور م چند

 

 زود پسرخاله نشده بود؟؟   یادیدختر ز نیا ستدیا یم عماد

 

  شه؟؟یم یاش چ جهینت _:دیگویو م گذاردیجلو م یمردد قدم نبیز
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  جه؟؟یکدوم نت _اندازد : یباال م ییو ابرو گرددیبرم عماد

 

  یبحث و خواستگار نیا جهینت _:دیگویآرام م نبیز

 

   هیخوب منتف یگیآها اونو م _: عماد

 

 عه چرا؟؟؟؟  _: ردیگیرا م نشیتند گوشه آست نبیز

 

 شرط داره   هی یهم نباشه ول تونهیالبته م _:دیگویاندازد و م یباال م ییابرو یروزیبا پ عماد

 

تمام حرکتهاش  یمراقب آشوب باش دیبا یکه چهار چشم نهیشرطش ا _اندازد : یم نبیبه چشمان منتظر ز ینگاه

 همه جا رهیکه م ییکارهاش جاها

   یزبونش بکش ریو از ز یباهاش برقرار کن یکیارتباط نزد دیبا

 

 باشه قبول   _:دهدیدرنگ پاسخ م یب نبیز

 

  زندیم نبیز یبه سادگ یپوزخند

 که خانوم ها مقدم اند ؟؟  دانستیمرد نم نیو ا شودیهم پشت سرش داخل م نبیو ز شودیعمارت م وارد
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 یاندازد و او را نشان کرده  یم نبیرا در دست ز یبانو انگشتر کشندیهمه کل م ندیگویبا خجالت بله م نبیز یوقت

   کندیارباب زاده اش م

  

 *** 

  

   رودیکنارش راه م آرام

   کندیرا با او هماهنگ م شیو قدم ها بردیفرو م بشیرا در ج شیدست ها عباس

در هم  شیکه اخم ها یو در آن سو عباس کندیو هراسان به او نگاه م زیر یسو آشوب با ترس و لرز و نگاه ها نیا در

   کندیاست و متفکر به جلو نگاه م

 

 بود   بشیدر ج شیدستها شودیکشانده م شیآشوب به دستها نگاه

 چه؟   اوردیدر ب ییخود چاقو بیبر تک تک حرکاتش اگر از ج شودیحاکم م ترس

   کندیفل ماش ق نهیس یو رو کندیخارج م بشیموضوع شده بود آرام دستش را از ج نیکه متوجه ا عباس

   گریبود د گرشیجور د کیهم  نیا

   شودیاز او جلوتر م یکه عباس چند قدم ستدیا یاز حرکت م آشوب

   کندیم یو کاسه چشمانش را پر و خال کندیچشمان مظلومش به چشمان مهربان عباس نگاه م با

 

 نکن   تمیاذ _:آشوب
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 که به دخترکش داده بود  یعذاب یبرا کندیترسش را خودش را لعنت م کندیخوب درک م عباس

 ........  آشوبش

 از بودن کنار همشان   بردیو چقدر لذت م دیدیو خوابش همراه خود م الیکه هر شب او را در خ یدختر

 چکیو دست او مانند پ گذاشتیعباس م ی نهیس یاش سرش را رو یقلب لیاگر با م شدیکم م ایاز دن یزیچ مثالً

 ؟؟؟  شدیدورش حلقه م

   د؟؟؟یرسیبود که به آرامش م نیاز ا ریغ مگر

 ندارم   تینترس خانوم کوچولو کار _صورتش : یبه پهنا زندیم یحفظ همان فاصله لبخند با

   ترکدیبغض تلنبار شده در قلب کوچک آشوب م ناگهان

   زندیریو م رسندیبه چانه اش م یگریپس از د یکیو  رندیگیچشمش سبقت م یاشک از گوشه  یها قطره

   دیگوینم یالم تا کام سخن یول

   کندیو آتش در وجود مرد مقابلش روشن م دیگر یم تنها

 بود   ایمرد دن نینامردتر شیبرا ایمرد دن نیمردتر

 اش را نداشت یزمرد ینگاه کردن به چشم ها جرئت

 

 دش کرده بود  زشت نابو یرتیو س بایز یرنگ چشم .....با نقاب نینگاه ....با هم نیمرد با هم نیا

 نشو   کمینزد _:شودیآشوب بلند م غیبردارد که ج یقدم خواهدیهول شده م عباس

دکتر  میرب ایفقط زودتر ب شمینم کتینزد گهید یتو بگ یباشه باشه هر چ _آورد : یوارانه باال م میرا تسل شیدستها

 ات کنه   نهیمعا

   ندیبش شیرو توانستیتکه سنگ بزرگ که م هی کندیبه دور و برش م یخسته نگاه آشوب
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   شیزمان برا نیبود در ا نهیگز نیبهتر

 به دکتر برود   خواستینم دلش

 و به مرد م.... ندیتکه سنگ بنش نیا یساعتها باال خواستیم دلش

 نگاه کند   ش

  

 *** 

  

   شودیو آشوب و پشت سرش عباس وارد م شودیباز م در

 

 خواهرتو بخور   ینیریش ایمادر ب ایب _: زدیخیعباس از جا برم دنیخانوم با د اعظم

 

  شودیاندازد و از او دور م یبود م ستادهیا ریبه آشوب که سر به ز یرکیز رینگاه ز عباس

   کشدیم یآشوب نفس راحت دنیو با د گرداندیسر باز م شودیمتوجه حضور آنها م یبانو وقت 

 اش کرده بوده است   یعاص یمدت دلواپس نیکه در تمام ا انگار

 

 گفت  یدکتر چ _:بانو

 

 استراحت کنم   یمن کم شهیبه قرص و دارو هم نبود فقط اگه م یازین هیعاد ستیمهم ن ادیگفت که ز_:آشوب
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   رودیاز پله ها باال م کردیدنبالش م یتفاوت از عماد که چهارچشم یب

   دیبگو یکیافتد که تبر یم ادشی تازه

 

 بگم مبارکه   کیرفت تبر ادمیآقا عماد  یراست _:دیگویبلند رو به عماد م یو با صدا گرددیبرم

 

   کندیبه تکان دادن کوتاه سرش اکتفا م عماد

 

   گمیم کیبه شما هم تبر _: گرددیدنبال عروس م آشوب

 

 قسمت شما   شاهللیا _: دهدیجوابش را م یهم با لبخند مصنوع نبیز

 

   کندیم یدر فضا حکمران یبد جو

 

 گفتم؟؟؟؟  یبد زیچ دیببخش _:پرسدیبا تعجب م نبیز

 

   کندیو جمع را ترک م دیگویم یتنها نه ا آشوب

   نبیآن از عباس آن هم از ز شدیو اصال از اتاق خارج نم شدیخرد م شیقلم پا کاش

  

 *** 
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 نحو ممکن انجام شده بود  نیبه بهتر یعقد و عروس تدارکات

 داده شده بود نتیبزرگ خان با گل ها ز عمارت

 

 مردها   یبرا رونیزن ها و ب یبرا داخل

 مختلط نداشتند   یمهمان گریاز رسوم خان بود د یکیهم  نمیا

 

 و آشوب آماده شده بودند    بانو

   دیبوسیو م گرفتیاراده صورت آشوب را م یب یشوق گاه یپا بند نبود و از رو یرو یاز خوشحال بانو

برجسته تر  یلیاوضاعش که شکم نسبت به قبل خ نیرا نداشت مخصوصاً با ا یعروس یآشوب حال و حوصله  یول

 نخواهد بود   شیبرا یشده بود و مطمئن بود امروز روز خوب

 بازگو کرده بودند و انگشت اشاره همه به سمت او خواهد بود   گریکدی یرا برا شیده ماجرا یتمام اهال قطعاً

   زندیبه خودش م یو لبخند کشدیم یقیعم نفس

 حفظ ظاهر کند  توانستینبود القل م بدک

   ندیبیبانو را م شودیاتاق که خارج م از

   کردیچشمش پاک م یاشک از سر شوقش را از گوشه  یو گاه کردیآخر را به خدمه ها گوشزد م یکارها

 و حالت خوب نشد؟؟  دیزن را د نیا شدیم مگر

   شودیته وارد عمارت مدسته به دس مهمانان
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 سوزن انداختن نمانده بود   یکه جا برا شودیچنان پر م عمارت

 منتظر آقا داماد و عروس خانوم بودند   همه

   اطیها از پنجره ها نظاره گر بودند و مردها از ح زن

   روندیم رونیکه پوششان مناسب تر بود از داخل عمارت ب یبعض

   شودیوارد محوطه عمارت م یمشک ینیماش

   رودیو داد باال م غیج یصدا

 اندازد   یم نبیبه ز ینگاه عماد

 ....  چلناندیگلش را در دست گرفته بود و م دسته

 خونسرد بود ؟  یادیمرد ز نیا ایداشت ؟؟؟ مگر ازدواج هم استرس داشت  استرس

 

 انور نکن رو مخمه   نوریانقدر اون گلو ا _: عماد

 

   شودیدسته گل خشک م یرو نبیز دست

   کندیبه آن وارد م یو فشار محکم ستدیا یترمز م یرو شیپا

   ستدیا یخط م کیو با عروس در  شودیم ادهیپ نیماش از

 پخت و پز شود   یتا آماده  رودیو م شودیم دهیبه دستور خان بر یبزرگ گاو

 نبود   یکیبود همه خوشحال بودند و  یعال زیچ همه

   کردیبود و به گل مجلس نگاه م ستادهیپنجره ا پشت

 او داشت که او را انقدر ناآرام کرده بود ؟؟  یبرا ی؟؟؟ چه ضرر و منفعت کردیهم مشکل عماد را با خود درک نم هنوز
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 راحت باشد   توانستیم یتا مدت حداقل

   بودیم دیداماد بود و سرش گرم عروسش با عماد

 کندیم زیگوشش را ت یزمزمه ا یصدا

 

   کنهیچه با حسرت داره نگاه م نیدختره رو بب ینیبینچ نچ م _اول : زن

 

 نداشته   یآره بدبخت عروس _دوم : زن

 

بعد از اون که دختره  دنیباهم خواب خواستنیدختره و پسره هم رو م گنیکه سهله داماد نداشته م یعروس _اول: زن

 حامله شده پسره فرار کرده  

 

 نه بابا   _دوم : زن

 

 گفته بهم .... یآره تازه دختره هم الک _اول : زن

 موندگار شده   نجایشده اومده ا 

 

 که   ستیمثل ما ن کنهیم یداره راحت زندگ نجایکوفتش بشه ا _اول : زن

 

 سوز و سرما دستاش پف کرده   نیا یاز بس ظرف و لباس شستم تو نیآره بب _سوم: زن
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 اندازد   یم شیبه دستها ینگاهحرف زن  دنیشن با

   فشیکوچک و ظر یدستها

 داشت او هم در مزرعه کار کرده بود   ادیبه  تا

   کندیاو را م ینخود ها شیو با دستها یموس یها نیسر زم رفتیبود که در تابستان م او

 اما تا تمام نکرده بود حق برگشت نداشت   گرفتندیها تمام وجودش را فرا م نهیکه پ کندیانقدر م آخر

   شدیتا تمام م کندیو م کندیم انقدر

 که در دستش فرو رفته بودند را حس کند  ییخارها توانستیهنوز هم که هنوز بود م شدیهم تمام نم آن

   شستیو م رفتیاز لباس به چشمه م یاستخوان سوز زمستان با کوله بار یاو بود که در سوز و سرما ای

   کردیآنها را حس نم گریو د شدندیسر م شیکه دستها انقدر

 نه حاال  یداشت ول ییجدا یبرا یماتیاو راحت نبود تصم اما

 سبز درنده اش دنبالش نگردد   یبا آن چشم ها گریکه عباس دست از سرش بکشد و د ینه تا زمان حداقل

  دیایسر زدن به عماد به عمارت ن یبه بهانه  ای

   ندیاو را نب گرید خواستیچه که بود دلش م هر

   کردیم یادآوریسرد را به او  یاو داغ دنید

 با او   کردیاتمام حجت م کبارهیبود که  بهتر

   دادیبه او م دیبا یجواب دندان شکن شدیاو ظاهر م یمانند جن جلو یوقت نباریا

   شودیخارج م الیبه عمارت از خ نبیورود عماد و ز با

 بدنش را متعادل کند   یبخورد و گرما یتا آب رفتیبه آشپزخانه ن دیبا
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 خوش رنگ و آشتها آور منتظرش هستند   یها ینیریش دانستیم یبهانه آن هم وقت نیا البته

   گرددیچشم دنبال آنها م با

   دیداخل آن را د شدیبود و نم دهیاندازد دور تا دور آشپزخانه پوش یبه در م یبودند نگاه یغذاخور زیم یرو

 به سقف   دهیپنجره کوچک چسب کیدو در در هر طرفش بود و  تنها

ه ک هیپنجره چ نیا ی دهیآخه فا _: گفتیم یو ه کردیدائم به آن نگاه م نجایکه آمده بود به ا یاول یبود روزها ادشی

 باالست   یلیهم خ کهیگذاشتن هم کوچ نجایا

 بنددیرا با لذت م شیاو چشم ه گذاردیرا در دهان م ینیریش

 

   ندیبیعباس را م کندیکه باز م چشم

 

 نوش جاااان   _: دیگویو م زندیم یزیآم طنتیلبخند ش عباس

 

 ؟؟؟  تواندیم تواندیرا که نم شیاخم ها یتا خود را کنترل کند زبانش را قالف کند ول کشدیم یقیعم نفس

   بلعدیاش را م ینیریو ش کندیم یتند اخم

 

 ؟؟؟  یکنیم کاریچ نجایا _:آشوب

 

   رسدیبود که به ذهنش م یزیچ نیتر ییابتدا
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اومدم دوغ ها رو ببرم البته دوغ ها بهونه بود  _: دهدیم هیتک نتیبه کاب یو با لبخند کج کندیم بیدست در ج عباس

   نمیتورو بب خواستمیم

 

 بشنوم   یزیچ خوامیبسه ادامه نده نم _:آشوب

 

 ردکیکوچ م ییبه اروپا یرانیا یها لمیو از ف چرخاندیماهواره اش را م یکه موس ییمثل وقتها شودیبد اخالق م عباس

   ییهویو  عیانقدر سر

 

 اومدم باهات اتمام حجت کنم   _: عباس

 

بار آخره که  نیا یکردم تا آخرش پاتم ول یغلط هیبهت گفتم  _: شودیم کیو به آشوب نزد داردیاش را برم هیتک

   دمیبهت شانس م

 

و با هم  ادیم ایبچه ام به دن یو بعد از مدت یکنیم یو با من زندگ یایخودت م ای _:دهدیتر از قبل ادامه م یجد

   میکنیم یزندگ

 راه باز جاده دراز   یریم خوادیکه دلت م ییو بعد از دادن بچه هر جا یایم نکهیا ای

 

  ؟؟؟یمرد چشم زمرد نیا زدیحرف م یزیاز چه چ شودیدلش پاره م بند

که جانش به جان او بسته بود و نافش به ناف او  یدر صورت ردیآرام بگ نقدریآن را ا توانستیم نکهیبچه اش؟؟؟ از ا از

 ؟؟؟ 
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  ؟؟؟یخوب _: شودیم کترینگران نزد شودیکه عباس نا آرام م پردیچنان م رنگش

 

 خودش را محکم نشان دهد   کندیم یسع

 

 خرش ی؟؟؟ بگ یبخند شمیبه ر ینیبهت بش دمیراحت بچه امو م نقدریا ینکنه فک کرد ؟؟؟یخوب که چ _:آشوب

 کردم از پل گذشت ولش ؟؟؟؟ 

 منِ مال خودمه   یبچه  نیبه ظاهر پدر ا یآقا

 

 بچه اموننننن  _: عباس

 

 زنش؟؟؟   یفرزندش و مرد نبود برا یفرزندش ؟؟؟؟ تنها پدر بود برا یداشت بر پدر بودن برا دیتاک

   دادشینم یاو بود به کس یبچه تمام و کمال برا نیا دیآ یباال م کفرش

   ماندیخود ثابت م یاو در جا یتا او را به عقب هل دهد ول زندیعباس م ی نهیبه س یکف دست ضربه ا با

 

من  یبه بچه  گهید ی....حق ندار یحق ندار _: ردیگیاو قرار م ی نهیبه س نهیسپر کرده بود س نهیکه س آشوب

  یاشاره کن نیکوچکتر

 

   شیریازم بگ یتونینم ؟؟؟؟یدیفهم _: زندیم غیبلند ج 
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   تونمیچرا م _: عباس

 

 .....  یتونینم_: زندیبلند تر از قبل م یغیج آشوب

 

 ۷ انونق دیشا دیشا خوامیکنم روت بگم بچه ام رو م تیشکا تونمیم یتونینم یول یکنیخودتو معاف م یدار _: عباس

   مونهیمن م شیعمرش پ هیبق یسال بده تو ول

 با خان حرف بزنم خوامیمن م یحرفام فکر کن یبهتره رو اآلنم

   یگیامشب جوابت رو م نیهم

 

 رود    یم یول دیایکند تا او کوتاه ب یکند دلش را بسوزاند و هر کار نشیبارش کند التماسش کند نفر خوادیم

 قدر بود ؟؟؟  نیاز بچه اش هم سمش

   کندینم یکار مهم یول کندیکار م کندینم یکار یتا آخر مهمان گرید

   شنودینامه اش را از زبان مردم م یو زندگ یصندل یرو ندینشیم مثالً

 بوده است !!!  خبریداشته و از آن ب ییاهویپر ه یزندگ چه

را  یسر و ته مهمان یجور کیقوز نشود باالخره  یتا قوز باال زندیم یدر جوابش تنها لبخند کندیبه او م یاشاره ا بانو

   گریآورد د یسر م

 آورد   یکوبش قلبش سرش را درد م یصدا شودیکه م یمهمان آخر

 ها بودند فقط   یرفته بودند و خود همه
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 نبود   یکس گریو عباس و خان و بانو و عماد د نبیو مادر ز پدر

 

 خان   شیموکول کرده بودند البته بنا به فرما یا را به روز بعدخدمه ها هم نبودند و کاره یحت

 تا بروند   کندیباز بغل م نیآخر یاعظم خانوم دخترش را برا نبیز مادر

 

   یآقا مرتض میبر _: اعظم

 

   دیسیوا قهیدق هی _: دیگویکه برقرار شده بود م یو با همان ارتباط چشم کندیبه او م ینگاه عباس

   شودیهمه به دنبال او کشانده م نگاه

 

 شده؟  یزیچ _: اعظم

 

 اتفاق مهم افتاده راستش ....  هیآره  _: دوزدیبه خان م تیرا به اعظم و در نها شیراینگاه گ عباس

 چطور بگم   دونمی........نم راستش

 

  ؟؟؟یخوایم یلفظ ریز گهیبگو د _: عماد

 

 کنم   یآشوبو از شما خواستگار خوامیمن م _:عباس
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 حق داشت نداشت؟؟؟  یشده بود ول وانهیمرد د نی!!! ا روندیدر بهت فرو م همه

 .  خواستیبود او را تمام و کمال م شیتمام روزها یآشوب دختر آرزوها باالخره

 مقدمه او را بطلبند   یو ب ییهویآن هم  یطور نیکس و کار بود که ا یمگر آشوبش ب رودیخان در هم م یها اخم

 که او باردار است ؟؟؟ به او .... دانستیمگر عباس نم اصال

 شده؟؟؟؟  

 

طاقت بودم دلم  یب ینداشتم فقط کم یقصد بد دیببخش _: دیگویتند م  شودیکه متوجه اخم خان م عباس

که براشون افتاده مطلعم هم نوکر خودشونم  ییکنم ....من از تمام اتفاقا یهر چه زودتر آشوبو خواستگار خواستیم

 م بچه اشون  ه

 ؟؟؟  ندینشیلرزش نم یپا خوردی؟؟؟؟؟؟ مگر هر که خربزه م گذاشتیم منت

   ردیگیبردارد که اعظم دستش را م یقدم خواهدیم یمرتض

نداشت عباس که پسرش نبود تا  یرادیآشوب از دور خارج شده بود از نظر او ا کردیاز آنچه که فکرش را م زودتر

 او تعصب خرج کند   یبرا

 

  ؟؟؟یچ یعنی _:خان

 

پس  یدیجوابتم که شن یآقا عباس شما گفت دینیبب _: دیگویآشوب هول شده م دیبگو یزیچ یکس نکهیاز ا قبل

 ه؟؟؟یاداها چ نیا گهید

 

 که .......  دیانیاصل موضوع مونده هنوز ....در جر یبله اون رو گفتم ول _: عباس
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 آشوب ؟؟؟  یچه موضوع _: خان

 

   ستین یمهم زیچ _: دیگویدستپاچه م ردیاش بگ هیکه کم مانده بود گر آشوب

 

 ......  هیعمر زندگ هیهم مهمه .....مسئله  یلیچرا مهمه .....خ _:عباس

 

 شده !!!  یکه چ دیدیم حیبه من توض عیزود تند سر _: خان

 

 راستش اون شب من بودم که ........  _:عباس

 

 ؟؟؟؟    گفتیاما کدام شب را م دهدیادامه نم گرید

  

 *** 

  

   کندیبه ساعت نگاه م جیگ

با خود غر غر  رفتیم ییهمانطور که به سمت روشو دهیاست که خواب یادیکه مدت ز دادینشان م نیده بود و ا ساعت

 به پا شد   شبیکه د یاونم با اون علم شنگه ا گهیموقع بخوابم د نیحق دارم تا ا _: کندیم
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 آشوب او بوده است   یها یکه عامل تمام بدبخت دیکه عباس انقدر رک  و راست به خان بگو شدینم باورش

 که خان به عباس زده بود را حس کند   یلیشدت س توانستیم گذاردیراستش م یگونه  یرا رو دستش

 رفته بود   یحرف چیه یدرد داشت که ب یلیخ حتماً

 بود   نیعماد هم در آن زمان سنگ نگاه

 انداختن بود و بس   ریکه توانست بکند سر به ز یکه تنها کار کردیموشکافانه نگاهشان م یجور

 نبود !!!!!  نجایا شیدختر جا نیا

 نامش را هم بر زبان نخواهد آورد   یعباس حت گریمطمئن بود که د شودیو از فکر خارج م کشدیم یآه

   رودیم نییاز پله ها پا شودیاتاق خارج م از

قانون  گریاش شده بود د یاو آن هم در باردار ادیکه خان متوجه خواب ز یبود برود و صبحانه بخورد از وقت بهتر

 نداشت   یمعن شیبرا

   ریو وال غ شودیم دهیغذا چ زیم کباریفقط  گفتیگه م یقانون

 و دست خودش نبود   ماندیباشد اما خوب خواب م توانستیهم نم نیاز ا ریغ

 

 کنم   دارتیب امیب خواستمیاآلن م نیآشوب جان هم یاومد _: زندیم یلبخند ندیبیکه او را م مهیسل

 

 آمدند و یهمه با کوله م یکی یآوم ها به استثنا نیبودند؟؟؟؟ اصالً ا نیمهربان و دلنش نقدریخانه ا نیا یاعضا همه

   نشستندیدر دل م

 

   ریسالم صبح بخ _: آشوب
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 و صبحانه ات رو بخور   نیبش ایدخترم ب ریخصبح تو هم ب _: مهیسل

 

 چشم   _: آشوب

 

   خوردیو م ردیگیعسل و مربا م یو مثل هر بار لقمه  ندینشیم زیم پشت

 کندیتوجه اش را جلب م رونیاز ب ییکه صدا گذاردیدر دهانش م یگرید ی لقمه

 

 را   یبلند یصدا نینداشت چن ادی به

   زندیم ادی......چرا بلند فرعباس بود اما  یصدا ، صدا نکهیمنبعش که بود؟؟؟ مثل ا چیکه ه صدا

   رودیو به سمت در م شودیخارج م زیاز پشت م دیگویدرست بفهمد که چه م توانستینم

   رودیم نییپا اطیبا احت یخروج یپله ها از

 داشت .......  شهیبار ش باالخره

 تا به منبع برسد   کندیرا دنبال م صداها

 !!!!  شودیاش مانند عالمت سوال م افهیمنبع صداها ق دنید با

   دادیقرار م تیرا محکم مورد عنا شیکه داشت کف پاها یفیظر یعباس را به ترکه بسته بود و با چوب ترکه  خان

   یکردینه مثل تو که نازش م زنندیم ینجوریعماد خان ا نیبب _: زندیم گرید یضربه ا خان

 .....  کنمیآره .....ادبت م یستیمیمن وا یرو یتو گهیسر حاال د رهیخ ی پسره

 



 شکاف

 
90 

 

 به من دی......آشوب رو بد ییییغلطا من فقط اومدم به پاتون.....آ نیمن و چه به ا ی........نه حاجییییآ _: عباس

  

 گمیمن یزیها فکر نکن اآلن چ یدور و بر آشوب بپلک نمینب گهید _: کندیکمرش را صاف م کشدیدست از کار م  خان

  یندارم نترس برات کنار گذاشتم اساس یزیچ یعنی

 

  د؟؟؟یفهمیبابا دوسش دارم چرا نم _:عباس

 

   کوبدیخان محکم تر ترکه را م ندازندیانبار باروت ب یرو تیکه کبر انکار

   دیآ یاما کوتاه ن  ردیگیکه خودش خنده اش م کندیکار  را م نیا یحرص آنقدر

 

 نزن خان .....نزن   _سمت آن ها : کندیقدم تند م ندیبیوضع را م نیکه ا آشوب

 

   گرددیعماد و خان و عباس به طور خودکار سمتش باز م سر

 بود آن هم با آن همه چالش   امدهیکه ن یمسافت کم زندینفس نفس م رسدیآنها که م به

 

   یشیم ضی؟؟؟ برو تو هوا سرده مر یکنیم کاریچ نجایا _: خان

 

 خان فقط نزنش گناه داره   رمیباشه م _: آشوب
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 الدنگ  یها حقشه پسره  نیاز ا شتریگناه داره ؟؟؟ ب نیا _: خان

 

   شیزندگ یگناه داره ها بزار بره پ یولش کن بدبخت رو حاج _: کندیمداخله م عماد

 

ن او ینکن به جا یکار _: رودیدش باال مکه دا کوبدیهوا با ترکه به بازوانش م یسمت او و ب گرددیبرم یعصب خان

 تورو ببندم به ترکه ها  

 

 عه آقا جون   _: عماد

 

 مهیسل مهیسل ؟یخواستیم نویمگه نگفتم برو تو ؟ هم _سمت او : گرددیخان نگران برم کندیکه م یعطسه ا نیاول با

   نمیبب نجایا ایب

 

 شده آقا؟  یزیچ _: رساندیتند خودش را به آن ها م مهیسل

 

 نیا یتو رونیب ادیمگه نگفتم نزار از در خونه ب _: کندیبه آشوب که از سرما در خود جمع شده بود اشاره م خان

 داغ بده بخوره   ریببرش تو بهش ش شه؟؟؟یم ضیسرما مر

 

   شودیو از آنها دور م کشدیتند او را با خود م مهیسل

  

*** 
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  اندازد  یم اطیبه ح یپنجره نگاه از

 دوست داشت   شتریب یاتاق را از اتاق قبل نیا

  ندیایکردند برق بزنند و به چشم ب یم یبرف که خودخواهانه سع دیسف یپر بود از دانه ها اطیح

 اندازد ......باز هم ؟؟؟  یم یشگیهم یبه جا ینگاه

 

 که عباس گفته بود م.... یداشت از زمان ادی به

   چیه گریکه زمستان شده بود که د ینداده بود از وقت یاست خان او را عذاب کم 

هر  گفتینم یزیو چ خوردیبرف ها غلت م انیو او تا خود صبح در م کردندیرها م اطیو در ح زدندیاو را م شیها نوچه

 هم نبود   یادیز زیچند چ

   دیکش یکارش بود و اگر نبود که اآلن زنده نبود و نفس نم یبود پا مانیکه پش کردینم دترشیشد نیا یبرا خان

   ندینشیتخت م یو رو ردیگیرا از عباس م نگاهش

 هم داشت   یراتیاش زنانه تر شده بود باالخره حضور حاضر فرزندش در بطن تاث افهیق

 آمد   یم دیع یبو دکریاما به هر طرف که نگاه م دیاز برف سف نیبود و اگرچه هوا سرد بود و زم دیع کینزد

 کجا؟؟؟؟  دیکجا بود و امسال ع دیع پارسال

اما حاال .......در عمارت خان  زدیسرش نر یبود تا سقف اتاق رو ییمشغول بنا یموس یدر خانه  دیع شیپ سال

   کردیم یبود و خانوم یخانوم

 

 آخه؟؟؟؟  رمیکوچولوتو بگ یکه من دستا رونیب یایم یپس ک یمامان یکوچولو _:کشدیشکمش م یرو یدست
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 نبود بود؟  یزیکه چ یسال و اند ۱۶ گریشده بود ؟؟؟؟ بچه بود د بچه

 

 کرد   شهیچه م گهیبانوعه د یکوچولو شینیبیم ادیناراحت نباش زود م _.....:

 

و  کندیم یدست شیتا بلند شود که بانو پ زندیو دستش را جک م زندیم یحرف را زده بود لبخند نیبانو که ا دنید با

   ندینشیو کنارش م داردیخود نگه م یاو را در جا

 

 حال دختر گلم با نوه ام چطوره؟  _:بانو

 

   کنمیم تیکم مامانم رو اذ هیفقط  یخوبم بانو جون _: دهدیجواب م یکودک با

 

   بردیخنده را باال م یصدا خوردیکه فندق م یتکان گذاردیفندق م یدستش را رو کندیم یتک خنده ا بانو

   پردیرا به خاطر آورده باشد از جا م یمهم زیبانو چ نکهیبعد مثل ا اما

 

که  نییپا میخودمم موندگار شدم پاشو ...پاشو کمکت کنم بر نییپا میخدا مرگم بده اومدم صدات کنم بر یوا _:بانو

 خان کارت داره  

 

 داشت تعجب کند ؟ نداشت؟؟؟؟  حق

 ته باشد ؟  با او داش توانستیم یچه کار خان
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   شتابدیو به کمک او م پردیآنها از جا م دنیبا د نبیکه ز دیآ یم نییکمک بانو از پله ها پا با

 بود   اوریو  کردیکمک م یگاه دادیو غم م پراندیم کهیت یدختر عروس شده را گاه نیا کردینم درک

با طعنه به او نگفته بود که بچه اش در شناسنامه در نام پدر چه خواهد داشت ؟ انگار با خودش  شبید نیهم مگر

 بود   ریدرگ

 داشته باشد   دیبا یچه رفتار دانستینم

 

 شده؟؟؟  یزیسالم چ _: آشوب

 

جا  یدر صندلو  زندیم نبیآشوب با احترام دست رد به کمک بانو و ز کندیاش م ییرو به رو یبه صندل یاشاره ا خان

   ردیگیم

 اندازد یبه افراد حاضر م یاجمال ینگاه شودیکه آرام م شیهرم نفس ها زدینفس م نفس

 

 !!  دیشده خان ؟ نگرانم کرد یزیچ _: کندیو به خان نگاه م گذردیعماد م از

 

 گمیم یکه چ یفهمی.....م یباهات حرف بزنم به طور کامالً جد یمهم یلیراجب موضوع خ خوامینگران نشو م _:خان

 ؟؟ 

 

   دییبله بفرما _: رودیتنها با انگشتانش ور م آشوب
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 هیبرات اما  مینذاشته باش یکم و کسر چیه میکرد یو ما هم سع یینجایکه چند ماهه که ا یدونیدخترم م _: خان

 عباس؟   ی.....درباره  یانتخاب کن دیاومده که اول و آخرش رو خودت با شیموضوع مهم پ

 

 ...............  _:آشوب

 

 ! ! یبخاطر معذب بودن جواب بد خوادیدلم نم ستین یاجبار چیه یستین ینظرت رو بدونم ..اگه راض خوامیم _: خان

 

   دینمانده بود که بگو یگرید زیگفت؟؟چیم چه

 به مرد   ازیبه پدر داشت خودش ن ازیرا کرده بود کودکش ن شیفکرها

ن بود یآمده بود حس اضاف نبیکه ز یعمارت بماند علل الخصوص از وقت نیکه تا آخر عمر در ا توانستینم باالخره

 داشت  

 

 فکرام رو کرده بودم .....  شیوقت پ یلیراستش من خ _:آشوب

  

 *** 

  

 تخت   یرو دهدیم لم

 

 شوهر خوب مثل منو   هیاتاق بزرگ و  ایکنیحال م یتنها تنها دار _:عباس
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 بود از بودن با او از بودن در کنار او   هم معذب هنوز

 

 دوست دارم   یلیرو خ نجایآره .....منم ا _:آشوب

 

   ادیبشم دوماد سر خونه بدم م نکهیخودمون از ا یخونه  میرفتیم خواستیدلم م یول _: عباس

 

  یبمون نجایا دیبا ستین یفعال که چاره ا _: آشوب

 

 ؟؟؟  میبمون شدیخودمون نم یخونه  نجایحاال چرا ا _:عباس

 

   میینجایاومدن بچه ا ایبعد از به دن یمدت هیبانو گفته که .....تا  _:آشوب

 

   نمیبب نجایا ایبابا فداش شه ب _: عباس

 

   رساندیکرده بود م ریدرگ نهییآ یخودش را رو به رو یخودیو به سمت آشوب که ب شودیبلند م شیجا از

   کشدیبزند اما آشوب کنار م یرو فندق بگذارد و او غلت یدست خوادیم

 .....  ماندیم بهیبود و غر بهیدرک کند .....هنوز غر توانستیم
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   ستیدست خودم ن دیببخش _: آشوب

 

 ؟؟؟  دهیحاال چرا رنگت پر الیخیب _: کندیکالفه بود اما تظاهر م عباس

 

 بخاطره اونه   کنهیم یقرار یاز صبح بچه ب کمی ستین میزیچ _: آشوب

 

 عباس عباس   _: شودیخان بلند م یصدا

 

   رندیگیم شیرا پ ییرایو راه پذ شوندیاز اتاق خارج م تند

عقد کرده بودند که کرده بودند حق نداشتند با هم تنها  کشدیاخم در هم م ندیبیکه خان آن ها را کنار هم م نیهم

 بشوند

 

  ؟یبه تو اجازه داد با دختر من خلوت کن یک _:خان

 

خودمون پس من کجا زن  یخونه  میما بر دیزاریزن و بچه اش باشه ؟ شما که نم شیپ تونهیشرمنده آدم نم _:عباس

 ؟؟؟  نمیو بچه ام رو بب

 

  کندیرا که در دست داشت به سمت او پرتاب م یچوب خان
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 ؟  دیکنیم ینطوریآقاجون چرا ا _افتد : یم نیو زم خوردیعباس م ی نهیبه س چوب

 

  ؟؟؟؟؟؟؟یدیفهم دینیرو بب گهیهمد دیاجازه ندادم حق ندار یتا وقت _: کشدیخط و نشان م خان

 

   خنددیو آشوب م کندیاعتراض م عباس

 

خر به آ یفقط لحظه  کندیعمارت را ترک م زانیآو یبا لب و لوچه  نیکه در مقابل خان قد علم کند بنابرا توانستینم

   نمتیبیپشت عمارت م ۱۲فردا راس ساعت  _:دیگویآشوب م

 

 خوب   ی......پر بود از حس ها کندیعمارت را ترک م دیبگو یزیآنکه اجازه دهد او چ یب

هم دلش  توانستیآن را بپوشاند هر چند م توانستیجا خشک کرده بود و نم شیلبها یرو لیدل یب یلبخند

   خواستینم

 آن محروم کند ؟   دنیخود را از د توانستیبود مگر م دهیسال به معشوقه اش رس نیاز چند بعد

 هم فرزندش   خواستیهم وجود آشوبش را م دلش

  

 *** 

  

   کندیاسترس به دور و بر نگاه م با
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 تونهینم یو انورو نگاه کن تا کوفتمون شه کس نوریا نقدریا مایبا هم خلوت کن میخواست قهیاَه دو د _: عباس

   نتمونیبب

 

 ده بار ابراز وجود کرده   قهیچند د نیاسترس دارم بچه ام تو ا _: کندیرا دور شکمش قفل م دستش

 

  شود؟؟؟یم یمگر مهم بود که شلوارش گِل زدیمقابل آشوب و دخترش زلنو م یمقابل آنها وقت زندیزانو م  عباس

   گذاردیرا کنار شکم آشوب م دستش

 او را نداشت   یکیطاقت نزد ودشیاش حبس م نهیدر س نفس

 

گل  شیگونه ها کردیم یقرار یافتاد و کودکش ب ینفسش به شمار م شدیم کیاو نزد یهم نبود فقط وقت یادیز زیچ

 نبود !!!  یادیز زیچ شدیو بدنش خود بخود منتقبض م گرفتیم

   کشدیهمسرش م یشکم قلمبه  یدستش را نوازش وار رو عباس

   پردیم شیخان رنگ از رو دنیآورد که با د یسرش را باال م کندیرا که با نگاه رصد م عباس

   کندیو عباس آن را حس م زندیم یکه فندق چرخ شودیهول م یبقدر

 .... ییجون بابا یا _:عباس

 فرق سر عباس   کوبدیآورو و محکم م یبا خشم عصا را باال م خان

 

 مانده است   یاما آشوب در همان حالت باق رودیعباس باال م داد

 بود و بس   یبود که از بدنش جار یعیآن را حس کند ما توانستیکه م یزیچ تنها
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 عباس .....وقتشه ......!!!  _: زندیکه چه شده بلند داد م کندیم درک

 

 ؟؟؟! هیوقت چ _: گرددیتند به سمت او برم کردیکه با خان کل کل م عباس

 

  ندینشیم نیزم یو رو خوردیم سر

  زندیم یبلند غیقابل تحمل بود که ج ریدردش وحشتناک و غ یانقدر کشدیم ریدلش ت گریبار د 

 ......  دودیعباس به سمتش م 

 *** 

  

 مبارکه پسرم حال هر دوشون خوبه   _: بانو

 

 ؟؟؟   نمیبب نشیاریب شهیممنون بانو حاال م _: ایتمام دن یخوشحال بود به اندازه  زندیم یلبخند

 

 بود !!!!؟؟  دهیمگر چند ماه انتظار کش گریقرار بود د یب

 کودکش در دستش بود فندقش   دیآ یم رونیمکث پس از آن ب یبا کم نبیو ز شودیداخل م بانو

 

   شاهللیا رهیعباس قدمش خ گمیم کیتبر _: نبیز
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   رودیم ادشیکه پاسخ  شودیآنقدر هولش م قاپدیبچه را م تند

را برده بود  نشیاش دل  و د ییخرما یپرپشتش موها یبسته اما مژه ها یچشم ها زشیر یکوچکش دستها یلبها

 ....فندقش بود فندق او و آشوبش  

 شده بود   لیاش تکم یخوشبخت

   شودیم شیو با لذت مشغول تماشا ردیگیخان نوزاد را از آغوش او م ندیآ یو عماد پشتش در م خان

و از ا ایتمام دن یبه اندازه  دانستیآشوب که خدا م یخوشحال بود نه برا خنددیبه عباس که سجده کرده بود م عماد

 عباس خوشحال بود   یتنفر دارد برا

 خالصه کند .....فوق العاده   توانستیکلمه م کی......در  لرزدیاندازد .....دلش م یبه کودک م ینگاه

 

 جانم چه خوشگل و نازه   یا _: خنددیو از ذوق م ردیگیخان کودک را م از

 

 ریش دییخوایآقا عباس اگه م ادیبده من اآلن آشوب به حال م _: ردیگیتند فندق را م کردیکه به آنها نگاه م نبیز

 داخل  دییایب دینیخوردن بچه اتونو بب

 

   شودیوارد اتاق م عباس

ود ب برهیو یود و به زور چشمانش را باز کرده بود بدنش روتخت ب یرو حالیافتد که ب یم یبه جسم کوچک نگاهش

 انگار 

 

 که حالش خوبه؟!!!  دیبانو شما گفت _: لرزدیو دست و دلش م ترسدیم
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 بچه رو بده من   نبیز هیعیطب مانیتب و لرز بعد از زا زمیخوبه عز _: بانو

 

را  شیآورد آشوب از شرم چشم ها یم رونیاش را از لباسش ب نهیس بردیو به سمت آشوب م ردیگیرا م فندق

   بنددیم

 بزند   کیجانش را م ی رهیو ش ردیاش را بگ نهیتا فندق سر س کندیم کمک

 لحظه   نیا دنیاز د لرزدیم دلش

 کس ....... وجودش سرشار از لذت بود   چیحال آشوب را در آن لحظه حس کند ه توانستیکس نم چیه

 و عباس تصدق آشوب   رفتیصدق او مبخورد آشوب ت ریآخر که فندق ش تا

 

 رو خورد ؟؟؟   رشیش _:بانو

 

 !!  خورهینم گهید دونمینم _: آشوب

 

 بچه ام .... یاله _: شودیم کترینزد بانو

 

 یطور دی.....با نیبب یریبگ ینطوریاتو ا نهیس دیتو با زمیچه طرزشه ؟ عز نیاِوا مادر ا _: رودیباال م شیصدا تن

 استراحت کن ....  کمیکوچولو رو تو  نی....حاال هم بده من ا رهیفندق رو نگ ینیب یکه جلو یریبگ

 

بخوابه  یمامان میبر اینازت برم من ....ب یقربون دستا یاله _: کندیو با او صحبت م ردیگیرا از آغوشش م کودک

 باشه؟؟؟ 
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   زنندیم شیاز اتاق خارج شود که آشوب و عباس همزمان صدا خوادیم

 

 شده ؟؟؟   یزیچ _: کندیتعجب به عقب نگاه م با

 

 بمونه ؟؟؟  نجایهم نشیبزار  شهینه ...فقط م _: دیگویمردد م آشوب

 

فقط ببرم اسفند دودش کنم به خان نشونش بدم تا تو با  زمیچرا نشه عز _: کندیکنج لب بانو جا خشک م یلبخند

 منم بچه رو آوردم   یشوهرت خلوت کن

 

   کندیم دییبخند تاو عباس با ل آشوب

 

 دلم   زهیچه نازه !!عز نیهان بب نشیبب _: بردیو فندق را به سمت خان م شودیاز اتاق خارج م بانو

 

 منه گفتم گاو ببرن تو روستا پخش کنن   زهیعز ینوه  گهیخانِ د ینوه  _: خان

 

 آورد   یم رونیب بشیرا از ج یو دستبند و گردنبند بردیرا در کتش فرو م دستش

   اوردیب شیبود به عماد که از شهر برا سپرده
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دنبند و گر زندیم فشیلط یگونه  یرو یدر دستش شد خان بوسه ا یبود که دستبند به راحت فیآنقدر ظر شیدستها

   کندیم زانیرا با کمک بانو به گردنش آو

 که برازنده اش بود   یراست به

   رودیباال م اطیو از پله ها با احت ردیگیفندق را م بانو

   ندیبیآورد عماد را م یسرش را که باال م کندیراهش را سد م یکس ناگهان

 عماد به فندق بود   نگاه

 

 پسرمه   یچقدر برازنده  یپدر _در دل گفت : بانو

 

 قسمت عمادم بشه  شاهللیا _بلند ادامه داد: یصدا با

 

   کندیاما حفظ ظاهر م پردیم نییدر دلش از ذوق باال و پا ردیگینوزاد را از آغوش م عماد

   خواهدشیم شتریب کندیحس م کندیکه نگاهش م یکم

 که چشم انتظار به در دوخته بود   یبه حال عباس یکه پدرش نبود آنقدر خوشحال بود وا عماد

 در انتظار فندق  یگریچشمش به آشوب بود و د کی

و  گذاردیدست کوک م یرو یجعبه ا گرداندیبه بانو باز م یلیم یش کودک را با بدر هم یبا همان سگرمه ها عماد

   رودیو م کشدیراهش را م

   رسدیم جهیانتظار عباس به نت باالخره

   شودیو بانو در درگاه ظاهر م شودیو پشت بندش در باز م خوردیبه در م یا تقه
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   کندیو با مهر و محبت افراشته شده از وجودش به او نگاه م ردیگینوزاد چند ساعته اش را م تند

 

 ؟   دیخواب یک _: کندیو به آشوب نگاه م شودیتخت م کینزد بانو

 

 یلیخ نکهیمثل ا دیشما رفت نکهیبعد از ا یکم _: دهدیپاسخ م دادیهمانطور که دخترش را تکان تکان م عباس

 خسته بود  

 مونده بود   داریزور ب به

 

 شد آخه تیاذ یلیفداش بشم بچه ام خ _: بانو

 

   یمراقبش باش دیتو با دهیکش یسخت یلیمادر جان آشوب خ _: دیگویشک م یو با کم کندیمکث م یکم

 دلش تکون بخوره ......اولش که .... یآب تو نزار

 دیبه سن و سال آشوب ....با یاونم دختر مانیبعد نه ماه نگه داشتن بچه و بعد زا یو در به در ییشد بهش بعد تنها 

   ایمراقبش باش

 

 چشمام   یرو _: گذاردیچشمش م یدستش را رو عباس

 

   شودیو از اتاق خارج م گذاردیم زیم یعماد را رو ییاهدا ی جعبه
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 *** 

  

 عمارت را در بر گرفته بود   یکه خوش یروز گذشته بود از روز چند

 خوشحال بودند خان در گوش فندق اذان گفته بود و نامش را گفته بود   همه

   زیفندق و راست هم ن یرفتیم چه……عمارت  یاهال یشده بود ذکر هر روزه  فندق

 کرده بود  زیکه گذرانده بودند متما یدیرا با هر ع دی، ع دیکودک چند روزه دم ع نیا

 

 .. نشسته بودند .... نیهفت س یدور سفره  همه

 

 یعباس هم با خنده آنها را همراه کردیم یفندقش باز بایو آشوب  کردندیبحث م یرکیز ریآرام و ز نبیو ز عماد

  کردیم

   کردیهم با لبخند به جمع نگاه م بانو

 

 عمارت جون داره   کنهیفرق م گهیامسال با هر سال د _: خان

 

ه خانواد یدونیرو برامون آورد فندق هم که نگم خودت بهتر م یآره آشوب با اومدنش شاد _: کندیبه خان نگاه م بانو

 بزرگتر شده    یلیامون امسال خ

 

 آره خدا رو شکر  _: خان
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   رودیباال م دنیکل کش یو صدا کنندیم کیکه داشتند به آسمان شل ییسال مردم با تفنگ ها لیتحو با

   کنندیم یروبوس گریکدیو با  خندندیاهل عمارت م ی همه

   کندیمهار م شیدستها انیو با خان دست بانو را در م ندیگویم کیتبر گریو بانو با لبخند به همد نخا

   کردیم یو عباس هم با خنده آنها را همراه دادیم یبود دلدار دهیترس کیشل یبا خنده فندق را که از صدا آشوب

   کردیبه اطراف نگاه م الیخیاش را داده بود و ب یدیع یاحساس چیه یدر آن لحظه خوشحال نبود عماد ب نبیز اما

 کیرا تبر دیو ع رودیو به سمت بانو م کشدیم یچقدر خوشبخت بود آه دوزدیحسرت زده اش را به آشوب م نگاه

   دهدیرا م شیها یدیو ع زندیاش م یشانیپ یرو یو خان بوسه ا کندیبانو بغلش م دیگویم

   بوسدیبا خنده فندق را م آشوب

 

 جوجه رو   نیبده من ا _: عباس

 

 تا به نزد بانو و خان برود   سپاردیفندق را به عباس م آشوب

 گذاشتن نبودند   ضیاهل تبع بوسدیاش را م یشانیو خان پ کشدیاو را در آغوش م مانهیصم بانو

 مدل بودند   کیبا  ییآنها دستبندها یهر دو ییاهدا ی هیهد

 را گرفت   یبرد او هم دستبند ادیاز  دیفندق را نبا البته

 ندکیاشاره م نبیعباس با گوشه چشم به عماد و ز شودیفندق مواجه م یخال یبا جا گرددیباز م شیکه به جا آشوب

 

   کردندیم یو عماد با آن باز نبیدر آغوش عماد بود و ز فندق
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 اخم بود و بس   شهیهم دیدیبار بود که عماد را خندان م نیاول

 نیآمد ا یخندان بود و اخم به چهره اش نم شهیتر است برعکس عباس ، عباس هم بایکه با اخم ز کردیاعتراف م اما

 که با خان مشغول کل کل بود و اخم کرده بود   دید یرا زمان

 مهم نبود جز فرزندش   شیبرا زیچ چیانگار ه یحس چیه یب دیخندیو نه م کردیبود نه اخم م یخنث شهیهم آشوب

 

 خان ......  _: اسعب

 

   کندیو به او نگاه م داردیدست از حرف زدن با بانو برم خان

 

 رو بهتون بگم   یمطلب مهم هی خوامیم دیراستش اگه اجازه بد _: عباس

 

   کندینگاهش م تیاندازد و عباس با جد یم ریکه آشوب سر به ز شودیشان م رهیخ قیعم خان

 

 یریدست زنتو بگ یتونیم یندارم هر وقت خواست ی!!......من مخالفت یبگ یچ یخوایم دونمیخودم م خوادینم _: خان

 خونه خودت   یو ببر

 

   خنددیبا ذوق م عباس

   زدیو فندق نق م شدیم دهیبه صورت کش ششیته ر دشیبوسیو مدام م کردیم یبا فندق باز عماد
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 ؟؟؟؟  یبچه دوست دار _: پرسدیمقدمه م یب نبیز

 

 _: دهدیو پاسخ م کندیرا کج م شیلبها کندیو با گوشه چشم نگاهش م کندیصورتش را از صورت فندق دور م عماد

 به دلم نشسته   یلیکوچولو خ نیا یاز بچه متنفر بودم ول شهینه هم

 

 .......  میبچه دار بش میتونیما خودمون م _: نبیز

 

   شودیمبهوت م نبیکه ز دیگویم یدرنگ نه ا یلحظه ا یب عماد

 ردیگیو دست کوچک فندق را م زندیم یلبخند تلخ شودیاو مواجه م یتوجه یبا ب یاما وقت کندینگاهش م یناراحت با

   کندیو نرم نوازش م

  

 *** 

  

   کندینگاه م دشیجد یبه خانه  یخوشحال با

 او و همسرش باشد   عادگاهیکه قرار بود م یا خانه

 کرده هیآشوب ته یکه خان به عنوان جهاز برا یبودند لوازم دهیکرده بودند و لوازمشان را چ زیتمام خانه را تم امروز

 بود  

)دوست ندارم فردا پس فردا بخاطر دو تا چوب و تخته سر دخترم منت _چه عباس اعتراض کرد تنها گفت : هر

 ( یبزار
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سکوت کند اما آشوب به دادش  نکهیو نه ا دیبگو یزیچ توانستینه م یبود ناراحت بود و عصبان یدنیاش د افهیق

 بود و او را با خود همراه کرده بود   دهیرس

 ولو بودند   یهر کدام گوشه ا یکمک به آنها آمده بودند و حاال از خستگ یبرا مهیو سل نبیو ز بانو

   کندیفندق را جا به جا م یآشوب با کالفگ 

خشک داده  ریبدهد از صبح تا به حال ش ریکه به او ش توانستیمجمع هم ن انیدر م گرفتیو بهانه م زدینق م مدام

 بود و بس  

 را هم عوض نکرده و دخترک عرق سوز شده بود   شیجا

 

 چت شده آخه ؟ رهیمامان برات بم یاله _: آشوب

 

 ؟؟؟؟   رهیگیچرا بهونه م _: بانو

 

 دونمینم کنهیم هیهمش داره گر رهیگیبانو از صبح داره بهونه م دونمینم _: کندیفندق را در آغوشش پنهان م آشوب

 کنم   کارشیچ دیبا

 

 ببرش دکتر خوب !!  _: بانو

 

 نگرانم بانو   یلیکارو کنم خ نیهم دیآره حتما با _: آشوب

 

 خاله   هیفنچ رو گوگول نیبده من ا _: ردیگیفندق را م رودیو به سمت آشوب م شودیبلند م شیاز جا نبیز
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 دکتر   شیپ میبر ایعباس ب _: پردیتند از جا م شودیکه در درگاه ظاهر م عباس

 

 ؟  ضهیحالش بد شده ؟ فندق مر یچرا کس _: کندینگاهشان م یبا نگران عباس

 

 دکتر   شیببر دیبا رهیگیبهونه م کمیحال همه خوبه فقط فندق  ستین یزیچه خبرته پسرم نترس چ _: بانو

 

   روندیو با عباس به سمت مطب دکتر م کندیشال و کاله م عیسر آشوب

  دهدیم هیتک یو به صندل کشدیاز کار م تیو در آخر د کندیم نهیفندق را معا یکم دکتر

 

 !! ارمشیم یبررس یسر برا هیشد ؟ من که هر ماه  ینطوریا ییهویحالش خوبه دکتر ؟ آخه چرا  _: آشوب

 

   یبچه ات حساس یرو یلیخ نکهیمثل ا واشیخانوم جوان  واشی _: دکتر

 

   کنندیم دییو آشوب با سر تکان دادن تا عباس

 

   ینشون بد تیروش حساس ادیز دینبا ستین یکار خوب نیا یول _: دکتر

 

  ؟؟؟یچ یعنی _: نالدیم آشوب
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 تیبچه حساس یرو ادیز یچیه یعنی _: کندیرا در هم قالب م شیو دستها زندیم هیچرخدارش تک یبه صندل دکتر

کرده  یرارق یب کمینشده فقط  شیزیچ دینترس دیشیافته هول م یهم که براش م یاتفاق نیبا کوچکتر دیدینشون م

   هیکه عاد

   کنهیم هیبار گر هی خندهیبار م هیکرد  شیمنطق و فلسفه حال شهینم گهیبچه است د خوب

 روش   دینشون بد تیانقدر حساس ستیخوب ن شمام

   شوندیم مطب خارج از

   دهدیم یو در آغوش خودش جا کندیآرام در آغوش پدرش به خواب رفته بود او را از پدرش جدا م فندق

 او را از خود جدا کند   توانستینم رشیاجتناب ناپذ یکه کرده بود و خستگ یادیوجود کار ز با

   دادیوسواس نشان م یادیبا دکتر بود او ز حق

 

 گفت ؟؟؟؟  یمادر؟؟ دکتر چ یاومد _: شودیبلند م شیآنها از جا دنیبا د بانو

 

 از من و شمام سالم تره   ستین شیچیخوبه ه _: عباس

 

   نشستیبه دل م بیعج نبیبانو و پشت سرش ز یآسوده  نفس

   یو لذت ببر یگرم مزه مزه کن یروز سال چا نیبود که در سرد تر نیا مثل

   روندیو آنها م کندیدوا نم یآشوب و عباس هم درد یمخالفتها کنندیعزم رفتن را جزم م نبیو ز بانو

 اندازد هشت شب بود چه زود شب شده بود   یم اعتیبه  ینگاه آشوب
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 کند   داریاو را ب یبه آرام کندیم یو سع رودیسمت فندق م به

 

 بزار بخوابه بچه .....  یدار کارشیولش کن چ _: شودیوارد اتاق م عباس

 

 مونهیبدم گشنه م رشیش دیبا شهینم _: زندیلجبازش را کنار م یموها آشوب

 

 ؟؟؟؟؟  کردیم یخوب مادر نقدریبه همسر کوچکش که ا گفتیم نیآفر دیبا

   شودیتا گونه اش را ببوسد که آشوب مانع م شودیو خم م ندینشیآن طرف دخترش م عباس

 ببوسمش ؟؟؟  یزاریعه چرا نم _: کندیتعجب به آشوب نگاه م با

 

   زنهینق م یه شهیم دهیبه صورتش کش شاتیآخه ر _: آشوب

 

 ؟؟؟  یزنیآها پس اگه تو رو هم ببوسم تو هم نق م _: خنددیدر گلو م عباس

 

   کشدیرا به صورت فندق م ششیو ته ر شودیعباس ناگاه خم م شودیاز خجالت قرمز م آشوب

   اندازدیرا باز کند و پدر و مادرش را به خنده ب شیچشم هابزند و  یکه فندق نق کوتاه شدیباعث  م نیهم

  کندیبا چشمان گردش به آنها نگاه م ندیبیکه خنده آنان را م فندق
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 یمام کنهیگردت بشه که داره به مامان نگاه م یچشما یمامان فدا یاله _: زندیم یبوسه ا شیموها یرو آشوب

 فدات شه آخه  

 

 معذب بود   یاما با حضور عباس کم دادیرا م رشیش دیبا

 

  رونیب یبر شهیعباس م _: آشوب

 

 چرا؟ _: عباس

 

   تونمینم ینطوریآخه ا _: آشوب

 

  ؟یدیقول م یکم کم به حضورم عادت کن دیبار با نیفقط ا یباشه ول _: شودیم یجد عباس

 بعد   یبار خالص شود تا دفعه  نیحاال ا دهدیتکان م یسر آشوب

 بود   ازدهیاندازد  یبه ساعت م ینگاه دهدیکه م رشیش

 آمد   یخمار شده بودند و خوابش م چشمانش

   کندیو دستش را دورش حلقه م گذاردیاش م نهیس یفندق را رو خزدیخود م یو در جا شودیجا بلند م از

   رودیو آرام به خواب م ردیگیکه خودش را هم خواب م خواندیآنقدر م خواندیم ییالال شیبرا

   گذاردیخود م یو در جا داردیتن آشوب برم یآرام فندق را از رو عباس

   بنددیرا م شیو چشم ها گذاردیدست آن م یو دستش را رو گرددیباز دنبال فندق م مهین یبا چشمان آشوب
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  کشدیو او را در آغوش م کشدیبا لذت پشتش دراز م عباس

  

هر چقدر هم که خدا را بابت آشوب شکر  رودیان لبخند به خواب مو با هم کندیرا با لبخند استشمام م شیموها یبو

 باز کم بود   کردیم

 فرشته بود که اکنون در آغوشش به خواب رفته بود   کیدختر نبود  کیدختر  نیا

   شودیآشوب مواجه م یخال یبا جا شودیم داریخواب که ب از

 آشوب   یبه فرار ها کردیعادت م دیبا کوبدیو پکر سرش را به بالشت م شودیم یخال بادش

 همسرش بود ....لعنت !!!  یها زیفرار و گر یبر او که مسبب همه  لعنت

   ستدیا یو رو به شکم کنارش م خوردیم یبود غلت شیدر جا فندق

بود تا  دهیدست ها را آفر نیانگار خدا ا گذاردیکوچکش م یدستها یرو یو بوسه ا ردیگیکوچکش را م دست

 ند  شو دهیبوس

 

 چه عجب مامانت تورو نبرده   _: زندینق م عباس

 

 شودیزمان آشوب در درگاه حاضر م نیهم در

 

 تو ؟؟؟؟   یکجا بود _: ردیگیپنج ساله بهانه م یمانند پسر بچه  عباس

 

 سرما بخوره   ترسمیسرده م ارمیرفته بودم لباس فندق رو ب ریسالم صبح بخ _: ردیگیخنده اش م آشوب
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   ردیگیچرخاند که رگ گردنش م یگردنش را م یجور عباس

   شودیو مشغول ماساژ آن م گذاردیرگش م یو دستش را رو دیگویم یآخ

 

 کجاش سرده ؟؟؟   پزهیم نیزم ی؟؟؟؟ سرده ؟؟؟ اآلن تخم مرغ بزن یچ _: عباس

 

  فندق فرق داره  یما گرمه ول یبرا _: دیگویم کندیهمانطور که لباس فندق را تنش م آشوب

 

 قانع کننده بود   یلیواقعاً خ یمرس _: عباس

 

   امیمنم لباس دخترم رو تنش کنم ب نیصبحونه بخور نیببر فیغر غر تشر یبه جا یسجاد یآقا _: آشوب

 

 تا دست و صورتش را بشورد   شودیم یراه عباس

 روز و شب با هم بودنشان در کنار هم بودنشان   نیاول

   ندینشیو کنارش م شودیآشوب هم از اتاق خارج م شودیو با ولع مشغول خوردن صبحانه م ندینشیسفره م کنار

   خورندیو صبحانه شان را م ردیگیخودش م یبرا یکوچک یو لقمه ها گذاردیم شیپا یرا رو فندق

 

 ؟؟؟؟  یدیآشوب اون مربا رو م _: عباس
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   کندیز قصد پشت دستش را لمس ماما عباس زمان گرفتن آن ا سپاردیمربا را به عباس م آشوب

   دیگوینم یزیتا آخر صبحانه چ ریو سر به ز کشدیتند دستش را پس م آشوب

  

 *** 

  

  ؟؟؟ییآشوبم کجا _: زندیم شیدر وارد نشده صدا از

 

 تو بعد آشوبم آشوبم کن   ایاول از در ب _: رسدیبه گوشش م نبیز یصدا

 

منو  سر نجایا یتو باز اومد هیچ _که پستش خنده نهفته است : ییاز آنها کندیم یاخم مصلحت ندیبیرا که م نبیز

  ؟؟؟؟یآشوبم رو بخور

 

 به هم   نیدیشما دو تا باز پر شدهیچ _: کندیمداخله م آشوب

 

   گهید هیابونیغول ب نیا ریتقص _: نبیز

 

 اندازد   یهمه را به خنده م کندیکه درست م یا افهیآورد ق یرا در م شیادا یبا دهن کج عباس
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 ستیجواب ابلهان خاموش _: شودیو از در خانه رد م کندیاش را محکم م یروسر یگره  شودیاز جا بلند م نبیز

   ایبگ ایبه بعض انویآشوب توهم بادت نره اون جر

 

   رهینم ادمینه  _: آشوب

 

 باشه پس من رفتم   _: نبیز

 

 حاال!!!  یعه کجا بود _: زندیتعارف م آشوب

 

 فرما شم  فیبهتره من برم آقا زاده منتظرن تشر گهینه د _: نبیز

 

   گرددیو به داخل خانه باز م کندیم یرا راه نبیز

 دیخندیو م رفتیم سهیفندق هم از خنده ر چالندیفندق را گرفته بود و در آغوشش م عباس

 

 حلش کند و هورتش بکشد   یدر چا خواستیبود که م نیریش یبقدر

 

 ؟؟؟  گفتیم نبیبود که ز یچ هیاون قض _: عباس

 

 بچه هام دورم جمع باشن   یهمه  خوامیم گهیناهار دعوتمون کرده عمارت م یخان فردا برا _: آشوب
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   رودیعباس در هم م اخم

 ؟؟؟  یشده ؟؟؟ چرا اخم کرد یزیچ _: آشوب

 

 تو هم نرو   امیمن نم _: عباس

 

 چرا ؟؟؟؟  _:آشوب

 

 ؟؟؟  یدونیتو نم یعنی _: عباس

 

   یآشوب کجاست ؟ خان رو هم حساس کرد نهیآشوب کنارم بش یایم یریم یکه تو ه یچ یعنیخوب آخه  _: آشوب

 قبل رو   هیکه سر ادتهیکه از خداشه منو عمارت نگه داره  خانم

 

 یاونا حت یچیکرده حاال اون ه یعمارت زندگ یخانوم هشت ماهش رو تو میهفت ماهه ما ازدواج کرد _: عباس

   یقبل یو بازم چرخه  نبیهمش از خان به عماد از اون به بانو از بانو هم به ز نمیمن بچه ام رو بب زارنینم

 کنم   یباهاش باز تونمیو نم برهیکه خوابش م کننیانورش م نوریانقدر ا آخرشم

 

   ه؟یج نیا یکن راست یباهاش باز یجناب پدر گرام بفرما _: زندیاشاره م دیکشیرا م شیبه فندق که موها آشوب
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قارچه از اون دور دورا  _: دیگویم سهیک دنیو بعد از د ردیگیعباس رد نگاهش را م کندیکنار در نگاا م ی سهیک به

   دمیچ دمیرو هم د نایا روننیآوردم دو تا هم کبک شکار کردم ب

 

 وقت ؟؟؟  هینباشه  یسم _: آشوب

 

   ستین یرگ ...البته اگه زحمت یتو میکجا بود فردا صبح بپز صبحونه بزن ینه بابا سم _: عباس

 

  یکرد جشی....ول کن بچه رو گ مینره ها ناهار عمارت دعوت ادتیفقط  کنمیباشه فردا صبح آماده اش م _: آشوب

  

   مالدیاو م ینیاش را به ب ینیآورد و ب یاو را باال م دهدیرو به فندق م یعروسک چوب عباس

 

  امیمهسا زود ب شیسر برم پ هیحواست بهش باشه من  قهیدو د _: آشوب

 

 ؟؟؟  نایآقا اکبر یخونه  _: عباس

 

 حواست به فندقم باشه   امیب رمیرو گرفت اآلن الزممه بگ میآره ظهر اومد اون چاقو بزرگه که دار _: آشوب

 

   رفتیم دینبود اما با یراه کم شودیآن سر ده م یراه

   زندیو بلند بلند مهسا را صدا م زندینسبتاً محکم به در م یچند ضربه  کندیدر باز مکث م یجلو
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  ارمیاآلن م سایوا _: دیگویخانه م یاز همان در ورود مهسا

 

   یگرید زینه چ یتعارف نه

   شودیکه با اکبر آقا مواجه م گرددیکه پشت سرش بود به عقب برم یحس شخص با

   کندیبه او نگاه م یاما اکبر آقا با اخم بد دهدیم یو آرام سالم ردیگیرش را به رو مچاد آشوب

   زندیو بلند بلند مهسا را صدا م شودیآقا از در وارد خانه م اکبر

 

 ؟؟؟  شدهیبله چ _: پردیم رونیکه مهسا هول از در خانه ب کشدینم یطول

 

 بود ؟؟ ترس که شاخ و دم نداشت   دهیترس

 

 ؟ کنهیم کاریچ نجایا نیا _: کندیآقا به آشوب با دست اشاره م اکبر

 

 

   رهیبه خدا اومده بود چاقو رو بگ یچیه _: مهسا

 

فت که گوشت نر یتو چسبهیحرف نزن انگش بهت م کهیزن نیغلط کرده هزار بار کفتم با ا _: زندیآقا بلند داد م اکبر

 نرفت  
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   شوندیاو دور خانه اش گرد م یده با صدا مردم

 خودشان   یچاقو ارزان کندیمردم عبور م انیو از م زندیآنها را آرام کنار م آشوب

   دیکشیپتو م شیعباس فندق را خوابانده بود و داشت رو شودیخانه م وارد

 

 پس کو چاقو ؟   یعه اومد _: عباس

 

 رفته ان شهر   نکهیخونه نبودن مثل ا _: زندیم یزورک لبخند

 

   دمیاکبر آقا رو د ینه بابا اومدن _: عباس

 

 ؟   شیبه هر حال حاال چرا خوابوند _: آشوب

 

   دینخوابوندمش خودش خواب _: دیگویبا حرص م عباس

 

   یآن شب را به صبح رسانده بود با چه غصه ا یدر چه حال داندیخدا م خنددیم

 بود   ختهیتمام آشپزخانه به هم ر گاز گذاشت آنقدر عجله داشت که یقارچ را آماده کرد و رو صبح

را باز کرد و او را  شیگونه اش گذاشت که عباس چشم ها یرو یخم شد و بوسه ا دیدیخواب هفت پادشاه م عباس

 کرد   ریغافل گ
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 پا پس بکشد که عباس مانع شد   خواست

 

 دیکردیصبحتون رو با بوس آقاتون شروع م دیکه داشت میدیم ریصبح بخ _خواب آلودش گفت : یهمان چشم ها با

 ؟؟؟؟ 

 

 من؟؟؟  یک _: کندیچشم گرد م آشوب

 

 فهمهیآدم م لرزهیمردمک چشمات م یگیدروغ م یوقت یبگ یتونیآخه کوچولو دروغم نم _: کشدیلپش را م عباس

   یگیدروغ م

 

چات آماده است منم برم عمارت روان شناس بلند شو قار یآقا _: شودیبلند م شیو از جا زندیاو را پس م آشوب

 کمک بانو  

 

 مگه ؟؟؟  یخوریتو نم _: عباس

 

   ادینه خوشم نم _: آشوب

 

   کندیبه خود نگاه م نهیبار دبگر در آ نانیاطم یبرا شودیو از جا بلند م کشدیرا به آغوش م فندق
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م دوستون دار یلیخ _: بوسدیهردوشان را م یشانیو پ دیآ یکه عباس جلو م کندیعزم رفتن م شودیمطمئن م یوقت

   دیمواظب خودتون باش

 

 به فکر رابطه با او باشد   توانستیعباس را دوست داشت اما باز هم نم نکهیبا وجود ا زندیم یلبخند

   رفتیو به فکر برو م دیلرزیچهار ستون بدنش م شدیبرده م یاز رابطه اسم یهم وقت هنوز

   شودیو وارد عمارت م کندیبه دربان م یسالم رسدیدر عمارت م به

  دادیجوالن م یاما فکر او در همان بحث قبل کندیاز او استقبال م یبه گرم بانو

 

 شده؟؟؟  یزیچ _: بانو

 

 کجاست ؟   نبیز ستین یزیها؟؟ نه چ _: پردیم رونیهپروت ب از

 

 نشدن   داریاتاقشونن هنوز از خواب ب یتو _: بانو

 

 داخل ؟؟؟  میآها بر _: آشوب

 

 عباس کجاست ؟ میبر _: گذاردیدستش را پشت کمرش م بانو

 

   ادیعباس ؟؟؟ آها اون موند ظهر م _: آشوب
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   زندیم یخان و کنارش عماد لبخند دنیشده بود با د داریفندق که ب کندیم یبا خان سالم و احوالپرس آشوب

و اصوات  چرخاندیکه او دستش را به سمت عماد م ردیاو را بگ خواهدیخان م کندیرا به سمتشان دراز م دستش

   کندیدر فضا پخش م ینامعلوم

   زندیبه کمرش م یدر هم رفته آرام ضربه ا یخان با اخم ها ردیگیبا خنده او را از آشوب م عماد

 

 نمک نشناس   یدختره  _: خان

 

   کندیآشوب را نگران م نیهم دیآ ینم مانندیافتند ظهر هر چه منتظر عباس م یبه خنده م همه

 

   شهیم داشیچته تو ؟ نترس بابا بادمجون بم آفت نداره هر جا باشه پ _: نبیز

 

 چه خبره   نمیبرم خونه بب دیبا شهینم ینطوریا _: پردیجا م از

 

   نمیبب نیبابا بش خوادینم _: نبیز

 

 دلشوره دارم   _: کندیفندق نگاه م به

 

 عباس کجا مونده   نیعماد بلند شو برو بب _: خان
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 من؟؟؟؟  _: عماد

 

 بهش بدم   یحساب یگوشمال هی ارشینه پس من زود برو ب _: خان

 

   شوندیهمه منتظر آمدنش م رودیکه م عماد

 و از استرس سکسکه اش گرفته بود   شستندیدل آشوب رخت م در

 خود را آرام کند اما کندیسعز م زندی؟ به خود تشر م دیایسرش ب یی!! نکند بال شیروزها نیا یحام یبود برا نگران

   شودیموفق نم

   شودیم داریو قامت عماد در در پد شودیآنقدر که در باز م ندیآ یکش م رینفس گ لحظات

 همه منتظر بودند   شوندیحبس م نهیها در س نفس

 

 آقا عماد پس کو عباس ؟؟؟   _: کندیبه پشت عماد نگاه م آشوب

 آورد   یبرق اشک در چشمش دل آشوب را به درد م کندیبه او نگاه م یاه خاصبا نگ عماد

 

 عباس ؟؟؟!!!!  _: عماد

 

 عباس کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!  گمیم _مهم نبود : شیبرا زیچ چیه گرید زندیداد م داردیقدم از قدم برم آشوب
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 *** 

  

   کشدیبه خاک سرد م یغم دست با

 یو با آن باز رودیچهار دست و پا به سمت عکس عباس م کشدیم شیکه خاک را به لباسها کندیبه فندق م ینگاه

   کندیم

   خنددیاما آشوب نم کندیرا بازگو م ینامفهموم اصوات

 

   دیایسرش ب یبدتر یبخندد و بال دیترسیبر او حرام شده بود انگار م خنده

فندق عکس عباس را برداشته بود و با  کندیسرد نگاه متوجه به خاک  یب دیآ یکه پشت سرش م ییقدم ها یصدا با

 کردیم یآن باز

 

 توجه بود هر که بود مهم نبود   یاما او ب شدیم کتریپا هر لحظه نزد یصدا

 مرد نامردش رفته بود تنها تنها   شودیم رهیبه مردش خ یو با دلتنگ ردیگیرا از فندق م عکس

 دادم   یدارم چشم به راه یدارم فندق یبود که من زن نگفته

 چند نفر بودند مگر   رفتندیاز افراد راه م یمیحجم عظ ییگو شودیبرابر م نیپا چند یصدا

   کندیعقب نگاه م به

 آمده بودند ؟ مگر عباس چند آشنا داشت ؟   تیتسل یهمه برا نیا

   زندیم یپوزخند تیاو در آن وضع دنیبا د یمرد

 از او   یاز آشوب داشت نه آشوب دل خوش یدل خوشبود نه او  مانیسل شناختشیم



 شکاف

 
128 

 

 

 یتو نورایآشوب خانوم حالتون چطوه ؟ از ا نجاستیا یک دینیبه به بب _: کنندیمرد همه را متوجه خود م یصدا

   میکرد داتونیپ نیزم یتو میگشتیآسمون دنبالتون م

 

   کددیم یشالش باز یها شهیفندق در بغلش بود و با ر کندینگاه م فقط

 

   خونهیدختره طرف رو کشته اومده  باال سر قبرش داره روضه م دینیناس بب هایا یا _: مانیسل

 

 کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته کشته   کشته

 ؟ کدام را؟  یکشته بود ؟ چه کس رفتیم نییو باال و پا خوردیدر ذهنش زنگ م مدام

 

 ...کشته؟؟ ی.ی.ی.ی....حرفتون.....نشدم....کمن......متوج...جه _:آشوب

 

رو  اش زهیهم انگ یرو داشت تشیبهتر از تو هم موقع ینکن ک اهیهه برو بابا من خودم ذغال سنگم منو س _: مانیسل

 !!! 

 

ه کودکان یایدر دن شیپاها انیبهتر بود م داردیاما فندق را برنم پردیرا وحشت زده از جا م انیجر فهمدیتازه م آشوب

 اش غرق شود  

 

 پدر بچه ام بود   دیفهمی؟؟؟؟؟ عباس شوهر من بود م دیگیم دیدار یچ _: آشوب
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 پدر بچه ام   یکنیخودتم اعتراف م یدار نیآها بب _: مانیسل

 

 کار رو کرده   نیالبد بخاطر انتقام ا _: زندیجمع داد م انیاز م یگرید مرد

 

 ؟؟؟ انتقام ؟ _: آشوب

 

 تر   نیبود عملش سنگ نیسنگ شیحرف ها برا نیا

 

 من نکشتمش.....بخدا من نکشتم ........  _: آشوب

 

 خراب   _: دهدیادامه م یلب ری......... ز یقسم نخور دختره  یخدارو الک _آقا: اکبر

 

 من نکشتمش   _را نداشت : گریطاقت درد د کندیتمام توانش را جمع م آشوب

 

 کشته ؟  یپس ک _: کندیبه او نگاه م ینیب زیبا ر شودیم کیبا آرامش به او نزد مانیسل

 

   کندیلب زمزمه م ریز یآرام دانمینم تنها

   زندیو کج و کوله اش بر اهیس یبکوبد در دهانش که دندانها یجور خواستیدلش م رودیباال م مانیسل ی قهقهه
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 شد جواب   دونممینم _: مانیسل

 

 چه کند   دانستینم ردیگیاش م هیگر

 اش آمده بود   یآمده بودند منج دشیام ی کهیبار دیآ یم یگرید یپا یصدا

 رسدیخان پشت او م کشدیو او را به آغوش م رساندیزودتر خود را به آشوب م بانو

 

 دنبالش   نیگرگ افتاد نیچتونه ؟ ع _: خان

 

دختره  نیا میستین ایمورد رو اصال کوتاه ب نیا یچشم ول میگفت نیشما گفت یهر چ شهیخان ما هم نیبب _: مانیسل

 کارش برسه   یبه سزا دیبا

 

 کدوم کار ؟؟؟  _: غردیبا خشم م بانو

 

   ستهیپاش وا دیآدم کشته با _: مانیسل

 

 مادرش   ی هیاز گر کردیم هیبه نفس نفس افتاده بود فندق هم گر هیآشوب از شدت گر شودیبانو گرد م یها چشم

   ردیگیو از آنها فاصله م داردیبرم عاًیاو را سر نبیز
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 حال و روزش رو ؟؟؟   دینیبی؟ نم دیگیم یچ دیدار دیفهمیم چیه _: خان

 

   گهیدروغ م یمن نکشتم ول یعنی لمشهیآقا ف لمشهیف _: اکبر

 

 هان ؟؟؟؟ از کجا ؟؟؟   دیزنیمطمئن حرف م نقدریاز کجا ا _: بانو

 

 روشنه عباس بهش ....داستان کامالً  _: اکبر

بوده  یا گهید زیچ انیازدواج کرده نگو جر یبخاطر گند کار کردنیکرد درست ازدواج کردند درست همه فکر م 

 کنار اومد ؟   هیراحت با قض نقدریچرا ا دیاصال گفت

 

   رهیانتقام بگ خواستیانتقام خانوم بخاطر انتقام....م بخاطر

   دیمدرک حرف بزن یب دیتونیشما نم ستین یمدرک چیه یول _: خان

 

 مثالً یعنیبوده که  ختهینبوده ؟ خوب آشپزخونه بهم ر یبوده آقا ؟ مگه خوردن قارچ سم یعلت مرگ چ _: مانیسل

 خانومم از صبح رفته عمارت خودش رو زده به اون راه   نیعباس خودش پخته خورده ا

 

 وگرنه با اون کشته بود   مینداد رهیو بگبا چاقو بکشه  اومد چاق خواستهیتازه م _: اکبر

 

 کشته شه   دیبا _: زندیبلند داد م مانیسل
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   رهیبم دیبا رهیبم دیبا خوانندیصدا م کیبا هم  همه

 از تعجب هنوز منگ بود   زیکه قلبش درد گرفته بود و بانو ن خان

 از چه قرار است  انیجر ردیگیم رسدیاز راه م عماد

 کند   یرا خال شیتا تمام دق و دل یبود و دنبال فرصت نیمرگ عباس غمگ از

 

 نه   _: عماد

 

   شوندیاو همه ساکت م یصدا با

 

 و خالص ؟!!  مشیبکش دفعهی؟؟؟  هیادیز زیقاتل چ هی یبه نظرتون مرگ برا _: عماد

 

  م؟؟یکن کاریتو بگو چ _: مانیسل

 

 دارم   یفکر بهتر هیمن  _: عماد

 

بدن آشوب نفوذ  ینفرت نگاهش در تک تک سلول ها کندینگاه م کردینگاهش م یاندک دیبه آشوب که با ام نافذ

   کندیم
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  میبفرست گهیده د هیو مادرو  مینگه دار نجایبچه رو ا میتونیم میبهتره مادر و بچه رو از هم جدا کن _: عماد

 

  انگار  رودیافتد از هوش م یم نیو زم رودیم جیآشوب گ سر

 نداشت   یرمق گریاما او د دندیرسیها از هر گوشه و کنار به گوش م زمزمه

 رفتیم یاهیچشمانش س رفتیم جیو سرش گ شدیهر لحظه کرخت تر م بدنش

 

 *** 

  

   ندیبیخود را در اتاق سابقش م کندیکه باز م چشم

 عماد خان او را به عمارت آورده بود و مراقبش بود   یبر مخالفت ها عالوه

 تنش را   یپاره  کردیم دایپ دیبا شودیاز جا بلند م ندیبیاز او نم یاثر یوقت گرددیهراس دنبال فندق م با

 بود   یگریهمه بودند اما هدف او کس د شوندیم ییرایوارد پذ رودیم رونیاتاق ب از

   زندیکنار مبل زانو م شیپا یجلو

 بود   دهیبربود و هق هق امانش را  یچشمانش جار یاز گوشه ها اشک

 

 حرف ها بود   نیاو را بلند کند اما او لجبازتر از ا کندیم یو سع رودیبه سمت آشوب م بانو

 نبود بحث سر فندقکش بود   یشوخ
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 کنمیمن همون کار رو م نیشما بخوا یآقا عماد تورو خدا غلط کردم هر چ _:زندیکت عماد را چنگ م یدست لبه  با

   نیریتورو خدا بچه ام رو از من نگ

   کنمیالتماستون م رمیمیبدون اون م من

 

   شهینم _: خان

 

 با او بکند   یکار نی.....امکان نداشت خان همچ کندیتعجب به خان نگاه م با

 

 خان ......  _: زندیناباورانه لب م هیبا همان گر آشوب

 

 از دست او ساخته نبود   یکار گریاما د کردیم هیزد که زار زار گراندا یبه آشوب م ینگاه شودیاز جا بلند م خان

 

 عماد خودت حواست باشه   گهید یروستا هیبه مش ممد سپردم ببرتش  _: خان

 

   دهدیتکان م یتنها سر عماد

 تنها آشوب بود که حالش خوب نبود حالش بد تر از بد بود   انیم نیا

   کندیبه او نگاه م یو با نگران رودیعقب م یبانو قدم شودیبلند م شیو از جا کندیتوانش را جمع م تمام
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 دیبچه رو از من جدا کن نیا دی....شما حق ندار رمیبا بچه ام م ی...ول رمیبرم ؟؟ باشه م دیگیم _: دیگویبلند م آشوب

   دی...من مادرشم....شما حق ندار

 

 انگار  بود  ختهیکلماتش تمرکز کند بد به هم ر یرو توانستینم

   شودیم دهیپشت کش از

اما عماد او را محکم به  کندیالتماس م زندیچنگ م کندیمقاومت م دیکشیبود دستش را گرفته بود و به زور م عماد

   کشاندیم یدر خروج

 فندق   یفندق ب گرید ندیمحال بود فندقش را بب گریاز در که خارج شود د دانستیم

 مردم ده بودند   شتریگفت ب توانیرهسپار کردنش بودند م یبرا همه

 مزاحم بود ؟  نقدریا

   نشاندیم نیو با حرکات خشن و محکمش او را در ماش ردیگیاو را محکم م عماد

 خدا بچه ام   یتورو خدا بچه ام ..ا کنگیالتماستون م _مقابله نداشت : یبرا یاز تقال افتاده بود توان گرید

 ردیگیاش م ینیب یرو یو دستمال کشدیم یهوف عماد

 

   رودیو از هوش م شودیحال م یکم کم ب آشوب

   کندیجا خشک م شیلبها یاز آشوب اما لبخند رو ردیگینفرت رو م با

برده بود و در  نیکرده بود اعتماد خان را نسبت به آشولب از ب رونیدو نشان زده بود آشوب را از ده ب ریت کی با

 برادرش را   یادگاریعباس را  یادگاریها فندق را نگه داشته بود  نیا یمقابل همه 

 بود   یکاف شیبرا شدیاو آب م یکه آشوب از دور نیهم
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 گذارندیکه آماده کرده بودند م یاو را داخل خانه ا عاًیمش ممد و عماد سر رسندیها به مقصد م قهیاز گذشت دق بعد

   گردندیو باز م

 

 (   اریندازد ) احمد ا یده م یبه تابلو ینگاه

   کشدیم یقیو با لذت نفس عم شودیم ادهیپ نیاز ماش عاًیسر رسدیبه ده م یوقت

 دوباره بود   یزندگ شیبرا دیکشیکه آشوب نفس نم ییدر هوا دنیکش نفس

   کندیقبرستان راهش را به آنجا کج م دنیاش را از تن به در کند اما با د یبه عمارت برود و خستگ خواستیم

   خواستیدرد و دل با عباس را م یکم دلش

   خواندیم یو فاتحه ا زندیسنگش ضربه م یچند بار آرام رو ندینشیقبرش م کنار

   ستیبخشش ن یانتقامه تو یکه تو یلذت یدونینم هیهوا عال نجایداداش؟؟ اونجا هوا چطوره ؟؟ ا یخوب _: عماد

 دور   یجا هیمن بردمش ، بردمش  یعنیرفت  نجایاون از ا امروز

 و نه سنگ مزار تورو   نهیکه نه فندق رو بب دمیوقت اجازه نم چیه

 

بانو  گردونهیهم رو برم یگاه زنهیحرف م یتر شده بانو هم که سردرگمه نگاه ریخان چند سال پ  _: کشدیم یآه

 کرد   هیگر یلیخ بردمیرو م کهیاون زن یوقت

 

که حس  نیهم ستیبرامم مهم ن زدیحرف م یاز چ دونمینم کنمیاشتباه رو دوباره تکرار نم هیمن  گفتیم همش

   هیمن کاف یبرا یآرامش یتو تو کنمیم

   شودیو از جا بلند م کشدیسنگ م یغبار ها یرو یدست گرید بار

   شودیعمارت م یروانه  دادیرا هل م یو همانطور که سنگ بردیفرو م بشیدر ج مهیرا تا ن دستانش
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   شودیاندازد و وارد اتاق م یباال م یبود شانه ا ختهیاتفاق همه را به هم ر نینبود ا یاز کس یاثر

   دادیو فندق را تکان تکان م رفتیوسط اتاق رژه م نبیز

تخت  یرو یخاک یو با همان لباس ها دهدیعماد جوابش را م دهدیم یفیو سالم ضع کندیبه او م یورودش نگاه با

   رودیم رجهیش

 شده بود   یعاص نبیو ز کردیم یقرار یب فندق

 

 بده به من   نجایا ارشیب _: عماد

 

   کندیو به عماد نگاه م شودیفندق ساکت م دهدیفندق را به عماد م نبیز

   زشیر یپر بود و هر لحظه آماده  چشمانش

 یرو یا و بوسه فشاردیعماد با محبت او را به خود م گذاردیعماد م ی نهیس یو سرش را رو ندیچ یرا برم شیها لب

 زندیم شیموها

   

 ؟؟   یبچه دوست دار _: شودیم لیو به سمتش متما ندینشیکنارش م نبیز

 

   دهدیباز به نوازشش ادامه م دیگوینم یزیو چ کشدیدست از نوازش آرام بخشش م عماد

 هم فکر کند   خواستیموضوع فکر نکرده بود دلش نم نیبه حال به ا تا

 گفت و گو را انتخاب نکرده بود یبرا یوقت خوب نبیبود ز یشاک ایدن یهمه  از

** 
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 افتاد متوجه شوند   یتا اگر اتفاق بنددیرا نم در

 

 س....سالم  _:شودیم کیآرام به دخترک نزد مرجان

 

 کتریو نزد دهدیمرجان آب دهانش را قورت م کردیروح به مرجان نگاه م یاما همچون روح نشسته بود و ب دخترک

   رودیم

 حال نشسته بود   یاما ب بایز یبلند و صورت اریبس یبا موها یدختر ندیبب توانستیبهتر م حاال

 

 ؟؟؟  نمیکنارت بش تونمیم _:مرجان

 

 ؟   یکنینم تمیاذ _: دیگویبا ترس م دخترک

 

   کردندیم دادیرا ب یرنگش مهربان یچشمان درشت و عسل زندیصورتش م یبه پهنا یلبخند مرجان

 

 خوشگل خانوم ؟   هیاسمت چ _: ردیگیآرام جا م کنارش

 

 ببرد   ادیاز  یهمه اتفاقات چند روز را لحظه ا کندیم یسع زندیرا آرام از صورتش کنار م شیموها دخترک

 پنهان کند   توانستیرا که نم شیغم صدا اما

 ؟  هیاسمم آشوبه اسم تو چ _: دخترک
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 ؟؟  یکنیم کاریچ نجایحاال ا ینم مرجانم خانومم _: فشاردیبا محبت او را به خود م مرجان

 

   امیب خواستمیمن نم نجایمنو به زور آوردن ا دونمینم _: کشدیاش را باال م ینیب آشوب

 

   غلتدیچشمانش م یاز گوشه ها اشک

 

 منو....به من نگاه کن   نیبب _:ردیگیهراسان صورتش را مقابل صورت آشوب م مرجان

 

   دندیلرزیدستانش هم م شیعالوه بر لبها دیلرزیم شیو لبها زدیچشمانش دو دو م کندیبه او نگاه م آشوب

 

 برات افتاده؟؟؟  یچه اتفاق یبد حیبرام توض شهیم _: مرجان

 

 یکن به من مشکلت رو بگ یکمکت کنم خوب ؟ سع خوامیمن م _: دهدیتند ادامه م ندیبیآشوب را که م نگاه

   میبا هم حلشون کن میتونیم ینطوریا

 

 آشوب   یزجه  یبلند شدن صدا یبود برا یکاف نیهم

 خود دارد   یدل مرجان که جا کردیاش سنگ را آب م هیگر



 شکاف

 
140 

 

 یو از کار یلعنت یافتاده بود از فندق از عباس از آن قارچ ها شیکه برا یاز تولد از تمام اتفاقات کندیاول شروع م از

 که عماد با او کرد  

 ندق ف دنیبه آغوش کش یحدش برا یب ینرفتنش از خانه و دلتنگ رونیاز ب نجایش شدنش تا آوردنش به اهو یب از

 بود   یخوب یشنونده  پرسدینم یسوال دهدیگوش م مرجان

   شودیسبک م شودیکه تموم م شیحرفها

 کند   هیکه به او تک خواستیم یانباشته شده بر سر دلش دلش همدم یشده بود از حرفها خسته

 ر بدت یکیاز  یکیافتاد  یم شیکه هر روز برا یکند خسته بود از اتفاقات هیباشد که به او تک یکس خواستیم

 بودند   دهیتا صبح با هم نقشه کش شب

   شانیآنها دنبال راه حل بودند و او در کنکاش چهره ها دیترسیجمع نم از

   یو غرق بودن در افکار مرتض یمهد تیمرجان جد یها اخم

  

*** 

 

 ؟؟  یآماده ا _: مرجان

 

   یگریمطمئن بود مطمئن تر از هر زمان د فرستدیم رونیرا ب نفسش

 

 دنبالت   امیمنتظرم باش دارم م یمامان _: کندیدلش آرام زمزمه م در
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ا بودند ت یمدت دنبال راه نیبار فندق را در آغوش گرفته بود گذشته بود در تمام ا نیآخر یکه برا یماه از وقت کی

 بود   شانیفندق را برگردانند و امروز وقت عمل به نقشه ها

 

 عاًیسر یدیآشوب حواست باشه د ادیب رونیتا بچه ب میدیم کیدر عمارت انقدر کش ینقشه اول جلو _:مرجان

   یدینشونمون م

 تو ام که حواست هست ؟   یمهد

 

   یتخت خواب آبج التیخ _: یمهد

 

 بره   شیخوب پ یهمه چ دوارمیام _: دیگویآرام م مرجان

 

   فرستدیم رونیب یو آن را طوالن کشدیم یقینفس عم بعد

 بود اما حس رخوت نداشت   دهیشب گذشته نخواب نکهیآشوب عرق کرده بود استرس داشت و با ا یدستها کف

   رفتیکنار نم شیلبها یلبخند از رو یطرف از

 بپرد   نییکه فندق بود باال و پا ییکه بود تا جا ییاز جا خواستیداشت دلش م ذوق

 حرف بزند ؟ اصالً حالش خوب بود؟  توانستی؟ م گریبود اکنون هشت ماهه شده بود د یاو منبع انرژ یبرا فندق

 داشت   یکه حرف نداشت اما به عملکرد آنان بستگ ینقشه ا زنندیتمام طول راه تنها از نقشه حرف م در

   کندیشده بود نگاه م یآشوب متعجب به ده که سر تا پا مشک دشونیده که م وارد

 بودند ؟   دهیپوش اهیافتاده بود که همه س یاتفاق چه



 شکاف

 
142 

 

   کندیکه بود نگاه م ییتابلو به

 ها را در آن نصب کنند   هیدستور داده بود که اعالم خان

  (یی)عباس موال زندیم یبخند بغض آلودل ینو با خواندن اول یگریکهنه بود و د یکیکنار هم بودند  هیاعالم دو

 ( انیخان محمود موری)حاج ت سنجدیرا م یدوم

 شت  ندا یماریامکان نداشت خان که سالم بود ب نینه ا گرددیتابلو م یاما نگاه آشوب حوال گذرندیم هیکنار اعالم از

   کندیاشک چشمانش را تر م بردیو تار نفسش م رهیعمارت ت دنید با

 نکرده بود   یبار با آشوب خداحافظ نیآخر یبرا ی؟ او حت یآسان نیبود ؟ به هم رفته

   چکدیاشکش م یقطره  نیمرجان اول یتکان ها با

 

 ؟ آشوب حالت خوبه ؟   شدیچ _: مرجان

 

 مر.....جان_: آشوب

 

 جان مرجان  _: کشدیسرش را در آغوشش م مرجان

 

 مر...جان .....خا....ن...مرده  _: آشوب

 

 مرجان اما هنوز ناباور مانده بود مگر ممکن بود؟   زندیاش زار م دهیبر دهیاز حرف بر بعد

 که او را از فرزندش جدا کرده بود   کردیم هیگر یمرد یداشت برا آشوب
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 ان بچه اتو گرفته ؟؟  یاما ...مگه تو نگفت _:مرجان

 

 نگف...ت یزین..ه...اون نگرفت...اونو فق...ط...چ_: آشوب

 

 داره هر دو تاش به ضرر تو بود   یچه فرق _: مرجان

 

 مرجان.....  _:آشوب

 

فندقت رو  یخواینم ادیآروم باش به جاش اآلن فندقت م سسسسسیه _: دهدیاو را محکمتر به خود فشار م مرجان

 ؟   ینیبب

 

   کندیرا فراموش م زیفندق همه چ دنید با

 

 اوناهاش ....اوناهاش فندقمه   _: کندیم که فندق بود اشاره ییو به جا پردیجا م از

 

   رفتیم یدر آغوش داشت و داشت به سمت یکه بچه ا رسدیم یو به زن ردیگیردش را م مرجان

 

 دیاریو بچه رو ب دیکن هوششیخلوت ب یاگر رفت جا دیش ادهیتند پ یو مهد ینقشه عوض شد مرتض _: دیگویم تند
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 آرامش خود را حفظ کنند   کنندیم یسع همه

   اورندیتا بتوانند بچه را ب کردیو آشوب دعا دعا م روندیم یو مرتض یمهد

   دودیدوان دوان به سمت آنها م یکه مهد کشدینم یطول

بود  امدهیعماد دنبال عباس رفته بود و عباس ن شیپ یانگار پس فندقش کجا بود دفعه  زدیریدر دلش فرو م یزیچ

 هم همان اتفاق تکرار شود ؟  بار نینکند ا

 

 ؟  شدیچ _: آشوب

 

   شودیو از ده خارج م ردیگیو گازش را م میبر نجایاز ا دیزود با نیحرف نزن _: یمهد

 

 فندق کجاست   _: شودیم زیآورد صبرش لبر یطاقت نم آشوب

 

   کندیفقط به سرعت حرکت م دهدینم یجواب یمهد

 

فندق  گمی؟ م یدینشن _: دیگویم هیهمراه با گر یو با داد زندیم شیبه بازو یمشت محکم تیبا عصبان آشوب

 کجاست؟ 

 

   شودیکه به جلو پرتاب م کندیناگهان ترمز م یمهد
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 اندازد   یخود را به داخل م یو مرتض شودیبعد در باز م یا لحظه

 نبود انگار فندق هم همراهش بود   تنها

 و چشمانش را بسته بود   کردیم هیفندق گر کندیناباور به فندق نگاه م آشوب

 بکشد   یقینفس عم توانستیتازه م کندیو او را در آغوش خود پنهان م قاپدیو فندق را م زندیم یجست

 ماه بود که نداشتش   کیبودش  دهیماه بود که ند کی

   ایهنوز باور نکرده بود گو کردیبه مقصد فندق را بغل کرده بود و بدنش را بو م دنیرس تا

 کرده بود   شهیاما بخاطر آشوب صبر را پ ردیفندق را در آغوش بگ خواستیدلش م یلیخ انمرج

   شدیرفع نم یهم آغوش میساعت و ن کی نیبا ا یماه دور کی قطعا

 (  دیکند خوش آمد یاستی یاندازد )به روستا یم یورود یبه تابلو ینگاه کندیخانه را باز م در

 

   یکنیم دامونیپ یچطور نمیحاال بب _: دیگویو در دل م زندیبه عماد م یپوزخند

 

   کشدیم یو کنار کشدیرا م یو مرتض یتا سرما در وجود فندق رخنه نکند مرجان مهد رودیتند به خانه م آشوب

 

 ؟   دیبه من بدهکار حیتوض هی دیکنیفکر نم _: کندیبه آنها نگاه م یطلب کار با

 

   کندیبه مرجان نگاه م تیو با مظلوم دشویم زانیآو یمرتض یو لوچه  لب

 

 زود شمیخر نم _: مرجان
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چه ب ینجوریکه هم شهیبود گفت نم نیا ریبه جون داداش تقص _: ردیگیم یمهد یتند انگشت اتهامش را رو یمرتض

  میوسط ده گاز بد میرو بردار

 فکر نکرده بود  شیجا نیبه ا گفتیهم نم راهیب رودیبه فکر م یلحظه ا مرجان

 

 خوشمان آمد  یمهد نیآفر _آورد : یرا باال م سرش

 

  کندیباز به زهرا نگاه م یبا دهان یمرتض

که آشوب سرش را باال  گذاردیشانه اش م یدستش را رو رودیو به سمت آشوب م شودیتفاوت وارد حال م یب مرجان

 آورد  یم

 سرخ بود  ادیز ی هیاز گر چشمانش

 

 ؟! هیدختر خوب آخه چرا گر _: مرجان

 

 .... یمرجان _: آشوب

 

 ...... یجان مرجان _: مرجان

 

 مرجان ....خان ...اون پشت و پناه..م بود.... مثل بابام بود  _: زندیم یهق آشوب
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 تو بشم من بلند شو بلند شو دست و صورتت رو بشورم  یفدا یاله _: کندینگران نگاهش م مرجان

 

  کشدیمرجان فندق را که به خواب رفته بود به آغوش م شودیشوب از جا بلند مکمک مرجان آ با

 

 نازه؟  نقدریچرا ا نیخدا جونم ا یوا _: مرجان

 

  کندیتلخ نگاهش م یتنها با لبخند آشوب

 

  میمن جاها رو بندازم بخواب میبر ایب _: مرجان

 

  گذاردیگونه اش م یرو یو بوسه ا شودیمرجان خم م ردیگیو فندق را م دهدیتکان م یسر آشوب

 فندق  یبرا یکوچک یجا انشانیاندازد و م یبزرگ م یو دو جا داردیلحاف و تشت را بر م تند

 

 ؟  خوابندیمرجان پس پسرا کجا م  _: کندیزبانش را تر م آشوب

 

  ندازمیبهداشت م یجاشون رو تو _: مرجان

 

 نه  _: آشوب
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 بنداز  نجایجاشون رو ا _گرفته بود : شیخشک شده بود و صدد شیگلو

 

  کندیمتفکر نگاهش م مرجان

 

 ؟  میاونوقت ما کجا بخواب _: مرجان

 

 خوب  میخوابیاتاق م _: آشوب

 

  شهینفر به زور جا م هیاتاق  _: مرجان

 

  کشدیو نرم م ردیگیفندق را م یموها یتره ا رودیبه فکر فرو م یکم آشوب

 

 هم ندارن  یمشکل خوابنیحال م یتو انیپسرا م یاونطور میخوابیونه مآشپزخ یخوب ما تو _: آشوب

 

 که  شهینم _: مرجان

 

  خورنیسرما م ای؟ گناه دارن طفل شهیچرا نم _: آشوب
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  شدیم ضیسرما سخت مر نیداشت و با کوچکتر تینوزیس یمرتض کندیدو دل نگاهش م مرجان

 

  شمیمن کمتر معذب م ینطوریمرجان ا _: زندیخالص را م ریت آشوب

 

  بردیو آن را به آشپزخانه م داردیو تشک را برم کشدیم یپوف مرجان

تا آخر عمر هم به فندق نگاه  بوسدیفندق را م فیبار گونه نرم و لط نیهزارم یو برا شودیخم م زندیم یلبخند آشوب

  شدینم ریس کردیم

 

 پسرا الال  _: کندیحال و بهداشت را باز م انیدر م مرجان

 

 جامونو بنداز  _:یمرتض

 

 حال انداختم  یجاتونو تو _: مرجان

 

 ؟ دیخوابیحال؟ پس شما کجا م یتو _: پرسدیبا تعجب م یمهد

 

 داخل که وقت خوابه  دییایآشپزخونه زود ب یتو _: مرجان

 

  شوندیوارد حال م یو پشت سرش مهد یمرتض
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  گذاردیتشک م یروو فندق را  رودیم شانیبه سمت جاها آشوب

  شودیم زیخ میطرف ن کیبه  کشدیدراز م شیو در جا کندیچراغ را خاموش م مرجان

  ردیگیرا م گرشیمرجان هم دست د کردیدست فندق را گرفته بود و با انگشت شصتش آن را نوازش م آشوب

* 

 ...عماد شیساعت پ چند

  کشدیم شیموها انیم یدست کالفه

  نینکرده بودند انگار آب شده بود و رفته بود زم دایپ

از اند ؟ اما ب دهیند ایاند  دهید ایبود که آ دهیپرس یرفتا بود که آشوب را در آن رها کرده بود از تک تک اهال ییجا به

 بود  دهینرس یهم به جواب

  کردیم شیدایو پ گشتیاطراف را م یتک تک روستاها دیرا کرده بود با شیفکر همه جا آشوب

  کندیو در اتاق را باز م کشدیم یافکار پوف نیاز ا کالفه

 یشانیپ یاندازد و ساعدش را رو یتخت م یخودش را رو دهدیبه او نم یاما محل شودیم نبینگاه منتظر ز متوجه

  گذاردیاش م

 بود  نبیز کیحضور نزد ینشان دهنده  نیو ا شودیم نییباال و پا تخت

 را خورد کند  نبیتا خود را آرام کند و بلند نشود و قلم دست ز کندیم یسع ندینشیدستش م یرو نبیز دست

 

 عماد  _: رسدیبه گوشش م نبیآرام ز یصدا

 

 فقط خفه شو خوب؟ فقط خفه شو !  یتا اطالع ثانو نبیز _: کندیو با خشم نگاهش م داردیدستش را برم تند
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 دهنت خورد کنم پس خفه شو  یامکانش هست که بلند بشم و دندونات رو تو یاگه خفه نش چون

 

 و همه کس لج کرده بود  زیبا همه چ کندیبه پهلو اخم م دهیو دراز کش نهیو دست به س کندیپشتش را به او م بعد

 را بدزدند  فندق توانستندیجهت که نم یو ب خودیبود وگرنه ب دهیدادن فندق را کش یفرار ینقشه  نبیز حتماً

نقشه ها داشت اما تنها  شیکند برا رونیرا از فکرش ب نبیز کندیم یسع دهدیسرش را تند به چپ و راست تکون م 

 مهم بود فندق بود شیکه اآلن برا یزیچ

**** 

 

 گازه  ینره غذاش رو ادتی _: آشوب

 

 اسه من و خونهیداره خطبه م یساعته ه میاَه ن گهیبرو د _: کشدیم یاَه یعصب یمرتض

 

 ؟؟یشیم یخوب حاال چرا عصب _: آشوب

 

 تو ؟  ییکجا گهیآشوب بدو د _: شودیداد مرجان بلند م یصدا

 

 اومدم  _: آشوب

 

  گذاردیسرش م یو رو داردیو تشت را برم شودیخم م تند
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 تا به چشمه برسند  رودیکنار مرجان راه م آرام

 سر چشمه در حال شست و شو بودند  شیها و بچه ها کم و ب زن

 کارهاشان را کنند  بایتا بعد از فر مانندیمنتظر م بایوکنار فر دهندیم یو آشوب سالم مرجان

 و آشوب لباس ها را  شستیظروف را م مرجان

 را کرده باشد ایکار دن نیانگار که لذت بخش تر رفتیفندق دلش مالش م یهر بار شستن لباسها با

  ندیبیمرجان آنها را م یشگیکه رضا مزاحم هم روندیباال م یریاز سراز یخنده و شوخ با

  ردیگیکه مرجان با چندش رو م پوشاندیصورتش را م یبزرگ لبخند

 یخوب یبه به چه بچه ها _:رضا

 مشت با تمام قدا در دهانش بکوبد تا غلط اضافه نکند  کی خواستیدلش م ستدیا یم شیدر جا مرجان

 

  میبر ایب _: کشدیآشوب دستش را م اما

 

 سگ  یبود فندق را برده بود کنار النه  اطیدر ح یمرتض شوندیم اطیآشوب وارد ح همراه

  رودیو به سمت آنها م گذاردیم نیتند تشت را زم آشوب

 داشت  واناتیبه ح یخاص یکالً عالقه  دیکوبیرا به هم م شیو دستها دیخندیبا ذوق م فندق

 

 بده من بچه رو  _: آشوب

 

  گذاردیترانس م یو رو ردیگیالزم بود او را م شیکار برا نیاما ا کردیمقاومت م فندق
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  کندیو با اخم به رو به رو نگاه م کندیسمت سگ برود که با تشر او را ساکت م خواهدیو م شودیم بلند

  دکنینگاهش م نیریو مظلوم و ش آوردیکه فندق سرش را جلو م کشدینم یطول

  بوسدیبار محکم لپش را م نیو چند ردیگیتند فندق را م خنددیبلند م یبا صدا آشوب

  کندیروانه م یو آن را به سمت مرتض پوشاندیکوچکش را م یها ییدمپا

  شودیو مشغول بند زدن لباسها م دهدیرخت هل م یکیرا تا نزد تشت

 آورد  یکه ذهنش را مسغول کرده بود را به زبان م یآشوب سوال دیآ یبعد به کمکش م یکم مرجان

 مرجان  _:آشوب

 

  دیگویم یسرگرم هوم مرجان

 

 ؟  شهیمزاحمت م نقدریپسره چرا ا نیا گمیم _:آشوب

 

 جز مزاحمت نداره  یا گهیکار د کارهیاالف و ب دونمیچه م ؟یگیرضا ماهواره رو م _: مرجان

 

 ماهواره؟  _:پرسدیم جیاولش بود گ یجمله  ریهنوز درگ آشوب

 

 آره رضا ماهواره لقبشه من روش گذاشتم  _: کندیم یتک خنده ا مرجان

 

 کار ماهواره است ؟  یتو _: آشوب
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 بزرگه  لینه بخاطر گوشهاش مثل گوش ف _: کشدیدست از کار م مرجان

 

 افتد  یبه خنده م آشوب

 و مرجان کنارش  ندینشیترانس م ینمانده بود در کنار ورود یلباس

 کندیمکث م یقبرستان کم دنیاندازد با د یم اطیبه دور تا دور ح ینگاه

 

 شبها بخوابم؟  دمیترسیکه اومده بودم م ییروزا نیاول یدونستیمرجان م _:آشوب

 

  یدیترسیم ینه بابا ...حاا از چ _: دیگویرا تعجب م مرجان

 

 گهید سهتریبعد کمتر از ده متر اونور تر قبر باشه آدم م یدیواباز قبرستون خونه کنار قبرستون فکر کن خ _: آشوب

 د؟یدیترسیشما نم

 

تنها بودم  یبار نصف شب وقت هیبزرگ شدم نترس بار اومدم تازه شم من  ینطوریا ینه چون از بچه گ _: مرجان

  دمیترسناک د لمینشستم ف

 

 افتد  یکه آشوب به خنده م دیگویبا افتخار م یجور

 کندینگاه م یفندق و مرتض یو به باز کندینثارش م یکوفت مرجان
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  کردیسگ شان نگاه م یبا اخم به فور یمرتض

 داخل  میپاشو بر _: کشدیم یقینفس عم شودیاز جا بلند م مرجات

 

  شودیم اطیوارد ح یمهر شودیکه آشوب از جا بلند م نیهم

 و مضطرب شانیپر یهم با چهره ا آن

  شودیدر وجود مرجان و آشوب پر م اضطراب

  کندیپسرش که در آغوشش بود اشاره م یبه عل یمهر

 

 از حال رفت هوی شدیچ دونمینم _:یمهر

 

 اش کنم  نهیمعا دیداخل با ارشیب _: مرجان

 

  شودیم نهیو مرجان مشغول معا گذاردیآن م یرا رو یو عل رودیبه سمت تخت م یمهر شوندیوارد بهداشت م تند

  کشدیم یقیو بعد از اتمام کارش نفس عم دادیتمام مدت مرجان با دقت به کارش ادامه م در

  ردیگیجا م یصندل یآشوب کنار مرجان رو ،یو عل یکردن مهر یاز راه بعد

 ها بود  کیسرام یعاشق سرد گذاردیخنک م یکیکف سرام یرا رو شیپاها

 بغل مرجان  پردیم فندق

  شودیم ییرایو وارد پذ شودیبا خنده بلند م مرجان
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 آشوب  گمیم _: مرجان

 

 هوم.... _: آشوب

 

  ؟یبهورز بش یریچرا نم _:مرجان

 

 بچه... نیبهورز بشم ؟ آخه با ا _اندازد : یرا باال م شیابروها آشوب

 

 راحته که  یلیخ _: مرجان

 

دو  قیتحق انیبعد م کنندیم تو سنجش ازت سوال یکنیاولش که ثبت نام م _: دهدیادامه م ندینشیکه م همانطور

  یشیم یبعدشم که استخدام رسم یکنیکار م یشیسال آزما شیش یقبول شد ینیبیسال آموزش م

 

 چته؟  یهو _: دیآ یاز جانب آشوب به خودش م یپس  گردن با

 

  یعقلت چرا نخبه نشد نیمن موندم تو با ا _: آشوب

  کندیو فندق را جا به جا م رودیم یچشم غره ا مرجان
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  کشهیکم کمش ده سال م یگیکه تو م ینیآخه ا _: آشوب

 

 خوب بکشه  _: مرجان

 

کند اما اآلن نه ترس از عماد جرئت  نیاش را تام ندهیکار آ نیبا ا توانستیم گفتیهم نم راهیب رودیبه فکر م آشوب

  فتدیب ابیآب ها از آس گذاشتیم دیبا گرفتیرا از او م یهر حرکت

 

 ؟  یدیرو ند یضآشوب مرت _: مرجان

 

  دمشیند گهیاومد فندق را داد بهم بعدش د یاومدن ینه مهر _: شودیاز فکر خارج م آشوب

 

 آها  _: مرجان

*** 

 

☺: 

 نبود  یاز مرتض یبود و هنوز خبر میو ن ازدهی ساعت

  کردندینگاه م رونیبودند و نگران در بهداشت نشسته بودند و از پنجره به ب دهیآشوب و نه مرجان نخواب نه

  شوندیشکه م رساندیخودش را به در م یکه به سخت یمرتض کلیه دنید با

  روندیم رونیو از در ب ندیآ یبه خودشان م تند
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  کندینگاه م یبه مرتض یو با نگران کندیدر را باز م رساندیم یتند خودش را به مرتض مرجان

 ع شده بود دستش را به شکمش گرفته بود و صورتش از درد جم یمرتض

 

 سرت اومده؟  یی....چه بالیمرتض _:کندیناباور زمزمه م مرجان

 

 تحمل کند  گرید توانستینم دهدیم هیبه در تک یمرتض

 

 داخل  مشیببر دیبا ستیحالش خوب ن _:آشوب

 

  ییرایآشوب بدو تخت رو ببر پذ _: دهدیم هیو او را به خود تک ردیگیرا م یدست مرتض مرجان

 

و او را به سمت  کشدیرا م یمرجان مرتض بردیم ییرایو به پذ کشدیتند تخت را م شودیحلو تر از آنها وارد م آشوب

  بردیتخت م

  کشدیتخت دراز م یرو یمرتض

  شودیصورتش جمع م قیعم یزخم ها دنیبا د زندیو آن را کنار م کندیرا باز م زشیبل یتند دکمه ها مرجان

  گرددیبرم ازیو بعد با لوازم مورد ن شودیخارج م ییرایآشوب تند از پذ دیبگو یزیمرجان چ نکهیاز ا قبل

  کندیدور زخم را پاک م شودیزدن م هیو مشغول بخ داردیرا برم یو سوزن پزشک هینخ بخ تند

  کشدینفس سر م کیو آن را  ردیگیکه تند م دهدیم یآب قند را به مرتض آشوب
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 بالرو سرت آورده؟  نیا یک _: پرسدیطاقت م یب مرجان

 

 ........_:یمرتض

 

 سراغ رضا ماهواره؟مگه نگفتم ارزشش رو نداره  یرفته بود _:مرجان

 

 باهاش حرف حساب بزنم  خواستمیم _:یمرتض

 

خط  سرم ختنینامرد با دوستاش ر _: کندیفوت م رونینفسش را ب ردیگیدرد م شیکه زخم ها کشدیم یقیعم نفس

 کردند  میخط

 

 خود را آرام کند کندیم یو سع کشدیم یقینفس عم مرجان

 

  ادیوقته منم خوابم م ریبرو بخواب د _:یمرتض

 

  کشدیدراز م شیو در جا رودیو به سمت رخت خوابش م شودیبلند م شیمرجان از جا کشدیم یا ازهیخم

*** 

 ظروف نهار بود  یدر آشپزخانه مشغول شست و شو آشوب

 بود تا عفونت نکند  یزخم مرتض یدر حال بررس مرجان
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 نداختیرا به خنده م یاش مرتض یدا یو دا رفتیباال م یهم از کت و کول مرتض فندق

 

 هیخدارو شکر که عفونت نکرده فقط  _: کشدیاش م یشانیبه پ یاندازد و دست یم نییرا پا یمرتض راهنیپ مرجان

  یاستراحت کن دیچند روز با

 

 مگه من بچ.... ستین یازیخوبم بابا ن _:یمرتض

 

 دیگویم یو چشم ردیگیحرفش را نم یادامه  رودیکه م یچشم غره ا با

 

 حالش چطوره خانوم دکتر؟  _اندازد : یم یآشوب نگاه کوتاه ستدیا یو کنار آشوب م شودیوارد آشپزخانه م مرجان

 

  ستین یمهم زهیچ _:مرجان

 

  ؟یمحکم کن مویروسر یگره  شهیمرجان م _آورد : یجلوتر م یسرش را کم آشوب

 

  کندیرا سفت م یو روسر کشدیو م ردیگیرا م یروسر یدو گوشه  مرجان

اندازد که سخت  یبه مرجان م یا انهیکه در سرش بود نگاه موذ یآشوب با فکر وانیمانده بود در حد دو ل یکم ظرف

 در فکر بود 

  زدیریمرجان م یحرکت آب را رو هیبا  رددایآب در مشت کوچکش نگه م یکم کشدیها را آب م وانیل تند
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  پردیم رونیمرجان به خود بجنبد از آشپزخانه ب تا

 

د ش ینطوریخبر خوب بهت بدم حاال که ا هی خواستمیم _: زندیم رونیو تند از آشپزخانه ب شودیمرجان بلند م غیج

  گمینم

 

 اندازد  یبه او م یو با شک نگاه کندیم زیچشمانش را ر آشوب

 

 !یگیدروغ م _:آشوب

 

  هیکامالً جد رمینخ_:شودیم نهیدست به س مرجان

 

  ادیقراره ب یمهد _: دیگویتند م یمرتض دیبگو یزیآشوب چ تا

 

 .... خوامینم _: کوبدیم نیرا زم شیتند پاها مرجان

 

 ؟  یکوبیاسب پا م نیچه خبرته ع _:یمرتض

 

  گرداندیقهر رو برم با

  رسه؟یم یچه خوب ک _: آشوب
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 برسه  دیاآلن که تازه سه شده هفت هشت با _اندازد : یاش م یبه ساعت مچ ینگاه یمرتض

 

 آها  _: آشوب

 

  رهیگینکن دل درد م _: زندیکه آشوب تشر م رودیم سهیفندق از خنده ر دهدیو قلقلکش م ردیگیفندق را م یمرتض

 

  ادیخودشم خوشش م نینترس بب _: ردیگیاز صورت فندق م یگاز محکم یمرتض

 

 بچه ام عادت کرده  ادیخوشش نم _: کندیجدا م یفندق را از مرتض آشوب

*** 

 یاست ول کیزنگ زده بود و گفته بود که نزد شیساعت پ کینشده بود  یاز مهد یبود و هنوز خبر مینه و ن ساعت

 بود  امدهیهنوز ن

 یو دستش را رو دیگویم یو آخ کوتاه ردیگیکه دردش م پردیاز جا م یمرتض خوردیکه به در م ییضربه ها یصدا با

  گذاردیزخم م

 

  رمیمن م _: مرجان

 

  ندازمیمنم سفره رو م _:آشوب
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همراهش را تا  گریاز پشت در معلوم بود اما دو مرد د یمهد یچهره  رودیو به سمت در م شودیم اطیوارد ح مرجان

 بود  دهیکنون ند

 بود  ستادهیا نیداده بود و پشت سرشان ماش هیتک یگریو مرد د یبه مهد یوسط مرد

 

 سالم  _: کندیدر را باز م تند

 

 رو صدا کن پاش سوخته  یبرو مرتض _: دهدیم یلب ریسالم ز یمهد

 

  امیمنم اآلن م یصندل یرو نهیبش دیکمکش کن نشیببر _:مرجان

 

  ادیرو صدا کن اون ب یمرتض _:یمهد

 

 کنم  شیخودم بررس دیبا ادیب تونهینم _:مرجان

 

  کشدیم ینفس راحت شودیمرد که از دوش آنها برداشته م ینیسنگ

 

 پاش سوخته  _: کندیچپ مرد اشاره م یکه همراهشان بود به پا گرید مرد
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  زندیو آن را به باال تا م بردیم یچیو شلوار مرد را تا زانو با ق داردیرا برم یچیق مرجان

 

پماد رو به  نیاون بانداژ رو از قفسه باال بده به من و ا یمهد کنمیم زیمن پاش رو تم قهیعم شیسوختگ _: مرجان

 پاش بمال

 

اد بشه پم زیبار باز بشه تم کیحداقل  ایدو بار  یروز دیپاش با _به همراهش: کندیرو م کندیمرد را پانسمال م یپا

مرتب  از پماد به صورت کامل و دیفقط با ستیان نبه پانسم یازین گهیهفته د هیبزنه و پانسمال بشه بعد از  یسوختگ

 عفونت نکنه  دیمراقب باش دیاستفاده کن

 

 باشه حواسم بهشون هست  _: مرد

 

  دیآ یبردارد که فندق دنبالش م یتا ترش شودیوارد ترانس م آشوب

 یم رونیب فشیرد یکه دندان ها خنددیم ندیبیفندق که هوا را پس م کندیو طلبکار نگاهش م زندیبه کمر م دست

  دیآ

  زندیم یکه نق کوتاه ردیگیاز لپش م یگاز آشوب

 

  امیبرو داخل مامان منم اآلن م _: آشوب

 

  رودیم ییرایتند به پذ فندق



 شکاف

 
165 

 

ته رف ادشیکم نباشد پارچ آب  یزیاندازد تا چ یبه سفره م ینگاه رودیو به داخل م داردیرا برم یاز ترش یکم آشوب

 بود 

  ردیگیآن م ریو پارچ را ز کندیآب را باز م ریو ش داردیبرم یپارچ نتیکاب از

  شودیفندق بلند م ی هیو گر غیج یکند که صدا یتا در پارخ خال داردیرا برم خی یخیجا از

  رودیم رونیو تند از آشپزخانه ب کندیپرت م ییرا به ظرف شو خی قالب

و به سمتش پرواز  دیگویم یبلند یخدا ایکه در آن کباب درست کرده بودند  ییجا یکیفندق آن هم نزد دنید با

  کندیم

 بود  یچشمانش جار یاز گوشه  دیانگشتش را گرفته بود و مروار فندق

 تا به زخمش نگاه کند  ردیگیو دستش را م کندیرا بغل م فندق

 

 زیماما....اوف......ج _:فندق

 

  یکرد کاریخودت رو چ نیمامان فدات بشه بب _: آشوب

 

 انگشت اشاره اش سرخ شده و ورم کرده بود  نوک

 

  نمیدستش رو بب ارشیآشوب ب _: زندیم شیبود صدا ستادهیکه در آستانه ا مرجان

 

 آب  ریز ریانگشتش رو بگ ستین یزیچ _: کندیبه انگشتش م یاجمال یو مرجان نگاه بردیرا م فندق
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  کندیباز مرا  ییو آب روشو دهدیتکان م یسر

  کردینم هیگر گریآرام شده بود و د فندق

 شودیحبس م نهینفسش در س شنودیکه م ییصدا با

 

 آشوب ؟؟!! _..:

 

  بردینفسش م شیها یعامل بدبخت دنیبا د گرداندیترس سرش را به سمت صدا برم با

 

 عما....د؟؟؟ _:آشوب

 

 آورد  یفندق و آشوب به گردش در م انینگاهش را م عماد

 ؟  کردندیچه م نجاینبود آشوب و فندق ا یکردن باور

 سر در آورده بودند ؟ بعد از پنج ماه ؟  نجایاز ا چطور

 کندیم یدست شیکه آشوب پ دیبگو یزیچ خواهدیم مرجان

 

  ؟یتنهامون بزار کمی شهیمرجان م _:آشوب

 

 ببرد  نیرا به داخل ماش عقوبیتا  کندیاشاره م دیهم به جمش عماد

  زندیم شیکه آشوب باز صدا رودیسمت در م دیا تردب مرجان
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 فندق را ببر  ایب _: داردیکه آشوب چند قدم سمتش برم ستدیا یم جیگ

 

 به اون  یدخترم رو بد یتو حق ندار _: رساندیتند با چند گام بلند خودش را به آنها م عماد

 

 دخترم؟  _: آشوب

 

 فندقم  هیقانون میآره من ق _: عماد

 

  یبودن کن میق یادعا یتونیکه مادر زنده است تو نم ی؟ تا وقت میق _: زندیم یپوزخند آشوب

 

 آره درسته  _: عماد

 

نداشته باشه و پدر  تیکه مادر صالح ینه تا وقت _:داردیصورت آشوب نگه م یو رو به رو کندیسرش را خم م بعد

 فندق اون رو به من بسپاره 

 

 وغ نباشه؟ از کجا معلوم حرفهات در _:آشوب

 

 من مدرک دادم  _: عماد
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  یبکن یتونینم یغلط چیه یکن یکار چیه یتونینم _:آشوب

 

  دید میخواه _:عماد

 

  کندیکه آشوب چهره اش را جمع م بردیم کتریرا نزد صورتش

 نگاه به آشوب  کینگاه به فندق  کیاندازد  یم نیبه ماش زینگاه ر کیتند  عماد

  قاپدیتند فندق را م شودیکه حواسش پرت م یوقت

 افتد  یچشم به هم زدن اتفاق م کیدر  زیچ همه

  شودیکه از جا کنده م نیماش یها کیالست ریج ریج یو صدا نیعماد و سوار شدنش به ماش دنیفندق دو گرفتن

  زدیآشوب در دهانش نبض م قلب

 شد  بیو از نظر غ دیچیپ یدر فرع نیماش نکهیتا ا کردیو با داد فندق را صدا م دیدویم نیماش دنبال

  کردیسمت پنجره برود و عماد مهارش م کردیم یو سع کردیم هیاز ترس گر فندق

 

  سایفندق ...فندقم وا _: عماد

 

  کندیآورد و نگاهش م یعماد سرش را باال م یصدا دنیبا شن فندق

 

 دَد ....باب  _:فندق
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 منم دَد باب  زمیآره عز _:عماد

 

 مام...ماما _: فندق

 

 خوب؟  یلیخ ادیزود م یلیماما خ _: عماد

 

 فشاردیعماد او را محکم به خود م شودیو در آغوشش جمع م کندیبا بغض نگاهش م فندق

 

*** 

 اندازد  یچپش م یپا یراستش را رو یاعتماد به نفس پاها با

 بود ستادهیو با چشمان سرخش منتظر ا دییجویلبش را م آشوب

 

 ؟  نجایا یخوب چرا اومد _: کندیتازه م ییگلو

 

 نبود بحث سر فندق بود  یشوخ کندیتمام جسارتش را جمع م آشوب

 بخاطر دخترم _: دهدیدهانش را قورت م آب

 

  کندیم یبزرگ شده بود پوزخند صورتش را نقاش یادیساله ز ۱۸دختر  نیا رودیعماد در هم فرو م یابروها
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 دخترت؟  _: دیگویتمسخر م با

 

 ه اومدم دنبال دخترم آر _:آشوب

 

 بردار بخون  _:کندیاشاره م زیم یرو یبه چند پرونده  عماد

 

 زیم یکاغذها را رو تیبا عصبان رودیدر هم فرو م شتریو با خواندن آن هر لحظه اخمش ب داردیکاغذ ها را برم آشوب

 کوبدیم

 

  ه؟یچ ایمسخره باز نیا ؟یچ یعنی نیا _:آشوب

 

  میا ی؟ من و البته قانون کامالً جد یکدوم مسخره باز _: عماد

 

 بگو  یزیچ هیتو  نبیاون...اون....دختر منه ز یریآشوب رو از من بگ یتونیتو نم _:آشوب

 

 قائل بود؟  یاو ارزش یحرفها یمگر عماد برا کندیمستاسل نگاهش م نبیز

 اندازد  یم ریو سر به ز ردیگیرو م یشرمندگ با
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 به فندق هست  دنیرس یراه برا هیتنها  _:عماد

 

  ؟یچه راه _:کندیتند نگاهش م آشوب

 

 زندیو آرام با قاشق هم م داردیبرم زیم یقهوه را از رو وانیل شودیو به جلو خم م داردیاش را از مبل برم هیتک عماد

 !!یزنم ش دیبا _:

 

  شودیم ختهیانگار غم عالم به دلشان ر زندیم رونیو آشوب از حدقه ب نبیز چشمان

 بود  دهیکش شیکه عماد برا ییغم از دست دادن عماد و آشوب ترس از نقشه ها نبیز

 

 دیاب کردینگاهش م یآشوب با شرمندگ دیکه نه بگو کردیبا چشم التماس م کندینگاه م نبیبه چشمان ز آشوب

  نبیمتاسفم ز _: زندیآورد لب م یفندق را به دست م

 

که  اددیکه رفته بود شمال وگرنه اجازه نم فیکه بانو نبود ح فیاندازد ح یم ریو سر به ز زندیم یلبخند تلخ نبیز

 کار را کنند  نیعماد و آشوب با او ا

 را بشکنند و اشک را مهمان چشمانش کنند  دلش

اهد خو یاز عماد بپرسد که رابطه ا توانستیچگونه م دیگوینم یزیچ نبیاما با وجود ز دیبگو یزیچ خواهدیم آشوب

 کردیاش نگاهش م یبا چشمان اشک نبیز یوقتنه  ایبود 

 

 بهم  یدیمطمئن شم فندق رو م دیبا یقبوله ول _: دیگویاندازد و تلخ م یم ریبه ز سر
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  ستمیانقدر مهربون ن شهیمن هم یکنارش باش دمیبهت فقط اجازه م دمیمن فندق رو نم _: عماد

 

 با...باشه _:آشوب

 

 رو بخونه  غهیص ادیم یحاج گهید قهیخوبه تا چند دق _: عماد

 

 بود  دهینخواهد داشت و مقدمات را چ یگریکه راه د دانستیخود عماد هم م کردیبا غم نگاهش م آشوب

تا  دهدیچند جا به آنها نشان م یحاج دیگویبا بغض بله م خوردیآشوب زنگ م یو زنگ خطر برا دیآ یبه صدا م در

 کندیامضا م

که چه کار کرده واقعاً عقد کرده بود ؟ آن هم با عماد؟  شدیباورش نم شودیم آشوب در خود جمع یاز رفتن حاج بعد

 عماد ؟ یباز ایسرنوشت بود  یباز

 

 فندق کجاست؟!  _: دهدیدهانش را قورت م آب

 

  دیدزدیرا نداشت همش نگاه م نبینگاه کردن به ز جرئت

 

  اریفندق رو ب مهیسل _: کندیرها م یمبل راحت یخودش را رو عماد
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  کندیو فندق را در آغوشش حل م پردیم شیاز جا ندیبیرا که م فندق

 

 ماما... _: کشدیاش را به لباس آشوب م ینینوک ب فندق

 

 جان مامان ... _:آشوب

 

 کرده بود  رید یادیافتد دم در عمارت منتظرش بودند تا اآلن هم ز یم ادشیمرجان  تازه

 

 ؟یکجا به سالمت _:شودید بلند مسمت در عمارت بدود که داد عما خواهدیم تند

 

 بچه ها دم در منتظرم برم بهشون بگم که...که  _: آشوب

 

  ؟یکه چ _: عماد

 

  مونمیم نجایبهشون بگم که ا _اندازد : یم ریسر به ز آشوب

 

  دهدیتکان م یسر عماد

  بوسدیو محکم م ردیگیمرجان فندق را م کندیو به سمت مرجان پرواز م شودیم اطیوارد ح تند
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 ؟  میشد ؟ قبول کرد ؟ بر یچ _: دیگویبا خنده م مرجان

 

 بهت بگم  یزیچ هی خواستمیمرجان م _: رودیآشوب در هم م ی افهیق

 

 خوب بگو  _:مرجان

 

  میبمون نجایمن و فندق قراره ا یعنیخوب راستش من ...ما  _افتد : یبه من و من م آشوب

*** 

 

  بردیلذت م اطیح دنیعمارت باز بود و او از د اطیهمانکه پنجره اش رو به ح رودیسمت اتاق سابقش م به

  خواندیم ییخودش الال یگذاشته بود و برا شیشانه ها یسرش را رو فندق

خنده  یفدا _: بوسدیو محکم گونه اش را م شیرو شودیخم م گذاردیتخت م یو فندق را رو شودیوارد اتاق م آشوب

 یهات بشه مامان

  رودیفندق آنقدر خسته بود که چشمانش کم کم خواب م کشدیندق دراز مف کنار

 

ما رو از هم جدا  گهید دهیباز من کنارتم اجازه نم وفتهیهم ب یهر اتفاق یمامان _: بوسدیو م ردیگیفندق را م دست

 کنند 

 

و در را باز  کندیسرش مرتب م یو شالش را رو پردیتند از جا م کردیم شیکه صدا شنودیبلند عماد را م یصدا

  کندیم
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 ان یدستش م یبه ساعت تو یو نگاه کشدیم یبا دبدن او پوف عماد

  دازد

تا  یریم ازدهیبعد از شام حدود ساعت  مهیدست سل یدیوقت خواب فندقه فندق رو م میساعت هشت و ن _:عماد

  یآماده بش

 ؟  میبر ییقراره جا _: آشوب

  کندیکالفه به اطراف نگاه م ندیبیردانش را منگاه سرگ یوقت کندینگاهش م قیعم عماد

  چسبدیرا م شیو بازو رساندیچند قدم بلند خودش را به آشوب م با

  فشاردیرا م شیخود را عقب بکشد که عماد محکم تر بازو کندیم یسع آشوب

  یکیزیف یتماس ها نیبه ا کردیعادت م دیبا

 اندازد  یم نییو سرش را پا ماندیم شیجا سر

 خب؟ یخودتو نزن به نفهم _: دیگویفراوان م دیشمرده شمرده و همراه با تاک عماد

 شودیآشوب گرد م چشمان

 نبود نیقرار ما ا یول _اندازد : یم نییرا پا سرش

قرار ها رو من  _: دیگویم کردیآورد و همانطور که نگاهش م یسرش را باال م کندینگاهش م یبا حالت خاص عماد

 فته کهنر ادتی کنمیم میتنظ

 

ماه  هیکردم  یکه تو گفت ی؟ اصال من هر کار یادامه بد یباز نیبه ا یخوایم یتا ک _: کندینگاهش م میمستق آشوب

 ؟! یشی؟ خسته نم ی؟ اصالً خودت چ یچ نبیز شه؟یم یدختر من چ فیعمر پس تکل هیسال  هی

 

 تو نگران اونش نباش  _: زندیم یپوزخند صدادار عماد
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 منم زدم  یحرفا یحرفاتو زد _آورد : یسکوت باال م یکه عماد دستش را به معن دیبگو یزیچ خواهدیم آشوب

  رودیو م کشدیراهش را م بعد

 نییپا و شدیم دهیگز شتریب رفتیهر چه باال تر م کردیم یبود که مار و پله باز نیادامه داشت ؟ مثل ا یتا ک یباز نیا

  رفتیتر م

  کردیتمامش م دینبود اما مجبور بود که ادامه بدهد حاال که شروع کرده بود با یبه باز دلش

 فندق را گرفت و به اتاقش برد  مهیکرد خودش را آرام کند شب راس ساعت سل یشب سع تا

کار را  نیترساندنش ا یبرا ایاست  یجد مشیتصم یتا مطمئن شود رو کردیبه عماد نگاه م یچشم ریشام ز سر

 ؟  کندیم

هولش کرد مچش  نبیز ی رهیبعد که به عماد نگاه کرد نگاه خ یدر حال خوردن شام بود دفعه  یعماد کامال جد اما

 را گرفته بود 

تخت  یو رو رودیبعد از شام به اتاق م کندیتا اتمام غذا به عماد نگاه نم خوردیرا م شیو آرام غذا زندیم یلبخند

 ندینشیم

  خوردیتقه به در م چند

  شودیمعلوم م مهیسل یو چهره  شودیدر باز م شودیتند از جا بلند م آشوب

 ؟  کنهیم یقرار یفندق ب _:آشوب

 

 نره ادتونینه دخترم فقط عماد خان گفتن  _: زندیم یلبخند مهیسل

 

 گفت ؟  نویعماد ا _: آشوب



 شکاف

 
177 

 

 

 برم  گهیاوهوم من د _: مهیسل

 

 شبخوش _: آشوب

 ستدیا یو پشت سرش م دیآ یم عماد

  داردیو خودش را مماس با آشوب نگه م گذاردیم شیبازو یرا رو ستشد

 یبه قلمرو من خوش اومد _: زندیدو رگه لب م ییبا صدا کندیرا نوازش م شیبازو

 

  کشدیاز پشت به آغوشش م عماد

  کردیعذاب بود و هنوز هم از درون حس گرما م شیاز آشوب که هر لحظه برا غافل

  فشاردیبه خود م شتریاو را ب عماد

 فراموش شده ه یادآوری یبود برا یرابطه استارت نیآورده بود ا ادیرا به  زیآشوب همه چ اما

 حل معادالت مجهول ذهنش  یبرا یفرمول

  شودیاز جا بلند شود که عماد مانع م خواهدیم چدیپیفندق م ی هیگر یصدا

 

 رم بزار ب _: کندیتازه م ییو گلو دهدیدهانش را قورت م آب

 

  ششهیخودش پ مهیسل خوادینم _: شودیخشدار عماد بلند م یصدا
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 بغل من بخوابه  یبرم اون عادت داره تو دیبا یول _:آشوب

 

 گفتم نه _: عماد

 

 فقط ولم کن  یتو بگ یباشه هر چ _: دهدیبغضش را قورت م آشوب

 

 نکهیمثل ا _: غردیشده اش م دیکل یدندان ها انیو از م فشاردیرا در آغوشش م شیاستخوانها صانهیحر عماد

 گفتم!! یمن چ یدینفهم

 

 یآشوب م یپاها یرا رو شیو پا نددیبیرا م شیو آرام چشم ها شودیم یگروکش الیخیب دهدینم یآشوب جواب یوقت

 خوابدیراحت م الیاندازد و با خ

 

  کشدیم قیو آشوب نفس عم خوابدیفندق م یبعد صدا یکم

 هم نگذاشته بود  یو او هنوز پلک رو شدیهوا کم کم روشن م کندینگاه م رونیپنجره و پشت پرده به ب از

  کندیاندازد و به آشوب نگاه م یم یواریبه ساعت د ینگاه شودیم داریو بعد ب خوردیتکان م یکم عماد

 رفته  یآمده و نه خان یتفاوت نه خان یحال و ب یب کردیبه رو به رو نگاه م مات

  دیآ یآشوب به خود مکه  دهدیتکانش م عماد

 

 هان؟  _: آشوب
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 پاشو _: عماد

 

 بخوابم کمیترو خدا فقط  _: آشوب

 

 قهیفقط ده دق _: عماد

 

  یخوایم کاریمنو چ گهیخوب تو برو د _: آشوب

 

  نمیاتفاقا بلند شو بب یقسمتش نیتو مهم تر _: شودیدور تر م یکم بعد

 

  کندیو بلندش م کشدیرا م دستش

  کندیم یاخم آشوب

 

 دستت درد گرفت _:دیگویبا خنده م عماد

  

  یبخند یتونینم کردمیفکر م میدیشما رو هم د یچه عجب ما خنده  _زد : یتعجب نگاهش کرد بعد پوزخند با

 

 ب یدیحاال که د _: خنددیم شتریب عماد
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 حموم  رمیمن م_:شودیاز جا بلند م آشوب

 

  کندیآن ها را با حوله خشک م کردیچکه م شیاز موها آب

 

 سشوار بکش ریبگ _: ردیگیآورد و به سمتش م یم رونیو سشوار را ب کندیدر کمد را باز م عماد

  کشدیرا سشوار م شیو موها دیگویم ی)ممنون( آرام آشوب

 

  ؟یکشیتو سشوار نم _: آشوب

 

 تو موهات رو خشک کن  شهیمن کوتاهه زود خشک م ینه موها _: عماد

 

  کندیرا خشک م شیموها قانع

  گذاردیم شیسشوار را سر جا و

 

 ؟ یتموم شد _:عماد

 

  دهدیسرش را به چپ و راست تکان م آرام
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 میخوبه بر _: عماد

 

  روندیم ییرایو به سمت پذ شوندیهم از اتاق خارج م دوشادوش

  کنندیبفهمد در چه باره پچ پچ م توانستیم یبه آسان کنندیخدمتکار آرام در گوش هن پچ پچ م چند

نسبت به  کندیم یو سع ندینشیها م یاز صندل یکی یو رو شودیاندازد و وارد آشپزخانه م یم نییرا پا سرش

 تفاوت باشد  یب نبیچشمان قرمز ز

  دیاینبود که بتواند از عهده آن برب یکار توانستیواقعا نم اما

  شودیدر سکوت صرف م صبحانه

سمت اتاق  خواهدیو م ردیگیم مهیآشوب فندق را از سل رودیم رونیاز روستا ب یسرکش یه عماد برااز صبحان بعد

  شودیمانعش م نبیبرود که ز

تفاوت بود اما غم چشمانش غم به  یبه ظاهر ب کندینگاهش م یو با طلب کار ستدیا یم شیجلو نهیبه س دست

 آورد  یچشمان آشوب م

 

 شده یزیچ _: زندیم یلبخند تصنع آشوب

 

 تو.... _: نبیز

 

 من؟_: کندیم خی شیو پا دست

 

 شما _: نبیز
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 ...نبیز _:آشوب

 دروغ نگو _: نبیز

 باور کن_: آشوب

 

 نداره  یبه تو ربط_:عماد

 

 کند  تیآشوب را اذ نبیکه ز زدیحدس م کشدیعماد اخم در هم م کندینگاهش م یبا دلخور نبیز

 

  یمن بش ایمزاحم آشوب  نمینب گهید _: عماد

 

 ها خودش بود  نیاما باعث تمام ا شکندیم یرحمیهمه ب نیاز ا نبیز دلش

 رودیبه اتاق خوابش م دهیو خم کندیپشتش را به آشوب م آرام

 

  یکردیانقدر تند باهاش رفتار م دیعماد ...نبا _: گرددیبه سمت عماد برم آشوب

 

 کار ما رو نداره  یاون اجازه دخالت تو _: عماد

 

 اما.. _: آشوب
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 برم  دیبا اریاتاق ساعتم رو بردار ب یاما مما نکن واسه من برو از تو _: عماد

 

 باشه  _: آشوب

 

  شودیو اعظم خانوم وارد م شودیدر حال بماند که در باز م دهدیم حیآشوب ترج رودیاز دادن ساعت عماد تند م بعد

 صورتش  یرو کوبدیمحکم م یآشوب دو دست دنید با

  کندیم هیکه اعظم مثل ابر بهار گر کندیتعجب نگاهش م با

 

 خدا  یا اههیدخترم که بختش س یبرا رمیبم یاله _: اعظم

 

از حجوم  یریجلوگ یاعظم را برا یجلو کردندیم یخدمه ها جمع شده بودند سع یهمه  شودیم ییرایوارد پذ نبیز

  رندیبه آشوب بگ

  کندینگاهشان م جیگ آشوب

 

  یبخت دختر من انداخت یکه بخت شومت رو باال یگرم بخور نیبه زم یاله _: اعظم

 

 دختر ؟ برو اتاقت درم قفل کن  یسادیوا نجایچرا ا _: مهیسل

 

 تا خودش را آرام کند  کشدیم یقیعم نفس
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  یکه بچم رو بدبخت کرد یلیتر ریبچه ات بره ز یاله _: اعظم

 

 نقطه ضعفش  یدست گذاشته بود رو اعظم

 

  یخوریم یچه گو... یحرف دهنت رو بفهم ،بفهم دار یهوو _: زندیم یو داد بلند شودیاش قرمز م چهره

 

  میبفرما ...بفرما حاال بدهکارم شد _: اعظم

 

زر  گهیبار د هیفقط  _خون بود : یآورد چشمانش کاسه  یوار باال م دیدستش را تهد رودیچند قدم جلو م آشوب

 منم و تو  یخورگو... اضافه ب ای یاضافه بزن

 

شون  ونهیم یخوایگورت و گم کن برو ، برو و دخترم و دامادم رو به حال خودشون بزار اونا عاشق همن تو م _:اعظم

 یرو بزن

 

ست رو ) با د نجایا ستایخودتم ن ریتقص یفهمینم گهید یدِ نفهم _: دهدیاعظم را هل م ی قهینوک انگشتانش شق با

 ( گِل پر کرده نه مغز  کندیبه سرش اشاره م

 

 نهیمهم ا ستیبه هر بهونه مهم ن ارهیب گهیروش زن د رفتیشوهر من اگه دختر تو رو دوست داشت نم ایشما  داماد

  شهیهم به شناسنامه اش اضافه م گهید یکیکه اسم 
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  یگیآره تو راست م _: اعظم

 

  هیگو.. خورم ک نمیتا بب خوامیشوهر کردن جرم نکردم م _:آشوب

 

 شودیو عماد وارد م شودیبا شتاب باز م در

 

 چه خبره؟  نجایا _: عماد

 

 آقا  دیخوب شد اومد _: مهیسل

 

 شودیقرمز م شتریعماد ب یهر لحظه چهره  کندیم فیتند تند داستان را تعر و

 

 آشوب  _: عماد

 

 بله  _: آشوب

 

 دنبالم  ایب _:عماد
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  رودیدنبالش به آشپزخانه م آشوب

 

 بده  حیتوض _: عماد

 

 داد که  حیتوض مهیسل _:آشوب

 

  یبد حیتو توض خوامیم _:  عماد

 

 ادیب خواستیم نیشد شروع کرد به نفر شیآت یمثل اسفند رو دیدر باز شد اومد تو منو د _: کندیم یپوف آشوب

 دارم کردن فندق منم نتونستم خودم رو نگه  نینزاشتن بعدم شروع کرد به نفر نایا مهیسمتم که سل

 

 گفت ؟  یچ _: عماد

 

 ها؟  _: آشوب

 

 فرستاد  نیبه فندق نفر یچه طور _: غرهیبا فک فشرده م عماد

 

 ارزشش رو نداره  الیخیب _: آشوب
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 گفت ؟! یگفتن چ _: زندیبلند داد م عماد

 

  یلیتر ریگفت که بره ز _: آشوب

 

  رودیو به سمت اعظم م شودیتند از آشپزخانه خارج م عماد

 

  ؟یخورد یچه گو... _: زندیو نعره م ردیگیرا م شیعماد بازو شودیتند در خود جمع م اعظم

 

 نکردم  یمن کار _: اعظم

 

 اندازد  یم نیزم یو او را از چند پله ورود کندیدر را باز م عماد

  رودیو به سمت اعظم م زندیم یداد نبیز

 

دمار از  یچشمام سبز بش یجلو گهیبار د هیفقط اگه  یایب رونیاز خراب شده ات ب یحق ندار گهید _: عماد

  ؟یدیفهم کنمیروزگارت م

 

و ساعدش را  کشدیاندازد و کنارش دراز م یتخت م یاو را رو کشدیاو را از پله باال م ردیگیدست آشوب را م تند

  گذاردیاش م یشانیپ یرو
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 ؟  نجایاومده ا یدیاز کجا فهم _: آشوب

 فت زنگ زد گ مهیسل _: عماد

 آها...... _: آشوب

 

  ؟یرینم گهید _: دهدیکه آشوب ادامه م دیگوینم یزیچ عماد

 

 سپرمیکارارو م وفتهیب ابینه بهتره تو خونه بمونم تا آبا از آس _: زندیو اب م گذراندیرا از نظر م شیاز سر تا پا عماد

 به احمد 

 

 آها  _: آشوب

 

 خستم یلیخ _: عماد

 

  دیدیبود که چشمان را بسته بود و نگاه خاص آشوب را نم خوب

  دانستیخود عماد هم نم دیشا دیفهمیم دیدیاگر نگاهش را م دیخاص شا خاص

  شودیم رهیسقف خ به

 

 عماد _: آشوب
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 هومم _:عماد

 

  دمشیاومدم ند یبانو کجاست ؟ از وقت _: آشوب

 

 آشوب را بغل کند  کندیم یو سع ردیگیآشوب قرار م یو رو به رو چرخدیبه پهلو م عماد

 

نتونست تحمل کنه منم فرستادمش  نهیبیخان رو م کنهیهر جا رو نگاه م گفتیخواهرش م شیرفت شمال پ_:عماد

 رفت 

 

 چرا خان مرد ؟  یدونیم _: دهدیو ادامه م کندیچشمش را باز م شنودینم یزیچ یوقت

 

 نه ...... _: کندیرا خشدار م شیآشوب صدا یگلو بغض

 

من  یها یبچگ ادی گفتیم شدیداغ دلش تازه م دیدیفندق رو م یوقت دیدیتورو م کردیهر جا رو که نگاه م _:عماد

 یبعد سکته کرد ......قلب وفتهیم

 

  دیآ یم نییو آرام پا کندیم دایچشم آشوب راهش را پ یاز گوشه  اشک

  کندیم یو خودش را خال چسباندیعماد م ی نهیرا به س سرش

  کندیو دستش را محکم دور کمر آشوب حلقه م کندیرا بلند م شیاز موها یتره ا عماد



 شکاف

 
190 

 

 به خان مطمئن بود  یآشو یخان به آشوب و عالقه  یعالقه  از

 مثل مهناز مادر عماد  شدیدختر م نیخان بهتر یپدر و آشوب برا نیآشوب نمونه تر یبرا خان

  خوردیآرام به در م یچند تقه  رودیو به خواب م شودیکه خسته م کندیم هیانقدر گر آشوب

  کندیو گردنش را بلند م دیگویداخل م ایو ب ردیگیاز آشوب فاصله م یکم

  اوردیآن داخل م انیو زهرا سرش را دز م شودیباز م در

 

 زهرا ؟؟ شدهیچ _: عماد

 

  خوادیمامانش رو م کنهیم یقرار یراستش فندق ب_:زهرا

 

  نجایا ارشیب _: عماد

 

  رودیم رونیو ب سپاردیفندق را به عماد م زهرا

 شیو با پاها رودیآشوب باال م یفندق از پهلو گذاردیخودش و آشوب م انیفندق را که حاال آرام شده بود م عماد

  دهدیعماد را هل م

 

 توله مامان خوابه  نیبش ایب _:عماد

  فشاردیآشوب را م لباس شتریو ب زندیم یفندق را کنار بکشد که نق خواهدیم
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 دختر بابا  نمیبب ایب _:عماد

 

  دارمیولش کن ب _: شودیجا به جا م یکم آشوب

  شودیمعلوم م زشیر یدندان ها فیکه رد خنددیم ندیبیکه چشمان باز آشوب را م نیهم فندق

 

 یجان مامان _: ردیگیاز گونه اش م یزیگاز ر آشوب

 

 یش یش _: پردیم نییباال پا فندق

 

  گه؟یم یچ _: عماد

 

 خوادیم ریش _: کندیکوتاه نگاهش م آشوب

 

 ارهیب مهیبزار بگم سل_:عماد

 

 کنهینه خورده رودل م _: آشوب

 مکدیو م کندیانگشتش را دهنش م فندق

 

 داره  ریانگار ش خورهیچه م نیپدر سگو بب _: کندیم یکوتاه یخنده  عماد
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  کندینگاهش م یدلخور یبا اخم بد و کم آشوب

 

 نداشتم  یمنظور _: عماد

 

 تند و البته برنده  زیت کردیآشوب همچنان نگاهش م اما

 آشوب  یکرده بود آن هم جلو نیبه عباس توه عماد

  یلعنت _: زندیم واریبه د یمشت شودیبلند م شیخورده بود از جا یکه ضد حال بد عماد

 شودیاز اتاق خارج م تند

 

بود شب ها  نیاز مزاحم نبود هنوز هم با عماد سر سنگ یو ظاهراً خبر روز گذشته بود عمارت در سکوت بود دو

 کند اما آشوب ..... کیخودش را به آشوب نزد کردیم یو سع دیخوابیم ششیپ

 شده بود و بد اخالق  ریروزها بهانه گ نیا شودیدادش بلند م یصدا

 نداختیراه م دادیداد و ب تیاهم یکوچک و ب یزهایچ سر

 

  شودیدادش از اتاق خارج م یصدا با

  زدیم شیرا سر کله اش انداخته بود و بلند صدا شیصدا

 

 پس کله ات  یچه خبرته صداتو انداخت سیه _: شودیاتاق خارج م از
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  کردیم یشالش باز یها شهیدر آغوشش بود و با ر فندق

 

 خواب باشه؟  نیا دیمگه اآلن نبا نمیبب سایوا _: کندیم یفندق اخم دنیبا د عماد

 

 به زور بخوابونمش ؟ خوابهینم یوقت اًیثان گنیبه درخت م نینه ا نیاوالً ا _: آشوب

 

 آره شده به زور فقط بخوابونش  _: عماد

 

  کندیبا چشمان درشتش نگاهش م فندق

 اندازد  یو باال م ردیگیفندق را از آشوب م عماد

 

  کنهینکن بچه ام رو دل م _:آشوب

 

  خوادیدختر خودمه دلم م خوامینم _:عماد

 

 البته نیدخترتون رو ببرم حموم اگه اجازه بد خوامیجناب پدر م _:آشوب

 

  هگید میبر ایب _اندازد : یابرو باال م کندیاز جانب آشوب حس نم یحرکت یوقت ردیگیم شیراه حمام را در پ عماد
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 کجا؟  _:آشوب

 

  گهیحموم د میبر ایزنیم جیتو هم گ _: کندیم یتک خنده ا عماد

 

 افتد  یو دنبالش راه م رودیم یچشم غره ا آشوب

  یریدر تابستان در آن دوش بگ دادیبود و جان م اطیکه در گوشه ح یحمام بزرگ شوندیحمام م وارد

 شوندیحمام م وارد

 

 آشوب _: عماد

 

 بله؟  _: کندینگاهش م یسوال آشوب

 

 رو طالق بدم  نبیز خوامیم _: عماد

 

  شودیم زیاما کاسه چشمانش لبر کندیحرف نگاهش م یب آشوب

 

 ؟یکار رو بکن نیا یخوایواقعاً م _: دیگویم یلرزان یبا صدو آشوب
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 کار از اولشم اشتباه بود نیآره ا _: دیگویمطمئن م عماد

 

 نداره یتیاهم چیتو ه یو احساسات مردم برا یزندگ _:آشوب

 

  ه؟یمنظورت چ _: عماد

 

آسونه برات  یلیداره ؟ عذاب دادن من خ یبدونم چه حس خوامیفقط م ؟یخسته بش یباز نیقراره از ا یک _: آشوب

 چون نقطه ضعفم دستته 

 

 ........._: عماد

 

  ادته؟یروز اول که عمارت اومدم  _: آشوب

 

  اطیهمه جمع شدن اومدم ح دمیمنم خواب بودم د یکردیم هیبغل خان گر یتو یآره داشت _: عماد

 

 اون دفعه بار اول بود ؟  یمطمئن _:شوبآ

 

  یخودت یعنیکه  ییاز همان ها کندینگاهش م خاص

 نه ؟  ایعماد مانده  ادی یزیبداند که چ خواستیم
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  گرددیو برم کشدیم یقینفس عم بنددیو در را م سپاردیفندق را م کندیو زهرا را صدا م کندیحمام را باز م در

  کردیبود و نگاهش م ستادهیا عماد

  کندیم یباز شیبا انگشت ها کندیرا بغل م شیو پاها ندینشیسرد م یها یکاش یرو

 

  یا گهیگرفته تا الکل و هر کوفت و زهرمار د شهیو ش اکیبود بساط رو به راه بود از تر یهر شب مهمون _:آشوب

 بالماسکه  یخاصه مهمون یمهمون هی گفتیم یموس کردمیمهمونا آماده م یخونه رو برا داشتم

  ارنیها رو در ب ییامتحان کنن ادا باال خوانیم گفتندیم زنندیها نقاب م یمهمون یشهر ها مردم تو یتو گفتیم

  یو خودم رو زده بودم به کر دمیشنیرو م فیکث یها کهیالکل ها رو پخش کنم ت یمجبور کرد تا همه  منو

 زدی.....مست بود و کشدار حرف مارهیب رمیت هر جا گبهم گف کردینگاهم م ادینفر بود چشم هاش سبز بود ز هی

 کردم  میداغ کرده بودند و از ترس تند خودم رو قا ادمهیخمار مهمونارو خوب  نگاه

  دمیگرفت از پشت ترس یکی هوی

  دمیاش رو ند افهیدستش بود چون نقاب داشت اصالً ق یکه رو ییاژدها یخالکوب ادمهیمنو به زور برد و .........  مرد

دم ق شیخودش پ نکهیتا ا کردمیانکار م یکرده بود ول تمیاون بود که اذ  دمیاومدن عباس رو د نایا نبیکه ز یشب

 دستش بود همون بود  یکه رو یشد اعتراف کرد خان به فلک بستش خالکوب

 گفتم آره  هیخان گفت نظرم چ یشدم وقت مطمئن

 رسوند  نجایباشه که منو به ا یهمون مرد نیا کردمی باور نمخوب بود اصالً یلیخ میکه باهم ازدواج کرد یدوران

  دهدیو ادامه م کندیرا دراز م شیپا کندینگاهش م نیسنگ عماد

 

 و.... نجایاومدم ا شیرفت چند روز پ نکهیتا ا _:آشوب
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  _هوا تنگ بود: کشدیم یقیعم نفس

 دست چپت  یاژدها بود رو همون

 

 عباس یدست چپشه اما خالکوب یرو شیکرد خالکوب یکه بهم دست دراز یکس دمیچطور نفهم _: زندیم یپوزخند

 دست راستش بود  یرو

 

 یالکوبخ میداشته باش ینشون برادر هی میگرفت میتصم میبزرگتر شد یدوست بودم وقت یبا عباس از بچگ _: عماد

 اژدها 

  میکرد یرو هر دومون کنار اژدها خالکوب e حرف

  یچیبود هن ادمیاز اون شب  یچیه

 نه ؟  ایبردم بعدش دنبال اثر گشتم تا مطمئن بشم کار تو بوده  نجایتورو از ا یوقت

 نامه  تیوص هیکنارش بود  دمیکردم کل دایصندوق پ هی

رو به راه نبوده اما در اون  ادیمستم خودشم ز دونستهیاونم اونجا بود م دمتیکه به زور کش ینوشته بود شب عباس

  کنهیم کاریحدم مست نبوده که نفهمه چ

 عذاب وجدان داشت  ومدیکرده به کمک تو ن ینیعاشق تو بوده اما اون شب عقب نش یاز بچگ گفتیم

 

 هم ادعا کرد که کار اون بوده تا بتونه از عذاب وجدان راحت بشه  نیبخاطر هم _:آشوب
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فندق دختر منه تو زن  کنمیحس هام رو درک نم هیبه چ یچ دونمینم جمیهنوز گ _: ندکیمهمانش م ینگاه مین عماد

 منگم  جمیاتفاق افتاد که گ ییهویانقدر  زیهمه چ یمن

 

  دیگوینم یزیچ آشوب

 

 شده بود  ریعباس خواست ازت مراقبت کنم اما د _:عماد

 تو رو از دست داده بودم هم فندق رو  هم

 و حرف بزنم نمیبود  بش هیحموم با تو که کل حرفهات کنا یتو کردمیوقت فکر نم چیه _: خنددیم آشوب

 

 کف حموم سرده  میپاشو بر _: عماد

 

  شودیاز جا بلند م آشوب

  سپاردیم یزندگ انیخودش را به حر کردیمقاومت نم گرید

 نگاه کردن به گذر زمان بود کردیم یکار تنها

 

*** 

  زندیم یتلخ لبخند

 یکوچک در دلش بود که حاال به واه دیام کیاما  شدیاز قبل تر ها خودش دست به کار م دیتش است باوق دانستیم

 شده بود  لیتبد
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 گس  یطالقش بدهد و او فقط لبخند زده از همان لبخند ها خواهدیسنگدالنه گفته بود که م عماد

 چمدانش را بست و رفت  نبیکردند ز ینامه را جار طالق

 صدا آمده بود همانطور هم رفت  یطور که ب همان

  کندیبا غم به عماد نگاه م آشوب

 

کنه با اصول غلط خودش  یزندگ نجایبا من ازدواج کنه و ا خواستیها خودش بود اون فقط م نیباعث تمام ا _: عماد

 وضع انداخت  نیرو به ا

 

  ؟یسنگ دل یلیخ یدونستیم _: آشوب

 

 طور راحت بخندد ؟ نیا توانستیچطور م کندیم یتک خنده ا عماد

 

  ؟یخوب در نظر دارم چ سیک هی نبیاگه بگم براش ز _: عماد

 

  ؟یک _: آشوب

 

مجبورش کردن با من ازدواج کنه اونم  نبیز یبانو رفت خواستگار یبودن اما وقت یبا هم سوگل رزایو م نبیز _: عماد

 کنه  یخواستگار نبیاز ز خوادیبرگشته و م رزایکوتاه اومد حاال م
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 خوبه  یلیعاشق ها خ دنیبه هم رس _: پردیو بغل عماد م زندیم یبشکن پردیهوا م یبا خوشحال آشوب

 

  کندینگاهش م یسوال کردیباال رفته نگاهش م یبا ابروها عماد

  فشاردیو آشوب را محکم به خود م کندیاش سو استفاده م یجیاز گ عماد

  شودیشود که عماد مانع م از عماد جدا کندیم یسع فهمدیتازه م آشوب

  ماندیو همانجا م دیگوینم یزیچ یگرید آشوب

 

 عماد  _: آشوب

 

 هوم  _: عماد

 

 با مرجان حرف بزنم  خوامیم _:آشوب

 

 نه  _:عماد

 

 یخواینه ن _:دهدیو سرد جواب م کشدیعماد دستش را پس م ردیگیو از عماد فاصله م دیگویم یعماد معترض آشوب

 که هست  هیتا صبح اعتراض کن جوابم همون

 

 رودیبه سمت اتاق آشوب م ناراحت
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 عماد  یاخالق ها نیبه ا کردیعادت م دیبا رودیم رونیو ب زندیبه فندق م یسر

  خوردیحالش از خودش هم به هم م دهدیدهانش را با انزجار قورت م آب

  شودیو وارد آشپزخانه م شودیاندازد و از اتاق خارج م یم یکالفه نگاه شودیاتاق م وارد

 فردا ماه رمضونه  _:مهیسل

 

 واقعاً فردا اول ماه رمضونه؟  امیوسط حرفتون م دیببخش _: دیگویو با تعجب م ستدیا یدرگاه م در

 

 آره دخترم  _:زندیم یلبخند مهیسل

 

 بردم  ادیرو از  زیبودم که همه چ ریدرگ نقدریا _: دیگویلب م ریز آشوب

 

 کنم؟  دارتیب یسحر یبرا یخوایم _:مهیسل

 

 شه؟یم _:بردیسرش را باال م آشوب

 

 چرا نشه  _: دیگویم مهیسل یبه جا زهرا

 

 ممنون _: آشوب
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مبل پشت سرش  یو دستش را رو ندینشیو کنارش م دیآ یعماد م ندینشیو در حال م شودیآشپزخانه خارج م از

 اندازد  یم

  شودیم کینزد شتریکه عماد ب کندینم یحرکت

 

 نهیبیم ادیم یکیزشته عماد  _: ردیگیعماد فاصله م از

 

  رون؟یبگم برن ب یخوایخوب م _: عماد

 

 دیوفتیالزم نکرده تو زحمت م _:رودیم یچشم غره ا آشوب

 

  کشدیو او را دنبال خود م کشدیبود دست آشوب را م یگریسر حال تر از هر زمان د شودیبا خنده از جا بلند م عماد

 

  میریم میعه کجا دار _: آشوب

 

 خوب یجا _:زندیم یچشمک عماد

*** 

  زندیآراگ به صورتش چنگ م دنشیبا د مهیسل
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 میحرس ایریم نیاز ب ینطوریغذا بخور ا کمیدختر بخاطر روزه گرفتنه پاشو مادر پاشو  دهیباز که رنگت پر _:مهیسل

  یکه نخورد

 

 روزه ام رو بخورم فقط دو ساعت مونده تا افطار  تونمینم مهینه سل _: زندیم یحال لبخند یب آشوب

 

  رودیو م دهدیتکان م یمردد سر مهیسل

 را نداشت  شیتکان دادن انگشتها یواقعاً کسل و بد حال بود نا یاز جا بلند شود ول خواهدیم آشوب

  کشدیم یحال پوف یآشوب ب دنیو با د شودیاز در وارد م عماد

 کندیو به زور بلندش م رودیسمتش م به

 

  ردیگیدهان آشوب م یو جلد داردیبرم ینیریش خچالیو از  بردشیآشپزخانه م به

 

 بخور آشوب سگم نکن  _: غردیم شودیهم فشرده م یکه رو یعماد با فک کندیامتناع م آشوب

 

 تم که اآلن بخورم عمادنمبتونم از صبح روزه نگرف شهینم_: زندیدستش را پس م آشوب

 

  یبخور دیبا یول _: عماد

 

 نه عم....... _:آشوب
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 آورد  یو باال م رساندیم ییتند خود را به روشو خوردیکه به هم م حالش

 آورد  ینخورده و فقط زرد آب باال م زیچ چیه

 

  امیاآلن م _: ناندشینشیتخت م یرو بردیو او را به اتاق م شوردیرا م شیدست و رو عماد

 

 تا آشوب آن را بخورد  کندیو کمک م شودیوارد م ینیریو ش ریش وانیبعد با ل یکم

 

  نیحاال حال و روزت رو بب یخوریبخور نم گمیاز صبح م _: عماد

 

 خوردم  نیروزه ام باطل شد بخاطر هم خوردمیآوردم نم یاگه باال نم _: دهدیم هیحال به هماد تک یب آشوب

 

  گذاردیرد که آشوب نمتکان بخو یکم خواهدیم عماد

 

 عماد نرو  _: فشاردیو خودش را به او م کندیرا دور کمر عماد حلقه م دستش

 

 کار دارم  شهینم _: عماد

 

 تورو خدا بزار حالم خوب بشه بعد برو خوب؟  _: نالدیم
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  گذاردیعماد م ی نهیس یو سرش را رو کشدیآشوب کنارش دراز م کشدیتخت دراز م یبا مکث رو عماد

 

 حالت خوبه ؟  _: عماد

 

 پدر بچه اش ؟  یشوهرش ناز کند ؟ برا یبرا یداشت کم یچه اشکال کندیم ناز

 

  خورهیم چینه دلم داره پ _: آشوب

 

 دکتر  میبر دیبا _: کندیم یباز شیموها یو با انتها زندیم شیموها یرو یبوسه ا عماد

 

  ستیخوب ن چیاآلن نه توروخدا حالم ه _: آشوب

 

 ات کنه  نهیمعا ادیب یدکتر جمال گمیباشه فردا م _: عماد

 

 عماد  _: رودیدر آغوشش فرو م شتریب آشوب

 

 بله؟  _: عماد
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 جانم  گفتیم دیبلد نبود ؟ با دنیمرد ناز کش نیا ندیچیلب برم آشوب

 

  دمشیاز صبح ند یاریفندق رو ب یریم _: دیگویم یشده بود با ناراحت ینازک نارنج ادیروزها ز نیا

 

و  دکشیو پشت آشوب دراز م گذاردیتخت م یفندق را رو شودیبعد با فندق وارد اتاق م یو کم دیگویم یباشه ا عماد

  کشدیهر دو را به آغوش م

 کردیکه آخرش خودش را سرزنش م ییها یاش بدهد خسته شده بود از بد دل یبه زندگ یبود که سر و سامان وقتش

 بند نبود  ییو دستش به جا

** 

  شهیباورم نم _: دیگویم یبا خوشحال عماد

 

  یباورت نشه تو که بدبخت نشد دمیبا _: کندینگاهش م یبا ناراحت آشوب

 

 چرا ناراحت بود ؟  یخوب نیناراحت بود ؟ خبر به ا کندیبا تعجب نگاهش م عماد

 

اآلن از  دیب ؟ تو باآشو یچرا ناراحت _: کندیو اشک را از گوشه چشمانش پاک م ردیگیدست آشوب را م دو

  یاریبال در ب یخوشحال

 

 اندازد  یو خودش را بغل عماد م زندیم یهق آشوب
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  کنمیچته آشوب ؟ درکت نم _: دهدینگران تکانش م عماد

 

 چقدر وحشتناکه  مانیو زا یحاملگ یدونیتو که نم یکنیمعلومه که درکم نم _: دیگویم هیبا گر آشوب

 

  یترسیم مانیجونم از زا یا _: کندیو از باال نگاهش م زندیم یلبخند عماد

 

  دهدیهمانجا که بود سرش را به چپ و راست تکان م آشوب

 

 ؟  ادتهی یفندق را حامله بود یوقت _: عماد

 

 اوهوم  _: آشوب

 

 نظر داشتمت  ریفکر نکن حواسم نبود اتفاقاً کامالً ز _: عماد

 

  یداشت یفندق رو دادن بغلت چه حس یوقت یکرد مانیکه زا یقتو _: دهدیو ادامه م کشدیم یقیعم نفس

 

 نمدوینم یخوشحال یآرامش سبک _: کندیبه چشمان عماد نگاه م بردیو سرش را باال م ردیگیفاصله م یکم آشوب

 به خودم گفتم  یزیچ هیفقط اون لحظه 
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 ؟یچ _: کندیصورت آشوب فوت م ینفسش را رو عماد

 

 هر چقدرم که بدتر باشه بازم ارزشش رو داره  یگفتم ارزشش رو داشت حت _: آشوب

 

  یشیخسته م نیبش ستیسر پا نا ادیبازم ارزشش رو داره حاال هم ز _: عماد

 

 چه خبرته عماد  _: دیگویگرد م یچشما با

 

  وفتهیبچه هام ن یبرا یاتفاق نیبهتر از درمان بش یریشگیپ _: عماد

 

 گفت ؟  یدکتر چ _:ندیتخت بنش یوب روآش کندیم مجبور

 

 گفت ؟  یچ یچ _: آشوب

 

 ؟  میکن دینبا کارایچ میکن دیبا کارایگفت چ _: عماد

 

 ازش زنهیکا حالم رو بهم م یبعد اوممم هر چ یرو ادهیساعت پ مین یبلند کنم روز دینبا نیسنگ یزایچ _: آشوب

 دور باشم 
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  خورهیخداروشکر که حالت از من بهم نم _: دهدیم رونینفسش را راحت ب عماد

 

 گفته ؟  یک _: آشوب

 

 هان؟  _: عماد

 

 ؟  خورهیگفته حالم ازت بهم نم یک _: آشوب

 

 ؟  خورهیم یعنی _: عماد

 

منو سر کار  گهیحاال د _: کندیم یسر کار رفته اخم الک فهمدیعماد که م خنددیکه آشوب م دیگویمظلوم م آنقدر

 وروجک ؟  یزاریم

 

  خنددیم شتریب آشوب

 

 چه زودم ابراز وجود کر..... _: کندیبغلش م عماد

 

 نگو که بله حامله ام  دهیچرا دهنم مزه آهن م گمیآره م_کالمش: انیم پردیم آشوب

 



 شکاف

 
210 

 

 یخوشحال _: عماد

 

 نباشم تونمیمگه م_: ردیگیتند فاصله م آشوب

 

 منم خوشحالم _: عماد

 

 خوشحالم یلیخ _: کشدیرا سمت خودش م آشوب

 

ود بس ب گریخوشش را به آن ها نشان داده بود د یرو یزندگ کندیو به آفتاب نگاه م دیگوینم یزیچ یگرید آشوب

 بود  ییهر چه جدا

** 

 سبز بانو  یدر چشم ها شودیقفل م چشمش

  شودیو در آغوشش حل م رساندیخودش را به او م تند

 بودش ؟  دهی؟ چند وقت بود که ند گریآشوب بود د کندیبا بهت نگاهش م بانو

 یو تند بغلش م دیآ یخودش م به

 

 از نبود تو ؟  کنهیبانو دق م یگیتو دخترم ؟ نم یتو ؟ کجا بود یکجا بود _: کند

 

 تموم شد  گهیتموم شد بانو د گهید _: دیگویم یاشک یبا چشم ها کندیبه بانو نگاه م باز
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 فندق بغلش بود و چندان در دستش  ندکیو به عماد نگاه م ردیگیفاصله م بانو

 بار نرفته بود  ریرا به او بدهد ز یکیچه آشوب اسرار کرده بود که  هر

 وقت و حاال آمده بود  چیه ایدنبالم  ایبا آشوب ب ایگفته بود  کندیبا لبخند نگاهش م بانو

 به راه بود ظاهراً  زیچ همه

  کندیو آن ها را به داخل دعوت م ردیگیرا از عماد م فندق

 

 بود که از همان لحظه اول به دل آشوب نشست  یبانو خاتون زن مهربان خواهر

اش را  و گونه کندیو بانو را از پشت بغل م گذاردیعماد چمدان را در اتاق م دهدیم هیتک یو به پشت ندینشیپتو م یرو

 آوردمش فرهنگ بانو جونم ؟  یدید _: بوسدیم

 

 .....نبیپسرم اما ز یخوشبخت ش _: بانو

 

  مینشد که بر نجایا میگرفتن اما ما اومد یعروس گهیچند روز د دیکه دوسش داشت رس یاونم به کس _: عماد

 

 زنگ در آمد  یسفره را که انداختند تا شام بخورند صدا دندیشب فقط گفتند و خند تا

 

 ؟  دیبود یمنتظر کس _: آشوب
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  دندیآره مهمونامونم رس _: شودیخاتون از جا بلند م شوهر

 

  کندیو آن را باز م رودیسمت در م به

 

  ؟یمرتض _: کندیلب زمزمه م ریز شودیچشمان آشوب گرد م شودینفر که از در وارد م نیاول

 

  یهم مرجان و چفتش مهد بعد

او  و رساندیاما تند خودش را به آشوب م کندیآشوب تعجب م دنیمرجان با د روندی؟ به سمت در م نجایخبر بود ا چه

  کندیرا بغل م

 

 ؟  دیشناسیشما هم رو م _: پرسدیبا تعجب م خاتون

 

 ؟  میهمو نشناس شهیچطور م _: مرجان

 

 ... نجایتو ا یول نمتیبیخوشحالم که م یلیخ _: آشوب

 

( مامانمه تو  کندی) با دست به خاتون اشاره م شونمیمنه ا هیپدر یخونه  نجای؟ ا یکنیم کاریچ نجایتو ا _: مرجان

  یکنیم کاریچ نجایا
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 پس  میلیفام _: آشوب

 

 ها؟  _: مرجان

 

 مامان تو خواهر مادر بزرگ عماده _: خنددیبا ذوق م آشوب

 

 فندق عماد است  یگفت که با عماد عقد کرده و پدر واقع یبود وقت یدنیمرجان د ی افهیق

 

  شهیولش شما.......باورم نم وفتهیرمانا اتفاق م یاصوالً تو زایچ نیآشوب ا یدونیم _: دیخند دیرا شن زیهمه چ یوقت

 

باال  اطیو در ح دیدرون دوغ حالش را بد کرد تند از جا پر ریس یدوغ را به آشوب داد بو وانیعماد ل یشام وقت سر

 آورد 

 

 حالت خوبه ؟  _: زندیرا کنار م شیموها کردیکمرش را نوازش م عماد

 

 داخل  میآره بر _: آشوب

 

  کندیهمه به او نگاه م کردیاندازد حس م یم نییآشوب سرش را پا نندینشیو سر سفره م شوندیم ییرایپذ وارد

  گهید کنندیم طنتیبابا دارن ش ی؟ کوچولوها هیچ _: دیگویاندازد و م یدستش را دور گردنش م عماد
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  رسندیها از هر طرف به گوش م کیو تبر شوندیها متعجب م افهیق گرید بار

  زندیم شیبه پهلو یمرجان سلقمه ا دیگویم کیو تبر کنندیتک آشوب را بغل م تک

 

  ه؟یچ _: آشوب

 

 ؟  میکوفت داشت _: مرجان

 

  میدیبه خدا خودمونم تازه فهم _با خنده : آشوب

 

 

 آخه اگه دختر بشه که من هنوز پسر ندارم  _: دیگویم زانیآو یبا لب و لوچه  مرجان

 

 که  ستین دونهینترس  _: دیگویبا خنده م شنودیکه م عماد

 

 ؟ ستین دونهی یچ یعنی _: مرجان

 

 دوقلو  _: کندیم ینوچ عماد
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 نههههههههه _: مرجان

 

 آره  _: عماد

 

 ؟  یکنیکه بچه ام بچه ام م یمگه تو عقد کرد نمیصبر کن بب _: پرسدیتوجه م یب آشوب

 

 خانوم  ییکجا _: مرجان

 

 انگشتش جا خشک کرده بود  یرو نیانگشت تک نگ بردیچپش را باال م دستش

 

 رو باش  نجایا _: دیگویاز آن طرف م یمهد

 

  بردیهم دست چپش را باال م او

 زدیکه در دستش بود برق م ینیپالت انگشتر

 

 ؟یتو و مهد _: آشوب

 

  دهدیوق سرش را تکان مبا ذ مرجان

 بود ؟ یهفته عاد کیهمه خبر خوب آن هم در عرض کمتر از  نیا
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 دارند به مسافرت بروند  مینگرفته اند تصم یاز شام مرجان گفت که عقد کرده اند اما عروس بعد

*** 

 بود و هوا سوز  زییپا لیاوا

  ندینشیتخت م یو رو خوردیکنار پنجره تکان م از

 بزرگتر شده بودند  شیششمش بود و کوچولوها ماه

 ند صبر ک توانستیاش مشکوک است و آنقدر ذوق داشت که نم یکه داشت گفته بود که به باردار یدر تماس مرجان

بود ساعت سه نصف  شب بود و او خوابش  دهیآمده بود خسته خواب یقرار بود عماد از وقت یبود و از سر شب ب شب

  بردینم

  خوردیبود و به زور تکان م نیسنگ

 

 ؟  یچرا نشست _: کندیرا باز م شیکه عماد چشم ها ندینشیتخت م یرو

 

  ادیخوابم نم _: آشوب

 

 ؟  یخسته شد اد؟یکه خوابم نم یچ یعنی _: عماد

 

 بخوابم  تونمیقرارم نم یب _: آشوب

 

  خواباندشیتخت م یرو اطیو با احت شودیم زیخ مین عماد
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  شودیم شیو مشغول نوازش ثمره ها کندیو او را از پشت بغل م کشدیهم دراز م خودش

 

 بلوط و عباس بابا چطورن؟  _: عماد

 

  یبچه ها هم لوس شدن مثل فندق که لوسش کرد نیا خوابنیکه باباشون نازشون نکنه که نم یتا وقت _:آشوب

 

  شودیاب مکه چشمان آشوب خمار خو کندیو آنقدر نوازشش م خنددیم عماد

  کردندیم شیآشوب بهتر بود آرامش صدا یبود به جا دهیروزها به آرامش رس نیا آشوب

 

  ؟یگیم یدار یچ _: شودیعماد م زیر یمتوجه زمزمه ها یداریخواب و ب در

 فشاردیم شتریو او را ب خنددیم عماد

 

 

 ........ گهید رمیدارم تصدقت م _:دیگویخشدارش م یصدا با

 ............انی........و پا

 

 رمانم تموم شد .... نیا

 وقت فاش نشن  چیرازها ه یسر هی دیشا یدونیچه م یکس

 سرنوشت مادر عماد که بهش .... مثل
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 شد  

 کردن  رونشیب یرو حامله شد و اهال عماد

 علت مرگ خان  ای

  د؟یوقت معلوم نشه قارچ ها از کجا به دست عباس رس چیه دیشا ای

 نه  ایرمان ادامه خواهد داشت  نیا دونمینم

 اما

 کردند  تمیکه حما ییاز کسا ممنون

 دستور  زهرا

  یشکور فاطمه

 یرامیبا هیمهد

  رلویام زهرا

 کردند یمال تیکه حما زمیعز ینالیز میمر

 ۹۷/۱/۱۷ _شروع : خیتار

 ۹۷/۳/۱۷ _:انیپا خیتار

 پنجشنبه  قهیدق ۳:۹ ساعت

 roghaye.mohammadi1697:هسندینو نستاگرامیا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

