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 :هخالص

با پیدایش حجم فراگیري از یک جسم کوچک، از ارتفاع نگاه همگان به قعر پرتگاه 
هایی بیگانه، هرگز نیاز مبرمش بر و آن تعدد چشمان خیره بر خنده دنفرتشان سقوط کر
 ...ا را درك نکردندگرمی آغوشی آشن

ها چگونه توانستند سهم یک عمر محبت را از پاکی نگاهش سلب و داند که آنچه کس می
  !التفاتی مضاعف را نثار سردي صداي دیگري کنند...؟

***  

 :همقدم

 ...هایی معنادار نثار کوته لبخندش بودتوجهی بس کثیر و گرمی نگاه

 ...اي فاقد انتها از آنِ صدایش بودغایت و عالقهمحبتی بی

وش هایی ناآشنا را ببیند که آنچه از خرگیريگنجید روزي بهانهدر تصوراتش نیز نمی
 ...!اش است را از او دریغ کندعشق سهمیه

  ...اي را بزدایددید که تکان دستانی نو مهر کهنهروزگاري خواب آن را نیز نمی

***  

یابد که از اذهانش رخت بر بندد، آنچه سالیانی پیش به وقوع امکان آن موجودیت نمی
تواند آن حجم از رنجیدگی را کناري براند و نگوید مردانه به پاي پیوسته است؛ مگر می

کیفر گناهی که هرگز مرتکبش نشد، ایستاد...؟! تاب و توان یک کودك و نگاهی بس 
 ...آالیشو بیمعصوم به پاکی قلبی کوچک 

** 

اش، به چرخاند و به نرمی بر روي دو پاي ظریف کودکانهدو گوي سیاهش را به اطراف می
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کشانْد و میان آن جمع ناآشنا خورد؛ انتظار آمدن پدر بلند قامتش را میدو سو تلو تلو می
 ...چشیدکماکان طعم معذب بودنی را می

بیش از گذر چهارسال زندگانی ندارد و چون  دخترك آرامی که از ظواهرش پیداست
درخشد. ناخوشایندي از ي کالبدهاي در هیاهو میاي آواره گشته از مَه تابان، به میانهتکه

اش پیداست و ي در هم تنیدهاستشمام آن بوي منزجر کننده اندرون نگاهش و چهره
 ...اش خبر داردغولیآنگونه چنگ افکندن بر پیراهن کوتَه یاسی رنگش، از دل مش

ي سرد، جمع گرداند و خدایش را ي آن دیوار قد بر آوردهبیش از پیش خود را بر کناره
خواند بلکه تار موهاي آشناي پدرش میان هیاهوي در گذر مردمان مقابلش پیدا شود؛ 

ه توانست آسایش را بیابد آن هنگام کساخت! چگونه میمکانی که روح از بدنش خارج می
هاي گچی رنگ آن بیمارستان عظیم به دام افتاده بود؟! تنها ي دیوارهاندرون قامت بر آمده

اش ماندن میان تعدد آدمیان ناشناس براي کودکی که هیچ از عظمت هواي خارج از ریه
 ...گر خواهد شدداند، هراس انگیزتر از درد و رنج جلوهنمی

ي خواهر میان راهش پر سازد؛ صویر کشاندن چهرهتالش بر گرفت اذهانش را با به ت
گفت کودکی که کمی آن سوتر از او، محبوس گشتگی اندرون وجود مادر خود را ترك می

نمود آالیشش شیرین مینهاد. براي آن دل کوچک بیو پا به دنیاي مردمان دیگر می
ر بر خود بکشاند و دستان ي آرامش خانه را داي بیابد که گهگاهی قهقههکوچک همبازي

 .نرمش را براي خواهر بزرگش تکان دهد

اي خوشایند نبوده شود آن چه بر وجودش چنگ افکند، جز غرور کودکانهمنکر آن نمی
است؛ اکنون جایگاه واالتري خواهد یافت! با به دنیا آمدن خواهرش، او مورد اهمیتی بیش 

کم توجه سپردن به نوزاد بر دوشش قرار خواهد هایی بر حگر خواهد شد و مسئولیتجلوه
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هاي اش جذابیت دارد... کودکی که رویا گونه سراب طی نمودن پلهگرفت که سنگینی
  ...پروراندرا در سر می» آدم بزرگ شدن«طرقی به سوي 

 زیو باز ن راندیپشت گوش م یرا، به نرم اشیشانیپ يبه رو يختهیفر و آو يتار موها
قرار  شیمد نظر خو تواندیوجودش را نم ندیو... آن حجم از حس خوشا چرخاندیچشم م

  !براند؟ يخود را کنار يذوق کودکانه شودیندهد! مگر م

که  دودیم يپدر يرنگش را مرتب کرده، به سو یلباس صورت ییقسمت انتها نیچ
 ي. مشتاقانه کنارهبردیدارد و دل از دل دخترك م تیلبانش جذاب يلبخند به رو ینیریش

  :زندیم شیو آرام صدا کشدیپدر را م نیآست

  !شد؟ یچ میبابا... خواهر -

سردرگم است؛ اندرون  ایکه گو خواندیرا م اشینگاه مرد بلند قامت زندگان یجیگ وانگاه
 يآنچه باشد که از فرط باال يندهده دینو تواندیاز نگاه آشفته م يطرز نیاذهان دختر چن

  .پدرش را دلواپس ساخته ت،یرضا

که به  ندیاز آن خبر بس خوشا یاش را ناشآرامش از دست رفته طلبدیم یکوتَه زمان مرد
که  کشاندیدختر کوچکش م يو سرانجام دست بر گونه ابدیگوشش رسانده بودند، باز 

  :شودیدختر بلند م يخنده يصدا

  !شده نهال بابا؟ یچ یاگه گفت -

 یو در پ کشاندیچشمانش باال م يایدر يانهینامحسوسش را به م یزدگ جانیه نهال
  :دهدیرا نشان م یشعف پنهان شیصدا خورد؛یعقب و جلو تاب م يبه سو یتابیب

  !داشت؟ ینیدو تا ن یخوبه؟ ام... نتُنه مامان می! خواهر؟ییشده بابا یچ -
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نهالش را در فواصل  يخود شود؛ گونه يآرام قهقهه يصدا افتنیمانع بروز  تواندینم مرد
  :زندیکوچکش انگشت م ینیب يو بر رو فشاردیدو انگشت م انیم

  !يخواهر هیداشته، نه  يپسر کاکُل زر هیشما  یخانوم کوچولو، مامان رینه خ -

آید نتوانسته چندان مطمئن چرخاند و به نظر میاینبار نهال است که چشم در حدقه می
گوید باشد سخن پدر را به درستی درك کرده است؛ معناي سخن پدر چیست که می

 !مادرش یک پسر کاکُل زري داشته است؟

گردد، زبان بر لبان خشک شده از زور هیجانش به روي پاهایش این سو و آن سو می
  :نمایدي پدرش قفل میکشاند و دستان کوچکش را به دور انگشتان مردانهمی

  !؟یچ یعنی ،ییبابا -

خنده اندرون کشیدگی چشمان مرد بلند قامت که بر روي زانوان جاي گرفته بلکم بتواند با 
 :رقصدمیزد، میآنگاه دختر کوچکش در هم بی

 !نه نهالم، مامان یه پسر داشته ولی دکترها اشتباهاً جنسیتش رو دختر تعیین کرده بودن- 

کشاند و خواستار آن اعتنا به بهت زدگی نگاه کوچک دخترش، او را به کناري میو بی
انتظار شود تا به آن زمان که مرد بتواند کارهاي ترخیص پسر و مادر را سامان ببخشد، می

تواند اندرون ادراك خود بگنجاند؟! از آن چه در میان دل به داند و میبکشد؛ اما او چه می
اش ویرانه شدگی پذیرا داند؟! رویاهاي سراب گونهگذرد چه میهم خوردگی نهال می

یافت... چگونه احساسات متناقضی گشته بودند و جو خفقان آور اطرافش را اندکی شوم می
 !پروراند؟ود میدر خ

برد و دندان نهال، در پی نگرانی انگشتان کوچکش را درون جیب کوچک لباسش فرو می
کشاند؛ انتظار آمدن خبر سالمتی خواهري کوچکتر داشت و حال پدرش بیان بر ل*ب می
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تواند امید آن را بپروراند با دختري که نموده بود برادري در راه دارد؟! یعنی دیگر نمی
شود، عروسک بازي خواهد کرد؟! به امید آن باشد که تعدد کثیر اهر کوچکش تلقی میخو

 !هاي صورتی؟عروسک براي دو دختر خریداري شود؟! حجم عظیم لباس

رحمی دنیاي فراتر از اتاق خواب کوچک خود براي نهال چهار ساله که هیچ از عظمت بی
داند، حتمی ست که خبري این چنینی بتواند رنجش به ارمغان بیاورد؛ پسرها هم چون نمی

 !دختران بازي کردن دوست دارند؟

هم آن است که او راند؛ مبندد و ظن و گمان را کنار میتر میبند کوچک لباسش را محکم
خواهد خواهري بس خوب و دوست داشتنی باشد! تا به آنجا که قند اندرون دل دلش می

 ...خواهد پسر باشد یا دخترنوزاد آب شود، حال می

*** 

اش را در بر کشانده؛ مگر او همان قند عسل مامان و بابا نبوده؟! آزرده خاطر شدگی چهره
اند؟! چه چیز بانی آن است که پدرش فراموش کند گزیدهحال چرا حضورش را نادیده بر 

  !ها باال ببرد؟ي ستبر خود بنشاند و از پلهبایستی او را به روي دو شانه

ي ماشین پدرش پیداست را از نظر نگاه خویشتن، آنچه از کوچک شیشه از وراي اخم
ي مادرش اگرچه اندکی رنگ پریده نمایان گشته است، چنان حجمی از گذراند؛ چهرهمی

نماید که نهال نگران است از حال برود! پسر کاکُل زري خود را به ذوق زدگی را بازتاب می
رود، پدر نیز تالش بر گرفته بود بلکه هواي همسرش می اشفشارد و قربان صدقهسینه می

کاود و در پی اداهایی که در ي او نیز مستقیماً نگاه پسرش را میرا داشته باشد. چهره
آورد، سعی بر گرفته نوزادي را به خنده وا دارد که گیج و مبهوت است و هیچ می

 .فهمدنمی

افزاید و پس از آنکه در پی گذر دقایقی بس طویل نهال بر شدت اخم میان پیشانی خود می
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به داخل رفته، رسد پدر قصد ندارد از همان درب ورودي خانه که به سطح ادراکش می
نماید جسمی سخت بر اش را داخل ببرد، واضحاً درك میبیرون بازگردد و عزیز دردانه

گین باشد و نهال نیز تواند جز بغضی بس سنافکند؛ نمیي گلویش چنگ میدیواره
تواند بپذیرد پدر و مادرش در غایتی به چنین حجمی از سادگی دخترکشان را فراموش نمی

 !کنند

کند؛ از خود گشاید و در دل با خود زمزمه میگره دستان خود را از روي پاهایش می
در  خواستار آن است که دل به برادر کوچکی که به خانواده افزوده گشته خوش کند و

جایگزین آن که اندوه را مهمان دل کوچکش کند، شادمان باشد... اگرچه چندان اطمینان 
ي سنگین و شوم نفی احساسات والدین خود بگذرد؛ چرا حتی از آن ندارد بتواند از سایه

ي مادر خود حق دارد ي برادر خود را ببیند؟! او نیز در حد و اندازهنگذاشتند مشخصاً چهره
ي کودك بنشیند! مگر کم انتظار کودك زیبا روي را کشانده بود؟! به ي چهرهدهبه مشاه

کند آلوده به اي نهال را از حول هواي کودك دور کردند که کس نداند گمان میگونه
 !موردي مشمئز کننده است

ي فشارد؛ همهپیچاند و مشت دستانش را به هم میانگشتان کوچکش را به دور هم می
ها جز براي برادر کوچکش نیست و او بایستی مشقت بر دوش کشاندن عظمت نای

  !مسئولیت خواهر بزرگتر بودنش را بپذیرد
شود، اندك آرامشی اي که توجیهی موقت خوانده میي مثبت نگرایانهدر پی چنین اندیشه

آشنایش را به یابد و رنجشِ در پی خود کشاندن بغضی بس شکننده و احوال نارا باز می
 ...خردجان می

ي درب راند و با پیچیدگی نرمشش به حول سرماي دستگیرهظرافت دستش را به جلو می
نماید. دقایقی با هدف خارج گشتن از آلودگی هواي آن اتاقک محصور، لرزشی را درك می

تجمع وا دارد  کند که بتواند غایت توانش را در نوك انگشتان خود بهنیز بر سر آن گذر می
بلکم درب را بگشاید! یاد ندارد پیش از آن براي گشودن درب اتومبیلشان زحمت کشانده 
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 ...باشد

شکافد و سرانجام همان آهی آتشین از وراي لبان نهال خردسال مه مقابلش را به زیبایی می
گشته و ریزد؛ اندکی آشفته نمایان صداي آشناي پدر است که تعادل نگاهش را بر هم می

 !لحن بیانش دِگر آن تُن خامه وار را ندارد

 !نهال! بیا دیگه... تو دیگه دردسر نشو خانوم کوچولو -

ي تالطم بار نهال را در ماند بلکه اعتراض ضعیف دخترکش را بشنود. اندوه، چهرهو باز نمی
ی ناشایست و راند؛ نهال اشتباهکشاند و ذهن کوچکش را به سوي کنکاش میبَرِ خود می

بس رنجاننده از خود نشانشان داده که اینگونه تگرگ وار سرما نثار نگاه مشکینش 
نمایند؟! به یاد ندارد حتی پس از به زیر عمد شکاندن گلدان محبوب مادرش سرزنشی می

 ...اش، متحمل بُرّندگی نیش و کنایه گشته باشدبس تلخ در حدود عذاب ساعات گذشته

راند و توان در دو پاي کوچک خود نهاده، اردك هاي سنگی گام میوي پلهنامتعادل به س
داند عبور از آن گذرگاه که بیش از پیماید و خدایش میها را میوار و نامیزان ارتفاع پله

 !دارد، جان از او ذایل گرداندهچهار پله نمی

گزیند و آن مادام اي بر میي درب ورودي جرنجیده از تلخی دست کوتَه زمانه، بر کناره
کشاند شکافد، دست جلو میهایش را میاي بلورین از درخش اشکش سرخی گونهکه قطره

دو کفش کوچک صورتی رنگش را از پاي در آورد؛ مگر او بلد است پیچش درهم فرو 
رفتگی دو گِره مخصوص پدرش را بگشاید؟! هرگز پیش از آن سعی برگرفته بود؟! هرگز! 

ي مادر سیاه را از سفید گذاشته، عزیز دُردانهها نمید عسل بابا توان بر پاي ناچیز گونهقن
  !...دادهتمایز نمی

خراشد؛ براي کودکی چون او که عظمت ها احوال دگرگونش را میحرص از زور نتوانسته
ی والدین توجهداند، هراس معناي بیي حیاطشان را نمیچندین قدم خارج از قاعده

اي را نداشتن دهد و رنجش نوعی از کوچک خواستهدهد، خشم بوي نتوانستن میمی
 ...است
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کوباند و از بَِر آنکه نشانِ دو والد خود دهد چگونه اشتباه کرده، دخترکش را پا بر زمین می
انون مداري را گزیند نوعی قتوجهی بر میاند، بیدانند رها گرداندهتنها به امان آنچه نمی

نادیده بِدارد و کفش بر پا بر فرود سراي گام نَهَد؛ پارکت آلوده خواهد شد و حقیقتاً 
باشد که از شود انکار کرد مادر خشم نثار خواهد کرد... مگر چون سه ماهه پیشین نمینمی

ول هاي کفش بر پا تمامی طلَجَش بَهرِ همان کوچک عروسک مو بلوندي که نخریدند، لنگه
اي رنگشان را تیره ساخت؟! یاد دارد مادرش تنها بر پارکت را طی کرده، فرش فیروزه

 ...اخمی بر چهره و پدر بر سرزنشی نه چندان داراي جِدّ بسنده کرد

فشارد؛ خداي را شاکر است که یي استوار درب مخیزد و دست بر دیوارهاز جاي بر می
متحمل رنجیدگی از برايِ به سوي پایین کشاندن اند که حم کرده، درب را نبستهر

 !دستگیره نباشد

شود و طنین فشارد که بر دیوار رَهرو کوبانده میچون کودکانی سرکش، درب را چنان می
کشد و با به یاد آوردن آن خوش آزارد، اما پایش پس نمیصدایش گوش نهال را نیز می

آورد، هایی که در میداشت و شکلکوا می لحظات که کوچک اخمش پدر را به خنداندنش
ي تر از پیش گشت بلکم چهرهمادري که ثانیه در پی دقیقه نازش را خریدار بود، مصمم

بغض آلود برگیرد و همان آشفتگی از پی نگرانی اندر نگاه پدر بخواند که تاییدیه بر اثبات 
 ...!ی مادرانه بَهرِ مِهرشتابآن بود عاشقانه تک دخترش را دوست دارد؛ همان بی

کشاند که باشد رد به جا مانده از از به روي عمد پاي را با خشونت بر کف ورودي سالن می
اش را حول هاي سیَهتر مشهودیت نشان دهد و ریز گشتگی تیلهکفش بر پاي داشتن تیره

ي حریر نمایشان سالن مدرو خانه چرخاند؛ والدینش بر کنار خم پیچ و واپیچ حرکات پرده
به دست باد، بر بالین پسرشان زانو زده بودند. پسر را در گهواره خوابانده بودند و در پی 

  ...بازي مد نظر بر گرفته بودند حرکات دست خندیدنش را اسبابی براي
نهال، تمام آن مقاصد و تصورات از آنکه زن و  يانهیآن اهداف شوم گرا یتمام کبارهیبه 

اسبقشان  يو ثُبات دوست دار اتشانیگونه بکشاند، عالق شیآزما یمرد مقابلش را به چالش
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به  یچه علل داندیمقابلش بدل گشتند و کس نم يبه دوده اندرون غبار هوا د،یازمایرا ب
 ...مشت گرفته بودند بر تیپشتش پنهان

کوچک  ینیریا در بَرِ خود گرفت و نگاه مبهوت دخترك محو بر شافکارش ر ،یفراموش
و دستان کوچکش را در مشت  خواندیم »ایبرد«گشت که پدرش او را  يلبخند پسر

و دو لُپ بر  مانستیم يصورت سرخ نوزاد شکفته چون لبان کوچکش به لبخند فشرد؛یم
 يها... کم از لذت آن خامهبودندیرنگش م یوسچشمان ط یاش مسبب پنهان گشتگآمده

 !تولدش را نداشت يهاکیک يبه رو یشکالت

که دو  يهمان برادر دند؛ینامیکنکاش بر گرفته بود که برادرش م ينگاه نوزاد اندر
ست که سهم  ینثارش کند... همان کودک یکوتَه نگاه شیپ یقیوالدش نگذاشته بودند دقا

با  زشینهال آم داندیاصحابش رُبوده است... چه کس م خم انگشتان يانهیمحبتش را از م
همان پسرك خفته بر اتاقک  آوردیبود بلکم دِگر به خاطر نم مودهحس را تجربه ن نیکدام

نگاه  ياز مشاهده ،یبوده؟! جز مدهوش نشیشدن عشق والد لیمحصورِ تور دارش علل ذا
 ...دانستینم ایعسل وار برد

پس  يادیاما امان از آن گاه که فر راند،یدختر به جلو م يِرا از برا یگذر زمان سر خوش 
 یگذاشت؛ کم نمانده بود غرقه بر حس يبر عمق دلش بر جا یرا ربود و شکاف شیهوا

نجاتش گشت و از نرمش نگاهش جز  قیپدر غر يخصمانه يخوش گردد که عربده
همان تُن صدا او را از ارتفاع  یینگذارْد... گو يخاطر بر جا یو آزردگ یمبهوت شدگ

 یرها گرداند؛ سقوط شیپ يچند يبسته خی يبه اندر اعماق پهنه یدگیاز بند رنج یرستگ
 ...نیسهمگ یسخت و بُهت
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روشن گشته  نشیآشکارا دست بر قضا بر والد شیخطا فهماندیآنکه کماکان ادراکش م با
 يرا با آن دو گو شیهانیو کم نمانده کار دستش دهد، تاب آن را دارا نبود اتصال مشک

 شیحق بر پدر و مادر خو یستیبا د؛یقطع بنما شیایبرد يفرو رفته بر حدقه يخاکستر
  !قند چشمان پسرشان داده اند...؟ شبدهد افسار به دست بار

 زیاما خودش چگونه؟! مگر او ن نمود،یرا تجربه م یمشخص يدر معنا یباختگ زینهال ن
 يبه خم ابرو نیدل و د گفتهیگونه ندارد...؟! پدرش م یعسل ییهاو خنده یکارامل يصدا
 یستیبا داندیم فهمد،یپدر را واضحاً نم يهیانیب يدخترش باخته و اگرچه نهال معنا یکمان
 یبان زی... پس چه چدهیبرادرش در وجود د يهمان باشد که از مشاهده يهیادر م یحس

 !شود...؟ چیچهار به ه ایو  کیو سهم دو پاره، سه به  رندیشکل گ یآن است حال اختالفات

پدرِ همواره آرامش که اندر  يخشونت از سو یدو دستش در پ فیشدن مچ ظر کشانده
 د؛یبرُبا شهینهالش اند دهدیز آن مجال نما شیبود، ب دهیبرگز مبریپ کیاذهانش حکم 

 انیکه م ینگاه نهال و برخاسته از جسم کوچک ینامتعادل يانهیم ییروشنا يهمان هاله
و اذعانِ آن  گرددیم رایپذ يمشهود یِمحو شدگ کبارهی خورد،یرنگش لول م یآب يپتو

 اریاخت یاش، جدا شدگرنگ کودکانه یصورت االتیخ يدارد افکار دختر از جهانِ دو تکه
 ...کرده است

و  جیگ باشد،یخاکستر وار نم يلهیجفت ت کیمشخص است غرقه در  شیآنکه دِگر برا با
 يفاجعه ياز آن ندارد توانسته باشد اعماق حفره نانیمبهوت نظر آمده و چندان اطم

پدرش،  یشانیپ يتهگره بر گرف گریکدیدر  يرخدادش را به وساطت آتش دو ابرو
از آن  شیندارد پ ادیمرد استوار مقابلش آشنا ست؟! نهال  یبر هم آشفتگ نیبخواند... چن

باشد...  دهیکوتَه سرزنش د کیاز  شیب یتیجد يبس دارا یپدر خود را به دنبال اخم
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! پدر قسم بر آورده قند باشدیمقابلش همان پدر معروف نم يقد علم نموده يچهارشانه
 یحاک یدگیجز آوارِ رنج چیه زا یاخم نیعسل کوچکِ دلش را نرنجاند، اما حال چن

 ...باشدینم

 شیبرا د؛ینمایحروف اظهارات پدر را درك م نشیچ يخارجه از ورا میدِگر مفاه نباریا
 ...نشدند رایپذ یجور شدگ کدِگریدو هرگز با  نیندارد... خشونت؟! پدرش... ا تیمفهوم

اش کوچک دِردانه يدرب دلش به رو يدو لنگه یندارد از چه زمان گشودگ ادیبه  مرد،
 ياقتضا هیتنب تِیدارد؟! هر چه باشد جد تیبسته گشت؛ به دستان چه کس؟! اما... مگر اهم

بر  يرویپ ياز برا يریاست را مس حیبس سرکش رام شده، آنچه صح يآن است که فرزند
! صحت گردد؟یآشکار م ختهیچهارساله افسار گس یدخترک ستنشده ا چیز ههنو ند؛یگز

  !...دیهر چه دلش خواست رو بنما يدست باز بگذار ستیزمانه بر آن ن

 د،ینمایخود احساس م ينهیس يپهنه انیاندر م یمشخص ینهال، کماکان سخت شدگ
وجود پدر  ينرمش از ابعاد دو پاره ،یچگونه جسم داند؛یاگرچه منبع رنجش را واضحاً نم

خشم نشان دهد...؟! آنچه که توانست مسبب شود  کندیم جابیا شیکه حال برا دهییربا
و در  دیاینظر ن دهیپوس ياجز تکه رشته کبارهیچهارساله، به  یاتیتنومند از عالق سمانیر
 !...؟ستیچ د،یرا بزُدا یدائم ياز زمان خلق و خو يکسر یط

اش را به شده لیتحل يهاهیچون نهال بتواند تجز ياز آنکه اذهان کوچک دختر شیپ
آن نگاهِ  یرگیشود، بر اوج اعماق خ بشیاز استدالل نص چینامشخص برساند بلکم ه ییانتها

کشاند و  ینگاه پدرش افزوده گشت؛ افکارش را به محو شدگ يانهیحرص آلود به م
لبان پدر  يکلمه نام، از ورا یکه به دست توانمند مشت ابدیساخت بر آنچه تمرکز  وادارش

 ...خارج خواهد شد
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آنچه  دیحاصل نما نانیاز آنگه اطم شیتلف نمودن بر نگرفت و پ يدِگر زمان را از برا مرد،
ن کودکانه نمود ینثارِ حسادت تیترب کی يگرداند، الزمه بشیرا نص یافتنیقصد دارد بروز 

ندارد چه گفته، اگرچه نهال تا  ادیدل دخترك به  یِلب گشود؛ به وضوحِ زالل ر،یخ ایاست 
 تیموجود يِپدرش را، آن هم تنها از برا يوارانه هیسرزنش تنب نینخست اردبه عمر د

 ی! در پگر؟یفرزند د کینخواهد برد... به چه علت؟! تنها  ادیپسرِ آرامش، از  افتنی
 یآن است نهال تنها قربان یبان زیفرزندش بوده؟! چه چ نیمتفاوت با آنچه نخست یتیجنس

بوده اند... دختر چه  يکاکُل زر یآرزومندِ داشتن پسرک هخفته باشد... دو والد ک یاحساس
 !مرتکب گشته است...؟ یگناه

خشونت بارتر بوده،  ادشیفر نیشیاز پ شودیمراتب عنوان م یپدر که در پ ادیفر نیدوم
دو چشم بلورش باال  انینهال را به لرزه در آورد و تعدد قطرات اشک را به م يهااندام

 ياعتقاد یدر پ تواندینم زیزده؟! هنوز ن ادیفر نگونهیکشاند؛ پدر بر سر قند عسل دلش ا
شان، بوده که آنگونه عربده ک اشیهمان پدرِ دوران چهار سال کودک ردراسخ اظهار دا

بس رنج دهنده بر گرفت؛ به  یفشردن ریدختر را اندر مشت مستحکم خود به ز يبازو
مورد سرزنش قرار داده بلکه با دو  انهیوار دخترش را وحش توجهیکماکان ب یانیدنبال ب

 دیبا نیپارکت را آلوده ساخت و حال والد اد،اش پا به درون خانه نهلنگه کفش آلوده
 چگاهیاز آن ندارد ه نانیبدهند...! نهال اطم يلجباز یدختر را در پ يهتقاص اشتباه کودکان

 يزمان، لطافت روحش را به سو نیبراند که در عنوان نخست ادیرا از  یآن کلمات ابدیتوان 
  ...خدشه بر گرفتن کشاند

تو خونه؟! مگه  ياومد فتیبا دو لنگه کفش کث یخورده بچه؟! واسه چ ییباز سرت به جا«
 »...تاب برنداره کنهیمخت عادت م یذره کار کن هی...؟! کنهیم یکه حمال ییتو نیا
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همچون  يامنزجر کننده؛ اما مگر گوش کودك ناز پرورده یساده، اندک نهیدر ع یکلمات
زبان اشخاص بشنود؟! مگر تا به آن زمان  يرا از ورا یلغات نیبار چن نینهال توانسته چند

 ییسرش جا دی! به او بگود؟یایبا او به سر صحبت ب نطوریپدرش ا بودیرخداد واقع مهرگز 
 !تاب برداشته است...؟ خشرا برخورده و م

دختر ترسان، آن هنگام به خود باز آمده، مرور آنچه پدر بازگو نموده بود را رها  کوچک
که نهال،  ینرنگ اتاقش بر چهارچوبش کوبانده شد؛ کوفته گشت یساخت که درب صورت

به جد  ست؛یآن را بر بند بند وجود نرمش درك نمود و وحشت زده اطرافش را نگر
 ...تواندیدارد...؟! نم قتیرا محبوس ساخته؟! حق اوبر آمده و  اشهیپدرش در صدد تنب

 قاًیگذر چهار سال عمرش عم یاز همان روزِ نخست روزگارِ دشوارش، در ط شیکه پ ینهال
وجود،  ياعماق خُرد گشته تیاز حقان شیچون آن فقدان کشنده را درك نکرده، برا يدرد

مشهود را  ییرهایاز همان بازگشت ناپذ یاشک نشان نداده بوده، به ناگاه شکستن زشیر
چون  ی... اذهان دختر کوچکدَردیم زیرا ن نیکه روان بالغ تلخدرك نمود؛ همان طعم بس 

 !او که سهل است

تخت کوچک اتاق خوابش  یو صورت دیروکش سف يبه رو یحت افتییدر وجود نم آن توانِ
دارد در  ادیو هق هق خفه کند؛ به  زدیهجوم ببرد و سر اندرون بالش نرم خود، اشک بر

اش را بر خوردش نداده بودند، از آن طعم منزجر کننده شیکه پ یاوج آن ارتفاع هراس
و اجبارْ او را  ستیمقابل خود آگاه ن تیغایب ریمس انیاکه از پ یچون گم کرده رَه

 يآمده، بر کناره فشیچه بر سر وجود ظر داندیاندرونش رانده، با وجود آنکه واضحاً نم
که  يبر هم متصل خود نهاده، ضجه وار يدو زانو ياتاق خود سُر خورد؛ سر بر رو وارید

بهرِ آن  داشت،یمحض نم یدرگمسر کی ازبه دور  یمفهوم شیو برا دانستینامش را نم
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ندارد... گذر  شیاز برا يکه گذر زمان بهبود ختیوارش اشک ر هیسا يهاحجم از عقده
 ينحس به بعدش گذر زمان زهر يهینهال حکم طال نخواهد داشت! از آن ثان يزمان برا

  ...اش را خواهد سوزاندگرفته يخواهد بود که حنجره

که  باشدیسوزناك نم یاز جان است؟! زمانه جز آتش شیارزش زمان ب دیگویکس م چه
اش اعماق دلت را به آتش خواهد کشاند و تا به آن لحظه که جز خاکستر هر لحظه دنیبلع

از اجناسِ  يخبری... در بدینگذارد، کنار نخواهد کش يبدن رنجورت به جا ياز سرما
 !ارزدیم آنخواب غفلت ماندن بِه از 

***  

خواب  يایبر درب اتاقش و آن لرزش رعشه وار، از دن یکوبانده گشتن مشت يواسطه به
مرهم کجاست بلکم بر زخم  گردد؛یاش باز مزمانه قتیتلخ حق يبه حال و هوا نشیریش

 !قلب کوچکش بنهند...؟ يسر باز نموده

 :دیگشایترسان لب م ده،یپر يجا از

 !ب... بله؟ -

حکم  افکند،یشخص واقع به پشت درب اتاق چون خوره بر جانش م ينهیایکه طرز ب يلرز
 :دارد ایبر رو یپتک

 !...کن نهال زیتم يدیرو که به گند کش یپارکت رونیب ایاون تو؟! ب يچرا کز کرد -

نرمش لحن خامه  يدارد دلش برا ادیبه  یآشنا که زمان ياست؛ همان صدا مادرش
رنجور  ینخواهد رفت که هر گاه پدر اندک ادشی... از گشتیمدهوش و وارسته م اشگونه
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 يبخواند که از انتها يامادرانه ییالال شیبرا بردهیبه آغوش گرم آن زن پناه م بوده،یم
 ...کردهیدلش تراوش م

 یند... برهانبنشا دیی! همان گونه که بتواند مُهر تاابد؟یب یهیبهرِ حال توج تواندیکس م چه
واقع گردد... حقْ آن است  دییدارا باشد و بتواند واضحاً مورد تا تیاز جنس عقالن یکه اثبات

 یِشانینه چندان دور از حال، تاب نداشت اخم بر پ یو زمان گرددیکه مادرش خوانده م یزن
کند؟! فاقد مهرش نثار فرزند  يصدا يسوز سرما از ورا نگونهیا ند،یبلند دختر خود بب

 یلیدل باشد،یبا فرزند نخست م تشیکه تنها اندر جنس ینوزاد با اختالف کیحضور 
 !ربودن سهم محبتِ دخترکش است...؟ يمستحکم برا

خشدار خود  يآن صدا يبر تُن گرفته یبه سخت کشاند،یکه بر دوش م یرنج یدر پ نهال،
 :دیافزایم

 !...... مامانامی... ا... االن مدیببخش -

بگذرد که التماس را احاطه  ياآن لحن کودکانه يکس توان در جان دارد ساده از طرفه چه
 زین هیَ سنگ س یِاز سخت ی...؟! دل آدمردیپذیانکار نم انشیخواهش م ينموده و هاله

هم که باشد، اشک  وانیح کی يروح گونه یچشمان ب انیباشد، شکافته خواهد شد و از م
عجز کودك ذوب  يگرما یدر پ يگریپس از د یکی خی يها... تکهافتاد خواهد انیبه جر
  !القلب اند...؟ یخواهند کرد... پدر و مادرش قس اریاخت یشدگ

پدرش را اندر  د؛یگشایو درب اتاق خود را م زدیخیخود بر م يلرزان و نامتعادل از جا
 یبه اتاق رفته بلکم اندک زیآن دارد در آن عصر گاه دل انگ يکه معنا ندیبینم ییرایپذ

آواز  یبه نرم شیزده، برا نیزانو بر زم شیایبرد يبه کنار گهواره زیاستراحت کند؛ مادر ن
کوچک خودش  يهاجز به گوش بردینهال گمان م یکه زمان یمیهمان آواز مال خواند؛یم
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که  يدختر را ربوده است! پسر ییآمده که تمام دارا نیریش یتعلق ندارد! حال پسرک
چه علت دارد به او حسادت  فهمدیکه نهال نم ياست... پسر زیچه چ یبان داندیروحش نم

دو والدش  روحیکه برخالف چشمان ب ایبرد يخاکستر اهنورزد...؟! آخر مگر لطافت نگ
! او طعم زهر د؟یت را حس بنمانهال نفر گذاردیم کند،یگرم نثار جان دختر م یآتش

 تیجذاب ياست... برا دهیخواهرانه چش يکودکانه یاز جنس نوع یلذت بخش عشق يگونه
 ...دارد! خواهر آن حجم کوچک بودن

به بند اسارت کشاند که چه؟! از او چه خواسته  ییرها يایرانده بود؛ مادر او را از رو ادی از
فرصت بهرِ به  يادی... او زمان زآوردینم ادی... نهال به ماندیم فهیوظ يانهیبه م يزیبود؟! چ

 يدو گو يغرقه به پهنه خواهدیمادر دارد! حال م يامر وارانه انجام رساندن خواسته
خواستار آن است به جلو گام براند و چون مادرش که  د؛یدرخشانِ برادرش را تجربه نما

با امواج خروشان  یدارد، حل گشتگ ایبرد يلپ باد نمودهبه دو  ستنیسهمِ قطعِ دائماً نگر
 ...دینگاه برادرش را درك نما

تلخ مادر و آن اخم خشن وارش ضربه بر  انیلحن ب رد،یاز آنکه قدم نخستش را بر گ شیپ
 :کشاندیم رونینگاه پسر ب ياز خلسه کبارهیو او را به  آوردیاحساسش وارد م

 !کن زی! پارچه رو اُپن هست... زودتر پارکت رو تم؟يایم يکجا دار -

در  یمشتان پ ریاحساس به ز قتِیصحت، حق یکس حضور دارد بتواند آشکارا، در پ حال
راهِ حنجره  يانهی! عظمت حجم آن بغض به مد؟ینما فیدو والدِ ناآگاه له شده را توص یپ

بند دل کوچکش؟! خُرده بند  دیشد ی! کوفتگسازد؟یدختر سخت م يکه سخن از برا
 !...؟شروح يبلور شکسته يهاشهیش
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بوده  ارتیدر اخت یآنچه زمان کبارهیشود؟! به  میعظ یدگیمتحمل آن رنج تواندیکس م چه
از وجودت جدا گشته و حق تامش  ،يازبان حس نموده ریمشهود عسل وارش به ز يو مزه

 یگرفتیاعتقاد راسخ بر اذعان م ینرم نمودن با آنچه زمانرا بر گرفته اند! دست و پنجه 
که  ينخواهد شد... دستان کوچکِ تنها دختر رایپذ یو جدا شدگ توستمتعلق بر وجود 

که  یحسی... انگشتان بفشاردیبر مشت م نینگاه والد خِیاز آب سرد چون  سیخ يپارچه
که  یزدودن آلودگ ياز برا یو اندك توان شودیکف گل آلود پارکت عقب و جلو م يبر رو

گام بر  یمنف يبه سو ف،ینوك انگشتان ظر يوتعدد خراش به ر جادیبا گذر زمان و ا
  ...بر تو نباشد یکه حکمش بر تو روانه شود و حق ی... گناهداردیم

***  

   :از زمان يگذر اند یدر پ*

 یخود را راض نیوالد تواندیچطور م بندد؛یاش را مخاطرات بنفش رنگ و کهنه دفترچه
 آورد،یم يظهر رو يگشته و به سو یکه ط یبخرند؟! همان صبح شیبرا گرید یکیکند 

حق ندارد درخواست  گرید يهفته کیگفتند تا به  د،یگویرا م نیپهنه ا انیم دیخورش
 ایبوده که برد ياشانه دیخر يتنها از برا هیانیندارد! ب شبدهد که ارز یجسم دیخر

 ...افکندن شکانده بود نیبر زم رِیناخواسته آن را به ز

کوچک بخرند؟!  يریتحر زیم شیآن ندارد برا اقتیل یحت خزد؛یم نییتخت به پا يرو از
 روحیدِگر ندارد! ب چیه یمیقد يتخت تا به حدود کیو  یچوب يواریکمد د کیاتاقش جز 

که  یهمان بالش يبر تاج دهد و بر رو هیتک ند،یبرگزتخت نشستن  يبر رو یستیاست... با
 ...ردینگارش بر گ ماند،یکوچک م يزیچون م هک نهَدیبر زانوان م
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 دهدیرا که نشان م یخیتار خورد؛یم وندیطاق پنجره پ يواقع بر رو میبه تقو نگاهش
نهال  دارندیهستند که عنوان م هانیجالب دارد... همان اعداد و ارقام مسخره... هم یرقم

خود  يپا يدو پاشنه يبر رو یستیبا ست،یمستحق ناز و نوازش ن يدختر بچه کی گرید
گذشته است و حال نهال چهارده ساله  ایده سال از تولد برد ندیگویکه م ياعداد ستد؛یبا
بوده که نهال جز  زرویهمان د ییگشته، گو يزمانه چه زود سپر ندیگوی! مردمان مباشدیم

ها نبوده اند... اما مگر آن دندانینوزادِ ب کیجز  ایآرنج پدر و برد یخفته بر مثلث یدخترک
بس کُشنده  ییهادنیچه رنج کش دانندیم چی! آن رهگذران احمق و ساده دل هداند؟یچه م
نا  ياز گذر آن شکنجه هیهر ثان دانندیبر نهال گذشته؟! مگر م يمتماد انیسال نیچن یدر پ

 ادیرا از  اشیکودک يزمانه يهاتنها که صدم يبه حق از اذهانش نرسته است؟! دختر
مشوش شبانش را شکل  يهاو کابوس کنندیخطور م ذهنشنبرده، آن چنان واضح بر 

ر خسته د ي! دخترردیپذیم یشدگ خیبر اندامش س يمو شانيآور ادیکه تنها با  دهندیم
نافذ  يجز به محبت تک برادر خود ندارد... همان دو گو ياخُرد که پشتوانه ياچهره یپ

  ...یشانیپ بر هیَ س شانیو پر ختهیآو يو تارِ موها يخاکستر

 يوارهیبرخورد محکمش بر د بیمه ياتاقش، صدا یچهار طاق گشوده گشتن درب چوب
 نیبر زم ماندیکه کم نم پراندیم يهراس از جا یدر پ ياپشتش، دختر نوجوان را به گونه

بس  ي...؟! دِگر خداوندگار و معبودخواهندیباز دو والد سنگدلش؟! چه م د؛یسقوط نما
از لطافت دو دست کوچکش بر آمده  ییچه خطا نباریا داندیمناآشنا حضور دارد که 

 ...!است

که  ییپدر دارد، خطا ياز سو یشانیپ انیبرهم اندر م یانتظار اخم د؛یگشایپلک م لرزان
 ...شودینم یناخواسته تلق یجز اشتباه تشیمجازات سخت دارد، در حقان ییگو
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که آشفته گشته بر  یشخص د،ینمایکه روح دو پاره م ياتقابل با تصورات سراب گونه در
رنجش عذاب وجدانش بر  یِده ساله است؛ تلخ ياینهاده، برد هیچهارچوب درب تک

خواهرش را به لرزه  ينهیس انیروحش چنگ افکنده است که ناگاه دل کوچک م يوارهید
و  يرو بایکه مگر خواهر ز ابدی یبود از سر آن آگاه افتهیدر آورده... هرگز توان ن

چشمان برادر خود  يخاکستر يآشنا از بهرِ دو گو يآن دختر آرام که مِهر نش،یریش
مستحق اسارت در بند  نیرید ينشان داده که از زمانه ياچگونه رفتار زننده دهد،ینشان م

آن  نشیدارد والد ادیسپرد  نکاتب سرنوشت بوده؛ چشم که گشود و خاطرات بر اذها
 ....دخترشان نکردند يرا که نشانش دادند، سخاوتمندانه خرج از برا يمحبت آشکار

 :دیگشایصورتش را م انیروشن م يزبان بر لب تاب داده، پهنه یبه نرم ایبرد

 !نهال، نترس منم... ببخش ترسوندمت یه -

نرم برادر مهربان خود نبازد؟! تنها  يو جان بر صدا نینهال تابِ آن را داراست د مگر
 ياهتیحما نیقیکه قطع بر  یاندرون گذر ده سال قرن وارانه... همان پسر آرام بانشیپشت

نباشد...  شیرانده گشته از دو والد خو زیآن است نهال هنوز ن یمستحکم و استوارش بان
پدر و مادر دارد، بر جهت  هیَکه در دو دل س یکاذب يعالقه يشهیر یتهمان کس که از سخ

 يبر معنا یحکم سالح شینه آنکه برا د،ینمایرساندن بر خواهر خود استفاده م ياری
 ...دارا باشد دنیفرصت طلب

خم  يو خواهرانه بوسه بر رو دینمایخود م يرا مهمان لبان خشک گشته يلبخند يگرما
 :نشاندیبرادر خود م یشانیپ

 ...اشکال نداره داداش -
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پوچ از  یو جز جسم دیدارد جان از اندام نهال برُبا اریآرام برادر توان در اخت يقهقهه
  ...نگذارد یباق شیبرا

دختر  يراندن برادر به سو دیآغاز روز جز با ام ن،یشیپ يگذر کرده يهمچون تعدد روزها
 ای... بردگردندیکه گَه تنها علل از جهان نرستن نهال محسوب م ییهایشوخ طبع باشد؛ینم

 یشیمانده قدش از او پ یکه تنها ده سانت باق دینمایم یکودکانه نثار خواهر بزرگ یچشمک
 يدارا یارتش یدر درگاه مقام یهمچون ابراز احترام نَهد؛یم قهیو دست بر کنار شق ردیگ

 ...یتعال يرتبه

 :کندیم دیتقل انینظام يو از صدا کوباندیچپ م يراست باال آورده، به کنار پا يپا

شک نکن! آقا محمد  خوب جناب سرگرد، همه جا امن و امانه، به حرف داداش زرنگت -
  !...باشگاه دهیوقته رس یلیهم خ ندرالیس یناتن يخان قاجار رفته سرکار، ننه

اش شود که هوا را خنده ریز يرها گشتن صدا انیبه م یمانع بودینهال توان آن دارا م مگر
 يننه«خوانده و بر مادر نام » آقا محمد خان قاجار«خواهد شکافت؟! برادرش پدرشان را 

از بهرِ خواهر خود کوچک  اینهاده است؛ گمان بر آن نتوان برد که برد »ندرالیس یناتن
 يمشکالتش، نشان از برا يبر آن نهاده بلکم بتواند رَه گشا نانیکه اطم تس يافرشته

 ...مشهودِ کلمات يخاك بر گرفته ینجاتش باشد... رستن از بند اسارت مشت

 یشوخ دانست،یخودشان که جز خودشان کس نم انیبر م وندیبر حسب همان پ زین نهال
 يآرامشان از ورا ينرم قهقهه يکه نغمه یآورد و سپس مادام ياحترام برجا يوارانه ادا

تنگ اتاق را ترك گفته،  يفضا کدِگریدوشادوش  شکافت،یاطرافشان را م يلبان، پس هوا
 .روان شدند ییرایپذ يبه سو
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 زیمادر را از پشت م يبهاو گران یسلطنت يچوب ساخته يهایلاز آن صند یکی نهال،
 :ردیگ يبر آن جا ایعقب کشاند، اشاره بر آورد برد ينهارخور

 ...صبحانه رو آماده رمی... من منیبش -

برگرفته بود. آخر مگر  يجا یاخم اشیشانیارتفاع پ انیمجال بر ادامه نداد؛ بر م ایبرد
 یشود؟! نهال در تمام ریتاب آن دارا بود بگذارد خواهرکش درگ قرارشیکوبش دل ب

دو والد سخت دلشان به  یامر و نه ریبر ز ن،یریگشته از د يسپر يهفته نیچند يروزها
را اندر  یرنجش نیهرگز عامل چن ایبهانه دستشان ندهد... برد دیگزیتالش بر م یسخت

 نهیو در ع باشدیم تیچگونه است که دختر محکوم بر عذابِ ابد افت؛یسطح ادراك خود ن
 شیبرا يآزاد یو آسودگ خواهندیاز او نم چیهر گونه امکانات فراهم است؛ ه ایاز بهرِ برد

  ...!اندحکم کرده

زور برادرانه بر  یخواهر خود نهاده، او را به عقب راند و پس از آنکه در پ يدست بر شانه 
خود را در  یکمان يابروها یتصنع ند،ینش ایبرد يکار بستن نهال را وادار ساخت بر جا

 :گره زد کدِگری

 ...رمیمن م ن،ینه نهال! بش -

 :بار نثار خواهر خود کرد طنتیش یظاهر داده، چشمک رییتغ و

 !نیداداشت و بب يو هنرمند نیبار بش هی -

آرامش  يکشاند و گام ها یباشد که فضا را در بر خود م یم قهقهه اش ياز آن، صدا پس
افکنده است؛ دلش  نیپارکت، اندر گوش نهال طن يکه انعکاس ضرب برخوردش بر رو

دارد که نکند  انیدلش جر ي انهیدر م یبر خواست برادر نداده است. آشوب تیچندان رضا
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کار خانه بر  یمشت ياز عهده  که چندان توان ندارد زنداز دستان برادر خامش سر ب ییخطا
 یاگر زخم یباشد حت اورد،یبر سر خود ب ییناکرده اگر بال شیبدتر از آن، خدا د؟یایب

از انگشتان خود، پاسخ مادر چه بدهد؟ دمار از روزگارش در خواهد  یکیکوچک بر نوك 
اوست و  فیظر يبر دو شانه  ادربر تیبار مسئول ینیداند دو والد نباشند سنگ یآمد... م

 .اندك توان دستانش

گونه  شهیش یسقوط جسم ياست که صدا شیافکار متناقض وار خو شیاندرون پساپ غرقه
دهد و نفسش به  یم ییپرانده، روحش رها يهزار تکه شدنش او را از جا ن،یقیو قطع بر 

 !درد... جانش بر لب آمد یم کبارهی

که از پشت واژگون  زدیخ یبر م چوب ساخته و محبوب مادر خود یصندل ياز رو عجوالنه
خشونت بار به  يکند و به گونه ا یم فایناقوس مرگش ا يبر معنا یحکم شیگشته، صدا

 هیبر پا فشیظر يبرخورد ساق پا یبار در پ نیبرد که چند یآشپزخانه شان هجوم م يسو
 .شود یگونه م قیعم ییمبلشان، متحمل خراش ها يها

شوند  رایپذ یامان قلبش آرامش یب يکوبش ها دیباشد که شا فشارد یپلک بر هم م یعصب
وار  نیبلور ي... تکه هادیگشا یچشم م ستاده،یآشپزخانه ا يورود يو سرانجام بر کناره 

رقصد و قطرات درخشان اشک در چشمان  یهزار تکه گشته مقابل نگاهش م یدست شیپ
محبوب مادرش! خداوندا، بنده  سیسرو ياز دسته  یدست شیهمان پ ابد؛ی ینهال تجمع م

 ؟یده یو گه پاسخش را نم ینیب یپناهت را م یب ي

راند بلکم  یمقابل آشپزخانه گام م يلباسش اشک ها را زدوده، به سو نیآست يواسطه  به
مقابل قدم  یمانع شیایآرامش برد يدارا يآورد که صدا یخاك انداز و جارو را ب
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و تن خامه وارش که قند اندر دل نهال آب  یدوست داشتن يباشد؛ آن صدا یبرداشتنش م
 :رونده است شیهراس پ ینوع يبر دارد که به سو در يمشهود یو حال نگران دینما یم

خواستم که... که افتضاح به بار  ی.. متاسفم! من... من نمن... نهال! من... من وا... واقعاً مت. -
  !ارمیب

دهد، آن  یو خواهر خود را مخاطب قرار م دیگشا یلب م نگونهیپسر امگر آن هنگام که 
خواهرش را از خود  دیدارد که شا یدر پ یالتماس وار است و نگران انشیاوان که لحن ب

تابش تاب و توان آن دارند  یرنجانده باشد و خواست بخشش بر لب براند، نهال و آن دل ب
 ایو  يباشد و سرد ياگر کوته کلمه ا یسرزنش باشد؟ حت يابدهند بر معن یکه پاسخ

 !در خود نشان بدهد؟ یتیجد

بر لب نشانده است؛  يلباسش اشک ها را زدوده و لبخند نیآست يخود آمده، به واسطه  به
اش  دهیاما خم فیمضاعف واقع بر دو دوش ظر یماند و خستگ یکه بر زهرخند م يلبخند

که مسبب  تیفاقد غا یباشد... محبت ینم شیصدا ینرم دهد و پاسخش بر برادر جز یم
نهال تنها کوته  يدورگه  يشود و صدا رایپذ دنیجوشلرزان نگاه برادر  ياست چشمه 

 :دارد یعنوان م يکلمه ا

 ...اشکال نداره -

***  

درشت  ي لهیدو ت انیاسف بار مادر خانه را غرقه گردانده و خشم پدر اندر م ادیفر يصدا
سنگ گونه و سرد وار سخن گفتنشان  نیدل که چن یچشمانش مشهود است؛ دو والد ب

باشد، حصار سرزنش حول دخترشان  یکورکورانه و تعصب احمقانه شان م ياز عالقه  یناش
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 ایگو يدردانه شان مرتکب خطا زیگرداند که ندانسته است؛ از آن که پسرك عز یم
آگاهند و اما پسر دوست بودنشان وادارشان گردانده از  زین دیفضاحت بارشان شده! شا

 یو ب فیضع يبر سر بنده  نگونهینهال را مقصر بشمارند و ا شیخو ينگاه بسته  ي چهیدر
 ...پناه پروردگار خشونت حواله کنند

مادر نهال را تحت فشار نهاده است و کم نمانده مسبب باشد از چشمانش در  سرزنش
کرم رنگ مادر را سرخ کند؛ حتم  ي نهیو قطراتش فرش ابدی انیاشک خون جر ینیگزیجا

 یو ب نگونهیخواهد شد که چرا ا هیمادر متحمل تنب ياز سو زیبر آن است که پس از آن ن
 !کشانده ينابود يمحبوب مادر را به سو جناساز ا گرید یکیآنکه مالحضه کند 

 یبازوان پدر م انیهراسان خود را از م ا،ینثار جان دختر شود که برد دهینمانده کش کم
مادر را در  نیبرد. دستان کودکانه اش آست یمادر هجوم م يبه سو نانهیرهاند و خشمگ

خواهد مادرش  یکشاند؛ ملتمسانه م یگونه از اعماق وجود عربده م یمشت فشرده و عصب
 ...شکانده، امارا  یدست شیدارد که او بوده پ یم قتیحق اذعانبحث و جدل را رها کند و 

 شیخواهد گذارد و مادر در رفتار خو يبر جا ياثر ایبرد يمگر اعتراف خصمانه  اما
 هیگذشته، مادر هنگام دفاع يچون تعدد روزها زین نباری! اریخواهد آورد؟ خ ينظر دیتجد

 زیکه باز ن دیگشا یاکراه لب م یراند و در پ یو احترام او را عقب م یبرادر، به نرم يها
و خود را مقصد جلوه دهد که بر اثر دل پاکش،  دیآمده دروغ بگو ردر صدد ب زشیپسر عز

کشاند  یم ادیبر سر دختر فر شیپ قیوار تر از دقا وانهید زیخواهر را نجات دهد! سپس ن
حد دلسوز دارد که حاظر است متحمل  نیتا به ا ي. او که برادرکه ابله و نمک نشناس است

 !اهر خود را برهاندشود اما خو هیتنب
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نهال را  يکه صدها بار ضجه بر آوردن ها یخداوندگار دانا و آگاه بر نهان ها؛ تو آن يا
! ؟يو باشد که غم از دل کوچکش دور ساز یران یاست که بر او نظر نم زیچه چ ،يا دهید

 !...؟یباش یم شیخو ينشسته و مراقب بنده ها

***  

متحمل رنجش شده،  نگونهیبوده که ا تمانیعمر دختر روا يتا به انتها گریصدها بار د
 ي انهیماند که در م یم ارانیکرده است. اما اندر اذهان بس اریو سکوت اخت دهیزجرها د

! پدر و مادر کهولت سن د؟یآ یچه م يا دهیافراد ضرب د نیشان بر سر چن ندهیزمان آ
آن ها باشند که اگر عمرشان کفاف داده باشد، خصومت را  وانندت یم نباریو ا رندیپذ یم

 !سازند یتالف

و چهار  ستیدارد، سنش از ب ادیبغض ها فرو خوراند و دم ها نزد تا به آنجا که  زین نهال
داد اما  ینشان م طنتیگشت؛ جوان بود و ش رایپذ یسالگ ستیگذر کرد و برادرش ب

بوده،  ياز صبر و بردبار کوین ياسوه ا شیکه برا دیپرست یعاشقانه خواهر خود را م
 !رسته خواهد شد انیاریاز بس ینینشانش داده واقع ب

دقت رستنشان دچار  یاز اوقات آن زمان، در پ یماند که هنگام شانیبرا زیوالد ن دو
فاجعه بوده، نگرانش ساخت؛  يشدند که در چشمان پاك دختر به منزله  میعظ یتصادف

نادانش  نیخشونت والد یو دستان سرد سرنوشت بر پ هیگار سروز يکه رنج ها دیشا
 یخواهد و دوست شان دارد! مگر م یو مرد را م زندو  نیداند که ا ینهاده شد اما او م

 !پدر و مادر خود نخواهد؟ يشود فرزند

پدر و مادر  غیدر یگذر روزگار را از دستان پر مهر و ب یکه حالوت خوش دیشا ایبرد
 نیا ينهال بود که از سو يقصاص کار نکرده  يشاهد عذاب ها زین نهیبه ع د،یچش شیخو
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 یجان م يراند آن دو را تا پا یبر لب م زیکه هنوز ن يزن و مرد نثار دختر شد. همان دختر
 ...شمارد یم یرا عذاب اله یتینها نیچن ایخواهد و دوستشان دارد! برد

گشت و مادر پس از آن متحمل سکته  نییر پادو والدشان، پدر دچار قطع نخاع از کمر ب از
 یتوانند حت یخودشان نم گریکه د یاز بدنش از کار افتاد؛ توان رستن یمیشده، حرکت ن

شان، همان  يدردانه کاکل زر زیبرند و دست بر قضا همان عز شیخود را پ یاوامر شخص
آشکار گشت پدر و  شیکه بر رو یزمان دند،یکوبان یم نهیکه سنگش بر س زشانیپسر عز

روانه  يهستند، پوزخند يگرید يارینثار خود کنند و محتاج  یدگیمادر توان ندارند رس
 یگفت و آنکه حت ینظرش م یرحم یب تیخواهر نشانده بود در غا يکرد. دستش بر شانه 

کند و  يجفت زن و مرد کودن و ناتوان را پرستار کیدهد  یبر او باشد، تن نم ياگر اجبار
 انشیم تیسرد و جد يبر لحن افزود و با صدا تیبه خود بدهد که شود؟ قاطع یسخت

خود پرداخت  زیاش را ن نهیپرستار خواهد سپرد، هز کیعنوان کرد آن ها را به دست 
زن و شوهر باشد تا آنجا که  يمانده  یخور ثروت باق رهیگذراد پرستار ج ینخواهد کرد! م

 !خدا برود و زن و مرد بمانند و بپوسندپولشان تمام شود، پرستار به امان 

وارد آورد و خصمانه لب  شیکج نثار دو ولد خود کرده، اشاره بر خواهر ماه رو يلبخند
 :گشود

 !نیدیبودنتون رو پس م یتاوان عوض -

 دند،ید یاو را نم یباشد اما... دخترشان، همان کس که زمان گرید يزینماند که شاهد چ و
 امدیماند و به دلش خوش ن د،یشان که به دست آن دو رنج ها دهمان نهال پر پر شده 

را از  ينگاه داشت و پدر شیرا تنها بگذارد و رها کند که او را نه ماه اندر شکم خو يمادر
 ...کودکانه اش بود ياهایکوه استوار رو یانخود براند که زم
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