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 ممکن  سکوت نیتر بنفش

 

 حانه ی ر 

 سکوت   پژواک 

 مقدمه      

 ی قلبم را، ترس از دست دادن  ی چهیرا... در  میهادهانم را... چشم   

بگو بود. خواستم  ااما مرگ پشت در خانه  م،یبسته   ستاده یمان 

چهره  مقابل چشم  ی بود.  و  شد  پرده  زارش  و  افتاد...    میهازرد 

او را از خدا    ی مجسم شد. شفا   ینی زم  یدر قامت  امیآسمان  ی خدا

نگذاشت. مادر... زنده    جوابمی . خدا اما بماش خواستکه نه، از بنده 

 ماند. 

انجمن   نیسرم به ا  ی تو  ی فرار از صداها  ی وقته که برا  یلی»خ  

هاش گم کردم، تا فراموش قصه  ی ل بهپناه آوردم و خودم رو ل 

  یروز از کاسه  هی  دارن و  یتی خفه شده هم ظرف  ی کنم صداها

باشه. من نه    دهی اون روز رس  د،یو حال شا  کننیم  زی سر آدم سرر

 ی برا  یبشم. من فقط دنبال راه  سندهینو  خوامی نه م  امسنده ینو
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صداها  ی تو  ی صداها  ی هیتخل هستم.  لباس    یی سرم  در  که 

 .  رسنیبه گوش م ی ادیتر از هر فرسکوت، بلند 

م   نیا   خواسته    ییهاآدم  ی صدا  تونهیداستان  که    ا یباشه 

شون رو با خودشون قصه   یناخواسته به سکوت گره خوردن. بعض

گره و بلند کردن   نیباز کردن ا  ی برا  یدست  یبه گور بردن و بعض

م  نداشتن... حال من  به    ی دست  زیدار و مرکج  خوامیصداشون، 

 نیا  ی از مرگ، گره   ل خدا خواست و قب  دیگره برسونم، شا  نیا

 شد...«  باز سکوت کور،

  ه یرا فشار دادم. سه ثان  نتریا  ی را که بستم، بالفاصله دکمه  ومهیگ 

پ و  مقدمه  م  اممی بعد،  پشت  از  بود.  شده  ارسال  انجمن   زیدر 

ب  وتریکامپ  شدم.  رو  شتریبلند  از  بودم.    ده یجه  ی صندل  ی انگار 

و دلم جا  خیدستم   بود  م  ی برا  ییکرده  .  خواستی پناه گرفتن 

. کردی پت مق پتم نم شده بود. چراغ اتاق تنپشت شلوارم از عر

ز  و  کم  و  شده  کم  اذ  ادینورش  را  . کردیم  تیشدنش چشمم 

و خاموشش کردم. نور ساطع شده    دمیکش  دشیکل  یتم را رودس

صفحه چرخ  توریمان  ی از  آن  به  پشت  زد.  را  به   دمیچشمم  و 

 شدم.  رهیخ  وارید  ی بزرگ خودم رو ی هیسا
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ها حواسم طور که سال همان  د،ید و ترنبودم اما ترس    مانیپش  

نشسته   شانیحال هم سفت و محکم سرجا  کردند،یم  یرا رهبر

حواس آدم تلخ و گزنده    یبودند. بودنشان خوب بود. لبد تا وقت

مداوم،   یِکردن راه هم بود. لذت و خوش  دایبه پ  ی دیام  شد،ی م

 . کردیگمراه م را ر یبود که مس ی ریناپذان یپا یمست

. هنوز  بافتم ی شد. حق داشت. مزخرف م  کل پوزخندنم شدها  

  یگرفته بودم. سرم به تاسف تکان  ی ها را به بازنشده کلمه  ی زیچ

من که    خوردم؛ی ها گول م فکر  نیخورد. کاش حداقل خودم با ا

خودخورسال   نیا فقط  تلخ   ی ها  بودم.  هم   یکرده  حواس 

ب  ی آدم تکرار  یبرا  توانستی م ف  مصرفیو    ود ب  یف کا  قطشود، 

 ! دیایوسط ب ،یدادن ازدست ی پا

قفسه  ی زیچ   از    امنه یس  ی انگار درست وسط  و صورتم  سفت 

دست  شد.  جمع  هوا  میهادردش  و  کردم  باز  طرف  دو  از    یرا 

ول کردم    نی. تنم را سمت زمدمیکش  هیاتاق را به درون ر  ی مانده 

کم کردن    ی هم برا  یفرستادم. چند حرکت کشش  رونیو هوا را ب

 بود.   دهیفایاش بام دادم؛ همهانج استرس

 مول، درمان؛ دمخور شدن با درد بود.  مع طبق
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با   کردم.  روشن  را  چراغ  م  دیدوباره  مشدی عوض  پشت    ز ی . 

موس  ترانه  ی قینشستم.  نبود، صندل   ی او  کار  کاف  یدر  قدر    ی به 

مقابل، خودم را   دیسف  ی به صفحه  رهی. خکردیم  ریرجیج  میبرا

سرم   ی با سکوتشان تو  هاسال نیتمام اکه    سپردم  ییبه صداها

 بودند.   دهیکش ادیفر

م   که  برم   ی رو  یزندگ   دیآی عشق  را  فرار    داردیخوشش  و 

درهاکندی م م  ی .  قفل  اقبال  و  توهمشوندی شانس  حال   ی.  از 

  د، یکه خشک  اتشهیو ر  شودی پرده م  قتی که بر حق  ماندیخوش م

 . دهدیشان مرا ن اشیواقع ی گاه عشق رو. آنرودی کنار م

کند. چهارنعل    ران یرا و   ی گرید  یو باز عشق آمده بود، تا زندگ  

نداشت که تنت    ی . کارکردیرا هم نگاه نم   شی پا  ری و ز  دیتازی م

نه، عشق فقط به خودش فکر   ایرا دارد    شیهاتاب تحمل ضربه

 . دیکشی م ی که به نابود ی ریبه خودش و مس کرد،ی م

تصم   گرف  مشیمهربان  خوبو  هترا  هرکسد.  از  بهتر    ی دش 

مهم نبود. نه    شیبرا  زیچچیاما انگار ه  دانستیرا م   شیدردسرها

 نیکه به سبب ا  یغرامت  دیو نه شا  شانیو قلدر  هاییترس از دا

 .پرداختی م  دیبا یچیسرپ
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م  شیپ   فکر  انتخاب    کردی خودش  نه.  اما  کور  شده،  عاشق 

لقمه با  که  را  در  جههم  ،کردی م  اسیق  هاییدا   ی خودش  وره 

ها سال  نیعطف خواهشش در ا  ی نقطه   اوشینظرش سرتر بود. س

  توانستی پول و ثروت و جاه و مقام نداشت اما م  دیبود. او که شا

حس  ی برا  گاههیتک  نیترمحکم شود.  مرد  یاو  مسلماً    یهاکه 

 از آن نداشتند.   ین مالک درکخاندا

حت  لی تحص  اوشیس   مهربان  نظر  از  و  بود    ل یتحص  یکرده 

خور . مفت دیارزی خور ممفت   دی اش هم به پروفسور آن جاونکرده

در ذهن مهربان بود. او که فقط از مال    دیجاو  ی شگیهم  صفت 

که هم درس خوانده   اوشیپدر خورده و فربه شده بود. نه مثل س

 نباشد.  اشیدوش مادر فرهنگ ی رو ی و هم کار کرده بود تا بار

تقابل پسر پولدار و    ی تکرار   ی هقص  کردی خودش فکر م  شیپ  

زندگ  ده،یکشپسر زحمت را در  به رخ    یحال داشت خودش  او 

و    نده یاز آ  ش،ی ها پخودش هم سال   د یکه شا  ی . تصور دیکشی م

 نداشت...  اشی زندگ

 ن یبهار
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که واسه   تهیساوب  یطراح  هیپسر خوب! درسته که فقط    نی ـ بب

 ه ی  شهی من ماسه  اما و  ست،یدر حد آب خوردنم ن   یحت   یجنابعال

دم اون  به  نفوذ  م راه  قرارداد    یدونیودستگاه...  باهاشون  اگه 

تو انجامش    خوامی م   نمیواسه هم  م؟یکن یچقدر سود م  میببند

 ! ی بد

از جلو  یتهِ گوش    به صفحه    رهیو خ   د یدهانش عقب کش  ی را 

همان   اشیصوت  امیمطمئن بودم که مخاطب پ  باًیمنتظر ماند. تقر

گفتن    یاز نظرهاست. هنوز دهانم را برا  بیارِ غمشترک مورد نظ

 ی باز نکرده بودم، که صدا  بیغا  ی به او  دنیدر جهت رس  یحرف

. البته  دیرس  اش،یرسالا  سیبلند شد و جواب وُ  اشیآلرم گوش

 او تکست فرستاده بود.   م،یبرخالف مر

نچ   صدا  ینچبا  ضبط  مشغول  مضمون    شیدوباره  شد. 

. ترز یانگوسوسه  یکم  دیشا  یا کلماتبد،  بو  یهمان قبل  شیهاحرف

باز هم جواب به صورت تکست بود.    د، یرس  اشی که به گوش  یو 

  هیتوج  نیو با ا  رمیزبانم را بگ  یجلو  توانستمینم   نیاز ا  شتریب

 : گفتم  شد،ی شروع م ییجا کیاز  دیکه بالخره با
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  کارهیکه معلومه اونم ب  جورنیخب؟ ا  دیریگیـ چرا تماس نم  

 . گهید دهیاب مو تند جوتند که 

ا  نیح   هم  او  تا  بارن یصحبتم  با    پیمشغول  بود.  شده  کردن 

صورتش نشسته بود، سرش را    ی رو  یبه گوش  رهیکه خ  ییهااخم

 گفت:  رلبیداد و ز یتکان

 حرف بزنه.  تونهیـ نم  

آخه آرومم صحبت    ده،یشما رو گوش م  ی صدا  ی ـ پس چجور  

 ... دیکن ینم

  ن یشرمگ   یکم  ی بدهد، لبخند  یکه او جواباز آنقبل  و بالفاصله    

 ، زدم و در جواب خودم گفتم:  رَم کرده یفضول نیاز ا

خدا   رهیم  ادمیوقتا    یمن بعض   دی! ببخشی ـ خب لبد با هندزفر  

 .دهیآفر  یچ ی برا قاًیسکوت رو دق

آن   رو بدون  از  را  سرش  لحن  یگوش  ی که  با  کند،  که    یبلند 

 ندارد.   یاشکالکه   خندان شده بود گفت
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  ی بستبن   ییبه تنها  میمر  ر،یمس  نیا   ی روگورهای در کنار تمام گ  

و من    دادی کسب اطالعات راه نم  ی بود. او که اصوًل برا  اریتمام ع

 کنم.   هیتوج  ی را تا حد میهادانسته دیچطور با دانستمینم

در   نیاز ا  شتری که سرم را سمت پنجره بچرخانم و ب قبل از آن   

ضابست  بن   نیا را  خ  عیخودم  توض   مقدمهی ب   ی لینکنم،    ح یدر 

 قبلش گفت:  ی جمله

 حرف بزنه.  تونهی ـ کالً نم  

دهانش را چندبار باز و بسته کرد    ،یبه گوش  رهی طور خو همان  

 دهانش تکان تکان داد و باز گفت:  ی و دستش را جلو

 ـ منظورم قدرت تکلّمه!   

هان  رش با دست و دمنظوفهماندن    ی که برا  یی هم از آن ادا  

که گفته بود،    ی زیبحر چ  ی ام گرفته بود، هم تودرآورده، خنده 

خاطر    نیاش، به اتوجهقابل    یافتادم. درواقع نه به خاطر نکته 

 موضوع را لو داده بود.  نیا میکه مر

از    میمستق   طورنیبار بود که ا  ن یدوم  نیا  دیچند ماه شا  نیدر ا  

شک    گفتی م  بیغا  ی آقا حواسنداشو  در   ختنیر  یِپرتتم 
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از دهانش در   کرد،یوجورش مکه به زور داشت جفت  ی ابرنامه 

 نبود.   شیرفته بود و حواسش به محتوا

ب  شکی ب   که  بودم  آورده  به    شتریشانس  حواسش  من  از 

بود و به جا نخوردنم مشکوک نشد.   اشی تکستیسی وُ  ی مکالمه

جاخوردم   ی قدرآن  دم،یفهممسئله را    نیکه ا  بارن یبه هر حال اول

 ابدم بس بود.  ی که برا

وُ  شیصدا   داشت  هم  باز  مضام  یس یکه  همان  پر   یقبل   نیبا 

با »هم  امش یام را برگرداند. پرفته حواس ازدست  کرد،ی م   ن یرا 

را پشت    یشوخ تمام کرد و گوش  یکه گفتم، حرفم نباشه!« با لحن 

 ره یخ  شیروهوبر   ی اطور به نقطه همان  ه یند ثانفرمان گذاشت. چ

 .  اخترا راه اند نیماند و بالخره ماش

فرهنگ، دوبل    نمای از س  ترنییپا   یمکالمات، کم  نیتمام مدت ا  

هنگام   ستادهیا شماره  یبود.  رو  ی که  موردنظر    یشرکت 

د  اشی گوش گمانم  به  در    ادشی  گریافتاد،  هنوز  که  رفت 

، که قصد فرار از دست صاحبش را داشت  یرستوران  ی محدوده

 را نگه داشته بود.  نی و بالفاصله ماش میدبو
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هم   گرید  ی خدا قسمت کند و چندتا نکته  دیشا  کهنیمحض ا  

 من شود، گفتم:  بی از دستش در برود و نص یجیگ نیدر ا

   ست؟یـ سختتون ن  

رفته بود، که آن حرف را    ادشینگاهم کرد. انگار واقعاً    ی الحظه  

از حاضرم قسم بخورم که  م و  آخرش اشاره کرد  ی زده. به جمله

ترم کرد که در آن لحظه  خورد و مطمئن از زبان من جا   دنشیشن

ا ا  جانیاصالً  در  آشنا  نینبوده.  مر  ییمدت  خوب   یلیخ  میبا 

را    گاهیجا  نیترمهم شغلش    خترد  نیا   ی متوجه شده بودم که برا

 طورنیحواسش را ا   توانستی که م  ی زیدارد؛ تنها چ  اشیدر زندگ

ک اند.  پرت  رو  ن یبا  به  هم  من  و  نباخت  را  خودش    ش یحال 

را داده   اشیسوت   نیکه بالخره از دستش در رفته و اول  اوردمین

 است. 

 شانه بال انداخت و گفت:   

 ام! اونم عادت کرده لبد. کاره  یـ من چ  

 صحبت کنه؟   تونستهی قبالً م یعنیـ عادت؟   

  م یرمستق یانگار غ  نه.  آره و  ن یماب  ی زیفقط سرش را تکان داد. چ  

! به هر حال  ستیبه شما مربوط ن   گریمحترمانه د  ی لیکه؛ خ  دیبگو
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از زبان او کمک به    دنش ی فقط شن  دانستم،ی جوابش را خودم م

 نبود.  ریپذامکان نیاز ا ش یکه انگار ب کردی م میهادانسته هیتوج

د  دانستمی م   کم  شودی نم  بمینص  ی زیچ  گریکه  از   یو  هم 

  یجور  دفعهکی  دیبودم. نبا  مانیپش  یقبل  ی تادو  نیهم  دنیپرس

 بستش دو طرفه شود.که بن  کردمی م ی کنجکاو

  ی برا  عیسر  یل یباعث شد خ  ،یگوش   ی صدا  ی بلند شدن دوباره  

هم به هم خورد   نی که تعادل ماش  ی برداشتنش اقدام کند. جور

ا فحش  نیو  راننده   یوسط  از جانب  مر  ی دی پرا   ی هم  به   میکه 

شد. دستم را به داشبورد گرفتم    بمانیود، نصه بشد   لیسمتش ما

او کامالً ب پ   توجه،ی و  لبخند  امیمشغول خواندن  با  و  که    ی شد 

تا تنور داغ است نان را   دیبود، گفت که با  دهیانگار به هدف رس 

 . فتدی ب  یتا شب چه اتفاقات ستیبچسباند وگرنه معلوم ن

نم   قلبم  رضربان  به  داشت  جنو  تمینمک  ر  شوک  یبسواحل 

نمشدیم  کینزد باورم  ا  شدی .  مس   مقدمهی ب  طورنیکه    ر یدر 

روزها باشم.  گرفته  قرار  برنامه  ی ادیز  ی هدف  با    یهای زیررا 

  کیسهولت در نزد  نیگذرانده بودم و امروز ا  جهی نتی اما ب  متعدد
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بست  باز به بن   دادم ی م  حی. انگار ترجشدیشدن به هدف، باورم نم

 شود. ریپذ باور میبخورم تا برا

رو   را  تنم  زور  در    یصندل  ی به  را  لبخندم  و  داشته  نگه  ثابت 

در توانم بود،   یاوضاع ساحل  نی که در ا  یمالحت  ی درجه  تینها

م  ی رو خدا  فقط  داشتم.  نگه  دلم    دانستی لبم  چقدر  که 

از    یهمراه  ی اجازه  کهنیهمراهش شوم. در اصل، ا  خواستی م

مر ن  میبرا  میجانب  اما  شود.  که    یصورت  در  انستموتی مصادر 

 نشان دهم.   یکند هم، واکنش اماده یبخواهد پ

بودم، خواسته    دهیکه به دفتر رس  یهمان وقت  ش؛ی چند ساعت پ   

رستوران تازه   نیهم  ی برطرف کردن مشکل شبکه   ی بود تا برا

پ  سیتاس روز  چند  راه  شانیهاستم یس  شیکه  کرده   ی اندازرا 

 ینه یدر زم  یتخصص  ازین  چیکنم. هرچند ه  اشیبودند، همراه

  یتخصص  واقعبه حضور من نبود، چون در    هاستم یمشکالت س

م  باعث  اما  نداشتم،  که    ی آقا  شدی هم  رستوران    ک یصاحب 

مر  یخانوادگ   ییآشنا خ   م یبا  با  نتواند  به    ال یداشت،  راحت 

مسائل را نداشت و من    نیاو که اصوًل اعصاب ا  چد؛ یبپ  شیپروپا

 کرده بودم.   ی را باز اشی نازک دفاع سپر در آن مدت صرفاً حکم
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  ی تی امن  ریتداب  ی کامل و صرفاً برا  یلیمی گفتنش با ب   کهنیبا ا  

بمانم    زانشیآو  ریهمه رک هم تا آخر مس  نیا  توانستمی بود، اما نم

دفتر برساند. البته که    ایبا سکوتم مجبورش کنم مرا به خانه    ای

 رد.بط دامن ر ی رهایمقصدش تا کجا به مس دانستمینم

شما هم به    گه،یکن د  ادهیمنو پ   یجون پس هرجا راحت  میـ مر  

 کارت برس.

 کرد و گفت:  نی سبک سنگ هیدر حد چند ثان  دیشا  

ندار   عجله  اگه  خ  ی ـ  نم  یل یکارم  تقرکشهی طول  تو   باًی. 

 رسونمتی م به دستش، تمومه. بعد مفلش برسون   هی.  رمونه یمس

 .ی شدتار  خونه. امروز به خاطر من گرف 

  ی مصلحت   یزبانم را به تعارف  یکردم نتوانستم حت   یهرچه سع  

ماندن در دفتر،    ی نبوده و به جا  ی که گرفتار  م یبجنبانم و بگو

عوض شده    رمیساعات کارم را گذرانده و فقط مس  ی گرید   ی جا

 بود.  

و صورتم را مثل قاچ    شدی که داشت از کنترل خارج م  ی لبخند  

 کرد، ی م  مینامتقارن تقس  ی مهی به دو ناقو  چ  به شرط  ی هاهندوانه

ربع بعد که    کی کردم و تا    یبا چرخاندن سرم سمت پنجره مخف
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  ،یرودک  ابانیدر خ  یبستته بن  یحدوداً کلنگ  یاخانه  ی روروبه

بودم، به    دهیانم انگار بلعبا چشم  هک  ی ریپارک کرد، عالوه بر مس

 ن یر ااز د  عبور  ی برا  یراه  توانمی که چطور م  کردمی فکر م  نیا

 کنم.  دای خانه هم پ

  خواستمیروز شانسم شده بود و حال م  مقدمهی ب  یلیامروز خ  

 ممکن از آن بهره ببرم.  ی تا جا

از   ی تصور  ن ی. هرگز چندیچرخیخانه م  واریدر و د  ی نگاهم رو  

لوکس   ی اخانه   ایاش در ذهنم نبود. انگار تصوراتم با آپارتمان  خانه

البته تر بود که چند  هماهنگ   ن،ینشانیاع  ی اقه منط  و نوساز و 

خ  هیثان نما  یرگینتوانستم  از  را  نگاهم  بردارم.   ی متعجب  خانه 

زنگ زده    باًیحفاظش تقر  ی هاو نرده  زدی م  ی خاکستر  شیوارها ید

  ی خال  ی زده و کل فضاها  رونی ها ب نرده  ی از ل   مو  ی هابود. برگ 

 را پر کرده بودند. 

  گفتی که م  می مر  ی صدا  ی نه یزم   در  ،نیباز شدن در ماش  ی صدا  

  یها مو و هوس دلمه  ی هانگاهم را از برگ  خیم  گردد،یزود برم

 جان، جدا کرد.  جانی دستپخت ماه
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چرخ   طرفش  به  شتاب  با  جمله  دیسرم  زبانم  ه  ی او   چیکه 

  گره   امیصوت  ی در ذهن و مغزم نبود را با تارها  شیبرا  ی امقدمه 

 د.رسانخودم و او  زد و به گوش

 استفاده کنم؟   شونییاز دستشو تونمی ـ م  

م  ی تو   را  ز  دمیدی ذهنم خودم  ا  ریکه لب  و    ن یدندان گرفته 

 .کردمی نگاه م چپکه آن جمله را گفته بود، چپ  یمن

که حس   ی قدر. آند یطول کش  هیباز هم جواب دادنش چند ثان   

آن،    ر ازبدت  ای او با اکراه به داخل دعوتم کند    نکهیکردم قبل از ا

 ام را رد کند، خودم انصراف بدهم.  محترمانه خواسته

ده حرفش را اهل تعارف نبود و معموًل رک و پوست کن   میمر  

ازدی م فکر کردم لبد  ا  نی.  به خاطر  نقش سپر    ی فا یتعلل هم 

 صاحب رستوران بود.  ی آقا  ی جلو یدفاع

اه  اکر  سرش را با همان  میبگو  ی زیقبل از آن که چ  تیدر نها  

ذهنم تعارفش را رد کرده، اما در    یتکان داد. تو  مهیو ننصفه  

 دهیدر رنگ پر  یروو کنارش روبه  دهیپر  رونیب  نی از ماش  قتیحق

 بودم.  ستادهیو زنگ زده ا
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ضربان قلبم به شدت تند شده بود و صورتم کم کم داشت داغ   

 مانیو سماجت خودِ درونم پش جای. به شدت از حرکت بشدی م

 .  دندیچرخیگرد نمبه عقب  میهااما پام ودب

 پا و زبانم عوض شده بود که گفتم:  ی انگار جا  

 ... ام یـ کاش ن  

به داخل    دنیپر  ی و آماده  خوردندی اما همچنان تکان نم  میپاها  

مر بودند.  کل   می خانه  بود. صفحه  را فشرده  اش زدهزنگ  دیزنگ 

بدون آن اکراه    بارنیم ا. در جوابآمدیخانه م  واریو د به در    یحساب

 گفت:  هیاول

 . ست ین ی بابا طور  ایـ ب  

م   خب  ن  گم یـ  ه  ستیزشت  به    ،ییآشنا  چیبدون  پام 

 باز بشه؟ شونییدستشو

طنز بودن   نیکه در ع  ی ا در جواب جمله  میمر  ی خنده   ی صدا  

با صدا  ی مند و جداما دغدغه  بودم،  باز شدن در   کیت  ی گفته 

 خانه همزمان شد.

 اشاره زد و گفت:  فونیا سر به آان بخند میمر  



 

[19] 
 

  ال ی برو با خ  ایقرار گرفت ب  انیصابخونه خودش در جر   گهیـ د  

 باز کن.  شییراحت پاتو به دستشو

بود، که پا و زبان و تمام جوارحم   قیعم  ی حس خجالتم به قدر  

مص  ی برا نشدن  مرداخل  شدند.  را   میمم  دستم  نداد.  امان  اما 

 گفت:  رلبی و ز دیشک اطیدنبال خودش به ح

ب   روبه  الیخی ـ  نمباهاش  اول   ییدستشو  ،یشیرو  همون 

 .هیورود 

.  اطیح  ی بار پرت محوطه  نی. اشدی حواسم باز داشت پرت م  

واقع با  تصوراتم  هم  تصو  یخوانهم   ت یباز  و   رینداشتند.  در 

مجسم در ذهنم ساخته بود    ی ا درونش خرابه  ی خانه برا  ی ها وارید

 میبرا  باًیتقر  ش،ی هاو نشاط باغچه   ی رسبزو س  اط یح  ییبایکه ز

رو و  پشت  بود.  کننده  کوچک  ی وارها ید  یشوکه   نیتر خانه 

آجر    رون،یب  ی خاکستر  ی طرف به جا  نیبا هم نداشت. ا  یخوانهم

 بود. ییاُخرا ی های سه سانت

از    ی . خبرمیبود  دهیخانه رس  ی در هپروت حواسم به در ورود   

کفشم را درآوردم و پشت   میاز مر  تیعنبود. به تب  کننده استقبال 

کف گذاشتم. راهرو روشن و دلباز   ی اقهوه  موکت   یسرش پا رو
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 ی لوز  یلباسو چوب  یبا قاب چوب  نهیبود. سمت راست کنسول و آ

کوتاه بود    ییچپ راهرو   نصب شده بود. سمت  وار ید  ی شکل رو

  یگرید   ی . چند قدم بعد از آن هم راهرودیرسیکه به آشپزخانه م 

ساختمان    شتری ب   ل یبه آن اشاره کرد و فرصت تحل  میه مرک  ودب

را    یاصل  ی راهرو  م یمستق   ریگرفت و خودش مس  میهارا از چشم

به  سمت راست    دنیچیتر با پگرفت و چهار پنج قدم جلو   شیپ

 شد.  محو دمیکالً از د

حق   دستشو  ی ازین   قت یدر  داخل   ییبه  ناچار  به  اما  نداشتم 

و    انه یدر م  یکیچپ شدم. دو در،    سمت  نه چندان بلند  ی راهرو 

 ک یمثل    شانی و قسمت بال   ی ابود. هر دو قهوه  شیدر انتها  یکی

تقه  یمنحن  رهیدام ین از  بعد  را  اول  در  ناخودآگا  یابود.  با که  ه 

بود. چراغ را   نیباز کردم. هم  مپشت انگشت اشاره به آن زدم، آرا 

 و شدند. ربهرو ی گریبا تضاد د اتمی روشن کردم و باز هم ذهن

در    ییو روشو  یران یو ا  یداشت. توالت فرنگ   یبزرگ  باًیتقر  ی فضا  

شفاف  ی زیتم  تینها را  ت،ی و  بودند.  شده  ظاهر    یحهیمقابلم 

که آدم را در   دیرسی به مشام م  میگل مر  ی به بو  ه یشب  یخوش

کم  نیا م  یمکان  آن  کی.  کردیمعذب  تمام  بالحظه  با   دیچه 
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ا رفت و فکر کردم   کنار  بود،یمهنم  خانه، در ذ  نیحضورم در 

داشته باشد. از    یخاص  ی صفا  دی با  ییدستشو  نیدر ا  ییحس رها

سف  تم  ی دیشدت  نمسنگ  ی زیو  دلش  آدم   جا نیا  آمدیها 

تخل را  لکه   هی خودش  مثل  درست  سنگ    ی رو  یننگ   ی کند. 

 بودم.   ستاده یا دشیسف

 ی نهیتا آو نگاهم    دیپر  رونیاز تفکراتم از دهانم ب  یخند آرامتک  

آب را محض    ریو ش  دمیتنم را جلو کش  یبال آمد. کم  میروروبه

به گوش آن  ییصدا  جادیا باز و بسته    د،یرسیها نمکه احتماًل 

 رونیب   ،ی توالت فرنگ  فونیس  ی کردم و بعد از فشار دادن دکمه

 آمدم.  

 ی ریراهرو به شدت خودم را کنترل کردم تا قدم در مس  رونیب  

مر نگذارم.بود  رفته  میکه  هم   ،  بس  نیتا  گام  هم    ی بزرگ  اریجا 

 خرابش کنم.   یاطیاحتی با ب خواستمیبرداشته بودم و نم

کم   را  آن  و  رفتم  در  طرف  حد  محکم   یبه  در  که    ی بستم. 

آن  شیصدا گوش  کوچکبه  که  جانب   ییصدا  نیتر ها  شان از 

 برسد و متوجه خروجم بشوند.   آمد،ینم
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مستط  اطیح   بخش  ی فقا  یل یبه شکل  بود.  مقابلم  پهن  از   یو 

  اط یتر رفته و انگار پا به مرز حسمت چپ ساختمان از در جلو

هم    یکیراست و    ی کیسمت چپ،    ی کی،  گذاشته بود. سه باغچه

باغچهکردندی م  ییخودنما  م،یروروبه رو دو بخش شده  روبه  ی . 

بود    ی درخت انگور  د تنومن  ی تنه   گاهیاز آن جا  ی کمبود. بخش  

هم    یخانه را پوشانده بود و داربست  ی ورود  یمثل سقف  باًیرکه تق

مابق  اشی دار نگه   ی برا بود.  زم  ینصب شده    ی نی آن مثل قطعه 

  ی کیپالست  یآماده شده و پوشش  جاتیکشت سبز  یکوچک برا

 ی برا  شکی همان سمت جمع شده بود که ب  واریبه د   ده یهم چسب

م  طی شرا  در  ی اگلخانه  ی فضا  جادیا کار  به  اتاق    .رفتی خاص 

  استفاده ی ب  ییدستشو  کی هم در کنارش بود که احتماًل    یکوچک

  جا نیرا ا  شیپا  یلوکس کس  ییبود و مسلماً با وجود آن دستشو

 . گذاشت ینم

ود و فقط  ب  یسمت راست، تک درخت توت مجنون   ی در باغچه  

 ی بود. باغچه   یجمع سرسبز خال  نیدرخت نارنج در ا  کی  ی جا

  ها یاش فقط شمعدانکه از همه  ییهال د. گسمت چپ پر از گل بو

. زدمی صدا م  "نایاِ از ا"را  ه یو بق شناختم ی کامل م  نانیرا با اطم
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  یباغچه  یکیهم در نزد  کیدر    ک یبه ابعاد    دیشا  یکوچک  یحوض

 ها بود.  گل

در هم از دو   نیا  ی ها قرار داشت. حتدرخت   نیخانه ب   یدرِ اصل  

ب از  بود.  متفاوت  شدهزگ  رن   رونیطرف  پوسته  رد  پوسته  اش 

  ت ینهایب  ی اروزهیف  یآب  کیسمت    نیبود و از ا   فیو کث  ختهیر

اگر کسخوش عمراً  شفاف.  و  د  یرنگ  نما  دنیبا    ی رونیب  ی آن 

 . کردیتصور م شیرا برا یدرون نیچن

  ب یکه اطرافم نبودند نه   ییهادادم و مثالً به آدم   یسرم را تکان   

 زدم که: 

 . د یر قضاوت کناهظ ی و از ر یـ حال ه  

خال   رفتم.  تم  ی به طرف حوض  بود.    زیاما  براق  گلدان    کیو 

سمت راستش قرار داشت. خم    ی گوشه  ی هم رو  اژدریشمعدان

 .  دمیقرمزش کش ی هاگلبرگ ی شدم و انگشتم را رو

طور خم شده، سرم را چرخاندم.  باز شدن در، همان  ی با صدا  

از آن به مرقبل  نگاهم  را م، صاحب رسب  میکه در چرخش  خانه 

  ن یسه تکه که حکم در هم داشت. ا  ی ا. پنجره دمیپشت پنجره د

ساختمان جلوتر بود    ی بود که از چارچوب در ورود  یهمان قسمت
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د اصل  یمیمستق  دیو  در  ندا  یاز سمت  متوجه  شت خانه  اش  و 

بود و من با    یها و حوض خال گل  ی اش باغچهنشده بودم. منظره

 یفاصله   نیبودم. در کمتر  شیروروبه   قاًیقن، دجا به جا شد  یکم

پنجره که راهم را سد کرده   ی هاشهیاز ش  یممکن اما با حدفاصل

 بودند.  

چاحب ص   قامتش  و  قد  جز  و  داشت  پنجره  به  پشت    ز یخانه 

ساده به تن داشت و    یشرتی. گرمکن و تشدینم   بمینص  ی گرید

ود.  ده بپشت سرش بسته ش  ی از رنگ خاکستر  یبا تم  شیموها

 کوچک و متناسب. ی گره  کیمثل 

م  میصدا  میمر   خروج  در  سمت  به  داشت  و  .  رفت یزده 

به  صاحب  اخانه همچنان پشت  دنبال    ستادهیپنجره  به  که  بود 

 از خانه خارج شدم.   میمر

 از او بود. کمیحد نزد نیو تا ا یقیحق ریتصو نیاول نیا  

 حانهیر

اتاق. در   لیو وسا  اوارهی. من و دمیگم شده بود  یکیتار  ی تو  

پنجره  مقابل  از  پرده  م   ی افکر،  کنار  نبود،  و    زدمیکه  نور  و 

و   رفتندی . بالخره ابرها مشدی. صبح مدیدویداخل م   ییروشنا
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و   کردمی نم م  ی. دستمالدادندیم  ییخودنما  ی اجازه   دیبه خورش

ها پشت همان . گل کردمی تن و روحم پاک م  ی گردِ غبار از رو

گلدان  ی الیخ  ی پنجره مدر  سبز  باران    ی حت  دیشا  شدند،ی ها 

 فکرم بود.   ی اش فقط تو. اما... همهدیباری م

که در ذهنم جان    ی ریتصو  ی و رو  دیگرد  یکیتار  ی نگاهم باز تو  

کرده بودم.    دای در نت پ   یگرفته بود ثابت ماند. عکسش را اتفاق

از  .  بایو زتصورش کرد. جوان بود    شدی بود و ناواضح اما م  یمیقد

اگر عکسش را    دیشده بود... شا  فیبا اصالت که ح  ی هاییبایآن ز

 .آمدمی کنار م یفراموش ی برا ودمتر با خبودم راحت دهیند

غلت  ی رو   س   دمیجا  منظر  س   میهاچشم   شیپ  اهیو  به    ی اهیرا 

قائله    نیا  خواستمی قدر که مدوختم. خسته بودم و همان  گرید

خ به  م  ریختم  دلم  مسکوتش   شهیهم  ی برا  استوخیشود، 

  ی بگذارم. اما توانش را نداشتم. در اصل توان در افتادن با صداها

 . بودمجنگ چند ساله خسته  نیسرم را... از ا ی تو

ا   به  ظهر  از  بعد  تو  طرفنیاز  درد  پ  ی فقط  بود.    دهیچیتنم 

ر  دنشید همم  شانه   ختهیبه  و  ع  میهابود  بودن   یخال  نی در 

از   یو ناش ستهیبه امواج الکتر ه یشب  ی زیچشده بودند.  تردهیخم
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و    د یطلبی م  یالیخی و ب  یبود. دلم فراموش  ی اضطراب درونم جار

 . آوردی مغزم کلمات را پشت هم بال م

که    یلیگذشته بود و با وجود تمام م  شبمه یاز ن  یساعات  شکی ب 

  . انگار کردینم  ی خواب داشت، روحم همکار  ی ام برا جسم خسته

به هم    گذاشتند ی کرده و نم  ری گ  میهاپلک  ی ل   مشت کلمه  کی

 برسند.  

از روشن کردن چراغ، کامپ    بعد  بلند شدم و  را هم   وتریناچار 

  ، ی خاموش  هیکرد و بعد از چند ثان   یپتروشن کردم. چراغ اتاق پت 

محدود   ییدوباره روشن شد. اما نورش انگار نصف شده بود. روشنا

لمپ    نی. هنوز اکردی م  شتر یرا بدلم    ی تو  وارستهیاتاق موج الکتر

 را عوض نکرده بودم.  مصرفی ب

بارگذار  توری به مان  رهیخ   بالخره صفحه کامل  تا  شد.   ی ماندم 

  نم یشیپ  ی به نوشته   ی سرعت نت کم بود. وارد انجمن شدم. نگاه

  یبود را باز کردم. شخص  دهیرس   میکه برا  یامی انداختم و تنها پ

کاربر نام  عح  ندچ  دمانیچ  اش،ی که  و  عکسش رف  و  بود  دد 

دهانم   ی . اضطراب تا تودگذاشته بو  یامیپ  میگل، برا  کی  ریتصو

پر حلقم  به  کرده  فوران  بزاق  و  آمد  سرفه دیبال  به  افتادم.    . 
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تصو  میهاچشم افتادند.  چشمم    یسیخ   ی تو  توری مان  ریآب 

را گرفته بودم، ترس    ممیتصم  یرا باز کردم. از وقت  امی. پدیلغزی م

 . کردی نم میها را بخواند، رهانوشته  نیا د،یکه نباآن که نیاز ا

ر   دخ  حانهی»سالم  اتفاق  روزیانم.  رو  سکوت    یتو  یپژواک 

د  ی هاتازه عج  هی.  دمیانجمن  نوشته   یبیحال  تون... داشت 

در مورد    دینه اما حس کردم دار  ایدرست متوجه شدم    دونمینم

  ی... به هر حال براهیاقعداستان و  هی  کهنیا  ای  دیس ینویخودتون م

شا شدم.  مشتاق  بدون  دیخودنش  که  باشه  منم    دیجالب  اسم 

ترم کرد... من  هم مشتاق   یتشابه اسم  نیست... اصالً هم  حانهیر

  دی... ببخشیخوب نوشت  یلیاستعدادها ندارم شما اما خ  نیکه از ا

که    یطولن بگم  بهتون  و  تشکرکنم  خواستم  فقط    ی ک یشد. 

تونو بخونه... به  قصه  ی ادامه  خوادی ش م ت دلکه به شد  نجاستیا

 .«دی موفق باش دوارمی تون کردم. امیستام هم معرف دو

قدرت مقابله با لشکر اضطرابم را نداشت،    ده،یاندک آرامش رس  

اما همان حس   د یچربی هرچند که قدرت آن حال بد م  حالنیبا ا

 محسوس باشد.   توانستی اندک هم م
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دسکتاپ باز کردم و مشغول    ی ا رور  "تپژواک سکو"وُرد    لیفا

 میهادست  ی و رو  دندیسری م  می هاپلک  ی ها حال از ل شدم. کلمه

و در   ختندیریها مدکمه  ی و از نوک انگشتانم رو  خوردندی م  زیل

 ... دندیدوی به دنبال هم م  دی سف ی صفحه

هم   دق  نیتا  تو   یاز خوش  شیپ  ی قه یچند  نبود.    ی دل  دلش 

 ینداشته و فقط صبور باشد. کار  جای ب  ی گرانگفته بود ن  همدم

  اش ی زندگ  ی مشکل از نحوه  دیرا نداشت. شا   اشیی که انگار توانا

بستر هم  ی بود.  برا  زیچ همه   شهیکه  و    شیرا  کرده  فراهم 

 که همدم   نیهم  صالًقدرها قدرت بروز نداشتند. اآن  ماتینامال

  ک ینزد  شیاهبه او و خواسته  کردندیبود مشکالت انگار جرات نم

که از نظر خودش اصالً هم ارزشش    یکس  دیدیشوند و حال که م 

خودش را   توانستیشود، نم  اشی مانع خوش  خواهدیرا ندارد، م

 کنترل کند.  

را   اوشیبکشد و نام س  یش جدولذهن  ی تو  آمدی دلش نم  یحت  

جاو مقا  دیکنار  بساط  و  ب  ی اسهی بگذارد  که  فاتحش   دیتردی را 

 . ندک فیبود، رد اوشیس
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از   ییدا که در نبود زن  یحمّال« صفت  ی ده ی»تازه به دوران رس  

خان جاو  ییدادهان  پدر  نثار  و  رفته  مهربان    دیدر  بود.  شده 

  ش یگرفته بود که ن   شیاز بازو  یشگان یروحش شاد شده و همدم ن

 آمدیدلش نم  ی اش را کنترل کند. مادر مهربانش که حتباز شده 

  ی . مخصوصاً اگر نسبتاوردیب  بانبه زهم    ها رابارز آدم  ی های بد

ا  ی لیفام نها  ن یب  نیهم  رابطه   تیبود.  قطع  همدم   ی هاغضب 

اطرافش   ندیناخوشا  ی هاممکن از آدم  ی تا جا  ین عیبود.    یمصلحت

به   افتادی نشده اتفاق م  ینی بشی پ  ی دار یاما اگر د  گرفتی کناره م 

 . دیآی آدم بدش م نیکه چقدر از ا آوردیخودش نم  ی رو

، مخالف مادرش بود  ی مورد کامالً در جبهه  نیاما مهربان در ا    

کس اگر  که  ل  یاو  زم  وست،یپی م  اهشی س  ست یبه  هم    ن یخدا 

نم  گرید  آمد،ی م او صاف  با  به    توانستینم  یو حت  شدیدلش 

 نیبارز ا  ی کند. و نمونه  یرا مخف  ندشیمصلحت حواس ناخوشا

جاو به  نسبت  م  دیحس،  مردکردیبروز  هم   هک  ی .  را  خودش 

نم  کشت،ی م مهربان  باور  عالقه  د،یجگن ی در  که    ی اتمام حس 

باشد و شک    تش یرا دارد، مختص به خودش و شخص  شیادعا

وصلت   نیاز ا   دهیرس  ی هامحاسبات سود  ی وسط پا  نینداشت ا
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م حس  انیدر  شا  یبود.  اما    دیکه  نبود  درست  کمالش  و  تمام 

 منکرش هم شد.  شدینم

کامالً     بامهربان  خان  ی صفت    رو  ییدا که   شانی ناخواسته 

ا نه  بود.  موافق  بود،  بوده    کهنیگذاشته  ندار  ابتدا  وضع   ایاز 

عمده   شانیمال اما  نباشد  بحبوحه  شانییدارا  ی خوب  در    یرا 

  یجنگ و با معامالت دلر و سکه بدست آورده بودند و فقط جا

س  شانخانواده خوش  نیابود که چقدر    نیمهربان ا  ی تعجبش برا

 های لیقطعنامه بارشان را بسته و مثل خ  رشیپذ  زبودند که قبل ا

به بخش    ویی سی داروندارشان را از دست ندادند. آن روزها که س 

قسر   ب یعج  د یجاو  ی کرده بود، پدر و عمو  داینام پ   رییتغ  598

 در رفته بودند.  

 518آورده بود. همان    هیریخ  اطیرا داخل ح  نشیماش  دیجاو  

را نداند.    نینبود که ا  یه آن بسته بود و کسانش بکه ج  ینی نازن

 آن صفت، در نظر مهربان بود.   ی از نماد ها گرید یکیهم  نیا

که    یو با اخم  دیکرکره کش   ی هاپره   ی زدنش از ل   دیدست از د  

 همدم نشست.  زیصورتش را جمع کرده بود پشت م 

 



 

[31] 
 

 

ب    ناخوشش، صرفاً به حضور  ، نبودمربوط    دیجاو  موقعی حسِ 

  تیو بعد هم رضا  اوشیدر کنار حال خوبش از حضور س  روزهانیا

  ن ینشته  ی. تلخکردی را ته دلش لمس م  ییهمدم، حس ناآشنا

آن انگار  دلش  در  چسبشده  نم  دهیجا  مهربان  و   خواستیبود 

و ناشناخته    لیدلی ب  شیحال برا  دیکه شا  یپروبالش دهد. حس

 . شدی م شیهابود اما به مرور همدم لحظه

 اوشیداشت هرچه زودتر خبر موافقت مادرش را به س  میتصم   

  ، یتنگ رفع دل  ی کوتاه و برا  ی داریرا در حد د   اشی برساند و مژدگان

 .  ردیبگ

»چاره جز    گفت؛ی گوشش مانده بود که م  ی تو  همدم  ی صدا  

 بشن.«  نیر یها شکن تا غوره  ی دلم... صبورِ جان  ستیصبر ن 

 یکه از شاد  یبود. به صورت   دهیخند  شیبعد هم پر مهر به رو  

  ی اش گل انداخته بود. درست مثل وقت به خواسته   دنی و فکر رس

 ی ها از نگاهش، رواش را بعد از مدتخواسته  اوش یبار س  نیاول

 نواخته بود.    دنشانیمهربان را به شن  ی هاکرده و گوش  ی زبان جار

 «ست مثل تو باشه؟که سرش تو محاسبه   ی»چطور ممکنه آدم  
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 ؟« یچ ی عنی»مثل من   

اح   ی جور نیا  یعنی»   پنجگانه   یعنی ساس...  با  اون حواس  جز 

 حس ششمش مربوط به دلش باشه«

 مهربانو« شه،ی» آدم که بدون احساس، آدم نم  

تو خاندان مالک   ی ! تا بخواشهیخان خوبم م  اوشیس  شهی »م  

ذا که فقط وقت غ  ییایو بو  ییفراوونه... تازه اونا جز حس چشا

مک م  ی ه یبق  کنهی ار  لنگ  شنوازنهیحواسشونم  کالً    یی...  که 

 نشده.« فی توشون تعر

مهربان را هم    ی خنده  ی بود و صدا  دهیبه جوابش خند  اوشیس  

 دیجاو  لیدلیبا حضور ب   رشینظی به هوا برده بود. اما حال حسِ ب 

بود که قاشق برداشته و    نی. مثل اشدیم  اثرتریبه لحظه ب   لحظه

ناشناسش را در تمام    ی شده   نینشته  یزده و تلخهم  لشد  ی وت

 دلش پخش کرده بودند.  

جاو   ناخوشش،  حواس  و  مهربان  حضور    دیبرخالف  آمار  که 

از آقا شجاعِ نگهبان گرفته،    دنی مهربان و نبود همدم را هنگام رس

ا  تینهای ب هم   ی ریغافلگ  ن یاز  خودش  فکر  به  بود.  خشنود 

 زیانگروح  ی که به جا  دیبه سراغش آ  رطونیشانس ا  د،یرسینم
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  ی مزاحم و سرخر  چیه  ی . آن هم بندی بب  جانیخانم، مهربان را ا 

تمام    ی خودیب  دیدی که مجبور باشد مقابلش مراعات کند. حال م

اش را آباد کرده بود که  دودمان شوهر عمه  شیهابا فحش   ریمس

دق به  ب  قهی دم  او  م   دیکش  یم  ی گاریاز  حال  ار  گناه  ک  دیدی و 

 شده است.  ونشیمد

 خاندان مالک!  ی پا زیگر ی به... آهوـ به    

به رزا؛   آمده بود تا همدم  هیریمادر به خ  ی مهربان امروز به جا  

مادرشوهرش کمک برساند و حال    یزبانیم  ی خواهر کوچکش، برا

لعنت    دیبا  ی ار یبدب   نیا  ی وسط برا  نیرا ا  یچه کس  دانستینم

را با   زشیخواهر عز  آمدی لش نمهم دذهنش    ی کند. هرچند تو 

 دهد. رقرا شی هاترکش  بل یآن شکم قلنبه، س

 رزا.   ی خان... مامان رفته خونه دیـ سالم جاو  

رو   دیجاو  شخندین   به  ن  یرا  جاو  اوردهیخودش   دیبود. 

اسرخوش از  تمرکزحرف   نی تر  بتواند  که  بود  رفتارش   ی ها  بر 

 دانستی خودش هم م  شی و ب  که کم  ییپروا ی شد. رفتار بداشته با

 .کند یاز او دور م ترش یمهربان را ب 

 بهتر. ـ چه   
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  دن یاز رس  شی که پ  ی زده و دفتر  دنیمهربان خودش را به نشن   

  اتش،یاز محتو  یاطالعی مادر بود را باز کرده و ب  زیم  ی رو   دیجاو

 مشغول ورق زدن شده بود.  

 منظوردار گفت:  ی با لحن دیجاو   

 ! نیازش، منو  بب  ی آریدرنمـ تو که سر  

عادت کرده بود. کمتر دستپاچه    دیجاو   ی هارفتار   نیمهربان به ا  

را    دیجاو   ی خاندان مالک خواسته  ی . همه شدیم   یعصب   شتریو ب

م   دانستندی م درجه    شدیو  اقوام  که  جر  کیگفت  در   انیهم 

که انگار همه خودشان را در قبولش   یجواب مهربان بودند، جواب

نف نم  ی همبه  خود  به  و  همه گرفتند ی زده  هم    ی ا.  اصلشان  که 

 بود! خانشییدا خان

تر بود اما همه  بود. هرچند مادرش بزرگ  ییحرف حرف خان دا   

  ی . بزرگتر دانستندی م   لیبزرگ فام   تشی او را لبد به سبب جنس

  انش یآب بنوشد، درصد سود و ز  ی اجرعه  یکه حتکه قبل از آن

 . د یسنجیرا م
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  د یجاو   ی در لبخند گشاده  رهیو خ   را بلند کرد  سرش  مهربان  

 گفت: 

  ستیکه مامان ن  ینی بیم  د،یبزن و برو جاو  ی دار  یـ اگه حرف  

 به کاراش برسم.   دیو من با

  ی خودش را به نفهم  دیدر برابر جاو  گریبود که مهربان د یمدت  

کند تا او خودش   ی . همدم اصرار داشت که مهربان صبورزدینم

 دیجاو  یکند اما وقت  ابالغ به خانواده  ی را آماده  زیچه سر صبر هم

به قول مهربان روز به روز انگار در درک نخواستن مهربان فقط  

  ح یخودش را به آن راه بزند و ترج  توانستینم  شد،یتر مخنگ

خسته   دیشا  اورد،یب  دیجاو   ی قدر به رونخواستن را آن  نیا  دادی م

 شود و دست از سرش بردارد.  

ا  افلغ   و    تشناخی آقازاده را بهتر از او م  نیمادرش ا  کهنیاز 

برا  نیا  دانستی م را  او  فقط  مهربان  جر  ی رفتار    تر ی داشتنش 

 .   کندی م

لبه   کینزد  دیجاو   و  کنار صندل  ز،یم  ی آمد  مهربان    یدرست 

تر شده مهربان درهم  ی هابه طرفش خم شد. اخم  ینشست و کم

 داد.  هیهد دیون جا را به چشماو با سخاوت همه 
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 !ی آی ـ بالخره که کوتاه م  

 فیتخف  دینتوانسته بود در جواب دادن به جاو  وقتچیمهربان ه  

 گران بود انگار.   شیاو برا ی های دهد. سکوت در برابر قلدر

رحال  ! به هیخودت بش   ی حرف نزن که بعداً شرمنده   یـ جور  

 بشه.   حفظ وسط هست که بهتره حرمتش نیا ی لینسبت فام هی

. به  دیدو کردن با مهربان را دوست داشت. خندبه    کهی  دیجاو  

در نظرش   شتریب  شدی لجباز م  ی. دخترک وقتی قهقهه و طولن

 .کردیم ی دلبر

 ؟یم کنشرمنده  ی خوا ی ـ تو م  

 ازم؟  ی نی خوش بب ی رو ی اخالقت انتظار دار نیـ با ا  

 تر شده بود. به طرفش خم دیسر جاو  

 ست؟ ین لی م  باب ه،یـ چ  

او کرد. هر   ی هاچشم  ی را حواله زشیمهربان فقط نگاه تند و ت  

اما در   دیایکوتاه ب  دیمقابل جاو  خواستیچقدر هم که دلش نم

 .دیخند باز هم دی. جاوآوردی کم م شی هاییپروای برابر ب

 ! یکن ی نداره، بهش عادت م ی بیـ ع  
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خنده    و  حرف  ه  دیجاو   ی هر  جان    زمیمثل  حرص آتش  به 

 .افتادی مهربان م 

تهش فقط عادته، البته اگه بشه!  که ته  یدونیـ پس خودتم م   

 خوادت؟ ی که نم یداره خواستن آدم یآخه چه لذت

اما باز هم    امدهیخوش ن  دیمهربان هرچند به مذاق جاو  ی جمله  

باز هم به خودش   ی بازهمان چموش  ی به پا دلبرانه گذاشته و 

 نگرفته بود.  

ت   مـ  بارت   یتونیا  لوس  اما  بابک  و  رزا  وجود  با  بده،  جولون 

 آوردن.

 جدا شد.  یمهربان با شتاب از صندل  

با    ستیبرام مهم ن   که اصالً  یدون ی . مدخانیـ خودت برو جاو  

 کنم.  رونتیبلند ب  ی صدا

نشان دادند. سرکش بودنش    ی هم خود  دیجاو  ی هابالخره اخم  

نشان از رام   جی که ه   یزدن  مدل حرف  نیرا دوست داشت اما ا

مهربان اصالً سرکش نبود؛    کهنیشدن درونش نبود، نه. غافل از ا

 فکر رام کردنش را در سر داشت. د یطور که جاوآن
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 ،ی عنی... ی آی م ـ گفتم قبالً! کوتاه  

 بلند شد و کمر راست کرد.   زیم ی از رو  

 ! کنمی ـ کوتاهت م   

نمک   کرد.  سکوت  دلشمهربان  در  ذهن جان  ها  و  گرفته 

 .کردینم دایجمله پ  نیا ی برا یاش هم جوابزدهشوره 

نم   که  هم  ب  توانستی هرچقدر  توهمات  برابر   د یجاو  خودیدر 

  دیبود. حال شا  ششیلحن و کالم باعث تشو  نیاما ا  دیایکوتاه ب

جان به صبر و سکوت در برابر او را اصرار همدم  توانستی بهتر م

 بود.  امدهیاز پسش برن بان که مهر ی درک کند کار

 نیبهار

 ی هاشده بودم و حال چشمم مدام به عقربه   خوابی هم ب   شبید  

م  جانی ب ا  دیچسبیساعت  شدن   نیاما  تمام  قصد  دراز  روز 

  یی رفته و در دفتر تنها بودم. تنها  ی نداشت. هر کس به دنبال کار

م  . سرزدی دامن م  امیآلودگو تمام نشدن ساعت کار هم به خواب

سردرد    کیفکر کنم تا به    آنبه    خواستمیبود و نم  نیسنگ   یکم

 شود.   لیتبد  یدرست و حساب
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  ینگاه  یچشمکی  دمیکشی هزارم را م  ی ازهیهمانطور که خم  

سا جد  تیبه  پست  اما  انداختم  بود.    ی دیانجمن  نشده  ارسال 

 دادم.   یانداختم و به تنم کش و قوس زی م ی را رو یگوش

در خانه را پشت سرمان بست، رک و   میمرکه    نیآن روز هم   

به در ذهن    ی اخانه و صاحبش عالقه   نیپوست کنده گفت که ا

بود اما    ده یمالقات شتر را وسط کش  ی ماندن ندارند. در لفافه پا

. آن کندی وسوسه م  شتریجمله آدم را ب  نیبا ا  دانست ی حتماً نم

 اطالعات!   ی تشنه یهم آدم

  ی اخانه  واریدرو د  آوردمی م  ادیبه    ش راابعد از آن هر وقت جمله  

تا آسمان تفاوت   ن یزم  شیکه پشت و رو  شدیم   یدر ذهنم تداع

 ... ایشدن ندارد  دهیبه د ی اخودش عالقه کردمی داشت و فکر م

طراح   که  داشتم  را  خبرش  بود.  گذشته  روز   ت یساوب  یسه 

مر  روزید امروز  و  شده  بب   م یانجام  بود   به  تواندی م  ندیرفته 

ک  نیهم  ی طهسوا با  شدت  به  اما  کوچک  کار    ت، یف ینمونه 

پروژها  ی شرفتیپ گرفتن  دکوراس  یغاتیتبل   ی در    ون یآن شرکت 

 نه.  ایدست آورد به یداخل
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به   یکه پچند ماه مشغول شدن در دفتر و بعد از آن  نیدر ا  

برده بودم، فهم  ن یا  ی ارتباط کار با هم  خان   عارف   نیا  دمیدو 

بود که    طورنیا  شتر یدر واقع ب  کند، ی مر نکا  می مر  ی برا  یاصالن

گاه . و گهدادیرا انجام م   شیو کارها  کردیم  ی با او همکار   میمر

پ چ  شنهاداتیکه  و  جا  آمدی م  شیپ  شیبرا  یلیچرب   ی به 

گاه خودش در دانشگاه و گه   ی هادوره  شرکت که از هم  ی هابچه

ام دهد تا  انج  آن کار را  خواستیهم کارآموزان بودند، از عارف م

ک  الشیخ بابت  دزد  ت یف یاز  راحت    دنیو  دهنده  سفارش  قاپ 

 باشد. 

به   اشی از حال و احوال و زندگ  یمدت اطالعات چندان  نیدر ا  

متوجه شده بودم که    ش یبودم. فقط چند وقت پ   اوردهیدست ن

دارد و   نستاگرامیاست که در ا  یجیپ  قیاز طر  شتریب   تش یفعال

 دفتر باز شود.   نیبه ا شیبود که پا  دهم این  شیهم پ  بارکی یحت

اما هر طور اسمش    جیکردن از وجود آن پ  دایبا وجود اطالع پ  

از او در    یداده بودم، نتوانستم نشان  ر ییکرده و تغ  نیی را بال و پا

 ی سر  کیداشت    میکه مر  روزید  نیکنم. تا هم  دای پ  ی مجاز  ی فضا

جد کارآموز  به  کار  م  دمانینمونه  از  ن  م  و  دادی نشان  سر  هم 
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 ج یپ  کی ها در  . عکسکردمی م  نگاهو    ستادهیکنارشان ا  ی کاریب

نشان دادن    ی از آن برا   میبودم مر  دهیبود. قبالً هم د  ینستاگرامیا

انگار مغزم به برق وصل شده    دفعهکینمونه کار استفاده کند.  

کل مع  یبود.  مغز  و  خودم  آن  وبمیبه  که  بودم  داده  قدر فحش 

  ک، ش  گفتمیشک نبرده بودم. م   ه به عارفود ککج ب  امی دوزار

  ن ی هم  دینداشتم. شا  اتم یاز کشف  ی صددرصد  نانیچون واقعاً اطم

از معجزات   دمی شنی م  میه از زبان مرگاهم که اسم عارف را گه

 بود.

خودم واردش شده بودم.    یرا حفظ کرده و با گوش  جیپ  ی دیآ  

را دنبال    یکس  از پانصد هزار دنبال کننده داشت و خودش  شتریب

باز مانده و بعد بسته بودمش. اسم    ی اه ینکرده بود. دهانم چند ثان

که از او سراغ داشتم نداشت.    یلیبه اسم و فام  یربط  چیه  جیپ

 . "حانیر"به اسم  ی مجاز تشرک  کیبود. مثل  ی کار جیپ کی

نس   خ  یخنک  می حس  نگاه  پنجره  سمت  به  مانده   رهیاز  ام 

  نی هوا فقط به هم  ی باره کی  یخنک رد.  ساعت را جدا ک  ی هاعقربه 

 ی هوا با کوره برابر  ی وگرنه ظهر که گرما  دیچسبیم  ی بهار  ی خو

 شدم و به طرف پنجره رفتم.  . بلندکردی م
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نوساز و کوچک بود.   باًیو تقر  ی تجار  یدر آپارتمان  میدفتر مر  

  ه یبق  ی بود و سالنش را برا   میمر   ی اتاق بزرگ داشت که برا  کی

به در و در امتداد    کیمن هم نزد  زیبودند. مده  کر  ی بند  شنیپارت

 بود.   ییدنج و با صفا ی حال فضا نیقرار داشت. با ا هاشنیپارت

پنجره را کامل باز کردم و گذاشتم باد به صورتم بخورد. شدت   

باعث عقب    نشست،ی صورتم م  ی که رو  یخاکگرفتنش و گردو

و    دنمیکش خاک  کیشد  همان  از  به  دانه  که  چشمم    تخمها 

  یهواخور   نیا  ی شروع کردم به فحش دادن به خودم برا  دیچسب

 مسخره.

خورده بودم.    ر یانگار ت  آبدارخانه رفتم تا به چشمم آب بزنم.   به

شده بود. کفِ    تری از زخم خنجر کار  دنید  رقابلیغ  ی ذره  کی

باز و  شیدستم را از آب پر و چند بار چشمم را تو ی کاسه کرده 

 بسته کردم.  

  ن ی. فکرم ب کردمی حرکت را پشت هم تکرار م  نیکه ا  طورن یهم  

اش خانه  ی وارهایو د  میمر  ی عارف، جمله  ،ینستاگرامیا  جیآن پ

به عارف    یربط  جیکالً اشتباه گرفته و پ  دمیترسی. مدیچرخی م

اش اداره  ی گریخود باشد اما شخص د  جیاصالً پ  اینداشته باشد  
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بسته    ییباز شدن باب آشنا  ی هاهااز ر  یکیصورت    نیکند، که در ا

 . شدی م

شدم.    رهیچشمم خ  یبه سرخ  نک یس  ی کوچک بال   ی نهیدر آ  

 ،یلپوشان  ی هابا استفاده از ترفند  یحت  میاز مر  ندیسوال پرس

مر  ییبال   سکیر و    میداشت.  خانه  آن  کردن  فراموش  از  علناً 

  یزود  نیجلواش به ا  خواستیصاحبش گفته بود و اصالً دلم نم

  یبودم آدرس خانه  تهبدهم. آن هم حال که بالخره توانس  یوتس

 کنم.  دایرا پ بی غا شهیهم ی او

  رون یجدا کردم و همزمان که ب  نکیاز رول کنار س   یدستمال  

برداشتم و    زیم  ی را از رو  یصورتم را خشک کردم. گوش  آمدمی م

کردم   یچشمم را بستم  و سع  هیاش شدم. چند ثان وارد صفحه

کنم. به شدت داشتم زور    یسراغم آمد را عمل  به  که  یحس  نیاول

م  زدمی م دلم  ته  چون  اما  کنم  تمرکز  دلم  ی تا  که  دانستم 

  یاز سو  دیکه شا  یبه حس  توانستمی را بفرستم، نم  امیپ  خواهدی م

 کنم.  دای دست پ شد،ی م کیکائنات به سمتم شل

  ی ام یبها دادن به حواسِ از سر شانس، مشغول ارسال پ  الیخی ب  

 شدم.  جشیپ رکتی دا قیطر از
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 د؟« یشما آموزش هم دار د ی»سالم ببخش  

  باً ینبود و تقر  ی ت ارسالش کردم. کار شاقوق  شتریب  اتالفی و ب  

نداشتم و    مانی پروپ  جیپ  نیشدنش آن هم در ا  ده یبه د  ی دیام

فقط    امیپ  نیدر دلم نبود. ا  یهم استرس چندان  نیهم  ی برا  دیشا

  دار ید  ی برا  ی به فکر راه بهتر   دی . باداشترا    یکیدر تار  ی ریحکم ت

 .  بودمیاش مدوباره

  ی عن یبود.    امیزمان کار مدام حواسم به گوش   انیتا هشت و پا  

برسد و از   امی به گوش   یام یمدام منتظر بودم پ  ی دیناام  نیدر ع

را خاموش   امی کالفه شدم که در آخر گوش  ی تناقص به قدر  نیا

 سراغش نروم.   گر یبه خانه د  دنیرس  کردم و به خودم قول دادم تا

 ی هابرنامه   ی ه یکل  ی بالخره با دست پر و با قرارداد اجرا   میمر  

حساب  یغاتیتبل کبکش  و  برگشته  موردنظر  خروس   یشرکت 

زبانم را گرفته و   ی . شانس آورده بودم که به موقع جلوخواندی م

 از عارف تشکر کند.   دی نگفته بودم که با

ل ن بودم که به دنبالش به داخر حال رفتمن دبود    دهیرس  یوقت  

 نیبود که ا  ی ا تمام شود. کار تنها مسئله   فاتشیبرگشتم تا تعر

 . کردی دختر را پر حرف م
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از سر    دنیکه خبر فتح بزرگش تمام شد و شانس شنبعد از آن  

  ی هم از دست رفت، خداحافظ  فاتشیتعار  انیشانس اسم عارف م

رف اتاقش  به  او هم  و  ب  نیمت. هکردم  از در    رونیکه خواستم 

عوض شد.    میبه گوشم خورد و جهت حرکت پاها  شیبزنم، صدا

 بلکه در اتاق او...  ،ینه درخروج بارنیمقصد باز هم در بود اما ا

مطمئن باش جبران   ، یگل کاشت  یدونیکه خودت م  دونمی »م  

 .« دارمی . اما فکر نکن دست از سرت بر مکنمی م

شد. مسلماً منتظر    لیبه سکوت تبد  هیثان  چند  ی برا  شیصدا  

لحظه   کیبودم.    دهیاو بود. کامالً پشت در اتاق چسب  یجواب متن

فال   دیایب   رونیب  دمیترس پاورچو  رسوا شود.  بودنم،  و    نیگوش 

به گوشم خورد و حکم  خنده   ی پا عقب آمدم که صدانوک اش 

 صادر شد.   میپاها ستیا

بود که تا چه حد   نیسوال ا   ود.  بو  میفرد به او مر  نیتر کینزد  

که    یدو جنس مخالف   نیب  ی حواس خواهر و برادر  ی رو  شدی م

 با هم نداشتند، حساب کرد؟  یخوننسبت نیترکوچک

...  ارمیبرات ب  ل یفا  ی سر  هی  دیسراغت، با  آمی فردا م»فردا پس  

 .«ی نیخودمم بب  یحا طر خوامی م
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  م،ی داشت  یشنی مان  یبه سمت در خروج رفتم. اگر حالت  شتریب  

مر اتاق  در  به  گوشم  حلزون  ساقه  ده یچسب  میحال  تا  و  اش 

بودم، کش آمده بود. در تصور خودم در آن   دهی که رس  ییجانیا

ام گرفت. چند قدم مانده به سمت در را هم پر کردم حالت خنده 

چرخش دوباره   حکمکه    ستینه فقط حکم ا  بارنیا  شیکه صدا

 به آن سمت را داد.

 ...« نـی هاررت ب»منظو  

حال ممکن است    ن یقطع شد. حس کردم هم  دفعهکی  شیصدا  

در اتاقش را باز کند و کامالً رسوا شوم. صورتم مثل کوره شده و 

قدم آخر را برداشتم و   عی. سررفتیم  ورتمهی  نهی قلبم انگار در س

  گر یاما د  ستادمیجا اشکل ممکن بستم و همان  ن یتردر را به آرام

نم   ی ا تقه  ی جز صدا  ،چی. هدام ی ن  ییصدا  چیه از سر   دانمیکه 

  وار ی. در و دگشتی به باز شدن آرام در اتاقش بر م  ا یبود  توهم  

حد    نینفوذش را تا ا  ی صدا نبود که جلو  قیقدرها عاآن  جانیا

کامالً مطمئن    گری. ددیرسیهم به گوشم نم  ی ا. اما زمزمه ردیبگ

مر که  ا  م یبودم  گوش  ب  شده   ستادنمیمتوجه  خاطر و  ه 

 بودم.  یعصبان امیاطیاحتی ب
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آخر پشت سر   ی آن جمله  شدینم  لیهم دل  تی عصبان   نیاما ا  

تو شکل    ی هم  همان  به  همچنان  قلبم  نشود.  تکرار  گوشم 

تکرار آن جمله در سرم.    جانی از ه  بارنیا  د،یکوبیم  ی اورتمهی

 پله رفتم. به سمت راه نی طور پاورچهمان

  ستم دانی م  دیبع ا جلب کرده باشم. اصالً  اش ر محال بود که توجه  

  دهیشن فونیرا از آ میباشد. آن روز مطمئناً فقط صدا دهیاو مرا د

بود،   دهیهم اگر د  اطینبودم. در ح  نیدورب  ی روبود چون من روبه

هم که من برگشتم، او پشت به من    ی پشت سرم بود. وقت  شیَنما

 . شدی م حذف  مربوط به ظاهر ی هانهیبود. پس گز ستادهیا

من عکس   نستاگرامیا  جیپله متوقف شدم. پلحظه وسط راه  کی 

فرستاده بودم. ضربان قلبم    امیپ  شیکه برا  یجیخودم بود. همان پ

سرتند شد.  از    امی گوش  عی تر  شدنش  روشن  تا  و  درآوردم  را 

ب ا  رونیساختمان  سمت  به  و  نم  ستگاهیزدم   توانستمی رفتم. 

ب  ستمیبا  جاکی اتوبوس  زنا  رسد. تا  انتهاب  نقدم  سمت   ی ه 

افتادم. جواب راه  پ  یمالصدرا  بود که جا  اممی به  تعجب    ی نداده 

  ش یپ  یانبود. مکالمه  بیباشد عج  دهیرا د  اممیپ  کهنینداشت اما ا

اما   دهیرا د  اممیکه من متوجه شوم پ  مینداشت  نیاز ا او  است. 
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 د آن رد شده باشد. هرچن  تفاوتیرا خوانده و ب  امیپ  توانستی م

باشد پررنگ   نگذشته  تفاوتی هم ب  یلین احتمال را که خیجمله ا 

 .کردی م

گ   پفکر  روداریدر  رس  ادهیها  خانه  انگشت    دهیتا  دو  هر  بودم. 

پا گر  میکوچک  نم  هیبه  باعث  اما  بودند  از    شدیافتاده  فکرم 

تو  دمیاسمم دور شود. کل  دنیشن و داخل    ی را  قفل چرخاندم 

نششد چراغ  اشن  رو  نییپا  منیم.  و   جانی ماه  یعنی  نیبود 

  یها. چراغودمشخص ب   تشیهو  دهیکه ند  یمهمان داشت. مهمان

به بالکن رفتم.    یمنته  ی هابال اما خاموش بودند. به سمت پله

 ی آمد. صدا  رونیدوم بودم که در باز شد و محراب ب  ی پله  ی رو

  .کردیاش مداشت روانه  ی اکه با جمالت بدرقه  آمدیم  جانی ماه

بود  ی درست جلو   نم  میچشم هم  ند  شدیو  به  را   دن یخودم 

را تندتر    ی بعد  ی هابزنم. سالم کردم و جوابم را داد. آمدم قدم 

برگشتم. محراب  نییزد. دو پله را پا میصدا جانی بردارم که ماه

 ریسپرتش تصوا  پی. تبستی را م  اشیخم شده و بند کفش ورزش

  بی کرد. عج  ی تداع  نمذه  ی را تو  سشیتن  و راکت  یساک ورزش

بودم. مخصوصاً که خودش را   ده یرا دم در ند  نش یبود که ماش 
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م صاحب   یحساب ماش  دانستی خانه  دق  نش ی و  و    ی رو  قایرا  پل 

  جانی غرش را به ماه   شهیو من هم  کردی به در پارک م  دهیچسب

دفعه  زدمی م پا  شیپ  ی مخصوصاً  به    دمیجد  ی مانتو   ن ییکه 

 نخکش شده بود.   وه گرفت نشیپالک ماش ی گوشه 

م   واضحاً  لبخندش  گذشتم  که  کنارش  فرار    گفتیاز  متوجه 

 ناکامم شده است.

 نشد!  شیزیمانتوتون چ یکینی ـ خداروشکر ا  

 که گفت:  دمیناخودآگاه به طرفش چرخ یبا اخم  

 از اون. شتری... ب آدی ـ بهت م  

 بعد هم رفت.   

احتماًل   کهنیا. از خجالت  دیجوشی دل م  ی تو  ی حواس مختلف  

گاز گرفتن لبم را در   لیبود و م  دهیآن روزم را شن  ی هاراه یبد و ب

که به خاطر پررو    یمحکم  یتا تو دهان  کرد،ی م  تی تقو  میهادندان

   .شدیم  دهیدهانش کوب ی تو دیبودنش با

دوباره   زدن  شده   ی هاقدم  جانی ماه  ی صدا  راه  خشک  را  ام 

ناخودآگاه   لب زمزمه کردم و وارد خانه   ر یزرا    "پُررو"انداخت. 
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راهرو بود. سالم   ی دارش تو چرخ  یصندل  ی رو  جانی شدم. ماه 

 کردم و گفتم: 

 تو! ی پسرت رو آورد شد دوست  یـ باز خونه خال   

 ! دهیکن ورپر ایـ ح  

که اسم دکتر را   نیو سراغ مامان و بابا را گرفتم. هم  دمیخند  

ا  ی نه یبه وقت معا  ادمیآورد،   بابا   ی او فکر کردم که    فتادقلب 

را به دستم داد   اشیگوش  جانی کاش کارش به عمل نکشد. ماه

 و گفت: 

 چه مرگشه ننه، امروز زنگ نزد. نیـ بب   

. اصالً  گفتیکس هم نمننه گفتن اوج محبتش بود و به همه  

و    ندی بب  کیو پ  کیظاهر ش  نیرا با ا  جانی ماه  یمحال بود کس

دادن به خودش به  در نسبت    ن همرا آ  یسه حرف  نیتصور کند ا

 . آوردی زبان م

 گفتم:   یساعتش شدم و باز به شوخ  ماتیوارد تنظ  انیچشم گو  

 محراب جونت درستش کنه خب؟  یگفتی ـ م  

 گرفت و گفت: میاز بازو ی شگانین  
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 خوشانش بشه! خوش نهی ـ که طومار قرص و دواهامو بب  

ان بود.  ندخ  یت حرف داشت اما لحنش ساده و ح  یاش کلجمله  

 را دوست دارد.  شعوریمحراب ب  جانی که ماه  دانستمیخوب م

جا  دیشا نداشته   ی به  اپسر  با  شوخ  یکم  حالن یاش.   یاز 

 شدم.   مانیپش منظورمی ب

را به   یکردم و گوش  میرا دوباره تنظ  شیساعت قرص و دواها  

  ادش یکردم خودم همه را تک به تک به    دیدستش دادم و تاک

آ آ  یکم   ورد.خواهم  از  بعد  و  ماندم  کرد نکنارش  مجبورم  که 

 بال رفتم.  یداخل ی پلهز راهشامم را هم بخورم، ا

کاغذ     خانه  به  ورود  از  چسب  ادداشتیقبل  را  به    دهیمامان 

و باز حواسم تا قلب ناکوک بابا کش    دمید  ییدر کشو  ی شه یش

خبر  هنوز  م  ی آمد.  حدس  و  نبود   میونازدهیتا    زدم یازشان 

از  زدهدوا تازه  دکتر  که  مخصوصاً  باشند.  عالف  مطب  در  شب 

. کاغذ را از  بودبرگشته و لبد مطبش غلغله    اشی بهار  التیتعط

  ام ی که به گوش آن   ی لبخند زدم. به جا  شیکندم به رو  شهیش  ی رو

نگذاشتم و   خبرتی ب  دیتا هم بگو  نوشت ی م  ادداشتیبدهد    امیپ
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  ش یزیکاش بابا چ"  است.رده  راحت باشد که نگرانم نک  الشیهم خ

 . شدیذهنم تکرار م ی سرخود تو  ی مثل نوار  "نباشه 

ک  اطیح  ی تو  میهاکفش    و  بود  کنار    نییپا  ی طبقه   فمیمانده 

  نیا  ی اما همچنان در دستم بود. همه  ی. گوشجانیتخت ماه

  ج یبه پ   قهیبودمش و هر چند دق  ده یساعت هم سفت چسب   کی

 .  زدمی عارف سر م

  ه یپنهان کرده بودم شب  میهایوش تمام سرخپشت  که    یاضطراب

  ی روروبه  طورن یشکمم پررنگ شده بود. هم  ی هیدر ناح  ی درد

  اش ی منطق  کردمی بود. فکر م  یبودم و نگاهم به گوش   ستادهی در ا

به    دهی را د  هارکتی است که اگر دا  نیا باشد،  و من را شناخته 

آشنا مر  ییخاطر  جواب  میبا  شده  که  بدهد،    مهم  اگر    یحترا 

به همخواسته را رد کند.  م  نیام  فکر  واقعاً   دیشا  کردمی خاطر 

هم به همان   میاست و آوردن اسمم از جانب مر  ده یرا ند  میهاام یپ

 اش مربوط باشد.  در خانه یهمراه

  یز یو چ  ردیتماس بگ  میمر  منتظر بودم  یمدت حت  نیتمام ا  

اگر    یحته  ک  دانستمیخوب م  یلینشده بود.  خ  ی اما خبر  دیبگو
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باز کارم را ادامه خواهم داد.    رم، یبگ   میهم از سمت مر  ی تذکر

 شدم و نوشتم:  رکتیپس دوباره وارد دا

 د؟« یلطفاً جواب بد شهی »م  

فکر کردم. به فرض    اشیبه جواب احتمال  ام،یبعد از ارسال پ   

 چه کنم؟  خواستمی بزرگ جوابم بود م  "نه" کیاگر 

 م یهالباس   یکیتار  ی به اتاقم رفتم. توم و  ام را بال انداختشانه   

تخت نشستم و فکر کردم اگر جوابم را به   ی را عوض کردم و لبه

حداقل مطمئن    طورنیهستم. ا  ی شکل همان نه هم بدهد راض

 .رومی م یگریو سراغ راه د دهدینم راه جواب نیا شومی م

  جاهپن هیتا آخر شب و بعد از آمدن مامان و بابا و گفتن از توص  

 ی زیکه دکترها چ  نیدکتر درمورد عمل و اصرار بابا به ا  ی درصد

 ی برا   ی خودیبا قلبش ندارد و ب  یو او هم مشکل  ستین  شانیحال

 ی از جواب  ی هم، خبر  رودی نم  یجراح   غیت  ریاحتمالت مسخره ز

 بود.   نشده نگاه ناقابل   ک یدر حد  یحت

اوضاع   ودننب  میاز وخ  الم یبه قدر همان پنجاه درصد دکتر، خ  

کنجکاو و  بود  شده  راحت    دنیشن   لیدل  ی کننده   وانهید  ی بابا 

مر زبان  از  د  میاسمم  روکردی م  اموانهیداشت  دراز   ی .  تخت 
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دم. اول خواستم هر دو را را نگاه کر  امیارسال  امیو دو پ  دمیکش

از دفعات    فکرتری ب  یلیخ  دفعهکیشدم.    مانیپاک کنم، اما پش 

 نوشتم:   شیپ

بد»انقد   مر  نم  آدی م  آدمو  آدم  دن،یجواب  جا  یهر   گاهیدر 

ا و  ارزشمنده  واقعاً خجالت  یتوجهیب  نیخودش  تو  ها  از  آوره! 

نه و طرف بدبختو از    د یسیکالم بنو  کی.  خورنتونی که نم  یگوش

 خب!« دیاریدرب  یفیبالتکل

را ارسال کردم و با ذکر به    امیرا هم بلند گفت و پ   ظش یغل  "اَه" 

.  دمیرا کنار بالش انداختم و پشت به آن خواب  یشگوب  ل  ریز  یدرک

گوشه    کی. طبق معمول خودم  د یکوبی قلبم داشت تند و تند م

. کردمی درونم را هاج و واج تماشا م  یاغی  نیبودم و بهار  ستادهیا

ام نشات شده   زی صبر سرر  ی کاسه  زا  شکی حرکت مسخره ب  نیا

 .  ند یرا نب  مایپ کردمی دلم دعا م ی گرفته بود. ناخودآگاه تو

دق  دانمینم تلق   قهیچند  ا  یالیخیب   نیبا  و  خودم   کهنیبه 

  ی سع  ند،یبینم  مانیپروپ  جیرا در آن پ  امم یهم پ  ی صددرصد کس

کنم و بخوابم اما نشد. آخر سر برگشتم و   یکردم فکرم را خال

  ن یبار بهار  نیآخر را پاک کردم و چند  امیرا برداشتم و پ  یگوش
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 ی رو  یبا هل دادن گوش  ونگاه کردم    ظیپرغ  چپ ورا چپ  یاغی

سو   نیزم آن  ز  ی به  و  کردم  پشت  خز  ریاتاق،  قلبم  دمیپتو   .

 . دیکوبی م  قراری همچنان ب

 

 حانهیر

 

 یریگبه همدم نزده بود. جهت   دیاز حضور جاو  یمهربان حرف  

و   دانستیخودش م  ریرا تقص  ند یناخوشا  ریشان به آن مسبحث 

همدم را   خواستی بود و نم  ینعصبااز دست خودش    نیهم  ی برا

اش؛ رزا سبب  دخترخوانده  یهمدم از مهمان  ی. خستگزدیبه هم بر

 خبر بماند. یشده بود تا مادر از حال دل دختر خود ب

همدم سخت گذشته اما به خاطر رزا   ی برا  شهیمثل هم  ی مهمان  

از آن نبرده بود    یی بو  کسچیکه ه  یتحمل کرده بود. حس تلخ

خودش حل کند و خم    ی را تو  هایبود تلخ  م بلدهمد  .بردیو نم

 . اوردیبه ابرو ن

نشده بود اما    ی عاد   شیبرا  وقتچیرزا ه  ی هاخاله  خصومت نگاه   

  ی وقت  یحس تلخ بروز نداده بود. نه حت  نیاز ا   یزیهم چ  بارکی
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خود مستانه   ی. اصالً تا وقت کردیم  تشیشوهرش زنده بود و حما

نداشت. همدم و    تیقدرها اهمآن  شیبرا  هایتلخ  نیزنده بود ا

 ی ا"هَوو"آن    یه یسا  ریو ز  آمدهخوب با هم کنار    یلیمستانه خ

 .  کردندی م ی زندگ  دادند،ی نسبت م شانیبه رابطه گرانیکه د

بود.    ده یهمدم خودش به سراغ مستانه رفته بود. مستانه ترس  

ز  مشخص کردن حد و مر  ایزهر چشم گرفتن    ی فکر کرده بود برا

که از دهانش خارج    ییآوا  نیآمده اما از همان اول  گاهشیاجو  

افکارش شده    ی شده چنان جا خورده بود که همدم هم متوجه

 بود. همدم گفته بود:

 ما دوتا رو درک کنه جز خودمون.  تونهی نم کسچیـ ه  

ها تا  خودش فکر کرده بود که آدم  شی شده بود. پ جیمستانه گ  

را به خورد    شانینند و مزخرفات ذهنزفت بحرف م  توانندی کجا م

چه در ذهنش ساخته  تا آسمان با آن  نیو آن دهند. همدم زم  نیا

 بودند تفاوت داشت. 

 مستانه گفته بود:  

 ؟ی بد تیرضا یتونی ـ چطور م  
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مادرم هم   ن   ی زیچ  ی برا  گه،ی م  شهیـ  تو  زور   ست یکه دست 

 نزن. جای ب

 د؟ی کردی ـ دستتون بود مخالفت م  

 من اگر بود...  دست ـ   

و لبخند زده بود. دست مستانه را در دست گرفته و   دهیآه کش  

 گفته بود: 

برا   بود  اگر  من  دست  آدم  ی ـ  تک  و   یزندگ  هیها  تک  آروم 

 . خواستمی عاشقونه م

ا   شود،   شیهوو  خواستی که م  ی زن  نیمستانه در لبخند آرام 

 مانده بود. گفته بود:

 . یستین  فشینجنگ که حر ریقدبا ت گهی ـ مادر منم م  

  ، یگذاشت  ی رینجنگ... فقط پا تو هر مس  ایبجنگ    گمیـ من نم  

هاتو خودت بردار. افسارتو تمام و کمال نده دست  تا آخرش قدم

...  زننی م  ادی... با خودت و آرامشتم نجنگ... مردم حرف زریتقد

 فحر  به  می... اگر بخواشهی هم م  شتریبه بعد حرفاشون ب   نیاز ا

 . مردم..
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 حرفش آمده بود.  ی تو مستانه

زندگ   تو  پا  بود  خودم  دست  اگر  من  د  یـ  آدم    گهیدوتا 

 ادی  دنی... چاره اما ندارم... مادرم رام بود، به منم جنگذاشتمینم

 نداد.

قدر که اگر اهل جنگ هم بودند تبعاتش آن  دانستندیهر دو م  

دو دست مستانه    ربانیا. همدم  دیارز ینم  اشجهی بود که به نت   ادیز

 را گرفته و گفته بود.

برا   انتخاب    ی ـ من  باز هم تو حق  اما  نه جنگ...  اومدم  صلح 

 ... یبا من بجنگ   یتونی... می دار

م دور بماند  نبود که از نگاه همد  ی زیمستانه و غمش چ  ی دی ناام  

 بکند. مستانه گفته بود:  توانستی اما چه م

 نبود...   نیروزم ا ال وـ من اگر توان جنگ داشتم ح  

جبر هم باشه، از جنگ بهتره. حال که هردو    ی جهیـ صلح اگر نت  

 ...  می اجبارو به خودمون زهر نکن نیا ا یب میمجبور
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د   اگر  بودند؛  نکرده  زهر  وسه  س  شانیزندگ   ی تو  گرانیو 

اآمدندینم اگر  خود    نی.  حال  به  را  نسبتشان  و  زن  دو 

 ... کردندی خودشان م یگندز ی واگر سرشان را ت گذاشتند،ی م

.  گذاشت ی مستانه نم  ی هامهربان و بچه   ن یب   یفرق   چی همدم ه  

ا بود.  کرده  بزرگ  را خودش  بابک  و  رزا  تا  نی اصالً   دییرا همه 

 ی مستانه! اما مرگ خواهر در اوج جوان ی خانواده یحت کردندی م

نم  شانی برا  ی جور بود که  آمده  ک  توانستندی گران  از   ی نه یدل 

 . ندنسبت به همدم پاک کن لشانیدلی ب

جا انداشت اما هم  یمتفاوت  گاهی مهربان در دل همدم جا  دیشا  

  ادگاری  شیپرنگ رزا و بابک گسترده بود. مهربان برا  ی هیهم سا

 نیاما کوتاه بود و تنها تفاوتش با رزا و بابک در هم  نیریش  یعشق

 بود.  

  ی مادرش رو  یرفتهبه تن آرام گ یدر اتاق نگاه  ی مهربان از ل   

  ی او که به معنا  شی اضطرابش پ  ی هیتخت انداخت و باز هم از تخل

را به   دیجاو  ی هاشد. حرف   مانیکلمه همدمش بود، پش   ی قیحق

شخص خودجاه  تیحساب  و  مطلب  تو  گذاشتیخواهش   ی و 
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 کدامچیه   هانیاما ا  کرد،یم  ادی  ی توخال  یدلش از او به عنوان طبل

 مام شود. اش تدلهره شدی باعث نم

بار هر    کردی خودش فکر م  شی داشت. پ  یبیمهربان حس غر  

  لیرا به دلش تحم  ین یغم سنگ   اوش،یاش با سفکر کردن به رابطه

از   ی ز یعز ی برا ی بود. مثل حس تلخ دلتنگ ی بی. حال عج کردی م

ندارد.   ی اخاطره  دیکه تمام شده و تجد  ی دار یدست رفته؛ مثل د

غم انگار به    نی اما ا  دجولن ده  ی زهبه افکارش اجا  خواستینم

فال مثل  بود.  شده  دوخته  و    یدلش  فنجان  ته  بسته  نقش 

 شوم...   ی انده یظاهر شده از آ ی هانشانه 

  ی حت  شیهاپس زدن فکر  ی برا  یز یآوباز شدن در دست  ی صدا   

که طبق معمول   دیشنیبابک را م  ی کوتاه بود. صدا  یلحظات  ی برا

 ی ت با صدابه وقت و ساع  توجهی و بتصور کرده    کلیخودش را ما

 .کردیم  ییبلند هنرنما

پچ  خم شد و پچ  ن ییبه سمت پانرده    ی مهربان از همان بال رو  

 کرد:

 ها مستر جکسون.ـ نصفه شبه   
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و دست از خواندن برداشت.    دی سرش را سمت او بال کش  بابک

  ی رفته و سراغ  اشی مادربزرگ مادر  ی بود که به خانه   ی دوسه روز

 نگرفته بود.   ،یتلفن یبه تماس  یو مهربان حت همدماز 

 ـ بابک آمده مهربان؟  

او   ی گرفته   ی صدا   سمت  به  و  کرد  راست  را  تنش  همدم 

 یصورت خسته  ی رهیتکان داد و خ  دییبرگرداند. سرش را به تا

ها بال آمده بود. همدم به طرفش رفت  مادرش ماند. بابک از پله

  یپرسرد جواب سالم و احوالبک س. با د یکش  شی بازو  ی و دست رو

 شتریکه ب  ی اشده و فاصله  نیبود که سرسنگ  یهمدم را داد. مدت 

 ترع یبود، باز هم از همان سمت وس  نشانی اوقات از سمت بابک ب

 شده بود. 

است. همدم    شی هاوخاله  ییسر دا  ریاش زهمه  گفتی مهربان م  

با مهربان    کهنی ادارد. نه  زبانش را نگه    گفت یو م  کردیاخم م

باز شود.    انشانی ها مبحث   نیباب ا  خواستی مخالف باشد، فقط نم

بود که    نیو بعد از فوت مستانه تمام تالشش ا  یاز همان کودک

حفتد ی ن  هابچه   نیب  ی افاصله  نیکوچکتر اما  همه  فی .   زیچکه 

 نبود.   شیهاهمدم و خواسته اریتحت اخت
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او   قدم بابک  رفت    یل  اتاقش  سمت  شد.    مانیپشاما  به 

.  گرفتینم  ی ا وصل بود و همدم خرده  ی گریاغیوسالش به  سن 

 صبروتحمل همدم را نداشت.  وقتچیمهربان اما ه 

 بابک خان؟  ی ریگینم  لمونیشده که تحو یـ باز چ  

به مهربان بدهد بابک    ی که همدم فرصت کند تذکرقبل از آن  

 گفت: 

ما بوده    ی بابا  ت حقمال و اموال  نیهم از ا  ی زیـ به نظرت چ  

 خانوم؟ ریانگهم به ما بماسه روح ی ز یچ هیکه تهش 

 ـ بابک...   

 ـ مهربان!   

صدا   اعتراض  بابک    ی همدم  اما  بود  کرده  خفه  در  را  مهربان 

نم  هانیا نمدیدیرا  اخم  دیدی .  بلند   که همدم  را   شیصدا  ی و 

و محبت و آرامش کالمش را خرج بابک تا   کندی خرج مهربان م

مشت حرف    کی .  ردیپسر شوهرش آرام گ  ی شده  یاغیواس  ح

انداخته بود   دهمغزش پر   یبابک را پر کرده و انگار رو  ی هاگوش

 .  کردیکار نم  یاز حواسش درست و حساب کدامچیکه ه
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 مامان جان. ی خوای م یتو اتاق به من بگو چ میبر  ایـ ب  

 خانوم.    زی انگـ مامان که مستانه بود، روح  

 ه مرگتـ.... بکش بابک چالت ـ خج  

 ! کنمی نگاهت نم گهیمهربان، د ی بگ گهیکلمه د  کیـ   

که   ییباز هم همدم دهان مهربان را بسته بود. دلش از دادها  

 خواستی گرفته بود اما چاره چه بود. همدم م  ده،ی سر مهربان کش

قول داده بود نگذارد رزا و    نیشوهرش را آرام کند. به مع  ادگاری

  یحس کنند. قسم خورده بود. به پاس پدرانه   ی دکمبوبابکش  

نگذارد آب    بانش خرج مهر  ن یکه مع  ی و مرز  حدی ب بود،  کرده 

 و مستانه تکان بخورد. نیمع یهادل بچه ی تو

به اتاقش رفته و در را کوفته بود؛ او که خودش    ظ یمهربان با غ   

برا بابک در م  ی جانش  و به همدم    یاحترام ی . اما ب رفتیرزا و 

 تحمل کند.   توانستیآن هم از سمت بابک را نم  ،ییو رو   چشمی ب

بازو   و   ی همدم  ببرد  اتاقش  به  خود  همراه  تا  گرفت  را  بابک 

چسب  ی هاحرف و    دهیمسموم  کند  جدا  دانه  دانه  را  مغزش  به 

بشو  شانیجا صداقتش  با  کند.   دیرا  آرام  را  بابک  دل  و 

 شیهابود. اخم   ادهتسیاش اما مثل سنگ اسالهنوزده  ی پسرخوانده
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گفته  ی تو داشت.  دوست  را  همدم  بابک  بود.  مستانه    هم  بود 

  یپاشها مدام سم و خاله  ییجا که دامادرش است اما در دل، آن

راهش   شهیخلوت هم داشت که بابک هم  ی گوشه  کی  کردند،ی م

م  گم  جاکردی را  همان  بود.    یی.  مهربان  و  همدم  سهم  که 

دوست دارد    شتریم ب ز مستانه ه را ا همدم    گفتیکه م  ییجاهمان

 مسموم کرده بود. راکه دلش  ییاما امان از سم ها 

 ـ مامان    

 نیترنییبابک در پا  ی همدم نشست. صدا  ی هابه چشم  اشک  

برا اما  بود  بلند   ی حد خودش  بلند   نیترگوش همدم  از  صدا.  تر 

ندامت  هایتمام عذرخواه ابراز  بود و همدم  و  ها. پسرش کالفه 

 .  دیمفهی م

چاقو   . کاشداشتندی برم   شانیدست از سر زندگ   گرانیکاش د  

 . دند یکشیاش نمخانواده ی انه یپوصله سمانیبه ر

 ... مامانم داشته. گهیداشته د یسهم هیـ بابام   

 .کردی م ی همدم قلدر ی غرورش بود که همچان برا  

ت و تاسشما سه  ی من برا  ییدارا  ی ـ معلومه که داشتن... همه   

 تو و رزا...   ی پدرت برا ییدارا  ی همه
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تر کرده بود بابک بابک را فشرده  ی هاهمدم اخم  انیپای محبت ب  

دل همدم    نیاز ا  شتر یدهانش را ببندد و ب  د یکه با  دانستی هم م 

 را نشکند اما باز هم غرور افسار زبانش را گرفت و گفت: 

 . خوامیتو رو نم ییـ دارا   

 تاقش رفت. جدا کرد و به ا همدمرا از دست  شیبازو  

 سردش مانده بود.  ی وسط خانه زانیآو ییهاهمدم با دست   

کلمه    بوردی ک  یرو  میهاانگشت  هر  مغزم  شدند.  بال متوقف  را 

. سرم را خم کردم و  شدی پر م  یبا گره  اشیخال  ی جا  آورد،ی م

لبه  امی شانیپ به  تار   زیم  ی را  بود.  بود. سرم   کیچسباندم. گرم 

 قصه نبود انگار...  نیا ی برا یانیو پا ودب  نیسنگ 

 .  افتادی م یفردا اتفاق خوب کاش

اتفاق    چی ها در مغزم تکرار کرده بودم. هکه سال   ثمریب  ی ا جمله

 مرگ وسط بود.   ی پا یوقت افتادی نم یخوب

 .... تیبشر ی حادثه نیترجبرانی ب  مرگ؛
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 ن یبهار

 

شب   ی هامهیه از نک  ود ب  ی اجمله  نیکرده بودم. ا  یاطیاحتی ب  

م تکرار  خودم  با  مرکردمیمدام  او   یلیخ  می.  بود  گفته  واضح 

جواب گرفتن از او   ی به ماندن در ذهن ندارد. انتظار برا  ی اعالقه

حد احمقانه به نظر    نیتا ا  روزیبود که د  ی او احمقانه   جای انتظار ب 

ز ج  با هم داشتند  یو امروز چه فرق  روز ی. چرا؟ مگر ددیرسینم

 تر بودم!  نروز جوا کیمن احمق  کهنیا

ها حواسم را جمع کرد. نگاهم تا  از پله   یبال آمدن کس  ی صدا  

نبود؛ خود   "یکس"مقابلم کش آمد.    ی واریساعت د  ی هاعقربه 

 . دیرقصی م طورنیبود که قلبم ا میمر

رو   از  ورودش  تو  یصندل  ی با  و  بود  خم  شدم. سرش    ی بلند 

بود.    د یبع  میاز مر  باًیکه تقر  ی ار. کت نوشی م  یزیچ  اشی گوش

تو نقطه و    ی نجورینه وقت اون رو، ا  رمیگی»نه وقت خودم رو م

 .« شهی م ییجوهم صرفه نایو ا رگولیو

پآن  کم  پ  آمدی م  شی قدر  نوشتن    یکس  امیدر جواب  مشغول 

م که  باشم  توانستمی شود  آقا  مطمئن  جز    ب یغا  ی مخاطبش 
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صداست ین مدام  ت  ی تو  شی.  جمله  شدیم  کرارسرم  آن    یکه 

 ...«  نی. »منظورت بهارکردیناقص را تکرار م

سخت داشتم، جواب سالمم را مثل   یانتظار برخورد  کهنیبا ا  

ها بچه  ی ه یبلند کرد و آمار بق  یگوش  ی داد. سرش را از رو  شهیهم

فکر کردم رفت. در اتاقش هنوز    یعن یرا گرفت و به اتاقش رفت.  

 کرد و گفت: ازش چفت نشده بود که ب

 . ایلحظه ب هیـ   

  ی ف ی. توصدیرها کرد و پشت به آن چرخ  بازهیدر را همانطور نم  

  ن یا  دانمینداشتم. نم  امنه یس  ی مشت تو  ی های اندازجفتک  ی برا

 ی ریتعب  ایسوءتفاهم   گذاشتیکه نم  اشی بد  ای بود    میمر  یخوب

  بود،   ی خوب  یژگیبماند. صد در صد و  ی ذهنش باق  ی تو  یشخص

 بود.  سطجز خودت و ی گریشخص د ی اگر پا فقط

پ    چپ  .  دیکشی م  ریت   قه،یشق  کینزد  ییجا  امی شانی سمت 

حرکت دادم و با قورت    شیرو  واررهیانگشت اشاره و وسطم را دا

در   ی زیرفتم. باز هم در حال نوشتن چدادن آب دهانم به اتاقش  

از د   اشی گوش ناخودآگاه نفسم را  از    نیا  دنیبود.   دماغصحنه 

 فرستادم.   رونیب
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 در را که بستم سرش را بلند کرد و گفت:    

 .آدیخوشت نم یسیاز برنامه نو  ی گفت کردمی ـ فکر م  

درصد به خودم    کیدر حد    خواستمی لحظه م   نیاگر تا ا  یحت  

جمله   کی  نیبوده اما با هم   یاسمم اتفاق  دنیدهم که شن   دیام

  یا جمله  نی. ااشتمشد. فرصت فکر کردم ند  لیصد در صدم تکم 

روز استخدادمم به زبان آورده بودم. در لحظه حس   قاًیبود که دق

 روراست باشم.  ی دتر نشدن اوضاع تاحدوخراب ی کردم برا

 بد نباشه.   رمیبگ ادی دیـ خب گفتم شا   

 ؟ یـ چرا به من نگفت  

... کارآموزهاتونم که خودشون نصف  ی دیـ خب شما آموزش نم  

 نی... به خاطر همستنین  ی مثل من مبتد  تن وراه رو رف  شتریب

 راست برم سراغ اصل مطلب.  هیگفتم 

  م یهاامیپ  بیغا  ی صورتم مکث کرد. آقا  ی با نگاهش رو  هیچند ثان 

تر در ذهنم پررنگ بود. البته نه پررنگ ن یرا خوانده بود فقط هم

بعد پاک کرده بودم.   قهی که فرستاده و چند دق  ی آخر  امیاز آن پ

به تا حدودا محاسبه کن مغز  هرچه    قهیم چند دقم فشار آوردم 
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  یفرصت داشته مغزم همکار  مزخرف  امیخواندن آن پ  ی زمان برا

 نکرد.  

 بالخره گفت:   

 .دهیف هم آموزش نمـ عار  

 گفتم:  هوای ب  

 د؟ ییشما ازش بخوا شهیـ نم  

ا   به  کار  که  عاد   دهیکش  جانیحال  هرچه  برخورد    تری بود 

 ود. بتر به کردمی م

 ن یبعد از ا  دفعههی  کهنیبذار رک بهت بگم... ا  نیبهار  نیـ بب   

که   ی کار  ی دوست دار  ی ش فکر کردخونه  ی که همراهم اومد

 ست. که مسخره بی نه فقط عج ،ی ریبگ ادیرو   ی بود زاریازش ب

بله حق دار    اما خب تقصدی ـ  از آموزش    هیمن چ  ری .  که شما 

نم استاد   هینبودم دنبـال    جبور. وگرنه من مآدیدادن خوشت 

 .... گـید
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زبانم    ی شدن در مغزم رو  ن یسبک سنگ   یوقفه و ب  یکلمات ب  

کلمه   یقیحق  ی . به معناختندی ری م  رونیو از دهانم ب  دندیلغزی م

 که درونش افتاده، سپرده بودم.  ی ریخودم را به مس

 اش قطع کرد.   حرفم را با جمله  

 نه؟  ،ی ایکوتاه ب ی خوایـ نم  

هم داشت. مثالً   ی گرید  ی هایژگیجز رک و راست بودن و  میمر  

اش از آن هم اعتماد از دست رفته  میو ترم  کردی سخت اعتماد م

 تر بود.  سخت

م   فکر  ضمن  در  اون   کنمی ـ  که  بودم  گفته  بهت  روز  همون 

 !  صحبت کنه تونهینم

 فقط در دل خودم را لعنت کردم.    

 ؟ ی ت رو انتخاب کرداستاد وع وضم نیـ اونوقت با علم به ا  

 راحت  ار یبس  گرانیآدم در نگاه د  تیَ خنگ  درصد   ص یتشخ  ی گاه  

 چیه  ی بود که جا  شفاف   ی من. به قدر  ی بود. درست مثل حال 

قرار بود از مغزم   یبودم. ک  ی. چه احمقماند ینم   یباق   یهیتوج

 ! دانمیاستفاده کنم، نم 
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نم   فکر  آخه  صح  یلیخ  کردمیـ  باشه  کواجب  کار  بت  ردن. 

 ... ی مجاز ی معروفن تو فضا  ی لیخ شونی... بعدم اگهید هیعمل

 نشده بود.  ناچار گفتم:  جادیدر حالتش ا ی رییتغ  چیه  

استاد خوب بهم   هیخواهش کنم شما    تونمی ـ باشه... پس، م  

 .رمی بگ ادیکار رو  نی ا خوامیمن واقعاً م ؟یکن  یمعرف

از آموزش دادن    میمرکه    بود  نیکه آورده بودم ا  یتنها شانس   

کارآموز  زاریب مبود.  فقط  که  هم  واحد    ی برا  ی ا نمره   آمدندی ها 

سروکار داشتند.   ی مسعود ی شان بار بزنند و عمدتاً با آقادانشگاه

  ل یچنان در تمابودم هم   دواریبود، ام  ده یکش  جانیه احال که کار ب

  یبرااهد  دلش نخو  دفعهکیکند و    ی نداشتنش به آموزش پافشار

 پا بگذارد.  ریباز کردن مچ من عاداتش را ز

 ـ چرا؟   

 توانستمی را باور نکرده. نم  هاتمیاز توج  کدامچیواضح بود که ه   

  اتش یحدس  شدی مطمئن م  گریچون د  میایکوتاه ب   ی زود  نیبه ا

بودم   جانیا  امی کار  فت یکه در دو ش  یدرست است. از مدت زمان

 دانمی حداقل م  رمیبگ  ادیاگر    کهنیز اگفتم، ا  امی کاریو ساعات ب

  ی نباشم و مشت  یکنم و فقط منش  شرفتیپ  جانیهم  توانمی که م
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ا  گرید کم  فیاراج  نیاز  آخر  در  عز  یو  پدر  قلب   هیما  زمیاز 

تما و  لزمه  لمیگذاشتم  که  او  کردن  بازنشسته  افزا به   ش یاش 

 درآمد من بود و...

در   توانمی گفت م  میمر  کهنینکرد جز ا  ی رییتغ چیه   جهیاما نت  

مد  یسینوبرنامه   ی هادوره و    ی صنعت  تیریسازمان  کنم  شرکت 

من که    دیبگو  کهنیبود مثل ا  ی . لحنش جوررمیمدرک هم بگ 

گشتن    ی به جا  ییگوی اما اگر راست م  یست یتو اهلش ن  دانمی م

 برو! عتبرموسسه م کیکارها به  نیدنبال استاد و ا

اش  استقبال کرده و فقط جلو   ادششنهیشور و شوق از پ  یبا کل  

 خبری موسسه ب  نیبودم. انگار مثالً از وجود ا  دهینپر  نییبال و پا

 باز کرده است.   قتیحق ی دفعه چشمانم را به رو  کیام و او بوده

 را پوشانده بود.   امیشانیپ  ی مهیآمدم، درد تا ن  رونیاز اتاق که ب  

دو سه تا بود؛    دمکری م  دایکه آن لحظه در مغزم پ  یتنها کلمات  

 گند زده بودم! 

*** 

ا  کهنیا   تا    کی  نیدر  بودم  با خودم کلنجار رفته  هفته چقدر 

پ  ی گرید  امیپ آن  برا  امیمثل  مهم    ی پاک شده  نفرستم،  عارف 
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برنامه   ی نبود. مهم کتاب با  آورده و   ریگ  یسینوبود که در رابطه 

    م. بود انداخته ریتمام مدت در دفتر خودم را با خواندنش گ

.  دادمی که زده بودم به عارف فحش م  ی از خودم و گند  شتریب  

نفر هزاران  مثل  هم  من  پ  یاصالً  دنبال  تحفه  جیکه  را  اش 

بدهد؟ اصالً چرا    میواقعاً لزم بود گزارش کارم را به مر  کردند،ی م

  ی اگر رخ  دیکه نبود. شا. دزد  کردی م  یخودش را مخف  همهنیا

 . شدیهم بهتر م  ارشکاروب ودش خو ی برا  دادی نشان م

در باز شد.    مه،یرا در قفل فرو کردم و با چرخاندنش تا ن  د یکل  

دور برگردان مغزم را    عیدر خشک شد. سر ی دستم رو  لحظهکی

  م یروشن کردم. مطمئن بودم که ظهر در را قفل کرده و چون مر

 بودنش را چک کرده بودم تا...نبود دوبار هم قفل 

خبر کردن    ایفرار    یکول کردم و به جابه بعد مو  ا راهفکر  ی ادامه

در را محکم به داخل هل دادم تا اگر دزد هنوز داخل است   ،یکس

نتواند عکس  و  کند  به سمت   یالعمل خوبهول  در  نشان دهد. 

ا  وارید در  و  برگشت  و  ه  نیرفت  شدن  بسته  و   زیچ  چیباز 

 .  امدیبه چشمم ن یمشکوک
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هر حرکت  ی باشد اما به جا ده کر نیکم ییجا دیفکر کردم شا  

چ  ی امحتاطانه  همه  که  نظر  به  شدم.  جا  ز یوارد  خود   ی سر 

عوض شده و به دفتر   میمر  ی برنامه   دیفکر که شا  نی. با اآمدی م

ن در را باز کنم که مآمده باشد به سمت اتاقش رفتم. قبل از آن

کر اما چون هنوز ف  کردمیم  ربه حضورش فک  کهنیدر باز شد. با ا

بودد پررنگ  سرم  در  رو   زد  را  ج  ی دستم  و  گذاشتم    غ ی قلبم 

 به خنده افتادم.   امی راراد یالعمل غو بعد از عکس  دمیکش  یکوتاه

 فکر کردم دزد اومده.  دیـ ببخش  

 . دندیکوبیها در تمام تنم موارده نبض جانیاز شدت ه  

  ی اومدی م  یداشت  ی دست خال  یجورن یدزده و هم  ی ـ فکر کرد  

 ؟سراغش

 تو عمل انجام شده قرارش بدم.  خواستمی ـ م  

جلو  دفعهنیا   بگخنده   ی نتوانست  را  همردیاش  در    ن ی ح  نی. 

  بت یبه سمت داخل زد که باعث شد، پشت سرش ه  یچرخم ین

نشسته بود و...    میمر  زیکه پشت به ما و رو به م   من یرا بب  ی مرد

 ک یپشت سرش بسته شده بود.    ی با همان تم خاکستر  شیموها

 ک و متناسب. کوچ گره
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 ییهاپنهان کنم. نبض   میرا نتوانستم از چشمان مر  امی ریغافلگ  

که از ترس تهاجم دزد، به کوبش افتاده و هنوز آرام نشده بودند،  

 شدند.    یاو دوباره وحش دنیبا د

 و گفت:  دیآمد و در را دنبال خودش کش رونیب میمر  

برنامه ی دیترس   دیـ ببخش   فردا... اما اگر   ی برا تاد  امروزم اف  ی . 

بگو    ی هااز بچه   یبا من کار داشت حت  ایاومد    یکس خودمون، 

 . ستم ین

 نداده بودم که داخل برگشت و باز هم در را بست.    یهنوز جواب  

پ   ادمی   شب  دو  به  پ  شیافتاد  کردن  پاک  در    ییهاامیو  که 

  زم یپشت م   بی غر   ی اارسال کرده بودم. با دلهره   شیبرا  رکتیدا

ک  ستمنش رو  فم ی و  کم  شیرا  دستم  اگر دیلرزی م  یگذاشتم.   .

مر سرسخت   یآدم  ای  میطرفم  ل  یبه  دوتا  نبود،    ی چا  وانیاو 

  یهم از فاصله   بارکیتا حداقل    رفتمی و به اتاقش م   ختمیری م

 . نم یرا بب شیروبهرو ی سر نماپشت ی به جا کینزد

اما باز    مازندیکردم مغزم را به کار ب   یسرم را تکان دادم و سع  

  رون یب  فیک  بی را از ج  یجوانب دستم گوش  دنی هم قبل از سنج

 فرستاده بود که:  امیمامان پ ی و برا دهیکش
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 ...«دینگران نش آمیم رتریشلوغه، د یلی»مامان امروز دفتر خ  

زمان   یکم  دنی نداشتم اما جز خر  ندهیاز ساعات آ  ی تصور  چیه  

ار ساعت بعد که  چه  تا  ی. نه حت امد یبه ذهنم ن  ی گر یفکر د  شتریب

 .   گشتمی به خانه برم دیساعت کار بود و با انیپا

 خانوم سرمست.  ی ـ خسته نباش  

ربع    کیکردم. ساعت    یخداحافظ  ی مسعود  ی بلند شدم و با آقا  

صفحه از کتاب   کیتا حال فقط    شیبه هشت بود و از دو ساعت پ

هم    ی زیته چرا خوانده و صد الب   تونیپا  یسینومرجع کامل برنامه

مر  دهینفهم اتاق  در  پشت  فکرم  هرچند  اما    میبودم.  بود 

بگو  توانستمینم دروغ  خودم  اگ  میبه  چ  ر که   ی زینبود، 

 ! دمیفهمی م

اشاره    کهنیآورده بود. با ا  میاز کارآموزها برا  یکیکتاب را    نیا  

اما گفته بود    ستیبارم ن  ی زیچ  نهیزم  نیکرده بودم من کالً در ا 

من احتماًل   دمیدیو حال م  اندازدی را راه م  هفتشریپتا    ی از مبتد

 موفق نشده بود.    امی اندازام که در راهبوده   ی خط مبتد  ریز  ی زیچ

صحبت    از  مر  ی هابعد  روز،   یدرباره  گرید  بارکیفقط    میآن 

کتاب    نیکه ا  ی بار  نیکرده بود. آن هم اول  ی ام کنجکاوخواسته
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بردار گفت: »هنوز دست    وضوحو چشمانش به    دیرا در دستم د

   ؟«یستین

ام؟ و من با اعتماد به نام کردهها ثبتدر کالس  ایبود آ  دهیپرس  

ماه برگزار   ریتابستان که اواسط ت  ی نفس گفته بودم تا شروع دوره

  ی. جورنم ی به صورت خودآموز آموزش بب  دهمیم  حیترج  شودی م

ثبت  مثالً  که  بودم  کرده  کردهوانمود  جز   یصورتدر    ام.نام  که 

ا گرفتن  ک  نیقرض  ثبت   ی گرید  ارکتاب  قصد  و  هم  نکرده  نام 

    نداشتم. 

کپک زده تا    ی د یفرو کردم و بلند شدم. با ام  فمیک  یکتاب را تو 

آخر نشسته بودم بلکه در آن اتاق باز شود اما نشده بود.    ی لحظه

  را مفی . کرفتمیم   دیدر دفتر بمانم و با توانستمینم نیاز ا شتریب

 به در زدم و گفتم:  ی اتقه میداشتم و پشت در اتاق مربر

 . خداحافظکنمی درو قفل نم رم،یتون من دارم مـ با اجازه  

 ـ باشه. به سالمت.   

از باز شدنش از دفتر  دیو ناام دمیآرام رو به در بسته کش یپوف  

 زدم.  رونیب
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  ینهپشت ت  ابانیبود که آن دست خ  قهیساعت هشت و پنج دق  

 ی طبقه ساختمان سه  ی و به ورود   ستادهیا  ینه چندان قطور درخت

 مقابل زل زده بودم. 

تمام دق  قایدق   با    هاقهیگذر  و   دمیساعت د  یرو  میهاچشمرا 

زنگ خورد و به   امی ها نشد. ساعت نه بود که گوشاز آن  ی خبر

تا    ابانیخ  یصداخاطر سرو را    ندهیآ  ساعتکینتوانستم مامان 

اچار گفتم کارم تمام شده و منتظر اتوبوس ر کنم و نبه سدست  

 ی تاکس  عینکنم و سر  توبوسهستم. مامان گفت خودم را معطل ا

  ی هیتوج  گرید  یعنی  نی. امیایخانه ب   ی و با همان تا جلو   رمیبگ

رفتم و بالفاصله هم    ابانینداشتم. به سمت خ  دنیرس  رید  ی برا

 د. ترمز کر میروبهرو یخال یتاکس کی

  ده ی چسب  ابانی که چشمانم به ساختمان آن دست خنطور  هما  

  دیپشت چرخ  یشه یتا ش  نیبود سوار شدم. سرم با حرکت ماش

را   میصدا  ی جور  آمدی م  رونیکه تنها از در ب  یدر حال   دنشیو د

 . دیترمز کوب ی رو بارهکی چارهیب ی بلند کرد که راننده 

 جا گذاشتم.  ی زیچ  هی ی وا  ی ـ ا  
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. نگاهم  دمیپر  رونیب  نیاز ماش   کردمیم  یاهذرخوهمانطور که ع  

او که حال رو بود، کنده نم  شی از  هر    دمیترسی. م شدی به من 

 دانستمی گذشتم. م   ابانیشود. از خ  دای پ  میمر  ی لحظه سروکله

اما کنترل   آوردی به بار م  یمانی عمل کردنم پش فکری که باز هم ب 

 دست خودم نبود.   میپاها

ماش  دیف س  206  کی  رشیمس   از  انتظارم    یخودرو  نش، ی بود. 

بال  برابر حق  یترمدل  در  مدام  اما  .  شدمی م  طیاو، خ  قتِیبود، 

نبود. ترسان    می از مر  ی به ساختمان دفتر انداختم اما خبر  ی نگاه

 لرزان قبل از سوار شدن خودم را به او رساندم و گفتم:  

 د؟ یـ ببخش  

نشان نداد.    یهتوج  مردد شد اما   رهیدستگ  ی دستش رو  ی الحظه  

 رفتم و باز گفتم:  ترکینزد

 ـ آقا عارف.   

با همان ترد  بارنیا   که وقت تنگ   فی. حدیبه طرفم برگشت؛ 

 ی اش را نگاه کنم. براتوانستم چهره   هیبود. فقط در حد چند ثان

 ...کی نزد ی ابار از فاصله نیاول
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داشت   ی با همان تم خاکستر  ی پشتکم   ل یمتوسط و سب   شیر  

 .  آمدیم دارشهیزاو  ی و چانه  دهیصورت کش هی که

رک و    توانستمی که نم  فیبود. ح  امرهیخ  اشی در سکوت اجبار  

بگو ا  میراست  منتظر  بوده   نیچقدر  راه   ی زیام. چلحظه  داشت 

م  میگلو با   میهادندان  ی الحظه .  بستیرا  و  فشردم  هم  به  را 

 دهانم را باز کردم.    یقرض ی لبخند

نداشتم... اگه به خودمم گفته    ی . من قصد بد خوامیـ معذرت م  

ندار  دیبود آموزش  نم  دیکه  حال،  شدمیمزاحمتون  هر  به   .

 . دیببخش

صورتش   ی اش سخت بود و محکم. انگار سکوت تمام اجزاچهره   

 شوخ گفتم:   یرا پوشانده باشد. فقط نگاه بود. لبخند زدم و کم

جون آماده   می مر  ی فردا   ی دعوا  ی برم خودمو برا  گهیـ خب من د  

 وقت نظرتون عوض شد، من هستما.  هیکنم... اما 

رفتم    بانایقدم به سمت خ  کی.  کردی همچنان فقط نگاهم م  

ام به  دوباره  دنیو تماماً  نگاه بود. چرخ  ستادهیاما برگشتم. هنوز ا

 کرد.  نییرا بال و پا شیابروها ی طرفش لحظه ا
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وانمود کنه   بخونه و  دمومر  ی امایآدم پ  ستی... خوب نیـ راست  

 نخونده. 

را    ی زیر  ی هان یچ  شیهاچشم  ی گوشه    سکوتش  انگار  افتاد. 

کردم.    رشیکنترل شده تعب  ی شکسته بود. حالتش را به لبخند 

 گذشتم.   ابانیتکان دادم و از خ یسرم را به خداحافظ

                           

آب شده و غم دل مهربان را شسته بود.    اوشیس  خبری حضور ب  

  ی انجام دهد. او خودش غم   توانستینم  وقتچیه  دیجاوکه    ی کار

هم    اوشیس   شی پ  خواستی بود که به دل مهربان نشسته بود. نم

جاو  یحرف مزخرفات  م  دیاز  ا  انی به  در  را  اوقاتشان  و   ن یآورد 

مغزش    ی هابه سلول  رش. اما فکزدیبه هم بر  ییطال   ی هاقه یدق

از بابک تمام   شا ی رشب، دلخو  انیقدر که با پابود؛ آن  دهیچسب

 . شدیتمام نم دیشده اما فکر جاو

رفتارها  یمدت   که  م   ی نیچننیا  ی بود  بابک  دلش    دیدیاز  و 

.  زدیهم بربه    گرانید  ی هاشان به خاطر دخالترابطه  خواستینم

. فکر کردی نگرانش نم  یلیبرادر سرکشش خ  ی اما باز هم رفتارها 

و   خواهدیرا م  رشیخ  یچه کس  مدیفهی بالخره بابک م  کردی م
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سنش بود و از نظر او   ی تضاارثش را. به قول همدم اق  یکس  چه

تر بود اما سال از بابک بزرگ  کیمزخرف. رزا هم فقط    ییاقتضا

 انگار.   دی چربیشعورش م

 .ی ـ تو فکر  

  ز یم  ی سومهربان نشست. آن   ی روبهنمناک رو  یبا صورت   اوشیس 

لق و  رو  یتق  روم  شیکه  اقلمک  یزیرا    یاشده لک  یصفهان ار 

 پوشانده بود. 

مهربان خستگ    م  اشی لبخند  رانندگگرفتی را  از    ی طولن  ی. 

پ گرفتن  قرض  از  بارها  راه  در  و    د ی سف  کانیمدت خسته شده 

م  مانیپش  نیفرز   یخچالی اگر  بود  کرده  فکر  و   توانست یشده 

برگشتن   نی ماش کند،  بکسل  اتوبوس  به  اتوبوس    یرا  با  حتماً 

 .  دیخوابی م  یاعتل چند سقحداو  رفتی م

را از    یآمده بود تا خستگ  یتیتقو  یلبخند مثل سرم  نیحال ا  

 .  ردیبگ شیهاسلول 

 .کردی اش نداده و فقط نگاهش م به جمله  یمهربان هنوز جواب  

 اصالت مهربانش بود.  دییکه مُهر تا ی با همان لبخند انحصار
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کف  زیم  ی رو  آرنج     زدستو  را  بواش  چانه  ریها  و  گذاشته  د 

وارث خاندان پر طمطراق   نینگاهش را به نگاه او کوک زده بود؛ ا

 مالک.

خودش   لیکه به اسم و فام  ی ا واژه  نیترخاندان مالک؛ نامانوس   

با  دیچسبی م وصلت  ا  نیا.  و  مغز    نیدختر  محالت  از  خانواده 

همزدهمنطق  بود.  هم  شهیاش  نظرش  مهمدر  بودن   ن یترکفو 

را سر راهش قرار   یکس  ریبود اما دست تقدخاب  انت  ی شاخصه 

 داشت.   فاصله شیایتا آسمان از دن نی داده بود که زم

ند   را  او  انتخاب  هنوز  اسم    دهی مادرش  آوردن  از  قبل  تا  بود. 

بال زده و دخترخواهرش    نی اش آستمادرانه  ی اهایدر رو  مهربان،

  ی ان خطمهرب  دنیبا د  اوشیاو گرفته بود. اما س  ی شهناز را برا

 بود.   دهیاش کش مادرانه ی اهایرو  ی قرمز رو

 به خنده   اوشیقدر سکوت و لبخند مهربان کش آمد که سآن   

بود،    اوشیس  یخستگ  فی قدر که لبخند مهربان حرافتاد. همان

 مهربان...   ی آزاردهنده   ی هاهم دشمن فکر  اوشی نگاه کردن به س

 .ی ـ کاش انقدر دور نبود  
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ا  شانیپا  ی جور  مهربان   ی هالب    کفش  در  کرده    نیرا  لبخند 

 نبود.    فشانی هم حر جمله نیا یبودند که تلخ

 گفت:  کردیم دایکه کمتر در خودش پ  یطنتیبا ش اوشیس  

 .یو دوست ی گفتن دور میـ از قد  

 راست مغزت با من حرف بزن.  ی کره م یـ با ن   

هم  نیا   برا  یشگیجواب  منطق   ی مهربان   اوشیس  ی گراذهن 

اما   زدیلنگ م  شهیمنطقش مقابل مهربان هم  ی پاهرچند  .  ودب

او را به خود   طورنیمهربان ا  دادیگاه که خودش را نشان مگه

 .آوردی م

  زیکباب و گوجه را وسط م  خیچهار س  ی حاو  ین یشاگر مغازه س   

 گذاشت. مهربان خندان گفت: 

 .اوشی فقط با س  ی خورده یـ آخ که کوب   

گفته بود.    هاده یکوب  یرّاق شده از چربان باش را رو به نجمله  

نه    یکباب   نیدر هم   شانی خور  دهی کوب  نیاول  ادآور یجمله    نیا

بهداشت  س   ی چندان  که  و   مانیپروپ  ی هالقمه  اوشیبود  کباب 

ر و  پ  حانی گوجه  برا   دهیچیپ  ازیو  نان سنگک  و   شیدر  گرفته 
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 شد تازه  ی جار  اش چانهگفته بود آب گوجه و روغن کباب که از  

 اداعا کند که کباب خورده است.  تواندی م

  یالعنت به فاصله   کرد؛یخودش فکر م  شیبه او پ  رهیخ  اوشیس  

  یا. فاصله شدیشان حذف نمرابطه  ی از معادله  ی فرمولچیکه با ه

 نبود...  ایاش هم دست جغرافکه همه

 

 

کن امروز   لیرو تکم  پسره  نیا   ی ـ خانوم سرمست فرم کارآموز 

 از دستش.  می.. خالص ش.رهیبگ آدی م

از صفحه  ی مسعود  ی آقا  ی با صدا  و   یگوش  ی نگاهم  جدا شد 

هم از در دفتر داخل آمد. بلند شدم    میسرم را که بال آوردم مر

  امد یطور که خودش گفته بود دفتر نهمان  روزی و سالم کردم. د

 بودم.    خشیو امروز منتظر توب

گذاشت. به صورتم   زمیم ی را رو فشیجواب سالمم را داد  و ک  

 اشاره کرد و گفت:  

 ه؟یـ چشمات چرا اشک  
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  گفتم؛ ی و همانطور که م  دمیچشمانم کش  ی دستم را رو  عیسر  

 را گرفتم.  شیها.« نم گوشه ست ین ی»اشک

 کرد و گفت:   زی چشمانش را ر  

 باز؟ ی خوندی ـ رمان م  

 خندان سرم را تکان دادم.    

دار   بخون  گهید  یکی  ی ایبدبخت  ینیبش  ی ـ خب مرض  و    یرو 

 طنز بخون لاقل. زیچ هیبراش...  ی زیاشک بر

غمگ   اون  نه  ن  ی عنی  ست،ین  نیـ  که  زود جو  ست یهنوز  منو   .

 . رهیگی م

 . گفتم: کردی چپ نگاهم مچپ  

شدم. مثالً    ی جورنینبودم. چند ساله ا  ی جورنیـ به خدا! قبلنا ا   

و شادم    نیگغم  گهیشده د  یمن فکر کنم صحنه احساس  هیکاف

دفعه تو رمانه پسره بعد از شام به  ... اونرهیگی م  مه ینداره کالً گر

جان.   نوش  گفت  هم  مادره  نکنه  درد  دستت  گفت  مادرش 

 .  ختمی جمله اشک ر  دو تا نیمن چقدر سر هم یدونینم

 زده به سرت. ی ـ از بس مزخرف خوند  
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نم   گر  دونمی ـ  وسط  م   هامه یخودمم.  خودم  چه   دم یپرسیاز 

  ی لیمادره خ  نیا  گفتی تشکر کرده فقط اما حسم م  نیبهاررگته  م

د  یقدردان  ریتاثتحت گرفته...  قرار  واسه   گهیپسرش  نگم 

اشکم راه   ریمرگ و م  ی هااز صحنه  شتریب  یخوشحال  ی هاصحنه 

 . فتهیم

مورد با هم    نی. در اکردی متاسف نگاهم م   یبا حالت  باًیتقر  گرید  

بود آمده  مرمیکنار  اع کالً  می.  نداشت.    خواندن  رمان  صاب 

 اش بودم. بود، من اما خوره دارهی مخصوصاً اگر گر

بال بعد که    رهی م  یتوقعت از زندگ  یخونیها رو مکتاب  نیـ ا  

 . آدی حالت جا م  ی خورد ی پوزتو

مر   بابا  نه  د  م یـ  فانتز  گهیجون  رمان  اون   ی عشقا  ی ایزمان 

. آدم هیدرد و بدبخت   خونمیم  ی تموم شده... من هر چ  یافالطون

مال    ایبدبخت  نی شکرت ا   ایخدا  گهی م  شهی تازه رمانه که تموم م

 من نبود. 

 ییا یمرد رو  هیش منتظر  مهتو فکرت ه  نهیحرفه... مهم ا  نایـ ا  

به   هیباهات آشنا بشه و بعد از نفرت اول  یاتفاق  ی لیکه خ  یهست

 . دی برس هیعشق ثانو
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  یبر  ی جورنی ا ی رو خوندمان جون بگو کدوم ر   میمر ییـ خدا  

 ازشون. ی شد

شان را خواندن  ی نداد. به جان خودم تجربه  یاما جواب   دیخند  

 کردم و باز گفتم:  زی. چشمانم را ردادیداشت و بروز نم

 پور؟ مودب ؟یمیرح هی... فهمدمی ـ به جون خودم لو نم  

 ی انگار صدا  شیشد اما باز نم پس نداد به جا  شتریاش بخنده   

که گفت زودتر فرم بود    دهیرا هنگام ورودش شن  ی مسعود  ی آقا

 را آماده کنم و کمتر مزخرف بخوانم.   ی کارآموز انیپا

پشتش به من بود. هر    گریبه سمت اتاقش برداشت. د  یقدم     

لحظه به اتاقش بروم.    کیلحظه منتظر بودم مثل آن روز بخواهد  

کرار فم و تطره  ب  دنشیذهنم چرخ  ی تو  داشتیمکه بر   یهر قدم

. اما در اتاقش را باز کرد. داخل  دمی شنیرا م  ا«یلحظه ب  هیآن » 

 بست.  وقفهیرفت و در را ب

 قه یپنج دق  دمیزد فهم  میبار دوم صدا  ی که برا  ی مسعود  ی آقا  

اتاق مر انتظار  و من هم   گذردی م  میاز بسته شدن در  چنان در 

خ جانبش  از  شدن  آم  ره یاحضار  حالت  در  در،  ش  باه  ادبه 

 . امستادهیا
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  یمسعود  ی به آقا  لیرا آماده کردم و بعد از تحو  ی فرم کارآموز  

نشستم و باز زل زدم به در اتاق    زمیمهر و امضا، پشت م  ی برا

پ  ی زیعارف چ  کهنی. امیمر بود    میبه مر   شی از دو شب  نگفته 

نبود که فکر کنم    ی هم جور  میبود. برخورد مر  یباور نکردن  باًیتقر

  ن یبه ا  اشی به خاطر برخورد عاد  قط. نه فاوردهین  میرو  به  ی زیچ

 خاطر که اصالً در ذاتش نبود. 

انجمن رمان   ی را برداشتم و از صفحه   امی با افکارم گوش  ریدرگ  

بود. عدد را لمس کردم و    دهیرس میبرا رکتیدا کیآمدم.  رونیب

از احضار   حانیر  ی آرم شرکت مجاز  دنیشدم. د  هارکتیوارد دا 

 بود.  تری هم باورنکردن می سط مرن تونشد

گرفتم و آب دهانم را قورت   یصندل   یاز پشت  هیخود به خود تک   

رو  لرز  و  ترس  با  را  انگشتم  اسمش کش  ی دادم.    ی . جادمینوار 

 صفحه بود.   ی از او رو  امیپ کی من حال  ی پاک شده  ی هاام یپ

 نوشته بود:   

ن   اکش  ه پبش  نمویبفرسته بعد پش  امیآدم اول پ  ستی»خوب 

 کنه!«   
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آمد و دوباره   بال   میاتاق مر  ی صفحه تا در بسته  ی نگاهم از رو  

 کلمات او افتاد.   ی رو

نشد. به  اش را خواندم و باز هم باورم  هم جمله  گریچند بار د  

باز    ی خودش هم راه برقرار  چ، یکه نگفته بود ه  میمر ارتباط را 

 کرده بود... 

 حانهیر

قوه    کردروا  ر  یگوش  ی چراغ  روشن  و  گرفتم. جز   ی م  عکس 

از او نداشتم.    ی گرید   ریبودم، تصو  دهیکه در نت د  یعکس ناواضح

م خوب  باشم.  داشته  بودم  م  دانستمینخواسته  در   توانمی که 

پس    خواستم؛یکنم اما خودم نم  دایخانه ردش را پ  نیخاطرات ا 

چهره تصور  راحتزدن  ذهنم  در  از  اش  تصو  پاک تر   ر یکردن 

 بود.   اشیواقع

 دهیآن را د  امیلیمی بودم. با تمام ب  دهیعکس را د نیامروز اما ا  

بودم و   دهیاما آن را د  شیبه رو  میهابودم. با وجود بستن چشم 

از کنترلم خارج شده بود. انگار در ناخودآگاهم    زیچ  همه  گریبعد د

ب   صیحر  شاندنید  ی ابر که  ب  شتریبودم  و   خواستمی م  شتریو 

 شدم...  زیلبر شانمهکه از ه دمیقدر دآن
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حتآن   بود  محال  که  بودم  کرده  نگاهش  فراموش  یقدر    ، ی با 

 ی گرید  یخال  ی ذهنم پاک شود. حال اما جا  ی از صفحه  رشیتصو

که فقط و فقط با عارف    یخال  ییذهنم بزرگ شده بود. جا  ی تو

م حتشدی پر  که  او  جا  چیه  ی...  و  خاطرات   انیم   یگاهیرد 

 نداشت.   ه همخان نیا ی ده یپوس

بالشم هل    ریو عکس را ز  یچراغ قوه را خاموش کردم و گوش  

  ی رو  کهآنیماندم؛ ب  میروبهرو  یاه یبه س  رهیخ  هیدادم. چند ثان

 در ذهنم تمرکز داشته باشم.   ی جار ی از فکرها کدامچیه

قدر و بلند شدم. چراغ اتاق آن دم یرا به صورتم کش میهادست    

بود. در اتاق را باز و چراغ راهرو را روشن    وختهپت کرده که سپت 

ن م  ی ور محدودکردم.  اتاق  کامپآمدیبه  و پشت  برگشتم    وتر ی. 

 نشستم.  

 

با خبر مهمان   کرده بود.    رشیغافلگ  یحساب  یی داخان   یهمدم 

کم دست  هم  دلشان   ی خودش  ته  دو  هر  نداشت.  مهربان  از 

بود که    اهدخو  یهمان اتفاقات  ی مقدمه   یمهمان  نیا  دانستندی م

 کنند.   ی داشتند از آن دور یهمدم و مهربان سع
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بابک شده که فرصت نکرده    ریدرگ  ی روزها به قدر  نیهمدم ا  

رادرش صحبت کند.  اش با بو خواسته   دیجاو  ی درباره  تری بود جد

 که انگار مطلوب کل خاندان مالک بود.  ی اخواسته

تا   کردیکر مف  ودخ  شیمهربان کامالً خودش را باخته بود. پ  

 دیجاو  شدیحال که فقط صحبتش در پوشش و لفاله عنوان م

 ی نامزد  ی لبد ادعا  شدی عنوان م  یپدرش را درآورده بود اگر عمل

 حسابش پاک بود.  گریو د کردیم ی و آقابالسر

تخت نشسته    ی . دخترک لبهستادیهمدم دم در اتاق مهربان ا  

م کرده بود. همدم محک  و مشت کوچکش را دور چانه و دهانش

 داخل رفت و گفت:  ی . قدمشناخت یاضطراب دخترش را م

م   سخت  چرا  نخوامامان   ی ریگیـ  تو  و  من  تا  که   مییجان... 

با    رمیمن زودتر م  رهیدلت آروم بگ  کهنیا  ی ! براافتهینم  یاتفاق

نزنه... تو با رزا و بابک   یوقت حرف  هیکه    کنمیصحبت م   تییدا

 . ایب

 ده و رفته بود. مهربان نمان  جوابمنتظر   
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آمده و شبش هم او را ترک کرده   اوشیکه س   ی از روز  هفتهکی  

روزها  گذشتی م خاطره  شیو  همان  آرام  ی با  ساعته  تر چند 

 . گذشتندی م

جاو    م  دیاز  دآمدیبدش  بار  هر  ترش مطمئن  اوشیس  دنی. 

ه  هم کجماعت زبان نف  نیاست. از او؛ از ا   زاریکه از او ب  کردی م

 ... کردیحساب کار م  نیتکه و ماشمغزشان فقط با چر

دارا  خواستی نم   بود  حاضر  اما  بشکند  را  همدم  پدر    ییدل 

و خودش    ندازدیخاندان بود را جلوشان ب  نیمرحومش که درد ا

 را خالص کند.

 اش فشرد.چشمان نم شده  ی را رو شیهادست کف   

 !«ی »باز که تو فکر   

افکار ناخوشش    شدیم  ترکینزد  اوشیس  رفتنبه    هاهیهرچه ثان  

 .دادندی ذهنش جولن م ی تو شتریدوباره جان گرفته و ب

 برخورد کنه؟« دیبا ی که زبون نفهمه چجور یکی»آدم با   

تو    دیآدم هستن که فقط با  ی سر   هی»چرا اصالً برخورد کنه...    

 !«ی ریازشون فاکتور بگ  تی زندگ ی معادله
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از     را  دستش  برچشما  ی روکف  نم نش  به چشم  داشت.  ها 

 بود.  دهیدستانش چسب

اش خان  پشتوانه  یوقت   گرفتیفاکتور م   دیحال او چطور از جاو  

. حذف او حذف  ردیفاکتور بگ  توانستینم  گریبود؟ از او که د  ییدا

اما    صدا،یکه مادرش هرچند آرام و ب  یخاندان مالک بود. خاندان

الک بود و خاندان مالک،  ان مدر راسش قرار داشت. مادرش خاند

 گرفت؟ی خاندان فاکتور م  نیر از امادرش... پس چطو

اش برطرف شود  چهره   یافتادگ  گذاشتیناخوش که نم  یبا حال  

رفت. انگشتش را پشت    پولشف یتخت بلند شد و سراغ ک  ی از رو

عکس همدم   ر یاز زرا  اوشیس د یو سف  اهیطلق لغزاند و عکس س

 .   دیکش رونیب

را از دو طرف    شیهاهارش خود به خود  لبدرچس سه س عکلم  

 .  دیکش

 برام؟«  ی که خواسته بودم رو آورد ی زی»چ  

نها   اوشیس   ج  تیجد  تیدر  در  و    راهنشیپ   بی دست  کرده 

انگشت دو  را  برا  دهیکش  رونیب   یعکس  مهربان  گرفتن    ی بود. 
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  ده یدستش را عقب کش  اوشیعکس دستش را دراز کرده اما س 

 بود.

  ه یروز عکس    هیدخترم    رهیاصالً تو کتم نم  دمیدم در کر»فک  

 رو...« ییبابا

 حرفش رفته و گفته بود:  ی با خنده تو  مهربان

راحت باشه    التیتا خ  ارم یبرات پسر ب  دمی »نترس من قول م   

 !« اشیحی ، مثل مامانِ بازش ره یرو نگ یی بابا چیعکس ه

 مانیم پشنش هزبانش آمده اما از گفت  ی اش ناغافل روجمله   

. مهربان  زدندی هم خندان شده هم برق م  اوشینبود. چشمان س

ناغافل اضافه کرده    ی اش را عمداً به آن جملهبخش آخر جمله

 کند.  بش یتکذ اوشیس خواستی بود. م

از خواسته    از خواستن ساز حرفش،   وقت چیه  اوشیاش اصالً 

فر  مانیپش را  خواستش  بود  حاضر  و  ا  ادینشده  شبزند.    د یاما 

 بود.  دهیخجالت کش هوایب ی جمله نیاز ابراز ا  یخودش هم کم

مهربان به طرفش    زانیبه چشمان گر  رهیعکس را خ  اوشیس  

 گرفته و گفته بود:
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 !« ای» قول داد  

     

      

 ن یبهار

 

جواب   پ  یهنوز  م  امشیبه  که  را  فکرش  بودم.   کردمینداده 

خ  نیا  دمیدی م بع   ی لیحرکت  من  حقاما  است    دیاز    قت ی انگار 

پ  ست یب   گفتند ی ها مداشت. عقربه  از زمان ارسال    امش یساعت 

 چنان قفل بودند.  و ذهن من هم  گذشته و دست 

جوانب را   ی بار در عمرم داشتم قبل از عمل همه  نیاول  ی برا  

در کار نبود، وجدانم راحت بود   ی اجه ینت   کهنیو با ا  دمیسنجی م

 م. اسنجش را انجام داده نیکه ا

ح   جواب  دنیسنج  نیا  نیدر  اقسام  و  که    ییهاانواع  را 

کرده و در آخر   ست یارسال کنم، در ذهنم ل  شیبرا  توانستمی م

به سنجش    یربط  یساعت توقف و قفل شدگ  ستیب  نیا  دمیفهم
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نکرده    دایخاطر بود که جواب مناسب را پ نیجوانب نداشت، به ا

 . یقبل ی ریگهجینتتا آن  دیآی به من م  شتریب  نیا دمیبودم و د

جواب   ادامه  یدنبال  باعث  که  شود.  بودم  ارتباطمان  شدن  دار 

را داشتند و باز مرا    انیکه حکم سوت پا  یاز جمالت  دمیترسی م

 .کردندی م گرید یشروع ارتباط یبرا یراه ریدرگ

  اش یی با توجه به ناتوانا  ایاز کالس صحبت کنم    د یبا  دانستمی نم  

در کار  کردن،  صحبت  م ست ین  یستدر  حس  هرچه    کردمی. 

مسئله   تری عیطب هم  مشکلش  است،  بهتر  کنم  برخورد  او    یابا 

 .  شدی کاغذ و خودکار برطرف م کیبا  تاینبود و نها نحلیل 

بغل   ی افکارم را با فشردن دکمه  ی ل خاموش شده لبه   ی صفحه   

کردن به خود گرفته   پیژست تا  میهاروشن کردم. انگشت   یگوش

 .  شدندینم ی ذهنم جاراز  هاو کلمه

 کردم و نوشتم:   نیسبک سنگ یکم  

 م؟«ی در مورد کالس صحبت کن  میتونی»خب حال م  

 شتر یحداقل دو خط ب  کهنیو محض ا  اش ی با فکر به جواب منف   

 نوشتم:     بارنینوشته شده را پاک کردم و ا  ی جمله  م،یصحبت کن
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 .« میدی»خوبه پس به تفاهم رس   

  م ی که در اتاق مر  گشتمی م  فاهممانبال موارد ته دن ذهنم ب  ی تو  

ارسال را لمس کرد. آمدم   ی ام  دکمهباز شد و انگشت هول شده 

 ی بهتر  ی را پاک کنم و جمله  ام یپ  دنشیتا قبل از د  عیسر  یلیخ

 نکرد. ی انگشتم با مغزم همکار  گریاما د سمیبنو

 ...  نیبهار رمی ـ من دارم م  

 رونیبا عجله از در ب  همانطور که  خت وتش اندابه ساع   ینگاه   

 داد.  حرفش را ادامه رفت،ی م

 . خداحافظ. گهید ستین  ی زیساعت چ می ـ تو هم برو. ن  

آمدم و در را قفل    رونیها از دفتر ببعد از خاموش کردن چراغ  

 ی زدم و فقط لحظه   رونیسرعت از ساختمان ب  تیکردم. در نها

 کندم.    یگوش حه نگاهم را از صف  ابان،یعبور از خ

خ  ستگاهی ا  یصندل  ی رو   و  را   یرگینشستم  صفحه  به  نگاهم 

  ار یظاهر شد. تنم هش   اممیپ  ریز  seenدفعه    ک ی امتداد دادم.  

  د ی نرس  یجواب  چیشد و قلبم به تپش افتاد. اما هرچه صبر کردم ه 

 . کردیدوا نم ی پاک کردنش درد گریکه د فیو ح
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.  شتریربع ب  کی  یحت   تمشسن  ستگاهیرا در اساعت    میتمام آن ن  

  یاز جمله  مانی دو بار از مقابلم رد شد و سوار نشدم. پش  96خط

که در ذهنش    یکه ارسال کرده بودم و با فکر به تصورات  ییجای ب

فرو کردم و به    بمیج  ی را تو  یگوش  گرفت، ی از من احمق شکل م

به    ادهیو پ  دمی جوب پر   ی رو  زسوار شدن در اتوبوس سوم ا   ی جا

 ه افتادم.  ه راسمت خان

نفهم  نیچند   به  را  پ  یبار فکر کردم خودم    گر ید  یامیبزنم و 

بفرستم اما دست و دلم به کار نرفت. با تمام وجود دلم   شیبرا

کتک    ریدل س  کیبکشم و    رونیخودم را از درونم ب  خواستی م

دفعه    کیکه    میرا گردن مر   زیچخواستم همه  بزنم. چند بار هم 

  ی امیاز پ  دمیزود فهم  یلیخ  ماا  ندازمی د ببو  هدیپر  رونیاز اتاقش ب

 تر است. بودم هم مسخره  که فرستاده 

  ی کنی م  ی خواستگار  ی مگه دار  ؟یتفاهم چ  نی»واقعاً که بهار  

 ازش؟ احمق« 

ادامه  دهیرس  ی مهندس  ی دانشکده   ی روبهرو   از  که    یبودم 

پر که حاضر    ی شدم و بعد از رفتن دو تاکس  مانیپش  ی رواده یپ

عفدند  نبو پاها  آبادفیداخل  و  پ  ی بروند  از    شتر یب  ی روادهیمرا 
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 نیتردارشدم و در غصه   یخال  ی تاکس  نی معاف کنند، سوار سوم

 شدم.    رهیخ رونیچانه زدم و به ب ریحالت ممکن دست ز

م  ش یپ   فکر  او دختر   کردمی خودم  و  بودم  پسر  من  اگر  حال 

  ل یبا دل  یحت چقدر کار ساده بود. چون من دختر بودم سماجتم 

پسر   کی   ی اما برا  آمدیبه حساب م  ییایحی و ب  یزانیو برهان، آو

  ا ی به شرم و ح  ی بود و ربط  کی هم جذاب و ش  ی لیسماجتش خ

 هم نداشت.  

نگاهم کرد.    نهیه راننده از آبود ک  ظیقدر غلآن  دمیکه کش   یآه  

 شک ی سبک شوم اما ب  ینفر بپرم تا کم  کیبه    خواستیدلم م

 نبود.   یمناسب  ی نهیکلفتش گز ی هال ی او با سب

نرفته بودم    شتریشدم و راه افتادم. چند قدم ب  اده یسر کوچه پ   

  ن ی هم زد. ماش  یکنارم سرعتش را کم کرد و تک بوق  ینی که ماش

جلو نشسته و هر دو   یصندل  ی کنارش رو  جانیمحراب بود. ماه 

م نگاه  محرابکردندی مرا  کردم.  سالم  کله.  فقط  را  خان  اش 

گفت سوار شوم. در   دینباش اما بعد از خسته    جانی د. ماه نبانج

سوار شوم اما خسته بودم و مسلماً   خواستیدلم نم  ی حالت عاد

ماه کنم.    توانستمینم  جانی به خاطر حضور  به سرشان  دست 
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هم   جانی شازده به ماه  ریسوار شدم و فکر کردم چه عجب؛ خ

 ! دیرس

پارک    پل  ی رو  ی جور.  د یچیپل پ  ی خانه طبق معمول رو  ی جلو  

.  زدیاش در مانگار با نوک سپر جلو  چسباندی و به در م  کردی م

کش  نخ   ی مانتو  ادیصحنه به    نیا   دنیخود به خود از د  میهااخم

زمزمه    یزورک  ی ام درهم شدند. سرم را چرخاندم تا تشکرشده 

آ  یبا چشمان  دمیکنم که د از  میخندان  نگاهم  بدون  کندی نه   .

شد و به طرف صندوق    اده یشدم. او هم پ ادهیپ کنم   که تشکرآن

 آرام گفت: جانی عقب رفت. ماه

 . یرو صندل نم ی کمک کن بش سایوا نیـ بهار  

 ذارم؟ ی خر تنهات منره  نیبا ا ی ـ پس فکر کرد   

  لچر ی . محراب ورمیاش را خورد و گفت که زبان به دهان بگخنده   

ش را  ل ترمزو اوخم شدم    یرا کنار در گذاشت. کم  جانی ماه

 زدم. 

 خودش شوخ گفت:   الیمحراب به خ  

 ماجان.     ی ریدنده اتوماتشو بگ  هی دیبا گهیـ د  
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  فتد یاز کار ب  یتحرکیهم از ب  شی هادلم گفتم تا لبد دست  ی تو  

ب تو  بکن  شتریو  ای ذوق  البته  ماه  نی.  خود  از  را   جانیجواب 

اوا اکوچ  لیداشتم. من هم آن  به  را    شنهادیپ  نی اخانه    نیمان 

دهانم را    گریبود که د  ی قدر قوبه نظرم آن   لشیداده بودم اما دل

قدر که من کور نبودم و  نکنم. همان  یببندم و در کار مردم فضول

ماه  کیاتومات  لچریو  دانستمی م شده  ساخته  هم    جانیهم 

داشت! محراب خان   یلیدل  کیلبد    دیخریو اگر نم  دانستی م

  گفت یجمله را م  نیا  بارکیچند وقت    ه هرداشت ک  مری اما آلزا

 . دادیدلش به خساست نسبتش م  ی و به جان خودم تو

 را گفت:   ی ساده همان جواب تکرار  یلیاما خ جانی ماه  

چشم دو فقط چشم    مونهی م  فته،ی ـ پا که ندارم دستمم از کار ب  

 ابرو... 

مک ت. کمحراب او را از جواب دادن باز داش  ی خوردن گوش  زنگ  

ماه کردم.    ندیبنش  یصندل  ی رو  جانیکردم  آزاد  را  ترمزها  و 

 میکه فقط خودمان دو تا بشنو ی در حد   رلبیآرام و ز  جانی ماه

 گفت: 

 ننه. ی نیبب  ریـ خ  
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 و گفتم:  دمیخند  

عمراً    شه؟ی م  ی چه شکل  مین یبار بهش بگو ننه بب  هیـ جون من    

 ننه! بگه  فرنگ رفته به خودش  یباورش بشه ماجان شکوه

 ... باز کن درو که هالکم از گرما. دهیورپر زیـ زبون نر  

 آلود گفتم: حرص  

 رفته تو در پارک کرده!  ینی بیـ نم  

محراب از پشت سرم بلند    ی و صدا  دیخند  زیر  ز یر  جانی ماه  

 شد. 

 خانوم!  رمی ـ بنده دارم م  

 گفتم: لب  ریز  

 ! ی سالمتی ـ ب  

 گفت:  را خورده بوداش  که خنده  یبا لحن جانی ماه  

 جان. ـ به سالمت محراب  

برا   باز شد. در را که پشت    ی با رفتنش راهمان  ورود به خانه 

 سرمان بستم، گفتم: 
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 ن؟ی ـ کجا رفته بود  

 رو سند...  رهیوام بگ  خوادی ـ م  

 اش تمام شود.دهانم باز شد و نگذاشت جمله  

 ؟ی ـ بالخره خامش شد  

  رهیوام بگ  هیافتاده بود. حال رو سندش    ی ورجنیـ اون خونه هم  

 خودشه.  ی . قسطشم پاشهینم ی زیچ

 جانی که ماه  د یایجمله ب  نیفکرم ا   ی تو  یدوست نداشتم حت  

ا دست من  محروم نشود، ام  دارشیتا از د  دادیبه محراب باج م 

 کدامچیاما ه  کردیم  دییاو هم فکرم را تا  ی نبود. خط و خال چهره

 . میاوردیبان ن به ز از آن  ی زیچ

   د،یدار ارشویاخت گهیـ مال خودتونه د  

 دادم: و شوخ ادامه  

  ن یجان که دلم نخواد سر به تن ا  جانی از من نخواه ماه  یـ ول  

 نباشه!  اروی
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از عارف   یجواب  چیهم که در خانه بودم، ه   یتمام دو سه ساعت  

خانه    دینرس در  فقط  سرکنده  مرغ  مثل  من  بودم.  رژه  و  رفته 

شدن به او فکر کنم. بعد    کینزد  ی برا   ی گریبه راه د  توانستمینم

به او    دنیرس  ی برا  یبالخره راه  کردمی م   الیاز چند ماه که خ 

 اش ی نفوذ به زندگ  ی برا  یراه  چی هانگار    دمیدیباز شده، باز هم م 

 وجود ندارد.  

رم درد که سخورده بودم    میهاقدر فکر کرده و مغزم را با فکرآن  

جا   کردی م به  م   ی و  دلم  دفتر  به  ساعت   خواستی رفتن    یچند 

 مغزم را خاموش کنم و بخوابم.  

شکمم    ی تو  ین یمن و آمدن ماش  ی هاباز کردن در خانه با دست  

بود که فقط چشمانم را بستم و منتظر ماندم    منتظره  ریقدر غآن

.  دیکشی م  ریام تو شقشقه   دیکوبی شوم. قلبم محکم م  یتا متالش

اما آنمتوقف شده    نی ماش نزدبود.  را    کیقدر  بود که حرارتش 

 . کردمی حس م
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همزمان بود. در    نیباز کردن در ماش  ی باز کردن چشمم با صدا  

نبود چند    الشیخ   نیشده و ع   ادهیپ  نش ی از ماش  ی خونسرد  تینها

 . ردیبگ ریام زبود مرا داخل خانه کینزد  شی پ هیثان

ا   از  بود.داغ  شوک    نیتنم  تقر  نیماش   کرده  و  زد  دور   باًیرا 

خستادیا   میروروبه احترام    یلی.  به  تا  کردم  کنترل  را  خودم 

 کالً سکوت کنم.  توانستمیاما نم  مینگو ی بد زیچ جانی ماه

 تو دم در بده!  دیی ـ بفرما  

سر  شیهالب   یکم   و  آمدند  خوب    عیکش  شدند.  جمع 

 .  ه زده بودن رابه آ کرده و خودش را یچه غلط دانستی م

 گفت:   

 کار رو بکنم.  نیهم خوامی م  د،یـ اگه راه بد  

بود.    ا یکار دن  نی ترمسخره  شعوری نفهم و ب حرف زدن با آدم زبان   

 ی اصالً برا  نمی بب  ایکنم    یکه خداحافظآن  ی در را ول کردم و ب

زدم و از کنارش گذشتم.    رونیآمده، از خانه ب   جانیچه دوباره به ا 

 بسته شدن در خانه بلند شد.  ی صدا عدب  هیچند ثان
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تو   آدم  تخت  یحال  زندگ  دیجمشجگر  هم  پاسارگارد    یو 

 ! آوردیکه شعور و فرهنگ نم هانیا کرد،ی م

باز به نظر صدا  یلیخ   باز و بسته شدن    ی دور نشده بودم که 

دلم    ی . توبلند شدن  ن یروشن شدن ماش   ی و بعد هم صدا  ی در

 .  خودش باشد زدمیحدس م

 . نیـ بهار  

. حال اگر در مورد کشمش و دمبش  یراحت  نیبه هم   "نیبهار"  

برا نم  دادمی م  حیتوض  شیهم  طرفش دیفهمیکه  به  را  سرم   .

 نگفتم. خودش گفت:  ی زیچرخاندم اما چ

 . رسونمتی م  ایـ ب  

کِ   نداشتم!  دخترخاله  یاز  خبر  خودم  بودم،  شده  لزم  "اش 

 : گفتمدلم گذاشتم و  ی را تو "نکرده

 خورهی به هم نم رمونیـ مس  

 برم؟ خوامی من کجا م یدونی ـ مگه م   

 حال گفتم:  نیعقب ولو بود. با ا یصندل ی رو  سشیبساط تن   
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شما    دونمی و م   رمیخودم کجا دارم م  دونمیم   یول  ریـ نه خ   

 .ی ندار ی اونجا کار

 جبران کنم.  خوامی ـ باشه بابا م  

 . دییبفرما خوادیـ جبران نم  

 عقب اشاره زد و گفت:  یبا سر به صندل   

ب   م  خوامیم  گهید  ایـ  دارم هنوز،  باشگاه وقت    رسونمت یبرم 

 قبلش. 

احساس راجر فدرر بودن به پک و پوزش دست داده بود.    یلیخ  

 شمرده و آرام گفتم:   یتر از قبل کمو محکم  به طرفش رفتم  یکم

 افظ. داح. خمری. خودم مدییـ ممنون آقا محراب. بفرما  

ب   او  با  و چانه زدن  از چک  از حجم    شتریدرد سرم  و صورتم 

ب  ها جمعاخم از  آن  بود.  ا  ی هایخوابی شده  و  از    نیشبانه  هم 

 روزانه...  ی هادردسر

جا  یلیخ  نش یماش    به  سرکوچه  و  شد  رد  کنارم  از   ی آرام 

خ  دنیچیپ م  ابان،یدر  خدا  خدا  کرد.  توقفش    کردمیترمز  که 

  نش ی شدنم با ماش فیرد، به محض هم اشته باشدن ندبه م   یربط
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  ی شدم و فرز خالف جهت  یگوش  ی اش رومتوجه سر خم مانده 

 .  دمیچیپ رواده یدر پ رفتی م دیکه او با

 شیکه صفت آدم بدها را به ر  آمدی مهر وقت نوک زبان ذهنم    

رو را  تمرکزم  ببندم،  ن  ی محراب  که    امدنیهمان خوش  خودم 

 .  شتمگذایبود م یشخص یحس

خاص    طیها هم در شراآدم  نی ترتجربه ثابت کرده بود فرشته   

 .زدندی م طانیدست ش ی رو

                          

 ی شده   ی بندشنیکه در قسمت پارت  آمدیکارآموزمان م  ی صدا  

  ی. آقازدی چک و چانه م  شتریب  ی داشت سر نمره  ی مسعود   ی آقا

آن آدم  ی مسعود بود.    کین  ی هااز  که   ییهااز آن  یعنیروزگار 

صفت خوب را به کار   شانیبرا  کین  یمثالً به جا  شدیواقعاً نم

عمل   یو وسواس  قیدق  هاارآموزقدر در امر نمره دادن به ک برد. آن

 مقابلش فرود آورده بودند.  میدانشگاه سر تعظ  دیکه اسات  کردی م

 ان، یبه دانشجو   انشیترم به خاطر خدمات شا  نیتا ا   شیاز ترم پ   

 نصف شده بود.   مانیارآموزهااد کتعد قاًیدق
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  یبال برا  ی اه فقط و فقط جهت گرفتن نمرهکارآموزان هم ک  

  کردند، یواحد حساب م  نیا  ی معدلشان رو  یجا کردن صدمجابه

نوزده را بدون دردسر    تاًینها  ای  ستیکه ب  گشتندی م  ییدنبال جا

  قاً یکه دق   شدیم   دایپ  زیعز  ی مثل مسعود  یکس  یاما وقت  رند، یبگ

کارناسمت با  ن  ی ب  م  دند،بو  اموخته یکه  نمره    داد یبهشان 

  ظ ی کردند و با غ  یم  فیدنبال اسمش رد  کیمخالف ن  ی هاصفت 

م دفتر  ا  رفتندیاز  تعداد   شدیم   طورنیو  از  ترم  به  ترم  که 

  ی مسئله مشکل  نیبا ا  جانیهم ا  یو کس  شدی کارآموزان ما کم م

 نداشت.  

ن  میمر   پ  امدهی هنوز  بعد مه بوگفت  یامیو در  به  . دیآی د شش 

  بیعج  میبرا  می به مر  انیسکوت عارف و لو ندادن جر   گریحال د 

 ی ازیگرفته بود دست به سرم کند و ن   مینبود. چون خودش تصم

طور آن  کردمیبود فکر م  دهینداشت. حال که ورق چرخ میبه مر

خواسته بود شر من را کم    میرتر بود که از ممودبانه  یلیخ  دیشا

به   شانیرا داشت که رو  یآدم حس پدر و فرزندان  طورنید. اکن

از دست خارج شده    زیچ  کنترل همه  گریهم باز شده و د  ی رو

 بود.  
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نگاه  امی گوش   از  بعد  و  برداشتم  وارد    یرا  انجمن،  به  کوتاه 

ب   نستاگرامیا رنگ  انیم   هدفی شدم.  ووارنگش صفحات 

 یبال  کیارب  ی ر در نوا  حانیر  ی که نام شرکت مجاز   دمیچرخی م

 صفحه ظاهر شد. 

صندل   هیتک   حال  یاز  در  و  نوک    یگرفتم  به  داشت  سرما  که 

 شدم.  رکتیوارد دا  د،ی رسی انگشتانم م

 پربار من نوشته بود:  ی جمله ریز  

 »در چه مورد؟«  

تفاهم   علت  به  نم  یمنظورش  بودم.  گفته  که    دانستم یبود 

ودن ه شلوغ بله ب فاص  نیاشم و جواب ندادنش را در اخوشحال ب

دهم   نسبت  را   ی تو  ایسرش  جوابش  حال  که  بزنم  خودم  سر 

بلکه    شیپ  ی چطور بدهم که نه فقط فکر ناجور خودش نکند، 

 ارتباطمان شود.   شرفتیباعث پ 

ب   و  شده  لرزان  م  هوای انگشتم  حروف  کلمات   چسبدیبه  و 

 .  گذاشتی جا م د یدر نوار سف یمعنی ب

 . نوشتم: دادمیم جواب سوال نیبه ا د یبه هر حال با  
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. منم خواستم  دیمنو نخوند  ی امایپ  دیشما وانمود کرد  کهنی»ا  

 نفرستادم.«  یام یوانمود کنم پ

کردم    یجواب  نیبهتر  نیا   که  ارسال  آمد.  ذهنم  به  که  بود 

انگار منتظر بود. دلم    اممیپ  ریز  seenبالفاصله آن   ظاهر شد. 

نوز  بدارخانه رفتم. هبه آبلند شدم و    یصندل  ی شد. از رو   آشوب

نرس  یآب  وانیل دهانم  به  بودم،  کرده  پر  لوله  از  که    دهیکه  بود 

 . دیجوابش رس

 .«میشد ریبه  ری گهی»پس د  

 برگشتم.    زمیو دوباره پشت م دمیآب را سرکش وانیل  

.  نوشتمیم  دی. چه باشدید عقب و جلو مام خود به خوبالتنه 

م کار  ا  کردمیچه  ماه  رتزیل  ی آقا   نیکه  باق  ی تو  یاز    یدستم 

ازشان   ندیناخوشا  ریکه ممکن بود تعاب  یجمالت  الیخی بماند. ب

اش به  داشتم به واسطه  دیرفتم که ام  یسراغ تنها مطلب  دیایدرب

 شوم. کی او نزد

 باشم؟« دوارمیشما ام  شیپ  دنیبه آموزش د تونمی»حال م  

 نشد.    دهیبعد، د قهیتا دو دق اممیپ  



 

[113] 
 

و بعد از مرتب کردن شالم که   شدمی بود که بلند م  ستمیبار ب   

  امشیکه چشمم به پ  نشستمیشده بود، م   یعصب  کیمثل ت  میبرا

 افتاد.

 خانم. بنده آموزش ندارم.« ری»خ  

 ی گرید  امیکه پ  گشتمی درخواست دوباره م  ی برا  ی ادنبال جمله  

 آمد.

 »در ضمن...«   

 ود.ا کلماتش پر شطه بآن سه نق  ی تا جا  دیطول کش  هیچند ثان  

م   جر   کنمی »فکر  باش   تیوضع  انیدر  دنبال  دیمن  بهتره   ...

 .«دیبگرد ی اگهیشخص د

  کردم ی فکر م  نی صفحه مانده بودم و داشتم به ا  ی ره یخ  دی ناام  

و خداحافظ تشکر  کوتاه  وضع  ایکنم    یکه  نبودن  مانع   تشیاز 

 که باز خودش نوشت:   سمیبنو

بهتون کمک   شتریب  تونهی م  یت نعص  تیریسازمان مد  ی ها»دوره  

 کنه.« 
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مر  ی نچ  ظ یغل   و  او  لبد  کردم  فکر  و  از   ی پورسانت  م یکردم 

 .  کردندی م غی تبل شیبرا  یکه جفت گرفتندی م  ی صنعت تیریمد

 بوده باشه!« دنی»البته اگر واقعا قصدتون آموزش د  

اانگشتان ساکن شده    از خواندن  کنترل    دفعهکی جمله    نیام 

 حرف کردند.  ی رو دنیع به دودست دادند و شرو ا ازخود ر

داشته   دیبا  ی اگهی! چه قصد دنهی معلومه که قصدم فقط هم»  

 باشم؟«

 نستاگرامیگران آمده بود، ا  میبرا   ی اد یاش زبعد هم چون جمله  

انداختم و دوباره به آشپزخانه رفتم    زیم  ی را رو   امی را بستم. گوش

.  دمی به صورتم ملتهبم پاشب  آ  ی مآب خوردن ک  ی به جا  بارنیو ا

باعث    ی اطیاحتی باشم که با ب  ی از دست خودم عصبان  دانستمینم

ب  ی اعتمادی ب  نیا اجازه   ای  ودمشده  به خودش  که  او  دست  از 

در ذهنش    کهن یساده مرا قضاوت کند. فکر به ا  قدرنیا  دادی م

باشد عصب  کی از    ی تصور از من شکل گرفته  ناجور،  و    یدختر 

 . کردی م ممضطرب 

م  یوقت   خود  زمی پشت  به  دبرگشتم.  دادم  قول  سراغ    گریم 

  یچراغ بال   یموضوع بگذرم. اما وقت   نیا  رینروم و از خ  نستاگرامیا
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رو   یگوش نتوانستم  کرد  زدن  به چشمک  بمانم.    ی شروع  قولم 

 را باز کردم.  اشده یرس ام یشدم و پ نستاگرامیوارد ا  عیسر

 »قصد جسارت نداشتم خانوم.«   

 .« دیموفق باش »  

  ف یگذاشتم. ح  زیم  ی را رو  امی شانیشدند و پ   زان یآو  میهالب   

 . شدمیبدون او موفق نم  دانستی که نم

*** 

فعال   ریرا غ  نستاگراممیا  شتری آرامش ب  ی هفته بود که برا  کی  

  ر یو عارف را هم غ  میمر  ی کرده بودم و اگر دست من بود حافظه

 فراموش کنند.   سماجتم راه و گذشت ی تا روزها کردمی فعال م

آموزش    یحت  گرید   به  کردن  تظاهر  ندادم  زحمت  خودم  به 

ادامه  یسینوبرنامه  نم  را  و    خواستمیدهم.  مسخره  را  خودم 

ها سال   نیا  ی ثمره  نیتر با ارزش  میبا مر  یمضحکه کنم. دوست

 از دستش بدهم.   ی با ندانم کار خواستمیبود و نم

تعجبگه    با  مرا    خودم  گاه  م  کردمینگاه    ی »خودت  گفتم؛یو 

 ن؟«یبهار
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همه   و  بودم  ناچارخودم  سر  از  ماه  ی اش    شه یهم  جانیبود. 

را   ی و دروغ فقط زندگ  ستین   یبهتر از روراست  زی چ  چیه   گفتی م

پ   کندی م  ده یچیپ برا  کردمیخودم فکر م  ش یو من هم   ی لبد 

  تش ین  کهنیا  ن یمحراب را دوست دارد. چون شازده در ع   نیهم

 . کردی کج بود اما روراست بود و تظاهر هم نم

بهار   ب  نیـ  فا  نیا  ایلطفاً  از  ببر  رو  به شرکت    لیفلش  مربوط 

بگ  هی  یداخل   ونیدکوراس لم  ر یپالت  روش،   نت ی بگو  بکشه  هم 

باشه رنگ  نیهم  خواما،یم   یعال  تیف یک اوها  مثل  که  نه  ن  ها 

 دفعه... 

وز  اتاقش رفتم هن  و بهبلند شدم    زیاز پشت م  میمر  ی با صدا  

  ستمش ی. فلش به سکردی م  لیرا تکم  اشی جانب  حاتیداشت توض

بود. چهره  کاراوصل  اما  بود  از دست    اشییاش خسته  را هنوز 

 نداده بود.  

منتقل شد و فلش را به دستم    ل یتا فا  دیطول کش   قه ی دو سه دق  

م تماس  چاپخانه  با  هم  خودش  گفت  سفارش    ردی گی داد.  و 

 جمالتش را تکرار کنم.   ناًیجا عهم آن نا م ام کندی م

 زد. میصدا فعهدکیرفتنم از در  رونیقبل از ب   
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 ن؟یبهار یـ راست  

  دفعه کیکه    ی ا به طرفش که برگشتم گفت در را ببندم. با دلهره   

 در را بستم و به طرف برگشتم.   دیدر دلم جوش

 ؟ ی رو زد یسینوبرنامه  د یشد؟ ق یـ چ  

اش حس کردم اما را در جمله  ی از شوخ  یحالت  ظارم برخالف انت  

بگ  توانستمینم اما    میمر.  رمیبه خودم  نبود  اهل مسخره کردن 

 ن یریش  ی لحنش را به همان نسبت دهم تا طنز  توانستمی م  شتریب

 . دردسری و ب

 تکان دادم. دشییناخودآگاه سرم را به تا باًیتقر  

 گفت:  ی جد  

 ـ پس اشتباه نکرده بودم!   

 میهاشده بود. سرما را در رگ  لیال کامالً به ترس تبدام حهدلهر  

  جان یماه  ی ادآوریچند قدم به طرفش رفتم و با    کردمی حس م

 گفتم: 

. واقعاً دوست خوامی جون... معذرت م  میـ حق با شماست مر  

ش بهونه بود... برام جالب  ... همهدیندارم راجع به من فکر بد کن 
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 ی بشناسمش... واقعاً قصد بد  شتریب  استوخی مو مرموز بود و دلم  

 فعال...   ریرو غ  نستاگراممی اهفته هم هست که کالً  کینداشتم...  

 .دونمی ـ م  

  ت یآن جد  گریبرخالف من که هول کرده بودم او آرام بود و د  

 آور را هم نداشت. دلهره

واقعاً قصد توه     د ینداشته و فکر کرد شا  نیـ عارف هم گفت 

 .ی هم شدءتفادچار سو

 و گفتم:  دیخودش جنب ی زبانم برا  

 ـ خود عارف گفت؟  

بحث را عوض کرد و   عیسر  یل یسرش را کوتاه تکان داد و خ  

 گرفتن پالت بروم و برگردم.   ی برا تر ع یگفت که سر

ب    که  اتاقش  پ  رونیاز  به  داشتم  د  ام یآمدم  که   گریآخرش 

فعال کرده    ریغ ا  ر  ستاگراممیگذاشته و بعد از آن هم ا  جوابی ب

 .  کردمی بودم فکر م

سکوتت    ریگیجمله بود که؛ عارف پ  نیا  میر از همه براتپررنگ  

 ! نیشده بهار
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 حانهیر

 

و     بود  رزا دوخته  و  به همدم  را  از    کیمهربان خودش  لحظه 

فراهم   دیجاو  ی برا  یفرصت   وقتکیتا    خوردیکنارشان جنب نم

و    دیجاوم قدرت مادر  تما  بود. با  دهی نفهم  یاز مهمان  چینشود. ه

را    نشانیبعد از ا  ی هاهیطعنه و کنا  هیگرفته و پ  دیرا ند  ییدا زن

کوچکترش مشغول   ییدختر دا   ای  زاو خودش را با ر  دهیبه تن مال 

بود، مبادا م   ل ی به دل  ی ااشاره  نیترها، کوچکصحبت   انیکرده 

 شود.   یمهمان ن یا ی ام مانده ناک

 یی دا از بابت سکوت خانا  ر  شل ایهمدم خ  دنشانیبه محض رس  

اما جاو بود  کرده  کار  نیآست  دیراحت  و  بود  ا  ی سرخود    ن یبه 

  ی هم از بد اخم  یکم  داد،ی بروز نم  کهن یکارها نداشت. مهربان با ا

چ  دیترسیم  ییدا خان هم  او  رو  ی زیاما  بود.    اوردهین  شیبه 

 دواریاست. فقط ام   ده یچه گفته و شن   قاًیمادرش دق  دانستینم

  ده یبساط به کل برچ  نیکم و معتبر بوده باشد که اقدر محند آبو

 شود.
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س  ی تو   فاصله  اوشیذهنش  و  نم  ی ابود  انگار    خواستیکه 

در وجودش    کسچی که ه  یبیو حس عج   اوشی برداشته شود. س 

اسم دوخته   نیمبهم که انگار به ا  یو غم  اوشینکرده بود. س  جادیا

 . کردی م  شتریمهربان را ب  ی هابود و دلهره

ا   مهمان  دی جاو  کهن یبا  آغاز  همان  مشغول   ی از  را  خودش 

م   مردانه  ی هاصحبت  مهربان  بود،  داده  اگر    دانستینشان 

گ  ی الحظه مزخرفاتش   کندینم  غیدر  اورد،یب  رشیتنها  با  و 

 هم شده بود.   ن یخواهد گرفت و... هم ی ابش را به باز اعص

آن   جاومهربان  حرکات  به  را  توجهش  که  بود    داده  د یقدر 

ها به دام او پرت شده و با تور آن  ی هاخواهر  یرک یحواسش از ز

موضوع بود.  م  یافتاده  حرص  داشت  خاطرش  به  و    خوردی که 

  یریهم تاث  او  رزا و لبخند آرامبخش   ی هابا دست  شینوازش بازو

 در آرام گرفتنش نداشت. 

ا    از همدم  کهن یبا  را  انگار آرامشش  بود  به    رزا دختر مستانه 

 که در وجود مهربان کم بود.  ی زیارث برده بود. چ

مهربان    یرکیرز یوبش با رزا شده بود و زمشغول خوش  دیجاو  

م قبل توجدییپایرا  از  را  موقع  هی. خواهرانش  بود که    تیکرده 
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فراهم کنند. خواهرها   شیصحبت با مهربان برا  ی مناسب را برا

وسط   قیآلچدر    لیهم با جمع کردن تک و توک دختران فام

منزل خان  اطیپربار ح  ی هادرخت دآن  ،ییدابزرگ  از  را    د یها 

وبزرگ به  و    ژهیترها  شدن  بلند  با  هم  بعد  و  کرده  دور  همدم 

به   دیشدن جاو  کی نزد  یفرصت را برا  ،یاهو  لی رفتنشان با دل 

 مهربان فراهم کرده بودند. 

ن  دور شد  ی و اجازه  دهیمنتها مهربان دست رزا را سفت چسب  

اش برنامه   دانستی را خوب م  نیهم که ا  دیود. جاواو نداده ب  به

  یاش، به بهانه بعد عمه  ی اقه یبود که دق  ده یچ  یرا درست و حساب 

رزا او را از دستان مهربان کَنده    ی صحبت در مورد دوران باردار

 دیجاو   ی را هم مثل خواهرها  ییدا زن  بودنتوانسته    گریو مهربان د

 به سر کند.  دست  خودش  ی هاییدا و دختر

 گذره؟یـ خوش م  

که مهربان    ی ا طبق معمول سرخوش بود و به تله   دیلحن جاو   

 .زدی در آن افتاده طعنه م
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 نیمهربان هم که با تمام وجود خودش را دست و پا بسته در ا  

  یی بای که با ناشک  شیپ  ی داشت برخالف دفعه  یسع  د،یدیتله م

  شه یکرده بود، صبر پ  تیهدا  ندی اخوشنا  ی بحث را به مقصد  ریمس

کار اما    ی کند.  بود  سخت  ذهنش   اوشیس  یادآوریکه  در 

 آورد.  دیروح و روانش پد ی برا  یقرض یآرامش  توانستی م

 ـ خداروشکر.  

شکن آماده کرده بود از  دندان یجواب  ی که خودش را برا دیجاو  

 شد. ریجواب و لحن آرام غافلگ نیا

 برام!  ی کن زیولتو تپنج امروز یـ سوهان نداشت   

 با شما ندارم. ی ریبه درگ یلیـ من تما  

افتاد.    ریگ  دیدر دست جاو  شیخواست از کنارش بگذرد اما بازو   

  ن ینبود. آن هم بعد از ا  هایراحت  نیبه ا  دیرستن از دست جاو

 بود.  دهیتنها شدن با او کش ی که برا ی الهیهمه نقشه و ح

 ی فردا که قرار خواستگارپس    فردا .  یدفعه سنگ انداخت  نیـ ا  

گذاشت سرم     یخوایم  ی چجور  می رو  به  عروس   ،یکندست 

 خانوم؟ 
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خودش مرض داشت و   دیجاو  کرد،ی خود فکر م  ش یمهربان پ  

 . ند یبرخورد او را با صبر و احترام بب  گذاشتینم

بازو  دیبه طرفش چرخ   با    دی. جاودیرا محکم عقب کش  شیو 

 کرد.  شیخنده رها

ت رو خواسته  میباور کن اگه مستق   د؟یجاو   ی خوای م  یچ  تو  ـ  

 ها. بهونه  ن یتا با ا یرسی زودتر بهش م یبگ

دار کش   یجمع شد. نگاهش کم  یکم  دیجاو  ی چهره  یگستردگ  

 و  گفت:  دیرو تن مهربان چرخ ندیو ناخوشا

 خوامت؟یم ی و چجور خوامی م  یچ قاًیبگم دق  میـ مستق   

تحمل کند. هر   توانستیهم نم  تاسخویاگر م  گریمهربان د  

تر پررنگ  شیرا برا  اوشیس  ی دور   دیبه جاو  یکیو نزد  دنیبار د

جاوکردی م هم  باز  اما  شود  رد  کنارش  از  خواست  دوباره   دی. 

 خشک گفت:  یرا گرفت و با لحن شیبازو

 کت و کلفتته؟    ی هیچشمم دنبال اون ارث ی فکر کرد هیـ چ  

. فکر کرد چشمش  ختیهم ررا به    نربامه  ی هاپوزخند فرم لب   

  ی ارثش اطالع داشت؟ موضوع  زانیطور از م  نیدنبالش نبود و ا
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با م  دیکه  خانواده  در  راز  پا  ماند یمثل  انگار  و    دیجاو  ی و 

ها در خاندان مالک دراز شده بود که از مدت  ی اد یاش ز خانواده

.  را پهن کرده بودند  شانیخبر داشتند و تورها  ز یچاز همه  شیپ

  چرتکه   شهیهم  ییِدارا از چشم خان  هانیا  ی چند مهربان همههر

 . دی دی به دستش م

رو کالً اشتباه   ی زیچ  هیشما    کنم یخان فکر م  دیجاو  نیـ بب  

 ؟ ی برداشت کرد

س  دیجاو   به  بود.    اشیشد. سرخوش  نهیدست  برگشته  دوباره 

 مشتاق گفت:   

 . یکن  وشنمتو ر آدی اما خوشم م دونمی م  د یـ هرچند بع  

 تونهی هم نم  یی دااما خان   هییدا ـ درسته که حرف حرف خان   

 منو به ازدواج با تو مجبور کنه... روشن شد؟ 

و بعد کم کم    د یه نگاه مهربان کوب پوزخندش را ب  دیجاو  بارنیا  

 را به رخ کشاند.  شیهاپوزخندش لبخند شد و دندان

هم صدات   یگیبله رو م  ی که دار  ی ـ خوبه! دوست دارم روز   

 محکم باشه.  قدرنیهم
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 ـ مهربان؟   

با داخل رفتن رزا به   شی پ  قهیبابک بود. او که از چند دق  ی صدا  

آمده   رونیشده و ب  دیمهربان با جاو  ییمتوجه تنها  ییداهمراه زن

هوا تا  حرف   ی بود  و  باشد  داشته  را  بشنود.    شانیهامهربان  را 

 دانست،ی نانوشته م  یانونبود که انگار مثل ق  ی ز یچ  یدرواقع اول

اما    یدر ذهنش کمرنگ شده بود. دوم  یروزها کم  نیکه ا  ی زیچ

 ی شده و برا  کتهیبود که به مغزش د  ی زیخواست خودش نبود. چ

با  ایمقابله   آن،  با  شدن  م  دیهمراه  بال  را  . بردی اطالعاتش 

 ییهاحرف  ی تا کجا رنگ و بو   د یجاو  ی هاحرف  ند ی بب  خواستی م

 اش کرده بودند.  کله ی تو هاییو دا خالهرا دارد که 

گشاده    یبا صورت  بیبابک دست در ج  ی صدا  دنیبا شن   دیجاو  

  رهیخ  ی. بابک با نگاهستادیخواهر  و برادر ا    ی هااخم  ی به تماشا

 مهربان آمد و گفت:  ک ینزد  دیبه جاو

 خونه مراقبش باش...  میبر ستیـ رزا حالش خوب ن  

م   سه  ب  نیا  دانستندی هر  همستین  یواه  ی اهانهجز  هم    نی. 

کردن خوشش    ی از باز  دی. جاودادی کش م   شتریرا ب   دیلبخند جاو
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وقتآمدی م تا  البته  حتم  ی.  را  قطع  یبرد  خودش    ی برا  یو 

 . دانستی م

جاو   از صورت  را  نگاهش  داد. حال   دیبابک  مهربان  به  و  کند 

م جاو  دانستیخوب  از  پ  زاریب  دیکه  و  فکر    ش یاست  خودش 

 ی مستانه که تو  ی به نظرات خانواده  یهم ربط  یل یخ  نیا   دکری م

 مغزش فرو کرده بودند، ندارد.

  

برد.    نیدادن از ب  ادامه  ی تمرکزم را برا  رونیاز ب  ییسر و صدا  

را نداشتم. سرم    چکسیه  ی بود. حوصله    یشگیلبد مزاحم هم

چراغ   ضیو دست و دلم به تعو  سوختیو چشمم م  دیکشی م  ریت

 .رفتی نم اه یاتاق س نیا ی هسوخت

. نور نبود  کردمی . عمداً مکردیرا کور م   میهاچشم  توری نور مان  

چشم م  میهاکه  داغان  هم  میهانوشته   کرد،یرا    ن یبودند؛ 

 نگفته...   ی هاحرف

را    میهاحرف  ی کس   یعنیگذاشتم.    زیم  ی سرم را خم کردم و رو   

   کرد؟ی باور م
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وارد انجمن    ر،یشدنش از جانب غ  اندههر بار که با ترس و لرز خو   

دهم،   رونینفسم را آسوده ب  کهنیا  ی نبود، جا  یو خبر  شدمی م

  دم یترسی . منشستی ترس از ناخوانده ماندنش تا ابد، به دلم م

 نه...   د،یکه باو آن ند یبب  دی که نباعاقبت آن 

م    عارف  مدیدیکاش  باورم  کاش  مکردی...  دلم  به   خواستی . 

 نم و راحت شوم. و خودم را سبک ک بروماش خانه

بلند کرده بود. پسِ    ی سرم را بلند کردم. درواقع فکر   سرم را 

 سرد نم شده بود.  یسرم از عرق

رو   خانه  ییبا چه  مبه  به چشم  رفتم؟یاش  نگاه    شیهاچطور 

 گفتم؟ ی را م قتیو حق کردمی م

 ن یبهار

اگر    یحت  ،دمدایادامه م  دنیکش  اضتیقدرت به ر  نیاگر با هم  

هم، مرتاض    کردمی نم  دایدر رابطه با عارف دست پ  یت یبه موفق 

 نبود.   ی زیکه خودش کم چ شدمی م  یقابل

فعال کردنش    ی هم برا  ی بود و قصد  رفعالیغ  نستاگراممیهنوز ا  

گفتن    ی برا  یحرف   ای  یبود که جواب  نیا  یاصل  لی دل  دینداشتم. شا

  یادر رابطه  کیدرامات  نایپا  نی تر از آن ابه عارف نداشتم، اما مهم 
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 ح یبود که فکر عارف را مشغول کرده و ترج  دهی بست رسبه بن 

به هم  دادمی م با جواب  حالت  نیحداقل  تا  بمانم    ی در خاطرش 

 سپرده شوم.  یبه کل به فراموش خودیب

کردن آدرسش   دایپ  ی همه برا  نیا  کردمیخودم فکر م  شیپ  

 م یبرا  یر چنگ داشتم، حت را دکرده بودم و حال که آن    از ینذر و ن

 هم نبود.   نهیگز نیآخر

 اش داشتم؟رفتن به خانه  ی برا یلیچه دل  

 ! چیه  

 . رفتیهم دورتر م نهیگز نی از آخر  یپس داشتن آدرس حت  

ا   به آن موضوع   ی ااشاره   چیه  گر ید  میچند روز هم مر  نیدر 

جز   ی بهتر  زیاش باز شود و چ درباره   ینکرده بود تا باب صحبت

ا  رفعالیغ ر  نستاگرامیماندن  درنت  بمینص   اضتیو    جه یشود. 

و در  دادمی را انجام م آمدی که از دستم بر م ی همچنان تنها کار 

 .  دمیکشیکنارش انتظار م 

تر شده بود.  مهم   میبرا  تشیکشف شخص  روگورهایگ  نیبا تمام ا  

وجود    نیترکینزد  قتیذهنم را با حق  ی عارف ساخته  خواستمی م

 صالح کنم.  و، ابه ا
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صحبت کند. در کارش موفق بود   توانستیجوان که نم  ی مرد  

بود   ی عد ظاهرآن بُ  نیگذاشت. ا  شیرو  ی ااسم حرفه  شدیو م

در سه مورد   لش یتحل  ی برا  میزها یآوکه از او داشتم و تنها دست 

 اش.  . خانه میظاهرش. مر شد؛ی خالصه م

 تم. داش جوان، برازنده و مسکوت را ی از ظاهرش؛ مرد 

 بودنش را...  ی او حرفه تی موفق م؛یاز مر 

خانه    نم اما  و   اشیفلسف  ی لیخ  خواستمیاش!  ظاهر  اما  کنم 

بود که در   بیعج  میبرا  ی اول جور  ی از همان لحظه  باطن خانه 

نما تفاوت  ماند.  به    رونیب  ی ذهنم  مرا  درون،  به    لشیم  ادیو 

 .  تانداخی م  یقیو حق ی مجاز ی ناشناس ماندن در فضا

عمداً خودش    ی عنی نیبه در ذهن ماندن نداشت و ا ی ااو عالقه  

به دنبال داشت که جواب   یپررنگ  ی چرا  نیو هم  کردی را پنهان م

 . میو... مر دانستیدرست و درمانش را لبد فقط خودش م

 ؟ یها رو پرداخت کردـ قبض   

 یانجمن. رو  ی صفحه  ی خشک شده بود. رو  یگوش  ی چشمم رو  

خودش رفته بود سراغ عارف و    ی و... فکرم برا  دیجاوو    اوشیس

ترکاند. جور  دفعهکی  میمر  ی صدا را  هپروتم  بال    ی حباب  تنم 
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هم همراهش بال   بوردیشد و ک  دهیکوب  ریم  ریبه ز  میکه زانو  دیپر

 .دیپر

 خدا چه خبرته؟ خوبه داد نزدم. ایـ   

 تم: و گف  دمیدردناکم کش ی زانو یبلند شدم و کف دستم را رو  

 حواسم نبود.   دیـ ببخش  

 بخون. شوهیتون بق ... پاشه برو خونهنمی بیـ بله دارم م  

 گفت:   رفتیم ی مسعود ی طور که سراغ آقاو همان  

 مارو باش تو رو خدا.   یـ منش  

  ن ی بودنش را از ب  یخندان بود و استرسم از عصبان   ی لحنش کم  

 برد.

از  ستممیس   عیسر   بعد  و  کردم  خاموش   ی آقا  یحافظخدا  را 

به اتاقش کارت بانکش را برداشتم و به   میو رفتن مر  ی مسعود

  یخم بود. دو تقه   یو سرش کم  ستادهیاتاقش رفتم. پشت به در ا

 به در زدم و گفتم:   یمصلحت

 رو انجام داده بودم.    دیکه گفته بود  ییجون کارا  م یمر  دیـ ببخش  

 : به دست به طرفم برگشت و گفت یخندان و گوش   
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 راحت بخون. الیبا خ شوه یخب حال برو بق یلیـ خ  

 کارتش را به دستش دادم و گفتم:    

 ؟ ی بر ی خوا ی ـ شما نم  

  ال یمکث کرد و گفت که خ  یکم   کردی همانطور که نگاهم م  

ندارد پرفتن  کم  بود.  پا  میمر  آمدی م  شی . مشکوک  از    ان یبعد 

 یار خاصگر کصبح که ا  فیساعت کار در دفتر بماند. مخصوصاً ش

 .    رفتی و زود هم م آمدیم رید ای آمدینم  ایهم نداشت 

ز  یخداحافظ   و  مرموز  ریکردم  نم  ی نگاه    ی اسم   گذاشتیکه 

 آمدم و به خانه رفتم.  رونیب رد، یدر ذهنم شکل نگ یچهار حرف

*** 

 .«ایساعت زودتر ب می بعد از ظهر ن ی»اگه تونست  

  م یبستم عصر نخودم عهد  با    آمدم  رونیهمان ظهر که از دفتر ب  

  ز یانگجانیه  ی ساعت زودتر به دفتر برگردم. بعد از چند روز حس

سمتم انداخته    یخدا باز دوباره نگاه  کردمیکرده و فکر م  دایپ

 است.  
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منطق  ساعتم ی ن   نظرم  آب   یبه  از  درست  حدسم  اگر  و  بود 

نآن  آمد،یدرم نداشتم چون    دنمیزود رس  هیبه توج  ی ازیچنان 

به جاده خاک  ی دیبعفاق  ات اگر هم  آنقدرها    ینبود و  بودم،  زده 

بعد    ساعتکیکه  ن یکند. اما هم  مانمینبود که از آمدن پش ادیز

به    تمیتمام ذهن  د،یام رسی به گوش  امیپ  نیبه خانه ا  دنمیاز رس

که خطا رفته   یحدس  وستنیپ  قتیاز به حق  دیو ناام  ختیهم ر

 مدم.  تر آاش زودتر به دف بود، طبق خواسته

را در   دیکل  حوصلهیها را بال آمدم. کسل و بسالنه سالنه پله  

  ی بود که به داشتن شغل  یقفل چرخاندم و داخل رفتم. چند روز

حساب  و  م  یدرست  تحص  یحت  کردمیفکر  ادامه    ادی  ای  لیبه 

 خسته بودم و...  تیوضع نی به درد بخور. از ا ی اگرفتن حرفه 

 ؟ ی ـ اومد  

آمد. سالم کردم و چند    رونیاز آبدارخانه ب  ی چا  وانیبا دو ل   میمر 

ماند. بعد خود به خود سرم سمت در   هاوانیل  ینگاهم رو  هیثان

 کرد، ی نگاه م   رهیو به نگاه مرموزش که مرا خ  دیباز اتاقش چرخ

ابروها  زیبرگشت. چشمان ر اش تمام و کمال  موج برداشته  ی و 

 م: و گفتزدم  لیدلیب  ی خندبودند. لب ی ریگمچ ی آماده
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 د؟یـ مهمون دار  

 سرش را تکان داد و گفت:  

 ـ هووم... عارف.   

آن   افتادم.  سرفه  گوشهبه  که  و    س یخ  میهاچشم  ی قدر  شد 

 سوخت.   میگلو

  یبه خفه شدنم به اتاقش رفته بود. خودم را تو   توجهی ب  میمر  

تر آرام  یبعد کم  هیآب خوردم. چند ثان  یآبدارخانه انداختم و کم

اتاق مررف در رفتم و  به ط اتاقش  دمی سرک کش  میسمت  . در 

بشنوم اما مسلماً   ییکردم بلکه صدا  زیرا ت  میهابسته بود. گوش 

 میکه مر  ی ادر مورد پروژه  یگاه جمالتو گه  آمدیاز او نم  ییصدا

 ر یدرگ  دادی که نشان م  دیرسیدر حال انجامش بود به گوشم م 

 کار هستند. 

ن   آن  پ  م یاز  دقانزدساعت،  کنار    رهیرا خ  اشقه یه  بسته  به در 

 م؟یایخواسته بود زودتر ب  میچرا مر  کردمی و فکر م  ستادهیا  زمیم

ه  نیا نم  یسراغ  چیکه  من  ه   گرفتی از    م یبرا  ی ابرنامه   چیو 

نداشت؛ آن    شتریب  لیدل  کیشود،    هیکه زود آمدنم توج  دیچینم

  نیاف و من نسبت به عار ی کاوهم عارف بود. حضور عارف. کنج 
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بعد    نیهم  ی بود و اصالً برا  دیشناختم بع  یکه م  یمی از مر  باًیتقر

فکرم   ی تو  ی... حت کهن یشده بود... مگر ا  دیناام  دمیام   امشیاز پ

بود که به ذهنم    ی توهم بها دهم اما فکر  نیبه ا  توانستمی هم نم

 .بودی عارف م ی گریپ  لش،یدل کهنیآمده بود؛ مگر ا

خودم تکان دادم. محال بود و   یه براوکولکج   یسرم را با دهان   

 به آن پروبال دهم.   خواستم یاصالً نم

خودم فکر کردم   شی طور ماندم و پهم همان   گری د  ی قه یپنج دق   

آن   مثل  ملبد  وقت  آخر  تا  همه    مانندیدفعه  رفتن  از  بعد  و 

آمد.    رونیکه نشستم، در باز شد و عارف ب  زمی. پشت مروندی م

جا و با جابه  دهی کوب  زیم  ی لبه  می که پا  دمیپر   ی ورباز مثل صبح ج

 شد.   جادیا ندیناخوشا ییسروصدا بوردی شدن ک

ا   و  بود  سکوت  سراسر  از   جادیا  یسروصدا  نیصورتش  شده 

  ی زیاضافه کرد. چ  شیهاچشم  ی به گوشه   نیچ  ی سمت من کم

. آب دهانم را قورت دادم  کردمیم   ریکه به لبخند کنترل شده تعب 

تکان داد و به سمت در   میسالم کردم. سرش را برادم.  و بلند ش

در چارچوب در    رموزم  ی افه یبا همان ق  م یرفت اما خارج نشد. مر

 گفت:  ی عاد یلیاتاقش ظاهر شد. برخالف نگاهش خ
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و با آژانس برگرد،    ریش. بگ جامونده خونهـ باهاش برو، فلش من    

 به حساب من. 

خانه برود و فلشت را با ه ب ندتوایخب او م میبگو آنکهی و من ب   

بفرستد، از پشت    جان یا  یکه خودت گفت  یهمان آژانس  ای  کیپ

 ی راحت سر یلیآمدم و به طرف عارف رفتم. او که خ  رونیب  زیم

 رفته بود.   رونیتکان داده و ب میمر ی برا

 یخوانکتاب  ی تنه سرانه   هیکتابخونم که    یمنش  ی زهیجا  نمیـ ا  

 رو برده بال! 

  یبه شوخ  یکه افتاده، بودم نتوانستم جواب  یاتفاق  ریدرگقدر  آن  

  ر ینه نه... غافلگ  ترب یعج  ایتر  بدهم. جالب  میواضح مر  ی و طعنه

 یاکه عالقه   یرف بود. همان کس عا  ی تر از همه برخورد عادکننده 

را   به یمن غر  یراحت همراه  یل یبه در ذهن ماندن نداشت و خ

 بود.   هرفت یپذ رهمسخ لی دل نیآن هم با ا

رفتم و    دیسف   206پشت سرش، تا همان    قاًیدق  یعنیدنبالش؛    

بسم  گفتن  با  هم  من  او  سوار شدن  از  نفسبعد  گرفتن  و    یاهلل 

 سوار شدم.   قیعم
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گرما   ماش  ی با وجود  اما داخل  به    هیشب  یخنک  ی بو  نشیهوا 

هم داخل   قینفس عم  کیکه باعث شد    ی زی. چآمدی م  سبزی چا

 کنم.  شتریاطراف چشم او را ب ی هانیچ بکشم و نی ماش

افتاد. دستش پخش  را رو  ن یماش  عیسر  یلیخ   راه  شن کرد و 

 سکوت ما را گرفت.  ی عارف جا ی را روشن کرد و صدا نی ماش

 تو صدامه   ایبغضِ در دنیشنیهمه از دور م  

 تو نگامه  ا ی غمِ دن گفتنی همشون به هم م  

 ون ارب ریهمه درهاشونو بستن تنها موندم ز  

 و زندون  ی آزاد نیمرزه ب  هی  یگاه ییتنها  

  ن یدر ا  عیضا  یلیخ  دم یسرش را به طرفم چرخاند فهم  یوقت  

رو چرخاندم و سرم را به روبه   ع یمانده بودم. سر  اشره یفاصله خ

 پخش را کمِ کم کرد.   ی او صدا

نکته هم در    نیگفتن بودم اما ا  ی برا  یفکرم دنبال حرف  ی تو  

  یاو نتواند جواب  یهم من حرف بزنم وقت   چقدرذهنم بود که هر 

بدتر،   ایحرّاف    یمن به عنوان آدم  کهنیدارد جز ا   ده یابدهد، چه ف
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صفات    ی قبل  ی هاام ی. البته اگر با پشدمی ورّاج در ذهنش ثبت م

 .  دم در ذهنش نگرفته بو ی گرید

تمام راه را هم    توانمیکه نم  دانستمیخوب م  یل یخ  حالنیبا ا  

 جا شدم و گفتم: جابه  یصندل ی رو یکم نم. سکوت ک

حتماً    گهینشده هوا انگار جوش آورده، مرداد د  یچیـ هنوز ه  

 از گرما.  میریمی م

م  ش یپ   فکر  داشتم  هم  کردمی خودم  بود.    ن یبهتر  شهیخوب 

 نیافتادند و ااو راه    ی هاشروع گفتن از آب و هواست. اما دست 

  اماقعاً منظورم از جملهکه ورا روشن کردند. من    نی بار کولر ماش

فاصله گرفتم و با عذاب وجدان    یصندل   یاز پشت  ینبود، کم  نیا

 ع گفتم: یسر شیبهاگران  نیهدر رفتن بنز

 خوبه.  یلینبود... هوا خ نیـ نه به خدا منظورم ا  

طولن  شیهالب   و  پررنگ  بود.  زده  لبخند  علناً  آمدند.  . یکش 

او    ی ها. دستدی سبچ  یلصند  یب رفت و به پشتکمرم آرام عق

  دفعه کی جرا    دانمی فرمان ماندند و کولر روشن ماند. نم  ی هم رو

 کنترل زبانم را از دست دادم و گفتم: 

 ست؟ی... سختتون ن ی جورنیـ ا  
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  کبارهیمغزم    دیاز آن لبخند به طرفم چرخ  ی ردی سرش که ب  

 م: قرار گرفت و هول گفت  میهالب  ی انگار به کار افتاد که دستم رو

 ... از دهنم در رفت.   د یـ ببخش  

ز   مانده   ریبعد هم  از    ی نگاه  و  را چرخاندم  به صورتم سرم  او 

 زل زدم.    رونیپنجره به ب

 و...   شعوری فضول... پررو... پرحرف... کَنه... احمق... زبون دراز... ب  

حال    کردمی و فکر م  آمدی بود که پشت هم به ذهنم م  یکلمات  

 شده بودم.  تی ذهنش تثب ی تو صفات نیبا ا گرید

به سمت پنجره   دهیدهانم را بسته و سرم را چرخ  ریتا آخر مس  

 زه یجا  نیبا ا  میاز دست مر  یاکنگه داشتم. کامالً معذب بودم و ش

 دادنش.

اش پارک کرد. خانه  ی در رنگ و رو رفته  ی روبهرا رو  نشیماش   

خانه را باز    و درشد    اده یشدم. او هم پ  ادهیپ   نی قبل از او از ماش 

و با دستش به داخل تعارف زد.   ستادیکرد. در کمال تعجب کنار ا

 گفتم:  عیسر

 .   شمیـ نه نه ممنون مزاحم نم  
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با او   دانمی اصرار نکرد و داخل رفت. نم   چرا موقع حرف زدن 

م  اد یز  میهادست تکان  حد  اخوردندی از  مثل  که   نی.  بود 

که او    یسانم. در حالمنظورم را برهم    و اشاره  مایبا ا  خواستمی م

 نداشت.   ییمشکل شنوا

جا   که  را  بود    میبرا  تینهای ب  گذاشتم،ی م  شیخودم  سخت 

ها با هم  کنم. آدم  یحال  گرانیرا به د  میهاحرف  کالمی بخواهم ب

  یوا دندیفهمیو حرف هم را نم زدندیزبان واحد حرف م کیبا 

   بود.  رفته یکیکه کلمات هم از زبان   یبه وقت

باز چرخاند. همزمان که    مهیسرم را به سمت در ن  شیپا  ی صدا  

به سمت در آمد. فلش را   نوشت،یم  اشی گوش  یتو  ی زیچ  دیشا

صبر   یکه از دستش گرفتم. کف همان دست را احتماًل به معن 

 را. اشی به طرفم گرفت و بعد گوش ی اکردن، لحظه

 نوشته بود:  دشیسف ی صفحه ی رو  

 .«ست یت نکردن بود، نه سختم نرتون به صحب منظو»اگه   

دندان گرفتم و با    ری. ناخودآگاه لبم را زدمیخجالت کش  شتریب  

 آزاد کردنش آرام گفتم: 

 نداشتم.  ی . منظور بدد یـ ببخش  
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خودم به ناراحت    ش یحرکت داد و پ  ن یسرش را آرام به طرف  

تعب  ام  رینشدنش  درواقع  ا   دواریکردم.  منظورش   بوده  نیبودم 

 .  باشد

 تون.ـ من پس برم با اجازه  

تو   و  به طرفم گرفت  را  مشغول   اشیگوش  ی باز کف دستش 

گوش  شد.  ز  ینوشتن  گرفت.  طرفم  به  تماس   کی  ریرا  شماره 

 نوشته بود: 

 .«دیریآژانسه لطفاً خودتون تماس بگ ی »شماره  

 را درآوردم و گفتم:  امی گوش عیسر  

 . دیی.. ممنون. شما بفرما.رمیگی ـ اسنپ دارم... اسنپ م  

از   یکیاما نرفت. نت خطم را روشن کردم و وارد اسنپ شدم.    

نقشه بود. آن هم از   ی کردن آدرس رو  دایپ  امیشگیمشکالت هم

کردم اما از  نگاهش  یچشم  ری. زافتادی گذرم نم  یلیکه خ  جانیا

. مقصدم را در نوار جستجو وارد کردم اما  خوردیتکان نم  شیجا

بزنم که    ی نطوریرا هم  اشیالحو  خواستمی نبود. م  قیدق  ز همبا

کوتاه داد که حس    یآمد. سرش را تکان  یگوش  کیدستش نزد
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دادم   حیحرکت توض  نیرا به او بدهم و ضمن ا  ی گوش  دیکردم با

 که: 

نآدرس  کمیـ     بلد  نقشه    یعنی ...  ستم یهارو  رو  ...  کمیهستم... 

 جاها....  یبعض

م   نطوریهم   نمهجملو    مگفت یکه  کامل  به    یگوش  شدی ام  را 

از سمت   رشیپذ  ی دستم داد. آدرس را زده و در حال انتظار برا

موقع    کی همان  بود.  ثان  یکیراننده  چند  و  کرد  بعد    هیقبول 

 ی قه یاسنپ بود. گفت که تا پنج دق   ی زنگ خورد. راننده   امی گوش

  پنج   تو که   میعارف نگو  ی وو خودم را گرفتم تا جل  رسدی م  گرید

. تماس را قطع کردم ی کرد  دییتا  ی غلط کرد  یفاصله داشت  قهیدق

 و گفتم: 

 دوره.  کم ی. دییشما بفرما رسهی ـ م  

قبل    بارنیدر خانه را بازتر کرد و باز به داخل خانه اشاره زد. ا  

 گرینشد د  میو روکه دهانم باز شود دوباره به داخل اشاره زد  از آن

مخصوصاً  کنم.  رد  را  دلم    تیوضع  نیادر    تعارفش  اصالً 

و اشاره مجبور به رساندن    مایشود که او با ا   ی جور  خواستینم
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او   دمیترسی نداشتم. فقط م  یکلمن مش  یعنیمقصودش باشد.  

 معذب شود.

فضا   باز  رفتم  که  ح  ی داخل  سرسبز  و  تفاوت   اطیخوشرنگ 

  اطش یقدر حس و حال حپررنگ کرد. آن  میو درون را برا  رونیب

بود   باغچهبخند زدم و خوکه لخوب  به خود سمت  ها گل  ی د 

 رفتم و گفتم: 

از سرسبز   م  شونی ـ  بهشون  اهل    دیرسیمعلومه که خوب  و 

و بو کردنشون   دنیفقط د  اهی. من اما از گل و گدی هست  اهیگل و گ

ه  اسماشونم  بلدم...  ارمیگینم  دای  وقتچیرو  از  اکثراً   نای... 

م مکنم ی صداشون  اما  اون...  هیشمعدون  نیا  دونمی ...  جز  آها   ...

داوود  و  م  ی نرگس  هم  داوود شناسمیرو  ا  ی ...  واسه   کهنیرو 

دوست دارم... خدا ببخشه اما عاشق پرپر    شهیخوشگل پر پر م 

 کردنشم. 

محو    ی و با لبخند  ستادهیا  یطرف حوض خالآن  بیدست در ج  

به ساعت کردم اما هنوز پنج    ی. نگاه دادی گوش م  میهابه حرف 

 نشده بود.  هقیدق
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 ی به جا  دیبا  کردمی حرف بزند. حس م  توانستیکه او نم  فیح  

ا نشود.  پررنگ  سکوتش  تا  بزنم  حرف  هم  به سمت    دفعهن یاو 

 درخت انگور رفتم و گفتم: 

  ی جورنیدرخته که ا  نیقشنگه. مخصوصاً ا  یلی خ  اطتونیـ ح  

 نیهم  خوادی. اصالً آدم دلش م واریرو د  ختهیسقف شده رو در و ر

 از بس خوبه.  رهیبم  نهیجا بش

اش  آلودش سرم را به طرفش چرخاند. خنده نفس خنده   ی صدا  

خند هم  من  نکرد.  پنهان  حسدمیرا  واقعاً  ح  ی.  از    اطش یکه 

هم سرسبز بود اما    جانیماه  ی خانه   اطیبود. ح  نیهم  گرفتمی م

و من اصالً    شدینم  دایبود آن جا پ  جانیکه ا  یحس و حال   نیا

 . شدمینم یاحساسات طورنیا اجآن ی برا

 گفتم:   دفعهکی  

 د؟ یـ دلمه دوست دار  

بار  ی را رو   شیهالب      نیبه طرف  ی هم فشرد و سرش را چند 

 "... ینگ  یبگ ی ا" دیتکان داد. انگار بگو

ماه   صابخونه   جانی ـ  ممن...  خاله  مثل  خب  اما    مونن ی مونن 

که   .. انقدر خوبهارن.برگ مو د  ی دستور توپ واسه دلمه  هیبرام.  
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به   دیبعد که ازتون بپرسن دلمه دوست دار  ی دفعه  دیاگه بخور

 ... دیتکون بد ی نجوریسرتونو ا کهنیا ی جا

که سرش را تکان داده بود، سرم را تکان دادم و    یهمان مدل  

 از گفتم: ب

 .د یدی سرتونو تکون م ی نجوریـ ا  

 و بال کردم.  نیی اصددرصد، محکم پ  دِییتا یبعد سرم را به معن  

افتاد  بارنیا   به خنده  با هم  از ج  اشی . گوشمیهر دو   بش یرا 

 درآورد و مشغول نوشتن شد و من باز گفتم: 

 اون خورده.  دیبپرس میاز مر گمی ـ به خدا راست م  

را به طرفم گرفت. جلو آمدم تا بتوانم بخوانم. اما قبل    اشی گوش  

آن صدا  ب  یبوق  ی از  زنگ    رونیاز  هر    امیگوشو  بلند شد. سر 

 . گفتم: دیبه سمت در چرخ مانی دو

 ـ اومد انگار.   

 به طرفم دراز بود. نوشته بود:  یچنان با گوش دستش هم   

 ندارم. یخوب ی غذا رابطه ی تو  ازیو پ نیریش ی ـ من با غذا  
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  م یکن ی رنده م  ازشمیپ  کنهی جان من ملس درست م  یـ نه ماه  

 واسه شما... 

او معذب شد و سرش را تکان داد.   بارنیم اکرد  لحظه حس  کی  

را    اشمهینصفه و ن  دییبود که علت آن تا  نیفقط قصدش ا  دیشا

 . دیبگو

بوق آمد، همانطور که    ی صدا  رونیلبخند زدم و چون دوباره از ب   

 ناخودآگاه گفتم:  رفتمی به طرف در م

 گهید بار    هیست واسه من که  بهونه  دینداره... فکر کن  یـ اشکال  

  یخدا خواست و دفعه دیخوشگل باز بشه... شا اطیح نیپام به ا

 . دیمُردم شما هم از دستم خالص شد جانیا یبعد از خوش

 . شدی ذهنم تکرار م ی وت ز یچ کیاش را که بستم در خانه  

 و زندون  ی آزاد نیمرزه، ب  هی  یگاه ییتنها  
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 حانهیر

  م ی ندانش تقسرزف  نیاز مرگ امالکش را ب  شیحشمت مالک، پ  

روستا به  و خودش  از خوان  ییکرده  اندر جدش   آن  ن یکه جد 

مانده    ی هاجرعه  نیجا آخرمنطقه بودند مراجعت کرده و همان

 را آغاز کرده بود.    اشی و خواب ابد  دهیرا نوش  اشی در جام زندگان 

ب  ی عمده   فر  نیاموال  بزرگش  پسر  فر  دونیدو   میتقس  برزیو 

بودند. هرچند    دهیرس  ییو نوا  م به نانرها هخواه  انیم  نیشده و ا

کفاداماد قدر  به  طمع  تیها  چشم  که  بودند  کلفت  به    یدم 

 ها نداشته باشند. دختر ی از ارث پدر ،یخواهادهیز

 ییاهل خطر کردن بود و عمدتاً کار به جا  یاز همان بچگ  بزریفر  

د  دیسری م ب  گریکه  ب   کلهی صفت  بود. مناسب   مغزی و  ترش 

عواقب را هم بسنجد.   ی قدرها نبود که تا حدود آن  اشیشیدوراند

تر از نوک دماغش بود  بند انگشت جلو  کی  دشی د  ی دامنه   تینها

 و بس... 

اش ارجح بود و بلد بود  اما مثل حشمت مغزش به معده   دونیفر  

را بکند و چهارتا و از آن طرف به هشت و شانزده برساند.    شیدو تا
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ترش را  کوچک  ی کلهیبرادر ب  ی ه هواود کحواسش ب  انیم  نیا

 هم داشته باشد.  

فر   پسر  تک  نص  دونیجالل  دختر  سه  از  بعد  شده    بش ی که 

برا   یحشمت دست   ی رو  ی جور  یخودش. در همان جوان  ی بود 

فر که  زد  خ  دونیپدر  همه  الیبا  را دست   اشیزندگ  ی راحت 

ر  براببود که مال و اموالش چند    دهیرس  ییجالل سپرد. کار به جا

 اش جالل... دار برادرزادهشده بود وام بزریبود و فر برزیفر

فرزند ارشد عمو   ز،یانگدلش به دل روح  یکه از نوجوان  یجالل  

که همدم دلش بود و در    ی زیانگخورده بود. روح  گره  رزشیفرب

  ف ینداشت. ح  امرز،یکم از حشمت خداب  تشیدرا  برزیفر  ی خانه

پسرش   ی به جا  داد ینم  ورش اجازهر غرانگا  برزیکه دختر بود و فر 

دودمانش را   زیر  زیرفتن ر  بادبه    ی دختر حساب کند تا جلو  ی رو

 .  ردیبگ

همدمش. همدم    ی خواستگار  ی گذاشته بود برا  شیجالل پا پ  

عقد بسته شده در آسمان، دل باخته   نیاز جالل به ا  شیکه پ

  دون یفراز    تریراض  برزی. فریبود نه گره  انی م  نیا  ی بود. نه مخالف

 به انتخاب درست پسر.   نیخوشب دونیو فر
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و پنج    مثالش ی ب  ی نیریفقط عشق بود و وصال و ش  زیچ  همه  

به آن   ادشیسال بعد از آن، که جالل در خاک خفته بود، همدم  

را    هیکرده در سا  نیکم  اهِیس  ریکه تقد  افتادیم  ه حادثیب  ی روزها

 بودند.  رده و حصرشان را خو حدی ب  یو گول خوش دهیند

  ک یشده اما دخترک    لیکه با تولد مهربان تکم  یشور و عشق  

 ن یبشناسد و آخر  دیطور که باساله فرصت نکرده بود پدرش را آن

  شیبود که هر چه صدا  قیعم  ینامفهمومش از پدر، خواب   ریتصو

 .  شدینم اشجه ینت ی داریب زدند،ی م

 . بود سر آمده د،یچه بافرصت عمر جالل زودتر از آن  

فر   م  دونیهرچند  ارث  جوانمرگش  پسر  مال  از  اما    بردیهم 

قدر در وقت زنده بودن به نام همدم و مهربان کرده بود  جالل آن

 ن یبود و هم  شتریب  برزیفر  ی مال برباد رفته  ی ز عمدهکه باز هم ا

 . کردی م زیطمع را ت ی هاچنگال 

برده    یپدم  هم  تیها به دراسال   نیهم در ا  دونی خصوصاً که فر  

که    زیانگرا باز به دست روح  گشتی چه از مال پسر به او بر مو آن

همدم بود.  سپرده  نداشت  دخترش  از  اوج ِ کم  در  که  جاللش   

 صدساله شده بود.    یرزنیانگار پ شبهکیبا مرگ معشوق  یجوان
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قباله   ی که قدوقواره  فیح   قدر همدم آن  ی مال نشسته پشت 

آن را   توانستندیگرسنه نم  ی ها دلو    دهان پر کن بود که چشم

 یختهیو بساط به هم ر  ندنی و دختر خردسالش بب  وهیزن ب  کیبه  

سامان نگرفته بود    گریرا که بعد از رفتن جالل انگار د  اشی زندگ

 تر کردند. سامان نابه  مجددشاجبارآلود ازدواج  شنهادیبا پ

 همدم...  گمی ـ م  

.  کردیارش را دوره مافکو    دزیسنگ م   ی اهیهمدم انگشت به س  

م جالل  سراغ  زنده    هکباریانگار    آمدی هربار  خاطراتش  تمام 

وسط راه    کارمهیمهربان ن  ی که حال با صدا  ی. خاطراتشدندی م

 و خمش، مانده بود.  چیپر پ

بود.    دهیچیدخترک پ  ی صدا  ی هادر تک تک حروف و نت  دیترد  

 ش جمع شده بود. صورتخورده و  گره شیابروها انیقدر که مآن

 ـ بگو جان دلم.   

گره   همدم  کالم  ب   ی هامحبت  رخ  بر  نرم    رنگشینشسته  را 

  یحروف اسم حک شده رو  ی طور که انگشت رو . همانکردی م

 گفت:  د، یکشیمزار پدرش م اهیسنگ س

 ... خب...  یعنی... اوشیـ س  
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 ـ خب؟  

 مهربان سرش را بلند کرد و نگاهش را به مادر داد.  

 !؟همدمـ   

 همدم جوانه زد. ی ده یچسب ی هالب ی للبخند از لبه   

 . فهممی که نم یمادر تا نگ ـ جان  

م  قتیحق   را  مهربان  حرف  همدم  اما   دانستی نداشت. 

 از زبان خودش بشنود.   خواستی م

زم   باز  مهربان  س  ن یسر  به  نگاهش  و  پدر    یها ی افتاده  سنگ 

 بود.   دهیچسب

 شماست.  ی فقط منتظر اجازه ونا  ؟ی خواستگار ادیـ ب  

ب  نیا   و کنار نام    دیاز چشمش چک   هوای را آرام گفت و اشک 

 جالل را شفاف کرد.

ناخوش مهربان بعد از    ی هیروح  انیهمدم دستپاچه شد. در جر  

ا  ی مهمان نگرفته  بود  اندازه  درست  را  عمقش  انگار  حواسش  ما 

 بود.    دهیرس مقابل مادر ختنیبودند که کار دختر به اشک ر
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که زبان همدم به آرام کردم مهربان باز شود، دخترک قبل از آن   

 درمانده گفته بود:  یبا لحن

 مامان.  ترسمی م دیـ من از جاو  

آن   و  شد  بلند  س  ی سوهمدم  پ  اهیسنگ  مهربان  .  وستیبه 

 . دی چیدختر پ ی دستش را دور شانه

 ـ به خدا فقط چشمش دنبال پولمونه...    

 بارنیو سرخش را به طرف همدم چرخاند و ا  سیخ ی اهچشم  

 نگاه مادر گفت:  یدر نگران

دوسش نداره   دونهی که م  یبا کس  تونهیم  ی ـ آخه آدم چجور  

 .  ستگهید زیچ ه یکه هدفش  نهیاج کنه، جز اازدو 

آرام    حشینظر همدم مخالف با نظر مهربان نبود اما فعالً ترج  

مرد او  بود.  مهربان  م ادهخانو  قلدر  ی ها شدن  بهتر  را    ی اش 

 شناخت.  

 مهربان را تکرار کرد و گفت:  ی هاشانه ی نوازش دستش رو  

 ـ آروم باش جان دلم. آروم باش.  
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با برادرش، دوستانه   یاز مهمان  شیهمان صحبت پ همدم در    

م فکر  و  را مشخص کرده  مهربان  و   دیشا  کردی موضع خودش 

دخترش    ی خواستهر  ب  ی دییمهر تا  شتریبهتر باشد با صراحت ب

د تا  لرزان   ر یز  طورن یا  فشینح  ی هاشانه   گریبکوبد  دستانش 

 نشوند... 

 ی کردم. نور  زان یدست از نوشتن برداشتم و سرم را از پشت آو   

اتاق سرد و خاموش برگشته بود    نیهفته به ا  نیکه بعد از چند

. رو به سقف لبخند زدم، رو به همان  زدیرا م  م یهاداشت چشم

انداخته   دمید  یرو  ی ا را پر کرده و پرده  میهاکه چشم  ی دیسف  نور

مهربانش پشت پلکم    ی چهره  اصلهرا بستم. بالف  میهابود. چشم

 نقش بست.  

مهربون باشه... هوامو داشته باش...    دار یـ کاش نگاهت وقت د  

 تا بتونم هواشو داشته باشم. 

باز کردم. تصو  میهاچشم     د یسف  ی رهیعارف در آن دا  ریرا که 

 افتاده بود.   م،یهابه چشم دهیچسب یِنوران

ز  میهاانگشت    عم  ینیب  ریرا  و  کش  قیگرفتم  بودمیبو   ی . 

 ...  میهابود به انگشت   دهیانگور چسب ی هاپنجه
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 که هنوز...  ی ا مو و دلمه ی هابرگ  ی بو  

 ن؟یـ بهار  

 .دمیپر یصندل ی مامان از رو ی با صدا  

 ـ اومدم مامان.   

ب   ی چند صفحه   تم ونشس  عیسر   دوباره   کهآنینوشته شده را 

 مامان دوباره بلند شد.  ی بخوانم در انجمن ارسال کردم. صدا

 .زنهی ماجان داره صدات م نیـ بدو بهار  

 گفتم:  کردمی را خاموش م وتریهمزمان که کامپ  

 هاست. دلمه دنیجیـ اومدم اومدم وقت پ  

 لب زمزمه کردم: ریو ز  

 عارف.  ی هاـ دلمه  

 ن یبهار

در    ی هادلمه   ظرافت  با  را  ظرف  یکیعارف  خوشگل    ی هااز 

  شیو رو  دهیانگور چ  ی هاها برگ دلمه  ریبودم. ز  دهیچ  جانی ماه
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  گر ید  یهم جداگانه در ظرف  میمر  ی هم چند تا گذاشته بودم. برا

 . ناتی تزئ نیاگذاشته بودم، البته بدون 

ا  کردی اگر خدا قسمت م     گر ید  ی دار ید  مسبب ظرف    نیخود 

  ر یبود که به گ   ی و اگر هم نه که خب به درک! چند سال  شدی م

 عادت کرده بودم. لیو طو ض یعر ی هابست بن نیافتادن در ا

از    ی داروها   ی را داده و نسخه  جانیماه  ی هاقرص   بابا را هم 

 . رمیمامان گرفته بودم تا هنگام برگشتن از داروخانه بگ

  بستم ی را م  میهاداشتم بند کفش   نییپا  ی در طبقه   ی روبهرو  

باز شد. در همان حالتِ دست به کفش، سرم    یبا تق   اط یکه در ح

 ی بود که صدا  ب ی. عجامدیداخل ن  ی به سمت در بال آمد اما کس

نشن  را  بروم که سروکله   ده یزنگ  به طرف در    ی بودم، خواستم 

 جان یدار ماهچرخ   یصندل  قعمو  شد. همان  دایپ  یشگیمزاحم هم

راهرو مقابل من قرار گرفت. نگاه خندانش مرا    ی تو  دی چیهم پ

چنان سرش محراب که هم  ی را برا  شیانداخت. صدا  هم به خنده 

 بود بلند کرد و گفت:  یدر گوش

 محراب جان. ی دـ اوم  
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 ی دهنش بازه برا  ی جورنیهم  شونیلب گفتم؛ »نه پس! ا  ریز  

 !«ادین  ی کرد  خبرشخودت    یوقت  ی بعد انتظار دار  ییهوا   ی زایچ

بالخره پسر اوتول خان پشکل فروش سرش را بلند کرد و با    

دلم   ی . مرض را تودیمن خند ی دوستانه  ریغ شکی نگاه ب دنید

 گفتم و بلند شدم.  

هم به او گفتم و آمدم   ی کردم و سالم یخداحافظ جانی با ماه  

 از کنارش رد شوم که گفت: 

 !هی کیباهات  رمیمس امروز برسونمت... گهیـ بذار د  

 گفت:   جانیبه حرفش سمت در رفتم. او هم رو به ماه  توجهی ب  

هات  لمهچند وقت بود دلم هوس د  یدونی ـ چه عجب ماجان م  

 رو کرده بود؟

رس   نوا  و  نان  به  هم  او  عارف  سر  صدقه  که   دهیاز  حال  بود. 

ش  دمیدی م هم  م  جانی ماه  ی هادلمه  ی فته یاو  دلم    ی است 

نظر بودن با  صف و همنظر کنم. هم   دیتجد  امقهیلدر سخواست  

 بود که طاقتش را داشتم.    ی زیچ نیاو آخر

 گوشم بود.  ی تو جانیماه ی صدا کردمی در را که باز م  
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دست    گهیممنون باش که باعثش شد، وگرنه من د  ن یـ از بهار  

 . رفتینم هاوپاشختیر نیو دلم به ا

سرعت شروع به قدم برداشتن    تیهاآمدم و با ن  رونیاز خانه ب  

ام  اش را نداشتم. حس دافعهسمت سر کوچه کردم. اصالً حوصله

ب روز  به  روز  او  به  روز که شدیم  شترینسبت  از آن  . مخصوصاً 

 بودم.     دهیوام را فهم  انیجر

  شدم یم  کیکه به سر کوچه نزد  طورن یفکر او را پس زدم و هم  

دلمه.   م؛یت کرده بودچه درس.  ردک  لیو تحل  هیمغزم شروع به تجز

دفتر. قرار بود چه    رفتم؛ی عارف. داشتم به کجا م  ؛یچه کس  ی برا

 ببرم، در دو ظرف، سهم هر کس جدا و...  شانیکنم؛ دلمه برا

  یها آمد و دست   ن ییبودم. سرم پا  ده یرس   ابانیدرست به لب خ   

  کنارم ترمز کرد. ینی گردنم را به پشت سر چرخاند. ماش امیخال

 .جاستنیهات ابال دلمه  ایـ ب  

  ن یچند قدم فاصله ب  زدم و  ی کردم مهربان باشم. لبخند  یسع  

 را پر کردم و گفتم:  نش یخودم و ماش

 ها رو؟ ظرف  دیبد  شهی شما... م ی ـ زحمت شد برا  
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 ابرو بال انداخت و همزمان گفت:   

 ـ نچ... بپر بال!   

پ  ی اده یفا  یمهربان   را  نفسم  کنداشت.  آمدم چوف  و    یزیردم 

 را حرکت داد و همزمان گفت:  ن یکه ماش  میبگو

 برم من!  ی آیـ نم  

در    کهنیجلو بود. با فکر به ا  یصندل  ی من رو  یهاظرف دلمه  

ها را بردارم و بعد هم بروم سرم را تکان دادم. را باز کنم و ظرف

که دستم به سمت    نیرا دور زدم. در را باز کردم و هم  نی ماش

برداشت و    یصندل  ی از رو ها را  نتر از من آرفت او فرز  هافظر

 رونیشدند و نفسم از دماغم ب   زیم ریهاخندان نگاهم کرد. چشم

 زد.

 .  دمیرا محکم کوب  نشی نشستم و در ماش یصندل ی ناچار رو  

گذاشت و    میپا  ی ها را رو. قفل درها را زد و بعد ظرفدیخند  

 راه افتاد. 

 ! کنهیم  فیلبد که مدام ازت تعر  دهیرو ند  قاتاخال  نیـ ماجان ا  

 طرف مقابلمه! ت یـ رفتار من کامالً متناسب شخص  
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 واسه خودت!  یهست ی اـ پس مرد هزارچهره  

  ی من که به شدت از آن آگاه  رادات یاز ا  کیجوابش را ندادم.    

  گر یامکان نداشت د  آمدی بدم م  یاز کس  یبود که وقت  نیداشتم ا

برخورد درستم هم کامالً    یتست برخورد کنم. حو دربتوانم با ا

م در  از آب  نداشتن    آمدیمتظاهرانه  که همه  فقط خودم  نه  و 

 . دادندی م صیرا تشخ تمیخلوص ن

جبهه   ی جورنیدشمنت باشم که ا  کنمی ... فکر نمخبی لیـ خ  

 برام! ی ریگی م

نم   کردم.  سکوت  هم  شبصحبت   خواستمیباز  کل  کل   هیمان 

فکر کند    خواستمی خبر نداشتم و نم  تشیالً از نن اصشود. چو

طرف هم  . از آندهمی که جوابش را م   دیآی از او خوشم م  یلیخ

خودش    جانی ماه  یدر حق من نکرده بود و وقت   ی بد  چیاو واقعاً ه

تر از آش  داغ  ی کاسه   کم بود، من ح  یبشر راض  نیاز ارتباطش با ا

 .کردمی م دایرا پ

نفسش  هم    که  بزمان  بهمان  دادی م  رونیرا    الیخی طور 

 را روشن کرد.   نیگفت و پخش ماش  یی"بابای ا"
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ن  یخارج  ی ترانه  ک ی  ی صدا   ماش  مهیاز  شد.    نیدر  پخش 

دن  شیصدا از  فارغ  و  کرد  کم  به    ریز  ای را  همراهش شروع  لب 

 خواندن کرد. 

ا  ی انصافی ب   اگر  درست  گرفتمیم  رادیبود  و  قشنگ  الحق   .

 ی. حتیآوردن پر از اشتباه لغات خارج ادا درصرفاًنه    خواند،ی م

مثبت    ی نکته   کیاش هم خوب بود و فکر کردم چه عجب  لهجه

 کردم. دایبا ظاهر در او پ ربطی ب

  ی خارج  ی هالب با ترانه  ریبه دفتر سکوت کردم و او ز   دنیتا رس  

را شناخته بودم زمزمه    حانایم ره  یکیو    کهیاز انر  یکیکه فقط  

حال خوش بود. انگار نه انگار من هم کنار دستش    ی توکرده و  

 ام.نشسته

با وجود دوبله پارک کردنش   ستادیساختمان دفتر که ا  ی روروبه  

از آدرس بپرسد    ی زیمنتظر بودم چ  رینشدم. تمام طول مس   ادهیپ

که حول و حوش دفتر را  نیآمده بود. ا  جانیتا ا  قیدق  ی لیاما خ

 طورن یبود اما ا  ده یشن  جانی اهاز م  دینبود شا بیعج  دانستی م

 ... قیدق

 گفتم:   
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 د؟ یرو از کجا بلد بود  جانیـ آدرس ا  

 زد و گفت:  شخند ین  

 کردم!   بتیـ فکر کن قبالً تعق  

فکر کنم، در را باز کردم  یبخواهم به دادن جواب یحت کهآنی ب  

ته شدم. او هم وقت را تلف نکرد و بالفاصله راه افتاد. الب  ادهیو پ

 . زدی هم پشت سرش بوق م ی ه سمندک

                          

اتاق   ی تو  یشیهمان شرکت لوازم آرا  غاتیو مسئول تبل  میمر  

از دلمه بودم  نکرده  بگوبودند و من هنوز فرصت    ربع کی.  میها 

 رفته بودند.   میبه اتاق مر می با هم آمده و مستق  شیپ

را   شیاهعارف بود و محراب و رفتار  یهانگاهم به ظرف دلمه  

خودم   ش یکردم پ  ی. سعرفتیاما کنار نم   زدمیذهنم پس م   ی تو

پ بدون  را  پلک  که  ی انهی زمشیاو  ما  شیهادنیاز    جان یهدور 

 ی نهیبتوانم چند گز  کهنیا   ی کنم و برا  لیو تحل  هیداشتم، تجز

که    ی بند کردم به ظواهر  بگذارم،مثبت هم از او سوا کنم و کنار  

 . دادی م  لیرا تشک  زیچباطن اصل همه    ا درزبان مهم نبود ام  ی رو
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مال   نم  اشی وضع  نظر  به  و   یسوزوک  نشی ماش  دیرسی بد  بود 

هم م  شهیچون  همان  کس  شدینم  آمدی با  از  بار  هر    ی گفت 

هم آدم را   ی جورن ی بود که هم  س یتن  حشی. تفرردیگی قرضش م 

ع  دردی ب  نیمرفه  ادی لباس  ی های آفتاب  نکیو  و    ی هامارک 

  پ ی . تانداختیساکت م   ی هاومیخنک در استاد  ک وسب  ی تابستان

 مکث کردم...  هی هم خوب بود. چند ثان  اشافه یو ق

 دایاخالق هم در آن باشد پ  ی که رد و پا  یمثبت  ی واقعاً نکته  

اگر از ذات    دیو شا  شدی در ظواهر خالصه م  زیچ  . همهکردمینم

شده  هم    خبر نداشتم، بر اساس ظواهر تا حال عاشقش  دشیپل

 بودم.  

دق   ظاهرش  و  وضع  گز  قاًیسرو  همان  وردپسند م  ی هانهیاز 

هم   ی انه یگز  نی اگر چن  ی داشتن داماد بود که حت  ی ها براخانواده

رد در  اما  نبود  دسترس  و  فی در  مناسب    ی هایژگی کردن  مرد 

. »پولدارباشه، خوش قدو بال کردندیم  فی را رد  هان یازدواج، هم

دار باشه« و محراب    نوادهمن باشه، خاجنتلباشه،    افهیو خوش ق

 را داشت، فقط در باطن...  هانه یگز نی در ظاهر تمام ا
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  تان یپ  تانیچ  یکه دختر  غاتیباز شد و مسئول تبل  میدر اتاق مر   

  رون یبود، از اتاق ب  شیلوازم آرا  غیتبل  ی بروشورها  هیکرده و شب

از خداحافظ بعد  و  ب  یآمد   یهاظرف  عیرفت. سر  رونیاز دفتر 

و    ی مسعود  ی شدن از سمت آقا  دهیدلمه را برداشتم و قبل از د

 م انداختم. ی خانم شکور خودم را در اتاق مر

لپ  مداشت  جمع  را  دو  کردیتاپش  هر  و  کردم  سالم  دوباره   .

 گذاشتم.  زشیم ی ظرف را رو

 ی دلمه درست کرده بودن برا  جانم ی جون. ماه  م یمر  دیی ـ بفرما 

 شما هم آوردم.

 و گفت:  دی شکمش کش ی ا روزد. دستش ر برق چشمانش 

نخوردم دهنم بو سگ    یچیبده از صبح ه  رتیخدا خ  یـ وا  

 مرده گرفته! 

 گفت:  کردی را باز م ییطور که در ظرف بال همان  

 . میبا هم بخور  انیبگو ب  ؟یها هم آوردـ چرا دوتاس؟ واسه بچه  
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خوردن   ی دهدهانش گذاشت و آما  ی ها را کامل تواز دلمه  یکیو    

  ی از ترس حملهباز اتاق کردم و    مهیبه در ن  یشد. نگاه   یدوم

 و خانم شکور گفتم: ی مسعود  ی آقا

 ـ نه اون...   

با تمام قوا مشغول خوردن بود و    میدهم. مر  و نتوانستم ادامه  

دفعه  او خودش آن  کهن یبه مکث و سکوت من نداشت. با ا  ی کار

 شدینم  میاز هم رورده بود، اما باز کعارف را ب  ی راه ورودم به خانه

 دیبا  کردمی فکر م  یام. حتاو هم دلمه آورده  ی برا  میبگو  می مستق

  ؟ یبدهزهی جا  اتی به منش  دیدلت کش  دفعه کیاز او بپرسم چرا  

که خودم   نیهم با ا  گری! از طرف دی اعارفانه  ی زهی هم چنان جاآن

برا بودم  گفته  عارف  م  شیبه  هما   یدلمه  از  موبرم،  من    ی قع  

بهانه به خانه اش    نیو به هم  م ی نخواهد شد مستق  میدانستم رو

 . دش ی ختم م میبه مر رهایمس ی بروم. پس باز هم همه 

 شد، برق رفت؟ یـ چ  

 و گفتم:   دمیکوتاه خند  

 ... ی ـ نه خب اون... برا  

 ـ عارفه؟  
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 سرم را تکان دادم.   یراراد یغ ی و من فقط با لبخند  

                          

 ؟« ی رو راه بنداز نستاگرامتی ا  ی خوایگفته بود: »تو نم میمر  

نم  ی پتهتته  ی ل لبه   نقطه    شدندیکلماتِ من، که جمله  به  و 

باز خودش گفته بود: »گفتم بگم اگه واسه خاطر    دند،یرسینم

 !« ی ندار ی منظور دیعارفه، که اون فهم

لفظ  ود.  بودن اما پر از معنا ب  منظوری ب  ن یدر ع  میمر  ی جمله  

که گفته    ی زی مناسب نبود اما چ  اشی منف  ییطعنه با آن بار معنا

 نبود.  هیآرایبود هم، ساده و ب 

که به ذهنم    یچوب بست  نیور اساز دقصه   ی هاکه مورچه  نیهم  

آب پر   اشی بعد  ی شده بودند بالفاصله با جملهانداخته بود جمع

سمت  ی فشار پاشبه  کرد  دهی شان  پراکنده  را  همه  بوو  د؛  ه 

 نگفته.« ی زیچ گهیقصه نساز عارف د ی خودی»ب

  ت ی بودم: »چرا به منش  دهیزبانم را نگرفته و پرس  ی جلو  گرید  

 جون؟«  می مر ی داد  زهیجا

 و گفته بود: »فکر کنم کار خدا بود!« دهیخند  
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تابلو   از  را  نگاه   یعکس  کوچک  ی هانگاهم  اما   کردمی م  که 

 رسوکیپ  ی قِ کوچکِ تماشااتا  گرفتم و سرم را در   دمشان،یدینم

که در واقع صاحب آثار    ی چرخاندم. کنار دختر  میبه دنبال مر

 .  کردندی و صحبت م ستادهیبود، ا

  ی هنر  ییدر فضا  ییرا به تنها  م یمر  توانستمینم  نیاز ا  ش یتا پ  

  ن یکوچتر  ییمدتِ آشنا   نیبابت که در ا  نیتصور کنم. فقط از ا

خوب   یلیخ  دمیدی بودم اما م  ده یمسائل ند  نیدر او به ا   یتوجه

عکس    شگاهینما  کیتبر  ی اشراف دارد و صرفا برا  طه یح  نیهم به ا

 امده است.  ین جانیبه ا اشیمیدوست قد

اشاره    ا با  از  بعد  و  رفتم  طرفش  به  دوستش    کهنیاش  با 

قهوه    ی بو  اطی. در حمیآمد  رونی از ساختمان ب  میکرد  یخداحافظ

بود   ی گر ید  ی زیکه هدف چ  فی ود. حپر ب  باًیتقر  هازیو م  آمدی م

ا ا  نیوگرنه  و  پ   نیهوا  م  شی ساعتِ  غروب، جان    یبرا   دادی از 

 . رسوکیدرختان پ ی هیسا رینشستن ز

حس را داشت و برخالف من آن را به    نیهم  قاً یهم دق  میمر  

به ماندن    یلی تما  نیزبان آورد. دهانم را چفت کردم و کوچکتر
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تا   ندادم  اصل  م ینکنگم    راه  وقتکینشان  مقصد  به  زودتر    ی و 

 .  م یبرس

مشخص شده بود،    میمر  ی ها براصاحب ظرف دوم دلمه  یوقت  

که   ی ! جوررساندی تشکر کرده و گفته بود آن را به دست عارف م

آمده    رونیاز اتاقش ب   دی من در آن نبود. ناام  یاز همراه  ی رد  چیه

و  ه  لمد  ی هاربع بعد با ظرف  کینشسته بودم که    زم یو پشت م

عکس دوستش    شگاهیبه نما  خواهدی آمده و گفته بود که م  رونیب

 همراهش شوم.  توانمی هم اگر دوست دارم مبزند و من   ی سر

م    من  دلمه   خینگاه  در ظرف  و  او    ی شده  در دستان   عارف 

تعلل نکرده و    گریرا که آورده بود د  رسوکیفرورفته بود. اسم پ

عارف   ی تا خانه  رسوکیپ  که ازفکر    نیدنبالش راه افتاده بودم. با ا

کوچه   کوچهدر  شا  ی افاصله   یرودک  ی هاپس  و    نیا  دینبود 

 من نبوده است.  یاههمر ی برا شی ب یابهانه  شگاهینما

 گفتم: د،ی چیکوچه که پ ی از انتها  

سرش   ریاصالً بلد نبود، خ  ارویمن با اسنپ برگشتم    ی ـ اون سر  

 .ی راه در روها رو بلد ی همه. شما اما خوب اومدی با نقشه هم م 
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و کوچه    نیتو ماش  نشستمی واسه هوا خوردن مغزم م  یزمان  هیـ    

خ م  هاابونیو  گز  سوالکردمی رو  جواب  به  که  ذهنم  تو  هام . 

 اد یشهر ز  نی ا  ی تو  ونبریو م  یفرع  ی رهایبه جاش مس  دمینرس

 کردم...  دایپ

 شدم و گفتم:  لیبه طرفش متما یکم  

رو   ی زیناخودآگاه هر چ   خونمیم   ادیه رمان زبند  جا کهـ از اون  

 خالفش ثابت بشه.   کهنیمگر ا دمی ربط م یعشق ی مسئله  هیبه 

 خندان گفت:    

 ـ مثالً   

 بود اما گفتم:  دیبع  یهرچند کم  

ا   مثالً  ا  یعشق  لیدل  هی   کهنیـ  بوده   نیپشت  گز کردن شما 

 باشه. 

ه کل پرت کرد را بعارف حواسم    ی خانه  ی در کوچه  دنشیچیپ  

 آرامش به گوشم نرسد که گفت:  ی باعث نشد صدا اما

 . دمیـ شا  

 شد.   ادهیرا پارک کرد و زود پ نیماش   
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برا  لیتحل   گذاشتم  را  قلب  ی او  با  و  امواج    یبعد  انگار  که 

 اده یپ  دمیدی عارف م  ی خانه   یمانیس  وارید  ی را رو  اشی نوسیس

. در مسلماً  ستادمیا  میمرشدم. ظرف دلمه را محکم گرفتم و کنار  

 باز شد.   یبدون سوال

اما   میروی و م  میدهیم  لیها را تحودم در دلمه  کردمی فکر م  

 داخل رفت و بعد از وارد شدن من در را بست.   میمر

و   کردندی م  یرا خنث  گریددرونم هم  یِمثبت و منف  جاناتیه  

 . گذاشتندی م  یباق میبرا یو سردرگم یجیاز گ یحس

بار سوم    ی که برا  کردی نم  ی. فرقدیچرخ  اط یورتادور حهم دنگا  

ا در  م  نیپا  ب  گذاشتم،ی خانه  تفاوت  بار  درونش   رونیهر 

 . کردیام مزدهشگفت 

حوض کوچک خانه از آب پر بود و    شیامروز برخالف دفعات پ  

زده به سراغش رفتم و شناور بودند، ذوق  هم در آن  یدو تا ماه

با خانه  در  موقع  حال  ز شدهمان  در  عارف  موها  یو  را   شیکه 

 آمد.   رونیب  بست،ی م

  میداد. اول مر  یزد و سرش را تکان  یجانلبخند کم   دنمانیبا د  

کرد من سالم  بعد  مرمیو  با  ظرف    م ی.  تا  نگاهش  و  داد  دست 
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خوب نبود.   شیهاآمد. حال چشم  نییدست من پا  ی تو  یدلمه

 ود.  ته بنشس شیهاچشم ی و سرگشته تو خوابی ب یانگار آدم

 هم گفت:  میتوهم و تصورات من نبود که مر  

 ؟یست یراه نـ روبه  

به طرف   را  مر  یتکان   ن یعارف سرش  به  رو  و  انگشت    میداد  با 

بال   می. نگاهم تا صورت مردیکش  یاشاره کف دست چپش عالمت 

از حال چشمان عارف    یاو هم دست کم  ی حال حالت چهرهآمد.  

م بگو  م یبگو  خواستی نداشت. دلم  چه شده که    دیی به من هم 

 گفت:   فدر حال رفتن به داخل خانه خطاب به عار میمر

 ده؟ یبود پسر، حال چقدرش پر دیـ از تو بع  

  ی به من به دنبالش رفت و من کنار حوض با ظرف  یعارف با نگاه  

 ی گرید  زیبود و چ  دهی اتاقش کش  ی ماندم. پرده   یدستم باق  ی تو

 .  شدینم  رمیهم دستگ 

ام نشستم و ظرف را هم کنارم گذاشتم. انگشت اشاره   حوض  لب  

را    میهاچشم  ی ا تاب دادم. لحظه  واررهیرا در آب فرو کردم و دا 

به    اطیاز ح  ی گرید  ی بو  اهیآب و گ  ی و. جز بدمیبستم و بو کش

را رو به ظرف دلمه باز کردم. خورد    میها. چشمدیرسی مشام نم
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 آمد،ی م  یهم کس  دیشابر؟  رون  یو خوراکش با که بود؟ خودش؟ ب

 ... رفتیو م کردی را م شیکارها

با مررابطه   بود؟ مسلماً دو جنس مخالف    ی در چه حد  میاش 

اما من    شدندیخواهر و برادر نم  وقتچیدر شناسنامه، ه  ربطی ب

بودم. تازه    دهینسبت به او ند  می مر  ی در رفتارها  ی هم حالت خاص

 ود... تر بسال هم از عارف بزرگ  کی میمر

رو   و  کردم  پر  آب  از  را  دستم  کف  بار  خشک    ی چند  خاک 

گرفتم و سرم را به سمت    یس. نف ختمیحوض ر  ی لبه   یشمعدان

است.    ستادهیفاصله پشت سرم ا  یبا کم  دمیدر چرخاندم که د

انگار درگ  نیا سکوت   ریآدم نه فقط زبانش، که تمام حرکاتش 

 بود.

حال  یکم   با  که  بلند شوم  آمدم  اهول  دستش    ی گونهستیت 

لب    یِطرف ظرف کنار شمعدانمتوقفم کرد. خودش آمد و آن  

با    یآمد لحظات  اشی که از سمت گوش  ییحوض نشست. با صدا

برا  یآن مشغول شد. گوش باز شدن سر   ی را که کنار گذاشت 

 که زده بودم گفتم.  یصحبت از حدس 

 خراب شده؟  یلیـ کارِتون خ  
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پنج   حالت  همان  به  را  پ سرش  هرچند    ینجاهاه  داد.  تکان 

 فراتر از آن بود.    ی زینگاهش چ

شد، دستم به سمت    ده یکش  نمانیب  ی نگاهش که تا ظرف دلمه  

 گفتم:  کردمی طور که بازش مدرش رفت و همان

 رو داده بودم.   جانمیماه ی ـ بهتون قول دلمه  

 . دمی نگاهم را سمت صورتش بال کش  

    رو هم رنده کردم. ازشیـ پ  

از   ی کیاش آمد و رفت.  چهره   یکمرنگ وسط کالفگ   ی لبخند  

 بودم، برداشت.  دهیها چدلمه ی که رو یانگور ی هابرگ 

 گرم کنم براتون...  دیدی ـ اجازه م  

 اضافه کردم. عیکه بال آمد سر نگاهش

تره آخه گرمش خوشمزه  د،یبعد بخور  دیخودتون گرم کن  ایـ    

کالً   گهید  دیسرد بخور  ترسمیم   دی پنجاه هستشما هم که پنجاه

 .فتهیاز چشمتون ب

نوشتن شد. کم  اشی گوش   و مشغول  برداشت  را    یرا  آن  بعد 

 مقابلم گرفت. نوشته بود: 
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  د ی ... امروز استثناً بعخورهیآدم گرسنه سنگم بذارن م  ی »جلو  

 ش بفهمم«از مزه  ی زیچ دونمی م

 ... هاآمدیاش نماز خانه ییبو چیگفتم ه   

 گفت:    مقدمهی آمد و ب رونیاز در ب میوقت مر مانه  

ها رو اشتباه نزده  چک کن کد   هی  ایب   شه،ی ها گرم مـ تا دلمه  

 باشم من. 

و   چدیپی م  اطی در ح  شیها داغ بود و بوربع بعد هم دلمه  کی  

حوض نشسته بود.    ی هم عارف برگشته و باز آن طرف ظرف، لبه 

 ظر نگاهش کردم.منت  دلمه را که به دهان گذاشت  نیاول

خنده    کردم  اماحس  گرفته  از   ی زیچ  اش  بعد  نداد.  بروز 

خوردنش سرش را به طرفم چرخاند و انگشت شستش را به نشان  

 بال گرفت.   دییتا

 گفتم:   

 و...  یـ واقعاً؟ اون سنگ و گشنگ  

را سر   به دلمه  نیبه طرف  ع یسرش  اشاره  با  و  باز تکان داد  ها 

ها دلمه  نیبود تعارف کند. هم ا  دیاد. بعان دانگشت شستش را نش
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گرفته تا محراب و هر که خورده    مینفر از خودم و مر  نیچند  شیپ

او به نظر   ی بود، امتحانشان را پس داده بودند، هم از حالت چهره

 . دیبگو  یالک آمدینم

فرو کرد اما انگار منصرف شد.    ی گرید   ی چنگالش را در دلمه  

 بعد مقابلم گرفت. نوشته بود:  یمو ک را برداشت اشی گوش

 من معذبم.«  ی نجوریا دی»شما هم بخور  

ها از دلمه یکی تعارفیگفته بود، ب اش ی از گرسنگ  کهنیا ی برا  

راحت بخورد.   الیرا برداشتم و آرام آرام  مشغولش شدم تا او با خ

 ریراحت دستم را ز الیخورد با خ وقفهیرا که ب شیچهار پنج تا

 زانو محکم کردم و گفتم: ی آرنجم را روو زده چانه 

 . دی کن یم ی ـ شما... خودتون آشپز  

 داد که گفتم:  یسرش را مختصر تکان  

 ؟یگاه  یعنی نیـ ا  

 هم محوتر بود. یاز حرکت قبل   اشی دییبار حرکت تا نیا  

 خوب باشه. تونیآشپز دیـ پس با  
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ستش  نکرد. حرکت د  یحرکت  چی ه  یعنینگفت.    ی زیچ  گرید  

از   میمر  ی جمله  ادیها هم متوقف شده بود.  خوردن دلمه  ی برا

لبد  نداشته   ی عالقه کردم  فکر  و  افتادم  در ذهن  ماندن  به  اش 

 . شودیباعث سکوت تمام حالتش م  شتریب ی کنجکاو

کردم به خودم مسلط شوم.    یآب دهانم را قورت دادم و سع   

رس  دنی پرس  الیخی ب و  او  خصوص   دنیاز    اش، ی دگزن  ی های به 

 نداشت گفتم:  ی اکه جز من شکننده  یشکستن سکوت ی برا

از دست داده   ازیرو به خاطر پ  خوشمزه  ی غذا  ی ـ فکر کنم کل  

 ... دی باش

که به ذهنم    ی ز ینکرد. هر چ  یندادم. او هم حرکت   دییمهلت تا  

 کردم.  فیرا پشت هم رد آمدی م

. بعد  مداوی نخورده از نصف غذاها بدش م  داشتم،   یدوست  هیـ    

بردم مجبورش کردم چند تا از همون    ی باهاش شرط بستم و وقت

همه مدت چقدر در حق   نیا  دی غذاها رو بخوره... بعدش تازه فهم

 ش ظلم کرده بوده. معده 

 آرامم کرد.  یام، کملبخند کمرنگش در آخر جمله  
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به در خانه انداختم    ی ها شد. نگاهدوباره مشغول خوردن از دلمه  

 ه روبه او گفتم: وبارو د

 م؟یبسته بود یچه شرط دیدونی ـ م  

 ادامه دادن بود. ی برا ی د ییچشمش تا ی گوشه ی هان یچ  

منو    یـ من اون وقتا اصالً اهل کتاب خوندن نبودم. دوستمم ه  

...  ی رو بخون  می کتاب حج  هی  یتونیکه تو عمراً نم  کردیم  کی تحر

واقعاً حوصلهاون ن   ی وقتا  برام جذاب داشتکتاب خوندن  اصالً   م 

برا خب  اما  ربط  کهنیا  ی نبود.  کنم  و    ی ثابت  نداره  حجم  به 

 ی هااز رمان  یکی  خونم،یکه نم  وادخیبخونم اما دلم نم  تونمی م

  ینجوریرو گرفتم و دور روزه تمومش کردم، خالصه ا  مشیحج

عمرش مرتکب شده با    ی تو  یچه اشتباهات  دیشد که اونم فهم 

 .یاله ی هانخوردن نعمت

 شیهالب  یچشم آمده و رو  ی گوشه  ی هانیحال خنده از چ  

 نشسته بود. من هم لبخند زدم و گفتم: 

 د؟یخونی ـ شما رمان م  
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با همان لبخند به نف    مکث کردم.    یتکان داد. کم   یسرش را 

فکر  یدرآوردم و ب بمیرا از ج ام ی گفتن و نگفتن گوش نیمردد ب

 م: گفت  وارد انجمن شدم و باز شتریب

  شه ی م  ی... اما چند سالخوننیکمتر رمان م  ونیـ آره خب آقا  

آدم    یهر شب  الیمثل سر  ی جور  نیمد شده... ا  نیآنال  ی هارمان

بق  خونهیقسمت م  هی بعد... به نظرم    ی روزا  ی برا  رهیم  شه یو 

 خوبه... نه؟  یلیخ ی نجوریکه سرشون شلوغه ا ییآدما ی برا

آرام بست. حواسم به رد محو    د ییانگاهش کردم. پلکش را به ت  

 یبرا  یدرست  ریمس   ی عنیبود    ی بود. تا وقت   شیها لب   ی لبخند رو

 گرفته بودم...   شیارتباط پ

غوغا   دلم  م  ییدر  خدا  و  را حفظ   دانستیبود  ظاهرم  چطور 

بودم باز ته   دواریو ام  رفتمی م  ش یکرده بودم. بدون فکر داشتم پ

صل و  سالم  با  نباشد.  بست  بن  صفحهوات  راهم  پژواک    ی وارد 

  یکه رو  ی گرفتم و با لبخند  حانهیسکوت شدم. نگاهم را از اسم ر

 چسباندم، گفتم:    میهالب

 .  خونمی م نویمثالً من ا دین یـ بب   
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حت  ی جور   بود  مجبور  که  گرفتم  طرفش  به  را  فقط    یدستم 

صفحه    ی . انگشتش روردیمحض احترام و توجه، آن را از دستم بگ 

پا و  گوش  یکم  د.ش  نییبال  بعد  و  کرد  طرفم   یمکث  به  را 

م حس  خ  کردمی برگرداند.  عرق  از  رفتن    سیتنم  دلم  شده. 

 .  دیایب رونیزودتر ب میمر کردمی و در دل دعا م خواستی م

به  حالنیا  با ادامه دادم.  را  و   باز هم حرفم  اشاره کردم  داخل 

 گفتم: 

  ونج  میبا مر  یشرط  هی  ی جور  هیزور زدم    یـ وال من هرچ   

رمانو بخونه نشد،    نیببندم که بعد اون ببازه و من مجبورش کنم ا

 د یکنم... حال با  بیآدما رو به رمان خوندن ترغ  خواد یکالً دلم م

کنم    تونمی م  نم ی بب مجبور  رو  نم  گهید  ایشما  تو    دیدی راهم 

 تون... خونه

آخرم   ی جمله  یدر نف  یبه تعارف  دیبا لبخند سرش را آرام شا  

 و گفتم:  دمیدرونم خند یپوشاندن ناآرام ی د. بران داتکا

  د ی شما راحت بش  رمیبم  یازخوش  نجایقرار بود امروز ا  ی ـ راست  

 از دستم. 

 ... شهیاز هم شتریلبخندش عمق گرفت. ب  
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زنگ    ی که صدا  سدیدر آن بنو  یزیرا برداشت تا چ  اشی گوش  

بلند شدنش مر از  قبل  ب  میآمد  آرام  رونیاز خانه  و  به  رو    آمد 

 بود، گفت:  ستادهیا عارف که حال 

 ـ بابکه!   

آتش روشن شده بود    رمیدفعه بال رفت. انگار ز  کیقلبم    ضربان

به من انداخت. هول بودم    ی. عارف با مکث نگاهدمیکه از جا پر

 و البته آرام گفتم:  عیهم به من بود. سر میتر شدم. نگاه مرهول

   .شدمیمزاحم م  دینبا د،ی ـ مهمون داشت  

نزد از وسط جمله  میمر   به آمده و ظرف دلمه  کی ام فرز  ها را 

  ی مخف  ییبتوانم آن لحظه در جا دادمی م حیداخل برده بود. ترج

شدن نداشتم. با رفتن عارف به طرف    بیکه توان غ  فیشوم. ح

 شدم.   دهی خانه کش  ی به خود سمت در ورودخود  اطیدر ح

  جاناتم یسمت ه  ی منف  یوجو م  زدی سرم زنگ م  ی اسم بابک تو  

همانفرستادی م ا.  تا  که  همد  نیها  خنث  گریلحظه  کرده   یرا 

 بودند.   

را درآورده بود، حاضر و   فشیشال و ک  نیاز ا  شی که تا پ  میمر  

آمد. همان موقع عارف در را باز کرد و... بابک وارد   رونیآماده ب
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بابک برخ   یشد.  مثل  درست  تصوراتم.  با  ا   یمتفاوت  ز  تصوراتم 

 رف... عا

فقط پر تر. انگار    یکم  دیبودند، او شا  قد و قوارههم    شی کماب  

برا  ی بدنساز نه  بود،  تک  ی کرده  کردم  ماهورم    ش یهاچهیتک 

 فرم آمدن، که البته آمده بود هم!  ی محض رو

م   بش  و  خوش  داشت  عارف  با  دست  در  مرکردی دست    م ی. 

 لب گفت:  ریبود. ز دهی کفشش را پوش

 . میـ بر  

که   یخجالت یاادم و اگر راه داشت مثل بچه راه افت میل مردنبا  

و خودم را   دمی چسبیبه او م  چسبدیاز پشت به دامن مادرش م

 . کردمی پنهان م 

 ـ سالم.   

 بود؟ نی خانم! سالم. قدم من سنگ میـ به به مر  

 گفت:  تفاوتی اما ب میمر داد ی طعنه م ی بو قاًی لحنش عم  

 . اومدمی نمکالً ی آیم  دونستمی ـ م  

 عارف هم لبخند زد.   یبلند و راحت. حت  دیبابک خند  
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در مورد    یحاتی بابک رو به عارف توض  ی به خنده   توجهی ب  میمر

 کد داد و در آخر گفت: ی سر کی

 با خودت.  شهیـ بق   

تکان داد و بالخره انگار نوبت به ابراز    دییعارف سرش را به تا  

بابد یوجود من رس بود که مرا    ی اه یدم. او چند ثان ک کر. رو به 

با عارف    میمتوجه صحبت مر  ی و من خودم را الک  کردی نگاه م 

 نشان داده بودم. سالم کردم. سرش را تکان داد و گفت: 

 .تونییوقتم از آشناـ سالم. بابک هستم خوش  

وقت نبودم. فقط سرم را  دلم فکر کردم، اما من اصالً خوش  ی تو  

شوم. نگاه ثابت    یمعرف  شتریم انتظار داشت بگمانتکان دادم. به  

 میط خودم که عارف و مرحس را داشت. اما نه فق  نیا   اشرهیو خ

 .  دانستندی ما را تمام شده م ی هم مکالمه 

دست داد و بعد از آن بابک دستش را به سمت    میعارف با مر  

 ی به دست دراز شده  یواضح توجه  یلیدراز کرد. او اما خ  میمر

هم پشت دستش    یکی  آمدی به نظرم بدش نم  یت کرد و حنبک  با

 بکوبد.  
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داشت و   یآگاه  میگار کامالً از برخورد مران  دیبابک باز هم خند  

آزار مردم  سر  م  ی از  دراز کردی رفتار  دست  همان  خونسرد   .

عارف    جوابی ب سمت  سرم  چرخاند.  من  سمت  به  را  مانده 

ه دست دراز د، بمحض بو  یتی. رو به او که صورتش جددیچرخ

 بابک اشاره کردم و گفتم: 

 .دشیریشما بگ  دیخوای ـ م  

  رون یاز خانه ب  میگفتم و پشت سر مر  ی "خداحافظ"  عیو سر  

 آمدم.  

  یی جاکی ام  چشم عارف بعد از جمله  ی کمرنگ گوشه  ی هان یچ  

 ذهنم ثبت شده بود.   گوشه 

بود.    ی خنده  ی صدا   بلند شده  باز  را    "وانهید سرخوش  "بابک 

  میمر  نی بلند خودم را به ماش  ی هادلم زمزمه کردم و با قدم  ی تو

 رساندم.  

 سوار شدم و گفتم:   

 انگار؟ دشیشناختی ـ شما هم م   

 . میبود یدانشگاهـ هم   
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 ـ هم سن شماست؟  

صورتش آمده بود،    ی که از زمان حضور بابک رو  یبا اخم  بارنیا  

ذهنم   ی تو  ی ن در قفل شد  کیت  ی فقط سرش را تکان داد. صدا

نخواهد   رونیب   میاز دهان مر  یحرف  ی گریکه د  دانستمی اکو شد. م

 آمد.

تا هنگام خارج شدن از کوچه با تمام قدرت نگاهم را به در و    

 نیضربان قلبم فکر کردم. بابک تا آخر   ی دوختم و به صدا  وارید

 و نگاهش مشخصاً به من بود!  ستادهی ا لحظه دم در

 ی وول خوردم که صدا  یصندل  ی قدر روآن  به دفتر  دنیتا رس  

م  میمر فکر  بود.  مشغول  فکرم  زده   کردمی درآمد.  با  گند  ام. 

. اصالً با حضورم و بعد  ی خودیمسائل ب  دنیکش  شی با پ  امیپرحرف

بابک آن  حضور  شب  یبا  فکر   ه یکه  تمام  ته  نبود.    یهاتصوراتم 

 یراحت  نیا  به  توانستمیبود که نم  یبتُن  ی واریمغزم، د  کرِیدروپی ب

 خرابش کنم. 

 ؟ ی دار ییـ چته دختر، دستشو  
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از رو  م یاز تصور مر   انقالب درونم  به خنده    ی ناچار  ی از علت 

آورِ  تهوع  کیتراف   ی او هم کمرنگ شده بود. تو  ی هاافتادم. اخم

جا    کی  مانیهر دو  ی هامقصد فکر  دیو شا  میکرده بود  ریزند گ

 ... یرودک  ی هاهدو رو در کوچه پس کوچ ی ابود. خانه 

 گفتم:  تعارفی قدر مضطرب بودم که ب آن  

... تو رو خدا دی بس حرف زدم مغز آقا عارف ترک   ـ فکر کنم از  

 .دمیبهم، چون بهش حق م  دیگفت، بگ  ی زیاگه پشت سرم چ

 نگاهش نرمش نداشت. گفت:   

 بهش؟  ی گفتی م یـ چ  

 نبود. ودم  که دست خ  ی اهم با ناله ساده حسم را گفتم. آن   یلیخ  

 ـ چرت و پرت... از رمان خوندن و...    

 صورتم را با دستم پوشاندم.  ی اخم شدم و لحظه یکم  

  خواستم ی عقب... به خدا فقط م  گشتی کاش زمان برم  ی ـ وا  

ش فکر چرا همه  دونمی وقت معذب بشن... نم  هیساکت نباشم  
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م به جاش حرف بزن  دیمن با  زنه یحال که اون حرف نم  کنمی م

 غربت نکنه.  احساس که

به    ی من آرام کننده نبود. حس بد  ی برا  هانی. اما ادیکوتاه خند  

انجمن را نشان    ی جا که صفحهداشتم از همان  دار ید  نیامروز و ا 

وقت تا  بابک  ی سروکله  یدادم  جوان  پمرد  مثل    داینام  شد، 

 .زدندی اتفاقات بد در دل آدم جوانه م شیشاپیکه پ ی ادلشوره

 سوال داره؟ ی نسبت به عارف برام جا تیاوهم کنجک هنوزـ   

که در دلم گفتم،    یی"خدا  ی ا "  د یشنی درونم را م  ی اگر صدا  

 بود.     اریتمام ع ی ادیفر

 شک ی ب  دادمیبود که اگر جواب م   مقدمه ی قدر باش آنجمله  

م  زیچهمه به جا  دنیر. محض خکردیرا خراب  جواب    ی وقت 

 سوالش، گفتم: 

 . دیداد زهیبه من جا ی ادفعه هیهم  ـ شما  

داد و    رونینداشت، ب   ی نام  یکه جز کالفگ  ینفسش را با حالت  

بودم، برخورد او هم در    بینگفت. اگر من در نظر او عج  ی زیچ

 نبود.   نیذهن من جز ا
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از او و سوءظنش فرار کنم که ناخودآگاه    خواستی قدر دلم مآن  

 .   در نشسته بود ی ره یدستگ  ی دستم رو

 یراست  ه یو    نیبش  یکج  هی  ای به قول مامانم ب   نیبهار  نیـ بب  

 بگو!  

 دن یاش لبخند بزنم. کار دلم از جوشنتوانستم به جمله  یحت  

 و سرکه گذشته بود.  ریس

فانتز   که  هم  هرچقدر  آدم  ند  ی ـ  کس  دهیباشه،  عاشق    ی که 

 ؟ ی دیبار اصالً عارف رو ند نیدر ضمن تو اول شه؟ی ! مشهینم

به زبانم از دستم    دهیاما کلمات نرس  آمدی ذهنم م  جواب به  زاره  

. چند متر جلو رفت و باز ترمز کرد سرش را به طرفم  رفتندی در م

 چرخاند و گفت: 

 ن؟یبهار ی ـ عاشق شد  

اگر عاشق شده   یحت  یعنی داشت. ی آلود طعنه  ی سوالش ناباور  

 باور بود.   رقابلیغ  شیبودم هم برا

 ..  جون.  میبابا مر ی ـ ا  

 نگذاشت ادامه دهم.  
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برام قابل قبوله    نم ی... چون همیانکار کن   ی خوایم   نیـ آهان هم  

 ه؟یچ تیکنجکاو لیاما... اصل دل

کردم توپ را در   ی جوابش را بدهم، فقط سع  توانستمی چون نم  

 .  ندازمیاو ب  نیزم

 ش!همراهش برم خونه  ی ـ شما خودت منو فرستاد  

را راه    نیشرو چرخاند و مابه روبه  را   صورتش جمع شد. سرش  

 خودش گفت:  ی برا دیلب شا ریانداخت. ز

 .امی عصب  نمیهم ی ـ برا  

 ندارم... فقط...  ی ـ چرا آخه من واقعاً قصد بد  

  شه یاز هم  تری سرش را به طرفم چرخاند و جد   باز توقف کرد.  

 گفت:   پردهیب  ی به تذکر  هیشب

من    ی به واسطه  خوامی ... نمنیبهار  ته یعارف براش امن  ییـ تنها  

 ! زهیبهم بر ششیو آسا تیامن
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 حانهیر

 

»گفتم    ییداخان   بود:  نگفتم  ی خواستگار  ی جلسه  هیگفته   !

 عقدکنون!«

او را هنگام    شهیطور که مهربان هم . همانانعطافی کالم و ب  کی

 . آوردی م  ادیحساب بزرگ، به    ن ی با آن ماش  شیهاحساب و کتاب

اش را به اهل مشورت بود و زنان خانواده  دونیه فرقدر ک  همان  

م سنگ  برزیفر  آورد،یحساب  ه  یحکم  که  داشت    ی خیم   چیرا 

و    یارای نداشت  را  آن  به  اگر  نفوذ  بود.  خودش  حرف  حرف 

از آب درم  ماتشیتصم  ی جه ینت بندگ  آمدیمثبت  از  خدا   ی که 

ا  کردی اعتصاب م اگر   نهیر گزقدنآ  دیدیم  ی ضرر  انیم  نیاما 

وز  "و زمان گرفته تا به قول خودش    نیمقصر کردن از زم  ی برا

برا اعصاب  مگر  زنانه  م  ی وز  ه  "گذاردی آدم  که   کسچی داشت، 

 آورد.  شیدر لفافه اشتباهات را به رو یحت د، یکشیدلش نم

 شده بود.  یثان ی برزیپدر گذاشته و فر ی هم پا جا پا رجیا  
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نبود.    برزیفر  ی خانه  ی رانهسال مرد   ی خو   فیگذر زمان هم حر   

را به ارث   امرزشانیپدر خداب  یاخالق  اتیتمام قد خصوص  رجیا

 دستش هم زده بود.   ی برده و بعضاً رو

بزرگ  زیانگروح   وجود  با  همهم  در  اما  بودن  شکل    نی تر  جَو 

اموالش، باعث   ی ها سرپرست با جالل و سال   یزندگ یگرفته و حت

 دا یمقابل پدر و برادرانش را پ  دن ستاینشده بود قدرت تمام قد ا

 کند. 

 ... شدیکه اگر قدرتش را داشت مجبور به ازدواج مجدد نم   

ام    نها  ی به جواب رد  دشانیمادر و دختر  قصد    تیبود که در 

  ان یگر  ی قرار خواستگار  دنیابرازش را داشتند و مهربان بعد از شن

 زده بود.  ادیآن را فر

بود.    نیمهربان بدب    به خواب  نده،یبه آشده  که    یبه سرنوشت، 

م  دهی د  شیبرا  ریتقد دلش  ته  جاو  دانستی بود.  داغ    دیکه 

 را به دلش خواهد گذاشت...  اوش یس ی همسر

را بهشان   ی خواستگار  ی خبر برگزار  ییدا که خان  ی روز  ی فردا  

اما   دیصحبت کرده بود. نخواسته بود بگو  اوشی با س   یداده تلفن

 . ..ودب  دهیانگار بو کش اوشیس
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 ؟« ی »مگه جواب رد نداده بود  

 بم شده بود.  شیصدا  نییتن پا  

 و به حکم مهمان...«  یلیبه حرمت نسبت فام گهی »همدم م  

 بود.  دهیکالمش را بر اوشیس  

 مهربان...«  رهیتقد فهی»فاصله حر  

ناام   هیشب  یمکث کرده و با حس  یکم   ته   ی دیبه همان حس 

 دل مهربان گفته بود:

 ه!« همدستش نباش اگه »البته  

  شتر یمن خودم کم دلشوره ندارم تو هم ب  اوشیس  یچ  یعنی»  

 .« میترسونی م

 »نترس...«   

تو امروز... من که جواب رد دادم، بازم   ی شد  یجورنی»چرا ا   

 ...«دمی م

 شده بود.   قرارتریسکوت کرده و مهربان ب  اوشیس  

 اوش«ی»س  
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 ه؟«ی»مراسم کِ  

 هفته.   نیبود که آخر همفته  و مهربان نالن گ  

 به هم.« میبود ترکی»کاش نزد  

  ی ساده  ی جمله  ی ل تر از آن بود که ذهنش لبه مهربان آشفته   

. او که از همان گذردی نفوذ کند و بفهمد در دلش چه م اوشیس

برا  یوقت بود دلش  اعتراف کرده  خاندان    یِسوگول  ی به خودش 

و فکر کرده بود،   دهید  شیرو  شی متفاوت پ  ی ایمالک رفته، دو دن 

 گرید  ی ایبه دن  دنیو رس  ایدن  نی گذر از ا   ی برا  یجز مرگ مگر راه

 بود؟

فقط   نهیبه آ  نگاه یلباس مهربان را همدم انتخاب کرده و او ب  

داشت. چدندیلرزی م  شیهابودشان. دست  دهیپوش  ی زی. ضعف 

  ی . تا ساعتاوردی بال ب   دیترسی نخورده بود. دلش آشوب بود و م

پ  ی سروکله  گرید با    شدی م  دایگروه خواستگاران  و مهربان جز 

 .کردینم ی گر یکار د الشیدر خ اوشیمرور س

بود. مدام    او هم آشوب  اما دل  همدم ظاهرش را حفظ کرده 

با   یو احتمال همراه  رجیا  امدنیچشمش به ساعت بود. زودتر ن
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جنگ  د یجاو  ی خانواده اعالن  حکم  و    یخودش  همدم  که  بود 

 باشند.   شیسو کی خواستندین نمهربام

  ، یهمدم بعد از آن مهمان   م یصحبت مستق  نیاما از آخر   رجیا  

مشخص کرده بود،    شهیاز هم  ترپردهی مادر و دختر را ب  که موضع 

و رفتن به    دیجاو   ی شده و با ملحق شدن به خانواده   ن یسرسنگ 

 نشانش دهد.  یعلن  خواستی داماد م میت

 ن... ماما... مامـ...  ی ـ وا  

از ج  ی صدا   و مهربان که    غیرزا کم  نه فقط همدم  و  نداشت 

 ن یزم  ی بابک را هم هراسان به سمت او کشانده بود. رزا دو زانو رو

 اش خم شده بود. نشسته و سمت شکم برآمده 

رس   ی صدا   از  خبر  وضعمهمان  دنیزنگ  اما  داشت  رزا   ت یها 

  ده بودند. م کررا گ   شانیکرده بود. هرسه دست و پا  رشانیغافلگ

که   کردیبه ذهنش خطور نم ی حت  کسچید و هماهه بورزا هفت

 را کرده باشد.  ایدننیقصد ورود به ا خبری ب طورنیکودکش ا

مهربان را گرفته    یرزا که از همان روز  لقب ناج  نیریپسرک ش  

 اش شده بود. خاله  ی زدردانهیو عز
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 یهاط نقشه ا وسچهار دست و پ  ی فسقل  ی ناج  نیبه قول بابک؛ ا  

 جاآورده بود...  یحالش را درست و حسابو  دهیپر دیجاو

 ن یبهار

 و...« میدلمه درست کرد جانی با ماه شی»ده روز پ  

گذاشتم و آن   دفترچه  ی رها کردم. خودکار را ل   مهیجمله را ن  

 را بستم.  

هر دو   یحرف  چیهی ب  م یپزان بود که مردو روز بعد از روز دلمه  

هم انگار بسته    یارتباط  ی باز شده   مهیو همان باب ن  آوردظرف را  

 شد.  

 خم کردم.   زیسرم را سمت م حوصلهی ب  

و    شدمی روراست م  میبهتر بود با مر  دیشا  کردمی فکر م  یگاه  

نبود.    ریامکان پذ  نیکه ا  دانستمی . اما مگفتمی م  شیرا برا  انیجر

سراغ   میتقمن اگر جرات گفتنش را داشتم که همان روزها مس

 دنیرفته بودم و حال هم لزم نبود خودم را در به در د  اشییدا

 عارف کنم.  

 ـ حال مگه گفتن به عارف آسونه؟  
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  ن یرامم به طرفآ  ی سرم در جواب زمزمه  دهیدر همان حالت خم  

 تکان خورد.  

گوشه از ذهنم پررنگ شد. لبخند    کیعارف    ی هاسر تکان دادن  

فقط بغض بود و   یی. جمع سکوت و تنهاصلهوحی زدم. کوتاه و ب

 آه... 

بستم و سع  میهاچشم   را در ذهنم تجسم    ی را  نگاهش  کردم 

نگاه  کنار   یکنم.  که  را  سنش  بود.  ساکت  زبانش  مثل  که 

حج  گذاشتمیم  رشیتصو آه  و  بغض  از  شدی م  ترمیآن  کمتر   .

س   گرید  سالکی م  سالشی فقط  ه  شدی تمام  به   عنوان چی اما 

 کنم...    ورتص  یو سرخوش  یاز اوج جوان  ی ااو را نمونه   منستتواینم

از   ی رد  چیبابک بود او که ه  ی تمام و کمال برازنده   ریتصو  نیا  

 بود.  فتاده یاش نبر چهره ی سکوت اجبار ایدرد  ،یسخت

را جمع کردم و   لم یبه ساعت وسا  ی سرم را بلند کردم و با نگاه  

.  میصبح بود  فتیقط ش ال فشنبه بود و طبق روآمدم. پنج   رونیب

آمده بودند، نه    ی و خانم شکور  ی مسعود   ی امروز هم که نه آقا

 ... میمر
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  یمامان به او برا  ی هاهیبابا با مامان و توص  یخداحافظ  ی صدا  

آب را برداشتم و    وانی. لآمدی م  اطیخسته نکردن خودش، از ح

 آمدم.   رونیاز آشپزخانه ب

حالت کوتاه و خوش  ی هاحمام، مواز    بعد  شهیمامان مثل هم  

  یخوشگل  شیبود. با سشوار مو و آرا   دهیرا سشوار کش  جانی ماه

  ی مهست  هیشب  د،یرا بدون آن د   جانی ماه  آمدی م  شیکه کم پ

بدون چتر  شد،ی م ماهی البته  م  ی .  مامان  به  تمام    گفتی جان 

 .زدینر صورتش ی را به سمت بال سشوار کند تا تو شیموها

دستکرم  مشغول     پشت  بو  شیهازدن  آلمان  ی بود.   یعطر 

بومعرکه که  مر  ی اش  بود.    دادی م  میگل  کرده  پر  را  اتاق 

از   افتادیشوهرش م  ادی  ینگاهش کردم، معموًل وقت  یرچشمیز

م  نیا استفاده  پرت    کردی عطر  را  خودم  حواس  هربار  من  و 

را    عطر  نیفکر ربودن ا  کش،یتا در حس و حال رومانت  کردمی م

 کنم.   رونیم بز سرا

و غمش    یحوصلگی ب   توانستمیاش مو آراسته   بای با وجود ظاهر ز  

  ش ی را نداشتم اما چند شب پ  قشیدق  خیرا حس کنم. من که تار
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  جانی بودن سالگرد شوهر ماه   کیبودم مامان به بابا از نزد  دهیشن

 گفته بود. 

او که حس و حالش را   ی آب را به دستش دادم و به جا  وانیل  

 ننه«.  یرش یدلم گفتم: »پ ی ت تونداش

قرص   که  م  شیهاهمزمان  خارج  لفاف  از  همان    کردم،ی را  با 

فضا همزمان    نیخارج کردنش از ا  ی برا  یاز مهست   امیذهن  ریتصو

 شروع به خواندن کردم: میهاشانه با تاب دادن گردن و 

 ... ـزمی عــز زم،یطرف عز کیطرف تو  کی ایـ تمام دن  

رفتم و    ترکی . نزددیپر  شیاز آب به گلو  یو کم  فتادبه خنده ا  

ادامه   زدم،یهمانطور که آرام دستم را به کمرش م خواندنم را 

 دادم: 

 ...ـزمیعــز زم،یطرف عز  کیطرف تو  کیـ تمام خوبا   

 .دهیـ دست بردار ورپر  

دهانم  گرفتم و   ی جلو  وارکروفنیابرو بال انداختم و مشتم را م  

 ر بردم.الترا ب میصدا

 مهرت به دل نشسته حال...  وستهیـ آهسته و پ  
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 ن یـ بهار  

با صدا  ی صدا   ادامه  ی ا مردانه   ییمامان  را همراهم    ی که  شعر 

 همزمان شد.  کرد،ی زمزمه م

 ... سالم ماجان. زمیجونت بسته، عزـ جونم به   

کلمه   از  من  که  آگاه  ی هرچند  با  ب  یدوم  ورود   ی صدایاز 

معرک بوده دهخرمگس  بسته  را  دانم  اما  و    ختهیر  میآبرو  گریم 

 جمع کردنش را هم نداشتم.   ی حوصله

ماه  ی عاد  یلیخ   مثالً خود  ا  جانیانگار  تا  که  لحظه    نیبوده 

مهست را  م   یخودش  صدا  کردهی تصور  تو  شیو  سرش   ی را 

 انداخته، خودم را به آن راه زدم و گفتم: 

 ! دم یزنگ نشن ی ـ من صدا  

  ی ارا با خنده  یلت تذکران نگاهش همان حاچنم مامان که ه  

 فروخورده داشت، آرام گفت: 

 ـ بابات درو باز کرده بود.   

  ش ی. نکردی ل و احوال مخندان داشت با محراب حا  جانی ماه  

 شل بود.  شیمحراب خان هم کم و ب 
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 غر زدم:  رلبیرفتم و ز رونیدنبال مامان از اتاق ب  

م  ی جورنیـ هم   شا  آدی م  نییاپ  زهندای سرشو  لخت   دیتو  ما 

 خب!  می باش

 گفت:   رفتی م ی طور که سراغ کترمامان همان   

 ـ خوبه که بابات رفته بود!    

 . دمیآب از لوله پر کردم و سرکش وانیل کی  

 نبودند. آرام گفتم:  دیبه هال انداختم. در د ینگاه   

 .   رسوکیپ رمی ـ مامان من م   

 ؟ ی ببر رو ماجان  یخواستیـ مگه نم  

... صداش شهی خوب م  شهیروح  ششه یالن شازده پ  گهیـ نه د  

درن ا  اریرو  ندارم  حوصله  من  خدا  رو  بشه.   زونمونی آو  نمیتو 

 با هم.  میبریم گهیبار د هیرو  جانی ماه

 سایسرپا بودم، وا  ادی. من کمرم درد گرفته امروز زخبیلیـ خ  

 برو.  شو، آماده ایرو دم کن براشون بعد ب  ی اول چا
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کمر   درد  همان  چهره   ی از  بودم.  کرده  اخم  بود  گفته    یکه 

ب و  ب   طراوتشی شکسته  را  چ  شتریسنش  نشان    ی زیاز  بود  که 

 کردن هم نداشت...  شی او که حس و حال آرا داد؛ی م

 بابا من که هستم...   ی ... ایکار کن  ادیز دیـ مامان تو هم نبا  

 گفت:   شدم،ی که عنق م  شهیهم مثل  

 ! یش ی ل زمستون منکن شک  ماخ ـ  

ها  با آن  یمشغول خداحافظ  ی اهیرفت و چند ثان  رونیبعد هم ب   

 شد. 

شامل    ی و قندان و ظرف چند تکه  دمیچ  ین یها را در ساستکان   

گذاشتم.    ینیو خرما را هم در س  زینقل و نبات، توت خشک، مو

ماشا خان  ممحراب  را  کدام  هر  و  بود  اشتها  خوش   ی بردیاهلل 

 . کردی را م یکیآن هوس 

در دل همچنان مشغول غر زدنم بودم که وارد آشپزخانه شد.    

ما دوتا را    دیآیبدش نم  جانیکه ماه  زدمیحدس م  شی کم و ب

ر نم  شیبه  و  ببندد  به   نیا   دانمیهم  چطور  ما  تفاوت  همه 

من و امثال من    دانستمی م  دی! مخصوصاً که بع آمدیچشمش نم
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داشته    بازس یتن   عخان با آن سرووض  رابمح  ی برا   ی تیاصالً جذاب

 باشم. 

  ی برآورده نشدن  ی به هرحال مهم نبود جون من به چشم آرزو   

 یآقا  نیبدانم ا  خواستی و دلم م  کردمی آن نگاه م  هی  جانی ماه

 ! کندی خواسته را در دلش مسخره م نیکاه چطور ا ری آب ز

 ؟ ی ـ چطور  

 . داشتی بودن برنم یدست از خودمان   

 نون. ـ مم  

عقب رفتن نداشتم در    ی برا  ییآمد و چون من جا  کینزد  یکم  

را کم ماندم. سرش  باعث شد    ترکینزد   یجا  فقط  نه  که  آورد 

ن   میهاچشم بلکه  هم عقب کش  امتنهم یگرد شود  اخم   دمیرا  و 

 مرموز آرام گفت:  ی او اما با خنده کردم ا

 ـ عارف چطور؟  

لبه    از  شل شد و چون    ین یس  ی چنان شوکه شدم که دستم 

 ع یکه دست محراب سر  فتد یبود ب  کیبود نزد  نکی س  ی لبه   ین یس



 

[200] 
 

از ظرف    زینقل و مو  یدست مرا پر کرد و فقط کم  یخال  ی جا

 . ختیر نیزم ی و رو ینیس ی تو

 شد؟  ی... چن؟یـ بهار  

 را بلند کرد. شیمحراب خندان صدا  

 . ستین ی ـ من بودم ماجان، خبر  

.  دیرسی نم  جهی ل گرفته اما به نتابط شکروز  ا  ی در ذهنم نمودار  

 .  شدندی به هم وصل نم  یخط چیمحراب و عارف با ه

صورتم کامالً اضطرابم را نشان   دانستمی سست شده و م  میپاها  

بادهدی م عاد  دی.  و  م  ی مسلط  اصالً   کردمی برخورد  اما 

 ی خودم را جمع و جور کنم. او همچنان با لبخند  توانستمینم

 .کردی م منگاه  ریگمچ

فرار بود.    ی برا  زمیو خاموش شدنش تنها دستاو  ی کتر  دنیجوش  

رتم. از دستش گذاشته و زل زده بود به صو  کی را کف    ین یس

کتر سمت  و  شدم  رد  م  ی کنارش  بدتر  دانستمی رفتم.    ن یکه 

خودش بکند اما   شیپ  تواندی م ی ام و او هر فکربرخورد را داشته

 . دیرسی به ذهنم نم یحرف چیه
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 بگم؟  یبه کس ستیـ قرار ن  

 گوشم گفت.  کیآرام نزد یلیرا خ نیا  

 و زبانم خود به خود باز شد.  دیسرم به طرفش چرخ  

 د؟ یرو بگ یـ چ  

 قبل گفت:  یتند بود او اما به همان آرام یلحنم کم  

 .ی ری شم مخونه کهنیـ ا  

ب  ینی س   آشپزخانه  از  و  شد  رد  کنارم  از  رفت.    رونیبه دست 

ا ستم  د تا  که  دهانم    نیرا  به  محکم  بودم  کرده  کنترل  لحظه 

 جا نگه داشتم. و همان دم یکوب

م   و    دهیسرم کش  ی رو  ی گون  خبریب  دفعهکی  کردمیاحساس 

 دانستمی ام. نمو نشان رها شده   نام یب  ییو بعد در جا  شده  دهیدزد

واکنش نم  یچه  عارف ربط    دانستمی نشان دهم.  به  را چطور  او 

 دهم.  

که تمام وجودش   دمیدیم  ی مرد  ی بابا و مامان را به جادم،  خو  

 شکسته و مغزش به کما رفته بود... 

 جان.  نیـ بهار  
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 یلرزان آب جوش را در قور   یپراندم. با دست   جانی ماه  ی صدا  

 بعد آن را به سالن بردم. یو کم ختمیر

. نگاهم نکرد.  خوردیوت خشک ممحراب کامالً خونسرد داشت ت  

  ی که با چشمان  جانی گذاشتم و رو به ماه   ینی کنار سا  ر  ی رقو

 گفتم:  کرد،ی صورتم را نگاه م قی دق یو نگاه زیر

برم...     من  م   ییجا  خواستم ی م  یعنی ـ  ...  گهید  رمیبرم... 

 خداحافظ.

 . کردیچنان نگاهم نممکث نکردم. محراب هم  

                          

آمده    رونیب انه  از خ  شیپ   ساعتم ی ربع به شش بود. ن  کیساعت    

. منتظر بودم محراب  رفتندینم  میبودم. پاها  ستادهیو پشت در ا 

 دیچه با دانمینم  دمیدیم کردمیاما فکرش را که م دیایب رونیب

گ میبگو هنوز  م   جی .  و   شومی م   ریغافلگ  یوقت  دانستمی بودم 

 .شودینم دایپ نیزم ی تر از خودم روخنگ

خ   قدم  ابانیسمت  هر  افتادم.  به    لمیم   رفتمی م  جلو  یراه 

معقب  کمتر  آزاردهنده   شدی گرد  سرم  در  فکرش  ماندن  و  تر. 
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و    کردی م  شتریاحتمال شکل گرفتن افکار اشتباه را در سر او ب

 .  رساند یرفتن مغز خودم را به مرز انفجار م 

 دانستی محراب هم اسم عارف را م  یبود که وقت  جانیمشکل ا  

اطالعاتش محدود نبود   یعنیم،  اتهاش رفکه من به خانه  نیهم ا

 . کردی م شتریرا درونم ب دنیو پرس ستادنیبه ا   لیم نیو هم

و دو قدم سمت در خانه برداشتم اما باز منصرف شدم    دمیچرخ  

 و راهم را سمت سر کوچه ادامه دادم.

  یبرا یراه چیو ه شدی م چهیدلپ  هیاضطراب درونم کم کم شب  

د نداشتم.  خودم  کردن  مآرام  بگ  اشقهی  خواستی لم  و   رمیرا 

 را ندارم...   اشیی که توانا  دانستمی اما م  دیبگو  داندی هرچه م  میبگو

 . نیـ بهار  

 دیپر  رونیبود که از دهانم ب   دهیکش   ین یه  شیواکنشم به صدا   

بودند را    ستادهیا  ابانیتر از من کنار خکه جلو   ی و دختر و پسر

  ییده بودند. صدال شقف   نیبه زم  میهم به طرفم برگرداند. پاها

اما تالشش   کردی م  یاز دورن سع  ف یبه شدت ضع کند  آرامم 

ا  دهیفای ب آن  کهنیبود؛  و  ندارند،    یربط   چیه  اهمحراب  هم  به 

 ندارد...   یمحراب به عارف هم ربط کهنیا
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 سوارشو.   ایـ ب  

از   یکه منتظر فرمان بدون آن  می. پاهادانمیرا نم  دشیو نبا  دیبا  

 شاگرد نشسته بودند.  یصندل  ی راه افتاده و روشند مغزم با

همان روز بود و    هیشب  شدی پخش م  نشی که در ماش  ی اترانه  

بود که سرم به طرفش    تفاوتیو ب  ی قدر عاداش همان. آنزمزمه

و زمزمه    راندیماندم. فقط م   مرخشیبه ن   رهیخ  یو مدت  دیچرخ

  ی د. صدام کراحواله  ی نگاهم یخشک شده بود. ن   می. گلوکردی م

 را کمتر کرد و گفت:  نیپخش ماش 

 من بگم؟ ای یگی ـ تو م  

  م یگلو  ی را باز کنم. دستم را رو  میسخت بود بدون بزاق راه گلو  

 رو چرخاندم و گفتم: و سرم را به روبه  دمیکش

 ـ تو.  

 که سرش را تکان داد.  دمیچشم د ی از گوشه   

بب    آدمنیـ  شناخت  تو  معموًل  من  نماشتبها  ...  .  کنمی اه 

تحق عاشق  جمع  قیدرضمن...  و  پس،  کردن  اطالعاتم...  کردن 

 ... حال...  مریجلو نم یخالدست وقتچیه
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چرخآن   طرفش  به  سرم  که  کرد  مکث  چراغ  دیقدر  پشت   .

 . سرش را به طرفم چرخاند و لبخند زد.  ستادیا

 ... یـ هروقت اصل ماجرا رو برام گفت   

 داد: مهادا وارپچچشمک زد و پچ  

 ! گمی ـ منم برات م  

 امدهیجمع کردم تا اخم رنگ پر  یکییکیصورتم را    ی هاچه یماه  

 . دیایبه چشمش ب

 ؟ ییـ چه ماجرا  

 باز هم لبخند زد. چراغ سبز شده بود. راه افتاد و گفت:   

 .نیبهار ی ـ حق دار   

ت  رسد  چ،ی... هگریرا آرام و کامالً دوستانه گفته بود و بعد د  نیا  

 . رسوکیبه پ  دنیتا رس

مس   م  ریتمام  حقچ"  د؛یبگو  خواستی زبانم    اده یپ"،  "؟یه 

من که بهت نگفته  "،    "؟یشناسی م  ویجز عارف ک"،    ".شمی م

اما    "؟یزن  ی تو از کدوم ماجرا حرف م"،    "رسوکیپ  رمی بودم م
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سنگ  پ  ترن یزبانم  ذهنم  در  نگفته  کالم  و  بود  مغزم   وتابچیاز 

 .  خوردی م

 گفت: دیفش چرخه به طرکرم س  

 .جانیا ی ایـ ماجان گفت قرار بود ب  

اما حرفگفتم ی م  ی زیچ  دیبا   او هم عجله  ی .    یبرا   ی انداشتم. 

ذهن   انیپا نداشت.  من  مکث  به  خوب دادن  باز    یخوان  که  بود 

 گفت: 

. اما  ینگ  ی زیچ  یتونی م  ی. حتی فرصت دار   ی ـ تا هروقت بخوا  

 . ستم ین  م یبش سهعواقخب... بعد از اون من، تو 

اترسناک  زیچچیه   "عواقب"   از    یانبود. کلمه  ی حرفپنج  نیتر 

 شده بودم.   رشیها درگکه سال 

نکردم اما دستش    هی. گردیکش ریت  میهمراه با گلو  امی نیب   نوک  

ب از  صندل  نیرا  جعبه  یدو  و  کرد  کاغذ  ی رد  را   ی دستمال 

 گرفت. میروبهرو

بخور  توانستمی نم   نتکان  ن  خواستمیمم.  اما ضعف  دهم.  شان 

 .کردی م  فمیخود به خود ضع دانستمی که م یقت یحق
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  یجور  ،ی عقب انداخت و کامالً جد  یصندل  ی را دوباره رو  جعبه  

 بودم، گفت:  دهیاش را در او ندکه تا به حال نمونه

 قصه من باشم.  ی آدم بده  ستی... قرار ننیـ از من نترس بهار  

                          

شدن خودم را هم    ادهی نبود. پ  ادمیو چطورش    ید. کِ ه بورفت  

 نبود.   ادمی

و بعد از سر   دهیخر  یمعدنآب  ی بطر  کی  رسوکیپ  ی از کافه  

آمده بودم. حال ساعت هفت و ربع بود و    رونیاش بهمه  دنیکش

 ی من باز  ی جا  ی گرید  نیگذشته را انگار بهار  م یساعت و ن  کی

 ی له با صدام. جز چند جمداشتاز آن ن  ی تصور  چیکرده بود که ه 

 محراب. 

 کوچه راه افتادم.   ی قدم زنان سمت انتها  

 مضطرب شده بودم؟ همهنیچرا ا  

 .کردمی م دایوابش را پج دیبود که با یسوال نیاول نیا  

  اش،یاسم عارف از زبان محراب بود و دوم  دنیجواب، شن  نیاول  

 ام.  اش رفتهبه خانه  دانست ی م کهنیا
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اش را هم داشت.  که آدرس خانه  شناخت ی عارف را م  ینعی  نیا  

تعق   توانستمی م به خانه   بمیفکر کنم  و متوجه ورودم  اش  کرده 

بعد اما سوال  با  نیا  ی شده  تعق   دیبود که چرا    کرد؟ ی م   بیمرا 

داشت، اسم عارف را از   لیهم دل  بشیتعق  ی که برا  میریاصالً گ

م م  دانست؟ی کجا  کجا  است؟   یخانه   جاآن  دانستی از  عارف 

مدت متوجه نشده    نیکه من در ا  ی زیوصل بودنش به عارف؛ چ

 اضطراب آورتر از همه بود...   نیبودم، ا

را براساس    رمیکه مس   دانستمی. در ذهنم م دمی چیبه راست پ   

در ذهنم مانده    عارف  ی به خانه   م یبا مر  یکه از همراه  ی انقشه 

متوقف کردنم نبود.    ی برا  گاران  ی مانع  چیاما ه  کردمی بود، دنبال م

   که هنوز داشتم.  یاضطراب یحت

  دم یچیرا به راست و چپ پ  هایها را دوره کردم و فرع قدر فکرآن  

 .  دم یعارف رس ی که مقابل خانه 

 و رو ماندم.   رنگی به آن در پوسته پوسته شده و ب رهیخ  

اش مربوط محراب نداشت. همه  یهابه حرف   یاضطراب من ربط  

که جز من و آن    ییزهای. چ دانستمی بود که خودم م  ییهاز یچ  به
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خبر ندارد    کردمیفکر م  یعنیها خبر نداشت.  از آن  یدو مرد، کس

 و محراب...

 ستادهی... عارف درست پشت سرم ادمینگاه از در گرفتم و چرخ  

 بود.

جا   دنشیاز د   نیهم  ی بود. برا  ل یامروزم تکم  ی ریغافلگ  ی ره یج  

.  امدین   شیقلبم هم پ  ی هاتپش  تمیدر ر  ی رییتغ  ینخوردم. حت

باز هم نم با  دانستمی فقط  بگو  ای  میبگو  دیچه    ل ی. دلمیاز کجا 

برا  نجایا ن   هی توج  شیبودنم را چطور    ه یبه توج  ی از یکنم. اصالً 

 بود؟

برا  ییهان ینگاهش ساکت بود. نه اخم داشت نه چ   من   ی که 

ه گذشته  روزِ  ده  بود.  نشان  چی لبخندش  و  در    یحت  او  از  ی رد 

د  میمر  ی کار  ی هاصحبت  بودم  کرده  حس  نبود.   گریهم 

بب  خواهدینم مرندیمرا  مثل  لبد  م  می.  برهم    کردی فکر  من 

 هستم... بودم؟    تشیامن ی زننده 

بودنم  جانیا یبرا یلیدل چیه گذاشتم، یاو م ی خودم را که جا   

من    نسبت به  یاگر حس خوب  دادم یو به او حق م  کردمی نم  دایپ

   نداشته باشد.



 

[210] 
 

ترج  گفتمی م  ی زیچ  دیبا   م  حیو  هرچه  از    ی رد  م،یگویدادم 

 دروغ نداشته باشد. 

فاصله   از چهار قدم  به   یلیرا پر کردم. تما  نمانیب  ی سه قدم 

 لبخند زدن نداشتم. گفتم: 

 هینفر آشنا...    هی...  رسوکیـ سالم. حالتون خوبه؟ اومده بودم پ  

ک  ی زیچ گفت  شوکه بهم  دکرد   مه  بعد  راه    ی طور  نیهم  گهی. 

 بست شما...  به بن  دمیرس دمیافتادم، د

اش سکوتشان را نشکستند. از کنارش چهره ی از اجزا کی چیه  

 که رد شدم آرام گفتم: 

 . خداحافظ.ریـ روزتون بخ  

برگشتنم    ی ها، نحوهفکر  ی جهی نتی و ب  نشخوار دوباره  ی به جا  

  ی تلفن  یهتر بود خودم را به تاکسم. ببه خانه را در ذهنم مرور کرد

تماس  رساندمی م  رسوکیپ  کینزد از شروع شدن  قبل  به و  ها 

برم  روگشتمی خانه  را  آدرس  روزش  روز  اما  بود  هم  اسنپ    ی. 

پ د   کردمینم  داینقشه  که  پی حال  تمرکز  هم    دایگر  را  کردنش 

 نداشتم... 
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دس   گرفتن  گوش  یتقرار  قدم   ی روروبه  ی با  ا ر  میهاصورتم 

را دوباره   میهاقدمم شده بود. قدم متوقف کرد. او اما هم  ی اظهلح

 را از دستش گرفتم. نوشته بود: یحرکت دادم و گوش

 بوده؟«  ی »خبر بد  

 ام، آرام گفتم: را برگرداندم و همزمان با بال رفتن شانه  یگوش  

 . دونمیـ نم  

 م گرفت.  را از دست یگوش  

را درآوردم و وارد اسنپ   امی گوش  بهتر بود وقت را تلف نکنم.  

کند،    داینقشه پ  ی که از او بخواهم آدرسم را روشدم. قبل از آن

 را مقابلم گرفت. نوشته بود:   اشی دوباره گوش

 .« آدی »سکوت به شما نم  

 . شتونیکردم پ یـ از بس وراج  

تکان داد.   نینگاهم کرد و بعد سرش را کوتاه به طرف  هیچند ثان  

ب  ی از مردها او...    ی اما گره کوچک موها  آمدی وشم نملند خمو 

 خوب بود.
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گوش   با  که  را  کش  یدستش  طرفش   امی گوش   د،یعقب  به  را 

 گرفتم و گفتم: 

م   رو  شهی ـ  منو  آدرس  پ  ی لطفاً  عف دیکن  داینقشه   آبادفی. 

 شش.  ی کوچه

 را از دستم گرفت. آرام اضافه کردم:  یگوش  

 . شمی م ش گمنقشه همه ی چرا رو دونمیـ نم  

و او آدرسم   می زدی گام با هم قدم مچنان هم حواسم بود که هم  

 .کردینم دایرا پ

 را به به دستم داد. نوشته بود:  اشی باز گوش  

 د؟« ی»کالس نرفت  

را پس دهم آرام   اشی که گوشسرم را تکان دادم و بدون آن  

 گفتم: 

 منو.  دینبند ترم جمعـ من از شما کوچک  

 شیهاچشم  ی گوشه   ی هانیگرداندم چه به طرفش  را کسرم    

من دست او.    یدست من بود و گوش  اشی شده بودند. گوش  دایپ

 . گفتم: پرسدی از نگاهش حس کردم که سن مرا م
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  د یمن با  دیبندی شما منو جمع م   یسالمه... وقت  وپنجست یـ ب  

 حرف زدن. شهی سخت م گهیدوبله شما رو جمع ببندم د

 شدند.   ر تقیعم هان یچ  

نوشت و مقابلم    ی زی. چ ردیرا بگ  اشی دستش را دراز کرد تا گوش  

 گرفت. نوشته بود:

 .«ستی موهام ن  ی دی»سن منم قدر سف  

 سرم را تکان دادم و گفتم:  د،یدستش را که عقب کش   

...  آدی خوبه و بهتون م  یلیخ  یعنی...  دیمش کرد  ی ـ انگار خدادا  

 براش. دنیپول م  یمردم کل

 سرش را خم کرد. لبخند زدم.   یداد و کم یرا تکان شیرواب  

 دوباره نوشت:   

 .«میجمع نبند گرویهمد  میتونی »پس م  

 .  مین یبینم گرویـ ما که همد  

 شدند. اضافه کردم. زیر یکم شیهاچشم  
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از   دیهمو باز دوباره با  مینی بب  یدوباره اتفاق  گهیـ مثالً ده روز د   

 جمع نبنده.    تونهی نباشه، نم یا خودموندم تو آ م یاول آشنا بش

را مقابلم گرفت.    اشی شد و گوش   انینما  یخط لبخندش کم  

 نوشته بود: 

 حالتون بهتر شد.« کنمی »فکر م  

 .کردمی فکر را م نیخودم هم هم  

که در دستش    امی به گوش  یسرم را تکان دادم و بعد از نگاه   

اسنپ کنم، نگاهم را به  فتن  که اشاره به گرمانده بود، بدون آن

 راه دادم.  

را به دستم داد. نوشته    اشی بعد گوش  قهیدق  کیدر حد    ی زیچ  

 بود.

 .«  ی گفت کنجکاو بود می»مر  

روراست بود! همانطور    ی ادیز  گریهم د  میدلم فکر کردم مر  ی تو  

 دادم و گفتم:   رونینفسم را ب دادمی را پس م ی که گوش

و   خواستمی.. ندارم... من واقعاً نمشتم.ندا  ی ـ آره اما... قصد بد  

 رو به هم بزنم... من خب... فقط...  تتونیامن خوامینم
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  زد؟یرا به هم نم تشی امن قت یگفتن حق   

 ربطیکلمات ب  ی زن زبانم روقدر پررنگ شد که سوفکر آن  نیا  

 کرد.  ریگ یمعنی و ب

 مقابل صورتم قرار گرفت.   اشی گوش  

 کن.«  فعالرو   نستاگرامتی»ا  

ها دور شدند و نتوانستم لبخندم را کنترل کنم. دستش را فکر  

 و نگاهش را که به راه داد، گفتم:  دیکه عقب کش

! دیو جواب ند  دیبخون  اینخونده نمونه.  هامام یکه پ  یـ به شرط  

 بدتره.  یکی نیا

روبه   به  همچنان  د نگاهش  و  بود  اطراف   ی هانی چ  دنیرو 

 چشمش خوب.  

 داد که با اشاره به حرکتش خندان گفتم:   ینرا تکاسرش   

 "نم؟ی حال تا بب" یعنی نیـ ا  

 و نوشت:  دیاو هم خند  

 .«کنم یم  یسع یعنی»  
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 حانهیر

شده بود که با گذر از آن،    یپرتاب   ی سالگرد جالل، مثل سکو  

ر  ی ایدن هم  ساله  ز یانگروح  ی ختهیبه  دو  مهربان  دوباره و  اش 

 . بود  شده کونیفکن 

خودش شروع شده بود. از پدرش،    ی خانواده  ی ها از سوزمزمه   

فقط به ظاهر    یکم  توانستی مادرش که لاقل م  یو حت  رجی از ا

خو گرفته    طیاو را درک کند. اما او هم به آن مح  ی حواس زنانه

 . میتصم نیبه ا  یدستورات پدر بود و البته راض ی بود که مجر

جبهه  چکس یه   حت  زی گانروح  ی در  نه  که    یدونیفر  ی نبود 

 بود.  اهپوشیاز جوانمرگ شدن پسرش سهمچنان 

رضا  دانستی م  ز یانگروح   نقشه  دونیفر  ت یکه  و    ی هااز  پدر 

خودش گذاشته   ی . اسمش را در دل براخوردیبرادرانش آب م

 هم نداشت.   یفیتعر  نیبود توطئه، چون جز ا

  ی بود. کس  ی پدر  کیداز اقوام نز  یکیپسر    د،ییمورد تا  ی نهیگز  

انتخاب   ییهانهیگز  انیپدرش از م  ی اچرتکه  نی که کامالً با قوان

 دوخته بودند.  ز یانگروح یشده بود که چشم طمع به مال و جوان
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در    ی کردن مرد   نیگزیبه جا  یبه تصور هم راض  یحت  زیانگروح  

 جالل نبود.  گاهیجا

 ل.ن جالاول از دست داد ی حال و روزش شده بود حال روزها  

بود که تمام وقتش را کنار سنگ مزارش  بسته  لی به او دخانگار     

خودش   شیاو و مهربان را هم پ  ا ی. قسمش داده بود که  گذراندی م

بگذارد و...    شیرو  شی کابوس پ  نیاز ا  ییرها  ی برا   یراه  ایببرد  

 گذاشته بود.  

ابد   یهمان روز   آرامگاه    دایپ  نیمع  ی جالل سروکله  ی که در 

 بود. شده  

نامزد    شی ... او که چند سال پرجیغار ا  اری  برادرِ بزرگِ  ن؛ یمع  

و    ایاز دست داده و بعد از آن تارک دن  یرا در تصادف  اشی عقد

از عشق جالل    یها هم دست کمشده بود. عشق آن  نینشگوشه 

 نداشت.  زیانگو روح

  ت یبه ابد  مهیاز هر جفت، سراس   یمینبود که ن  ارشان یو بخت     

 تنها گذاشته بود.  ایدن نی را ابتر در ا  گرید ی مه ین ته وشتاف 
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در  نیمع  ی خانواده   هر  زندگ  ی به  به  را  او  تا  بودند   ی زده 

که    یسیبرگردانند. از صحبت و داد و دعوا گرفته تا اوراد دعانو

 . انداختی و دور م کردی م دای پ لشیاز گوشه و کنار وسا نیمع

ا   از  طرف  دو  ستوه  نیهر  به  سرسخآمد   وضع  اما  بودند    ی ت ه 

به ازدواج   یبود که سرانجام او کوتاه آمده و راض  شتریب  ی خانواده

 شده بود.  

  ی که عزلتش را به هم نزند و چه کس  یمنتها ازدواج با شخص  

 ...زیانگبهتر از روح 

 بود.  ده یحالش را از برادرش شنکه شرح ی اوه یب  

  م یرماها رو تقسکم خباب  ره،یگیونه ممامان؟ بچه داره به  میـ بر  

 کرده.

مهربان پاره شده بود. رزا به محض    ی افکار همدم با صدا  ی رشته   

خواسته بود او را به مزار پدر   مارستان،یمرخص شدن پسرش از ب

ب ا  اوردیو مادرش  به قول خودش؛  پدربزرگ و مادربزرگ    نیتا 

 .  نندیشان را بب نوه  نیخفته خاک اول
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زد بلند    نیه سنگ معاش را بسبابه  نگشتبار آخر ا  ی همدم برا  

ز دست  مهربان  لحن  ی بازو  ریشد.  با  و  انداخت  که    ی همدم 

 نبود، گفت:   دهیهمدم پوش ی برا دشیترد

 .آدی هم م اوشیـ مامان س   

  اشرهیمهربان نگاه همدم را خ  ی انداخته  ریآرام و سر ز  ی صدا  

 فت: را پس زد و گ اشی کرد. نگران

 . میری افتتاح مدرسه م ی برا میا که دارر؟ مماد آدی ـ کجا م  

 مهربان سرش را بلند کرد و گفت:   

 رو بزنه باهاتون.  یینها ی هاکه... حرف آدی مدرسه... م  آدی ـ م  

نگاه ملتمس مهربان دهان همدم را دوخت. او که بعد از به هم    

 دیجاو   ی خانوداه  ی هاو پسغام  غامیاز پ  ی زیچ  ی خوردن خواستگار

 خوشش رها کرده بود.  الیدخترک را در خ ن نگفته وهربابه م

 ن یبهار

شده و هر لحظه   یساعت   یبه بمب  لیها که مغزم تبدسال   نیا  

م را  انفجارش  راز   دم، یکشی انتظار  به  فکر آدم  ی هامدام  ها 

اکردمی م آدم  کهنی.  رازها  ی هر   نیا  ریز  توانستی م  شیبا 
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هآدم  ی پوسته  چه  و    ی ول یوار  آدم   یف یکثوحشتناک  ها باشد. 

.  ماند ی م  یمخف  دیکه با  ییو پستوها  بایز  ییمثل خانه بودند. با نما

  ل یو پشت وسا  دیرسی که مهمان ناخوانده سر م  ییهامثل وقت 

ز و  پرده  م  ریبزرگ،  پر  با  ییزها یراز خرده  شدیفرش  از   دیکه 

و فکرش    دیدی م  ای. مهمان، خانه را مهماندیدور م  هابهیغر  چشم

همر مبل  ریز  کردی نم  ا  رو  ی همان  خبر    ی که  چه  نشسته  آن 

خودش هم پر از    ی خانه    لیوسا  ریپشت و ز  کهنیا  مگراست...  

 پنهان شده بود.   ی ها زیرخرده

به   یرا کم  یبمب ساعت   نیگرفتم با نوشتن ا  میکه تصم   ی روز   

 ی برا   ی گریعامل د  ییکنم و ترس از رسوا  کیشدن نزد  یخنث

ا  دنیکشناخن  فکرعصاببه  شد،  ا  کردمی م  م    یتکانخانه   نیبا 

  نیآرامش قرار خواهم گرفت اما انگار زم  ریبالخره در مس یذهن

 ی به ورود یحت گذراندو زمان دست به دست هم داده بودند تا ن

 برسم.   ریمس نیا

  ی های ریبود که با حل کردن درگ  نیدر اجتماع ا  یزندگ   ی بد  

 . یرفتیها ممز آددرا ی سراغ پاها دیتازه با ،ی فرد
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نقش بسته در ذهنم بود که    ی ها مهره   دمانیچ  ی محراب کجا  

  کردمی ! مدام فکر مکردم؟ینم  دایها با او پاز آن  ی خط و ربط  چیه

ام.  را از قلم انداخته  زیام. چه چرا اشتباه کرده   دمانیچ  نیا  ی کجا

ب  از محرا   ی رد  چیه   صداها را بارها و بارها مرور کرده اما باز هم

 نکرده بودم.   دایپ

از دو روز فکر م   بعد  از   دیشا  کردمیحال  واقعاً تمام اضطرابم 

کرده بودم    یذهنم مخف  ی هابود که در پستو  ییها زیرهمان خرده

کس را به   و همه  زیچ  همه  ی ااشاره  نیبا کوچکتر  شدی و باعث م

 ربط دهم.  رهیآن دا 

را به خواب  دم  خو   ،جانی زمان حضور محراب در کنار ماه  روزید  

  یرفتن نشوم. امروز اما برا  نییهم مجبور به پا  یزده بودم تا اتفاق

که فقط    یشب متوال  نیسوم  ی شبانه برا  یخوابیاز ب  ی شگریپ

م به رختخواب  را  درباره  دوختمیخودم  و تشک  لحاف  ام  مبادا 

 کنم. صحبت  وبا ا خواستمی فکر بد کنند، م

مسئلهآن   را  یاساس  ی قدر  دابطه  در  عارف  نه  با  که  شتم 

در رابطه با    اساسمی ب  اتیبه حدس  خواستمی و نه م  توانستمی م

 دهم.  دانیمحراب م
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را از همان شب،   نستاگراممیرا از کنار بالش برداشتم. ا  ی گوش  

 داده بودم.   امیپ شیبه خانه فعال کرده و برا دنیبعد از رس

مان  مه کوتاهمکالبار    نیدهم  ی شدم و برا  مانی هارکتیوارد دا  

 را خواندم.

بگم باز با شما حرف زدم، شما   می»من که جرات ندارم به مر  

 ؟« یگی م

 بود تا جواب دهد.  دهیطول کش قهیده دق  

 .«دونهی حال هم م نی»هم  

با   کشینزد  ی جمله به رابطه  نی درست مثل هربار با خواندن ا  

 فکر کردم. میمر

 شده بود که او نوشته بود:  ادیهمان موقع هم مکث من ز دیشا  

 رو دنبال کنم.« جتیپ تونمی که نم  خوامی »عذر م  

 بدون مکث نوشته بودم:   

 .« دی»نه نه راحت باش  

امن    مسائل  همان  به  فکر  با  ارسال    یصوت  یام یپ  بارنیا  یت یو 

 دهد.  صیرا از صدا هم تشخ تمیکرده بودم تا جد
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 شما رو؟«کنم  منم آنفالو  دیخوا ی »اگه خطرناکه م  

چشمش به ذهنم    ی گوشه   ی هان ی چ  بالفاصله  دی جوابش که رس   

 افتادم. رونی ب  یرکشیتآمد و از آن قالب هفت 

 حد...« نی»نه تا ا  

 .  م ینداشت  یامیپ گریگفته بود و د ی ریبعد هم شب بخ   

 رفتم.   رونیام انداختم و از اتاق بمانتو  بی را در ج یگوش  

ها را اهه مامان رفته بودند. چراغمشش  چکاپ  ی مامان و بابا برا  

از    دیرسی م  اطیبه ح  وانیکه از ا  ییهاپله  ی خاموش کردم. به جا

صدا  نییپا  ی داخل  ی پلهراه سود  آمدی م  شیرفتم.  از   .

 جان ی ماه  ی برا   ی مسکون  یوساز مجتعدر ساخت   ی گزارهیسرما

 .  گفتی م

لبخند    د ودا  شیبه ابرو  ی من حرفش را قطع کرد. تاب  دنیبا د  

 . د یپرسیحال عارف را م کالم،ی بود انگار ب ی زد. لبخندش موذ

لبخند و تاب دادن  دادم، بدون    یاجواب سالمش را تک کلمه  

 پک و پوزم!
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که    خواستمی م   بود  زده  لف  اگر  ندهم.  نشان  مقابلش ضعف 

  گر یداشت، د  ایبه آن قضا  ی ربطکارساز بود و اگر هم واقعاً  تمیجد

ترج  ی برا  ی زیچ و  نداشتم  دادن  دست  حداقل    دادمیم   حیاز 

 .  فتمی ن یمردگمقابلش به موش

خوش   ماهجواب  صم  جانی وبش  و  گرم  هم  یمیرا    شه یمثل 

 گذاشتم.   ی دستش یساعت چهارش را آماده در پ   ی هادادم و قرص

پشت    که  محراب  تو  سمت  نُقل  م  ی هم   انداختی دهانش 

 و گفتم:  دمیچرخ

روز     اون  تحق  د یدیپرس  یلواس  هیـ  من،  امروز    قیاز  کردم! 

 دفتر باشم.  گه یتا ربع ساعت د دیجوابتون رو بدم اما با تونمی م

برا    محراب  نگاه  از   بیعج  میحس  تصورم  بود  محال  و  بود 

بود.    نیو تحس  دییکه انگار پر از تا  ینگاهش را باور کنم. نگاه 

آن ربط بدون  کنم  دا  یکه حس  انداختنم  دام  در  باشد.  شته  به 

که نسبت به    یتی که محال بود به ذات مزخرف او و موقع  ی زیچ

 . دیایب میهم قرار گرفته بود

ماه   بود که  نشده  بلند  هنوز  با رضا  یمحراب  واضح    یتیجان 

 گفت: 
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 روسون سرکارش.   ـ پاشو محراب جان دخترمو ب  

ب  یخداحافظ   محراب  از  زودتر  و  صدا  رونیکردم   ی آمدم. 

  ییزهایدر گوشم بود و حواسم به چ   جانی هماا  ب  اشیخداحافظ

  زدم یبود که هرچه زور م  نی. مشکل اما امیبگو  خواستمی که م

ا  ی امکالمه از  قبل  که  ترت  نیرا  ذهنم  پ   ب یدر  بودم،   دا یداده 

 .  کردمینم

ام گشت که بالخره  به دنبال گمشده   اطیقدر چشمم کف حآن  

 ام.آمده  نییبدون کفش پا دمیفهم

راه  عیرس    ا  اطیح  ی پلهاز  برگشتم.    وانی به  کفش  با  و  رفتم 

باز بود. در را بستم و سوار    مهی ن  اطیرفته و در ح  رونیمحراب ب

 واضح گفت:  ی که راه افتاد با غرور نیشدم. هم  نشی ماش

 ! میَ شناس خوبـ گفتم که آدم  

را ببرند!    اتی شناسشور آدممرده  میبگو  خواستی چقدر دلم م  

که در هر صورت من    کهنیگرفتم. با فکر به ا  ینفس  شیبه جا

با    یبرا  ی زیچ نداشتم،  محراب  با  مواجهه  در  دادن  دست  از 

که در خود سراغ داشتم کلمات را در ذهنم    یحالت  نیخونسردتر 

 و گفتم:  دمیکنار هم چ 
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 محراب خان... یدونی ـ م  

نگاهم   ی اراندن لحظه نیداد و در ح یبه نگاهش حالت مشتاق  

 و گفت: کرد 

اما حرف د   انگار به جا  ی اگهیـ نگاهت   گهی م  "خان"  ی داره! 

 . "ی هو"

رو  ی طعنه    به  را  ن  ی شوخش  ادامه  اوردمیخود  را   ی و  حرفم 

 گرفتم.   

من    ایعارف چطوره    نکهیا  دمیکه درموردش فکر کردم د  کمیـ    

 نداره.  یشم رفتم، اصالً به شما ربط خونه

 ده بود.  وابم خوشش آماز ج. انگار د یخند الیخی ب  

 ـ جداً!  

م   برا  ی هاچهیماه   لِ یبا  و اخم  ی صورتم  کردم  مقابله  کردن 

 گفتم:  گذاشتمیدر م ی رهی دستگ ی همزمان که دستم را رو

 ی ه یبگم... بق  خواستمی رو م  نی چون هم  دیـ بله... و لطفاً نگه دار  

 برم!  تونمیراهم رو خودم م 

 . نیبهار آدیـ ازت خوشم م  
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جد  ی جد   و  چ  ی شده  کلمات  اگر  بود.  در   دهی گفته  شده 

مجمله کنار  را  نه    گذاشتم، ی اش  بود  زننده  نه  لحنش 

  ش یو من ب  گذاشتیم  یآدم را سر دوراه  شتری . ب یداشتندوست

ا  دست  نیاز  ترج  رانه یگش یپجمالت  و  نداشتم  چنته   حیدر 

 شوم.   ادهیواقعاً پ دادمی م

 . گفتماش با اشاره به جمله  

 . شمی م ادهی! پدیـ لطف دار  

رفت و آمد با خبر    نیهم از ا  گرانیکه مثالً... د  ستیـ مهم ن  

 بشن! 

بود   یکرده بود. انگار در نظرش شخص خاص  دیتاک  گرانید  ی رو  

 . کردی اما عمداً مجهولش م

 را کنترل کنم. گفتم:  میهااخم توانستمینم گرید  

   نه!   مه...ـ اگه منظورت خانواده  

م   دروغ  امگفتم ی مثل سگ  فقط  ا  دواری.  تا  آدم    نیبودم  حد 

 کند.  ین ینباشد که بخواهد خبرچ یکثافت 
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تکان داد. با همان    یرو سرش را به نفبه روبه  رهیطور خهمان  

 دچارش شده بود، گفت:  ش یپ یکه از کم یتیجد

 ! هیمنظورم ک یدونی ـ م  

جا  دادم ی م  حیترج   به  کار    دنیکوبم  حکم  طورنیا  ی قلبم  از 

 . فتدیب

فرمان نگه داشت    ی نگه داشت. دست چپش را رو   ابانیکنار خ  

کم چرخ  یو  طرفم  چدیبه  خواست  او   دیبگو  ی زی.  از  قبل  اما 

 ترکشم را هم رها کردم. ریت نیآخر

  ییبه خاطر آشنا  نمیبی نم  یلزوم  چی! و هستیبرام مهم نـ واقعاً    

شما هم    جواب پس بدم... شما  بخوام به   ، یرفت و آمدم با کس  ای

 ! د یدراز کن متونیبهتره پاتون رو قد گل

  ت یاما در قفل بود. نگاهش کردم. از آن جد  دمیرا کش  رهیدستگ   

 برگشته بود.  شیهاافتاده و باز لبخند به لب  رونیب

آرام   د،یچیباز شدن قفل درها در گوشم پ  ی همزمان که صدا  

 گفت: 

 .آدی ـ گفتم که ازت خوشم م  
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. او هم دمیپر  رونیکنم در را باز کردم و ب  لشیتا تحل  اندمنم  

 راه افتاد و رفت.   یبدون معطل

چسب   قلبم  به  دستم  رفتنش  صورتم    دیبا  دردو  که   ی از 

 جمع شد.  ستیمربوط به چ دانستمینم

                          

خ   از  روشنش    یگوش  اهیس  ی به صفحه   یرگیدست  برداشتم. 

 احمقانه نوشتم:  یکردم و کم

 ؟«یشناس یبه اسم محراب م یسما ک»ش  

 که نوشته بودم ماندم.   ی ابه جمله رهیخ طورن یهم  

آن سکوت انگار   ی جدا  تشیبرخورد با عارف سخت بود. شخص  

ناپذ وقت  رینفوذ  مخصوصاً  خصوص  ی پا  ی بود.  وسط   ی مسائل 

 ی در حد آشپز  ساده  ی کنجکاو  کیمسئله،    نیاگر ا  ی. حتآمدی م

 ییاحتمال آشنا  درصدکیسوال و    نیا  دنیپرسکردن بود. پس  

 آن دو با هم، فراتر از احمقانه بود. 
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مرکلمه  یکی  یکی   کردم.  پاک  را  ب  میها  اتاقش  آمد.    رونیاز 

عارف نگفته    دنید  ی درباره  ی ز یچ  کدامچیرفتن بود. ه  ی آماده

 و دوستانه بود.  ی عاد  شهی. رفتارش مثل هممیبود

که به طرفم   ی گرفتن کاغذ   ی برا  ستم. ددستایا   زمیم  ی روبهرو  

  مقدمه ی ب  یلیگرفته بود دراز شد اما قبل از گرفتنش، بابک... خ

 وارد دفتر شد.  

ام کامالً  جا خوردم و مطمئن بودم که اثرش در چهره  دنشیاز د  

دوستانه    یعارف حالت  ی است. او اما مثل آن روز در خانه  یدنید

 داشت.    الیخی ب یو کم

ازنگاه    به مر  م  انداخته و    زیم   ی شد. کاغذ را رو  دهیکش  میاو 

 سالم گفت:   ی به جا ی جد یلیخ

 ؟ ی کرد دایرو از کجا پ  جانیـ آدرس ا  

م   راست  سمت  بابک  ا  زیحال  عرضش  در  و  بود.    ستادهیمن 

 به من داد و در جوابش گفت:  مینگاهش را از مر

 ـ فکر کن سخت بوده باشه!   
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به   ی اصرار  گری ن روز د د. برخالف آن دامن تکا  ی سرش را برا  

بچه مثل  و  دادم  را  سالمش  جواب  نکرد.  دادن  که   ی ادست 

به   دیبا  یچه غلط  بهیغر  ک یدر حضور    داندینم بکند و دست 

 زل زدم.  میبه مر شود،یدامن مادرش م

 گفت:   میمر  

 .شیـ خب حال فرما  

جواب    ی جابه    میمر  فیشد و با اشاره به ک  نهیبابک دست به س  

 گفت: 

 انگار.  یرفت ی م یـ داشت  

  ی لیشان ناقص ماند و بابک خمکالمه  ی مسعود  ی با آمدن آقا  

 وبش با او شد.  مشغول خوش یمیصم

هم بود؛   ی ادیز  ،ی امروزم نه فقط کاف  ی برا  ییمحراب به تنها   

 شود.    ریبابک ختم به خ لیدلی بودم حضور ب دواریام

پ   ی صدا   سمت  را  حواسم  مر  یامیزنگ  از  بود    دهیرس  میکه 

خودبه  جدکشاند.  با  اما  او  کردم.  نگاهش  به    رهیخ  تیخود 

 را باز کردم. نوشته بود:  امشیبود. پ اشی گوش
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 .«میری »جمع کن با هم م  

. فعالً آوردمیو تارشان سر در م   رهیت  ی سر فرصت از رابطه  دیبا  

ا  نیهم مادرانه  راض  می تنها  جانیکه  بود،  .  بودم  ینگذاشته 

  خواستم یاگر م  یحت  شدی به بابک باعث م  میواضح مر  تیسحسا

 کنم.   دایبه او پ یهم نتوانم حس خوب

بود. بدون جلب توجه مشغول خاموش کردن    می ونساعت، هفت   

که    ی نیبهار  ی غرغرها  ی از صدا  شدم. گوشم پر شده بود   وتریکامپ 

 . پُر بود شد،یکه تمام نم ی دلش از بابک و محراب و دردسر 

شلوار کتانش کرد و با    ب یدر ج  بابک سمت ما برگشت. دست   

 گفت:  زدند،ی که به هم م ییهافارغ از طعنه ی عاد یلحن

بچه   هفته  آخر  بـ  و  نکن  نوز  و  ناز  دارن،  دوره  خوش ایها   ...

 .  گذرهی م

مر   جواب  از  دندان  ی زیچ  میانتظارم  که  در    ی هابود  را  بابک 

که گفته بود   ی آن ناز و نوز  خاطردهانش خرد کند. مخصوصا به  

ا به  اصالً  نم  نیو  مرآمدیدختر  اما  مکالمات   تری عاد  می.  از 

 شان گفت: قبل 

 .  آمی نباشه م ـ دارم خبرش رو. باغ   



 

[233] 
 

 داد و گفت:  یبابک سرش را تکان  

 !برمی رو هم م ... عارف ای ـ باغ هم بود ب   

 وردن اسم عارف به من نگاه کرد.  آ نیح  

 جا کرد و گفت: دوشش جابه ی را رو شفی ک میمر  

 باهات!   ادیتا ب نیـ بش  

 بعد هم رو به من گفت:   

 م؟یبر ی اـ آماده  

ک   دادم.  تکان  را  گوش  فیسرم  مر  امی و  برداشتم.   ی آقا  میرا 

من درها را  ی را به او داد تا به جا  دشیرا صدا زد و کل ی مسعود

 قفل کند.  

. مخصوصاً به  کردی م  امی بت عصکم داشکم  ی کارمحافظه   نیا  

 نداشت!  یخردکن بابک که تمام اعصاب ی هاخاطر نگاه 

سرم را به    ی ا لحظه  یبود اما حت  رخممین  ی نگاهش رو  یرگیخ  

 . میرفت نرویآمد و با هم از دفتر ب میطرفش برنگرداندم، تا مر
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بود که   ریقدر فکرم درگکرد و رفت. آن یبابک کوتاه خداحافظ  

وجو رفبا  ند  شدن  تمام  و  او  محافظت تن  سوار   م،یمر  یقش 

 شدم و همزمان با بستن کمربند گفتم:   نشی ماش

 آد؟ ی ـ چرا انقدر از هم بدتون م  

 . ادی ـ فکر نکنم اون بدش ب  

 آد؟ ی ـ شما چرا بدت م  

 !آدی... فقط ازش خوشم نمآدی ـ بدم نم  

 ی اده . خندمیاش انداخت. خودم هم خند به خنده   جم ینگاه گ  

 و گفتم:  دمی کش امی شانیمضطرب بود. دستم را به پ شتریکه ب

 بهش ندارم. یـ حس خوب  

 ـ منم.   

  م یمر  دیهم روشن شد. شا  ویراد  ن،یزمان با روشن کردن ماشهم   

آهنگ و ترانه عمدتاً   ی به جا  نشیه در ماش بود ک  ی دختر  نیاول

 ... شدیپخش م ویراد ایسکوت  ی صدا

گوش داد و من   یفرهنگیلمبه اخبار ع   ه اوبه خان  دنیتا رس  

 محراب را دوره کردم.  ی هاحرف
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بود که مدام    ده یچسب  رخمم ینگاه بابک هم انگار به ن   یرگیخ  

 .  شدی م یعارف در ذهنم تداع ی نگاه جد

  ی اهویبه ه  یشدم. نگاه   ادهیتشکر کردم و پ  میسر کوچه از مر   

آدمرفت مسوآمد  انداختم.  بهعمدتاً  رشانی ها  و   ستاره    

م  یشکم  ی هاستگاهیا ه  شدی ختم  حس  من  را   کدامشچیو 

 ی بابک نگاهم را رو  دنیبروم که د  نداشتم. خواستم داخل کوچه

 نگه داشت.   نشیماش ی شه یش

زم  میپاها   خ دندیچسب  نی به  نم  ابانی.  و  بود   توانستی شلوغ 

د.  تر از من توقف کرو جلو   دیچیمان پ توقف کند. به کوچه   یطولن

 شد و به طرفم آمد.   ادهی بودم که پ ستاده ین هنوز ام

 باهاتون صحبت کنم؟   قهیچند دق  تونمی ... منیـ خانم بهار  

اسمم را به   آمدینم ادمی. شدیتکرار م در سرم   "نیخانم بهار"  

 او گفته باشم.  

بب   بود. مهم نبود که اخمم را  به جاندیصورتم جمع شده    ی . 

سوالت از    یتمام  ذهندرخوکه  به  م استش  م   آمدیم   رفت،ی و 

 احمقانه فکر کردم؛ لزم بود دوباره سالم کنم؟ یلیخ



 

[236] 
 

و   زدی مغز خودش را به آن راه م  افتادی هچل م  ی آدم تو  یوقت  

خائن انتظار داشت    نی. بعد ابافتی راه حل دادن، مزخرف م  ی جا

 ندهم!  حی دلم را به او ترج

به سکوتم باز خودش   توجهی ه بافتادنم واضح بود ک لبد در هچل   

 گفت:   

 صحبت کنـ...  نی ـ تو ماش  

 خوبه. جان یـ هم  

 گفتم.   ی "چه عجب"در دل خطاب به مغزم   

  فم یرا دور بند ک  یکیو    یدور گوش  بمیدستم را داخل ج  کی  

ش  ااطالعات موثق درباره  یفرصت کم  نیدر اول  دیمشت کردم. با

 .کردمیجمع م

س    به  ماش صندوبه    نه یدست  تقر  هیتک  نشیق  لبش    باًیداد. 

 خندان بود و صورتش بشاش. گفت: 

 آخر هفته...   یـ مهمون  

خندان   لبش  کرد.  خمکث  برابر.  دو  من  اخم  و  شد   اشره یتر 

 گفت:  د،یبه سرش داد و انگار از زبان من بگو  یماندم. تکان
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 !ی آیـ مسلماً نم  

 د؟یبگ   دیخواستی م نویـ ا  

 د. ن داخندان سر تکا  

 ـ مسلماً نه!   

 حرفش گفتم:  ی و کامالً ناخودآگاه در ادامه فکری ب  

 !دیدار یـ چه دل خوش  

  ی در دل بماند و کدام رو   دیکدام جمله با  دیفهمیکه نم  ی مغز  

 ! پرداختیتفکر به دفع مواد زائد م  ی به جا د یزبان بچرخد، با

 اما انگار به مذاق او خوش آمده بود که گفت:   

 رو نداره! بل شماـ قا  

 اش؟ یدل کوفت  ؟یچ  

که قابلم را نداشت، دستم را از   ی ز یسر درآوردن از چ  ی به جا  

 درآوردم و گفتم:  بمیج

 برم...  دیـ من با  
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قدم   کینصف    نمانیب  ی آمد. فاصله  گرفت. جلو   نیاز ماش   هیتک  

 .  ندی تا صورت پر اخمم را واضح بب دمیهم نبود. سرم را بال کش

 ؟ ی دار  یخاص ی ف... رابطها عارـ ب  

 د؟یدونستی ـ اسمم رو از کجا م  

 که جواب نبود لبخند زد و گفت:  یبه جواب  

 . دنشیفهم  ستیـ سخت ن   

. میکردن آدرس دفتر مر  دایسخت نبود. پ  شیبرا  زیچچیکالً ه  

 ن اسم من... کرد دایپ

 برم.   دیمن با دیندار ی ـ اگه کار  

 به خود گرفت. ی جد یلتحا باًیاش تقر چهره   

 ؟یدعوتت کنم مهمون تونمی ـ م  

 ـ نه متاسفانه.   

 و... عارف هم هستن.  میـ مر  
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نداده و به او هم گفته بود    یراجع به رفتنش جواب قطع  میمر  

تا عارف همراهش شود... حال اصالً هر دوشان هم بودند،    ندی بنش

 بودم؟ ازیپ  ی کجا قاًی من دق

 هنوز!     دی تون... کارِتون رو نگفته به ـ خب... خوش بگذر  

  د یبود، واقعاً با  نجایدعوت مسخره ا  نیا  ی اگر فقط و فقط برا  

  ن یبه ا  گذاشتی . آشوب درونم نمدادی خودش را به دکتر نشان م 

دل واقعا  او  که  اخوشفکر  از  و  حرف  نیتر  دهم  بها  هاست، 

 مغزم، بزرگ نکنم.  ی ده ی چیروابط پ یحضورش را در شلوغ

آشنا که اسمم را صدا زد، سرم    ییکنارم و صدا  ی نی اشقف متو  

 بابا چرخاند.   نی را با شتاب سمت ماش

عقب رفت. مامان و بابا هر دو به ما زل زده بودند.    یبابک کم  

 . کردی نکرده م ی نگاه بابا آدم را وادار به اعتراف کارها

ه چتپادس  کهنی ا  ی تمرکزم را گذاشتم رو  ی ه یسالم کردم و بق  

 ر نرسم.  به نظ

که  قبل از آن  عیسر  یلیهم رو به مامان و بابا سالم کرد. خبابک    

 شود، گفتم:   لیجذاب تبد ی اسالم به مکالمه  نیا  ی ادامه
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  گم ی . من مدی هماهنگ کن  دیبا  یلیرو با خود خانم خل  ـ برنامه   

 . دمیبهشون که شما رو د

حال   در  هم  را  خداحافظ  و  اجازه  که گفت   یبا  ما   م    ن ی شسوار 

 .  شدمی م

تکان   بابک  به  را رو  از   یمامان سرش  قبل  افتاد.  راه  بابا  و  داد 

 طورن یخودم را گرفتم. ا  ی باز شود، جلو  حیکه دهانم به توضآن

 و...   شدند یکامالً مشکوک م 

 را گرفت:  امرانه یشگیپ ی هات یفعال  یباق ی سوال بابا جلو  

 بود؟  یـ ک  

...  نایو ا  تیسا  یو طراح  غاتی.. تبل ژه دارن.پرو  دفتر ... تو  نیـ ا  

شروع کرد   جانیا  دیمنو د  گهیکارشون تموم نشده هنوز... بعد د

 صحبت کنه.  جونمیبا خود مر  دیبه سوال و جواب، گفتم با

از آن     دهی که مسلماً خودشان شن  یحاتیتوض  که در ادامهقبل 

رف کنم،  منح  چکاپ مامان بپرسم و بحث را  ی جهیبودند، از نت 

 آلود رو به مامان گفت: و اخم ی جد ی بابا با همان چهره

 ـ انگار آشنا بود...   
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من و بابک    دنیمامان به کمک آمد تا تمرکز بابا را از د  بارنیا  

گفته شده به هول و ول افتاده    ی بردارد. من اما از آن سه کلمه

 بودم.

چقدر دارم تو    مدونی ... نممیبود  دهیا رو هم خر هـ کاش دارو  

 خونه.

 مامان گفتم:  ی جمله مغزم را جمع کردم و در ادامه  

 گفت؟ یـ دکتر چ  

 گفت:  انیع یبابا با تمسخر  

 تحت کنترله.   یچـ طبق معمول همه  

 نگران رو به مامان گفتم:   

 ـ حالت بده؟  

جماعت رو قبول    حرف دکتر کالً    یشناسیرو نم  ـ نه، مگه بابات   

 اره. ند

 ـ چون مفتشم گرونه!    

 گفت:  یعصب یمامان کم  



 

[242] 
 

 تو حلقشون؟  میزیری م یچرا پول نداشته رو ه گهیـ خب د  

مامان گذاشتم و    ی شانه  ی . دستم را رودمیخودم را جلو کش  

 شود گفتم:  لیتبد ی جد ی مکالمه به بحث نیکه اقبل از آن

 خداروشکر؟  گهی د یـ پس خوب  

 گفت:  . مامان اما آرامزدی غر م هوم لب و نامف ریبابا ز  

 ـ خوبم.   

  اب یو نا  ابیکم  ی داروها  ،یتمام نشدن  ی هادرد، چکاپ  ،یضیمر  

که انتظار    گذاشتی م  یهم از اعصاب آدم باق  ی ز یو گران، مگر چ

 داشته باشم به خودشان مسلط باشند؟ 

پشت   برا  هیتک  یصندل   یبه  هم  کردم.  رها  را  نفسم  و    یدادم 

پرت  شدن کامل حواس بابا    ی مامان، هم برا  ی رداد قرا  یسالمت

 از بابک.  

ب  اما خودم  لحظه  شتریحواسم  هر  بودند.    ریدرگ  ی ااز  شده  او 

که بابا گفته بود... بابک آشنا بود... آشنا    ی اآن سه کلمه  ریدرگ

 بود و... 

 خدا. ی ـ وا  
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ماش    قدر  ن یسکوت  ناله   ی به  که  بشنوند.    امارادهیب  ی بود  را 

 شکمم گذاشتم و گفتم:  ی م را روستد یتمصلح

 . کنهی دلم درد م کمیـ   

 

 حانهیر

 نرفته بود.  هیافتتاح ی مهربان برا  

برا   ی ادبودیمدرسه     مع  ی بود  و  از    نیجالل  و همه  و مستانه 

خ توسط  آن  در    ی هیریساخت  محروم    یکیهمدم  مناطق  از 

ف  جد  روزآبادیشهرستان  مهمان  خاطر  به  رزا  داشتند.   دیخبر 

بابک و مهربان   یهمدم را همراه  توانستینم  اشهخان کند اما 

  دا یادامه پ  انهمهربان فقط تا دم در خ  یبودند. هرچند که همراه

 کرده بود!   

جاو    حرکت  روز  صبح  به    هیتک  دیدرست  برق   518زده 

 کرده بود.   رشانیاش مقابل خانه غافلگ انداخته

سفر از شوق    یبرا  ی سازدو روزِ آماده  یکی  نیمهربان که در ا  

رها  ی رو  اوشیس  دارید اگر  و  نبود  بند  پرواز   کردندیم   شیپا 
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پر    یبه سقوط   اش،ی صعود آسمان  ریمس  دیجاو  دنیبا د  کرد،ی م

 سرعت بدل شده بود. 

ا   به  د  که نیفکر  مقابل  بود  ممکن  با    اوشیس  دگانیچطور 

حاضر شود؟ تمام ذهنش را پر    د،یجاو  ی هرچند اجبار  یِهمراه

 بود.   کرده

 د یکرده بود. در حضور جاو   یمحال را هم عمل  نیمحال بود و هم  

  اوش یس  یحت  دیشود و شا  کینزد  اوشیامکان نداشت بتواند به س 

م از دست  را  با همدم  ب دادی شانس صحبت    یسیرودروای. پس 

 .  د یآی گرد کرده و گفته بود نمعقب 

ر تله را دخودش خرگوش    ال یجاخورده بود. او که به خ   دیجاو  

قدرها هم چفت و بست نداشت  اش آنتله  دیدید، مانداخته بو

 که او را نگه دارد.  

بود. اما   اشیصفت مهربان در نظرش چموش   نی بارزتر  شهیهم  

کش از  که سرخوش  ب  نقصیب  ی انقشه  دنیامروز  خانه    رون یاز 

طور توسط مهربان    نیکه ا  کردیفکرش را هم نم  یحت  زد،ی م

 د.  شو ریغافلگ
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مهربان برده بود، که    یدر زندگ  یاز حضور شخص  ییبوها  دیجاو  

در   یکه او را به همراه  یبود. حدس  اوشیهمان س  قت یدر حق

 .کردیسفر ملزم م  نیا

گرد و تنها گذاشتن مادر و عقب   ی بود و به جا   ده یپا پس نکش  

کرده    د یسفر، سفت و محکم بر بودن و ماندنش تاک  نیدختر در ا

عبوسش را به رخ همدم کشانده بود. هرچند    ی افهیق  ریو تمام مس

 بابک هم بود.  یعبوس نقاب چهره  ی چهره نیا

 کند.  یراض یهمدم نتوانسته بود مهربان را به همراه  

او را   توانستینم   ی قیطر  چیدر راه بود و مهربان به ه  اوشیس   

ر او، چطو  ی به جا  دیجاو  دنیبا د  اوشیس  کهنیخبر کند. فکر به ا

  امده یاز دستش برن   ی کارچیاما ه  کردیم  اشوانهی د  شد،ی م   دیامنا

 بود.  

 بود:   دهیبا خانه تماس گرفته و فقط پرس  اوشیآن روز س  ی فردا  

 نه؟«ی»خواستگارت هم  

 بود...  زیچهمه ی ایسکوت مهربان گو  
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مهربان نگفته بود. جز   ی از آن سه روز برا  یخاص  زیهمدم چ  

به    ی ااشاره س   یصحبتمختصر  با  نگاه    اوشیکه  اما  داشت، 

را در    اوشیس  ی اش دربارهدر لفافه   ی وجو و پرس  دیمشکوک جاو

 دل نگه داشته بود. 

هندوانه    س  ی امهربان  قاچ    اوشیکه  را  بود  آورده  خود  همراه 

سفر ناکام    دیسفر انگار صبح سپ  نیفکر بود که ا  نیو در ا  کردی م

 ار شده بود.   ت شب دیبود که با حضور جاو ش یهفته پ کی

  د ی رسیکه از پدر به او م  ی رشمای ب  ی ها ییمهربان با وجود دارا  

  ی که بان  ی اهیری. خدادی م  حیاش ترجهمدم را به همه  ی هیریاما خ

 هیریخ  نیسال هنوز همبود و بعد از دو    اوشی با س  اشییآشنا

 .   شدی م شانمقدمه یب ی هادارید لیبود که دل

جاتدم  هم  ی هیریخ   س  ی ا  به  رد  دست   چیه  ی نه ی ممکن 

در    یاش حتگسترده  ی هات یفعال  ی به واسطه .  زد ی نم  ی ازمندین

از همه   شتریشناخته شده بود. ب  نیریخ  انیهم م  گرید  ی هاشهر

 نداشتند.   یمال ی بودند که پشتوانه  یکوچک یمردم ی هااما نهاد 

ف   کی از  بازگشت  از  بعد  ه  یکیمسئول    روزآبادیهفته    ن یماز 

را گفته بود که    ی خانم باردار  انیها با او تماس گرفته و جرنهاد 
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پ ماه  بچه  شیشوهرش چند  تا  پنج  با  او  و  و   ی فوت کرده  قد 

 محتاج کمک است.   اندازهی هم در راه، ب یکیو  قدم ین

  ی رسانشده و به صرف اطالع  یرساندن کمک، راه  ی مهربان برا  

به س را  مرودشت  به  رفتنش  برا  هداد  اوشیخبر  بود  گفته   یو 

هم خودش را   ی چند روز  خواهدی م  شیعوض شدن حال و هوا

چنارها  ی روستا  انیم کنار  و  مخف  ی دشتک  کند    یکهنسالش 

 کرده بود.  شیدایآمده و پ اوشی اما... روز دوم، س

 ان؟یـ مادرت فردا م   

فکر  اوشی س  ی صدا   ازدحام  رهااز  از    شیها  که  صبح  از  کرد. 

به خاطر تنها آمدن    یاز سر نگران   ی هاخ یبتو  یو کل  دهیتهران رس

کم حال  کرده،  نثارش  روستا  در  استقرار  به  و  آرامش  کمک 

 . گشتیاش برمچهره

آبا و  ی همان روستا نی. اآمدینبود که به دشتک م ی بار نیاول  

بود که فقط تا پدرِ حشمت در آن ساکن بودند. حشمت    ی و اجداد 

 قطع کرده بود. ا ر  رهیزنج نیکوچ کرده و ا رازیبه ش

ناشناخته    یاهال  نی و ب  آمدندیم  جا نیهمدم و بابک و رزا هم ا  با  

عمرش را   یانیپا  ی هانبودند. مخصوصا که جدشان، حشمت سال 
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اش به خاک سپرده  امامزاده  ی هیسا  ریز  جانیبرگشته و هم  جانیا

 شده بود.   

بود، اما    ا یمه  شیکه در خانه برا  ی و نبود امکانات یبا تمام سخت   

ها و  چشمه  ،ی پلکان  یِو خشت  ی سنگ  ی هابود. خانه   جانیعاشق ا

م  شیهاتاکستان دگرگون  را  مهربان  آرزوکردی حال  بود   شی... 

ب   زشیچهمه و  آرامش  نجایا  دیایرا ول کند  در  رد  یو  از   ی که 

کتابحساب برا  هاییدا   یاچرتکه  ی ها و  خودش    ی نداشت، 

 کند.  یزندگ

 ی خانهتلفن   نی به اول  ی ها قبل از هر کارود صبح بده  آم   یاز وقت  

 .  داد ی و گزارش حالش را به همدم م رفتیم کینزد

اما کس   م  ی امروز  و  نداده  را  تلفنش   خواستیدر خانه جواب 

 خانه برود... دوباره به تلفن 

تکان   اوشیسوال س  دییرا پس زد و سرش را به تا  شیهافکر  

  شتر یرا ب  تشی و جد   رهیت  یش را کماره کمرنگش چه  شیرداد. ته

 کرده بود.  

  یبرا  یکیهندوانه را به دست او داد و    ی شتر  ی هااز برش  یکی  

 خودش برداشت.  
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 اومد؟ ایـ بچه سالم به دن  

 گفت:  جانیاش را قورت داد و با همهربان گاز کوچک هندوانه  

 ... هیاگرد و قلنبه زیچ هی ـ فقط سالم؟!   

 خنده افتاد.  به  و از تصورش  

م   س  دیخندی مهربان  م  اوشیو  تصور   کهنیا  کرد،ی نگاهش 

در    ،یافتنی ندر نظرش دور بود و دست  شهیهم؛ همبه  دنشانیرس

م نگه  رو  داشتی ذهن خودش  به  نم  ی و  دآوردیمهربان    دن ی. 

به    گاهش،ینشان دادن جا  ی که برا  متشیقگران  نیبا ماش  دیجاو

 بود.   اش کردهفهکال کرد،یم  تیکفا ییتنها

 اوش؟یـ س  

خنده   ا  شیهاخوب  حال  و  کرده  . زدی م  شیصدا  طورنیرا 

 و کنجکاو. دهیکش

م    نگاهش  فقط  وقتکردی منتظر  از  شده    ی.  آشنا  مهربان  با 

 کن باشد... حال خوب تواندیکردن چقدر مبود که نگاه   دهیفهم

 ؟یگفت  ی ـ به همدم چ  
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انداخت    سهیوانه را در کنده  یخ شده از سر  یقاچ خال  اوشیس  

 و گفت: 

 . م یمحرم بش خوامی ـ گفتم م  

نبود اما انتظار گفته شدنش از    به یفکر با ذهن مهربان غر  نیا  

س آن  اوشیجانب  همدم  ب  به  و حساب  ی امقدمه ی هم   یدرست 

 دوباره گفت:  اوشید. سبو رکنندهیغافلگ

 دست کردم. دست ی ادیمدت ز نیـ ا  

نگفت. خودش   ی زیبود اما چ  دیاو به جاو  ی اره ه اشمهربان متوج  

 بود تا زودتر...  یبود. راض یهم راض

خانم خانم راه انداخته بود حواسشان   ادیکودکانه که فر  ییصدا  

  یبا سرو چندصدساله   یجوارتپه کشاند. آرامش هم   نییرا به پا

امام  صدا  نیفخرالدزادهکنار  پر  ادیفر  ی با  پسرک    دهیپسر  بود. 

 . دیچیپیدر دشتِ کوچک م شی و صدا دیدو ی م

 به دنبال مهربان آمده بود...  یکس  

خانه افتاده و قبل    ی مانده   جوابی تماس ب  ادی  ز یقبل از هر چ  

همدم بلند شد اما    دنیبا فکر به زودتر رس  ردیکه دلشوره بگاز آن
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بند دلش را پاره    دادیمرد م  کیپسرک که خبر از آمدن    ی صدا

 کرد... 

پسرک که   ی دوخته بود و صدا  اوشینگاهش را به س  یناشیپر  

  ده یرا بر زبان رانده، گوش و روح و جانش را خراش  دیاسم جاو

 بود... 

 ن یبهار

 

نگفته بودم. دو روز بود که به دفتر   میبابک را به مر  انیهنوز جر  

گفته بود که    ی مسعود  ی . امروز اما منتظرش بودم. آقاآمدینم

با او صحبت کرده و امروز حتماً خواهد   دیجد  ی ا هپروژ  ی برا  روزید

 آمد.  

در مورد پروژه را با حرکت سر و چشم و ابرو جواب   حاتشیتوض  

مهمان به  حواسم  تمام  اما  مر  ،ی داده  رفتن  و  بابک  و    میدعوت 

اما وقت  یکه ربط  ی اعارف بود. مسئله بابک تا    یبه من نداشت 

 شوم.  الشیخی ب توانستم ینم کردی م بمیانه تعقخ

بابا گفته بود: »انگار آشنا    یوقت  شدمی م  الیخیاصالً چطور ب  

 بود.«
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همه  نیچرا ا  دانستمیبود و نم شانی موعد مهمان گریدو روز د   

 دلشوره دارم.  

 کیآمده و سهم من از وقت آزادش شده بود    میعصر مر  فتی ش  

 سالم.  

و   تیسا  یطراح  ی مشغول پرژه  ی مسعود ی شکور و آقابا خانم   

را   اتش یسردرآوردن از جزئ  ی شده بودند که حوصله   ی شنیکیاپل

که به عارف    یرا نداشتم، جز مسائل  زیچ  چیه  ی نداشتم. حوصله

  ی مناسب  لیه من دلاز او بود و ن  یام ینه پ  گری. اما دشدی مربوط م 

 داشتم.  دادنامیپ ی برا

 م یمرتاق  به ا  اجازهیب  ی مسعود ی شکور و آقا آمدن خانم   رونیبا ب   

  لش یدرهم و صورتش گرفته بود. داشت باروبند  شیهارفتم. اخم 

برا م  ی را  جمع  خدا کردی رفتن  رعا  یی.  ساعات   نکردنت یگند 

صبح به فکر    ازدهی  میونده  گریها هم درا درآورده بود. مغازه   ی کار

نان م بود،    ی روزشبانه   می مر  البته.  افتاندیدرآوردن  نان  فکر  به 

  ح یدفتر ترج  نیارش در خانه را به ااتاق ک   هد کبو  نیفقط مشکل ا

ادادی م خودش  قول  به  برا  جانی.  کالس  ی فقط  و  حفظ  کار 

 بود. ی مشتر  نیظاهرب ی ها کردن چشمپر
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 د؟ یشناسیجون شما محراب م میـ مر  

مدام در    دیکه شا  یاز او خودم از سوالم جا خوردم. سوال  شتریب  

پرس به  اصالً  اما  بود  مغز    میمر  از  دنش ی ذهنم  بود.  نکرده  فکر 

  اش ی منطق  یخروج  کر،یدروپیاز شدت ورود اطالعات ب  امچاره یب

 را از دست داده بود.

 داد و گفت:    یتکانرا  سرش

 شمون؟ یداشته پ ـ پروژه  

به طرف   را  با  نیسرم  دادم. حال  م  دیتکان  بابک  اما    گفتمیاز 

 گفتم:   ربطی کامالً ب

حال    دیکنجه بخورم شا  خی چند س  طالرگیبرم ج  خوادی ـ دلم م   

 . ادیمغزم جا ب

 تکان داد.   دییدور از انتظار لبخند زد و سرش را به تا یکم  

 . هیـ فکر خوب  

 او گفت:  بارنیکه ا  میاز بابک بگو خواستمی م  

 ؟یمهمون ی آی ـ همراه من م  



 

[254] 
 

از سوالتم را جواب داده و حدس    یکیجمله    نیهم  کهنیاز ا  

به   تا  میمر  رفتنبابک  او    دییرا  و  ماند  بسته  دهانم  بود،  کرده 

 به درخواستش اضافه کرد.  یحیضتو

...  ستیشهر ن   رونیهاست اما حداقل باز بچه  یکی  ی ـ باغ بابا  

 . ستهیسمت محمود

حدس بابک شده بود که نتوانستم   یدرست ریقدر ذهنم درگآن  

 جوابش را بدهم.  

  زنم ی من زنگ م  ی ته باشنداشاومدن    ی برا  یـ اگه خودت مشکل  

 . کنمی با مادرت صحبت م

 آمد ی م  یکه به نظر عصب  یتاپش را بست و با حالتلپ   فیک  پیز  

 و باز گفت:  دیکوب زیم ی آن را رو  یکم

 ...  گردمی زود برم یـ اگه همراهم باش  

رک و   بارنیفوت کرد و ا  رونی مکث کرد. نفسش را ب   ی الحظه  

 راست گفت: 

 که بتونم زود برگردم.  یهمراهم باش مخوا ی م یعنیـ   

 .  خواستی پس بهانه م  
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گفتن از بابک،    ی را برداشت و به طرفم آمد. باز هم به جا  فش ی ک  

 گفتم: 

 ـ عارفم... هست؟  

 مطمئن نبود.  شهیبرخالف هم  

 فکر نکنم. ... دونمیـ نم  

 و گفت:  دیخند حوصلهی ب  

 ؟یاومدی ـ بود م  

طور مستاصل و   نیبار بود که او را ا  نیاول  نیاچندماه    نیدر ا  

که خواسته بود   یآن وقت  ی. حتدمیدیم  یبه کمک کس  ازمندین

فست به  آقاهمراهش  ا  ی فود  هم  بروم    ی درماندگ   طورنیآشنا 

 نشان نداده بود. 

نبودم که فقط و فقط به خاطر خواهشش   یقدرها آدم پاکآن  

ا م  تیرضا  یهمراه  نیبه  خوب  ش   تمنسدایبدهم.   شه یکه 

زاحمقانه  لِیم  ی هاخرده رفتن،  به  گرفته    ریام  پناه  او  خواهش 

 بودند. 

 خونه باشم.  دیهمراهتون... فقط قبل از ده با آمی ـ نه... م   
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 گفت:  رفتی سرش را تکان داد و همزمان که به طرف در م  

 .میاتر از اون هر دو خونهقبل  یلیـ خ  

                          

اما    ردیبا خانه تماس بگ  خواستی بود م  گفتههمانطور که    میمر  

. در نبود بابا با مامان صحبت  رمیگیام را مگفته بودم خودم اجازه

حد که    نیفقط در اهم نگفته بودم    یدروغ  چی ه  باً یکرده و تقر

اکثر  تیجنس در  را  نگه   تی دوستانش  در    مونث  بودم.  داشته 

 ،ی د مسعو  ی جز عارف، آقا  انشاز دوست  ی تصور  چیکه ه  یصورت

 الخلقه نداشتم.   بی خانم شکور و آن بابک عج

مذکرجات را    کیسه به  تیخروار هم اول ِیمشتِ نمونه نیهم  

بغرنج    ی امسئله  توانستی بابا م  ی که برا  دادی نشان م  شیدر رفقا

  ی و اجازه  دادی سالم جواب مثبت م  حاتیباشد. مامان اما به تفر

 رفتنم صادر شده بود.  

م   رو  نستادیخودش  قب  یکلمات  ی بابا  و    ل،یاز  مختلط  باغ، 

به او    دیکه با  ی را جور  انیرفتن حساس است. گفته بود جرتنها 

 کنم.  حیتفر یوم و کمبر میتا من بتوانم همراه مر دیگوی م
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حالت خود در دو دسته در ذهن بابا جا    نیترکلمات در ساده  

  گر یه دگرو  بودند و  یپارت  ی مجموعه  ریکه ز  ی. گروه گرفتندی م

  رشان یکه تاث  کینزد  یی... دو کلمه با معنایمهمان  ی مجموعه  ریز

 و مثبت بود.  یمثل دو قطب آهنربا، منف 

ز   باغ  م  یپارت  ی رمجموعهیمسلماً  ادامه  گرفتیقرار  در  اش و 

قرص   گار، یس و  ردروان  ی هامشروب  بابا  ذهن  در    ف یگردان 

کدام    چیهد و  که همه دختر هستن  ی خوردی . حال قسم مشدی م

ماءالشع ن  ریاهل  جا  ستند؛یهم  که  ه  ی الکل  دارد،  را   چیخود 

  ه نیدر ذهنش نهاد  یمنف   ی لغات با معنا  ینداشت. بعض  ی ادهیفا

ا  از  بعد  که  بود  مامان  چاره  راه  تنها  بودند.  سال   نیشده  همه 

گرفته و    ادیصحبت با شوهرش را    ی نحوه   باًیمشترک تقر  یزندگ

صحبت   ی برا  ن یگزیلغات جا  ع ازجام  ی کشنرید  کی  توانستی م

 با بابا منتشر کند.  

رفتن   ی برا  ییبار بود که من هم تقاضا  نیاول  دی شا  نیهرچند ا  

 یضیجز مر  ریدوستانه داشتم. در چند سال اخ  یمهمان  کیبه  

آن  درگمامان  ا  م یداشت  ی ریقدر  به  اصالً  نرس  نیکه    ده یمسائل 

 بودم... 
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مر   هر    ده ی نپرس  ناشیم دروه  اتیجزئ  درباره   میاز  در  بودم. 

دوخت بلند و خوش  یراهنیمشخص بود. پ  امی صورت لباس انتخاب

تنم بود و از کمر به    تیاش فکه کار دست مامان بود. بال تنه 

دور    ی ریو حص  کیبار  ی و کمربند  شدیدامنش کلوش م  نییپا

بسته م بلندشدیکمرش   یبود. جوراب  می پا  مچتا    بایتقر  اشی . 

و   پا  پوش  یشالرنگ  هم  کمربند  جنس    ده یهمرنگ  بودم. 

. مدل لباس  زدیدو نشان م  ریت   کیاش کتان نخ بود و با  پارچه

  یی بودند، نقش مانتو  پوشیو اگر هم همه رسم  آمدی م  ی به مهمان

 .  کردیم ی جلو بسته را باز

دکلته به    دنیهوس پوش  یدورهم  ی برا  یبودم کس  دواریفقط ام   

 سرش نزده باشد. 

محکم    شیدور خودم زدم و کمربند را در جا  یچرختاق  وسط ا  

پارچه گنجکردم.  از  فرداعال   یمی قد  ی هاپارچه  ی هیاش    یو 

وسط   نیا  کردی م  یاطیخ  شیبود. هروقت مامان برا  جانی ماه

 . شدی من م  ب یهم نص  ی زیچ
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را   میهاکردم. کفش   یحافظاز مامان خدا  میمر  امیپ  دنیبا رس   

 . دمیدو نییپا ،یداخل ی هپلدست گرفتم و از راه

  گر یاما د  زدیسر م  جانی اش به ماهروزانه  محراب طبق برنامه   

  ی اتفاق  یکرده بودم که حت  میتنظ  ی بودم. درواقع جور   دهیاو را ند

  دنمیبه د  ی بود که او هم اصرار  نیا  اشی و خوب  نمیهم او را نب 

وگ کونداشت  در  دفتر  رنه  به  رفتن  از  قبل  و  ان اصالً هم  ای چه 

 کند.   رمیغافلگ توانستی راحت م یلیدفتر خ یحوال

 ی نشسته و دنبال صفحه  اشیم یکنار گرامافون قد  جانی ماه  

ممورد صفحهگشتی نظرش  رو  اشی انتخاب  ی .  دستگاه    ی را 

 ی افه یکه بلند شد ق  شیکرد. صدا  م یگذاشت و سوزنش را تنظ

 ی صفحه  نیچشمم آمد. به قول خودش ا  ی ه جلودوبار  محراب

پارک  ابیکم بازار  در جمعه  برا  نگیرا  پی ماه  ی پروانه   دا یجان 

 کرده بود.  

  ی به من نبود. وسط سالن، کنار مبلمانِ مخف  جانیحواس ماه  

 .ستادمیا دیسف ی هامالفه  ریشده ز

 جان. جانی ـ ماه  
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چرخ   طرفم  به  که  خانه   یچرخ  دیسرش  د  وسط  تا  امن زدم 

.  افتدیم  اشیجوان  ادی  ندیبی مرا که م  گفتی لباس موج بردارد. م

بوسه  خانه  وسط  همان  م  شیبرا   ی ااز  و    ی صدا  انی فرستادم 

بخنده  سردمیدو  رون یاش  پوش  میهاکفش  عی.  ب  دمیرا   رونیو 

 رفتم.  

  ده یکه پوش   یکمرنگ و لباس رنگ روشن   شیبا وجود آرا  میمر  

جد همان  به  هم  روزه  دتیباز  رنگهر  بود.  دفتر  در   ی هااش 

نظر م  ی آب و خاکستر  اشی بیترک به  بود و    ی کم  آمدی روشن 

 گونه حاضر شده است.  وسواس

اش شده درست متوجه  دانمیکه نم   یهره و اضطرابچ  یگرفتگ   

 . کردی م تی را تقو امی نه، حس فضول ایبودم 

و بلندتر   گم شد. سوار شدم  وی راد   ی در صدا  کمانیسالم و عل  

 گفتم: 

 ! ی خوشگل شد یلیخ نجو میـ چشم بابک کف پاتون مر  

 و گفت:  دیخند جانی ب  

 ـ حال چرا بابک؟   
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 شناسم.  یرو م دوستاتون فقط اون نیـ فعالً از ب  

مطمئن نبودم که تمام   یفکرش مشغول بود. جوابم را نداد. حت  

ر ز داشت دبابک با  دنیباشد. استرس د  دهیرا شن  میو کمال صدا

  ر ید  دیه بودم. شاشب نگفتاز آن    می. هنوز به مرشدیم  ادیدلم ز

کند و   ی اد تا بابک اشاره از زبان خودم بهتر بو  دنش یبود اما شن 

 باعث سوءظنش شود.

 جون... اون شب که...   میمر گمی ـ م  

سرش را   یسکوت کردم تا مطمئن شوم حواسش هست و وقت  

 به طرفم گرداند گفتم: 

ب   اـ  رسوندابک  منو  که  شما  دفتر...  بود  اومد   ،یرفت  ی ومده 

 سراغم انگار دنبالمون اومده بود.

 . دمیاخم کرد که ترس ی جور  

 کارت داشت؟ یـ چ  

 هول گفتم:  یکم  

 منم گفتم نه؟  ،ی آی م ی. گفت دعوتت کنم مهموندونمیـ نم  

 نگاهم کرد و گفت:  هیچند ثان   
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 !ی آ یم ی ـ اما دار  

 دم.  دان یجواب  

 ی کنجکاو  نمی.. درمورد ا.ی ایـ قبل از من ازت خواسته بوده که ب  

 ! ن؟یبهار

اش را همانطور که  جمله  دیبا  دانستمی رک بود. نم  شهیهم  میمر  

  ی نه. اما حس بد  ایکنم    ریتعب  هیحس کرده بودم به طعن و کنا

 تلخ و گزنده.    تینهای داشتم. ب 

خودم فکر کردم    شید. پنگفتم. او هم سکوت کر  ی زیباز هم چ  

بگو  یحت بود  نشده  رابطه  میفرصت  مورد  هم  در  عارف  با  ام 

به خانه برگردم. به اتاقم   خواستی کرده است. دلم م  ی کنجکاو

 شوم.  حانهی را روشن کنم و... ر وتریبروم کامپ 

ها سکو  ی جا فرش پهن کرده و روچمران شلوغ بود. مردم جابه   

  ن یو کاهو سکنجب  انیو قل  ی چاها نشسته بودند. بساط  و چمن

 هم به راه بود.  

شده   ی هوا   ماش  ی ساکن  جابه  نیاتاقک  نفسم  با  کردم. را  جا 

  یهواخور  ی که با مامان و بابا برا  ی بار  نیآخر  آمدینم  ادمی  یحت

 بود.   یک م،ی رفته بود رونیب
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باغ  ی روبالخره روبه  هیمحمود  ی هاکوچهپسکوچه  ی تو     ی در 

تماس گرفت و در    یشوم با کس  ادهیکه پآن  توقف کرد. قبل از

پ  ماش   ی رمردیتوسط  با  شد.  رفت  نی باز  ماشمی داخل  چهار    نی . 

 هم داخل پارک شده بود.   گرید

مرتب   و  راهرو  یباغ سرسبز  ل   ییبود.  از    ف یرد  ی سنگ فرش 

 .  دیرسی م  بزرگ یق یدو طرفش به آلچ ی هادرخت

  ق یکه از سمت همان آلچ  ی شدن پسر و دختر  کیاز نزد  قبل

 کنارم آمد و گفت:   میمر آمدند،ی م

 امروز ذهنم مشغوله.  کمی... خوامی ـ معذرت م  

 شوخ گفت:  یکردم لبخند بزنم. کم یسع  

واسه   درب  کهنیا   ـ  دلت  دل  ادیاز  برگشتن  برات    لشی موقع  رو 

 ار من تکون نخور.کن از جانیفقط لطفاً ا گمی م

 ی را بگذارم برا  امیدادم ناراحت  ح ی. ترجآمدیبه او نم  ی دستپاچگ   

وقت و  رس  یخودم  خانه  دانستهدمیبه  از  که  او  خبر   ی ها.  من 

بودم که زده    یامصداق همان طعنه   قاًی، از نگاه او من دق نداشت

 بود.
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تر،  سرم را تکان دادم و همراهش به طرف دختر و پسر رفتم. دخ  

 بودند.   میمر ی ا دورهصاحب باغ بود و پسر هم نامزدش. هردو هم

. آمدی م  قیچاز سمت آل چند نفر    ی صحبت و خنده   ی سروصدا  

  ن ی که در باغ دوباره باز شد. ماش   میبودهنوز به آن سمت نرفته  

کنارش نشسته بود. نگاهش    ی داخل آمد که دختر  یبابک در حال

 لبخند زد.   من را شکار کرد و عیسر یلیخ

اش شده بسته و برنده  یبود که شرط نینگاه و لبخندش مثل ا  

تلخ همان حس  خواسته    یبود.  براکه  بگذارمش    ی بودم  خانه 

 شدت گرفت. 

که از نگاه به دختر   یبا اخم  میها رفتند. مر به سراغ آن  زبانانیم  

و خودش   میاش پررنگ شده بود، گفت بروچهره  ی کنار بابک رو

را دنبالش تند    میهاراه افتاد. از خداخواسته قدم   قیسمت آلچ

  گشت ی م  بر  قیعارف که از داخل باغ سمت آلچ  دنیکردم اما د

جب کرد. نگاه عارف در متع  ی احظه را هم ل  مینه فقط من که مر

 به من بود.    رهیحالت خودش خ نیترساکت 

  یگوشه   ی هان یرا گم کردم. نگاهم دنبال چ  میکامالً دست و پا   

ا از  به د  ن یچشمانش  اما خبرجابه  ی گریچشم  نبود.    ی جا شد 
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  ن یسکوت سهمگجز همان    یتکان دادم. اما جواب  شیسرم را برا

 نگرفتم...   

از سالم  میمر   بعد  پسر   یجمع  یدوباره  و سه  به چهار دختر 

به او گفت که    ی زیبزرگ سراغ عارف رفت و چ  ق یحاضر در آلچ

. دمیخود به پشت چرخ. خودبهنگاهش را به پشت سر من کشاند 

 .  شدند یم کیبابک و آن دختر داشتند نزد

نکردم. نگاه دختر اما به    یوجهتکان داد. ت  میبابک سرش را برا  

 بودند.   میشت سرم بود. پشت سرم که حال عارف و مرپ

 ی سرسر  ی. او هم سالمدمیاز کنارم که گذشت، همراهش چرخ  

انداخت   دادندی دست م  میا مرب  و  ستادهیبه جمع حاضر که حال ا

او گذاشت، نگاهم    ی بازو   ی و سراغ عارف رفت. دستش را که رو

زود نگاه او به دختر و  یلیف ثابت شد اما خاه عاردر نگ ی الحظه

کرده بود؛ »نامزدشه«،   مزمهکه کنار گوشم ز  ینگاه من به بابک 

 برگشت. 

 ... اگر نامزد اوست پس چرا با تو آمده میفرصت نشد بگو   

 ـ سالم  
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مرد  ییصدا   به سمت  را  همه  نگاه  بم  و  سر    ی رسا  پشت  که 

بزرگتر به نظر    هیاً از بق د مشخصند. مربود برگردا  ستادهیمان اهمه

 ... دیرسی م

 .دیاومدـ سالم استاد خوش   

 کیبابک نزد  ی قطع شده دوباره بلند شد و باز صدا  ی همهمه  

 گوشم زمزمه شد.

 ! آدی م میـ گفته بودم مر   

مر   سرم سمت  آشفته دیچرخ  میبالفاصله  نگاه  مرد  .  از  را  اش 

مخالفتازه جهت  در  و  گرفت  پاهچرخان  وارد  خود  خودبه  میاد. 

  دن یلرزان زد. د ی لبخند ستادمیطرفش راه افتادند. کنارش که ا

نتوانستم  بود. آن  رمنتظرهیغ  میحس و حال در مر  نیا قدر که 

 . رمیگ لبش ب عرق پشت ی هانگاهم را از دانه

                            

رس  ساعتم ی ن   آلچ  دنمانیاز  در  و  با    ق یگذشته  باغ  بزرگ 

بود  ییرایپذ  ی تگر  ی تویموه خوبمیشده  جو  احساس    ی .  بود. 

ممعذب   ای  یبیغر اگر  نداشتم.  به    توانستمیم   خواستمی بودن 

 نداشتم. یلیتما شوم اما خودم یها قاطبا آن یراحت
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در باغ رفته و    یرواده یپ  ی عارف و... نامزدش از همان موقع برا  

نشسته بود که استاد   ییمانده و کنار همان آقا  قیبابک در آلچ

را باعث    میمر  ی هاعرق پشت لب   ی هاکرده بودند و دانه  شیصدا

 شده بود.  

 .تاداس ی از واژه تریمیاسمش بهزاد بود و برخالف انتظارم صم  

  م ی. من حق داشتم و مرمیبود  هانیترساکت   دیشا  میمن و مر  

استاد را   ی آقا  ی ره یزمان کوتاه بارها نگاه خ نیرا. در هم  لشیدل

  ی زیچ  یکه مثل سنگ نشسته و گاه  میمر  دم.بو  دهید  میمر  ی رو

از پسرها   یکی  ی ها  یطرفش بود و شوخکه آن  یدر جواب دختر

 .  گفتی م

  شان ی اهویگل انداخته و ه  شانمیخاطرات قد  ها با مرورصحبت   

 باغ را برداشته بود.

بود که عارف و سارگل رفته بودند.    ی ریعمده حواس من به مس  

 گفته بود.   ی نگاه موذاسمش را بابک با همان 

 وسط.  انیب هاشهیـ پا  

بطر  یکیرا    نیا   به  اشاره  با  پسرها  گفت.    ی از  دستش  درون 

هم،    ی بطر  نیها نبودند. اما امدل  نیمن از ا  انیو اطراف  خانواده



 

[268] 
 

 ی . برامیبود  دهیبود که در دستان مردم د  ی بحث همان نان گندم

 کردم. در ذهنم تجسم نگاه بابا را ی به آن بطر رهیخ هیچند ثان

پسرها خندااز دختر  یکی   از  دوتا  و  اما  ها  رفتند  به طرفش  ن 

 بود گفت:  زبانیکه درواقع م ی دختر

من    گریج  رهی تو رو با جاسازات بگ   یاخالق  ت یروز امن  هی  یـ اله  

 . ادیحال ب

که دورش حلقه زده   ی چند نفر  کیو پ  دیپسر سرخوش خند  

 بودند را پر کرد. 

 گفت:  ی تمام شد نامزد همان دختر جده ک دورکی  

 گفته بودم امروز نه!  گه،یکن د ـ جمع  

ساق   بابک  گرید  یکیبا    یپسرک  البته  و  پسرها  سمت    از  به 

 برگشتند.   قیدر آلچ شان یسرجا ه یرفتند و بق  هان ی ماش

. از شدی م  دایپ   نشان یب   یبودند و همه مدل آدم  یجمع جالب  

 یکیکه با حجاب کامل    ی دو دختر  تاه  پسر گرفت  نیهم  ی نمونه

مر د  میکنار  صحبت    ی کیکنار    ی گریو  و  نشسته  پسرها  از 

 .  کردندی م
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دخترها    ،ی جد  ی هاسارگل با چهره همزمان با بازگشت عارف و    

 دانمی باغ رفتند. نم  ی هاوه یخوردن از م  ی برا  زبان یم  ی با اجازه 

نامزد رسم  شانی حالت  م  ایبود    یواقعاً   طورنیا  خواستمیمن 

 تصور کنم! 

. ستادیبه دست دورتر ا  ی عارف کنار بهزاد نشست و سارگل گوش  

صم  انگار  هم  ا  یتیمیاو  فکر  نیبا  و  نداشت   کردمیم  جمع 

 باشد.  اشی سر بابک و آن نگاه موذ ریحضورش تمام و کمال ز

چرا خود به خود منتظر نگاه عارف بودم اما مشغول    دانمی نم  

 شده بود. اشی ر گوشد ی زینوشتن چ

 گفتم:  م یلب به مر ریز  

 ـ بابک گفت نامزدشه.  

بود.    یبا مکث سرش را به طرفم چرخاند. نگاهش سوال  میمر  

و سردرگم بود. دوباره    جیم نشده بود. هنوز گامتوجه جملهانگار  

 لب گفت:  ریام را تکرار کردم. زجمله

 باشه، آره.  انوسیـ اگه هنوز عهد دق  
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م   د  شتریب  تخواسی دلم  اما  کنجکاو   گریبدانم  که   یکردنی از 

 .  آمدیشود، خوشم نم  ند یناخوشا مینگاه مر شدی باعث م

 خودش گفت:   

 شه.ـ دخترعمه  

با حضور سارگل در ذهنم   دیجد  یدمانیبالفاصله چ   روابط  از 

 شکل گرفت. 

و کفش گرفته  از لباس    زشیچبود و همه  ییبایسارگل؛ دختر ز   

. که  دیرسی دار به نظر مو مارک  متیقگران  ؛یتا ساعت و گوش 

 هم نبود...  ب ینسبت، عج نیخب با ا

 و گفتم:  رمیخودم را بگ ی نتوانستم جلو  

 مزد عارفه پس چرا با بابک اومد؟ گه ناـ ا  

  یادآوریکرد.    رورو یداد. با نگاهش صورتم را ز  رونینفسش را ب   

 که گفت:  کردیرا در هم م میهاداشت اخم "ی کنجکاو"لفظ 

 عارفه! با سارگلم همکاره.  ی ـ بابک پسرخاله  

بودن بابک در ذهنم مثل چراغ هشدار شروع به نقش پسرخاله  

. دیاز ذهنم پر  میمر  ندیکه نگاه ناخوشا  ی رد. جورزدن کچشمک
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فرار   تخواسیدلم م   قاً یضعف در دلم پررنگ شد. عم  ه یشب  یحس

دوم. بابا گفته بود: »انگار  قرار انتخاب کنم و سمت در باغ ب  ی را جا

 بود.«  آشنا

فکرها   پسرها  برگشت  ر  میبا  هم  دوتاختیبه  از    شانی.  دور 

نشست.  ند  شد  دنیکشگار یمشغول س  قیآلچ کنار من  بابک  و 

 عارف بال آمد اما نگاهم نکرد.   ی ریجاگ  نیاز ا  ی ا نگاه عارف لحظه 

 کردم و گفتم:   کینزد میسرم را به گوش مر  

   گه؟ید می بر دیخوای ـ م  

که    ودب  دهیرا شن  میباز هم حواسش نبود. بابک اما صدا  میمر  

 او گفت: ی جا

 از نشستنم کنارت بگذره بعد فرار کن!  قهیـ حداقل بذار دو دق  

 آلود سرم را طرفش چرخاندم.آخم  

 داشت. باز گفت:  ریگمچ  ی نگاهش حالت  

د.«... جالب  »بهتون خوش بگذره بو  ،ی که گفت  ی ا جمله  نیـ آخر  

 برام!  دنتیبود د
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آن    از  جوابقبل  پواضح  ی طعنه  ی برا  یکه  مر  دایش    م ی کنم، 

 گفت: 

 ـ من خواستم که اومد!   

 و رو به من ادامه داد.   

 . می قدم بزن میـ بر  

  یشد. نگاه او به گوش   دهیجمله نگاهم سمت بهزاد کش  ن یبا ا  

انگار   میزودتر بروهم بخواهد    میانتظار داشتم مر  کهن یعارف بود. ا

 اشتباه بود.  

اش کرده بود،  چهپاست که د  یبا وجود حضور شخص  میمر  یوقت  

جمع را خواسته بود، پس    نیآمده و دلش بودن در ا  یبه مهمان

جمع دل    نیاز ا  یراحت  نیها بود که به احرف   نی فراتر از ا  ه یقض

 بکند! 

د  پر بوسمت    نی. امیها راه افتاددختر   ی خالف جهت رفتن باق  

 شدی دستبرد زدن زود بود و فقط م   ی که برا  ی انار   ی هااز درخت

 لذت برد. شیبایز ی خوب و منظره  ی هواز ا

 و گفت:  ستادیا  دفعهکی مینگذشته بود که مر قهی هنوز پنج دق  
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 اصالً. می... برمیـ ولش کن برگرد  

را برطرف   امی فقط سرم را تکان دادم. دوست داشتم کنجکاو  

  دم یادم ساکت بمانم. امد  حیو گم بود که ترج  جی قدر گآن   کند اما

 شدن داده بود.  ادهیبود که موقع پ  یبه همان قول

سرم را سمت    شدیم  کیرو نزداز روبه   ییبهزاد که تنها  دنید  

خ  میمر نگاهش  زم  رهیچرخاند.  جا  ن یبه  به  با  آن  ی بود.  که 

 گفتم:  رلبیزدن توجه بهزاد را جلب کنم، زسقلمه

 .آدی ـ استادتون داره م  

کند   یرا مخف  اشی ریبال آمد. نتوانسته بود غافلگ عیسرش سر  

 یهابه لب  ی ابود که لحظه  یعلت لبخند کمرنگ   نیهم  دیو شا

 بهزاد آمد و رفت. 

 . دیپری م  رخشم یکم از ن دادم. رنگ کم  مینگاهم را دوباره به مر  

 گفت: ب ل ریاستاد او هم ز ی شدن آقا ترکیبا نزد  

 . نیبمون بهار شمیـ فقط پ   

زدم. دلم   یاد لبخند کمرنگدادن نبود. رو به بهزفرصت جواب  

بگذارم.  شانیگوش ندهم و با هم تنها  میبه حرف مر خواستی م



 

[274] 
 

پر   شانی . نگاه هردوکردمی بودن م  یحس اضاف   نشان ی به شدت ب

 از حس و حرف بود و... 

 ـ من با شما آشنا نشدم.   

خودش   آمدیداشت و آدم بدش نم  یببک لحن محجوبرخالف با  

 کند.  یرا معرف

 ـ من...   

از صورت بهزاد بود و    ریغ  یینگاه کردم که نگاهش جا  میبه مر  

 گفتم: 

 جون هستم. میدفتر مر ی ـ منش  

 ـ کامالً مشخصه سنتون از همه کمتره.   

م   که سکوت  معمول  طبق  زدم.  لبخند  فکر    شدی فقط  من  و 

 را هم پر کنم، گفتم:  هیبق ی صدا یخال ی جا دیاب کردمی م

  ه ی  کردمیفکر نم  وقتچیو ه  دیتر هستـ شما هم از همه بزرگ  

 باشه...  یم یاستاد انقدر با دانشجوهاش صم

 بود.   یآرام. مرد جذاب . مردانه و دیخند  
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 ی باشه... رشته   ادمونیچندان زبه خاطر اختالف سن نه   دیـ شا  

 بوده؟   یشما چ

 زبان خوندم.  یترجممن م ـ   

 دوخت.  میبه مر  می نگاهش را مستق  بارنیداد و ا  یسرش را تکان  

دست   کرد،یبه او نگاه نم  می که همچنان مستق  ی میمر  ی به جا  

 نگاهش.  را گم کردم از میو پا

   ؟یـ خوب  

 آرام گفت:   میقورت دادم و مر   مان یهردو   یمن آب دهانم را جا  

 ـ ممنون.   

 خوبه؟ زیچـ همه  

عرق   ی هاو آرام که در تضاد کامل با دانه  ی طور جدباز همان   

 بش بود، گفت: پشت ل

 ـ بله.   

 باهات صحبت کنم.   خوامی ـ م  
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چسبانده بودم که    نی را به زم  می چطور پاها  دانستی فقط خدا م  

بچه حکم  شدت  به  نکنم.  جلسه  ی ا فرار  در  بزرگانه   ی امزاحم 

 داشتم.  

 رو برسونم خونه.  نیزودتر بهار د یـ متاسفانه با  

   م؟ی صحبت کن میتونی ـ بعدش م  

چرخ  ی با حس حضور    راست  به  کامل  به  دیسرم  هم  عارف   .

شان قدر حواسو بهزاد آن  میشدن بود. مر  ک یدر حال نزد  ییتنها

 حضور واضح نبودند.  نیبه هم بود که متوجه ا

 گفت:  میمر  

 ... دی بعدش هم با ی ـ متاسفانه برا  

 سرش را سمت من چرخاند و گفت:  میحرف مر انیبهزاد م  

 . ی از شما خواسته تنهاش نذار دونمی ـ م  

او    ی ره یکرده خرا نگاه کردم که حال اخم   میفقط مر  کالمی ب  

 بود.
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م    عذر  واقعاً  کن  خوامیـ  لطف  اگر  دق  ی اما  شانس    قه یو چند 

و   شمی م  ونتی... احتماًل تا ابد مدی صحبت باهاش رو به من بد

 . کنمی م ی نش هرکارجبرا ی راب

درخواست هم مصرانه   نیانتظار داشت در برابر ا  میواقعاً اگر مر   

آن  بدون  بود.  مشکل خودش  بمانم  نگاهکنارش  مر  یکه    میبه 

باز هم    دمیکه شن ی اجمله نیاز کنارشان گذشتم و آخر ندازمیب

 از زبان بهزاد بود.

 ! دمیکشیعذاب متر کم ی ـ اگه ازدواج کرده بود  

 تر کردم تا زودتر دور شوم. را تند میهاقدم   

از سکوت نگاهش    امی تمام حواسم جمع عارف بود. کالفگ  گرید  

دوشم بود را   یکه رو  ی بار  دی. من فقط باکردیم   امی داشت عصب

حواس   نی. ارفتمیم  اشی و از زندگ   کردمی مقابل عارف سبک م

 ! آمدند یمزاحم به کارم نم 

  شیصدا  ی شوم کس  کیآرامش نزد  ی هاقدم   ه بهکقبل از آن   

و   آمدندی نم  شی شدن به من پ   کی نزد  ی انگار برا  شیهازد. قدم

 از کنارش رد شوم. دیبا کردمی حس م شتریب
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انار   ی هاو سمت درخت  ستادمیاز پسرها بود. وسط راه ا  یکی  

  ق یو عم  ستادمی ا  یدور از هر نگاه  یا. لحظه دمیسمت چپم چرخ 

تار.  دمینفس کش  داشت  نم  شدی م  ک ی هوا    یی تنها  خواستمیو 

عارف چرخاند.    دیاز پشت، سرم را به ام   ییپا  ی جلوتر بروم. صدا

 اما بابک پشتِ سرم بود.

 ؟ ی شد که اومد  یچ  یـ خب! نگفت  

از کنارش گذشتم. پشت    حرفی فرستادم و ب  رونینفسم را آرام ب  

م امآمدی سرم  ش  ی برا   ی دواری .  مربهزاد    دن صحبتتمام    میبا 

 آدم کجا فرار کنم.   نی از شر ا دانستمی بود. نم دهیفای ب

رفته   ی به سراغ پسر  ش یکه چند لحظه پ  یعارف از آن سمت  

 . نگاهش از من به پشت سرم رفت و برگشت.  آمدی بود به طرفم م

ها شکل در ذهن آدم  توانستیکه از راه چشم م   ییهاچه فکر  

 . ردیبگ

 . نیکن بهارـ صبر   

اسمم توسط بابک نگاه عارف را باز به او داد.    لیدلی زدن بدا  ص  

 و رو به عارف گفت:   ستادیو او هم کنارم ا  ستادمی عارف ا  ی روبهرو
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 شد؟  یـ سارگل چ  

سکوت و نگاهش   ی عارف بود. لبد از جذبه  کالمی جوابش نگاه ب  

 و گفت: بود که بابک کف هر دو دستش را بال گرفت 

بندازمش    نمیکه از ماش   تونستمیه نکن عارف نمگان  ی جورنیـ ا  

 ! رونیب

نکرد. فقط جهتش از او به من  ی رییتغ چینگاه عارف ه  تیفی ک  

 گفتم:  عیعوض شد. سر

 د؟ی گفت شونیـ شما اسم منو به ا  

بودم    دهیکه از عارف پرس  یلحظه حس کردم بابک از سوال  کی  

شن  شتریب از  عارف  تا  به   یلیاما خ  دنش،یجا خورد  زود شروع 

 کرد و گفت:   دنیخند

 باشه دونستن اسمت!  بیعج  یکن یفکر م  دنیـ بعد از چندبار د  

جمع نبستنش    نیو ا   "دنیچندبار د"کامالً مرض داشت. آن    

راه انداختن   ی کلماتش برا  دمانیکرده بود. چ  ینگاه عارف را سوال

 بود.  یها عالسوءظن آدم

 فتم: باز رو به عارف گ  
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ا   دونمی نمـ واقعاً     بیتعق  میمر  ن ی منو تو ماش  دی با  شونیچرا 

ب بعدم  ه  یمهمون   هیبه    لیدلی کنن.  ندارم   یربط   چیکه  بهش 

 دعوتم کنن.  

 بودند اشاره کردم.  ستادهیو بهزاد ا میکه مر ی به سمت عیسر  

 واضح باشه!   لشیدل   کنمی . فکر مجامنیا  م یمر  ـ من به خواست  

بر   لحظه  ی گوشه  ی هانیچ  دنید   ی ادر دلم    یشمارچشمش 

همه رک   نیاما حواسم به بابک بود. او که انگار انتظار ا کردمی م

که به عارف گفته بودم جا    یبودنم را نداشت و کامالً از جمالت 

 خورده بود. 

آخر را هم   ی ام با عارف بودم. پس جملهمجبور به حفظ رابطه  

 م: قبل از باز شدن زبان بابک گفت 

داشته باشه   یربط  شونی من و شما به ا ی رابطه کنمیـ فکر نم  

من اصالً    یکه اصرار به دونستن نوعش داشته باشن... اون هم وقت

 !دمشونیشما د ی بار تو خونه   نیاول ی ستن و براه یک دونمینم

برا   نم  لیتحل  ی مغزم  جواب  غلط  و  حس    دادی درست  فقط 

 .  میدرواقع... به عارف بگو. میرا بگو هانیا دیبا کردمی م
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  ی اخمی بابک حال کامالً اخم کرده بود. رو به عارف که هرچند ب  

 را به او دوخته بود، گفت:  اشی واضح، اما صورت سنگ 

قتل که نکردم!    یکنی نگاه م  ی نجور یعارف چرا ا  خبیلیـ خ  

 گرمه! قصدم آشنا...  سرشونهمه  ی فکر کرد ی خودت نامزد دار 

 . ن یربها میـ بر  

 .  می برگشت میهر سه به سمت مر  

 . رو به من گفت: آمدی بهزاد با لبخند پشت سرش م  

 ـ ازت ممنونم.    

 تکان دادم.  شیسرم را برا  

در هوا گفتم و دنبالش    ی "خداحافظ".  شدی دور م  وقفهی ب   میمر  

 راه افتادم.

  م یرا نداشت که مستق   چکسیبا ه  یانگار قصد خداحافظ  میمر  

ماش  غررفتی م  نشیسمت  عنوان  به  اما  من  برا  ی ابهی.    یکه 

ا  یقیدقا م  نیمهمان  فکر  بود،  شده  با  کردمی باغ  از    دیحداقل 

 کنم.  یخداحافظ زبانانیم
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بب  یتنها کس   توانستم  ساق  نمی که  پسر  او    یهمان  به  رو  بود. 

 گفتم: 

 . د یکن  یافظتشکر و خداحاز طرف ما    شمیممنون م  دیـ ببخش  

 شده بود اشاره کردم.  نشی ر ماشکه سوا میبه مر 

 .میبر  میـ ما مجبور  

 گفت:   فتاده،ین  یاو اما انگار اصالً اتفاق  

استاد انچوچک ماست. تنهاش   نیـ اشکال نداره واسه خاطر ا  

 .دینذار

را   میمر  حدی سکوت ب  یبودند که کس  انیپس انگار همه در جر  

لقب  کردم    و فکر  دمیدو  ن یبود. سمت ماش  اوردهین  شیهم به رو

 و آقامنش نبود.   ت یانچوچک اصالً مناسب بهزاد باشخص

به   ی حرکت سوار شدم. جور  نیح  باًیتقر   اگر  که حدس زدم 

با آن بابک انچوچک   دیبودم رفته بود و لبد من با  ده ی نرس  نی ماش

 خودم تکان دادم.   دیی. سرم را به تاشدمیهمسفر م

 بابک بود.  ی برا  یلقب خوب   



 

[283] 
 

  دن یدور برگردان چمران و بعد از آن درست تا رس ه  ب  دنیتا رس  

 عصر یول  ک یرا هم روشن نکرد. نزد  ویراد   یحت  ی به چهارراه زرگر

از م  میبود بود به خوب   ییبرهاان یو مسلماً اگر    ی که ثابت کرده 

ز  رفت،ی م  شناسد، ی م قولش    م ینداشت  یادیزمان  به  هنوز  او  و 

 ل نکرده بود.  عم

 ی که امشب برا  یبا وجود تمام مسائل  کردمیخودم فکر م  شیپ  

 بودم. میمر ی قصه   دنیبه شن لیدوره کردن داشتم، هنوز ما

پ    فرع  دنیچیبا  ناام  دمیام  گرید  جانی ماه  یدر  شد.    دیکامالً 

را    نداشتم. در  شدن ادهیجز پ  ی و من کار   ستادی خانه ا  ی روروبه

 گفت: باز کرده بودم که 

اشق شد... طالق گرفته بود  ل عاو  ی ک  دونمیـ استادم بود... نم  

 م اما... من مهم نبود... خانواده  ی پسر چند ماهه داشت... برا  هیو...  

 داد.  رونینفسش را ب  

نزد   بود... که خبر رس   کیـ  به زن سابقش    دیبه دوسال شده 

جون    مکردن خانواده  یراض  ی رجوع کرده... من هنوز داشتم برا

 . کندمی م
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لرفته  لیتحل  ی صدا که  طرفش    د یرزاش  به  واج  و  هاج  سرم 

هدیچرخ آن  بود.  مانده  باز  دهانم  لقب  آقا   بتی.  آن  با  منش 

 ناموزون کنار هم در ذهنم قرار گرفتند. 

 ش یاگر زودتر تنها  دمیقدر که ترسفکش کامالً منقبض بود. آن   

بودم  در را نبسته  شدم و هنوز    اده ی... پدیایسرش ب  یینگذارم بال

 که راه افتاد.   

 آن باغ جا خوش کرده بود.   ی وارهایپشت د ییهاه ب قصعج  

 را درآوردم.  دمیسمت خانه رفتم و کل  

 ... دمیچشمش را ند ی گوشه ی هان یآخر هم چ  

 

 حانهیر

ر   او  و  به هم خورده  بحال همدم  به  کرده    مارستان یا  منتقل 

جاو غ  دیبودند.  از  خبر  لحظه  آن  تا  نداشت    بتیکه  مهربان 

 و سراغش آمده بود.   دهیز رزا پرسسفر را ا اتیجزئ

دستپاچه شده بود از   یحساب  دیاسم جاو  دنیمهربان که با شن  

 خواهش کرده بود خودش را نشان ندهد.   اوشیس
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پر  اوشیس   س  کردن شانیقصد  و  شراختمهربان  را   طیکردن 

  چیجا در کنار هم ه آن  شدنشاندهید  دانستیاو نداشت. م  ی برا

سازد.  مهربان ب  ی بزرگ برا  ی دردسر  تواندیندارد و م  یخوش  ی رو

ها در  را منقبض کرده و نبض   شی هاتمام رگ  دی اما آمدن نام جاو

 کرده بودند.  دنی کل تنش شروع به کوب

ها خبرکردن آن  ی که برا  یاما پسرک  دهیرا ند  اوشیس  د،یجاو  

همراه بوده   ی گفته بود که مهربان با مرد   ده،یسمت امامزاده دو

 است. 

برا  نیا  دنیشن    وقت  دیجاو   یجمله  تا  اما  بود  گران  جز   یهم 

چ اهدافش  و  اولو  یگرید  زیخواست    د،ی گنجینم  شی هاتیدر 

 نیا  یمهربان که بخش اصل  ی هایتیبا وجود ناراضا  توانستینم

 مثلث حذف کند.  نیرا از ا ود، خودشرابطه ب

همسر     برا   ِیاو  را  م  ی مهربان  شده  تمام  و    دانستی خودش 

به حقش   اوشیکرد س  یفکر محس محق بود که  نیدر اقدر  آن

 تجاوز کرده و مستحق مجازات است. 
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 یگاهیآقا هر که باشد و هر جا  نیواضح بود که ا  دیجاو  ی برا  

باشد، مع برا  ی هااریدر دل مهربان داشته  داماد خاندان    ی لزم 

 گذاشته بود...   شی مالک شدن را ندارد که اگر داشت تا به حال پاپ

آ   لحظهدر  برا   نیترمهم   ن  دور    شی کار  و  مهربان  برگرداندن 

  ست ی نام  اوشی بود که شک نداشت همان س  ی کردن او از مرد

چند چَک   آمدیبود و بدش نم  دهیمدرسه د  ی ه یکه در افتتاح

ح عالقهصورتش    ی والهجانانه  مورد  دختر  از  دست  تا  اش  کند 

 بکشد!  

نزد   پُر که    کیبا  توپِ  با آن   یی دعوا  توانستی م شدن مهربان 

بدون طفره شرح حال همدم را گفته    نداز،یراه ب  شانن یب   یاساس

 بود.

به پس افتادنش نمانده بود،    ی ز یخبر چ  دن یمهربان که از شن  

وسال کردن  جمع  ما  ش یبدون  سمت    دیجاو  نیش سوار  و  شده 

 راه افتاده بودند.  رازیش

اش  در خانهکه مهربان    یخانمیبی مهربان را از ب  لیوسا  اوشیس  

شده    رازیش  یبرگشت به تهران راه  ی اقامت داشت، گرفته و جا

 بود.  
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هم   بدحال   خانمی بی ب  نیاز  شن  زخانم یانگروح  یخبر  و    دهیرا 

دش را راحت خو  الیخ  ،ی خبریماندن در ب  ی داده بود جا  حیترج

 کند. 

خبر     هرکس  بود.  شده  غلغله  همدم  اتاق  مالقات،  ساعت 

رسانده بود. مهربان    مارستانیخودش را به ب  دهیرا شن  اشی بدحال

اشکبار دست در دست مادر کنار تختش    یو با چشمان  دهیتازه رس

 نشسته بود.  

  ی ناگهان   ی هاجهی همدم مشخص نشده و سرگ  یهنوز علت بدحال  

خودش را    یسختکامالً برطرف نشده بود. همدم به   لشیدلیب  و

ه داشته  آشنا، نگ  و دوست و  لی نگذاشتن لطف فام   جوابیب  ی برا

به    دنشیبود که امکان رس  ی کنندگان جوربود اما هجوم مالقات

 کرد.ی م رممکنیآرامش را تا دو ساعت بعد، غ

 ی کواشیو    رفته  رونیمهربان که متوجه حال مادر بود از اتاق ب  

  طور نیاز پرستار خواسته بود اتاق را با دستور پزشک خلوت کند. ا

اوضاع مجبور به تحمل    نیو در ا  خوردی هم بر نم  ی به کس  گرید

 . شدندینم نیچدورقابجماعت بادمجان نیا یقهر و ناراحت
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فقط مهربان کنار مادر   گریبعد اتاق خلوت شده و د  ساعتم ین 

 یکس  گریبود د  دواریوقت مالقات مانده و ام  انی به پا  یبود. ساعت 

 شان نشود. مزاحم

خانواده  یبرا  دیجاو   رفته  رساندن  برااش  بابک  رساندن   ی و 

. رزا اما نتوانسته بود به همدم سر بزند و در خانه مانده  شیهاخاله

ا ب  نیبود. درواقع  بود که گفته  او خبر دهند خود همدم  به  ود 

راض ب  یهمدم  به  آمدنش  پ   ست ین  مارستانیبه  پسرش    شیو 

  یبود و او مهمان خانه   تیبماند. طبق معمول شوهر رزا مامور

 همدم.

ب   ا  یو  کس  ن یشک  که  بود  خدا  تا    یخواست  باشد  خانه  در 

 ساز را پاسخ دهد.سرنوشت  یتماس

خواباند    مهربان بالش را پشت سر همدم مرتب کرد و تختش را  

را همراه بابک به خانه    هالو گ  ی نیریش  ی هاتا راحت باشد. جعبه

بابک   ی هادیکه مشخصاً از خر  ییهااز کمپوت  یک یفرستاده بود.  

تکه به همدم خورانده    کیباز کرده و به زور فقط    د،یاوبود نه ج

 بود.
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که به در خورد مادر و دختر را از کشمکش سر خوردن   ی اتقه  

 و نخوردن کمپوت باز داشت.  

 لب غر زد که: ریز مهربان

 . کنم یبارش م ادیاز دهنم درب یباشه هر چ د یـ به خدا جاو  

کوبان شخص پشت    ی هانبود. دخترک اما خبر از نبض   دیجاو  

لحظه  از  که  نداشت  وقت  ی در  تا  آدرس    ی رفتنش  بود  توانسته 

ست به دعا  و د  کند  دایهمدم پ  ی را با تماس به خانه  مارستانیب

خال مالقات  یمنتظر  از  اتاق  کمال  شدن  در  و  بماند  کنندگان 

  یقمرو هر ننه   دیروا شود، هزار بار در ذهنش با جاوتعجب حاجت

 شده بود. زیآن اتاق بود گالوه ب دنشیکه مانع رس 

بود   دیحمله به جاو  ی که آماده  یمهربان   ی همدم به جا  ی صدا 

برا  را  د   اوشیس  ی راه  کرد.  از    یگلسته باز  سرحال  چندان  نه 

ها  در دستانش بود. حال ناخوش گل  مارستانیب   نیی پا  یگلفروش

 .  کردیم  دییرا تا مارستانیب ی وهواحال

  ی در قاب در شوکه شد که قوط   اوشیس  دنیمهربان چنان از د  

خودش را   یکرد کم  یافتاد. همدم سع  نیکمپوت از دستش زم
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س بکشد.  کمرنگ  اوشیبال  لبخند  ناش  یبا  غافلگ  ی که   ی ریاز 

 مهربان بود، در را بست و داخل آمد. 

دقا   و  داد  مهربان  دست  به  را  احوالپرس  یقیگل  از   یمشغول 

 شد.   همدم

د    از  همدم  مس  ی انداختهگل  ی رهچه  دنیلبخند    ر یمهربان 

 رساند.  اشیاصل  ی را به جاده اوشیصحبت س 

  یابه خاطر فاصله  خوامی اما... نم  ستین   یوقت مناسب  دونمیـ م  

 هست... مهربان رو از دست بدم.  نمونی که ب

خ   مهربان  گل   رهینگاه  مبه  همدم  نگاه  و  شد  دو    انیها  آن 

 .دیچرخ

شن  یمتفاوت  ریتعاب   س  "فاصله"  دنیاز  زبان  نظر   اوش،یاز  در 

س  درواقع  گرفت.  شکل  دوپهلو    اوشیهمدم  را  منظورش  هم 

شا  بود.  که    دیرسانده  بود  مهربان  در    نیافقط  را  فاصله 

ه آن دو را از هم جدا کرد ی پدر ی که خانه دیدی م ییهالومتر یک

 بود.

برا  ی جه یسرگ   هشدار  ی همدم  زنگ  مثل  که   ی خودش  بود 

 ص یدکتر تشخ  کهنین را مشخص کند. با اربامه  تیزودتر وضع
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 التینسبتش داده بودند اما خ  یبه خستگ  شتری نداده و ب  یخاص

 بود.  ده یچسببد مثل کنه ته دلش 

سه نفر حل و    نیا  انیمسئله م   نیامروز نوبت آن بود که ا  دیشا

 فصل شود. 

 ـ مهربان وارث...  

 همدم با اعتراض مهربان متوقف شد.    ی جمله  

 وارث باشم.  خوامیمان من نم ما ـ  

 یابهیبار بود که در حضور غر  ن یاول  دیشا  نیهمدم اخم کرد. ا  

شد و همدم    ری. مهربان سر به زکردی به دخترک نگاه م  طورنیا

 اش را ادامه داد. جمله

وارث پدرت باشم اما شدم و مجبور بودم   خواستمی ـ من هم نم  

بهتر مد  نیبه  رو  اموالش  ا  تیری شکل  خواست   نیکنم... چون 

 جالل بود.

  یی رو بده به همونا  شه ی... بق خوامیرو م  هیریـ مامان من فقط خ  

 . کننیرو خراب م میدگکه به خاطرش دارن زن

 .  دی شنیمادر و دختر را م  ی آلود مکالمهو اخم  ریسر به ز  اوشیس  
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خ   سرما  هیریـ  برا  ییجا  شهی م  هیبدون  درد،    دنیشن  ی فقط 

ا ا  یدرمان  کهنیبدون  باشه...  به چه درد   گهید  هیریخ  نیبراش 

 !خورهی م

به س   از مهربان گرفت و حرفش را رو  نگاه  ه ادام  اوشیهمدم 

 . داد

نه    شنی م  ی بند طبقه  تشونیسانها با شعور و انمن آدم  ی ـ برا  

ا ن  نیبا پول و ثروت... مخالف  ا  یاما راض  ستمیوصلت   که ن یبه 

 بگذره هم نه!   هاشییمهربان از دارا

صحبت باز شده    نیدر گفتن مردد بود اما حال که باب ا  اوشیس  

 بود حرفش را نگفته نگذاشت. 

شون مشخص باشه که وارث  ایبه نامش باشه    ی ز یـ خب اگر چ  

 وجود داره؟  یمهربانه چه نگران 

 . ستین یراحت نیوصلت به ا نیاگر به نامش هم باشه ا یـ حت  

ز سر دوباره خم شده و البته مشت  نگاه ا  گرفت و  یآرام نفس  

 گرفت.  اوشیمنقبض س 
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 دوارمی! امیمن هست  دیی... شما از همه نظر مورد تااوشی سآقا    ـ

 . ی من نکن ی هابرداشت اشتباه از صحبت 

.  شدی شده در اتاق جز به زبان همدم شکسته نم  ی سکوت جار  

 . ردیکالم را در دست بگ  ی کرد دوباره رشته  یسع

 تشونیریاز اموال مربوط به پدربزرگ مهربانه و مد  ی سر  کیـ    

فوت کرده و پدرش از اموال جالل    زودتر از پدرش  با من... جالل

  ی شده اما محضر   دهیبخش  ی حق زبان  نی... هرچند ابرهیهم ارث م

که من و   ی زی نه! از اون طرف انحصار وراثت صورت نگرفته و چ

اموال عمو مخلوطه...    با  هم  میبریمهربان از مال جالل به ارث م

خواست جالل بود    نیمن و مهربان کم نذاشته اما ا  ی جالل برا

 مال تو دست نااهلش بر باد بره...   نیکه نذارم ا

  ش یو گلو  نینفس همدم را سنگ   شهیمرگش همشوهرجوان  ادی  

 گرفت و حرفش را تمام کرد.  ی. نفسکردیم میرا حج

هربان از مال جالل رو و مسهم خودم    خوامی ـ حال من فقط م  

گاه دچار شده و گه   ریپ  یلی... عمو حال خنیجدا کنم... فقط هم

 که...  دونمی م شهیم یپرتحواس
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خصوص   مسائل  از  ا  ی گفتن  مقابل  غر  نیخانواده  اما    بهیمرد 

 با دل خترش سخت بود، اما ادامه داد: نیآشناتر

 .. تا. رنینامه بگ قصد دارن ازش وکالت های ـ بعض  

 حرف همدم رفت.   انیمهربان م  

... همون خوامیرو نم  هین ارث. من اورنیـ خب مامان بذار بگ  

 که به نام خودمونه هم برامون بسه...    ی زیچ

که از    ندی چشمان دخترش را بب  توانستی راحت م  ی لیهمدم خ  

و   توانستیود،  اما نمطرف تخت پر شده ب  نیمرد جوان ا  ریتصو

 برخورد کند.  یمسئله احساس نیا با خواستینم

ا   مهربان...   نیـ  بوده  پدرت  دودمان   تونمی نم  خواست  بذارم 

مال رو    نیکه ا  ی راحت به باد بره... اون  طورنیجالل و زحماتش ا

  نهیا  م یبکن  میتونی که م   ی چند برابر کرد جالل بود... حداقل کار

ور که ط... فقط حقمون رو و اونمیکه حقمون رو از توش بردار

 ! نی ... فقط همم یخرجش کن خواستی جالل م

بود که سر    ییرهایبخش از درگ  کیفقط    نینگفت که ا  گریو د  

بود. او   نشیترمهربان واضح   ی مال وجود داشت. شوهرعمه  نیا

  ش ی ها پورشکست شده و انگار فراموش کرده بود سال   یکه تازگ
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  کنار رزا و از آن در    ریهمسرش را از مال عمو گرفته. غ  ی هیارث

 ستخوای و همدم نم  بودند و مستانه هم    نیمع  ی بابک خانواده 

 ها تنها بگذارد.  آدم نیبا ا ی ریدرگ انی مهربان را م

 زیچجدال همه  نیکه در ا  دانستی و م   شناخت ی دخترش را م  

انتخاب شخص که  مخصوصاً  کرد...  خواهد  رها  انتخاب   ی را  جز 

 نیکرد و ا  یهم م   شتریرا ب   اهی ریدرگ  نیازدواج، ا  ی برا  هاییدا

 نداشت.  جماعت را مقابله با آن ی اراینازدانه 

  تش یهمدم و رضا  دوارییتا  ی از همان جمله  اوشیس  الیخ  دیشا  

ببه وصلت با آرامش  بود که  به    ی شتریشان راحت شده  نسبت 

 مهربان گفت: 

 و...  کنمی ـ من درک م  

 را گرفت.   "و"ن آ   ی دنباله  اوشیس  ی همدم مهلت نداد و به جا  

!  ی کمک کنمال به دخترم    نیتو حفظ ا  خوامی ـ و من از شما م  

مهربان    نی کوه ب  هیل  مث  دیمال از دستش بره. با  نیا  ی بذار  دینبا

 ؟ یتونی . میست یکه چشمشون به مالشه با ییهااون ی و همه

بود    اوشیس  ی هاشانه  ی رو  یدرخواست مثل قراردادن کوه  نیا  

 بگذارد. جوابیظار نگاه همدم را بنتا توانستی اما نم
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انجام    ادیاز دستم برب  ی ان هرکارخواست شما و مهرب  ی ـ من برا  

 .دمی م

 ز یچهمه  ی ریهم صبر کن تا بتونم بدون درگ  گهی کم د  هیـ پس    

 به عنوان دامادم آماده کنم.  تیمعرف ی رو برا

 پا شد. و آن پانیا اوشیس  

...  یعنیاما... کاش... خب...    کنمی صبر م  د یـ تا هروقت شما بگ  

 . ..هیمراسم افتتاح ی گفتم بهتون تو

 ی را از داشتن مهربان برا  الشی که خ  ی تیگفتن دوباره از محرم  

در هم مشت و   شیهاسخت بود. دست   کرد،یراحت م  شهیهم

با    اشی شانیپ و  زد  لبخند  کمرنگ  همدم  بود.  شده  مرطوب 

 را راحت کرد.   اوشی جوابش کار س

 شه. با ـ  

عم   و    اوشیس  ی چهره  ق یبازشدن  نشست  همدم  چشمان  به 

  ی گل را مثل نوزادنگاهش را به مهربان داد. دخترک دسته  بارنیا

 . کردیها را نوازش مدر بغل گرفته و با انگشت گلبرگ 

 و گفت:    ردیبرد تا مهربان دستش را بگ ش ی دستش را پ  
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که آدم   ست ین  نیاز اتر  سخت   زیچچیبار جالل بهم گفت ه   هیـ    

 یپول برا  نی... ادایب   ایدوشش به دن   ی بار رو  ایدن   هیناخواسته با  

خودمون    یکه خوش و خرم فقط به زندگ  ستی دست ما ن  نیا

پول تو دست ما باشه.   نیچرا خدا خواسته ا مین ی بب دی... بام یبرس

 مهربان؟   یفهمی مبه باد بره...  میبذار دینبا

م   ن  دیفهمی مهربان  رس  ی زیچ  خواستی ماما  به    دنشیمانع 

 و سرش را تکان داد.شود. تنها دست مادرش را فشرد  اوشیس

 ن یبهار

 

کرد   اماده یخانه پ  ی منقبض جلو  یبا فک  میکه مر  شی شب پ  سه   

  اشی شود. گوش  یهمه طولن  نیا  بتشیغ  کردمی و رفت باور نم

 نگرفته بود.   یرا خاموش کرده و خودش هم سراغ

ند  انیرج  نیا  قتی قاگر ح  دیشا   با چشمان خودم  از    دهیرا  و 

اش  را در گذشته   ی اقصه   نیبودم، وجود چن  دهیزبان خودش نشن

 . کردمی باور نم
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هم خورده    ینه فقط عاشق شده که شکست عشق   چارهیدختر ب  

شکل چه  به  هم  آن  مریبود.  تمام   توانستی م  ییتنهابه   م ی!  با 

 کند. ت دم، رقابکرده بو شنهادیکه به او پ ییهارمان

قاض   طرفهکی  خواستمی نم   وقت  یبه  از  اما    بتش یغ   یبروم 

خالص شد   یبه انچوچک  لیاستاد در ذهنم تبد  ی شد، آقا  یطولن

 و فهم و شعورش به فنا رفت.   یو آقامنش

  ی نبود، در نبودش مشکل چندان  یشیاگر آن شرکت لوازم آرا   

  کرد ی ر مآن کا  ی رو  شخصاً  میبود که مر   ی اپروژه  نی. اما امینداشت 

تماس از  تبل   ی هاو  مر  شانغاتیمسئول  که  بود  نه    میمشخص 

 نگرفته است.  لیچند روز تحو نیها را هم در افقط ما، که آن 

به    کیشکور هر  و خانم  ی مسعودی بود. آقا  ازدهی  کیساعت نزد  

  ی رفته و در دفتر تنها بودم. کار خانم شکور شخص  ی دنبال کار

  یمسعود  ی داده بود. آقا  را به منگزارشش    میبود و در نبود مر 

بعد از آماده شدن    یدفتر رفته بود. معموًل کارها  ی کارها  ی اما برا

 ی عهده به   شد،یدهنده اجرا مستم سفارشیدر س  دیکه با  هابرنامه 

 بود.  ی مسعود  ی آقا
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 رون یب  ی هات یمرد، فعال  کیعنوان  او به  میکردیاگر حساب م  

 رونیب  ی ر محل کارش هم عمدتاً کارهاده دارد، دعهاش را بهخانه

  ماند یم  رونیب   دیبا  شهیهم  چارهی. مرد بدادی از دفتر را انجام م

 انگار! 

تا جلو    را پوف کردم  بگ  میهافکر  ی ادامه  ی نفسم  . مثل  رمیرا 

تصم  شه،یهم گرفتن  با    ،یاساس  ی هام یموقع  را  خودش  مغزم 

 مشغول کرده بود.  یمسائل جانب

م و درِ دفتر را بستم. به آشپزخانه رفتم.  د شدبلن زمیت ماز پش  

 شدم.   نستاگرامیدرآوردم و وارد ا بمیرا از ج امی گوش

نسبت بابک با    دنیکه از فهم  یچند روز برخالف ترس  نیدر ا  

نکرده بودم.   رشیدرگ  یلیعارف در دلم راه افتاده بود، فکرم را خ

تصم  شیپ گرفتن  عارف   دنشکینزد  ی برا  ی قطع  میاز  هم    به 

رو خواهم شد. حال فقط  بهرو  اشفهیوطابالخره با تک  دانستمی م

اتفاق   نیرا جلب نکرده ا  ارفبود که هنوز اعتماد ع   نیفرقش ا

مثل بابک،   ی اعتماد   رقابلیرخ داده و با حضور آدم مارموذ و غ

 تر شده بود!  کارم سخت 
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سرم    ییچه بال  انیجر   نیبعد از ا   کهنیها، فکر به ادر جدال فکر  

رنگ  آمدی م حت  نیترپر  تصور  یبود.  از    ی از  روز  آن  تا  که 

 .  گرفتیها شکل م در ذهن آدم تمیشخص

 به خودم گفتم:  ی به گوش رهیخ  

 !ی و مجبور  یستیکنجکاو ن  یدونیـ خودت که م  

فهم   از  بودم    یلیخ  میمر  ی قصه   دنیبعد  توانسته  راحت 

آن    اشی آشفتگ  اما  کنم  درک  آب  "ی کنجکاو"را  لحن ا  ن 

 از ذهنم پاک نشده بود.  ندیناخوشا

جا افتاده،    ی دراز روبهکه دراز  ی مرد  ریهم در برابر تصو  هان یاما ا  

نه فقط از ساعات بعد   ی تصور  نیترکه کوچک  ی بود. مرد  چیه

اسم   توانستینم   کسچیه  مردی بعدش نبود و اگر م  ی ه یکه از ثان

 گرانیاگر در نظر د  ی حتپاک کند.    من را از کنار متهمان مرگش

که    ی. عذابکردی نم  میتا ابد رها  وجدانشبودم، عذاب  ی پاک شدن

  ل یکه م   یالیخیباعث شده بود حال در نقش دختر سرخوش و ب

پسر  شدنکینزد شوم  ی به  ظاهر  داشت،  را  ذهن   مرموز  در  و 

 ها تصورات ناخوش از خودم بسازم.آدم
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با فکر بابک  روز  دم شبانه حاضر بواب  عذ  نیفرار از ا  ی و من برا  

آن مردِ  ی برا  یخال ی شوم تا جا  ریها درگو محراب و ترس از آن

 لبِ موت نداشته باشم.  

 . خوردی م چیپ طورنیتنها با تصور آن مرد بود که دلم ا  

  یخم شدم و ساعدم را رو  یگرفتم. کم  نتی کاب  ی دستم را لبه  

 توانستمی که مده بود  شعجم  ی شکمم فشار دادم. صورتم جور

ن و  لمس  آ  ازیبدون  چتک  نه،یبه  رو  ی هانیتک  را    شیافتاده 

 بشمرم. 

ارث هم   نیبود و من اگر از ا  اش ی مادر  ی هیسرطان مامان ارث  

  یجای و از جا  شدی عذاب غده م  نیا  مردمی جان سالم به در م

 . زدی م رونیتنم ب 

 .  شدمیم  چارهیب مردی م میمر ییِاگر دا  

صاعقه   نیا  کهن یهم   مثل  گذشت،    ارادهیب  ی افکر  ذهنم  از 

 تر شدم.  دو زانو نشستم و خم ی رو نیناخودآگاه کف زم 

ها بود که بودم. مدت  فتادهیحال ن  نیبه ا  گریها بود که دمدت  

درگآن مر  شدنکینزد  ی برا  دنیکشنقشه  ریقدر  عارف    میبه  و 

 ته بودم. ذهنم جا گذاش ی بودم که او را در پستوها



 

[302] 
 

 خدا به من رحم کرده و هنوز زنده بود. دیاو که شا  

زم  میهاچشم   و  شده  پر  اشک  م   نی از  تار  هنوز  دمیدیرا   .

ماجرا کشانده بود   نیرا به ا  چارهیمن ب  ی چرا خدا پا  دانستمینم

شود کارم را تمام   ریکه دوباره دقبل از آن  خواستمی م  بارنیاما ا

در برابر   وانهید  ی اشهیپاشق نقش ع  ی بازاگر مجبور به    ی کنم. حت

 . شدمی عارف م

 شدم خدا. وونهیـ د  

 فشار آوردم.    میبلند شدن به پاها ی را زمزمه کردم و برا نیا  

بعد از   کردند،یم  ترموانهیکه فقط د  ییهااز فکر  یخالص  ی برا  

برا  قیعمی نفس کردن صدا   ی و چند سرفه  را    م،یصاف  انگشتم 

 شدم.  مینگه داشتم و مشغول ضبط صدا وفونرکیم کونیآ  ی رو

  نیاگه مزاحمتون شدم. امروز سوم  دیـ سالم آقا عارف. ببخش  

...  دهیرو هم جواب نم  شیگوش  ست،ین  ی خبر  م یکه از مر  هیروز

پروژه   زیچهمه  باًیتقر  جانیا اما  جاشه  لوازم   یهاسر  شرکت 

...  ندهمو  کارهمهین  د،یکرد  یرو طراح  تشونیا ساشم  که  یشی آرا

دو بار    غاتشونیمهم بود. مسئول تبل  میمر  ی برا  یلیپروژه خ  نیا

 د؟ یکن ی کار   دیتونیتماس گرفته... شما م
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که باز هم عاشقانه نشده    یکه ارسال شد. به نقش  امی صوت  ام یپ  

 بود، پوزخند زدم. 

  نت یکاب  ی را رو   یگوش  رکت،یدا  ی آمدن از صفحه  رونیبدون ب  

 تم.  گذاشتم و سمت پنجره رف

  ندیاصالً خوشا  یلینسبت فام   نیعارف بود. ا  ی سارگل دخترعمه  

  یاحساس  دیگفته بود، نبا  میکه مر  یانوسینبود. طبق آن عهد دق

  نیاجبار ا  فی... اما اگر حربودیم   انیم  نیلاقل از سمت عارف ا

 چه؟ شد،ی نم یانوسیدق ی هامانیپ

کشاند.    یشسمت گو  عیرا سر  میهاقدم   ام یپ  دنیدنگ رس  ی اصد  

 نوشته بود: 

 ؟« ی »شما دفتر  

 نوشتم:    عیقلبم تند شد. سر ی هاتپش   

 »بله«  

حضورش در   یهاو زمان   ش یپ  ی که از دو دفعه  ی زیو طبق چ  

 دفتر به ذهنم آمد، اضافه کردم. 

 .« رونیکار رفتن ب ی و خانم شکور هم برا ی مسعود  ی »آقا  
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خوانده هم نشد.  مم  دو  امیکه پ  امدی ن  ینه فقط جواب  گریاما د  

انتظار مسخره امی اچه  واقعاً  پ  د ی.  به خاطر  بلند    امیداشتم  من 

 ! دیای شود و به دفتر ب 

 !کردی وصله م قوارهیب ی رابطه نیا ی عشق را به کجا  

با اخم  نت ی کاب  ی را رو  ی گوش   از آشپزخانه    ظ یغل  یانداختم و 

 م. رفت رونیب

*** 

رو  یکم   و  شده  آماده  پوش  وانیا  ی زودتر  مشغول    دن یبال 

ماه  میهاکفش  که  پا  میصدا  جانی بودم  محراب  و    نییزد.  بود 

رفتن    نییقصد نداشتم خودم را نشان دهم. حال اما مجبور به پا

بودم. از شانس خوبم محراب مقابل در هال مشغول بستن بند  

رس   شیهاکفش  تازه  او  من  بود    ده یبود.  رو  به رو  کهنیا   ی ابرو 

 زده بودم. اما انگار ذهنم را خوانده بود.  رونیزودتر ب م،ینشو

 وانیل  کیبا    جانی آرام سالم کردم و از کنارش گذشتم. ماه   

 منتظرم بود.   ریشربت خاکش

 . ی بخور مامانت گفت گرمازده شد  ایـ ب  



 

[305] 
 

سر  ی ابهانه   نیا   نرفتن  تا  بودم  داده  مامان  دست  که  اغ  بود 

واقعاً هم    رچند کهکند. ه  هیدر حضور محراب را توج  جانی ماه

 افتم، یآخرش به دام م  دانستمی نداشتم. اما اگر م  یحال خوش

که   یمامان و دروغ  یوجدان خستگو عذاب  آمدمی همان موقع م

 .مکردی اضافه نم میها ی ریدرگ ی ه یگفته بودم را به بق

خور  وانیل   مشغول  و  گرفتم  دستش  از  آرام را  شدم.  دن 

محراب بودم اما   یخداحافظ  ند یاش منتظر شنو همه  خوردم ی م

جا نمانده بود. گوشم را همان   وانیته ل  ی زیچ  گرینشد. د  ی خبر

ماه رفتم. همچنان صدا  جانی کنار  آشپزخانه  به  و    یی گذاشتم 

 برگشتم.    وتم را در آبچکان گذاش وانی . ناچار لآمدینم

ماه   و   جانیاز  آمدم. محراب همچنان در    رونیب  تشکر کردم 

موقع او هم     منتظر مانده بود چون همانگار عمداًبود. ان  اطیح

 کرد و سمت در رفت.  یخداحافظ

در به دام انداختنم توسط محراب نقش    جانیماه  کهن یفکر به ا  

را   ریخاکش  وانیآن ل  توانستیداشت، از ذهنم گذشت. وگرنه م 

خود   شکی که ب  ی ریشربت خاکش  ؛رداویب  میبه مامان دهد تا برا

 خان آماده کرده بود!از محراب ییرایپذ ی مامان برا
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 مهم نبود.   میهم برا یلیخ گرید  

ستم اما نتوانستم جلوتر بروم  رفتم و در را ب رونیپشت سرش ب  

 بود. گفت:  ستادهیا میروروبه قاًیچون دق

 ؟یبگ ی زیچ ی خوای ـ هنوزم نم  

در آن   هیو کنا  دیاز تهد  ی بود. رد  یسوال  لحنش کامالً آرام و  

شانب و  م  نیهم   دیود  آن  شد ی باعث  را جدنخواهم  او    یقدرها 

 .  رم یبگ

 تکان دادم و مثل خودش آرام گفتم:  دشییسرم را به تا  

 ـ چرا اتفاقاً!  

  ر یانگار غافلگ  ی ا لحظه   ی بال رفت و چشمانش برا  یکم  شیابرو  

 شد. گفتم: 

مثل    د،یکن یدر پارک م   ی رو تو  نتونی ماشـ چون شما اکثراً    

تا کنارالن نم  دینر  ،  اگه    تونمی من  تر پارک عقب   کم یرد شم. 

تو   د یچسبونی. واقعاً چرا انقدر ممیخوری به مشکل نم  گهید  د یکن

  شه یبهمون! ... هم  د یخب بگ   اطیتو ح  د یایب  دیدر؟ اگه دوست دار

 ! بگمرو بهتون   نیدوست داشتم ا
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ان زمشد و بعد به خنده افتاد. هم  جیاش گچهره  ی افقط لحظه   

با گفتن خداحافظ  یقدم از کنارش رد   یعقب رفت و من  آرام 

 راه افتادم.   ابانی ت خشدم و سم

 ام زد و گفت: چهارم بودم که انگشتش را به شانه  ایقدم سوم   

 !ی ز یچ هیـ فقط   

برا الس عک   چرخ  ستادنی ا  ی عملم  سربه  دنیو  بود.    عیطرفش 

 فه کرد: ضاا ی فقط فرصت شد اخم کنم چون با همان لحن عاد

 اومدن سراغم، تعارف نکن!  ی برا دیـ وقتش که رس   

 و رفت...   

                          

باز   امی به زندگ  شانیپا  یکه به تازگ  یمحراب و بابک، دو آدم  

  طور نیا ترشق یدق دیشا هم بود و نیاز ا ش یشده بود. محراب پ

باز بود و من    جانی ماه  ی به خانه  ش یبود که آن موقع فقط پا

 را داشتم.  اشیاسم ی عمه و فقط حکم دختر پرستارهم فقط 

حت    و  پررو  و  مرموز  دو  تنها    نخوردهی تودهان  یهر  بودند. 

  ی قدرها که بابک در امواج منف بود که محراب آن  نیشان اتفاوت
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بودغوطه ناخوشاور  آدم    ند ی، حس  نمبه  با    ی. حتکردیمنتقل 

 که امروز گفته بود.  یبیعج ی وجود جمله

 با بابک بود.   سهیحس، فقط در مقا نیا ی عمده  ته کهالب  

دور کامل در قفل نچرخانده بودم که در باز    کی را هنوز    د یکل  

 شد.  

مان ها زآن  ی . جا دندیپر  رونیبابک و محراب بالفاصله از مغزم ب   

 دور تند عقب زدم. شک نداشتم که در را قفل کرده بودم.    ی ورا ر

کردن    ریعنوان قصد غافلگ  چیهدادم. به  در را آرام به داخل هل  

 آمده بود.   میمر شکی را نداشتم. ب یدزد فرض

شاسه     مر   ری غ  ی دختر  ی برا  دیروز  کم  میاز  تا   یزمان  بود 

  اد یمحکمش ز  تیشخصو    او  ی برا   کند، اما  یابیاحساساتش را باز

 هم شده بود. 

ش  گذاشتم و سمت اتاق زمیم ی را رو فم یک  ستمیکه بابدون آن  

  ی خال   زشیرا هل دادم. پشت م  بازمهیآرام در ن  ی ا رفتم. بعد از تقه 

هم نبود که حضورش را    ی گرید   ی لهیوس  ای  فیاز ک   ی بود و خبر

 کند.   دییتا
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که اصالً    میدرِ اتاق مربودن  اخم کردم. در بسته  یبه اتاق خال  

نداشتم. هم م  شهیشک  قفل  را  اتاقش  کل  کردی در  هم    دشیو 

  ان یخاص که همه در جر   یردبود. مگر در موا  فقط دست خودش

 در اصالً باز نشده بود.  نیسه روز ا نیا عتاًی! و طبمی گرفتیقرار م

د   دزد    ی خاکستر  یهاسلول  ی عمده   گریحال  حضور  مغزم 

تا  یفرض باق  کردندیم   دییرا    ی همچنان سع  ماندهی و آن مقدار 

و رفته  آمده  ظهر    دینکنند. شا  یسیهم اوضاع را پل  یلیداشتند خ

 بود که پس چرا درها را قفل نکرده بود!  ن یبود. اما سوال ا

از همان    ی خاکستر  ی هابا سلول   ی ریقلبم بدون درگ  ی چه یماه  

درست را او گمانم کار  شده بود. به   دنیل کوب ورود مشغو  ی لحظه

 !کردی م

. انگار از سمت دمیفرز به عقب چرخ  رون،یاز ب  ییصدا  دنیبا شن  

بود و اتاق    فمیک  بیدر ج  یگوش  شهیبود. برعکس هم  آشپزخانه

 هم تلفن نداشت.   میمر

 ی رو  دی. اگر کلگشتمی خودم برم  زیتا م   د یبا  110تماس با    ی برا  

اتاق مر را در  بود خودم  ب  کردمی م   یزندان  میدر   شرفی تا دزد 

 سمت در دفتر و فرار بود.  دنیراه دو نیشود اما حال بهتر عیضا
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  اش ی قلمدان سفال  اطیرفتم و محض احت  میمر  ز یم  تا  نیپاورچ  

ن تا در صورت  برداشتم  اما در    ازیرا  آرام  بکوبم.  به صورت دزد 

که داشتم   یا وجود شواهد و استرسآمدم. ب رونیسرعت ب تینها

 دزد داخل آشپزخانه باشد.   شدیاورم نمهنوز کامالً ب

بود و با    فیدستم ک  کیبرداشتم. حال در    زیم  ی را از رو  فمی ک  

 ام گرفته بودم.  سطح شانه قلمدان را هم  ی گرید

قفل کنم   شیبروم و در را رو رونیب  عیسر کردمی داشتم فکر م  

در چارچوب در آشپزخانه   پوشاه یس  یبتیبرسد، که ه  سیتا پل

تشخ  حاضر وجود  با  من  و  ظاهرآشنا   صیشد  فرد  شده  بودن 

 .  رم یگرا ب دنمیو هواپر دنیکشغیج ی نتوانستم جلو

سمت عارف پرتاب فقط خدا رحم کرد که قلمدان از دستم به   

 نشد.  

  یاده بود، از همان لحظهدرک کر یاو که لبد اوضاع را به خوب  

بال گرفته    میرا به حالت تسل  شیهاکه خودش را نشان داد دست

 بود.  

 ...  ستای ـ گفتم دزد ن  
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باز   شیرورا گفتم و قلمدان را روبه  نیزنان انفس    تکان دادم. 

 گفتم: 

 پرت نشد سمتتون.  نی ـ شانس آورد  

 چشمانش ظاهر شدند.   ی کوتاه گوشه  یلیخ هان یچ  

که از شدت استرس در وجودم غالب شده بود  یجانی با حس ب  

  م یپا  ی و قلمدان را رو  فینشستم و ک  واریدکنار    یصندل  ی رو

 ولو شوم.   نی کف زم خواستمی گذاشتم. دلم م

 خانه برگشت.  به آشپزعارف   

گرفته    میاز مر  ایدفتر را دارد    د یاو هم کل  کردمی داشتم فکر م  

ل با  ب  یوان یکه  است  رونیآب  از  دهانم  پآمد.  لحظات    ش، یرسِ 

را گرفتم و تشکر کردم. سرش را تکان    وانیخشک خشک بود. ل

 مشغول نوشتن شد.   اشیداد و در گوش

 د: را که مقابلم گرفت، نوشته بو یگوش  

قبل    کردمیگرفتم. فکر نم  میرو از مر  دی... کل خوامی»معذرت م  

 .«ی ایاز چهار ب
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 ده یزودتر رس  قهیشد. ده دق   دهی صفحه کش  ی نگاهم تا ساعت بال   

 بودم.  

کش  یگوش   عقب  مردیرا  قلمدان  آزادش  دست  با  با    می.  را 

بود، از    دهیرا هم کش  شیهالب  ی که حال اثرش گوشه  ی لبخند

 برداشت. گفتم:  میپا ی رو

 جون؟ میـ حالش خوبه مر  

 تکان داد.  دییسرش را به تا  

 آد؟ یـ خودش نم  

 رفت.  میاتاق مر طور تکان داد و بهباز سرش را همان  

گذاشتم    زیم  یرا رو  وانیماندم. ل  یصندل  ی رو  ه یفقط چند ثان  

  زمیبود. خواستم سمت م . پشتش به در  دمیبه اتاق کش  ی و سرک

و با دست و سرش اشاره کرد، داخل   دیرخبه طرفم چ  برگردم که

 روم. 

 یاز پنجره   یلعنت  قبل از ورودم حس کردم بابک با آن نسبت   

 در نظرم بود.   یروز مهمان   ری. حال فقط تصاودیل پراخد  میاتاق مر
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و مقابل   میدر اتاق مر یکه به هر سخت ی اچهار نفره  زیپشت م  

نشستم.    شیرومن هم روبه   کارش جا گرفته بود نشست و  زیم

  یبعد آن را رو   یشد و کم  اشی بالفاصله مشغول نوشتن در گوش

 گذاشت. نوشته بود:  زیم

 ؟«یشناسیم»واقعاً بابک رو ن  

  ه یموضوع برسد. چندثان   نیبه ا  مقدمهی ب  قدرنیا   کردمیفکر نم  

در ذهنم دوره شد. درست از آن روز   زیچها، همهبه کلمه  رهیخ

ا  امی زندگ   ر یمسه  ک  ییکذا چند    ن یشد تا هم  د یسو کش  نیبه 

 در دفتر و آن حال زار...  شیساعت پ 

لحظه   نیبودم، ا  دهیمدت کش  نیکه ا  ییبا وجود تمام دردسرها  

 .« نیتازه شروع شده بهار ی : »باز گفتندی جمله انگار م نیو ا

  ده یصفحه کش   ی که جواب دهم نگاهم به ساعت بال قبل از آن   

 . به خاطر خودش گفتم: شدی م  دایها پبچه  ی م سرو کلهکشد. کم 

نداره    یاشکال  رسن،ی و خانم شکور کم کم م   ی مسعود   ی ـ آقا  

 نن؟ ی شما رو بب

 را برداشت و نوشت:   اش ی کرد. گوش  وارید  ی به ساعت رو  ینگاه   
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 م؟«یصحبت کن ی»ک  

  یبه سرعت از رو  یورود کس  یکه جواب دهم صدا قبل از آن  

  دیآمدم و در اتاق را بستم. شا  رونیفرز ب   یلیخ  ندم. پرا  ی صندل

  از ینداشت من اما ن   یشدنش در دفتر از نظر خودش اشکال  دهید

 به زمان داشتم.  

سراغش را  می اتاق مر ی درِ بازشده  دنیبود. با د  یمسعود ی آقا  

افتاده عقب   ی انجام کارها  ی از دوستانش را برا  یک یگرفت. گفتم  

 فرستاده است.  

با انجام    یساعتم ی نشستم و ن  ز یبه اتاق برنگشتم. پشت م  رگید  

مشغول شدم. فکرم اما تمام و کمال   ی مسعود  ی آقا  شاتیفرما

با  ییهاحرف  ریدرگ که  هنوز    یحس  ریدرگ  زدم؛ی م  دیبود  که 

 نه!  ایکنم،  ی نقشش را باز  دیبا دانستمینم

نم   آقا  خواستی هم دلم  از دفتر کار    رونیب  ی مسعود  ی امروز 

تا باشد  دلم    داشته  هم  نشوم،  عارف  با  صحبت  به  مجبور 

  ر یاجبار مس   نیا  دیبرود و مجبور به صحبت شوم تا شا  خواستی م

 ار کند.  ش را هموبه آرام  دنمیرس
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رفت. متاسفانه و خوشبختانه    ی مسعود   ی آقا  می ونساعت شش   

کار  آقا  ی خانم شکور  رفتن  با  نداشت.  با دو   ی مسعود  ی با من 

 به اتاق رفتم.   ضهیعر نبودنیخال حضم ،ی چاوانیل

مشغول بود.    ز یم  ی رو  ستمِینشسته و با س  میکار مر  زیپشت م  

 نشست.   میروبهرد و روا تمام کم کارش ر بعد از ورود قهی پنج دق

به آن   رهیزد و خ  وانیبه ل   یبود. لب  شیروروبه  ها وانیاز ل  یکی  

 ماند.  

 د؟یباور نکردـ اون روز تو باغ که گفتم بهتون...    

 ایسرش را با مکث بال آورد. منتظر بودم سرش را تکان دهد    

گوش سمت  جز   یدستش  اما  شود  نوشتن  مشغول  و  برود 

  گفت، ی نبود. انگار واضح م  ی نکرد. نگاهش عاد  یردن حرکتکنگاه 

 را باور کند.  ی ز یچ ستیقرار ن

 تم: در نگاهش گف   رهیخ  بارنیبه بابک فرستادم و ا  یدر دل لعنت  

... نسبتشون با شما رو هم تو باغ از شناسم ی رو نم شونیـ من ا  

 ... دمیشن  میزبون مر
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گوش   بود.  شده  نوشتن  مشغول  زدنم  حرف  مقابلم    یوسط  را 

 گرفت. نوشته بود:

 رو؟«  گهیهمد می»مگه قرار نشد جمع نبند  

ضعف بود. نگاهش کردم  هیگرفت شب  انیکه در دلم جر  یحس  

اخم  ی گوشه   ی هانیچ  دنیانتظار د اما  را داشتم  آلود  چشمش 

 بود.  

باشم...    یباهاتون خودمون  تونمینم ه  ک  دیبهم شک دار   یـ وقت  

تون  . با اجازه دمیشما د  ی رو تو خونه  بار بابک   نی من اول  د یباور کن 

 کرده!  بمی مون تعقتا خونه خودیکه ب آدی ازش بدم م میلیخ

از  جمله   را  اخمش  حس  کالفگ  یجزئ   یِگگرفت  کی ام    ی به 

 رسانده بود.  

  ش ی ابروها  ی اخم ل   قیبه رد عم  رهیمشغول نوشتن شد و من خ  

 ماندم. 

و به   کردی و پاک م  نوشتی ر مشده بود. انگا  ینوشتنش طولن   

 را مقابلم گذاشت. نوشته بود:   ی. آخر سر گوشدیرسی نم  جهینت

 کرد.« بتیچرا تعق  دونمی »من م  
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. تا خواستم دهانم را باز  دندیمن هم رس  ی شانیاو تا پ  ی هااخم  

بود.   ستادهیمن ا  رفت. پشت به   میمر  زیکنم، بلند شد و سمت م

 . کردی م  شتریاضطرابم را ب نیو هم کردی نم یکار خاص

 .کردی القا نم یحس خوب چی امروز عارف ه  

 دی. از دم یبگو  دی چه با  دانستمیطور ماندم. نم همان  قهی چند دق  

کردنم از   یرفتن و دور  کردم،یم  لیو تحل  هیجزودم را ت او که خ

 بودن ی که من نه فقط قصد عاد  فیم بود. حاز ماندن  تری او عاد 

 هم بشوم.  ترب ی عج خواستمی نداشتم، م

و دوتا  ی رفتم. کارت بانک رونیاجبار ببا صدازدن خانم شکور به   

م  که  بود  دستش  در  کنم؛    شیبرا  خواستی قبض  پرداخت 

 شان را! خانه ی هاقبض 

هم از    یبه من نداشت و کم  ی ربط  چیه  کردمیهرطور فکر م  

هوا    یداشتم کم  ازیناراحت شدم اما چون ن  خودشیرخواست بد

 شودی کار باعث م  نیا  دانستمی به مغزم برسانم، قبول کردم و م

 داشته باشد.  جایب ی هادرخواست  نیبه بعد مرتب از ا نیاز ا

  یآمدم. تا خودپرداز فاصله  رونی ر ب م و از دفترا برداشت  امی گوش  

ف  ی ادیز برگشتم  و  رفت  کش  ربعکیقط  نبود.  تنها    دیطول  و 
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که   دم یرس جهی نت   نیبار به ا  نیهزارم ی شد که برا نیا اشجه ینت

ا  دی با  ی قیبه هر طر با عارف را حفظ کنم...  را    نیارتباطم  تنها 

 به آرامش بود.  دنمیرس

گرفتن کارت    لیم به دفتر با تحوبازگشت   بعد از  یخانم شکور کم  

رفتم.    میمر  ا بستم و به اتاقرفت. درِ دفتر ر  شیهاو قبض   دیو رس

 نبود.   یجز خودمان کس  گر یدر اتاق را باز گذاشتم. د بارنیا

ا   پنجره  بع  ستادهیکنار  اما  بب  رونی ب  دانستمی م  دیبود  .  ند یرا 

امروز  یعصب  ی گرفته و حت  رخشم ین اصالً  تمام دفعات   بود.  با 

 ل فرق داشت.  قب

. نگاهش  م برگشتطرفبه  ی اهی چند ثان  ی زدم. با مکث  شیصدا  

 .کردی نداشت. انگار با سوءظن نگاهم م یساده نبود. حس خوب

از هفت گذشته بود.    قهی به ساعت اتاق انداختم. پنج دق  ینگاه   

پنجا  دقه فقط  نگاهش  ی برا  قهیوپنج  کردن  ا   پاک  حس   نیاز 

 اشتم.  فرصت د

رو شوم و روز هم در کنارش با محراب روبه  کی  کهنیاز ترس ا  

کند، دهانم را باز کردم و   تری بودنم با او سوءظنش را قو آشنا  

 حال خود گذاشتم! زبانم را به 
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 د؟ یشناس یبه اسم محراب م یـ شما کس  

 تکان داد. گفتم:   ینفعمق گرفت. سرش را به  شیابروها  نیاخم ب  

تق   من  نم  شناسمشی م  باًیرـ  رو    دونمیاما  شما  کجا  از 

 . شناسهی م

بال   شیهادست    آورد.را  نزد     را  دستش    ها قهیشق  کیکف 

 میهانفسش تا گوش   ی . صدادی چسباند و پوست سرش را بال کش

ب   اشی . کالفگدیرس را  م  شتریاضطرابم  تمام   کردمی کرد. حس 

راه را    اشییصدای ند و بمحتاج   دنیکش  ادیصورتش به فر  ی اجزا 

 .ختیبه هم ر شتریب اشیناتوان نیها بسته. اعصابم از ابرآن

موها   آن  شیامروز  کامالً  را  پوستش  که  بود  بسته  محکم  قدر 

ا  ده یکش با  بود  م  ی جور  حالنیشده  چ  کردی اخم   ی هان یکه 

 بودند.   یدگیآن کش فیحر قشیعم

م  یکم   پشت  بنش  زیبعد  هم  من  کرد  اشاره  و  .  نمی نشست 

رو  روبه  ی به جا  بارنیرا برداشت و مشغول نوشتن شد. ا  اشی شگو

نشسته    زیاو در طول م   طورنینشستم. ا  چپش   سمت  یصندل  ی رو

 و من در عرضش بودم.  
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. آب دهانم را قورت  دمیدیحروف را م ی رو شیهافشار انگشت   

 بودم و نبودم.   مانیردن اسم محراب پشدادم. از آو

 د: نوشته بوگذاشت.   زی م ی را رو یگوش

 ؟«یشناسی»تو خودت من رو از کجا م  

اول؟    ی سر خانه  میگشتی کردم. چرا مدام برم  ی ناخواسته »نچ«   

م گند    نیا  کردمی فکر  بابک  حضور  اما  است  شده  حل  مسئله 

ا  یکوچک  ی هارا درآورده و قدم   زیچهمه مدت سمت    نیرا که 

 کرده بود.  اثری عارف برداشته بودم ب

  د؟یدارز به من شک ـ شما هنو  

 شد.   شتریب  شی هااخم شینگفت به جا ی زیچ  

  د؟یشک دار  یـ اصالً به چ  

م   پشت  م  ز یاز  حس  شد.  ا  ی بند  کردمی بلند  مدت   نیکه 

وصل شده    نیسنگ  ی ادر مشت گرفته بودم، حال به وزنه  یسختبه

 . فتیو داشت از دستم در م

.  رفت   میمر  زی. پشت م دکری. مغزم کار نممیچه بگو  دانستمی نم  

اعل نم  بشیعج  یکالفگ   نیت  را خاموش   ستمی . سدمیفهمیرا 
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  بهیانگار باز هم غر  چ،یتر که هبرود و من آشنا  خواستی کرد. م

 شده بودم.  

  گفتم ی . چه مدم یچیرا در هم پ میهامشغول نوشتن شد. دست   

 که نگهش دارد؟ 

چرا بابک    دیندوی م  دیشما گفت   د؟یریگی ـ چرا انقدر سخت م  

 هست؟ ! ستی من ن ریتقص  گهی د کهنیکرده؟ خب ا بی قمنو تع

متوقف شده اما سرش را هم  یگوش  ی رو شیهاحرکت انگشت   

 بود. باز گفتم:  اوردهیبال ن

 کرده؟ ب ی... چرا منو تعقدیـ خب اصالً به منم بگ   

جمع شده بود انگار    ی سرش را بال آورد. صورتش جور  ی الحظه  

م ادیشکیدرد  م  دنش ید   طورنی.  فقط  کردی ناراحتم  من   .

فکر کم آورد. در    نی... زبان ذهنم هم از اکمک کنم  خواستمی م

 کمک به خودم و وجدانم نبود؟  نیاصل ا

خ   گذاشتم؛  آزاد  را  زبانم  باز  و  شد  نوشتن  مشغول  به    رهیباز 

 انگشتان در حرکتش... 

 ... م یمثل مر تونمینم  یحت یعنیـ   
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از عرق ود که ساکتم کرد. تنم  ف حرکت انگشتانش ب وقت  بارنیا  

 نم شده بود.  

 تر از قبل گفتم: نگاه از انگشتانش گرفتم و آرام  

چرا انقدر مقابل    دونمی کنم... نم  تیشما رو اذ  خوامی ـ من نم  

دار گارد  ادیمن  ربط  کهنی...  چه  هم   یبابک  رو  داره  من  به 

 ... دونمینم

 ی عرق؛ با همان قلب  شده ازمان تن نم ا ه. بدمی ترمز بر   گریو د  

 . زدی که شور م یبا همان دل د؛ یکوبی که تند م 

بهتون گفته    می مر  دی...گفت دیـ آره! اصالً توجهم رو جلب کرد  

 ی که تو ذهنتون فکرا  ی کنجکاو بودم! آره بودم اما نه اون کنجکاو

 برام...  دیبود بی... کنجکاو بودم چون عجد یبد کن

 کرد؟ ی را بلند نمچرا سرش   

  ی ش موفقه دوست نداره کسآدم که انقدر تو کار  هیچرا    کهنیـ ا  

  ی... چرا پشت و رو نتشی بب  یبشناستش... چرا دوست نداره کس

به هم نداره...    یربط   چیکه ه  استیش مثل دوتا دنخونه  ی ها وارید

انقدر تنهاست... چرا من هر وقت د فکر کردم    دمشیاصالً چرا 

 نم! هاش رو پر کحرف یالخ ی جا دیبا



 

[323] 
 

بود که به زبانم آمد و خودم   ی اجمله  نیتر ارادهیآخر ب  ی جمله  

انداختم.    ریرا هم شوکه کرد. نگاه عارف که بال آمد من سرم را ز

محض    قتیحق  نیکنم. ا  تیاو را اذ  خواستمیخدا شاهد بود نم

 بود.  

 . کردمی صورتم هم حس م ی حال نم عرق را رو  

م را بلند  بودم. با مکث سر  زیم   آمدنش از پشت  رونیب  متوجه  

در من  . انگار در فرار بود. فرار از نگاه دربه کردیکردم. نگاهم نم 

 . دیرسیو نم د یدویچشمش م  ی گوشه  ی هانی که به دنبال چ

که نوشتنش از    ی ا جمله  دنیرا که به طرفم گرفت با د  یگوش  

ب   ن یتمام جمالت ا بود، همان اندک    ه دی طول کش  شتریمکالمه 

 و نابود شد.  ستیهم ن  مانشدنکینزد دیام

  یاطرفم خال  یرهی دا  دمیم  حی... ترجستم ین  ی»من آدم شجاع   

 باشه... اما آزاد باشم.« 

از رو   ب  ی نگاهم که  اتاق  از  و  نکرد  بال آمد مکث    رون ینوشته 

 رفت. 

 شد.  یدر ذهنم تداع میمر ی صدا  
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 !« تهیعارف براش امن یی»تنها  

 : خواندی عارف که م  یترانه ی و صدا  

 و زندون.«  ی آزاد  نی مرزه ب هی  ی گاه یی»تنها  

 حانهیر

را به خود مشغول کرده بود.    زیانگ تمام ذهن روح  ن یمع  شنهادیپ

قرار   شناخت،یبودن، خودش را م او که فقط در قالب همدمِ جالل

اش  به شوهر از دست رفته   انتیرا مثل خ  ی گرفتن کنار هر مرد

او    یقدر که وقت. آنتشی. همدم جالل بودن، شده بود هودیدی م

شناسنامه  اسم  به  م  زیانگحرو   اش؛ی ارا  طول    کردند،ی صدا 

 و جواب دهد. دیایتا به خودش ب دیکشی م

خواب   چطور  مردشبانه  ی هاحال  با  را    ک یشر  گرید  یاش 

 ی لدر حا  آورد؟یدر م  ی گریا به اشتراک دچطور اتاقش ر  شد؟ی م

او و مرور    ادیسالِ نداشتن جالل را هم با    نیکه تمام لحظات ا

 خاطراتش سر کرده بود.  

بود که   ی اگمشده  ی مهیهمدم شک نداشت که جالل همان ن  

  ی شان در کنار هم را خواسته بود. و وقتخدا فقط پنج سال بودن



 

[325] 
 

مگر    ؛ی الحظه  ی برا  یحت  شد، یم   اش چفتشده گم   ی مهیآدم با ن 

 !   ماند؟یم ی گرید  ی هم برا ییجا گرید

پ  نیمع   با  راه  شنهادشی اما  بو  شیرو  شیپ  یانگار  د.  گذاشته 

ا  یراه در  م  ی انه یم  نی که  باشد.    زگاهیگر  توانستیاجبار 

 .  شانیهر دو ی برا یزگاهیگر

گاه   م  یـ  تا  بد  راه  کنهی روزگار  همراه  یو  باهاش جز  شدن 

 . ست ین

 هم بر مزار جالل.  شان بود و بازدوم دارید نیا  

اعتماد کند.    نی به مع  تواندی تا کجا م  دانستیهمدم هنوز نم   

و ها بود و شکستن قول  آدم  ی هوای ب  ی هاشدنترسش از عوض 

شان بود. اما مگر  داشتنتر از نگهشان راحتکه شکستن   ییهاقرار

  ی فقط کم   دی شا  یکی  نیبود و ا  هم بود. هر دو اجبار  ی گریراه د

 تر.ورنگبآ خوش

داد و در   عنی سنگ گرفت و به م  ی نام جالل رو  ینگاه از حکاک   

 که گفته بود، گفت:  ی اجواب جمله

 هاست که درمون نداره. آدم  ی سر کرد، بد  شهی ـ با بد روزگارم م  
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 نیبا ا  توانستیبا خاطرات جالل، تا ابد هم م  گذاشتند،یاگر م  

 ! گذاشتند ی سر کند. فقط اگر م   یزندگ

 ری. خودش هم درگدیفهمی م  یخوبرا به   زیانگحرف روح  نیمع  

هم براآدم  نیاجبار  و  بود  شده  ذره  دنیرس  ی ها  آرامش    ی ابه 

 . دادی داشت به آن تن م

 رونیآن را ب  نی نگه دارد و سنگ  نهینتوانست آهش را در س  نیمع  

 فرستاد و گفت: 

 ی بدبا    کنمیم   یمن هم سع   ی به من بکنرو    لطف   نیـ اگر ا  

 دست نشم.ها همآدم

که    ی. لطفدیدیخواسته را لطف به خودش م  نی ا  رشیپذ  نیمع  

ب آن  در  هم  نم  بی نصی همدم  همدم  اما  با    دانستینبود. 

 دلش چه کند.    ی اعتمادی ب

راه    مع  یحلطبق  در چشم   شیپا   شی پ  ن یکه  او  بود  گذاشته 

که  ست  خودشان جز دو دو  انی اما م  آمدیدر م  به عقد او   گرانید

 نبود.  ی گرید ی خانه شده بودند، رابطه به اجبار هم 

ا   م   حالن یبا  فکر  حق  کردی همدم  م  یقتیاگر  در  او  با    ان یرا 

اگر قرار به جا زدنش باشد،    ایتر شود.  قرار محکم  نیا  دیبگذارد شا
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تکل  نیهم راه  مت  نیمع  فیاول   ریغمشخص شود. هرچند ذات 

 طورن یداشته باشد اما ا  ی دبه آن قرار اعتما  گذاشتی نم  یآدم

 . گرفتیدلش آرام م  یفقط کم دیشا

باز کرد و خ  دهانش نام جالل، همان  رهیرا  ها طور که اشکبه 

 انیدر م یکیو   دهیاش کشچانه  ری ها تا زچشم یاز گوشه یخط

جز خودش    کردی م  الیرا که خ  ی زدند، راز  یبه سنگ جالل سر م

 گذاشت.   انی درم نیمعاز آن خبر ندارد، با  یو جالل کس

امکان مادر شدن ندارد. که    گری اگر بخواهد هم د  ی او حت  کهنیا  

 مهربان را هم خدا لطف کرده و به او و جالل داده بود.

به عنوان کردنش نبود.    ی ازیکه باتوجه به قول و قرارشان ن  ی راز  

انتظار از   همدم  ب  ی اما  که  نهاخانواده  شکیهم  از   نیا  تیها 

نمداشتند،  ازدواج   داشت.   و حرف    ریدرگ  خواستیواهمه 

 .دیدی م قت یراه را،  گفتن حق  نید و بهترشو هاثیحد

  ی حلراه  ایمهم باشد    نیموضوع از نظر مع  نیاگر  ا  کردی فکر م  

 . کشدی پا پس م جان ی، همنداشته باشد شیبرا
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وصلت فکر کرده بود. اما در آن اوضاع    نیهم به تبعات ا   نیمع  

بر فشارها  ییرها  ی او  از  موقت  روح  ی هرچند  را    زیانگخانوداه، 

 .  دانستی وصلت م ی برا  نهیگز نیبهتر

شا   اصل  باآن  د یدر  که  ا  دی طور  د  نیبه  به    یده یمسئله 

بود، که چ   ی نگرندهیآ نکرده  از آن مجبونگاه  بعد  به  ند سال  ر 

 شد.   ازدواج با مستانه 

  داد یحق م  زی گانروحو به    شناختیجالل را دورادور م  نیمع  

کند. هرچند    نیگزیرا در کنار خودش جا  ی او نتواند مردکه بعد از  

  یا لحظه  ی گذاشت، برا  شیازدواج با همدم پاپ  ی آن روزها که برا 

 هم قصد شکستن قولش را نداشت.  

 ی پدر  ی در خانه   ی کوچک  یو مهمان  ی محضری شان عقداجزدوا  

 همدم بود.  

 تر گذشت.  همدم سخت جالل هم به از روز مرگ دیآن روز شا  

مردم فکر    ی جورنیبه او گفته بود: »ا  ی هرچند به شوخ  ن یمع   

اور  کننی م واگ   گرفته  ونیعروس  ترس  از   کشینزد  ی ریو 

را نه فقط    شیدر گلوکرده  ورم    می بغض حج  قاًی.« اما عمشنینم

چشم به  که  کرده  د  حس  کناره   دهیهم  جز  اما   و  ی ریگبود. 
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راهگذاشتراحت پ   ی برا  ینش  کردنش،  فکر کردی من  دا یآرام   .

درد   ؛ییتنها  کرد،ی م اشتراک    ی درمان  آن  در  دو  هر  که  بود 

 داشتند. 

با هم    کردندیتصور م  گرانیچه دتر از آنو مهربان زود  ن یمع  

وشد  اغیا غر  ه  نسبت   شدی م  دایپ  ی ابهیکمتر  به  و    که  پدر 

همدم   ی برا  نیاز اتر  با ارزش  زیچچیشک کند. و ه   شانی دختر

مهربانش هزار بار از   ی برا  یشدن زندگنبود. او که از ترس سخت

 نیبرخورد مع  ن،یآغاز   ی روزهاشده اما همان    مانیوصلت پش  نیا

 بابت راحت کرده بود.  نیرا از ا الشیخ

پ  نیا  یراحتبه   مدمه   م  ش یرا  اعتراف  اگر    کردیخودش  که 

 یمرد   نیمردتر  نیمع  د،رکی مردان عالم جدا م  یجالل را از همه

که حاضر بود جانش را هم    ی بود که به عمرش شناخته بود. مرد

 فدا کند.  شیبرا

همدم   ینداشت و خبر ناتوان  یروزگار تمام  ی های که باز  فیح  

 دیاش رسبه گوش خانواده  ن،ی مع  ی برا  ی آوردن فرزند  ا یدر به دن

 پهن شد.   هاثیو حد ط حرفو بسا
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  د ییو تا  دیرسی گوشه و کنار به گوش همدم م ز  ا  هاه یطعن و کنا  

وصلت شده    نی موضوع خواستار ا  نیبا علم به ا  کهنیبه ا  نیمع

تاث حرف  ی ریهم  شدن  تمام  برادر  انگار  نداشت.  ها  آدم  ی ها 

 ی را باور نکنند و بساط سرگرم  نیحرف معبود که    نیتر اخوش

 ت ندهند. شده بود را از دس نپه  ی گرید یشان، که در زندگتازه

سر همدم کالفه بود و علناً در دهان هر که ناروا پشت    نیمع  

راض .  دیکوبی م   گفتی م جدا  یهمدم  مع  ییبه  اما    ن ی بود 

 .  دیایزبانش ب  یکالم رو نیا یحت  گذاشتینم

 ر یهم از ت  نیمقابل همدم جبهه گرفته و مع  نیمع  ی خانواده  

ر همدم را آزا شدت  که به   ی زیشان در امان نمانده بود. چ غضب 

 .دادی م

د   ب  گریحال  بچه   وهیمدام  نقصو  مثل  را  بودن همدم  به    یدار 

اج از سر لطف بر که انگار زمان ازدو   ی. نقص کوفتندی مصورتش  

 بودند.  دهیبخشاو 

ازدواج   از  ناسازگاردوسال  و روزگار دوباره سر  نگذشته   ی شان 

 گذاشته بود. 
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 دیجد   ی ش به دنبال همسرسرپ  ی برا  ی کارپنهانی ب   نی مادر مع  

کم آرامش  بگذارد. حال که کم   ان یایسر به ب  خواستی م  ن یبود. مع 

زندگ  به  پ  اشی داشت  نداشتند  وداهانخ  کردیم  دایراه  اش قصد 

 راحتش بگذارند.  

با  دانستیهمدم نم    اما داشت خودش را   نی بکند. مع  دیچه 

و به تهران    ردی تا دست همدم و مهربان را بگ   کردیوجور مجمع

پهن    شانی سر زندگآرامش را دوباره بر    ی هیفاصله، سا  دیببرد، شا

 کند.   

آهو    اما  چه    ییزپا یگر  ی آرامش  هر  که  آن    دندیدویمبود  به 

 . دندیرسینم

شان به تهران باخبر شد، دور از  رفتن  ان یکه از جر  نیمادر مع  

 سراغ همدم آمد.    نیو  با زبان نفر نیچشم مع

  ی ناحق  ی هانی نگ مزار جالل شده بود. از نفرز مجاور سهمدم با  

  ن یزده بود. مع جالل و مهربانش را نشانه رفته، وحشت   که روح

  ن یکه مادر مع جز همان  ی او انگار چاره  دادی نم  ییابه جد  تیرضا

 خواسته بود، نداشت.  
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بگ  کهنیا   را  انصاف  جانب  از خودخواه  ردیخودش   یو دست 

سر    ی هیکه به قول آن زن  لطف کرده و سا  ی مرد  یبرا  بردارد و

 بال بزند.   نی او و پدر دخترش شده، آست

 ـ همدم؟  

پنجره    از  به    نگاه  و سر  مهربان گرداند؛ دخترکِ   ی سوگرفت 

 .شیها روز نیا  قراری ب

به درگاه خدا را   هیگال  ی دلش هوا  بی که عج  دیرس یم  ییروزها  

خوشش را نشانش    ی رو  دیطور که باآن  وقتچی ه   یداشت. زندگ 

 مهربان هراسان بود.   ی ندهینداده بود و حال... با تمام وجود از آ

دوباره در  مارستانیاز ب نبود. بعد از مرخص شدن یاوضاع خوب  

را از چشم    انیتوانسته بود جر  یحالش بد شده و به سخت   هیریخ

 خصوصاً مهربان پنهان کند.   خانواده،

 . دادی ه بد مدلش فقط گوا روزهانیا  

 مامان؟   یـ خوب  
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 شیهاکرد فکر  یآمدن مهربان، سع  ک یبا دوباره صدا زدن و نزد  

کرد و منتظر    ه یه دخترک هدرا پس بزند. لبخند و جانش را ب 

 .دانستی که نگفته م یماند تا حرفش را بزند. حرف

بود    دهیاش نشندرباره   می رمستقیو غ  میروزها مستق   نیکم در ا   

  ی مراسم خواستگار  ی دوباره  ی برگزار   ی برا  رجیبا تماس ا و امروز  

از زبان مهربان    دنیبه شن   ی ازیشده بود، ن   یمنتف  شیپ  ی که دفعه

 نداشت. 

من و تو    یترس... خب وقت  نیاز ا   رمیمیـ مامان من آخرش م  

ن  میهست  یراض   ی ... گورباباهی بق  تیبه دونستن و رضا  ی ازیچه 

 ...  ترسمی م  دی جاو  نی... من از امکنی شون... مامان خواهش مهمه

روزها مدام   نی را ا  اوشیمحرم شدن به س   ی اصرار مهربان برا  

  چی. مهربان اما هدیترسی م  ی کارن پنها  نیبود و از عاقبت ا  دهیشن

ا نبرده بود که  به ارث  اش  خواسته  ی برا  طورن یاز صبر خودش 

 .کردیاصرار م

هر   دی. شادیدیهم م بان  مهر  ی ها گواهِ بدِ تهِ دلش را ته چشم  

اماجرئت    ده،ید   شانیبرا  یدو در دل خبر داشتند روزگار چه خواب

 نبود...  شانیهادر دل رششیپذ
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 ن یبهار

م   ب  گنیـ  عادتش    ایبکنه    ی کار  هی روز    کی وست یآدم  نکنه 

 .شهی م

 را از دستم گرفت و گفت:  ی چا وانیل  

 بودم.  ده یش رو شنروزهـ چهل  

 نگاهش کردم.   یرچشمیز  

برا  ی چا  یوانیل   ر   ی هم  کاب   ختمی خودم  به   دم. دا  هیتک  نتیو 

 .  دیعقب کش  عیرساند و سر ی چا  یلبش را به داغ

به دفتر    شهیآمده بود، مثل هم  شیجاکه عارف به   ی روز   ی فردا  

که    ی از آن روز در باغ، در او مانده باشد. جور  ی رد  کهآنی آمد؛ ب

و آن دختر    کندی م  یدر او زندگ  میدو تا مر  کردمیحال حس م

 ندارد.  ییخودنما  ی هخورده عمدتاً اجازشکست ی شهیپعاشق

 ؟یعادت کن یبه چ ی خوایشده حال؟ م یـ چ  

زده   ایسوختم، دل به در  یرساندم و وقت  ی چا  یلبم را به داغ  

 گفتم: 
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عارف، بشه سه هفته و کالً از    دن یدو هفته ند  نیا  ترسمی ـ م  

 برم. ادشی

هم  یاه یس   تا  اگر  حال   هریدا  شیپ  ی لحظه   نی چشمش  بود 

نگاهش را به چشمم فرو کرده    زیتنوک   یرگیخ  شده و  یکانیپ

 بود.  

 در جواب نگاهش گفتم:   

نگاه    هیهمه آدما تو    نینگاه نکن! ا  ی جور نیا  جونم یبابا مر  ی ـ ا  

 کنن یهمه هم از هم سوال و جواب نم  نیا  شن،ی عاشقِ هم م

 !ی باز عشق؛ خل گه،ی اسمش روشه د  ه؟یچ انیکه جر

 م یمعذب بودم و بهت مر  اممقدمه ی ب  و  میمستق  ی خودم از اشاره  

 اخم کرد و گفت:  ی. کمکردمیرا کامالً درک م

 . اومدیتو نم تیـ به شخص   

 ! ته یشخصی ب  اد،یخوشش ب  یدختر اگه از کس هی یعنیـ   

دودست  وانشیل   همان  یرا  و  بگرفت  که   رفت، یم  رونیطور 

 گفت:  رلبیز

 ! ت یشخصی ـ نگفتم ب  
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  نت یکاب  یکوفتن رو  یرا به جا  میپر از چا   وانیل  خواستی دلم م  

 به سرم بکوبم.  

 را گذاشتم و دنبالش رفتم.   وانیل  

 ز،یکالم به خودم قول داده بودم که گور پدر همه چ  کی  شبید  

 .  شدمیم کیبه عارف نزد دیبا

کردم.    شیرا هل دادم و صدااقش را ببندد، در  که در اتقبل از آن  

 رفت.   شزیدر را ول کرد و سمت م

 . ن یبهار  ستیـ به من مربوط ن  

 .  گفت یم ی گرید زیاما چ شیصدا یلحن و سخت یتلخ  

   کردم؟ی م هیتوج میمر ی خودم را برا دیواقعاً با  

دلش    خواستمی دختر انگار حکم مادرشوهرم را داشت که م   نیا  

 و بعد سراغ پسرش بروم. اورمیه دست ب را ب

. اما من واقعاً قصدم  د یکنی بهم مراجع  ی چه فکر  دونمی ـ من نم  

 ! رهیخ

آخر  ی الحظه   از  کردم  و   ی اکلمه   نیمکث  بودم  گفته  که 

  ده یکش  شیهاهم لب   میمر  یام را کنترل کنم. حتنتوانستم خنده 
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خ اما  بهار  عیسر  ی لیشد.  تصور  کرد.  جمع  را    ن یخودش 

وشلوارپوش و دسته گل به دست، در ذهنم پررنگ شده و  کت 

 .  رفتی کنار نم

جلوهمان   خندان  لبه طور  به  کامل  را  شکمم  رفتم.   زیم  ی تر 

 ستون کردم و گفتم:  شیرا رو میهاچسباندم و دست 

چرا انقدر جبهه    ،ی دار  یعشق  ی ـ آخه شما که خودت تجربه  

 جون؟ میمر ی ریگی م

 گفت:  کرد و نگاهم ی جد یلیخ  

 ! یکن ی ادآور یبرام  ی رو بهت نگفتم که بخوا انیـ اون جر   

خود باز بود که دهانم خودبه  انعطافی قدر سخت و ب لحنش آن   

 شد. 

 . د یـ ببخش  

. فضا اصالً دوستانه نبود و  کردی را روشن م  ستمشیداشت س  

 به عقب برداشتم که گفت:   یبروم بهتر است. قدم  کردمیحس م
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هم بهش ندارم. من    ی و کار  دونمینمغلطش رو    ای  ـ درست  

حت  ستمین  یآدم عشق    یکه  تو  واسه   رممیبم  یکیاگه  خودم 

 بذارم!    شیاعتراف کردنش پا پ

 شد.  تریجمله ت کیبالفاصله در ذهنم   

گذاشته    شی»خاک تو سر اون بهزاد انچوچک!« که خودش پا پ   

 گرفته بود.  ی دختر را به باز نیو عشق ا

 و گفتم:  مبرداشت  به عقب گرید یقدم  

  شتری. فقط دوست دارم بجونمیـ منم قصد ابراز عالقه ندارم مر  

آخرش اون عاشق شد و من    ی دیوقتم د  هیباهاش آشنا بشم.  

 فارغ. 

وقت را تلف نکردم و    دمیرا که د  شیهاکمرنگ لب  یدگ یکش  

ب  شتریب  حرفی ب اتاق    . در را بستم و دستم را بهدمیپر  رونیاز 

 قلبم وادار کردم.   ی هالمس تپش 

اول   دوم  نیانگار  بود.  برداشته  را  تو  نیقدم  بود.    فم یک  ی قدم 

کردن وقت را تلف کنم. جلو رفتم  با فکر   نیاز ا  شتریب  خواستمینم

را روشن کردم و بعد از ورود به   یرا درآوردم. نِت گوش   ی و گوش

 عارف نوشتم.  ی برا رکتیدا
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من    یعنیصبحه.    فتی ش  ها فقطشنبه که دفتر پنج   دیدونی »م  

منتظر    نمیبش  رسوکیپ  ی برم کافه   خوامیو م  کارمیامروز عصر ب

اون ها گم  درخت  ی ل لبه  های و صندل  زیطرفِ حوضش، مشما. 

 ساعتکی از    شتریب  دوارمیاونجام و ام  میونشدن. من ساعت پنج 

 منتظر نمونم.«

پاکش کنم    توانستمیم  بود و  دهیرا فرستادم. هنوز ند  امیپ  عیسر  

 . دادی کار نم نیبه ا ی عقلم هم دستور یاما حت

رهبر  یوقت   به  دل  پشت  هم  م  ی عقل  صف    د،یکشی حواس 

 بود.  کیجنون نزد شکی ب

  د ینشد. شا  ی اما خبر   ند ی را بب  اممیپ  دیمنتظر ماندم شا  یکم  

بود اما منتظرش بودم. عارف علناً گفته بود   ییجای انتظار ب یحت

 اطرافش ندارد.    ی رهیدر دا به بودنم ی لیکه م

حروف راه    ی باز رو  میهارا خواندم و انگشت   اممیپ  گرید  بارکی  

 افتادند. 

 جبران کنم.«  رسوک،یپ دیبستمتون. اگه اومد »بازم جمع  

را   یم. گوشآمد رونیب نستاگرامیرا هم فرستادم و از ا یکی نیا  

 شدم.    هریخ  یصندل  ی و خودم ر  یخال  ی گذاشتم و به جا  زیم  ی رو
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  یل و لبه  رفتمیبروم. عصر م  امیسراغ گوش  گریقصد نداشتم د  

 ...  نشستمیمنتظرش م  رسوکیپ ی هادرخت

 .آمدی روز م کیبالخره   

                          

بودند. من رو  ی هاعقربه     ی ساعت هم مثل من چمباتمه زده 

 هفت و دوازده.  ی وها رآن ،یو صندل زیم

به   نبود  ب   ی زود  نیا  قرار  ته دلم حسمیایکوتاه  اما  بود که    ی. 

که منتظرت   دی آی چشم عارف نم  ی گوشه  ی هان ی به چ  گفتی م

 داشته باشد.  ریهمه تاخ نیاگر ا یبگذارد! حت

که گفته بودم منتظرش    یساعتکیاز آن    شتریساعت هم ب   می ن  

را شمرده بودم و    هاقهیو دق  هیاننشسته و ث  جانیتنها ا  مانم،ی م

دق چند  سع  ی اقهیحال  داشتم  که  نقشه   ی رو  کردمی م  یبود 

 کنم.   دایآدرسم را پ

ب   ن  شتریفکرم  عارف، درگ  امدنیاز  انتظار  از    رینه چندان دور 

 محراب بود. 

 بودمش.  دهیآمدن از خانه، دم در د رونیموقع ب  
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ن بو  د: »فکر کن ماجاآمده و گفته بو  شی پ  یک یو عل  سالمی ب  

.« و قبل  جانی ا  آمی تو م  دنیاز اون، واسه د  شتری ها بروز  نیببره ا

 ی برا  دیایکه به ذاتِ خرابش هم ب  یدرست  لیکه بتوانم تحلاز آن

  ی زود   نیبه ا  کردمیکنم، باز گفته بود: »فکر نم  دایاش پجمله

  ؟«یجا بزن

که   یبود. آدم هستادی ام اعالمت سوال جلو کیاو  ی انگار به جا  

قدر آن  میهاالمسائل داشت. فکربه حل   ازین   شیهاحرف  دنیفهم

بودم: »من    ادیز رفتند. گفته  زبانم سر  از ظرف  بودند که  شده 

نم لبخندیگی م  یشما چ  فهممیواقعاً    ی طانیش  ی !« در جوابم 

 : »عارف!«  بودرفتن داخل فقط گفته  نیزده و ح

را برداشت. سر و    امی وشمقابلم گذاشت و گ  یگوش  کی  ی دست  

از اخم شده بود  زیم   ی وکمرم که ر ب  نیند  بال    مقدمه،یاتفاقِ 

از آن  ستادهیا  زمیکنار م   اه ی. عارف سراپا سدندیپر که بود. قبل 

  ز یطرف م آن  می روبهبرسد، دو قدم رفت و رو  شیهانگاهم به چشم 

 نشست.  
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که کمرم  قدر  منتظرش بودم و از حضورش هول کرده بودم! آن   

شد.   داغ  صورتم  و  کرد  گوش عرق  سمت  را  کردم.    یسرم  خم 

 نوشته بود: 

 ؟«ی و نقشه گم شد»باز ر  

  د یکشی م  امیگوش  ی سرم را بلند کردم. با اخم انگشتش را رو  

 کند.   میداینقشه پ ی تا لبد رو

 او گفتم:  ی به جمله ربطی ب  

بار پنج    بذارمنتظرت  قهیدقپنج قهیدقـ حال مجبورم هر  تا ون  م 

 جبران بشه.  قهیدقوچهلساعتکی نیا

را   شیهاگذاشت و سرش را بال آورد. اخم  زیم  ی را رو   امی گوش  

روشن   ی بود. نگاهم تا صفحه  یچنان جدپاک کرده بود اما هم 

آمده بود. با انتظارم مجبور    رونیرفت. از اسنپ ب   نییپا  امی گوش

 کند.  امیبه آمدنش کرده بودم و قرار نبود راه

ن  های گوش   در  دو  حرکت  ی مهیهر  اما  بودند،  او   ی برا  یسمت 

. طبق معمول در مواجهه با سکوتش  کردینم  اشی اشتن گوش برد

 گفتم:  شد،ی تر مکه زبانم فعال 



 

[343] 
 

باشه اما من    یاطرافتون خال  ی رهیدا  دیدی م  حی ترج  دونمی ـ م  

 . رمیگیجا نم  ادیواقعاً ز

چشمش ظاهر   ی گوشه   هان یدم که چهنوز دهانم را نبسته بو  

 .    دندیخند شیهالب  یحتو 

تکم  شیهاچشم   آن  از  س  آمدی م  رونیب  یرگ یکم  از    ی اهیو 

 .  گرفتی فاصله م شیهالباس

ام گل به دستم، خنده شلوارپوش و دستهوباز با تصور خود کت  

 خوردم و گفتم: کن  مم ی را تا جا

م   بش  میتونی ـ  آشنا  بگ  می باهم  باز  چشم  با  شما  من    دیو  از 

 .دیاما واقعاً حق انتخاب دار  دونم،ی م  دی! البته بعآدی خوشتون نم

رو   هنوز  لبخند  و    ی آثار  کرد  دراز  را  دستش  بود.  صورتش 

. من هم نگاهم را به دنبال کادر  دیرا سمت خودش کش  اشی گوش

بلند شدم و   زی ازشان نبود. از پشت م  ی اما خبر  کافه چرخاندم،

 گفتم: 

 براتون. ارمیـ برم مِنو ب   
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را  دست   و زش  گرفت  بال  توقف  نشان    اش یقبل  ی جمله  ریبه 

 نوشت: 

 لطفاً.«  نیبش خورمینم ی زی»چ  

شما    کهنی... البته من قبل از امیو نخور  م ینیکه بش  شهی ـ نم  

حرف بزنن...    ممکنه پشت سرمون  خوردم. اما بازم  ی زیچ  هی  دیایب

 . گردمیزود برم

  ت یکفا  ی چا  ایوشته بود آب  که بروم باز متوقفم کرد. نقبل از آن   

ن  کندی م ن  ی ازی و  منو  براست یبه  هم  من  و  ز  دنیخر  ی .  مان 

 افتادم.   کردن ذهنم آرام آرام سمت ساختمان راه مرتب

فقط چا   نگذاشت  بودن  بدهم.    ی حس صاحبخانه  در  سفارش 

 هم سفارش دادم و برگشتم.   کیکنارش ک

م  رهیخ   نه یسبهدست    نور  زیبه  از  و  پ   ی بود  ا  شی که  به    نیاز 

خبر  شیهاچشم هم  انرژ  ی آمده  حس    اشیمنف  ی نبود.  را 

پ  یعنی. فکر کردم  کردمی م توهم از آن  شیلبخندش  بروم،  که 

 بود؟

به سمتم هل    اشی مقابلش که نشستم گوش   را روشن کرد و 

 . حرفش را از قبل نوشته بود. داد
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 ست.« بود که من برم... سکوت من آزاردهنده  نی»درستش ا  

  نیرا گم کردم. در آن لحظه من کوچکتر  میو پا  دست   شتریب  

او حس ضعف  خواستمی مسئله نداشتم و اصالً نم نیبه ا یتوجه

 کند. 

الً...  بره اص  یک   کنهی م  ی... چه فرقهیچه حرف  نینه اصالً... ا  ـ نه   

 من خودم خواستم. 

  ی طولن  ی هاتند بود که وقفه  ی قدرکردن آن  پیدستش در تا  

 نشود. نوشت: جادی ان امحبت در ص

 نداره؟« میبر رونیباهم ب  کهنی به ا ی ا»سارگل معموًل عالقه  

پ  ی به دختر   اشمقدمهیب  ی اشاره    بود،  نامزدش  اسماً   شیکه 

پ   یمن هفته  دو  تا  نداشت  شیکه  دا  دوست  باشم،   اشرهیدر 

کننده بود. نگاهم را که بال آوردم اخمش   دواریو البته ام   بیعج

 د. ناراحت بود. نبو  یم را پر کرد. اخمش عصبچشم

شد و   کینزد  زمانیکه سفارشم را به او داده بودم به م   ی پسر  

 من فرصت جولن داد. ی هابه فکر 

 به سارگل عالقه داشت؟  
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 بود؟ ی انوسیدق شانکدام از نظر  ی نامزدباز نیا  

ا   م  کهنیاز  ب  یلیسارگل  ناراحت    رفتنرونیبه  نداشت،  او  با 

 شد؟ی م

تا چند فحش    رمیزبان ذهنم را بگ  ی و در آخر نتوانستم جلو  

 آبدار نثار سارگل و جد و آبادش نکند. 

کمرنگ    لبخند  رفت حواسم جمع  که  خ  یپسر  که  به    رهیشد 

 انداخته بود.   نیرا چ شیهاچشم ی گوشه  ک،یک

اوضاع قمردرعقرب در ذهنش، نقش    نیدر ا  کهنیا  ی صرفاً برا  

 اضافه نشود، گفتم:  گرمید ی هاهم به صفت  کنابخردختر خانه

 ه؟ یجد تونیـ نامزد  

نگاهم کرد و بعد مشغول    ه یسرش را با مکث بلند کرد. چند ثان  

 نوشتن شد. 

ر من، نه... از نظر سارگل...  ها احتماًل آره... از نظتر»از نظر بزرگ   

 .«دونمینم
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هم نظرش    یل یخ  دادی حضور آن روز سارگل در باغ که نشان م  

اما بعستین   یمخف نبود دل  دی!  ا  ی گرید  لیهم   نیدر خواستن 

 نسبت، داشته باشد.  

 ای  دونن؟یشما رو نم  یتیپدر و مادرتون، نارضا  یعنیـ خانواده،    

 و...  دوننی م

جمع   یاش کمه گفته بودم چهره پدر و مادر را کادامه ندادم.    

 شده بود.  

در جواب چه بود. جواب   نیا  دانمیسرش را کوتاه تکان داد. نم  

وضوح باز هم  اما به   شد،یسوال من با حرکت نامفهوم سر داده نم

 بود.   دهیعقب کش 

و چنگالش    دیکش  شیرا پ  کشیدرهم ظرف ک   ی با همان چهره  

 فرو کرد.  اشیو شکالتبافت نرم  انیرا م

نم  یااشاره   یوقت   مادرش  فوت  درون   یعنی  کرد،یبه  هنوز 

 نبودم.  شا رهیدا

به ذهنش نفوذ کنم. در اصل چه   دیچطور با  دانستمیواقعاً نم  

در لکش    عیسر  قدرنیکه اعتمادش جلب شود و ا  کردمی کار م

 و نرود. فر
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 سرش را که بال آورد هول گفتم:   

برا   ن  ی ـ سکوتتون  آزاردهنده  ب  ی ... صداستیمن    شتر یخودم 

 . کنهیم تمیاذ

مقابلش    کیا تکه ک گذاشتم. نگاهم تام  هم ته جمله  ی لبخند  

 را خورده بود.  شترشیب م یبرگشت. ن  عیرفت و سر

 . را مقابلم گرفت  اشی نوشت و گوش ی زیچ  

 .«ار نخوردم»من ناه   

 گفتم: عیو سر دمیخجالت کش ی رارادیاز آن نگاه غ   

 جان.  ... نوشدی نه بخور ی ـ وا  

 نی. با همهل داد  سمت من  شتریظرف را ب  یکیو آن  دیآرام خند  

  ی! چرا کارخوردیبود. چرا ناهار نم  ختهیجمله اعصابم به هم ر

 شود؟ شتریوجدانم ب عذاب کردی م

 کشیتا وقت بگذرد و ک  زدمیم   کیفت ک با  به  یچنگالم را الک  

 را تا آخر بخورد. 

 آخر را که خورد گفتم:  ی تکه  

 د؟یدوما مونمی گفته بودم منتظرتون م کهنی ا ی ـ فقط برا  
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 تکان داد.  دییسرش را به تا  

 د؟ یهنوز بهم شک دار یعنیـ   

 جواب سوال من، نوشته بود:   ی را مقابلم گرفت. به جا  اشی گوش  

 .« ی کنیجبران م جانیا ی»گفت    

 بستنم بود.  اش به جمعاشاره   

 بهم شک...  یـ تا وقت  

و   تکان داد و مشغول نوشتن شد. بلند شدم   یسرش را به نف   

هم   یصندل  ی رو تا  نشستم  چپش  حرفسمت  را    شیهازمان 

نکنم. حرف تلف  را  و وقت  کاغذ   شیهابخوانم  را پشت هم در 

 شانره یآخر سر هم ذخ  دیو شا  نوشت یم  اشی در گوش  یادداشتی

 ...کردی م

ها اعتماد کنم...  راحت به آدم  تونمی که نم هیمن جور طی» شرا  

 به تو شک ندارم.«

 گفتم: ناخودآگاه  

 ؟ یه بابک شک دارـ ب  

 جوابم را که نداد گفتم:   
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 کرده. بمیچرا تعق یدونی م یـ گفت   

از لبخند   ی شده و خبر  ترز یفکش ت  ی هیشد. زاو  یمکثش طولن  

که    یسوال  ی عوض شدن فضا برا  ی مهربانش نبود. برا  ی هان یو چ

اش گذاشتم و گفتم اگر  را جلو  کمیظرف ک   گرفتم،یجوابش را نم

 را هم بخورد.  نیدارد ا لیم

هر لحظه    دمیترس ی بود و م  اشی به گوش  رهیچنان خاو اما هم   

راه  و  بمانم  باز من  و  برا  ییهابرود  به    دن یرس  ی که  او مدام  به 

 . خوردندی بست مبن 

آن   از  ناامقبل  کامالً  نگاهم    دی که  شد.  نوشتن  مشغول  شوم، 

 . شدندی کامل م صفحه ی که رو یال کلماتدنب دیدو ی م

 اطراف من باشه.« ی هاحواسش به آدم دی»چون با  

به خاطر   دیکلماتش حس کرده بودم. شا  ی ل حرص را از لبه  

 نوشتن...  نیفشار انگشتانش ح

 و پر تعجب گفتم:  هوای ب  

 جاسوسه؟«  یعنی»  
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نداد. حت   انگار    یجواب  من  لحن  اما  نداد.  تکان  هم  را  سرش 

 باعث لبخندش شد.  

 و... نبود!   ست یکه حس بدم به بابک اشتباه ن تمنسدای م  

 و گفتم:  دیچرخ رسوکیپ اطیدر ح بارهکینگاهم    

 النم ممکنه...  یعنیـ   

 تکان داد. یا به نف سرش ر  

بود و    کسیکه مغزم را به خارش انداخته بود، ر  یگفتن از حرف  

  تم خواسیاما اگر م  کندیباز سرش را در لکش فرو م  دانستمی م

 ی کنجکاو  نی ا  دینشان دهم با  کردیخودم را همان که او فکر م

 . آوردمیرا هم به زبان م 

 یجورنیلبته شما همکه بپا لزم نداره. ا  ی آدم عاد  هیـ خب    

 . اما... دیهست یهم آدم خاص

ا   انتظارم  جا  بارنیبرخالف  به   ینینشعقب   ی به  آرام  و  راحت 

م گوش  حتدادیحرفم  خاص  ی.  گ»آدم  که  را  بودم،  «  فته 

 را بامزه تاب داده بود. شیابروها

 شوخ گفتم:   
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 طرفه.  ایماف  ی با خانواده  کنهیـ آدم حس م  

   لبخندش عمق گرفت.  

قدر مکث کرد که لبخندش پاک را برداشت اما آن  اشی گوش  

 حروف مردد بود. ی شد. حرکت انگشتش رو

 نوشت:    

 نسل رو دوشمه.«   هی  یر بدشانس... فقط احتماًل باستمین  ای»ماف  

 محو شد.   میهالب  یدگ یکش  

بود.    دهیکنار هم چ  دیحسش بگوکه از  آنرا بدون    شیهاکلمه  

جمله   نیهم نداشت که حالش را بفهمم. پس چرا ا  ییلحن و صدا

 کرده بود؟  نیهمه دلم را سنگ  نیا

چشمش را حفظ   ی گوشه  ی هانیچنان چنگاهش که کردم هم  

 یی هاکردن اخممن فرو کرد. پاک  کی. چنگالش را در ککرده بود

 ، سخت بود. صورتم بودکردن جمعکه فکر و ذکرشان 

کالفه    یکم  دانست،یو نم  دانستمی که م  ییزهایتمام چ   ی به جا  

 گفتم: 

 اصالً؟  ی خوریـ شما چرا ناهار نم  
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. اما  کیتار  یکم  میکه نشسته بود  ییبه غروب بود و جا  کینزد  

 نگاهم کرد و نوشت:   ی ا. لحظهندی تم را واضح نبقدر که صور نه آن

 .« کنهی اشتها رو کور م ییوقتا  هی ی »تنهاخور  

چطور حواسم را مقابلش    گرفتم، ی م  ادی  د یبا  نیو من، بعد از ا  

  آمدند، یم  ییو به قصد رسوا  خبری که ب  ییهاکنترل کنم تا اشک

 مهار شوند. 

به من نداشت، بار عذاب   یبطر  ی خورتنها  نیاگر اصل ا  یحت  

 رم. وجدانم بردا ی از رو توانستمی ل را که نمچند سا نیا

دورشدن، نگاهش اما    یبرا  ی زی شد دستاو  امی خوردن گوشزنگ  

شد و متعجب    زیر  ی بود که کم  دهیرا د  میهاچشم  یبه قدر کاف 

 ماند.   امرهیخ

بابا را دادم. کجا هستم و ک    گردم ی بر م  یبلند شدم و جواب 

به در جر  ی عمده فقط دوبار  و من  بود  مامان    بودنانیحرفش 

 کردم.   دیتاک

 حرف نگفته مانده بود.   عالمهکیو هنوز  گشتم ی برم  دیبا  
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امشب از   دانستمی خشک شده بود اما م  میهانمِ ناغافل چشم  

جان   دیبا  ایخوردنش به صبح،    وندیپ  ی که برا  ست ییهاآن شب

ر  ای  کندم،ی م خخودم  با  ر  دنیز ا،  قالب  فراموش   حانهی در 

 . کردمی م

 ش مانده بود.  در نگاه شده و  ی آن تعجب، شکل کنجکاو رد

 ام خوردم.شده  خی ی از چا  ی انشستم و جرعه یقبل ی جا همان

که    ی رمان  نی... ا خونمیم  ادیـ قبالً بهتون گفته بودم که رمان ز  

هم کار    همه به کاربزرگن که    باً یتقر  ی خانواده  ه ی  خونم،یدارم م

 . ستیهم بد ن شهیهم ییتنها نیدارن، واسه هم

 تکان داد و نوشت:  دوارییو تاسرش را کوتاه   

 ندارم... اگه بذارن!« یمشکل م یی»منم با تنها  

 شدن گفتم:   مانی کردم و قبل از پش  اشی به ساعت گوش  ینگاه   

 هیرمانه،    نین؟ تو ا ها به کار هم کار دارـ واقعا چرا انقدر آدم  

 ه یبعد از    ده،ی شوهرش که عاشقش بوده رو از دست م  ،یخانم

 به ازدواج مجدد...    کننیه مجبورش مسال خانواد
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برا  ی همدرد   و   نیبود که ح  یاغصه  ی نگاهش  گفتن خورده 

جلب شود   شتریتوجهش ب   کهنیا  ی ام نشانش داده بود. براچهره

 گفتم: 

نو   واقع  گهیم  شسنده یـ  اهیداستانش  بچه هم    هیخانم    نی... 

جشون  که ازدوا  ذارنیم  ی قول و قرار  هیداشته، با شوهر دومش  

از    ی سور  ییجورا   هی بعد  اما  خانواده  هیباشه...  مرده   ی مدت 

 ی بره برا  کننی و مجبورش م  شهیدار نمخانمه بچه  نیا  فهمنی م

 ...  رهی شوهرش زن بگ

 بارن یه بود. اواقعاً توجهش جلب شد  ایتوهم است    دانستمی نم  

برا باشد، خود موضوع توجهش را    یخوب  ی شنونده   کهنیا   ی نه 

 نشانده بود.  اشی شانیپ یرو ی زیر ی هارده و اخمجلب ک

 تر گفتم:   آرام یآب دهانم را قورت دادم و کم  

  انیجر  یکل  راثمیاز مشکالته... سر ارث و م  یکیفقط    نیـ تازه ا  

 ریاثتتحت  شتریب  کنهی م  ش فکربودن   یآدم به واقع  یدارن... وقت

 . رهیگیقرار م
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بفکربه    اگر  و  نبود  توهم  آب   ای  گفتم ی م  شتریرفتنش  را  بند 

  یاحانه ی. قرار نبود او بداند رکردمی از استرس سکته م  ای  دادمی م

 من هستم.  سد،ینوی که م

 رفتن جمع کردم.  ایرا بر میدست و پا  

 .جامنیه اقتو  یلیمجبورم برم... خ گهیـ من د  

عذرخواهانه داشت.    دیشا  ینگاهش حالتبه من داد.  حواسش را    

 که گرفته بودم گفتم:   یدر جواب حس

م  تونیهـ عذرخوا   قبول  به شرطکنمی رو  د  ی .  تکرار    گهیکه 

 نشه. 

پلک   گوش  شیهاکوتاه  بست.  مشغول    اشی را  و  برداشت  را 

 خم کردم تا بخوانم.  ینوشتن شد. سرم را کم

م  زی»م   حساب  من  اگ  یرو  حساکنم.  هم  کردر  بگو...    ی ب 

 .« شمیم تیاذ  ی نجوریا

دوباره    خواستمینم  کهنیا  ی هنوز حساب نکرده بودم. فقط برا  

شود و حس ضعف کند، سرم را    داریآن حس تلخ در وجودش ب

 تکان دادم و تشکر کردم. 
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  ی ه کند. نگا  امیهمراه   خواهدیم  کردمی بلند شده بود و فکر م   

 پا کرد و نوشت:و آن پانیا یبه اطراف انداخت. کم

 ... تو اول برو.«میهم بر»بهتره جدا از   

گرفتم.    اشینثار بابک کردم و نگاهم را از گوش   یدر دل فحش  

 صورتش باز گرفته شده بود. 

 باز نوشت:  دیرا که د نگاهم 

 .« رمیگی» برات اسنپ م   

 ی راننده   دییکرد. تا تااز  در  امی گرفتن گوش  ی و دستش را برا  

را که از دستش گرفتم،    ی. گوشمیبود  یبه گوش  رهیاسنپ هردو خ

 خندان گفتم:  ،یگرفتگ  نیآوردنش از ا رونیب ی برا

 د؟ یدار یهستم چه حس تونرهیمن تو دا کهنیـ حال از ا   

  ی را به خود گرفت که سع   ی ااش در لحظه حالت خنده چهره   

 . بودم کرده  رشیجمله غافلگ نیا ادر کنترلش بود. انگار ب

 سرم را تکان دادم و گفتم:   

 . دیخوشحال یلی! خدونمی ـ م  



 

[358] 
 

به ج  ی هاانگشت    را  با    ی هابی شستش  و  شلوارش قالب کرد 

 ماند.   امره یتر شده بود خ که درخشان ی نگاه

نگاهش    دانستمی که م  یپشت به او سمت در راه افتادم؛ در حال  

نم    میهامو چش  خورد  نیام چ. چانهکندی م  امیچنان همراههم

 شدند.  

 لب زمزمه کردم:  ریز د،یچیاذان که از دور در گوشم پ ی صدا  

 .«حانهیپسرت رو داشته باشم ر ی »دعا کن بتونم هوا  

                          

را پر کنم و مراقبش    اشیی حالش را خوب کنم، تنها  خواستمی م  

 باشم. 

 ی که رو  ییایو لوب  ی سبز  سه خواسته شده بود گوشت و  نیهم  

 بودم.   دهیچ  نتی کاب

گفته بودم    جانی کنم. به ماه  هیهمه را خودم ته  خواستمی م  

 یکردن بهانه کمکم کند و بعد بگذارد پول مواد خوراک  دایدر پ

خودش جور کرده و در    نیه را با هوس دروغرا حساب کنم، بهان
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منو که تو   گفته بود: »خرج هوس  ها،نهیزپرداخت ه  ی جوابم برا

 ننه!« ی بد دینبا

  ی ننه   ی از قبل دلباخته  شتریبود که من هر لحظه ب   طورنیو ا  

 .  شدمی م امی و امروز کیش

که   خواهم،ی م  یچه کس  ی غذا را برا  نیا  دانستینم  جانی ماه  

که از    نیاما هم  کرد،ی فرق م  زها یچ  یلیخ  دیشا  دانستی اگر م

 ی کنجکاو  شتری ته بودم، ببه کمک به او گف  لمی تنها و مدوست  

 نکرده بود.  

 دم یخری م  شیبرا  ی زیچ   گرفتمی آخر ماه که حقوق م  دیحال با  

ا شود.  محبتش  جبران  نس  نیتا  مثل  از چند    ی میفکر  که  بود 

پ  سهمگ  ش یساعت  طوفان  به    ی هافکر   نی کنار  شروع  ناخوشم 

 کرده بود. دنیوز

 جان ی ماه  .کردمیدرست م  ی سبز   که قرمه  بار بود  نیاول  نیا  

قدر به معجزه  . آنکردمیو من اجرا م  گفتی دستور پخت را م

 . دیقابل خوردن از آب درآ   اشجهیبودم نت   دواریداشتم که ام  مانیا

را انجام    جانیماه   ی به مامان گفته بودم امروز خودم تمام کارها  

آمدن به سرش   ن ییتا هم او استراحت کند، هم هوس پا  دهمی م
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و   ستیک  ی غذا برا  که؛نیا  حیبه توض   ی ازین  گری د  طورن ینزند. ا

 آشپز شده هم، نبود.   نیتا حال بهار یو از ک ستیچ انیجر

 گریمان کرده بودم و دپزاندلمه  ی را بهانه   میمر  شیپ  ی دفعه  

 کنم.   اشی راه قربان  نیدر ا توانستمینم

تا آماده شدن    دمیترسی و م  میدست به کار شده بود  رید  یکم  

 آمدیم  رتریها معموًل دشود. جمعه  دایمحراب پ  ی ا، سروکلهغذ

بع  زیچ   چیاما چون ه او  افتاده بودم و    ی نبود رو  د یاز  تند  دور 

: »مگه دنبالت کردن دختر؟« و  گفت ی م  ه یهر چند ثان  جانی ماه

بگو  توانستمینم سگ   نیا  جانتمحراب  میرک  صدتا  از  روزها 

طرح    میبرا  روزیکه د  ییاهنستای بدتر شده. مخصوصاً با چ  ی شکار

 کرده و رفته بود. 

روزها   نیهم  دیشا  کردمیبودم فکر م  دهیکه عارف را د   روزیاز د  

قدم شوم. قرارگذاشتن با عارف   ش یصحبت با محراب هم پ ی برا

با انجام   ینیهمان اول انگار به قدر ذرهبود که  جرئتم   ی ادادنش 

 بود. هختیر ی بعد ی هاقدم  ی اترسم برشده و  شتریب

ش   ماه  ی قابلمه  ی اشهیدر  کاله    جانیتفلون  دمکش  در  را 

که بعد از آن  قهی قابلمه گذاشتم. چند دق  ی مانندش فرو کردم و رو 
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دانه جدا شدند، آب دانه  ی هابخار گرفت و قطره  یحساب  اش شه یش

نفس و  کردم  کم  را  آسودگ  یشعله  فقدمیکش  یاز سر  ط . حال 

که به دست    ییفردا  ی برا  ظارو انت   ی سبزجاافتادن قرمه   ماندی م

 . دیسری صاحبش م

م    چوب  جانیماه  ی روروبه  ز،یپشت  کارگاه    ی نشستم. 

  بود و آرام و با حوصله سوزن داخل پارچه   شیپا  ی رو  اشی گلدوز

 ی نهیمرداب را در زم  لوفرین  کینقش    ی. کامالً ذهنکردیفرو م

 ود.  روشنش دوخته ب یآب

.  شیهایجوان  ادگاریو    ل فرانسه بودهمه دمسه اص  شیهارنگ  

 بود و با اصالت.   کیش زشیزن همه چ نیاصالً ا

و حوصله  فیح   توان  مامان  نه  ماهکه  نه  داشت  را   جان ی اش 

ترک وگرنه  بود.  گلدوز  یاط یخ   بیاهلش  با   جانیماه  ی مامان 

ضه کند.  را قب بازار توانستی که م آمدیاز آب در م ی محصول ناب

گفت بهتر است خودم   جانیرا دادم، ماه  شنهادیپ  نیکه ا  بارکی

و بازار را قبضه کنم،    رمیبگ  ادی ها  آن  یدو هنر را از هر دو  نیا

 خانه بودم. نیدر ا نیهنرتری که ب  یمن
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 کردم ی نگاهش م  یماندم. وقت  اشرهیچانه زدم و خ  ریدست ز  

 کرده دور   تانی پتان یانِ چزن  که  افتادمی م  کیکالس  ی هالمیف  ادی

انگار   زدند؛یو با تفاخر سوزن م  د نشستنی مجلل م ی لنهم در سا

 .  شدی ها ساخته مبمب اتم با حرکات دست آن

 بود.  یدنیو د کیکالس قدرنیاما ذاتاً هم جانی ماه  

 را با انگشت صاف کردم و گفتم:  ی زیافتاده به روم نیچ  

 .. جان. جانی... ماه گمی ـ م  

و    نکیع   از    نییپا  ینیب  ی غهیت  ی رو ا  ر  اشییطالگرد  و  داد 

 نگاهم کرد.  شیبال 

 ی شد عمه  یمثالً چ  دونم،ی ... چه ممایاز قد  نیخاطره بگ   کمیـ    

 . دیشازده شد نیا

 چپش را بال داد و گفت:  ی شد. ابرو زی خط نگاهش ر  

 !دهیاز محراب؟ ورپر  ایخاطره بگم  میـ از قد  

با    بمزه ژست  خنده اش  خه  انداخت.  جور    ی انده ام  او  لبد  که 

را برداشت    نکشیتر شد. ع کرد که نگاهش پر حرف  ریتعب  ی گرید
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به جلو   یرا کم  چرخدارشیگذاشت و صندل  زیم   ی و با کارگاه رو

 کرد.  تیهدا

 گفتم:  د،یبگو ی زیکه چقبل از آن  

 خب. نیخدا از همون دور بگ ایـ   

جوش  ا  ر  یداشت وصلت  یکه سع  یمثل شخص   بارنیو ا  دیخند  

 دهد، گفت: 

 ! هینگاهش نکن، پسر خوب ی جورنیـ ا  

را    میبود دست و پا  یکه تصورش در مورد ما واقع  نیواقعاً از ا  

 گم کردم و گفتم:

 یزیچ  هی  ی جورن یتوروخدا... هم  نیایکوتاه ب   جانی ماه  ی ـ وا  

 گفتم من. 

 عقب بروم. داشتم عقب  لیو من م  زدیرا دور م زیداشت م  

م   بش  نمدوی ـ  هم  جفت  اگه  اما  خ  نیننه...  با  راحت   الیمن 

 شما دوتا.  ی برا ذارمیداروندارمو م

خاطره    میبرا  شه یمثل هم  کردمی مغزم قفل کرده بودم. فکر م  

محراب اضافه  به اطالعاتم از    یوسط من هم کم   نیو ا   دیگوی م
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بود    نیام از ارفته بود. دلهره  ی گر ید  ی . اما او کالً به وادکنمی م

م  کیه  ک در  هم  محراب  با  را   افکارش    ا یبگذارد...    انیوقت 

 گذاشته باشد! 

 را گرفت و گفت:  میهادست   

فکر کن! هرچ   بهتره...    یـ بهش  اون خواستگارت که  از  باشه 

  ن ی ش اومد تو من گفتم اهمون دم در که دماغش زودتر از خود

 .خورهیبه درد ختر من نم

هم شده بود،    شتر یتش در دلم بکه از درخواس  ی ابا وجود دلهره   

 .    رمیام را بگخنده  ی نتوانستم جلو

 فقط به خاطر دماغش!  ـ  

 از رانم گرفت و گفت:  ی شگانین  

 دارم! ی ... انگار من باهاش شوخدهیورپر شتویـ ببند ن   

حالت  مانیاهدست  ی جا   با  و  کردم  عوض  گر  یرا  و    انیمثالً 

 گفتم:  زیآمالتماس

 ... من طاقتش رو ندارم.جانی ماه هیکه شوخ دیـ بگ   
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خند   نیا   او  تو  دیبار  برگشت.  سر حرف خودش  باز  دلم    ی و 

 قدر نیا  یعنی.  آمدی گفتم و فکر کردم پس چرا کوتاه نم  ی « ی »وا 

 بود؟! ی جد

دادشم بزرگ دست خان  رِیاما ز  ستیپسر از خون من ن   نیـ ا  

منو   ندیچشم د  کدومچی... هرچند ههیشده... مادرشم زن خوب

 نداشتن...  

  ی قبل  ریرا گرفتم تا به مسحرف    نیهم  ی از خدا خواسته دنباله   

 . میبرنگرد

 اومد؟ یدلشون م  ی ـ آخه چجور   

در فکر  هیبرّاق شد. چند ثان   شیهاو بالفاصله چشم دی کش یآه  

 گفت:  ماند و

دوست   ی تر... تا از خودشون بدبختن یبدن بهار  یلیـ آدما خ  

 ! یدشمن خون شنیشون رو زد، مچشم ت یدارن اگه خوشبخت

که چشمش را پوشانده بود   یشفاف ی هیشد و ل   ترقیآهش عم  

 بودم.   دنشیقدر که منتظر چک. آنترمیحج
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مس   کردن  عوض  پشصحبت   ر یاز  چک  مانیمان  به    دن یشدم. 

با شوخ  ی. سعدیارزینم  جانیماه  ی هاشکا حالش را   یکردم 

 عوض کنم.  

 مثالً محراب جونتون.   ای... مثل ما دو تا...  ستنین   شونم بدـ همه  

ز   کش  ریانگشت  کم   دیچشمش  و و  حال  اما  زد.  لبخند  جان 

 عوض نشد.  شیهوا

از حرف مردم دق کرد... موندم من چرا از   امرزمیـ شوهر خداب  

 راحت شم.  کنمیدق نم شیدور

 مانیهادست  یزدم. دوباره جا  شیو البته معترض صدا  نیغمگ  

 د.  ض شعو

 به طرفم خم شد.  یرا گرفت و کم میهادست   

  ی کنی که م  ی ... اما اگه از کار شهی نم  ی سخته و گاه  دونمی ـ م  

 وزوز مگسو داشته باشه.  ی حرف مردم برات حکم صدا ی مطمئن

 .دیشد تیذـ مثل شما... اما ا  

ـ چون شوهرم نتونست صداشونو نشنوه... انقدر براش مهم بود   

 ق کرد. که آخرشم د
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جزئ   م   اش ی زندگ  اتیاز  فقط  نداشتم.  عاشق    دانستمی خبر 

اش! اما او  که نه خودش خوشنام بوده، نه خانواده  شودیم  ی مرد

پافشار خواستش  طرد    کند یم  ی بر  خانواده  از  هم  سر  آخر  و 

 . شودی م

مثبت به محراب   ی دیبا د  توانستمی بود که نم  نیهم  ی برا  دیشا  

پ  ینگاه کنم. وقت  پلک  ی گرید  لیول دلجز  اطراف   شیهادن یبر 

 .کردمینم دایپ جانی ماه

 برام.   نیعشقتونو بگ ی وز قصهر هیـ کاش   

به زنج  دستش بود کش  ریکه پالکش ز  ییطال  ریرا  .  د یلباسش 

ب  که  را  به  توجه  د،یکش  رونی پالکش  بم  که    یشکل  یض ی قاب 

داشت،   ی اروزهیف  ی هاطال بود و خودش نقش   اتیتزئ  اشه یحاش

 بودمش.  دهیبود که تا امروز ند ب ی عج جلب شد.

عکس بود.    کی قاب را باز کرد و به طرفم گرفت. هر سمتش     

 ن یا   ی جا  ی جا  شیهاکه قاب عکس  ی خان؛ مردطرف فرخ  کی

د و  بود  کرده  پر  را  زن  ک یز  ا  یعکس  ی گریخانه  که    یزن. 

 کرد.  رهیخ شیبایز ریآشنابودنش نگاهم را به تصو

 . بود  زیانگروح  
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 و رو به عکس گفت:  دیکش رشیتصو ی انگشت رو جانی ماه  

 ـ نور به قبرت بباره.    

 گرفتم.   زیانگروح  ریچشم از تصو  ینگاهش را به من داد. به سخت  

 . دیپاش نرس کرد برام که مادر خودم به گرد یمادر ی ـ جور  

 حانهیر

  نیکه به جان ا  ی تمام شده، اما درد  میتقو  ی جنگ رو   دیشا  

 نیا   ی پاکی.  کرد ی نم  دایاده بود با گذشت زمان بهبود پافت  گربه 

 نبود.   شیبرا  یدرمان چیو ه زدی گربه تا ابد لنگ م

تمام  ی هیریخ   در  سعسال  نیا  همدم  ه  یها  از  بود   چیکرده 

ها کمک  نیبود که ا  اد یقدر زمردم آن  ازینکند. اما ن  غیدر  یکمک

کوک بخ  فی ظر  یحکم  که  ی اهیاز  داشت،   ن یا  میترم  ی برا   را 

 بود.   از ین  قیشکاف عم

خ  شهیهم  رجیا   برابر  برا  هیریدر  همدم  تالش  جبهه   ی و  آن 

نباشد؛ که بود، اما  خودش اهل کمک کردن    کهن ی. نه اگرفتی م

. بارها به وضوح ابراز کرده  دانستی م  یهمدم را افراط  ی هات یفعال
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اقتصاد  عقل  خواهرش  که  دلسوز  ی بود  با  فقط  و   ی اهی ندارد 

 دهد.  یمال و اموالش را به باد م  ی خودیب

ا    بس  از  را شنحرف  نیهمدم  اما    ده،یها  بود  شده  ضد ضربه 

.  دیناحق بگو  طورنیمادرش ادر مورد    ینداشت کس  مهربان طاقت 

بعد از فوت جالل، مال    ی هاکه در تمام سال  ی ز یانگآن هم روح 

فظ کرده، بلکه  ها را حکرده و نه فقط آن تیریشان را مدو اموال

 فزوده بود. به مقدارش ا

م   ا  دانستی خوب  خو  رجیا  ی ریرادگیکه  همان    یاز 

 . گرفتیشات مبود، ن  دهیبه او رس که از پدرشان ی امردسالرانه

 شتریمال و اموال خواهرش از خودش ب  ندی بب  توانستی نم  رجیا   

وقت هم  آن  برا  ی ا پشتوانه  ییدارا  نیا  ی عمده   یباشد.   ی بود 

ا  گریکه د  ییهاینه ولخرج  ه،یریخ در    لیفام  نیزنان و مردان 

 داشتند.  ییطول  دیشان انجام

مدم ت و هنداش رجیاز ا یدست کم دهیهم در فکر و عق دیجاو  

  یسوار شود، جور  اشییدارا   ی زپا یاگر او بر رخش ت  دانستی م

 .ردیگی فاصله م هیریها از اهداف او و خکه فرسنگ کندی رم م
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 کرد، ی را در کنار مهربان در ذهنش تصور م  اوشیس  یوقتاما     

 .  شدی بابت هم راحت م نیاز ا الشیخ

آشنا   پ  شانیی شروع  دوسال  از  شیاز  بعد  و  بمباران    بود 

 سردشت.   ییایمیش

آن روز که مجروحان را به تهران منتقل کرده بودند، همدم و   

  یطولن  ی شده بود برا  ی عامل  نی مهربان هم تهران بودند و هم

سفر مهلت  برنامه  ی شدن  طبق  پا  دیبا  شانی قبل  ی که    ان یبه 

 .  دیرسی م

برا   همدم  روزها  اطالعات  ی همان  م  یکسب  در   توانستی که 

ا  ی نحوه  به  آس  نیکمکش  راه  دهیدب یمردم  باشد،    ی موثر 

 ی جا با جوانکه مخصوص مجروحان بود، شده و آن  یمارستانیب

 کمک آمده و... ی برارو شده بود که داوطلبانه روبه

 خانوم؟ زیانگروح دییفرمای ـ اجازه م  

و    دیجاو  اسیحواس همدم را از ق   دیلحن منظوردار مادر جاو  

و بالجبار خود  دعوتی رداند که در اصل برگب یبه جمع اوشیس

 خانه مهمان کرده بودند.   نیرا در ا 
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 یبوجکی  ی با فاصله  یحرصِ تن مهربان را حت  ازی ناش  ی گرما  

 .کردی بود حس م شانان یکه م

جمع نبود    نیدر ا  کسچیه  دیصحبت بود و شا   ی اجازه لبد برا  

 ی امان از جبر که راهکه نخواستن مهربان را حدس نزده باشد. اما  

 . گذاشتینم شانی برا

چهره   ینگاه  م،یرمستقیغ   سنگر    رجیا  ی به  در  که  انداخت 

 داماد نشسته بود وگفت: ی خانواده

 نیا   ی برگزار  ی ... آمادگدیردک  ریبگم... ما رو غافلگ   یال چـ و  

 ... مینداشت   مقدمهی ب طورنیمراسم رو ا

همدم به  نگاهش را از  نازک کرد و    یپشت چشم  دیمادر جاو  

ابروها   الش یخ  ن یرساند؛ او که ع  دیجاو نازک مادر   ی هم نبود. 

چشم  دیجاو حالت  شیهااز  و  گرفته  به    ردوستانهیغ  یفاصله 

جواباهرهچ تا  گرداند  را  دوباره سرش  بود.  داده  همدم    یش  به 

 مهلتش نداد. رجیا ی دهد، که صدا
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هم صحبتش بوده...    نیاز ا  شی پ  ست، ین   مقدمه ی چندان هم ب  ـ

دوتا جوون و    نیا  فیکه تکل  یینها  ی فقط قول و قرارها  مونهی م

 ها رو روشن کنه! خانواده

حساس   ی هاهکه در لحظ   هم داشتند   ی حد بدتر  شهیها همآدم  

 ن یهم  رجیحد آخر ا  کردی باشند و همدم خداخدا م  رکنندهیغافلگ

 باشد و بس!  دیجاو  ی قرار گرفتن در جبهه 

 انداخت و گفت:  دیپدر جاو  بتیهمدم دست در دامان غ  

 ـ البته پدرِ...    

 :دیحرفش را بر رجیا  

 پدرش! ی ـ من جا  

شمش   قص  رشی برادرش  و  بسته  رو  از  مخفرا  هم    ی کارید 

 نداشت. 

هم  داشت اما فکرش را    دیبا پدر جاو  رجیهمدم خبر از شراکت ا  

شده    ن یب  نیا  ی المصالحهمهربانش وجه  ی حد علن  نیتا ا  کردینم

 باشد! 
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رقابت نانوشته    نیدر ا  ی روزیاز پ  یکه حاک   یبا حالت  دیمادر جاو  

 داشت.   همدم نگه  یبود، لبخند را نقاب چهره کرد و نگاهش را رو

را نداشت خواست بلند شود،    طی شرا  نیتحمل ا   گریمهربان که د  

دم کند، دست هم  همه را جلبکه حرکتش توجه  اما قبل از آن

فشار  ی رو و  نشست  داغ  یکم  ی دستش  آورد.  آن  به    ی محکم 

 اما چاره چه بود؟ کردی دست مهربان ناراحتش م

 گفت: آرام خطاب به مهمانانش  یو لحن نی مت  ی با لبخند  

قدمتون رو چشم    دیاریب  فیتشر  یل یـ شما هر وقت و به هر دل  

ها بذاره و جفت جوون  ی همه  ی پا  شیپ  ریخدا خماست... انشاهلل  

 و خوشبخت بشن...  رهیهم سر راهش قرار بگ دخانیمناسب جاو

را مهمان لب    یکه در لحظه سکوت و مات  یجمالت  ی و در ادامه  

نمک از به مهربان که نم   خطاب  مهمانان کرده بود،  ی هاو چشم

 گفت:  گشت،ی باز م شیهاجواب قاطع مادر، نور به چشم 

 خانم بگو بساط شام رو آماده کنن.  ره یـ پاشو مادر به من  

که نه   عیقدر سرو به آشپزخانه رفت. آن  دیمهربان مثل فنر جه  

به گوشش برسد.    یرا داشته باشد نه حرف  ینگاه  لیفرصت تحل
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  ن یکه در ع  ییمادر پر شده بود. صدا  ی ااز صد  سرکیگوشش  

 بود. دهیآرامش صالبتش را به رخ کش

چندان دوستانه را تکرار کرده و آن لبخند نه   ریناگز  دیجاو  ادرم  

نگاهش را   یتینارضا  ریاما ت  رجی زمزمه کرده بود. ا  یاهلل آرامانشا

 بود.    دهیبه نگاه همدم دوخته و خط و نشان کش

که هنوز و بعد    کردی عتراف مفقط به خودش ا  همدم در دل و  

البته سناز سال  و  استقالل  بزرگشناسنامکه در    ی ها  را   اشی ه 

 . دیترسیم رجیاز خشم ا دادینسبت به برادر نشان م

  یزدن رو بود که به خودش جرئت حرف  یتنها کس  رجیهمسر ا  

 حرف همدم را داد و گفت: 

انگار خبر از خواست   یکنی صحبت م  ی جون جور  زیانگـ روح  

   ؟ی جان ندار  دیجاو

کم    صداصداها  م  ی کم  پس  را  به  زدی مادر  مهربان  گوش    و 

  ر ی در همان آشپزخانه سنگر گرفته بود و من  گری. او که د دیرسی م

 . گفتی به دعا ذکر م خانم پشت سرش دست

ـ اتفاقاً خدا جفت مناسبش رو سرراهش گذاشته که ما همه   

کم نداره   ایدادشم از مال دن. خداروشکر خان..میجمع شد جانیا
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همه برا و  ادهیجاو  یش  تو  زموندوره    نی...  کو  از   یه  بهتر 

آرزو دارن  دختر آدم... وال مردم    ی که شناس باشه برا  ی اخانواده

  ی خانم ما همهربان  نیا  وقتاون...  ادیب رشونیگ  ی داماد  نیهمچ

 ... کنهی ناز م

آورد و   نییپا  یش یرا نما  شیداص  و  دیحرفش خند  ی و در ادامه  

 باز گفت: 

 رو شناخته!  دارشیناز کنه که خوب خر د یـ البته بگ  

  ، یگرم  زیمو  کیو با    شدی م  اشی سرد  غوره  کیکه با    دیجاو  

 اش از بناگوش در رفته بود. شل شده  ش یباز سر ذوق آمده و ن

 پشت اخم و غرورش جا مانده بود.   اشی اما همچنان برادر  رجیا  

 گرفت و با همان آرامش گفت:   دهیرا نشن هاه یهمدم کنا  

... اما رفتار مهربان  ست ین  یکه شک دخانیبودن جاوـ تو برازنده   

 ازدواج نداره.  ی... مهربان در حال حاضر آمادگست یهم ناز ن

 شد.   قدمش یدادن پجواب ی برا دیمادر جاو بارنیا  

ا   حرف  گهید  نیـ  اون  روح از  بود  ماشال    ز یانگها  جون. 

 ...  ستیوسال نکم سن  گهیون هم دجمهربان 
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 و شوخ خواهرشوهرش را خطاب قرار داد و گفت:   

خواستگار   صحبت  هروقت  مادرت  خوب  هی  شدی م  ی ـ   ی شعر 

 جون. تا یب خوندنی م

 را گرفت و گفت:  دیمادرجاو هی کنا ی خندان دنباله رجیهمسر ا  

.  .. ستیبه حالش گر  دیبا  ستیـ آره وال! دختر که گذشت از ب    

 بوده نه دختر خودمون!  ریواسه غ نیاما ا

 مبل زد و گفت:  یچوب ی چند ضربه به دسته یشیو باز هم نما  

باشه    ی چند سال  خورهی ـ البته مهربان جون که اصالً بهش نم  

 ماشال.  مونهیآفتاب م ی رو هم رد کرده باشه... پنجه ستیکه ب

اهرشوهر ماند و  بستان عروس و خوبده   نیاگر  همدم فقط نظاره  

که برخالف    دینشان نداد. جاو  ی العملکمرنگ عکس   ی خندجز لب

به مادرش    ی ا گر بود،  اشاره در سکوت فقط نظاره  بارنیا  شهیهم

 بحث را تمام کند.   نیزد که ا

ا   بالخره  نبض   رج یو  انگار  به رگ غکم   یکه    ده یتپ  رتشیجان 

و در   دیکش  لشیبه سب  یدست  تر کرد ورا سفت   شیهابود، اخم

 ها گفت: زن ی خنده  ی ادامه
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داره که جدا از   یآداب  هی  ی ... هرکارستیها ن حرف  نیـ نقل ا  

 ... هیزنکمزخرفات خاله نیا

 کرده اما جرئت ابرازش را نداشتند.  ظیها هردو در دم غزن  

به    دانستی که همدم م  ی نطقش را گرفت. نطق  ی دنباله   رجیا  

 . شودیمن  ریختم به خ هایسادگ نیا

 مثل خوره به جان مغزش افتاده بود. دیآرامش جاو  

ا  هیاـ اصل حرف، اون آدم و خانواده   به  خاندان    نیکه  قراره 

 باشه!  ی قمرهر ننه  دیجوش بخوره، که نبا

تو   آشپزخانه  ستون  پشت  زانو  مهربان  دو  و  داده  دست  از  ان 

ا  خانم رهینشسته بود. من   د ی وببه صورتش ک  ی صحنه جور  نیاز 

صدا پ   شیکه  آشپزخانه  سعدی چیدر  ل  ی .  به    وانیداشت  آب 

به    انیصدقه گوقربان   نی دهانش بچسباند و در همان ح دست 

 . دیمالیکمرش م

 نشسته بود.  رجیا  ی روگوش مهربان اما کنار همدم روبه  

مهربان دختر     بد  ستین  یمعمول  ی خانواده  هیـ  افسارو    یکه 

بگ دستش   م  یو  خاندان    ن... برو  یخوای هرطرف  وارث  مهربان 
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با و  بزرگ   دیمالکه  نظر  بشه!  طبق  با جفتش چفت    ی عنیترش 

 چشم!  گهیو دختر م  رهیگیم  میخانواده تصم

 ن یتردر محترمانه   زد،ی حال مهربان را حدس م  ده یم که ندهمد  

م  یحالت خانواده  یتربزرگ   توانستی که  براو  خودش    یبودن 

 گفت: کند،  ی ادآور یاو را به  مهربان

 دادش؟ خان ی قبولم ندار  ی ترـ به بزرگ   

 و گفت:  دیبه رخ کش شتریرا ب شیهااخم رجیا  

 رو قبول داشته باش! داداشت  ـ شما خان  

بود که  دهیو از جا بلند شد و انگار که او هم گوش مهربان را د  

آخر از  دو  نیبعد  هراسان  پ  دهی کالم  به صاحبش  بود،   هوستیو 

 برسد.  دیکه باآن د تا به گوشرا بال بر شیصدا

به    ست، ین   یخاندان به عشق و عاشق   نیـ ازدواج واسه وارث ا   

 مصلحته!  

 مهربان روان شده بود.   ی هااز چشم  خانمره یهادر آغوش مناشک  
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جاو  گرید که  نداشتند  شک  همدم  نه  و  او  از    ی زیچ  دینه 

که حرف    رج،یگفته است. ا  رجیبه ا  اوشیدر مورد س  اتشیحدس

 بود. دهیتک کرده و به سر مادر و دختر کوبآخر را پ

پمهمانان    به  ا   ی رویناخوانده  روان   رجی از  دنبالش  و  بلند شده 

بود که در باز شد و بابک در    دهی هنوز به در نرس   رجیشده بودند. ا

ب  یحال قالب مسترجکسون  به  باز  به قول مهربان  رفته    نوایکه 

را نداشت    شاندنیار دانتظ که    یجمع  دنیآمد و با د  بود، داخل

 صدا در دهانش خفه شد. 

ترکشش   نیپر کرده بود که آخر  یامروز خشابش را حساب   رجیا  

 نگذاشت.     بینص ی رفتن، بابک را ب رونیب  نیح

دم و دستگاه اون    ایباجخانخاله  ی شازده؟ بپا با تزا  ی ـ چطور  

 ! به باد ی رو ند امرزتیخداب ی بابا

 ن یبهار

 داد.   یمرخص ی اجازه میرا رد کرده بود که مر ازدهیساعت،   

کوچک دفتر    خچالیها را در  ظرف  ه،یبق  دنیاز رس  شی صبح پ  

سر    ییها بالگرم و سرد شدن  نیبودم ا  دواریگذاشته و فقط ام

 .  اوردیغذا ن
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ظرف  ی بندبسته  نیح  روزید   در  دردار   رکسیپ  ی هاغذا  و 

  بارکیدر چند ظرف    ی دم اگر مدل نذررده بوفکر ک   جان،ی ماه

را رو  برنج و خورشت  بود که   ختم،یری هم م  یمصرف،  درست 

نقل به دردسر وحمل  ی هم برا  طورنینداشت اما ا  ی کالسِ کار

 .  افتادمینم

ظرف  ی داردسته   فیک   چهار  چ  که  داخلش  را  ،  بودم  ده یغذا 

اش  ه ج شده و دستاز رده خار  کردمی ور مچه تصآن  زودتر از  یلیخ

 کرده بود.  امیبه دفتر همراه دنیفقط تا رس 

  ینقشه؛ برا  ی وگذار ناموفق روگشت  یقیطبق معمول بعد از دقا  

خانه  دایپ تاکس  ی کردن  از  ماش   یتلفن  یعارف،    ن یدرخواست 

در   یچه مرض  دانمیکرده و خودم را نجات داده بودم. واقعاً نم

 .کردی نقشه بود که فقط گمم م نیا

  ان یدر جر خواستمی بود، نم یهم منتف  میکمک خواستن از مر  

گ قرار  عارف  سراغ  چشم  ردیرفتنم  با   ی هانگاه   شیبا یز  ی هاو 

 ام کند.  حواله تربایز
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از رده خارج شده در بغل گرفته    فِیها را با ککه ظرف  یدر حال  

بست عارف  بن   یخانه  نیآخر  را بستم و به سمت  یبودم، در تاکس

 افتادم. راه 

بو  فیک   شده،  خارج  رده  رنگ    ی سبزقرمه  ی از  بود.  گرفته 

هنر    ایاند  پس داده  ی زیها چظرف  ایبفهمم آ  گذاشتینم  اشرهیت

 حد غوغا کرده است!   نیتا ا امی آشپز

 .  داشتمی آرام قدم برمبه در رنگ و رو رفته آرام رهیخ  

عا   به  نسبت  بحواسم  بود.  گنگ  م  شتریرف  ن  آ  کردمی حس 

است.    حانهیبه او را دارد، ر  شدنکینزد  لیبخش از وجودم که م 

که مادرش بود و    ی ا حانهیکه اسم مستعارم بود، ر  ی احانهینه ر

 !نیدِ یحسم به او؛ ادا 

  حانهیر  ی تصورش در باور خودم هم سخت بود، اما گاه  کهن یبا ا  

 پر از انتظار...  ینگاه د؛کن ی که نگاهم م کردمیرا حس م

 فقط اضطراب بود و عذاب وجدان.   نیربها  

بهار  حانهیکردن حالش، ربودن و خوببه خوب  لمیاما م     نیو 

د که  باشد؛  خوب  داشتم  دوست  دل  ته  از  در   گرینداشت، 

بدشانس  ییصدای ب بار  از  نگو  ی رو  یمحض  که    د؛یدوشش 
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ضع  ی گوشه  ی هانیچ تصور  از  و   بودنفیچشمش 

 داشتنش، گم نشود... مبودک

ام که شانه   ی فرستادم. جور  رونیکردم و نفسم را ب  را باز  دهانم  

 شد.   نییبال و پا

فرو روم و به خودم   نیزم  ی رو  ی هاقالب فرشته   در   آمدی بدم نم  

بگو ا  م،یدروغ  تمام  وجود  با  م  نیاما  اگر    دانستمی حواس،  که 

 نیوارد ا   وقتچید، هزدن وجدانم بوبه خواب  ی برا  یهمچنان راه

 .  مدشی قصه نم

اما    حانه،یر  یو حت   میمر  ییدا  ی عارف متاسف بودم؛ برا  ی برا  

ب خود  هم،  آدم  خواب  اشتباه ی خود  بزدهو  را  دوست    شتریاش 

را نه   شیهاری اشتباهات و تقص  آمدی خوشش م  یداشت. چه کس

 هم دوره کند؟ گرانید شیخودش که پ شیفقط پ 

که گناهانشان   ییها پر بود از خوب  ایبودند و دن  ها گورستانآدم  

ل در  بودند.  نیریز   ی هاهیرا  کرده  دفن  دست   ییجا  روح،  که 

 .  دیرسیخودشان هم به آن نم

 شدی کم فراموش مچشم نبود، کم   شی هم که مدام پ  ی زیآن چ  

 ... بردی م اد یرا از  شیهابود که غلط یکس نیو خود آدم، اول
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 جادیا  ی شد و صدا بلند  دهیه کشکف کوچ  آسفالت  ی رو  میپا  

 کرد. 

 تا در خانه نمانده بود.  شتریچند قدم ب  

  ز، یانگاز روح  جانیماه  ی ادآور یدو سه روز، مخصوصاً بعد از    نیا  

در  که    ی اکه اگر واقعاً توجه عارف به قصه  کردمی فکر م  نیبه ا

چه  از آن  شتری اصالً ب  دیگفته بودم، جلب شده بود، شا  رسوکیپ

 من نبود.   ی به افشاساز ی ازینو  دانستیم کردم،ی تصور م

 فشردم. فونیآ  ی دکمه  ی انگشتم را رو  

بحث انجمن و   ی دوباره   دنیکشش یفکر باعث شده بود از پ  نیا  

 به خواندن، واهمه داشته باشم.    بشیترغ

م  گرید  ی از سو   فکر  به خود   دیشا  کردم،ی هم  توجهش فقط 

زندگ  باشد،  شده  جلب  فرازونش  یموضوع  گش،  مادربزر  بی پر 

 ی ممکن باشد و امر یهر آدم ی نبود که وقوعش در زندگ ی زیچ

 به نظر برسد...  ی عاد

 ه، به دست خودش باز شد.  باز شدن از داخل خان ی جادر به  
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.  دیکشیم  رونی ب  خود را  شیهاچشم  یسرخ  ی ل تعجب از لبه  

حال بود    نیبه ا  یو خستگ  ی دارزنده از شب   شیهاچشم  دانمینم

 دراز مدت. ندیاز خواب ای

د  شیموها   چهره   ی دارهایبرخالف  و  بود  باز  را  گذشته  اش 

 متفاوت کرده بود.

و آن   دیکش  شیموها  یدستش را ل   کیبا همان نگاه متعجب    

بود   اشی گوش  بال دن  دیگرمکنش فرو کرد. شا  بیرا در ج  یکی

 . دیکه در نبودش، سرش سمت خانه چرخ

 نبود! سخت   میبرا گرینگاهش اما د ی ترجمه  

 لبخند زدم و گفتم:    

 .   دی... ببخشدیشد  ریغافلگ دونمی م ـ سالم.  

را به طرفش   فی ک  عی. سردیسرم در کوچه چرخ  نگاهش پشت   

 گرفتم و گفتم: 

دوست نداشته    ی سبزمهکه قر  شهینم  دایپ  یـ فکر کردم کس  

 باشه...  
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  شتر یآمد. دستم را ب   نییپا  فینگاهش عالمت سوال شد و تا ک   

 بود.  جی چنان گاما هم  ردیرا بگ  فیبه طرفش گرفتم تا ک

هوس کرده بود... اما خب انگار سهم شما    جانمی هـ راستش ما   

 هم بود. 

ت  آمد. مردد و آرام. من هم دستم را حرک  شیبالخره دستش پ  

 .عیداد، مطمئن و سر

  دم یبه عقب برداشتم. ترس  یکه در دستش قرار گرفت قدم  فیک  

 توانستمی نم  ی. در دل فحشش دادم که حت بک سر برسدواقعاً با

برا عارف  تا  کنم  بگ  میصبر  کردیاسنپ  از  که  را  تا    فی. سرش 

قدم   ی هاچشم کشاند،  بال  و    گرید  یمن  برداشتم  عقب  به 

 لبخندزنان گفتم: 

 رو هم رنده کردم. ازشیپ یراستـ   

م  ی گوشه  ی هان یچ   ظاهر  داشتند  که    شدندی چشمش 

 زدم.  رونیعت از کوچه با سر و ب دمیچرخ

قدم   یکم   از    ی ترآرام  تمیر  میهاکه دور شدم  لبخند  گرفتند. 

 کنار رفت. باز من ماندم و گورستان درونم.  میهالب
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شادانمی نم   بو  کهنیا  د ی!  نتوانسته  حسابمن  و  درست    ی دم 

 س بود. را خاک کنم، از سر شان  میهاغلط

 ... ریهم تقد دیشا  

                          

 صبحم را جبران کنم.    یزده بودم تا مرخص  رونی ر از خانه بودتز  

چند   نیکنم اما در ا  افتیاز عارف در  یامیپ  دیشا  کردمی فکر م  

نداشتم.    دادنام ینشده بود. خودم هم قصد پ  ی خبر   چیساعت ه

 دارم و توقعِ جبـ...  یفکر کند انتظار تشکر و قدردان خواستمینم

 میهابود که قدم  نیاز ماش  شدنشادهیآشنا بود اما پ  نشیماش   

 به سرکوچه متوقف کرد.  دهیرا نرس

  کرد. بزاقم را قورت   دنی مکث، شروع به تپ  ی اقلبم بعد از لحظه  

 .  دمیرا درهم کش میهاو اخمدادم 

  ی نداشت و از صبح که رفته، حت  ق یبابا، زمان دق  یِ کار مسافرکش  

قدرها حال، آن  نی هم  دنشیناهار هم برنگشته بود. سررس  ی برا

 !رمیدور از انتظار نبود که از حضور بابک استرس نگ
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 جان یا  م،یدفتر مر  ی که به جا  ردیزهر چشم بگ   خواستی لبد م   

بود.    اشی از آن صفت جاسوس  یفکر ناش  نیکرده بود؛ ا  رمیغافلگ

 عارف شده و به سراغم آمده بود.  ی حتماً متوجه رفتنم به خانه 

 بود.    یعصبان   یو حت  ی او هم جد  ی چهره   شیبرخالف دفعات پ  

 . د یرس کمیدر جا خشک شده بودم که نزد  

 حرف بزنم باهات!  خوامی م  نیتو ماش ن یبش  ایـ ب  

 کنم گفتم:  ی مخف  توانستمیکه نم   یظیا غ ب  

 . دیپررو هست یلیـ واقعاً که خ  

 ی را گرفت. تو  میبرداشتم تا از کنارش رد شوم، که بازو  یقدم  

حال سر    نیشد که فکر کردم اگر بابا هم هم  یخال  ی ردلم جو

 . کنمی برسد درجا سکته م

ه ب  ی گر ید  ی آشنا  نی ماش  دنیچیاز دستش با پ  میبازو  دنیکش  

هم ه کوچه  شد.  د  وقتچیزمان  ا  دنشیاز  خوشحال   نیتا  حد 

 نشده بودم. 

توجه    که  ماش   یبابک  را    نیبه  دوباره خودش  نداشت  محراب 

از ذهنم گذشت    ی ا. فقط لحظهستادیا   میروهجلو انداخت و روب
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لحظه    نیبدهم؟ اما در ا   حیمحراب را به بابک ترج  دیکه چرا با

   اصالً مهم نبود. لشیدل

به    یتونی نم  قهیدو دق  ،یعارف  ی تو خونه   زننیوتهت رو م سر  ـ  

 ! ی حرف من گوش کن

باز شدن در   ی محراب و صدا  نی حواس من فقط به توقف ماش  

 بود.  

 اومده خانم سرمست؟ ش ی پ یـ مشکل  

اخم   با  بابک  کرد.  جمع  را  حواسم  محراب   یی هالحن خشک 

 . دیتر به سمت او چرخفشرده

ا   خوب  بود:  گفته   کهنیاز  حس  سرمست!«  داشتم.    ی»خانم 

 طرفش رفتم.  به  یناخودآگاه قدم

مان در ذهنم مرور مدت  نیا  ی گونه ستانیمکالمات چ  همزمان،

 .  شدی م

 د؟ یندازی کارتون رو راه م یمدل  نیا یودستگاه اصالنمتو دـ   

شاخکجمله   بابک  به  لحن خطاب  همان  با  فعال    میهااش  را 

 کرد.
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 ! شناختندیما ر گریهمد  

م   بابک  نگاه  غافلگ   گفتی حس  هم  او  انگار    ریکه  است.  شده 

 . دانستی م ی شتریب  ی زهایمحراب چ

 دیفقط حس کردم بافت  نگ  ی زینگاهم کرد. چ   ی ا محراب لحظه  

نامفهوم نگاهش    نشی سوار ماش نه فقط به خاطر حس  و  شوم. 

 انیاطراف  ی که انگار از همه  یخاطر شناختفرار از دست بابک، به

بود که    المعارفرهیچند جلد دا  ییعارف داشت! محراب به تنها

 نخوانده بگذارمش!  توانستمینم گرید

ماش   یصندل  ی رو    ی بود و صداشن  رو  نیجلو نشستم. پخش 

 .  د یرسیکم به گوش م ی با صدا یخارج  ی اترانه

شد. با    ده یبه صورتم کش  شهیش  ی از آن سو  ی الحظهنگاه بابک    

نزد محراب  گرفتم.  را  نگاهم  چ   کشیاخم  و  که    ی زیشد  گفت 

 اش نشدم.هم متوجه یخوانبا لب  یحت

 شد.   نی زود بابک را ول کرد و سوار ماش یلیخ  

 گفت:  م یبک گذشت کنار باکه از  نیهم  

 ؟یبگ ی زیچ ی خوای ـ هنوزم نم  
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بود. درست مثل    ی خونسرد و عاد  شیت پلحنش برخالف لحظا  

طرح    ستانیچ  میو برا  بستی که دم در، راهم را م  ی هاوقت  تمام

 . کردی م

دوراه   د  یبزرگ  یسر  و  بودم  گرفته  به    توانستمینم  گریقرار 

دست    ی هم برا  ی لیم  گریه دجوابش را بدهم. جالب بود ک  یراحت

 به سر کردنش نداشتم.  

 ، گفتم: از مقابل خانه که رد شد  

 منتظرتونه.  جانی ـ ماه  

 ... گردمی دفتر برم  رسونمتی ـ م  

ش   با  و  کرد  پ  یطنتینگاهم  لحظات  به  اصالً  هم  باز    شیکه 

 گفت:    آمد،ینم

 هاست! حرف نیتر از اـ بابک کنه   

قدر که در مقابل او در ذهن داشتم، آن  یوالهمه عالمت س  نیاز ا  

جا به  ناخودآگاه  که  بودم  چندوچون   ی کنجکاو  ی خسته   از 

آه  اشییآشنا بابک،  اخم  دمیکش  نی سنگ  یبا  با  درمانده    یو 

 انداختم.  رونینگاهم را از پنجره ب 
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خودم را با آن دل خوش کنم  یکم توانستمی که م ی زیتنها چ  

را او هم   دانستمی که من م  یل مطلببود که محال بود آن اص  نیا

 چه؟  اش ه یبداند. اما بق

 آه شد.  باز هم نفسم   

 قدمش یپ  هاستانیو در حل چ  دیبگو  ی زیانگار قصد نداشت چ  

 یخوانترانه را بلند کرد و طبق معمول مشغول هم   ی شود که صدا

 شد. 

اخم  ی روبهرو   در  من  و  بود  خونسرد  همچنان  او    م یهادفتر 

 .  شده بودم ترمچاله

خودم  تفاوتی ب  توانستمینم  بارنیا   و  و    بگذرم  حدس  با  را 

شوم.    ادهیآرام کنم. قفل در را زده بود و منتظر بود پ  میهاگمان

 از من، نم پس دهد.  دنیشن امکان نداشت بدون حرف یعنی نیا

کالفگ    همان  چهره  یبا  از  بود  محال  طرفش  که  به  نخواند  ام 

 برگشتم و گفتم: 

 بهت اعتماد کنم؟ ی ـ چطور  
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ا   از گل زده شده د  ِیحس شاد  بارن یلبخندش  آخربعد   نیر 

 لحظات وقت اضافه را داشت.

 آد؟ یبار چندم اگه بازم بگم؛ ازت خوشم م شهی ـ م  

 ی را دور زد و کم  دانینکردم. م   ی را راه انداخت. مخالفت  نیماش   

نبود    یمناسب  ی. جاستادی ا  ی نماز  مارستانیمقابل ب  ییتر جا جلو

 . شدینم دایکردن پمناسب پارک ی کالً جا یحوال نیا اام

 . دیاو به طرفم چرخ بارنیپخش را خاموش کرد و ا  

وآمدم . مطمئناً تا الن علت رفت کنم ی م  ی رو باز  شه،یـ من هم  

 !ی دیماجان رو فهم ی به خونه 

هم مهم    یلیخ  گر ینشدن دهانم اما دکج  یسخت بود تالش برا  

قدرها هم پنهان  که تا امروز آن  یهمد؛ حسرا بفود که حسم  نب

 نمانده بود!  

رو از    رزنیپ  هی خدا،    ی که محض رضا  ستمین  ی ر یـ من آدم خَ  

 ... ییتنها

 جان؟ ی ماه رزنه یـ کجاش پ  
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پشت سر    نمی و بب  نم ی بنش  توانستمی لحظه هم نم  نیدر ا  یحت  

 !دیگوی م طورنیا جانمی ماه

 گفت: اش انداخت و ده لحن تندم به خن  

 .خوامی ... معذرت میگی ـ راست م  

صدا   تقر  یزن  ی هیگر  ی از  ورود   باًی که  سمت  زنان  سر    یبه 

  ن ی. از ادیبه طرفش چرخ  مانینگاه هر دو  د،یدو ی م   مارستانیب

 یخانه  ی حکم دروازه  ی برا  شی ها پمتنفر بودم. سال   مارستانیب

  م یبود  امده ی ن  رونیاز آن ب  نایرا داشت. کم خودم و بابا گر  لیعزرائ

 که حال... 

 همون سمت دفتر؟ میبر شهی ـ م  

 ی ادامه  یرانندگ   نیرا راه انداخت و ح  نینکرد. ماش   یمخالفت   

 حرفش را گرفت: 

نقش    کننیکه فکر م  یصفتوباه ر   ی هابا آدم  کهنی ش اـ خالصه  

 ! کنمی اصالً حال نم آد،یخرس مهربون بهشون م

پررو در نظر من، به جاسوس   یم عارف، از آد  ی هابابک با حرف   

  ی بود. حت   دهیرس   یصفتشده و حال از آن جاسوس به روباه   لیتبد
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محراب نبود، باز هم مشخص بود   ی هم به حرف ها  ی اگر اعتبار

 .دیآینم رونیاز او ب ی دربخوربه  زیکه چ

روبه  یکم   ا  ی روبعد  اما  خ  نیدفتر  و   ستادیا  ابانیسمت 

 اند.  رخطرفم چرا به اشبالتنه

تا واسه بودن کنار عارف کمکت    هیچ  انیـ بهم بگو اصل جر  

 کنم! 

 بشنود گفتم:  خواستی چه مآن ی به جا  

 ؟ یشناسی و از کجا مـ بابک ر  

 گفتم:  عی. سرست یقدرها هم مهم نبابک آن دمیبعد د  

 ؟یشناس ی ـ اصالً عارف رو از کجا م  

نوع   ؟ اونم ازشهر سخته  نیا  ی اهکلفت ـ به نظرت شناخت دم  

 بردارش!کاله

ام به عارف اشاره کند،  که چشم و دهان گشاد شدهو قبل از آن  

 خودش اضافه کرد که:

  ادت یهرچند از همون قماشه... در ضمن    ستیـ منظورم عارف ن  

 با ماجان دارم؟ یرفته من چه نسبت
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چشم   ش یها، درست پ فکر   یشلوغ  ان یمسائل م  نی ترساده   ی گاه  

 .  شدی آدم گم م

. درواقع ستیک  دانستمید که من از ابتدا نمبابک بو  ریتقص  دیشا  

م فکر  که  بود  از خودم  دا  "بابک"  کردمی اشتباه  عارف    ییاسم 

پسرخاله نه  نماست  دلم  ماه  خواستی اش...  بخواهم   جانیاز 

برا را  آن قصه  با    میدوباره  بتوانم  تا  کند  رفع   اشی ادآوریدوره 

 ل کنم.  اشکا

 ـ خب!   

و    نهی سبه. دست کردی به خود آمدم. داشت نگاهم م  شیبا صدا  

 منتظر.  

را بداند و منتظر باشد از زبان   ان ینبود که اصل جر   یباور کردن  

فکر    نی . با همزدی م  یدستکیانگار داشت    شتری من هم بشنود. ب

 گفتم: 

که شما    هیبودن من با عارف چاشکال آشنا  فهممیـ من واقعاً نم  

 ؟ ی گردیتوش م انیرج هیدنبال  انقدر

 نشناختم!  ی جور نینداره... اما من تو رو ا یاشکال نیـ ا  
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کردم به    یگفته بود. سع  ی زیچ  ن یهم چن  میآمد که مر  ادمی  

 اعصابم مسلط بمانم.  

 ؟ یـ چه جور  

 پولدار بشه! بچه هی زونیکه آو  ی ـ دختر  

ا   درباره  نیدر  او  نظر  را   تیاهم  نی کمتر  تم،یشخص  ی اوضاع 

ام پولدار شدهبچه  آن  زانیفکر کند آو  دادمی م  حیداشت. واقعاً ترج

 وسط نباشد.   نی ا  ی گرید زیو چ

همان   درست  بود.  بستان  بده  آدم  به محراب  که خودش  طور 

  ی قبال کاراشاره کرده بود. او در    جانی به ماه  اشی کیعلت نزد

م من  خواستیم  ی ز یچ  کردی که  او    ی برا   ی زیچ  و  به  ارائه 

 نداشتم! 

 زمان گفتم: در رساندم و هم  ی ره یدستم را به دستگ  

 ! دی شناخت  ی جورمن رو چه ستیاما برام مهم ن  دیـ ببخش  

کش  رهیدستگ    که  خنده   ی صدا  دمیرا  گوشم نفس  در  آلودش 

خودبه دیچیپ همان.  کردم.  نگاهش  دستطخود    نه، یسبه ور 

 اده بود. را کامل به در د اشهیتک
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 نتوانستم حرصم را کنترل کنم و گفتم:   

 دونمی حداقل م  فتم، ی با همون بابک درب  دمی م  حیـ واقعاً ترج  

  یکه رو باز  ی ... شما اما فقط ادعا دارهیموضعم نسبت بهش چ

 . یکنی م

 ه گفت: گذاشتم ک رونیرا هم ب میپا کیدر را باز کردم و   

 ه؟ یـ موضعت نسبت به بابک چ  

م  گذاشتمیم  جوابشی ب  دیبا   ارفتمیو  اما  همان   دیشا  هان ی. 

اگر   یحت  کهنی . ادیایبود که دوست داشتم به نظر او ب  ی ظاهر

فکر   خواستمی ! که بود. فقط مست یمهم ن  میهم بداند، برا  ی زیچ

 خود کند.  ریمن را اس شیهابا دانسته تواندی نکند م

 را گفتم:  قتیبه درست و غلطش فکر کنم، حق  کهآنی ب  

 م رو باهاش حفظ کنم! فاصله دیجاسوس پررو که با هیـ   

 تکان داد و گفت:  زیآمدییسرش را تا  

بابک تو       گه ید  ی دی! شنمیموضع  هیـ خوبه! حداقل نسبت به 

 دوستت!  شهی دشمنِ دشمن تو، م

 زد و گفت:  یچشمک  
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 باهم!   می ـ پس دوست  

از    یا نگه دارم و با حالکردم. نتوانستم زبانم ر  ی ناخودآگاه نچ  

 گفتم:   یدرماندگ

 ! ه؟یواقعاً هدفت چ ی بگ شهی ـ م  

شد    کیطرفم شلبه  شیهابود که از چشم  ی انگاهش مثل اشعه  

 شه یرا هدف گرفت. نگاهش برخالف هم  میهاچشم  و درست تخم

 . کردی کر مانگار داشت ف شتریو مرموز نبود. ب  طانیش

مکث سرش را سمت اشت و با  فرمان گذ  ی ت چپش را بال دس  

 جهت داد.  ریی نگاهش تغ ریپنجره چرخاند. نگاه من هم در مس

 صبرم پر!   ی و کاسه شدی م یداشت طولن  گریفکر کردنش د  

 ی رو  ابانیبالخره سرش را برگرداند. اما نگاه من همان دست خ  

او سرش را    بارنیکه ا  توجه شدمماند. م   دیسف   وششستیدو  کی

 ه من چرخاند.گا ن ریدر مس
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 لبد رد نگاهم را زده بود که گفت:   

ا   به  فعالً  همساعارف    نیـ  به  حواسش  بگو  دست   ی هیخان 

 باشه، تا بعد!   شیراست

دوختم و    شی هارا به چشمام  زدهحضور عارف، نگاه وق  الیخی ب  

 گفتم: 

ا   ک  خدای ـ  همسا؟یهست  یتو  د   شهی!  کجا   گهیرو  از 

 ؟ یشناسی م

 گرفت و گفت:   ی حالت از خود مچکراش  ه چهر  

 کردن اطالعاتم!و جمع قیـ بهت گفته بودم که عاشق تحق  

 و اونه!   نیآتو جمع کردن از ا  ستیاطالعات جمع کردن ن  نیـ ا  

 . دیخند  

 . نهیهم شانهیخب عامـ آره   

. محراب خواستمینتوانستم لبخند بزنم. اصالً نم  یمن اما حت   

 کردیم  ی رو باز  دیکه گفته بود، شا  ی زیالف چترسناک بود. برخ

موضعش مشخص   خواستیبود که تا خودش نم  ییهااما از آن

 .  شدینم
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و بدون شناخت کامل، از همان   دنیبرخالف بابک که با دو بار د  

او، متوجه شده بودم که نم  امی منف  حس به  آدم   تواندینسبت 

 باشد.  ی قابل اعتماد

شدم. در را که بستم در    ادهیپکنم،    یظخداحاف  یحت  کهآنی ب  

زمان عارف هم   شدناده یمحراب با پ   شدناده یسمت او باز شد. پ

 شد.  

تنش    یخم شد و وقت  نی بود. داخل ماش  دهیعارف هنوز ما را ند  

بود که    ی ااز رده خارج شده   فی همان ککرد، در دستش  را راست  

 .بودم داده لشیغذا را با آن تحو ی هاظرف ش یچند ساعت پ

 . از من نترس! نیـ قبالً هم بهت گفتم بهار  

 تهِ دلم، همانجا ِ شده بود. ته  ی نگاهم را به محراب دادم. باز جد   

  نینسبت به ا  ی حس بد   چیبه مغزم نداشت، ه   یدسترس   چی که ه

 اعتمادیبه او ب  گذاشتیدر محراب بود که نم  ی زیبشر نبود. چ

 باشم. 

کردم، محراب    ینگاه م  هیه قض. هر طور ب بیحس غر  نیا   ی داج  

 نبود.  یحذف شدن  گرید
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و عارف انداختم و باز نگاهم را    ابانیبه آن دست خ  یباز نگاه  

 به محراب دادم و گفتم: 

 بهت اعتماد کنم؟  ی جورـ چه  

 : مید دوباره خودم بگوباعث ش  تعللش  

 ه؟یعارف چ  ی هیهمسا انیـ حداقل بگو جر  

آ  نیا   به  را  نگاهش  او  خبار  عارف    ابانین دست  کشاند. حال 

. محراب کردیداشت ما را نگاه م   نشیکنار ماش   ستادهیطور اهمان

  شد، ی م  نیزمان که سوار ماشزودتر از من نگاهش را گرفت. هم 

 گفت: 

ماجان   ی خونه  ی شگیتا فردا همون ساعت هم  ی تـ اگه نتونس  

 و زنگ بزن...   ریمو ازش بگشماره  ،یصبر کن

 فت. را بست و ر بعد هم در  

نکرده بودم که چشمم    یحرکت  ابانیرد شدن از خ  ی هنوز برا  

افتاد. لبد از شانس من بود که امروز زودتر از معمول   میبه مر

 آمده بود. 
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رس  کینزد   تشخ  دهیعارف  کنجکاو  صی و  و  در    ی تعجب 

فاصله هم سخت نبود. عارف نگاهش را از من    نیاش از اچهره

به حضور من    ی ااشاره  ایتوجه    کهآنی بعد هم ب گرفت و به او داد.  

آخر حواسم   ی به سمت ساختمان رفت. لحظه   میکند همراه مر

 جلب شد.   اشیخال ی هابه دست 

کنم. اما نتوانستم    ی را در ذهنم بازساز  یقبل  ریکردم تصاو  یسع

 شده بود.  یمن خال ی هاظرف  فیز کدستش ا یبفهمم ک

مضطرب وارد ساختمان   یو کم  گذشتم   ابان یاز خ   اطیاحتی ب  

 شدم. 

 شده بود امروز! یچه روز نحس  

                          

رو  روبه با عارف  و هنوز    گذشت ی ساعت از ورودم به دفتر م  می ن  

از پشت در،    یبود و من هم جز سالم   مینشده بودم. در اتاق مر

بودم که از حال    ده یرا شن   میمر  ی خودم را نشان نداده بودم. صدا

»تغتف گیم  اشییدا م  ی ریی.  فکر  و  خبر    نیا  کردمینکرده« 

 . بودتر شدنش  بهتر از خبر بد  شکی ب
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و بابک و    . اگر عارفمانده بود  ی گرید  ی فکرم اما جا  ی عمده  

لحظه   نیدر ا  گرفتم، ی مثلث در نظر م  کیمحراب را سه گوش  

انباشته    ی و حجم دلهره  زتریت  گرید   ی محراب از آن دوتا  ی هیزاو

 شده بود.   شتریبدر سمت او، 

  یی از لوگو  دیو سف  اهی طرح س  محراب، چند  ی هامرور حرف  انیم  

کرده بود،    یاحطر  یدستع یصنا  جیپ  کی   ی برا  ی مسعود   ی که آقا

هم در رابطه با    یدادم. دو تماس تلفن  لشیگرفتم و تحو  نتیپر

خانم شکور گرفتم و گزارش   ی برا  ت،یوبسا  یطراح  ی اتمام پروژه

 جلوتر رفتند.   ربعکی ی زهها فقط اندا قربه کارش را دادم و ع

 مینشستم و به در اتاق مر   امی صندل  یباش رودر حالت آماده  

. بردمی به سر م  یدلحالتِ دو  نی تری لحظه در قو  نیزل زدم. در ا

نم کنار،  به  سراغم  بابک  حرف  دانستمیآمدن  از   ی هاگفتن 

است  محرا درست  عارف  به  که    ی زیچ  دیبا   کهنیا  ا ینه؟    ایب 

 نه؟   ایگفتم یگفته بود را م اشهیهمسا ی درباره

آن اش و بعد از  و به آشنا بودن محراب با خانواده  گفتمی اگر م  

به هم   زیچه؟ همه چ  م،یدیرسیاش مبه آشنا بودن من با خانواده

 خت؟ یرینم
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بلند    شیقدر صدافرستادم. آن   رونینفسم را محکم و با صدا ب  

اش به شده  ی بند شنیاز اتاقک پارت  ی مسعود   ی ا بود که نگاه آق

کش  نیا لبخند   دهیسمت  آشپزخانه   یمعنیب  ی شد.  به  و  زدم 

 رفتم.  

 ی هاج یپک  نیدمنوش داشت. از ا ادت به خوردن  خانم شکور ع  

تا لبد عذاب   خورد ی م  ینیریش  یاش دولپگرفته و به بهانه   ی لغر

برا امروز  دهد.  پوشش  را  آورده   ی وجدانش  دمنوش   ماهم    بود؛ 

 بهارنارنج. 

مشغول خوردن    نتیبه کاب   زدههیو تک  ختمیخودم ر  ی برا  یکم  

 شدم.  

در عمل   خواستمی فکر کنم. م  ی ز یبه چ  گرید  خواستی دلم نم  

بگ قرار  شده  پ  رمیانجام  و  پس  راه  از    یباق  شیتا  بعد  و  نماند 

کردن خودم نداشته  سرزنش  ی برا  یلیهم دل  جهی شدن نت مشخص

 باشم.   

  م یدمنوش خورده بودم که مر  یقطره  نیغرق در افکارم تا آخر  

  دنم یو با د  دیبه داخل کش  یبه دوش از در آشپزخانه سرک  فیک

 گفت: 
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با   من  بهار  دیـ  مسعود  ن،یبرم  منتظرته...  اتاق  تو  و    ی عارف 

 تا هشت.  یبمون خوادیشکور که رفتن تو هم برو. نم

در هوا ول    نت،ی کاب   ی روشتن  گذا  ی را به جا  وانی که لقبل از آن  

محکم   وانیل  ی ام را دور دستهکنم، به خود آمدم. دست شل شده

 کهآنی را زده و ب  شیهاحرف   میگذاشتم. مر  نتی کاب  ی کردم و رو

 صبر کند، رفته بود.   ی الحظه

از آشپزخانه   قیدو نفس عم  یک یشالم را مرتب کردم و بعد از    

ودش را به در  و داشت خ  دهیدو  رفتم. قلبم زودتر از خودم  رونیب

 . دیکوب یم میاتاق مر

جان سالم    یماجرا اگر از خطر حمالت قلب  نیشک نداشتم ته ا  

مثل    ای.  شدمی م  گرید  یمرض  ا یدچار تپش قلب    بردم،ی به در م

  غ یت  ریاس  وقتکیتا    کردی با قلبش سر م  زیدار و مربابا که کج 

 نشود.  یجراح

 واریجواب، داخل رفتم. به د  ی برا  ی انتظاری به در زدم و ب  ی اتقه  

نگاهش سمت در بود. به   بیداده و دست در ج  هیپنجره تک  ریز

 من... 
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ناچار     به  جااو  را  تکان    ی سرش  اضطراب سالم  از  من  و  داد 

 شده بودم.   صدای ب

نزد   و  بستم  را  از آن  کشیدر  به    لیکه فرصت تحلرفتم. قبل 

 مغزم بدهم، گفتم: 

 د... که قبالً گفته بودم. مون محراب بوـ اون... ه  

 ش یروجلو آمد. روبه  یاشاره کرد و خودش قدم  زیبا دست به م  

 .  د یرسیت به نظر نمراحنا ای  ینشستم. عصبان

که مشغول نوشتن  و قبل از آن  رمیزبانم را بگ   ی نتوانستم جلو  

 شود، آرام گفتم: 

 ـ خوب شده بود؟   

 فتم: کرد، گبلند   یگوش ی سرش را که از رو  

 اصالً؟  دی... خوردگمیـ غذا رو م  

به     را  لب  دییتاسرش  ناخودآگاه  داد.  آمدند.    میهاتکان  کش 

 زمزمه کردم: 

 جان. ـ نوش  
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افتاد. سرش را خم کرد و مشغول    ن یچ  شیهاچشم  ی گوشه   

رو و  بلند شدم  تا    یصندل  ی نوشتن شد.  نشستم  سمت چپش 

 اشم.  تر براحت شیهاخواندن حرف ی برا

به آن روز در ماش  ی ا خنک عطرش لحظه  ی بو     نش یذهنم را 

 نکشم.   قیخودم را گرفتم تا نفس عم  ی کشاند. به موقع جلو

موها    هم  موها  شیامروز  بود.  کشبسته   ی بسته  به    ی دگ یاش 

 .  آمدی صورتش م

رو   ج  ی نگاهم  خورد.  چرخ  ت  نیلباسش    ی ساده   شرتی و 

جاسو   اشیمشک با  تضاد  با    ی هایس در  تضاد  در  بود...  بابک 

 داشت...  قت یکه در حق یگاهیجا

کرد.    لیرا سمت من متما  اشی گوش  نوشتیه م طور کهمان  

 و حواسم را به جمالتش دادم. دمیافسار ذهنم را کش

نخورده    یدرست و حساب  یخونگ ی غذا  هیوقت بود که    یلی»خ  

 .« دیچسب یلیبودم... خ 

»نوش    هم  کردم.    ی جان«باز  برازمزمه  تشکر   ی داشت  غذا 

مکردی م شا   خواندمی.  دل  در  فحش    ،لیدلیب  دیو  سارگل  به 

 .  دادمی م
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 میهااز دندان  یو کم   دهیکه از دو طرف کش  دیدیرا م  میهااو لب  

وار  بودم که طوفان   ریدرگ  یگذاشته بودند و من با آه  شیرا به نما

 بود.  دهیدر دلم دم

ند محراب که روزم را به گ  به اضطراب حضور بابک و  توجهی ب  

 کشانده بودند، گفتم: 

 ه؟ یت چقهد عالمور ی ـ غذا  

 دو کلمه نوشته بود.  م،یام را بگوکه جملهقبل از آن  

  «یکنی »فکر م  

 در جوابم نوشت:  دهیکش  ی هر دو را پاک کرد و با لبخند  

اگه کته گوجه   یکنه اما هر وقت و در هر حالت دتی ناام دی»شا  

 .« گمیباشه، نه نم جلوم 

 و گفتم:  دمیخند  

شم. من خودم عاشقشم... مخصوصاً کته    دی ناام  ی چ  ی برا  ی ـ وا  

 تا حال؟ دی ... رفتیپرهام ی هاگوجه

آدم مگر   نیخودم فکر کردم ا  شی تکان داد. پ  یسرش را به نف   

 جا رفته باشد.  که آن رفتی هم م ییجا
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 . نوشتی ا مپاک شده ر ی همان جمله  ی داشت ادامه  

 اون آقا رو بشناسم؟« دیبا  یکنی »فکر م  

ب نفسم     ب   رونیرا  و  و   ی مورد عالقه  ی غذا  ال یخ ی فرستادم  او 

 گفتم:  ش،یکردن برا ی مادر ی درونم برا ی حانه یر لیم

 بابک...  جا،نیـ امروز قبل از اومدن ا  

آمدن از دهانم، در لحظه،    رونی دکمه بود که با ب   کیانگار بابک    

 ه بود. مام صورتش را از اخم پر کردت

 ادم و گفتم:فم را کش ندآمده در حر شیپ ی وقفه  

تون... بود اومدم در خونه  دهیمون... فهمـ باز اومده بود سر کوچه  

رس  خواستی م محراب  بعد  بزنه...  حرف  اون   دیباهام  با  من  و 

 اومدم دفتر...  

جمله   همان  پنجره    ی از  سمت  و  شده  بلند  بود.  آخر  رفته 

 ود.  ام را جلب کرده بتوجه اشی شانیپ یآخر سرخ ی لحظه

کف     شدم.  بلند  و  دادم  قورت  را  دهانم  در  شده  جمع  بزاق 

دندان گرفتم   ری ز  هیاز عرق نم شده بود. لبم را چند ثان  میهادست

 جلو رفتم و گفتم:  یو با آزاد کردنش قدم
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 بودم. هومد ینه؟ کاش ن شهی هم بد م شما ی ـ الن برا  

  تجمعاش از  هنوز سرخ و چهره  اشی شانیبه طرفم برگشت. پ   

را برداشت. همراهش    ی ز کنام رد شد و گوشها جمع بود. ااخم

 و منتظر ماندم تا نوشتنش تمام شود. دمیچرخ

 شناسن؟«یرو م گهی»بابک و محراب همد  

 ... کهن یـ مثل ا  

 تر نوشت: جمع ینگاهم کرد و با اخم یکم  

 ؟« ی دار ی »با محراب چه نسبت  

بود تا اضطراب به جوش افتاده در دلم نمود   نی بر ا میتمام سع  

انگار    دادمی فشار م  نیزم  ی را رو  میپاها  ی نکند. جور  دایپ  ی ظاهر

 وارد کنم.  نیتمام آن اضطراب را به زم خواستمی م

 مون با محراب نسبت داره... خونهما... صاحب   یعنیـ من...   

در  متنسدای نم   از  کجا  یچهینگاهش  تا  نفوذ   ی چشمم    مغزم 

تمرکزش را از نسبت محراب با    ی لحظات  کهنیا  ی خواهد کرد. برا

  ن یبرداشتم و ح  زیسمت م   گرید  ی ام بردارم، قدمخانهمن و صاحبا 

 نشستن گفتم: 
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 بهتون بگم.  ی زیچ هی دیبا د؟ی ن یبش شهی ـ م  

 میروروبه  مکثو با    دیکوتاه و مرتبش کش  شیدستش را به ر  

 نشست.  

  رونیب  شیهاوارهیخشک بود انگار چند سوزن از د  ی جور  میگلو  

 روداریزده بود. چند بار آرام و نامحسوس بزاقم را قورت دادم. در گ

که نسبتم با محراب   میفکر که از کجا شروع کنم و چطور بگو  نیا

مقابلم قرار گرفت. نوشته    اشی قدرها قابل توجه نباشد گوشآن

 :بود

 .« ی د بنی منو جمع م ی »باز که دار  

ها  محو و از تجمع اخم  اشیشان یپ  یسرم را بلند کردم. سرخ  

ام را به . اصالً جملهآوردمینم  ادیکم شده بود. فعل و فاعلم را به  

بع  ینم  ادی اما  گره   د یآوردم.  بار که  نبود. هر  وسط    نیا  ی اهم 

دا  افتادی م درون  از  بود  ممکن  شوم،    رونیب  اشرهیو  پرتاب 

 شما!  شد،یتو، م ی خود او به جاخودبه

 و گفتم:  دمیکش امیشان یزدم و دستم را به پ  ی لبخند  
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تون رو  خانواده  کنمی فکر م  یعنی...  شناسه یـ محراب شما رو م  

من رو با خودش   خواستی به زور م  باً ی... آخه بابک تقرشناسهی م

 ... دیببره که محراب سر رس

شده بود. نگاهم را    ادیز  اندازهکیر صورتش به  م د تعجب و اخ  

 تر ادامه دادم:کردم و آرام ی مخف ششیر انیم ییجا

کاراتون رو    ی جورن یا  یودستگاه اصالن ـ بعد بهش گفت: »تو دم   

 !« دیندازی راه م

بب   یاه یس   تا  کشاندم  بال  را  ثاننمش یچشمم  به    ده ی نکش  ه ی. 

ل  باز  را  کرد  شیهاشیر  ی نگاهم  وگم  قبل آرام  یلیخ  م  از  تر 

 گفتم: 

وقت   پرس  یـ  ازش  م  دمیکه  کجا  شناختن    شناسهی از  گفت، 

 . ستیشهر سخت ن ن یا ی هاکلفت دم

چشمم را    یاهیس   گریاصالً در توانم نبود. د  ی بردارگفتن از کاله   

آب و    یکند. دلم کم  یبال نکشاندم و منتظر ماندم تا او حرکت

 .  خواستی م قیعم یسنف ی تازه برا ی هوا

شان گرفته شود.  تا نم   دمیکش  میهاران  ی را رو   میهاکف دست  

چشمم را   یاه یس   دم،یاز او ند یالعملعکس   یتا ده شمردم و وقت
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بود که سرم خود به خود بال    ی دوباره بال کشاندم. حالتش جور

 چشمم برداشت.  ی رفت و فشار را از رو

در ذهنم  اشیناشیپ یکه از اخم و سرخ ی ریتصو نیانگار آخر  

اش  از آن در چهره  ی اثر  چیاز ذهن خودم بود که ه  یمانده توهم

 .  شدینم دهید

چ   و  بود  گوشه   هانیآرام  م  ی از  چشمک  . زدندی چشمش 

 انحنا گرفته اما لبخندش مشخص نبود.  یلبش کم ی هاگوشه 

 فرستادم و گفتم:  رونیب  ینفسم را علن   

 . ی... کن... هستد یهست ا یماف ی که خانواده دیـ قبول کن   

بعد   یرا برداشت و کم  اشی. گوشدیام خندجمله  حیبه تصح  

 مقابلم گرفت. نوشته بود: 

 د؟« یدار یک یتون ارتباط نزدخونه»با صاحب   

دهر    دیشا   کس  هر  و  ترج  ی گر یجا  بود  او   دادم ی م  حیجز 

 کنم.   ی را مخف قت یحق

مان خالصه ودناربصرفاً در پرست  جانیماه  ی نقش ما در خانه  

مردم   تیدر نگاه اکثر دیشا ی و خدمتکار ی . نقش پرستارشدی م
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کار در   نیا  ی و در ازا   میبا هم نداشت. ما پرستار بود  یفرق چندان

بودخانه   ی بال   ی طبقه  شده  ساکن  ماه میاش  چشم   جانی .  به 

و مامان مثل دختر و خواهرش    ن. م کردی پرستار به ما نگاه نم

 .  میبود

 ...دیدیرا نم زهایچ نیا که اهاه آدمنگ  اما  

پ    که  گوش  شی دستش  تا  مکث    اشیآمد  متوجه  بردارد  را 

 ام را بال دادم و گفتم: شدم. لبخند زدم. شانه  امیطولن

... اما در اصل ما  مونهی م مخانواده  ی از اعضا  یک یـ بله... مثل    

 . میپرستارشون هست 

به آدم    شهیاما ابرازش همم.  نبود که بابتش شرمنده باش  ی زیچ  

  ی که آن ته وجود حس   دادی نشان م  نیداشت و ا  یمقابلم بستگ

 بابت، بود و دست خودم نبود...  نیاز ا یاز شرمندگ

حل    مینبود که برا  ی موضوع  نیسرم را نامحسوس تکان دادم. ا  

سال از  بعد  تغشود.  بودم  نتوانسته  هنوز  ا  ی رییها  حس    نیدر 

 وجود آورم. به
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چند  گاه ن   کش   هیثانش  بد  دهیطول  حس  اما  نداشت.    ی بود 

 یصندل  ی نوشتن برداشت بلند شدم و باز رو  ی را که برا  اشی گوش

 نشستم.   اشی کنار

 ه؟« یچ شونی»نسبت محراب با ا  

ون. البته پسرِ همسرِ برادرش  شه،ی... محراب مهیـ نسبتشون ناتن   

اب. برادرشونم اله که باهم در ارتباطن. اونم فقط محرفقط چندس

 فوت کرده.

 ننوشت.   ی ز یچ گریسرش را تکان داد. د  

اش درست خانه  ی که با حضور امروزم جلو  ی با فکر به دردسر  

 کرده بودم، گفتم:

 شه؟یت. برات بد م ـ فکر کنم اشتباه کردم اومدم خونه  

 داد.   رونیاش بکردن شانه  ن یی ن با بال و پازمانفسش را هم   

ز   زیم به    رهیخ   لب  در  با  نمیریدندان  کردم.   انیجر  دیفرو 

م   اشهیهمسا اگفتمیرا  از  فقط  عارف    قیطر   نی.  کمک  با  و 

 کنم. یابیمحراب را ارز   ستیخلوص ن توانستمی م

 ...  گمی ـ م  
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 به من داد.  زی نگاهش را از م  

 ست. هم ه گهید زیچ هیـ   

 افتاد و سوال، نگاهش را پر کرد. شیابروها نیب یاخم  

  تی سمت راست  ی هیـ محراب گفت بهت بگم حواست به... همسا  

 باشه. 

 دیشا  ییبه جا  رهیخ  ش،یابروها  نیبا همان خط اخم افتاده ب  

 ام مانده بود.  شانه ی رو

 را برداشت و نوشت:  اشیبعد گوش  یکم  

 زده بودم.« ییحدسا هی»  

محراب مزخرف گفته است. تعجبم    کردمیچرا فکر م  دانمی نم  

 را پنهان نکردم. 

 اونم جاسوسه؟ یعنیـ   

بگو   انگار  داد.  تکان  را  دندان  د یسرش  به هم    میهااحتمالً.  را 

فحش    دیرا با  ی چه کس  دانستمی ز نشود. نمفشار دادم تا دهانم با

 ساخته بودند.  شیکه برا یزندگ نیا ی دهم، برا

 کرد؟ کاریچ دیـ حال با  



 

[417] 
 

 پیمشغول تا  یدستکیزد و بعد  اش  را به چانه  اش ی گوش  ی بال   

 ام گذاشت. نوشته بود:جلو زیم ی را رو اشی شد. گوش

 بهش اعتماد کرد؟«  شهی»محراب، م  

  ا یبخواند    زانمیآو  ی را از چهره  یدرماندگ  توانستی م  دانمی نم  

 نه. 

 دونمی ارم بدونم... فقط م م دوست دکه خودم  هیزیچ  قاًیدق  نیـ ا  

خ هرچن  یلیکه  مفضوله...  خودش  جمع  گهید  کردن  عاشق 

 !زایچ ن یاطالعاته... اما آخه به اون چه ا

دق   چند  شکورم  خانم  خداحافظ...  سرمست  خانم    ش ی پ  قهیـ 

 . بندم یرفت. در دفترو م 

صدا   در   زیخم ین   یصندل  یرو  ی مسعود  ی آقا  ی با  اما  شدم 

خداحافظلهجم  ی ادامه جواب  فقط  دوباره   اشیاش  و  دادم  را 

د و سمت پنجره رفت. حالت نگاهش به  ف اما بلند شنشستم. عار

 گفتم:  دفعهکیآور بود. دلهره  رونیب

 ؟ ی گردیـ دنبال بابک م   
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ثان   هیتک  میمر  زیاز مقابل پنجره کنار آمد و به م      هیداد. چند 

بلند    عیشتن شد سرمشغول نو  یماند. وقت  نیبه زم  رهیمتفکر خ

 شدم و به طرفش رفتم.  

  ی وقت ایسراغت...  آدیالن م ای... ابونهیت خاون دس نشی »ماش  

 .« ی ریم ی دار

گفتم و ناخودآگاه   ی بلند  «ِی. »واخواندمی که م  ی زیشوکه از چ  

و از   دیچیپ  می اش دور بازو جهسمت پنجر برداشتم اما پن   یقدم

 شدن به پنجره منعم کرد.  کینزد

 هراسان گفتم:   

 کنم حال؟«  کاریچ»  

کم کردن   ی که به دستم داد، برا  ی دکد. فشار انرا ول نکر  میبازو  

 و مشغول نوشتن شد.  دیاضطرابم بود. دستش را عقب کش 

 از من...« بگه  خوادی »نترس... حتماً م  

زنگ دفتر بلند شده بود.    ی را بخوانم چون صدا  اشه یبق  دمی نرس  

  یاول به در نگاه کردم و بعد به صورت عارف. او هم به در بسته 

 شده بود.  رهیخ میاتاق مر
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  ن ی دوباره مشغول نوشتن شد. نگاهم چند بار ب  ق یعم  یبا اخم  

 صورتم گرفت.   ی رورا روبه یگوش کهنیو او و در حرکت کرد تا ا

 نوشته بود:   

 با من.«  شه ی»درو باز کن... بودن منو هم انکار نکن... بق   

 . شدیکردم آرام باشم اما مگر م  یسع  

 هیتوج  ی که سراغ در بروم، براقبل از آن  . اما آمدم  رونیاز اتاق ب  

دستشو  شیپ  ریتاخ سمت  در دمیدو  ییآمده  به  عمود  درش   .

و   دمیشرا ک  فونیس  عیآرام باز کردم. سر  یلیرا خ  شرکت بود. در

آمدم. اما هنوز درِ دفتر را باز نکرده    رونیکردم و ب  س ی دستم را خ

 شد.    زبودم که در از آن طرف با

 ک، مقابلم ظاهر شدند.  سرش بابو پشت  میمر  

را در خف  یاضطراب  توانستمی م   بود  حالت   نیترفی که در دلم 

 هم بخوانم.   میممکن، در صورت مر

دست   تا  که  نگاهش  اضطراب    نییپا  سمیخ   ی هااما  آن  آمد، 

بودنش    یام کرد. انگار مصلحتحواله  یهم شد و چشمک  ترفیخف

 گفتم:  عیبود. سر دهیرا فهم
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ببخشـ سال   دستشودی م  بچه  یی...  داشتم  بودم.  منم  رفتن.  ها 

 برم.   شدمی آماده م

 . عارف هنوز هست؟ فلشم رو جا گذاشتم. ی ـ خوب کرد  

کامالً    یرتر بود. مخصوصاً وقتوثم  یاز هر قوت قلب  میحضور مر  

آورد.   ی بابک م  ی و اسم عارف را هم جلو  کردیبرخورد م  ی عاد

نگفته    می.  مررمیبگ   م از او الگومن هم بخواه  شدی باعث م   نیا

 ما کرده بود.  ی نقشه یخودش را قاط

. سمت  کردی به بابک رفتم که مرموز نگاهم م  ی اغرهچشم   یعلن  

 برداشتم و گفتم: ا ر فم یبرگشتم و ک زمیم

 ـ آره هستن هنوز...    

جوابهم    با  مشغول زمان  و  کرده  باز  را  اتاقش  در  من  دادن 

 ده بود. وبش با عارف شخوش

م بابک هم    نگاهم  با شَک  بکردیچنان  مر  ی.  اگر  سر   میشک 

 داشت.   ی ادیز  ی روبه رو شدن با او، دردسرها  یی، تنهابود  دهینرس

ختم    دانستمیکه نم  یقبل از رفتن  ضهینبودن عر  یمحض خال  

 نه، رو به او گفتم:  ای شودی م ریبه خ
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سر راهم سبز    گهیبار د  هی... اگه  گمی بار آخر بهتون م  ی ـ برا  

 ! دیبه پدرم جواب پس بد دیبعد با ی دفعه  د،یبش

 . منم هوات رو دارم! نیبهار نهیـ کار درست هم  

مر   سمت  هم  من  نگاه  بابک،  نگاه  فقط  .  دیچرخ  مینه 

بود و با اخم بابک را    ستادهیدر چارچوب در اتاق ا  نه یسبه دست

 .کردی نگاه م

 آره!؟  هیجورنیـ ا  

نهفته    یخودش را کنترل کند اما حرص  خواستی م   بابک انگار  

با اخم  شیدر صدا درهم پشت   ی ها بود. همان موقع عارف هم 

 ظاهر شد.   میسر مر

 طرفش چرخاند.  بابک سرم را به دنیکشپوف  ی صدا  

ما با نگاهش فحش داد. چته بابا؟   یپسرخاله  ن یـ باز دوباره ا  

 ! ت یزندگ نیا ایمنو  ی گرفتار کرد

 نیبابک، حس کردم هم  ی نهفته پشت جمله  ی معنا  الیخی ب  

 گفتم:   عیاست. سر زیگر ی زمان برا نیحال بهتر

 ...  جونمیـ بااجازه مر  
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توان   میکه پاها  یقدم  نیترا بلندخداحافظم را در هوا پراندم و ب  

زدم.    رونیبرداشتنش را داشتند، از کنار بابک رد شدم و از دفتر ب

  م یعارف و مر  شکیکار بود و ب  نیتربابک مهم فعالً تنها نشدن با  

 . دیایدنبالم ب  گذاشتندینم

                          

محراب   ی گرفتن شماره  ی شدن براتا مرز وسوسه   رباکیفقط    

قدر لحظه آن  نی ا  دانستمیرفته بودم. خوب م  شیپ  جانیاز ماه

شوم.    قدمشی گرفتن با او پخاطرش در تماسنبود که به  یاتیح

د  ندیانتظارکش ساعت  چند  آن  گریتا  نبود.  هم  سخت  قدرها 

مسئله  چند  که  حال  برا  یخصوصاً  و  داشتم    یررسب  ی مهم 

 بابک بود.   ی جمله نیهمان آخر   دیشا نش یمهتر

 !«ت یزندگ نیا  ایمنو  ی گفته بود: »گرفتار کرد  

اعتراف    اشی جمله خودش هم به نقش جاسوس  نی انگار با هم  

نبود. اما بابک چرا   یمخف  شاننی الً بمسئله اص  نیکرده بود. پس ا

 داشت؟  شیبرا ی چه سود کرد؟یرا م کارنیا دیبا

 رو بزن به شارژ.  ی گوش نیا ایب  نیـ بهار  
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در دست   ی ارفتم. مامان با پارچه  رونیو از اتاق ب  دمیاز جا پر  

دراز    ون یزیتلو  ی روو بابا در هال روبه  آمدیبال م  پلهکی  پلهکی

 و تخمه هم کنارش بود.   ی ط چاو بسا دهیکش

آرژانت   بود،   ی های ن یهمان تخمه  محبوبش که هروقت سرحال 

بو داده است و   شیبرا  یرا مادر مارادونا سفارش  هان یا  گفت،ی م

تعرتخمه  تی فیاز ک  طورنیا به    کردی م  فی ها  را  مامان  و  و من 

 .  انداختی خنده م

خوردن   دانستمی م  د یدرهم بود که بع  ی جور  شی هاحال اما اخم  

 .  اوردیمحبوبش هم حالش را جا ب ی هاتخمه

کمد    ی رو  شهی مثل هم  من بود.   یمیقد  ی همان گوش  اشی گوش  

سوئ  یجاکفش کنار  هم  چشیو   توانست ی م  دنشید  شهیبود. 

 یی های ! به قدر تمام سختیلعنت  یرا درهم کند. گوش  میهااخم

 بودم.   زاریبودم از آن ب دهیکه کش

مثل     گولمسش  بود  ی های لمس  آ  جادوگران  را   ندهیکه 

اکردندی م   ییشگویپ با  ا  نی.  که  ام تم  ی نهیآ  یگوش   نیتفاوت 

 نحس بود...  ی گذشته کی ی نما
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 زیبرش داشتم و سراغ شارژر رفتم. دوشاخه را که در پر  عیسر  

 فرو کردم، بابا گفت: 

 سر کوچه...   دمشید شیـ پسره که چندوقت پ  

پا   ی پنجه  ی رو   ونیزیتلو  زیجفت م  یِراهسه پشت به بابا کنار    

م را به جمله تعادل  نینشسته و دستم هنوز به دوشاخه بود که ا

 .  دیچسب نی ناقص سمت او، باسنم به زم  یزد و در چرخشهم 

 پسرش باشه.  دمی! شاهیاصالن ی کارههیـ   

س    در  نم  امنه ینفس  باورم  شد.  ا  شدی حبس  در   طورنیبابک 

 شد.  ذهنش مانده با

مغزم آب شه، راه    کهنیا  ی تو ظلِّ آفتاب جا  کیـ امروز تو تراف  

 . ارویک نداشتم آشناس ه زد... ش دفعه جرق هیافتاده بود. 

 مامان با همان پارچه کنار بابا نشست و گفت:   

شون کار  ودستگاه تو دم   یمونده... چند سال از وقت  ادتیـ چه    

 گذشته! ،ی کردی م

شان جمع ام را از مقابلتن وارفته  یبه سخت صحبت مامان    انیم  

تار در  رفتم.  اتاقم  به  و  و    ی اگوشه   ی کیکردم  را نشستم  دستم 
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جور  امنه یس  ی ور قلبم  تپش  انگار    ی گذاشتم.  بود  رفته  بال 

  ام ی ریدرگ  نیکه در اصل امروز اتفاق افتاده، بابا ح   ی زیبرخالف چ

 ود. لو رفته ب امدفعهو دروغ آن دهی با بابک، سررس

فشار دادم و بلند    نیزم  ی دندانم مانده بود. مشتم را رو  ریلبم ز  

  ی کار  دی. بادیکشیم  ریم تستم. سرتخت نش  ی رو  بارنیشدم. ا

و دوباره   زدی . اگر بابک باز هم هوس آمدن به سرش مکردمی م

 ؟یچ شد،یرو مبا بابا روبه 

اشتباه آمدی م  شانی صدا   تصور  و  بابک  از  نسبت.  از  با  شان  ش 

رس  یاصالن و  شده  آدم  دهیرد  به  با    ییهابودند  هرچند  که 

نزد  ی هانسبت  اما  زندگ  راتیتاث  نیترکیدور  بر  گذاشته    امیرا 

 بودند. 

به خود جلب کرد.    یکیتوجهم را در تار  ی زن گوشچراغ چشمک  

در   نستاگرامیکوچک ا  کونیرا برداشتم و روشن کردم. آ  ی گوش

بار حو  یبال   کینوار  تمصفحه،  را  مستط اسم  به  کمال  و    ل یام 

 درون دستم داد.  

 شدم. عارف نوشته بود:  رکتیوارد دا  عیسر  

 خونه؟«  ی دیرساحت »ر  
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.  د یصفحه چسب  ی نگاهم چند سانت کش آمد و به ساعت بال   

رس  یساعتسه  دو که  پ  دهیبود    قیدقا  نیهم  ی برا  امشیبودم. 

 رفته بودم. رونیبود که از اتاق ب  شیپ

بش را بدهم. دوباره مشغول نوشتن شد. منتظر  که جواآنقبل از    

 د جواب بدهم. را هم بخوانم و بع اشی بعد   امیماندم تا پ 

 بدم.« امینتونستم پ  نیزودتر از ا  خوامی»معذرت م  

  ع یبالفاصله کش آمدند. انگار فکرم را خوانده بود. سر  میهالب   

 نوشتم: 

 ممنون.«  ود.نب ی. بله مشکلکنم ی »سالم. نه خواهش م  

 »خداروشکر.«   

بود  خدارا  جواب   سکوت؟ جوابش   ایتشکر    ایشکر، دل و قلوه 

...  دیعارف شا  ی به مشترک موردنظر ربط داشت و برا  ماً یمستق

 سکوت.

خجمع  میهالب    آن  رهیشدند.  ماندم.  صفحه  قدر به 

. ستیچ  رشیتصو یب  ی هاسکوت  ی که بدانم معنا  شناختمش ینم
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اش  امهارد اد دوست داو هم    ایام شده  نظر او تم  مکالمه از  کهنیا

 دهد... 

بود. باز    امی دیناام  ی مشغول شدنش به نوشتن درست در لحظه  

 نیشدند و کش آمدند. فکر کردم لبد او هم ا  جنبهی ب   میهالب

 مانده و منتظر واکنش من بود...  رهیخ اشیها به گوش لحظه

 ی غذا  درم رو داشت... بود که حکم ما  یخانم  شی سال پ  یلی»خ  

 انداخت.« شونیا دایامروز منو 

گوش   میهادست    تک  یمحکم  چشمانم  و  کرده  قاب  تک  را 

 .  دند یبلعیکلماتش را م

که حکم مادرم رو داشت« بود و    یپردازش »خانم  ریذهنم درگ  

 به حروف...  دنیچسب ی مردد برا میهاانگشت 

 .  دیکشی به ذهنم سرک م ها فکر  انیخانم« م ره ی»من  

باز هم بدون باش را خوانچندبار جمله   فقط و    ،یحس  انی دم. 

ته دلم انداخته   نی سنگ  ی ساده، چند وزنه  یفقط با نوشتن کلمات

آدم سخت بود که سکوت و   ی برا  یبه قدر کاف  یی بود انگار. تنها

 اش شود.غم هم اضافه 
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چشمش   ی گوشه  ی هانیکنم که چ  دایپ  ی اکردم جمله  یسع  

 ل کند. را فعا

کرد   اعتراف  دستپ  ی »پس  حرف  که  بتونختم  عمراً    ی نداره؟ 

 !«یانکارش کن گهید

خنده   یموجی تا دو ا  دیطول کش  هیثانحدود پانزده  ی زیچ  دیشا  

در صفحه ظاهر شد و من انگار قهرمان جهان شده بودم که مشتم  

 یزیظار چو خندان چشم انت  دمیدر هوا کوب  ی روزیرا به نشان پ

 ماندم.   نوشتی که م

 « »قرارم نبود انکار کنم.  

ماند.    میهالب  ی کمرنگ رو  ی شکل لبخند   مینمالبخند دندان  

 نوشتم: 

 .« یهست ی اده ی »از اولش معلوم بود انسان فهم  

ا   هم  رو  ی هایموج یباز  ا  ی خندان  شدند.  ظاهر   بار ن یصفحه 

 و لبخندم را عمق دادند.   شیپ ی از دفعهزودتر  یکم

نکنم!     خدا  آدیم  ادمیآخه  »فکر  بنده  نوبرا  ییبه  بود:  م  شته 

 که؟«  آدیم ادتیو...«  خوننی آدمو م امیپ آد ی »انقدر بدم م 
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ب  میهاچشم   از حدقه  آن . چه  دندیپریم  رونیداشتند  قشنگ 

 . آوردیم  میاز سرِ فوران حواس را حفظ کرده و به رو امیپ

که اگر عقلم    وشتندرا ن  یافتادند و ناخودآگاه جوابراه  میاهدست   

 . گرفتیارسالش را م ی و جل کرد،ی کار م

 !«آرنی آدمو به روش م ی هایسوت آدی »انقدر بدم م  

خندان معطلم نکرد.    ی هایموجیظاهر کردن آن ا   ی برا  بارنیا  

رو پشت  از  را  چشم  ی تنم  و  کردم  ول  بستم.    میهاتخت  را 

زچشم  ی گوشه   ی هانیچ و  کردم  تصور  ذهنم  در  را    رلبیش 

 زمزمه کردم: 

 حانه؟ یر  شونی نیبی ـ م  

  ی نم، پلک باز کردم و گوش میهاکه داغ شدند و مژه  میهاچشم  

 صورتم گرفتم.  ی را جلو

 نوشته بود:   

 ...« نیبهار ی»راست  
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انگار صدا   فکر نداشته   ی نشستم.  بود.  اش در گوشم زنگ زده 

اول م  نیکردم،  را  اسمم  که  بود  نشنگفت ی بار  ار  نگ ا  ده، ی. 

 بود...   نی آهنگ تر خوش

 قورت دادم و نوشتم:  قم رابزا  

 »بله«  

مشت    امنه یس  ی تخت ول کردم و دستم را رو  ی را رو  یو گوش  

 بود.   یبی کردم. حس عج

 .  د یرس  امش یتخت بود که پ  ی چنان روهم   یبعد، گوش  هیچند ثان   

 نوشته بود:   

ماجرا  رسوکیپ  ی تو  ادتهی»   م   یرمان  ی برام  رو   ی ندوخیکه 

 استان رو بخونم؟« اون دمنم  تونمی. می کرد فی تعر

 قلبم تندتر شد.  ی هاتپش  تمیکرد و ر خیتنم   

بود    دهیاش نرسبود. تا به خواسته   وانهیو د  بیغر  زادیچقدر آدم  

 خواستش.   ینم گرید د،یرسی که م  نیدرش بود و همدربه

ست بود  خوادر  نیبه هم  دنیرس  ی برا  میهاتمام کارها و برنامه   

 ... فتدیاتفاق ب  دینبا کردمیو حال حس م
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 حانهیر

س   بود  نتوانسته  پ  اوشی مهربان  آن   دایرا  از  بعد  و  کند 

تنگِ   ییدا که خان  یلیو آن جمالت تکم  یلیتحم   ی خواستگار

ب روزبه  منطقش ی جبرِ  بود،  رفته  و  تحلنشانده  اعصابش    لیروز 

 . دادیف مت از کو طاق رفتی م

نا   خودخترک  بزپرورده  و  باخته  را  س  ی خبری دش    اوش یاز 

  اوش یس  قیرف  ن،یترش کرده بود. تنها خبرش از زبان فرزدرمانده 

گروه با  همراه شدنش  که خبر    یهاخانه  ی بازساز  ی برا  ،یبود 

بعد از   یتهران را به گوشش رسانده و وقت  یهمان حوال  ییروستا

م شک  خبر ه  نیا  نشده، به صحت   اوشیاز س  ی دو سه روز خبر

 رده بود. ک

و دست به کار شده بود.    اوردهیهمدم حال مهربان را طاقت ن  

و   ستین یدخترکش راض دنیمطمئن بود جالل هم به زجر کش

 .  بخشدیاش را بر آن دو م و خواسته  تیبستن بر وصچشم

ه  ناخواسته، گفت  یرفته و بعد از بحث  رجیقدم سراغ ا  نیدر اول  

 بود:
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  تونم ی داداش، اما منم مادرشم و نمخان  ی »شما بزرگ مهربان  

بدم... بارها در لفافه و آشکار بهتون   تیدخترم رضا  یبه بدبخت

رو    میاتولد شناسنامه   خی... حرمت تاری گفتم اما شما توجه نکرد

نگه دار با جاوکنهی م   تیکفا  دیهم  ازدواج  رو   دی. مهربان قصد 

دان هست درست،  انخ  نیرم وارث ا ه بعداً... دخته... نه حال نندار

 باشه!«  یگوشت قربون ستیاما قرار ن

 را هم نگه  اشی حرمت مادر  چ،یکه ه  ی حرمت بزرگتر  رجیو ا  

بلندش   ی و زورش را در صدا  دهی نداشته و تا توانسته به همدم توپ

  د خویو با طعنه و متلک حرف بارش کرده و گفته بود ب  ختهیر

است    بی ند که سهم خوش نکن   راثیارث و م  نیا  شان را به دل

 .نیزم ی و هزار چرخ تا افتادن رو

 دیو آرامش مهربان بود که با جاو  ی مهم نبود. مهم، خوشبخت  

 .  شدی نم نیتضم

  گرداندندی را دور سر همدم م ا ی که دن ییهاجهیاما امان از سرگ   

حواس نبود  و  ا  یزندگ  کیشان  نبود  در  لنگ    نیچطور  زن، 

 .  ماندی م
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 بار ن یکرده بود. ا  مارستانشیب   یباز هم راه   اهجهی دور سومِ سرگ   

د بابک. کس  و  مهربان  بودند. دکتر    ی گر یهمراه  نکرده  را خبر 

دفعهمتفکرانه   بارنیا از  و    تشیوضع  شیپ  یتر  کرده  چک  را 

 نوشته بود.  شیآزما

بود که وقت را    دهیچیاش را پنسخه   شیآزمایدلِ همدم اما ب   

نداده و سراغ  ه بود. دش هم رو پدر  دیجاودر  ام   گریفته    د ی به 

دا  یرجیا انگار  جواب   دیجاو  ییکه  و  ننشسته  مهربان،  نه  بود 

 ونظر پدر و پسر رسانده بود.  به سمع  دیبا تاک  ی را حضور  اشی منف 

که از    یمهربان ی هالب ی رو جانی ب  ی خبر شده بود لبخند نیا  

را    یاهیس  اوش،یس  ی خبری ب روز  شب  تهبه  و   ی هاماندهآورده 

 .زدی گره م های دی را به ناام  دشیام

همان    دیجاو   با  و  آمده  مهربان  سراغ  همدم  چشم  از  دور 

بحرص  ی هالبخند  تالش  رخ   ی جه ینتیآور  به  را  دختر  و  مادر 

  وندیمهربان پ   ی هااز دست خودش را به خواب  ییو رها  ده یکش

 زده بود.  
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ا   از  چ  نی مهربان  از    ی ز یموضوع  بود.  نگفته  همدم  به 

م  ی هاجه یرگس نم  دیترسیمادرش  ا  خواست یو  خبر    نیبا 

 دور سرش آغاز شود. یدیچرخش جد

هر    نیحس مهربان بود. فرز  نی ترغالب   ،ینُه روز گذشته و نگران  

سرسنگ  دلاز    ترن یبار  مهربان  و  کرده  سرش  به  دست    ل یقبل 

نم را  بود خودش ردیفهمی رفتارش  مانده  ب. کم    ی و حت   فتد یاه 

تهر  ادهیپ برودتا  پ  اوشیو س  ان  بود س  دایرا    اوشیکند. محال 

 بگذارد. خبرشیب طورنیا

  ی گوش   نیامروز، بالخره فرز  ی مانده  جوابی بعد از دو تماس ب  

تلفن را   ی که ارتباط برقرار شد، مهربان گوش  نیرا برداشت. هم

ش  دور انگشتتلفن را    میس  ن،ی از ا  شی. از بس پدیچسب  یدودست

 یبود از رو   کیاش بلند شده و نزدلبه  ی رو  بود، تلفن  دهیچیپ

 .  فتدیب  ن یبه زم زیم

  ی تنش تکان   دیچی در گوشش پ   نیالو گفتن فرز  ی که صدا  نیهم  

 ی هاتکان تلفن را به مرز سقوط رساند اما دست  نیخورد و هم

افتادنش    نیشدم و از زم  لیبود که حا  خانمره یمن  ی آماده  شهیهم

 کرد. ی ریلوگج



 

[435] 
 

ت    دستگاه  منحال  دست  در  گوش  خانمره یلفن  و    اش ی بود 

 . یقبل  ی ها همان جواب  نیبه گوش مهربان و جواب فرز  دهیچسب

کار است. سرش شلوغ است. بتواند خودش    ری. درگامده ی هنوز ن  

 .ردیگیتماس م

 ... خواستی م زیچ کیفقط  بارنیامهربان اما   

 حالش خوبه؟ ؟یـ شما ازش خبر دار  

خا   مهربان  بله  بـ  سرش  خوبه!  بدبختنم!  گرمه...    هاشی ه 

 خودش و مردم! یبدبخت 

م   فرز  ییمعنا  دانستی انگار  کالم  کشفش    نیپشت  و  است 

رد   ی برا  کردیکه حس م   ی از لحنش، از همان »مردم«  کرد؛ینم

کن  بد  یگم  نم  اوشیس  ی هایبختبه  بود.    خواست یاضافه شده 

ا  ی هایگواه از  را  درردیبگ  تری جد  نیبد  فقط  تا    یماندگ. 

 شد و زمزمه کرد: دهیکش شیهاکلمه

 ... خبـی ـ آخه سابقه نداشته انقدر ب  

سو  ینامفهوم   ی صدا   آن  بر  ی از  را  کالمش  مهربان  دیخط   .

  قشیاز طر  خواستی انگار م  فشردی را به گوشش م  یگوش  ی جور
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قصه جا   ی آن سومرز زمان و مکان را بشکافد و خودش را در  

 دهد.

 آمد و بعد...  ی گریدنامفهوم   ی صدا  

 ـ مهربان؟   

 .  شدیبود! باورش نم اوشیس ی صدا صدا  

 ؟ یخودت اوش؟یـ س  

 ـ خودمم.  

از دست مهربان    ی. گوشنیاش آرام بود. اما سخت و سنگ زمزمه   

ا  نیزم مانع    ره یمن  ی هادست   ربانیافتاد.  نتوانست  هم  خانم 

  ردین را بگسقوط مهربا  ی طور که نتوانست جلوسقوط شود. همان

 .  دیدستش را به سر خودش کوب شیجاو به

به دهان چسبانده و اشک   روان شده    شیهامهربان که دست 

 بود.  

گوش  خانمره یمن    و  شد  رو  یخم  از  الو   ن یزم  ی را  برداشت. 

  ده یتن  یمنکر نگران  توانستی و نم د یشنی را م اوشیس ی هاگفتن 

و مرز   شدی ت مکه اگر توان داشت، دس  ییشود. صدا  شیدر صدا
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مهربان   ی هااشک  ی و خودش را رو  شکافتی زمان و مکان را م

 . دیکشی م

انگار به  شدیرا تمام کند اما نم  اشهیگر  خواستی مهربان م    .

 . آمدی زده و فورانش بند نم شتری ن یچرک ی اغده 

 !«نیا لعنتت کنه فرز»خد  

صدا  رهیمن    که  به   اوشیس   ادیفر  ی خانم  د،  بو  دهیشن  یخوبرا 

 را به گوشش چسباند و گفت:  یناچار گوش

 هستن... حالشون خوبه. جان یخانم همـ سالم آقا... مهربان  

 بهش لطفا!  دی رو بد یـ گوش  

 چشم. اد،یبند ب  شونهیگر دیـ اجازه بد  

 ده بود. فه شکال اوشیس  

 ؟یچ  ی برا هیـ گر  

 ی قه یرا مجاب کرده بود تا چند دق  اوشیخانم به زور س  رهیمن   

شدت به   یبهارنارنج  عرق   یوانیلفاصله    نیو در ا   ردیتماس بگ  گرید

گ  نیریش آرام  تا  بود  خورانده  مهربان  برا  ردیبه  انتظار  در   ی و 

هم   ظهرش را  ی نخوردهدست  ی چند قاشق از غذا  اوشیتماس س
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او را    یتماس کم  نیا  ی هانش فرو کرده بود بلکه به بهانه در د

 کند.   تیتقو

داده    بیعمو ترتخان  ل یکه وک  ی امقدمه ی بخاطر قرار  همدم به    

مانده    خبری و از اوضاع مهربان ب  امدهیناهار به خانه ن   ی بود، برا

 بود.

ر فرا  خانمره یاز دست من مهربان    د،یچیزنگ که در خانه پ  ی صدا  

کشکر پر  تلفن  سمت  و  همد ید  گوش   نی.  برداشت،   یکه  را 

 مطمئن شود، گفت:   رندهیگاصالً از شخص تماس کهآنی ب

 اوش؟یس ی ـ آخه کجا رفته بود  

 . دیچی نفسش قبل از جواب در گوش مهربان پ  ی صدا  

 ـ گرفتار بودم...   

به حرف   ادشیبود. مهربان اخم کرد.    نیسنگ   ب ی لحنش عج   

 .افتاد نیفرز
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 ؟یـ گرفتارِ چ  

 ؟یـ تو خوب  

 بود؟ یگرفتار چ گمی ـ م  

 گفت:  حوصلهی تند شد و ب یکم اوشیس  

 مهربان!   شهیـ مثل هم  

 مهربان نبود...  اوشِینبود. لحنِ س اوشیلحن، لحن س نیا  

ا   که  همه  ن یمهربان  از  حتطرف  مدت  بود.  فشار  اگر    یتحت 

  یخبری ب  نیحال ناخوش همدم و هم   گذاشت،ی را کنار م  دیجاو

 کرده بود. زیکوچک صبرش را سرر ی کاسه اوشیاز خود س

اش اشک  مانده   یو باق  دهیتن  شی اش به صداعمدهکه    یبا حرص  

 گفت:  خت،یری م رونیب شیهاشده و از چشم

 هم رفتار کن!   شهی ـ پس مثل هم  

  یبود اما حرص انگار به خوب   دهی شان به هم نرسست و که دآن د  

مهربان به    ی توانسته بود مرز زمان و مکان را بشکافد و از صدا

 کند.  تیسرا اوشیس ی صدا

 کار کنم!؟ یـ چ  
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 بهت بدن! دیجاو ی تا خبرمو از خونه ن ی! بشیچیـ ه  

تر بود. مهربان  برنده   یخط از هر جواب  ی سکوت آن سو  ی صدا  

 کرده بود.  ی انصافی . باوردیت ن طاق

اجزا  دفعهکی   پاچهره  ی تمام  به  و    ی منحن  نیی اش  شدند 

 . دیچی پ اوشیدر گوش س ی اد یتر از هر فراش بلند زمزمه

 ... اوشیکن س ی رکاهیـ   

صدا  اشهیگر  ز یر  زیر  ی صدا   گوشنم   ی مثل  از  باران  به    ینم 

 . دیچکیم  اوشیگوش س

  جادیاش ا جفت شده   ی هاداندن   نیب   ی مرز  یبه سخت  اوشیس  

 کرد و گفت: 

 اون حرفو نزن!  گهیـ د  

تکان   دییتا  ی برا  یمهربان سرش را با چه قدرت  دیدینم  اوشیس  

آندهدی م دوباره  باز  تاک  .  با  را  شا  د یجمله  در حرص  دیو  آلود 

 جمله بود. کیتکرار کرد و جواب مهربان فقط  یگوش

 ... اوشیس  ایـ ب  
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درماند   هم  نم  اوش یس  یگ مهربان  رو   دیدیرا  خسته    یکه 

دررفته  ی صندل فرز  ی زهوار  در    نیکارگاه  پنجه  و  کرد  سقوط 

  مهربان را به   یسرخود خبر تماس ها  نیفرو برد. فرز  شیموها

 وضع را سبب شده بود...   نینداده و ا اوشیس

 ـ گرفتارم مهربان.   

  را همان  اوشی نبود که کلمات س  ی مهربان جور  یروح  ت یوضع  

 باور کند.    اشی ظاهر ی همان معناه بود و با ک

س  ماتومیاولت  ییداخان    بود.  در    نیچند  اوشیداده  را  او  روز 

کرده بود.    دیتهد  دیجاوبود.    ضیرها کرده بود. همدم مر  ی خبری ب

که جز نخواستن و    ی زی. چگفتی م  ی از گرفتار  اوشیو حال س

 .   شدی نم ین معن و شلوغ مهربا جازدن، در ذهن خسته

 البته...  ی ـ بگو خسته شدم! بگو جا زدم! حق دار  

دادنِ مهربان باشد. حق  کرد آرام  یگرفت و سع  ینفس  اوشیس  

 بود.لحن، از صد فحش بدتر   نیبا ا

 شده؟ی ـ تو بگو چ  

 ؟ ی آی نشده باشه نم ی زیـ چ  
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 فقط اسمش را صدا زد. اخطار گونه و موکد!  اوشیس  

نف   بحث و   خواستیداد. نم  رونی سش را بدر سکوت مهربان، 

به مهربان حق م  شانن یب  ی ریدرگ . در اصل  دادی پررنگ شود. 

ش  بود و حال خود  انیجر  نیباعث ا   نیفرز  ی جا  یب  یرخواهیخ

نم تنش    یمارستان یب  ی بو  خواستی هم  به  مادر،  خاطر  به  که 

ناخوش،    حال  نی شده بود، به مشام مهربان برسد و در ا  همیضم

 مهربان خراب کند.   شیرا هم پ نیکند و فرز ترشناخوش

گفته بود را هرچه پس   تیکه مهربان در اوج عصبان   ی ا جمله  

  ان یدر م یحت.  نشستی اولش م ی و سرجا گشتی باز برم زد،ی م

خانه در  مهربان  گرفتن  قرار  تصور  هم   شیبرا   دیجاو  ی کلمات 

 گران بود.

مناسب   ذهنش جواب  پ  ی برا  یهنوز  که    دایمهربان  بود  نکرده 

 کرد.  یصبرش را در گوش او خال زیسرر ی دخترک باز کاسه 

 گه ی و م   شنوهیانقدر از خودش مطمئنه که جواب رد م  دیـ جاو  

به تو التماس    دی ص شم... بعد من باتش خالاز دس  نمیتو خواب بب

 . انگار اشتباه گرفتم. یقیم جناب حقمزاحمتون شد  دیکنم! ببخش
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م   بهت  مرت  یـ  اون  اسم  نگو.  اطم  کهیگم  از  نگو...  و   نانیرو 

  ؟یگی تالشش م

اومدنت به درد    گهید  ،ی ایاگه الن ن  یکار کنم که بفهم  یـ چ  

. مامان  م یستیآدما ن  نیا  ف یمن و مامانم حر  اوشی! سخورهینم

.  شنونیانگار کَرَن، نم  نایرفته حضوراً بهشون جواب رد داده اما ا

ا  جانیا قشنگه!  و  نو  ظاهرش  آدما  نایفقط  حجرم   ی از  عصر 

 جـ... ی خونه فرستنی منو م زورو به  اجازهی بدترن... شده ب

 مهربان بس کن.  آمی ... مآمی ـ بسه! بس کن... م   

را    ی گریو د  وانهیرا د  یکیبود که    ی اخط مکالمه   نیآخر  نیو ا  

 بود.   به جنون کشانده 

د   شب  مکالمه   روقتیهمدم  بود.  آمده  خانه  وکبه  با   ل یاش 

غرعمو  خان ناراحت  بیهم  امو  هم  بود  و    دبخشیکننده 

 .  کنندهیراض

به او داده و    یپرت حواس  نیاز ا  شیعمو پکه خان  یوکالت تام   

  دیمانده و شاها مسکوت  اموال کرده بود، مدتمهربان را وارث  

ا هم  وجهمت  لیوک  ی آقا  نیاگر  زدن  نمدور    شد، یدستانش 
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نم  وقتچیه در  صدا  به  حق  آمدیوجدانش  به  را  حق  دار  که 

 برساند. 

قلب همدم را به درد آورده    ل،یوک  ی دستان آقاهم  ی سردسته   

مو هم عنخا ت یمظلوم ی خودش و مهربان، که برا ی تنها براو نه

 یاموالچشم به    حدنیتا ا   رجی ا  کردیغصه خورده بود. فکرش را نم

 ر آن ندارد. د یحق و سهم چیداشته باشد، که ه

  دن یناراحتش کرده بود، شن   ستیل  نیقدر که حضور او در اآن  

شوهر پدرجاو  یعمهنام  و  و    بی عج  شی برا  دیمهربان 

 کننده نبود.ناراحت

ا   به  کهنیبه  حق  محق  عاقبت  و   مانیا  رسد،یدار  داشت 

آمده    شیپ  ی ری. درگستیباور ن  نیدر ا  یکه سوختن  دانستی م

مادر و   ی پر از هراس و دلهره   ی روزها  نیشرکا آن هم در ا  ن یب

تا ا  دییدختر،  آقا  نیاصالت  بود. هرچند  پورسانت    لیوک  ی باور 

و مطالبه کرده بود    برساندن مال به صاحب مال را دولپهنا حسا

 .  دی ارزی باز هم م اما

ر گرفتنش در قرا و    رجیافتاده در دل ا   ی حول و ول  لیحال دل  

م  دیجاو  ی دهصف خانوا نم  دیفهمیرا  خودش    ی برا  دانستیو 
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باشد    دیبا ا  ایمتاسف  تا  که  حق  نیبرادرش  برابهحد   ی جانب 

 .کردیشان تالش مخوردن حق

 یلال تمام اموامقدمات انتق خواستی همدم به تکاپو افتاده و م  

  د یرسی بان مرا که به نام خودش بود هم فراهم کند. عمده به مهر

م   ی برا  ی اما سهم بود.  نظر گرفته  رزا هم در  و   خواست ی بابک 

از مال معآن در دستش مانده بود هم، در حضور    نی چه را که 

مع  ی خانواده و  ن   نیمستانه  هرچند    امبه  کند.  بابک  و  رزا 

ا  دانستی م ح  کار  نیبا  نم  هاثیو حدرف  هم  اما  شودیتمام   .

را ناحق   یحق  چیبود که هحت  را  الشیخدا و وجدانش خ  ش یپ

 نکرده است.  

پله    ن یکه چند ی گرانیتحمل رفتار د  کردی فکر م  رجیبه ا یوقت  

دردناک   شیفکر برا  نیو چقدر ا   شدیبودند، راحت م  تربهیاز او غر

  ان یکه م  دادیحق م بک  با   ی سنو کم   ی اوصاف به خام  نیا  ایبود.  

 شود.  هاثیدو ح حرف ریبلبشو خودش را گم کند و درگ نیا

روز   چند  که  برا  ی بابک  هم  باز  کوک    شانی بود  رفتن  ساز 

مکردی م برا  لی.  موضوع جد  ی بابک  سوئد  به  نبود.   ی دیرفتن 

 ریاخ  سالکی  ن یجا بود. اما اهم ساکن آن  شیخصوصاً که عمو
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در گوشش    ی مادر  ی مت خانواده از سکه    ییهاثیو حد  و حرف

کرده بود. اما حال   رخواسته دو  ن یاو را از ا  ی فرو رفته بود، تا حد

شوهر غدِ  پسر  خانه   امرزشیخدابانگار  سر  خودش   یباز  اول 

 برگشته بود. 

خورد    یپله بگذارد سرش تاب  نی اول  ی را رو   شیکه پااز آن  شیپ  

خدا را شکر    زی ز هر چ. قبل ادیپله چسبراه  ی و دستش به نرده

هم از آشپزخانه   نمخاره یمن  ی کرد که مهربان در اتاقش بود و صدا

کرد تعادلش را حفظ کند.    یرا بست و سع  شیها. چشمآمدی م

مهمان ناخوانده با    نیروزها بروز ا   نیضربان قلبش بال رفته بود. ا

 اضطراب همراه بود. اضطراب از عاقبتش... 

ا   و   شیها. چشمشدن  ینطول   بارنیخدارشکر  کرد  باز  آرام  را 

  شش یها را آرام آرام بال رفت. جواب آزماگرفت. پله   قیعم  ینفس

  ده یناد  یبد ته دلش را به سخت  یهنوز آماده نشده بود و گواه

 .  گرفتی م

رزا    با  نبود.  خانه  بابک  بسته.  مهربان  و  بود  باز  بابک  اتاق  در 

مهرب  ی خانه بودند.  دعوت  مستانه  برخالف انش  مادر  و  بود  اما 

از مادر نگرفته بود. خصوصاً که امروز دست پر   یسراغ  شهیهم
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دخترش   الیخ  ا یقضا  یبا گرفتن فاکتور از بعض  خواستی آمده و م

 راحت کند.  شهیهم ی را برا

خانه  یگوش  خانمره یمن    امروز  اخبار  از  اما    را  داده  دستش 

 از مهربان بشنود.  دیرا با اتیکه جزئ دانستی م

م  ی اقهت   رفت.  و داخل  زد  رفتن در  به در  رژه  هربان در حال 

 اتاقش بود که همدم در چارچوب در ظاهر شد.  

اش با دهانش باز شد و مکالمه  دیمادر را د  ی که چهره  نیهم  

موبه   اوشیس تعررا  پش  فیمو  اظهار  انتها  در  و  از    یمانیکرد 

برخورد    راه  و ترسِ غالب شده بر او،  ینگران  کهنی. اشیهاحرف

از    ی خبری و ب  یگذشته و آن نگران  یکم  یدرست را بسته و وقت

گر  اوشیس به  تازه  بود،  شده  دل  اوشیس   ی فتاربرطرف    ل یو 

افتاده    یاگر واقعاً اتفاق  کهنیکرده بود.  ابرخورد متفاوتش فکر  

 باشد و او مجبور به آمدنش کرده باشد، چه؟

تماس   نیاه فرزکارگبا    شی دو ساعت پ  یکیفکر بود که    نی با هم  

وقت بعد از همان  اوشیگفته بود که س  نیو باز سرسنگ گرفته و ا

 افتاده است. شده و راه   نیو بنز نی در ماشبهشان درتماس
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کله  نی»ا   ش  کیت  ه یخر  پسر  بارونهیم  رازیتا  زود  صبح   دی. 

 برسه.« 

 شده، گفته بود:  اوشیس ی گرفتار ریگی هم که مهربان پ  یوقت  

خانوم... همون روز که از روستا    یشما بدون   خواستی نم  ایس»  

خورد... سکته رو رد کرده اما حالش   برگشت حال مادرش به هم

 نداره.« یفیتعر

 آلود همدم گفت: رو به نگاه اخم  مان،یمهربان پش   

 من.  دونستمی به خدا نم ؟یبشه چ شیزیـ اگه مامانش چ  

 گفت:  گرانهخ یهمدم توب  

  ی رفتار رو ازت نداشتم. حت   نیمهربان. انتظار ا  ی ده کرـ اشتبا   

 ی کشوندی خدا رو ماون بنده   د ینبا  ،ینداشت  یاگه اوضاع مناسب 

حرف  جاده!  براتو  جا  هیچ  ی زدن  حال    ریگی پ  کهن یا  ی پس! 

 ! ؟ی رو به روش آورد  فقط حال بدت  ،یخودش بش

  را   انیدفاع نداشت. از همان لحظه که جر  ی برا  یمهربان حرف  

  ان یجر  نیکه ا  کردیبود، فقط خدا خدا م  دهیشن  نیز زبان فر  از

 شود.  ریخبه ختم
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خودش نذر کرده و   دنیرسو سالم  اوشیمادر س  یسالمت  ی برا  

 را گرفته و صلوات فرستاده بود. خانمرهیمن حیمدام تسب

  ان یصحبت از جر  یحت  .دیدی م  دهیفایرا ب  شتری ب  خیهمدم توب  

 بود و روحش در پرواز.  جانی فقط ا سماًآمده. مهربان ج شیپ

عوض    ی زیرفتن تو هم چکه شده. با رژه  هیحال کار  خبیلیـ خ  

 . رسهی هم سالمت م اوشی بخواب... انشااهلل س ری. بگ شهینم

 بر استجابت تمام دعاها نبود...  ی که قرار فیاما ح  

ب   نم  راهیحواس مهربان  قرار  ا  گرفتینرفته بود که  شب    نیو 

  خواب ی . بابک شب برنگشته بود. هرسه زنِ ب گذشتی نم  شیبرا

سالمت از راه برسد اما زنگ    اوشیتا س   گفتند ی ذکر م  رلبیخانه ز

برا  گاهی ب را  سکوت  که  ه  شانی تلفن  بود،  آهنگ    چیشکسته 

 نداشت.  یخوش

دست    خانمرهی بود. من   هیبه گر  مهربان دوان سمت تلفن و آماده   

آشپزخانه   از  را سمت   نرویببه دعا  نگران دستش  زد و همدم 

 را برداشت.   یو گوش دی دراز کرد،  که مهربان رس یگوش
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ا  ی مثل آب رو  اوشیس  ی صدا  دنیشن    برزخ  از  شب    نیآتش 

 آمدی م  رونیکه از ب   یخروس  ی صدا  کرد و  شیرها   انتها ی تلخ و ب

 روشن بود انگار.  یصبح دینو

 ؟ی دی... رس اوشیسی ـ خوب  

 بد موقع تماس گرفتم...  دیشـ خوبم... ببخ  

را از    ییدوباره روشنا  اشی چندان عادنه  ی و صدا  اوشیمکث س  

 مهربان پس زد. ی رو شیپ

 شده؟ یـ چ  

ه   ماش  یچیـ  نم  ن یفقط...  من  شده...  احتماًل   رسمی خراب 

 بهت...  

چگونه   و  چرا  و  مهربان  برا  شیهاهراس  را  گرفتن    ی همدم 

مهربان آمد و   کیخانم نزد  رهینراند. م   شیاز دستش پ  یگوش

 که از قبل آماده کرده بود به دهانش چسباند.  یآب وانیل

اما محال بود مهربان نشنود    زدیحرف م   اوشیهمدم  آرام با س  

بو طولن  ییو  را  تماس  همدم  نبرد.  افتاده  اتفاق  و    یاز  نکرد 



 

[451] 
 

ب  اوشیس به حرفش    ی دستور  ی جمله  ا چندرا  مجاب کرد که 

 گوش دهد.

باز   نگاه  همان  خواست  کرد  قطع  که  را    یگونه خواستتماس 

و چشمان    دهیپر   ی رنگ و رو   یرا نثار دخترک کند، اما وقت   شبید

 خانم گفت:  رهیشد و روبه من  مانیپش د،یهراسانش را د

 نه؟برسو ییمارو تا جا تونهی جون، آقا برزو م ریـ من  

 . کنم یجون الن صداش مـ چرا نتونه خانوم  

 شده مامان؟  یچـ   

 و گفت:  امدیکوتاه ن  گریهمدم د  

...  افتهی م  بارهیمهربان... اتفاق    ین یبیبرخوردت رو م  ی جه یـ نت  

 مون رحم کرد!خدا به همه

بود،   ده ی را نشن اوشیس  ی خودش صدا ی هامهربان اگر با گوش  

 . افتادی مپس  جانیهم شکی ب

 هراسان و مستاصل گفت:   

 م مامان؟ ردک یـ بگو چه غلط   

 ـ تصادف کرده.   
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قدر محکم دست خود را به صورتش کوباند که دل  مهربان آن  

دخترک درجا سرخ شد. همدم   ی همدم به درد آمد. صورت مهتاب 

 را پاک کرد. شیآسالیس ی هادستش را گرفت و اشک

بود برات    تجربه  هیوشکر مهربان...  ـ خداروشکر سالمه... خدار  

 دنبالش... شهرضاست.  میبر د یتلخ نشد... با که خدا رحم کرد و

از    ی زیخانم چ  ره یشد من  نیو قرار بر ا  شدند یزود راه  یلیخ  

وقت    کیتا    دیبه بابک و رزا هم نگو  یشان حترفتن   یعلت اصل

 ناخواسته هم، به گوش نامحرمان نرسد. 

ا    د  نیتحمل  ماشساعات  سمهرب  ی برا  ن یر  ساعات  از    اه یان 

 ود.    تر بهم سخت  شبید

را با حذف   لیوک  انیکردن حواس مهربان، جرپرت ی همدم برا  

تعرقسمت   یبعض ا  فی ها  از  با    ی حت  گرید  کهنی کرد.  نبود  لزم 

 شانهیارث  ی چشم رو  رج،ی از جمله ا  هاییدا  لیکردن خالف معمل

 بگذارند.  ن یجالل را زم تی هم ببندند و وص

  یتا حدود   انیرج  نیبود. ا  دهیکش  ش یرا پ  یهمدم موضوع خوب  

 به سطح برساند.  های توانست ذهن مهربان را از اعماق نگران

 همدم دست مهربان را فشرد و گفت:   
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به حق   بالخره حق  مـ  وقترسهیدار    راست کی  میبرگشت   ی ... 

...  میش بدانجامزود    یلیخ  دیبه نام کردن اسناد... با  ی برا  میری م

خوب    خوامی ... مم یه باشداشت  مونیجد  لیجلسه هم با وک  هی  دیبا

 ... ی باهاش آشنا بش

 ... خواستی م زیچکیمهربان مهم نبود او فقط  ی برا زهایچنیا  

 مگه نه؟ ،ی خواستگار ادی ب تونهیم اوشی س گهیـ پس د  

شد...  تموم    های و سخت  ی نگران  گهیـ آره مادر من... خداروشکر د   

سخته اما    کردنی رمهربان... صبو  ی باش  مقاوم   ی ر یبگ   ادی  د یاما با

 ... ستیبد ن 

  شبه ه ی  تونمیمامان... من نم  یکن ی م  ی صبور  ی دار   عمرههیـ تو    

وقت اونم  بشم!  تو  وق  دیجاو  یمثل  م  حهیانقدر  بهم  تو    گهی که 

 خالص بشم از دستش.  نمیخواب بب

 انیحرف، ناخودآگاه از دهان مهربان دررفته بود. مجبور شد جر  

همه وقاحت   نی. همدم هم از ادیوم بگهمد  ی را برا  دیجاو  دارید

سراغ پدر و پسر رفته و    ی و حضور  یعلن   یکم آورد. آن هم وقت

 . رندیگفته بود از دخترش فاصله بگ
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تمام    ی بود، برا  مانیپش  حثب  نیا  دنیکش  شیمهربان که از پ  

 کردن فکر همدم گفت: 

به جادست  گهیـ حال که د   ن   ییشون  حرفشم    ای... بست یبند 

 . می نزن

 شد و باز گفت:  لیبه طرف همدم متما یصندل ی رو یکم  

  شه یآشنا شدم... هم  اوشیخب...با س   یمامان... از وقت  یدونی ـ م  

  ر یجون زنه مستابا  یتونست ی ازت بپرسم، چطور خواستی دلم م

 . یکن  یسقف زندگ هی

لبخند    شیو بعد به رو  د یسوال کش  نیاز ا  قیعم   یهمدم آه  

 زد.

دل    همون  به  خداب   لیـ  اون  به  هنوزم  تو     ، یگی م  امرزیکه 

 جون.مستانه 

م   را  مادر  منظور  آهدیفهمیمهربان  همدم  و   دیکش  گرید   ی. 

 گفت: 

بود   شده  بلد  خوب  ما  ب   میـ  کنار  هم  د  ،می ایبا   گران یاگر 

 .  گذاشتند ی م
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 !ی فداکار ی ادیـ تو ز  

 تکان داد.  نی همدم سرش را به طرف  

 خودخواه بودم. نیا معـ اتفاقا من تو رابطه ب  

 هیکجاش خودخواه  نیا  ی شوهرت خواستگارواسه    یـ تو رفت  

 آخه؟  

خودمون... من    ن یبود... هرچند ب   ی قرارداد  نیـ ازدواج من و مع  

راه    ممی رو به حر  ی اگهیمرد د   چیه  تونستمیز جالل نمواقعاً بعد ا

 . کردینم  جادیحس ا  نیتو ا   ی ریی گذشت زمان هم تغ  یبدم... حت

 خواستم ی دادنم نبود اما من اگر مبه طالق  یراض  نی درسته که مع

 ...  اومدی کوتاه م

 ؟ یـ خب چرا نخواست  

 کردم... یـ گفتم که خودخواه   

 لبخند زد.  به سوال نگاه مهربان    

  ن یمحض بود... مع   ی من آزاد  ی برا  نی چتر اسم مع  ریز  ی ـ زندگ  

معن  هی تمام  به  م   یمرد  و    گن یبود.    قاً یدق  نیمعقولش...  مرده 

م  نیهم حس  راستش...  ازدواجمون    نیمع  کردمی بود.  از  بعد 
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مثل من به اون حس قبل از    گهیخاطر وجود تو، دمخصوصاً به 

و مجبور    می کن  ازدواج  میخواستی مازدواجمون، همون که هردو ن

  دم یفهمی بزنه، نه... اما م  رقولشیز  کهنی... نه استیپابند ن   م،یبود

 یوحسابدرست   دیکه شا  اومدی نم  نبود، بدش  یقرار  اگر قول و

 ... ره یسروسامون بگ 

همدم در فکر سکوت کرد و نگاهش را از پنجره به جاده داد.   

. جالل و  گذشتندی کنارش مکه از    یو علف  آبی ب  ی هان یبه زم 

م  نیمع را  مستانه  به  دیدیو  کدام  هر  از    یبخش  ی اگونه که 

 . را پر کرده بودند.. اشی زندگ

دست مادر گذاشت تا از فکر خارجش   ی مهربان دستش را رو   

 گرفت...  یکند. همدم سرش را برگرداند و نفس

گوشه    هیخوبش    ی هاخدا به بنده   کاشی ا  کنم یفکر م   یـ گاه  

راه رو    یاز سر ناآگاه  ی هام یتا با تصم  دادی رو نشون م  ندهیاز آ

 خودشون سخت نکنن...  ی برا

 اشتباه بود؟   نیمع ی راازدواجتون ب یعنیـ   
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اما شادونمیـ نم   به    دیفهمی م  نیاگه مع  دی...  گاردش نسبت 

...  کردیاز من ازدواج م  ریغ  یو با کس  ست یدرست ن  یلیازدواج خ

 . دیشکی م  یکمتر سخت

 ... یزندگ نیاز ا هیناراض ن یفکر نکردم مع وفتچیـ من ه   

از    نیاکه    دانستی گرفت. خودش هم نم  یهمدم باز هم نفس  

 در دلش...  ی جار  قتیهمان حق ایبود   نی مع یبزرگ

از مع   اگه  ازدواج   ره تندوبا  دیبا  ای  شدم،ی جدا م  نیـ من  به 

د  دادمی م آدمِ  اون  نبود  ممکن  مع  گهیکه  مثل  آب   نیهم  از 

  م ی زندگ  ی که برا  ییهاتا ابد جنگ اعصاب و نسخه  دیبا  ای  اد،یدرب

خواستم که  ق  اولش طال. درسته  کردمیرو تحمل م  دنیچیپی م

  ن یمع  ی موندن تو خونه  عدشبود، اما ب   نیاون هم به خاطر مع

خودش رو بهم ثابت کرده بود... هم    نین معرو انتخاب کردم. چو

قرار و  قول  داشت  یتو  برا  م،ی که  خب  و  تو...  به  نسبت   ی هم 

مستانه  با  ن  ازدواجس  کوتاه  خاطر    نه   ومدمیهم  به  فقط 

مجبور نشم    ی روز   هیخاطر که    نیبه ا  دی. شاکه بود..  ییهاه یحاش

 م... کن ی و کمال براش همسر  مامبا اکراه، ت
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نگاه در ف  هردو  بارنیا   به جاده سپردند. مهربان هم  کر  شان را 

م  ن یمع مرور  ذهنش  در  را  مستانه  شاکردی و  در   لیاوا  د ی.  و 

بود، اما    بیدر نظرش عج  یآن زندگ  گر،ید  ی هابا خانواده  سهیمقا

علت   دیو شا  گرفتیبه آن خو م  شتریب   شد،یتر مه بزرگهرچ

سه  اشیاصل وج  بودندمثل    نیا  ی گوشه هم  با  تمام  که  ود 

با هم نبودند و آرامش را    دنیکدام اهل جنگ  چی اما ه  هاه یاشح

 انتخاب کردند. 

 سرش را سمت همدم چرخاند و گفت:   

مع  گمیم  ی زیچ  هیـ     من  همدم...  نشو  خ  نیناراحت    ی لیرو 

 از بابا جالل دوست دارم. شتریب

  ز یچ  چیمهربان ه  ی برا  نی. معدانستی م  یخوبرا به  نیهمدم ا  

 ه بود. گذاشتکم ن 

 بابا؟ یبهش نگفت  وقتچیـ پس چرا ه  

 . یتو ناراحت بش خواستمیـ نم  

ها و بعد از مدت  دیجمله جا خورد. مهربان اما خند  نیهمدم از ا   

زده کرد. فکر همدم را شگفت   زد که باز هم   یسرخوش چشمک 
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  ریروح شاداب دخترش ز   دیجاوها بود در تالطم حضور  کرد مدت

 شده بود.  یزخمفشار اضطراب 

 ... قرارمون بود.گفتمی بهش م میکه بود ییـ خودمون دوتا   

 زمزمه کرد.   رلبی. زدی چشمانش کش  ریو انگشت ز  دیهمدم خند  

 ـ خدا همه شون رو رحمت کنه.  

صدا   م  ی با  که  برزو  چخانم   د یپرسی آقا  خوردن    ی برا  ی زیها 

مسصحبت   خواهند،ینم در  شد.  قطع    ی دکه  کی  رشانیشان 

که  خاک  یراهن یب بود  شا  کی گرفته  و  داشت  بزرگ    دیسماور 

 بود.  اشییهمان تنها دارا

برسند. همدم اما    اوشیبروند و به س  وقفهی ب  خواستی مهربان م   

خستگ م  یفکر  را  برزو  وقت  کرد ی آقا  و  داد  مثبت  جواب   ی که 

 و گفت:  دیزد. آقا برزو خند شیترض صدامهربان مع 

 ه یداره... حال    ستادن ینازدونه جرات ا   نیا  ی هاآدم با اخم  ـ مگه  

 پشت لبش باشه!  لمیب یمن س 
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کش   خجالت  هم  خنده   د یمهربان  اخم هم  همدم  گرفت.   اش 

برزو    اد. آقاتکان د  نیبه دخترش کرد و سرش را به طرف  یشوخ

 را ادامه داد و گفت:  ریمس

 . شال یا میرسی م گهیدو ساعته د یکیـ   

گذشته بود    ی بود اما جوردوساعت گذشته   یکی  نیو عاقبت ا  

را با تمام وجودش لمس کرده   اشقهیو دق  هیکه مهربان هر ثان 

 . رفتندی م تنش راه ی ها روبود، انگار که عقربه

 بودند.   دهیزاده رسامام یحوال  

  کانی. مهربان پ ماند ی منتظر مجا  به همدم گفته بود آن  اوشیس  

را شناخت. چراغ سمت چپش خورد شده    نیفرز  یخچالی  د یسف

 کرده بود.  دای پ یو فرورفتگ یخوردگ یسمت کمو همان

و   کردهخ یبود. باز تنش    ده یحلقش رس  یکیقلب مهربان تا نزد  

 بود.   دهیودش کوبتلفن به صورت خ ی که پا شده بود همان

. رونیکه تا ساق در گچ فرو رفته از آن ب  ییدر عقب باز بود و پا  

روان    شیهاو باز اشک  ردیخودش را بگ   ی مهربان نتوانست جلو

 شد. 
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پ   او  از  زودتر  ماششد    ادهیهمدم  به  را  خودش  رساند.    ن یو 

خواب  یصندل  ی رو  اوشیس حالت  به  د  دهیعقب  با  که   دنیبود 

. دستش  زدیم   ی رگیه ت اش خسته بود و بهمدم نشست. چهره 

 نبود. صورتش اما سالم بود.  یگرفتگاما گچ بسته بود هم

آن   از  باقبل  بخواهد  و   ستد یکه  سالم  شد.  مانعش  همدم 

و    یپرساحوال شرح   گرید  بارکیکرد  پرسکامل  را  .  د یحالش 

انگار    شیهاو با اشک  ستادهیتر از همدم امهربان چندقدم عقب 

 . شستیدو را من آ ریتصو

م   هم  یدلش  را    یخاک  نیزم  نیهم  ی رو   جان یخواست  خدا 

کنار    شانانیسجده کند. همدم که از م   اوشیبودن سزنده  ی برا

  ی و لبخند  مهربان شد  سیخ  ی هاچشم   خیم  اوشیرفت، نگاه س

رو به   شیهالب  ی کمرنگ  اما  مهربان   آمدنش یپ  ی جانشست. 

 ... دیامام زاده دو  ی سمت وضوخانه 

 ی د. همدم لبخندرفتنش را دنبال کردن  ریو همدم مس  اوشیس  

 زد و گفت: 

 نگرفته.  ادیرو  ی ـ صبور  
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پسر جوان    نیباعث شدن همدم در دل فکر کند ا  اوشیجواب س  

 از دختر خودش ندارد.  یهم دست کم

 م؟ یامامزاده محرم بش نیتو هم جانیهم  دیدی ـ اجازه م  

 لبخندش را خورد و گفت:   

 ؟یرت چس مادـ پ  

... شما اجازه  رهی خ  ی.. گفت هرچـ قبل از اومدن بهش گفتم.  

حالش مساعد سفر شد،    کهنی... برگشتم تهران به محض ادیبد

 تتون.خدم میآی م

دست   ی زاده اندخت. مهربان چادرامام  ی به ورود   یهمدم نگاه   

 . زمزمه کرد: رفتیگرفته و داشت داخل م

 .ره یـ انشاءاهلل خ  

 رساند.  اوشیبه چشمان پر نور س هش رانگا  

 که بتونم با مادرت صحبت کنم، بهم بده...  ی اارهشم ـ  

را گفت و همدم نوشت. همدم و    شانهیهمسا  ی شماره   اوشیس  

در انتظار    اوشیشدند و س   یکردن مخابرات راه  دایپ  ی آقابرزو برا

 امام زاده دوخت.  ی آمدن مهربان چشم به ورود  رونیب



 

[463] 
 

تحو مهر  بعد   یکم   را  چادر  س  لیبان  سمت  و  آمد.    اوشیداد 

نگاهش    کهآنیپا نشست. ب  ی پنجه  ی رو  د،یکه به او رس  نیهم

 و گفت:  دی کش  شیگچ پا کند، دستش را به

 .خوامی ـ معذرت م  

شکسته    ی ... اما دوماد شدن با پاشکشیپ  ی ـ کت و شلوار داماد  

 ناجوره... نه عروس خانوم؟  کمی

با    مهربان  س  یشگفت   نگاه  آمد.  بال  بهت   رد  ی رهیخ  اوشیو 

 دیکش  شیمهربان شد. انگشتش را رو  ی گونه   ی رنگ مانده روکم

 و گفت: 

 ه؟ی چ ی جا نیـ ا  

 غلط اضافه...  هیـ   

 :دیاخم کرد و مهربان با اشک خند اوشیس  

 . مامان تو راه بهم گفت... اوشی س  شه ی داره درست م  زیچـ همه  

   اش پاک شد... خنده   

 ختم؟یریتو سرم م  یشده بود، چه خاک تیـ  اما اگه طور  

 . رهیگیـ بلند شو پات درد م  
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 . دیکش شیگچ پا ی مهربان دوباره دست رو  

شده؟ دکترش خوب بود اصالً...   یدستت چ  ؟یـ تو درد ندار  

چطور کرد  ی آخه  چ  ؟ی تصادف  خوبن؟   ؟یمادرت  مادرت 

 .اوشیس  یگفت ی م بهم دی... بادیببخش

مهربان آرام آرام    ی هابا جمله  اوش یبه صورت س  ده یتن  ی هاگره   

 .  شدند یباز م  یکی یکیو 

از ماش   ی سع  اوشیس   بلند شد و  دیایب  رونی ب  ن یکرد  . مهربان 

سالم انداخت. مهربان    ی پا  ی وزنش را رو  اوشی کمکش کرد. س

بلند کرد و رو او را  . خودش گذاشت  ی شانه  ی هم دست سالم 

  ش یاما دستش را برنداشت. جا  دیندتش خحرک  نیبه ا  اوشیس

 جا خوب بود.همان

 . شنی م زاریـ مامانت حال  ازم ب  

 زد و گفت:  ینگاهش کرد. لبخندزنان چشمک ی طولن اوشیس  

 !ی خواهرشوهر ندار یـ شانس آورد  

 مهربان اما هنوز دلش آرام نگرفته بود.   

 نکن، خب؟  به حرفم گوش وقتچیه گهیـ د  
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دستش را هم   یکی. آن  دیفهمیکه حال مهربان را م  اوشیس  

به طرفش خم شد و   یاش گذاشت.  کمشانه   یبال آورد و رو

 گفت: 

 .زمیـ خوبم مهربان... خوبم عز  

کم   توانس  ی همدم  طرسخت  از  بود  مادر   قیته  با  شماره  آن 

نت   ی ساعتکیصحبت کند.    اوشیس اما  بود   اشجهیمعطل شده 

بخو سب  مادر  جر  اوشیود.  بود.    ی خواسته  انیدر  پسرش 

 شودی کرده بود از نبود خودش و خواسته بود اگر م  یعذرخواه

بعد   اشانهتنها مرد خ  قراری تا دل ب  ندازندین   نیپسرش را زم   ی رو

 رازیفرصت که هر دو با هم به ش   نیتا اول  رد،ی آرام گ  ی از عمر

 شود.  یوصلت ط نیو روند درست ا ندیایب

 یاخواسته  ی برا  شدنا یو مه  ییخوردن غذا تا برگشتن همدم و    

مدت  سکه  بود  بودند،    اوشیها  اجابتش  انتظار  در  مهربان  و 

 د...  کرده و عازم غروب بو را جمع شیهم دست و پا دیخورش

را در حضور همدم و آقا برزو   تی محرم  ی غه یزاده صامام   یروحان  

 اوشیدست س  انین م دست مهربا  یکرد و وقت  ی جار  شانیبرا

 اذان هم بلند شده بود.  ی ر گرفت، صدا راق
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 یانگار گره  اوشیو در مغز س  کردی م  ریابرها س  ی مهربان رو  

زبان برگشته    ینیریش  ی اکور باز شده بود. آقا برزو رفته و با جعبه

دعا کرده    شانیخوشبخت  ی رفته و برا  ارتیز  ی بود... همدم برا

ه و  چش  کس چیبود  نبود  فاصله  یمحواسش  از    یا نامحرم 

 ...اردنظر د ریرا ز زیچندان دور همه چنه

                          

 شان را رها کردند.  زمان باهم نفس هر دو هم  

دارا    اسنادِ  تک  ییحال  نام  به  همه  جالل  آن  و  شده  فرزندش 

چند    نیکه تا هم  ی . اتفاقودب  دهی رس  انیبه پا  شی اضطراب و تشو

 ی چنان برامبودن تمام  مقدمات، ه  ایو با وجود مه  شی پ  قهیدق

 .  دی رسی به نظر م یافتن ینمادر و دختر محال و دست 

جالل    ی بود. همدم در دل برا  دهیدار رساما عاقبت حق به حق  

مال حالل از دست    یگفت ی م  شهیهم  ادتهیکه   »  کردی زمزمه م 

  د ی ... رس دیکه با  یبه اون  دیاز دست نرفت... رستو هم    ... مالرهینم

 به مهربانت.« 

تر عمو از مهربان و همدم بشاشخان   لیوک  ی چهره   ان یم  نیا  

 ادیدر نگاه اول ز  دیکه خواسته بود شا  ی. سهمدیرسی به نظر م 
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نبود که همدم بخواهد    ی زیبود اما در محاسبه با کل اموال، چ

  رج یخودش درست کند، ب قول ا  ی راب  ی گریخاطرش دردسر دبه

و معامله را    گفتهرا    نیمخور او هم هسگ   گفتیم  مواقعنیکه ا

 انجام داده بود.

شان که چطور خائن به  ها و حقارتآدم  ی اما مانده بود در زبون  

 .  باختند ی م چیشان را به هو آخرت ا یو دن شدندی اعتماد هم م

م  یوقت   خان  لیوک  کردی فکر  معتمد  به   اش،چاره یب  ی عموو 

 با  کند و حال   انت ی در امانتش خسهم حاضر شده بود    نیخاطر ا

به رساندن مال به صاحبش شده بود،    یاز آن، راض  شتریب  یکم

 .  ماند یدر عجب م زادیاز حقارت طبع و وسعت طمع آدم

از کجا شروع شده    گرانیها به مال دچشم دوختن آدم  ی قصه   

 ی راض  ی قصه   گران؟ یحق و سهم د  طمع کردن به   ی بود؟ قصه 

آدم به حق خود؟ چرا  آدم  منبودن  فکر  برداشتن    ندکردی ها  با 

د  یسهم حق  زندگ  توانند یم  گران،یاز  بد  خوب    شانی حال  را 

 بود...  انخودش یخواهادهیکه از طمع و ز  ی کنند؟ حال بد

انتقال اسناد و    ریکه در محضر درگ  یها در تمام مدتسوال  نیا  

 یشده و به جواب درسترور ها بودند، در ذهن همدم مامضا زدن
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ش کردن سخت بود، اما برداشتن تال  چون  دیبود. شا  دهیهم نرس

 آسان... گران،یتالش د ی جه یاز نت

  ینایکار  وتایسوار بر تو  ی سرسر  یعمو با خداحافظخان  لیوک  

 کهنیها رفت. همدم خوشحال بود از ا قرمزش شد و زودتر از آن

 .  ند یآقا را بب  نی ود ار نبقرا گرید

هر دو سوار شدند.    ستادیدفترخانه ا  مقابل   نیآقا برزو که با ماش  

شان نشان از سرخ  ی هاشان بود و چشمراه در تن  یهنوز خستگ

چاره   یخوابی ب اما  سر  داشت  در  بود؟  که    ی حالت  نی ترعیچه 

ش  توانستندی م به  را  راه    رازیخودشان  بعد  برسانند،  و  از  افتاده 

 اسناد به دفترخانه آمده بودند.  قالانت ی برا راستکی دن،یرس

ضا جا گذاشته بود.  زاده، در شهر ن امامش را در همامهربان دل  

دل س کنار  نماوشیدرست  و   توانستی .  اجبار  به  اما  بکند  دل 

 بود.  کردهیاخطار همدم، در سکوت، مادر را همراه

  خواست ینم  و  دیترسیمآدم    نی ا  وبستچفت یب  همدم از قول  

وعده را   نیانداختن در ا  ریخطرِ تاخ  نیاز ا  شتری ب  توانستیو نم

 به جان بخرد.  
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کرده    دایپ   نیام   ی اراننده   هایزاده و محلامام  یمتول  قیاز طر  

به تهران برگرداند.   ن،یفرز  یتصادف  کانیرا با پ  اوشیبودند تا س

اند و همدم و مهربان نداده بود آقا برزو او را برس تیرضا اوشیس

 شوند.  یراه رازیاده سمت شتنها در ج

شده بود،    یدلتنگ  قراری که هنوز قرار نگرفته، ب  یبا دل  طورنیا  

راه افتاده   ییبه سو  ک یکرده و هر  یخداحافظ  اوشیمهربان و س

شان به هم  دوباره  دنیراه رس  ن،یزم  ی به گرد  دی بودند که فقط ام 

 بود.

که فکر    ی اروز نداده بود. دلشورهاش بهراز دلشو  ی زیمهربان چ  

س   کردی م به  شدن  محرم  مدلش  از    اوشیبا  و...    بنددی رخت 

 نبسته بود. 

ترج   با وک  ی جلسه  دادی م  حیهمدم  هم   دشانیجد  لیمعارفه 

پشت  نیهم به  چسبانده  سر  مهربان  اما  باشد    ،ی صندل  یامروز 

 هم افتاده بود.  یرو شیهاچشم

خ   ب  رهیهمدم  کمرنگ  اخم    یبرا  رلبیز  شیهاابرو   نیبه 

م  اشی خوشبخت دعاهاخواندی دعا  ل  یی.  از  محرم   ی حظهکه 
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جون ته    دیبود... شا  فتاده یاز زبانش ن   دمکی  اوشیشدنش به س 

 .زد ی دل او هم مثل مهربان شور م 

 رازیسرپا شود با مادرش به ش  کهن یگفته بود به محض ا  اوشیس  

لبخند لب  آمد.  از دو سو کشبسته  ی هاخواهد  را  . خوب  دیاش 

. عروس و  دیبه درازا نخواهد کش  یل یزمان خ  نیکه ا  دانستی م

 تخته خوب جفت هم شده بودند.  مثل درو  طاقتیداماد ب

جالل به خودش بود و    ی هابه مهربان مثل نگاه  اوشینگاه س   

 درک کند.    یراحتبه  ی دور   نیمهربانش را از ادل    حال  توانستی م

نوازش   و  نرم  را  دستش  رو ناخودآگاه  کش  ی وار  او  .  دیدست 

 کرد. زمزمه  را باز نکرد اما شیهامهربان چشم 

خوابم    ،ی کنینگاهم م   ی جورنیا  یهمدم خانم... تا وقت  دارمیـ ب  

 . برهینم

تمام مدت خدیآرام خند   بو   یره ی.  مانده  را  خترک  د. دستش 

 د و گفت: فشر

 ست؟ی بد ن کردنی صبور ی د یـ حال د  

 مهربان غر زد:   
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 .ی صبور نیـ هنوزم که تموم نشده ا  

بست.    چسباند و چشم  یصندل  یپشتمثل مهربان سرش را به    

 لب زمزمه کرد: ریدر دست هم بود که ز شانیهادست

 . شهی روز... تموم م هی شهیـ تموم م  

*** 

مقابل    تیمحرم  انیاز جر  ی زیاسته بود چ آقابروز خوهمدم از    

بود اما اسم    گرانیبابک و رزا بروز ندهد. در واقع منظورش به د

دهانش را بسته    دیحد با  او بفهماند تا چه  ها را آورده بود، تا بهآن

 نگه دارد. 

برا  فقط  چندروز  ی البته  روز،  زمان    ی چند  آرامش  در  که 

شان کند و مقدمات بک را هم به نام تا سهم رزا و با  خواستی م

کردن که عنوان  دانستی را فراهم آورد. م  ل یمهربان و وک  ییآشنا

ا  اوشیس  ی خواستگار از  را  د  نیآرامش  خوهدخانه  و    ور  کرد 

کارها  شیپ  خواستی م طوفان  بروز  در    تمامشمهین  ی از  را 

 سرانجام برساند. به  ینسب یآرامش

را  انیجر نیبتواند ا   هفتهکیتا  تاً یعمو گفته بود نهاخان  لیوک  

ا به  درواقع  بگذارد.  وقت  نیمسکوت  که  تا    یخاطر   کیشرکا 
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را زده    رآبشانیکه ز  لیوک  ی از آقا  ی نتوانستند رد  گرید  ی هفته 

 . بردندیبو م  انیکنند از کل جر دایبود، پ

کرده بود   نیخودش مع   ی را برا  هفتهکی  نیحال همدم هم هم  

 یهاشروع جنگ اعصاب  ی هد و براسامان درا سرو  ش یتا کارها

 رو آماده شود.  شیپ

جر  یوقت   در  را  رزا  و  بابک  و  گذاشته  را  دفترخانه    ان یقرار 

 یهمدم برا  می شده به تصم  ید، رزا شاکقرار داده بو  مشیتصم

زده به شرم   دیشا  یانتقال اموال اعتراض کرده و بابک در سکوت

 اتاقش پناهنده شده بود.  

گر   ه   هیرزا  بود،  گفته  و  که   یحت  وقت؛چیکرده  روزها  آن 

ارث  نیهم هم اشییدر وصلت با پسردا لیعلت تعج دانستی م

که  ته و حال هم ندارد.  است، چشم به آن نداش  ی لعنت  راثیو م

آن را    تواندینم  ی قرارداد  چیو ه  داندیهمدم را مادر خودش م

بزند.   هرکس پشت سر مادرش حرف  کندی منکر شود. که غلط م

و به هر    د یشن  دیرا نبا  یهر حرف  داندیم  گرید  که بابک هم حال 

  ی دندگکیگوش کرد، که سکوتش از شرم است... که    دینبا  یحرف

 کند و...  یعذرخواه گذاردیمو غرورش ن
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  ن یا  دیرزا را باور داشت اما با  ی ها و اشک  همدم خلوص حرف  

را هم    ن یبه مع  شنید  دی. باکردی اش سبک مشانه  ی بار را از رو

 . دیکشیراحت م  یها نفسو بعد از سال کردیادا م

 ها. بچه دیاـ آماده  

ا و بابک را فرا  ها مهربان و رزپله   ی همدم بود که از بال   ی صدا  

 ی زکردهیعز  ی با پسر رزا بود. نوه   ی . مهربان مشغول بازخواندی م

که هنوزه و هنوز هم    رفتیدر م  شیخانواده که مهربان جانش برا

 .زدی صدا م خاله یِرا ناج او

اتاقش سر همدم را به طرفش     باز شدن در  بود.  بال  اما  بابک 

گرفته و  درهم  صورت  به  همدم  نگاه  ی گرداند.  و  که    یبابک 

خارج   ی سمتش رفت و برا  یاخم کرد. قدم  یشوخبه  د،یدزد ی م

 حال، شوخ گفت:  نیکردنش از ا

 ره؟ یبگ  شه یاره بده ت  ی با ک  گهیدسوئد مهربان    ی تو بر   یـ نگفت   

دست    ب  شیهابابک  ج  لیدلی را  و   بیدر  کرد  فرو  شلوارش 

 درآورد و گفت: 

 نکردم. ی ـ هنوز که کار  
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 و گفت:  دی بابک کش ی به موها  یرفت و دست کیهمدم نزد  

 با عموت صحبت کردم...   شبیـ د  

زد و    ی دانستن تکان داد. همدم لبخند  یبابک سرش را به معن  

 گفت: 

 ـ باز کن اخمات رو مامان جان.  

فعل معکوس همان   دیشا  نیتر شدند. ابابک اما محکم   ی هااخم  

 به زبانش آورد.   توانستیو بابک نم  گفت یبود که رزا م  یشرمندگ 

ص   جور  ش یداهمدم  بش  نییپا  ی را  بابک  فقط  که  و آورد  نود 

 گفت: 

 . شدمیدار نمبچه گهیکه من بعد از مهربان د یدونستی ـ م  

راز خودش و جالل    شیسال پ   یل یکه خ  ی راز  نی... ادانستی م  

 ها شده بود. و بست آدم  چاکیدهان ب   ی ها بود که لقلقه بود، سال 

پسر   هی  خواستیدلم م  شهیکه من هم  یدونستینم  نویا اام  ـ  

 داشته باشم...  

 نگاه بابک بالخره بال آمد.   

 تو رو به من داد.  نیهم  ی ـ خدا برا  
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 و بازش کرد.   دی بابک کش  یشانیاخم پ  ی همدم انگشتش را رو  

 اسم تو رو هم من انتخاب کردم. نیـ واسه هم  

تنها     بابک  اآرام    مامان  کیجواب  که  بود  سخت  مو   ان یز 

ش   رونیب  شیهالب شد  و  رو  نیترنیری آمد    یهالب   ی لبخند 

 همدم.

 یاحساسات  ریپسرک مغرورش را درگ  نیاز ا  شی ب  خواستی نم  

 به بروزشان نداشت.  ی لیکند که م

چرخ   پله  دیخندان  سمت  دوباره  رسو  رفت. حس  به    دنی ها 

  ن یرا سنگ   شیهاشانه   نیکه بعد از فوت مع  ینیاز دِ  ی بالسبک

 .کردیکرده بود، حالش را خوب م

بچگانه از   ییمنتظرشان بودند. رزا با صدا  نییرزا و مهربان پا   

 زبان پسرکش روبه همدم گفت: 

 باهاتون. امیب خوامی بزرگ منم ممامان  گهید ایـ ب  

 ن یاش رود اما خانه با آخرهمدم زبانش را باز کرد تا قربان صدقه   

شر تاسرعت  به  چ  دن یبوع  کرد.  فقط    دیدینم  ی زیدور سرش 

از   یغیج  ی . صدادهدی از دست مکه تعادلش را دارد    دانستی م
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برداشته    زیکوبان که از پشت سر سمتش خ  ییهاسمت و گام   کی

پله سرنگون  که در راهپخش شد و قبل از آن  شی هاشبود، در گو 

 بابک جا گرفت.  ی هادست  انیشود، تنش م 

که شکل همهمه شده و آرام    شانیپر  یواتوز بود. اصصداها هن  

 ... شدی محو م اششده   نیآرام در گوش سنگ

  ن ییپا  رتوی مان  ی دستم از نوشتن باز ماند. نگاهم تا ساعت گوشه   

آخر عارف    امی درست بعد از پ  شب،یصبح بود. از د  میونآمد. شش 

  بند کیسرش کرده بودم،  به بابا دست  ی هاصدازدن  ی که با بهانه 

.  سوخت ی م  یخواب ی و ب   توری مشغول نوشتن بودم. چشمم از نور مان

 شان دارم.باز نگه توانستمینم گریکه د ی ورج

 گذاشتم.   بوردیک ی و سرم را خم کردم و رو دمی چشمانم را مال  

 زجر بود...  نیجا به بعد، ع  نینوشتن از ا  
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 ن یبهار

کجا  یلیخداوک   و    علم«  فتشری»پ  ، یزندگ  نیا  ی به 

دستم    توانستمی نم  یمن که تا وقت  د؟یچسبی م  « ی صرتکنولوژ»ع

 خوش آب و رنگش   ی فرو کنم و غذاها  ون یزیتلو  ی را در صفحه

دکمه    کیبا    د، یکش  لمیو هر وقت هم م  اورمیرا از داخلش درب

شرفت  یرا پ  ی عصرحجر  تِیوضع  نیمغزم را خاموش کنم، اسم ا

تکنولوژ و  برده   کیوستیبقرن    ی وآبر.  گذاشتمی نم  ی علم  را 

 بود! ادیهم از سرمان ز ی هجر بودند. همان قرن چهارده

ش رو، حواست همه  ن یرو زم  یخت ی! رنیبهار  یکن ی م  کاریـ چ  

 کجاست؟ 

  ی کمر نفسبه انداختم و دست  نیزم  ی انداز را هم رو جارو و خاک  

 آلوده به گرد و خاک معلق در هوا گرفتم.  ی از هوا

 من؟ ی برا ی کنی م ی ، چرا دوباره کاربال  برو ی ارند ـ حوصله  

  ش یخم شدم تا پ  عیگرفتم و سر  دهیمامان را نشن  یرلبیغرغر ز  

 که زده بودم را خودم جمع کنم.   ی از او گند
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.  کنم ی از دستم ول شد... برو مامان خودم تمومش م  دیـ ببخش  

 .ی خسته شد

خاک   و  مشغول  جارو  و  برداشتم  دوباره  را  ن کردجمعانداز 

به جا  ییهاآشغال کرده   یداخل سطل، دورش خال  ی شدم که 

از کار افتاده بود. انگار    دفعهکی  جانی ماه  یبودم. از قضا جاروبرق

. کردیمکشش کار نم  گریکرده بود که د  ریگ  شی در گلو  ی زیچ

آخر    ی و فقط لحظه  دمیکشیجارو م  حواسیمن بود. ب   ریتقص

و نتوانستم    شودی م  ده یمک ل لوله  دارد داخ  ی ناجور  زیچ  کی  دمید

 .  رمیاش را بگبه موقع جلو

بود و ما انگار حکم    کالسی ها  یل یخودمان هم که خ  یجاروبرق  

ها کردن آشغالبه جمع   یل یتنها مچون نه   می خدمتکارش را داشت

 . دادی تر پس مطرفرا هم  دو قدم آن خوردینداشت، هرچه م 

...  گرید  تیخاصیب  ی لوژتکنو  نی به ا   دادمی فحش م  نیهم  ی برا  

نجات   خانوادهیاضطراب ب  نیوگرنه مغزم را خاموش کرده و از ا

 همه گند هم نزده بودم.  نیآمده بودم و ا

رفت. صبح   رونیاز اتاق ب دیمالیمکه کمرش را   یمامان درحال  

مانده   اشی کارزیجا کرده و تمرا جابه  نیسنگ   لیبابا آمده و وسا
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اتاق    نیکرده و درِ ا  ی تکانخانه  ی دلش هوا   نجایماه ما.    ی بود برا

 ها باز شده بود. داشت بعد از سال ی حکم انبار شتریکه ب

اتاق را پر کرده بود. مخصوصاً    ی هوا   اشده یکشخاطرات نم  ی بو  

بودند.    دایدر خراب کمد پ ی که از ل  ییهاآن سمت اتاق و آلبوم

چوب  ای به  سمتنیا  ی صندوق  مکه  خوش  وزر  کی  دمآی نظر   ،

گفتن داشت. فقط اگر    ی برا  ی ادیز  ی هاورنگ بوده؛ انگار حرفآب

 ... کردی م دایپ رادلش  ی باز کردن سفره  ی اجازه

ب  ی نفس   تنفس  به خاطر  و  به عطسه    شی گرفتم  از حد خاک 

 شده بود.  یاتاق زندان  نیعمر در ا کی افتادم؛ انگار گرد و خاک 

مشغول    حانهی ر  ی ه قص  از  ریغ  ی زیدوست داشتم فکرم را با چ  

 جانی اتاق ماه  ی گوشه  ی اگر صندوق زهوار در رفته   ی کنم. حت

 بود. ی گر ید زیهر چ ای

ل   را    نکی هنوز  از   ی براانجمن  اصل  در  بودم.  نفرستاده  عارف 

 نرفته بودم.    یاصالً سراغ گوش گرید شبید

ن  نوشته بودم را در انجم  شبیهرچه از د   بارکیداشتم.    دلهره  

شده و همه را پاک کرده بودم.    مانیکرده و بالفاصله پش  ارسال
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پاک کردن    ی دستم را کنترل کرده بودم تا برا  ی هرچند به سخت

 اقدام نکند.   یقبل ی هاقسمت

با    ی را هم عوض کرده بودم. وقت  یواقع  ی هابعد از آن، تمام نام   

فک   ی اسام  دنیمن کنجکاو شده بود پس با خواندن و د  فی تعر

 ... ماندی نم یباق  شیبرا یشک ی جا  گرید ،لشیفام و

  یزیداشتم. زودتر از چ  دیترد   نکیل لحال باز هم در ارسا  نیبا ا  

  ی مرحله و انگار حت   نیبه ا  میبود  دهیرس  کردمیکه فکرش را م

 آماده نبودم.  شیهنوز برا  ،ی ها خودخوربعد از سال 

برا   جانی ماه  ی هایعذرخواه  ی صدا   مامان  که   یزحمت  ی از 

شد و تا داخل اتاق   بیترک  فونی زنگ آ  ی ه بود، با صداست کرددر

 آمدم.  رونیدادم و ب هیتک واریانداز را به د. جارو و خاکدیرس

 محراب بود.  شکی ب  

ناآرام   یشده بودم. هر چند خواب  هوش یب  یصبح از شدت خستگ  

اما باعث شده بود از رفتن به دفتر جا بمانم.    ش،یشوبود و پر ت

به    دیداده بودم که صبح شا  امی پ   میکامل به مر  یهوش یبل از ب ق

مسخره به    گریرا باز کردم رفتنم د  میهاچشم  یموقع نرسم و وقت 

 کردم.   یخواهمعذرت قط. تماس گرفتم و فدیرسی نظر م
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تا    توانستمیل نمباعث سردرد شده بود و با آن حا  امیخواببد   

ب  طاقت  محراب  مسکن خورداورمیحضور  به سخت.  و    ی سع  یه 

 کرده بودم دوباره بخوابم... 

 بال.   ا یدم کن براشون بعد ب  ی گذاشتم تو چا  ی من کتر  نیـ بهار  

نبودم که     ندارم. چون هنوز مطمئن  بالآمدن  نگفتم که قصد 

شازده   نیهم  اهمخوی م با  کنم    جانی ماه  ی جا  به    ایاختالط 

با سالم و صلوات   در راه دفتر. فقط سرم را تکان دادم و  ی ابهانه 

 آمدم.   رونیاز اتاق ب

هم به ساز زدن با    یلیاما تما  زدی به دل نم  یسر و وضعم چنگ  

به    یخان نداشتم که به خاطرش بروم و دستمحراب  ی دل و قلوه

 بکشم.   امیاکخ ی سر و رو

شستم. در   نکیرا داخل س  امیبه آشپزخانه رفتم و دست خاک   

کردم    یعذرخواه  جانیمان و ماهما  از   ی کارفی کث  نیا   ی دل برا

 بهداشت را نداشتم.  تی رعا ی اما حوصله

  ی داشت باز هم از همان مجتمع مسکون  دهیمحراب هنوز نرس  

 شده بود.   کیو سازش شرکه در ساخت   گفتی م
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شان و سراغ  دم یچ  ینیدم کردم و تمام مخلفات را در س  ی چا  

کش آمده بود. لبخند    مای کارگر  پیت  ی رفتم. لبد نگاه محراب رو 

بحث داشت، اما تصوراتش از    ی لبش جا  ی گوشه  ی شده کنترل 

 نداشت.  میبرا یتیاهم چی و ظاهرم ه فهیقا

و تشکر کردن از من.   یشروع کرد به عذرخواه  ربانیا  جانی ماه  

 اب گفتم: ه محررو ب ی گرجوابش را دادم و در کمال پرو

 ؟ینمن رو تا دفتر برسو   یلطف کن شهی ـ م  

ماه   ی به جا   ابرو  دییتا  جانیاو  و  انگار    شیکرد. حالت چشم 

. منتظر نماندم تا او هم  کردیم  ی ادآور یرا    روزمانید  ی مکالمه

. بال رفتم تا  م یکند. بالخره که قرار بود با هم صحبت کن   دییتا

 .  رم یگمانده، دوش ب ی در فرصت باق

  نک یرفتم و ل  امی سراغ گوش   مقدمهی و ب   عیسر  یلیقبل از آن خ  

برا را    اممیعارف ارسال کردم. همان لحظه عارف پ  ی انجمن را 

 نداشتم...   یراه برگشت گریو کارم را راحت کرد. د دید

                          

ماش   در  رو  نی هنوز  از  کلمات  که  بودم  نبسته  هم  زبانم   ی را 

 شد. ی جار
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رو از کدوم دانشگاه    ت یمدرک جاسوس یبگ  شهی ـ خب حال م  

 ؟ یگرفت

 و گفت:  دیسرخوش خند  

 ؟یتماس نگرفت  شبیچرا د  ی ـ انقدر کنجکاو بود  

 داشتم.  ی ترـ چون کار مهم   

 رف؟تر از عامهم ی ـ چه کار  

را از دو طرف باز   شیهالحنش مسخره بود، حالتش هم؛ دست   

دادم و نفسم را    یتکان . سرم را  دیکرده بود... باز هم خودش خند

  قت یحق  ن یاش عمسخره  ی شت جملهفوت کردم. خبر ندا  رونیب

 بود. شبمیکار مهم د

 اش که تمام شد گفت: خنده   

رابطه   زونِیرنشده به اشک  یچی ـ چشمات چرا قرمره؟ هنوز ه  

 ن؟یدیرس

 . شدی به دهانش بکوبم. کاش م یکی شدی کاش م  
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بهتر    چ  نیسکوت  پشت  بود.  اجواب  به  ستادیراغ  را  نگاهم   .

دار بهشان داده اما تب   ی حالت  میهاچشم  یبغل دادم. سرخ  ی نهیآ

 سوزشش قطع شده بود. 

م   نگاهم  داشت  برگرداندم،  که  را  و  کردی نگاهم  شوخ  حالت   .

 شده بود.  تری جد یکنار رفته و کم شیَگوبذله 

 ؟یـ دوسش دار  

 دیچیپکه در دلم  یوجافتاد با م میابروها نیب هوایکه ب یاخم  

صدا انگار  بود.  م   ی نداشته  ی همزمان  را  که    دمیشن یعارف 

 ...« ن یبهار ی: »راست گفتی م

  دانم ی. نمکردی بود. منتظر نگاهم م  ارادهی فرودادن بزاقم کامالً ب  

مشخص   شیشکن که حد و مرز را برادندان  یجواب   ی جاچرا به

 کند، گفتم: 

 ـ برام مهمه.   

 خودش؟ ایپولش...  ش؟یـ چ  

محکم   ناخمم  و  شد  چهره  ی برق  مثل   شخند یتر  از  اش  گذرا 

 مسخره!   ی هوایگذشت. خودم را فحش دادم به خاطر آن جواب ب
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 جاسوسه؟ شهیهمسا یدون ی ـ از کجا م  

 خونسرد گفت:   

 ـ نگفتم جاسوسه!   

 ش بهش باشه! چرا؟ حواس یـ خب گفت  

 تند شده بود. یناخودآگاه لحنم کم  

از دفتر   ترن ییاپ  یلینگفت. خ   ی زیچ  قه یراه افتاد و تا چند دق   

 .دیطرفم چرخپارک، توقف کرد و به یِخال ی جا نیدر اول

 نارو؟ یا یدونیپسره دردسره، م نیـ بودن با ا  

 ! ترهبرام جالب یدونی شما از کجا م کهنیـ ا  

 ام حرف خودش را زد. به جمله توجهی ب  

اکثراً فکر    یدونی ... اصالً مشهیآدم رفت و آمدش چک م  نیـ ا  

 ست؟ین رانیا کننی م

 و مکث کرد.  دی. فهمدانستمی نم  

 دردسرن!  نایشو... ا الشیخی ـ ب  

 .   دانستمی بهتر م یشان را من از هر کسخصلت نیا  
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 برم من!   ،یدونستی رو از کجا م  شهیهمسا  انیجر  یگی ـ اگه نم  

فقط نگاهم    هیدر گذاشتم. چند ثان   ی ره یدستگ  ی دستم را هم رو  

کردم   ی. نچکردی نم  یاما تنم همراه  کردمی در را باز م  دیکرد. با

به خودم بود. سرم را برگرداندم و خسته از دستش،    ماًیکه مستق

 گفتم: 

من رو    یچ  ی برا  ی بگ  ی زیچ  یخواستی !؟ نمی دـ مسخره کر  

 ؟ ی عالف خودت کرد

 تر از قبل گفت: جلو آمد و تند  یسرش کم  

 ... گمی م  که مهمه رو دارم بهت ی زیـ اون چ  

 بدونم رو بهم بگو!  خوامی که م ی زیـ اون چ  

 گفت:  زیت  

 ؟یست یکه ول کنش ن یدونیم   یـ تو بگو چ  

و   فکری او در دلم موج انداخت. ب  ی هااضطراب از حرف  بارنیا  

 از دستش گفتم:  یحرص یکم

 برم من!  ی ندار یـ اصالً به خاطر پولشه! حرف  

 زد و گفت:  ی شخندین  
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خ   به  پول  ـ  آسوناطر  راه  بود  رس اگه  واسه  رو   دنیتر  بهش 

 نکن!  اهی ... منو سیداشت

 !؟یـ چه راه  

گرفت و با اعتماد به سقف انگشت شستش را به سمت خودش    

 گفت: 

 ـ من!   

  ه یشب  ی زی. چدیپر  رونیهمراه با نفس از دهانم ب   ارادهی ب  ییصدا  

انگار که آدم فضا  "شی چ "  ای  "ش یپ" ن   دهید  ییو  گاهش  باشم 

 !  فته یچندشناک خودش ییفضا آدمکیدم. کر

 و گفت:  دیبه حالتم خند  

تو نگفته! من و تو   ی برا  شییطال  ی هاـ نگو که ماجان از نقشه  

 مون! قباله  شتپ شهی تپل م ی هی ارث هیجفت هم 

 گفتم:  هوای ب  

 ازش مونده باشه!  ی زیـ البته اگه تا اون موقع چ  

 او طعنه زد: نباری. ادیت و خندبه خودش را گرف امه یکنا  
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ا    واسه  پس  عزیمخالف  نی ـ  خب  م  هی  زمی!  کار    ی دادی ندا 

 !ی کردی جفتمون رو راحت م

  ت یمن درهم شد و در نها  ی هابرخالف لحن سرخوش او اخم  

. شهیاز هم  تری شد. جد  ی فقط نگاهش کردم. او هم جد  تیجد

 به صورتم زد و گفت:  ی ا اشاره  شیبا ابرو

 ! یستیدنبال پولش ن ی دیـ د  

 آلود گفتم:   حرص  

 ! کنه ی م یـ خب دوسش دارم واسه تو چه فرق  

 زمان کم!  نیـ امکان نداره تو ا  

 شناسمش؟ ی م ی من از ک یدون ی ـ از کجا م  

 لبخند زد:   

کن باهام روراست    ی... پس سعنیبهار  دونمیم  زای چ  یلیـ من خ  

 . ی باش

.  دیبه ساحل دلم کوب   ی شتریب  امواج اضطراب با سرعت  بارنیا  

.  د یرسیبه ذهنم نم  ی زی. چشدی تر ممحراب هر لحظه خطرناک

 . رم یبود از او هم فاصله بگتر  به کهن یفقط ا دیشا



 

[489] 
 

 و گفتم:  دمیسمت در چرخ  

 ... جانیتا ا  ی ـ تو زحمت افتاد  

از سمت من    رهیدستگ  دنیتوسط او با کششدن درها  اما قفل   

 له گفت: همزمان شد و بالفاص

باباش       یهاعکس   ی هی... زاودمیعکس د  ی سر  هیـ تو شرکت 

...  ی ها بودعکس  ی وو ت! تخونهیاون خونه م  فونیفقط و فقط با آ

 . ستیهم با رئ یکی

به طرفش چرخ   اول  از همان کلمات  را   دهیسرم  بود. حرفش 

 قطع نکرد. 

که بابک رو    یهست   یک  دونهی... م دهیبهت از منم پرسـ راجع  

 ت! فرستاده سراغ

  ده یرنگم پر  دی. شاکردمی تنم حس م  ی ذرهحال ترس را با ذره  

 ناخودآگاه گفتم:    یا لکنتبود که نگاهش متعجب شد. ب

 ده؟ یپرس  یـ چـ... چ  

 جواب نداد. گفتم:    

 رو فرستاده سراغم؟  ـ چرا بابک  
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 تعجبش افتاده بود.   ی اخم هم رو ی هیحال سا  

 ـ چون...   

اش شد. حالتش که  عجبِ آشکار، مانع کامل کردن جملهن تآ  

م  یناش نشان  بود،  من  واکنش  حرف  دادی از  بلوف    شیهاتمام 

ه  م   ی زیچ  کسچیبوده.  من  نم  دانستمیکه  ا  دانستی را   ن یو 

 من بود.   یاز بدبخت  دیشا

 و گفت:  د یتنش را به طرفم کش یکم  

 ـ چته؟  

 : گفت م. دوباره فقط سوالم را تکرار کرد  

 نیاطراف ا  ی هابابک مسئول پروندن آدم  دونمیکه م   ییـ تا جا  

 شو.  الشیخ ی ... ب نایدردسرن ا گمی م نیست... واسه همپسره

حرف  خواستمی م   نکنم.    شیهابه  به فکر  ایفکر  کردن 

خانه تا جان به تنم برگردد و بتوانم    ی را بگذارم برا  شیهاحرف

ماش ا  ادهیپ  نیاز  اص   نیشود.  محراب    یالنکه  از  من  به  راجع 

 بود ترس داشت...   دهیپرس
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ش خود  دیخود نگاهم به محراب رنگ سوءظن گرفت. شاخودبه  

. چرا  کردی بود و با بدگفتن پشت سرش رد گم م  یآدم اصالن  هم

 بابک...  ی لنگه  یکی او هم  کردمی به او اعتماد م دیبا

 ؟یدر رو باز کن  شهی ـ م  

دستش    کردیانگار مغزم را کنکاش م طور که با نگاهش  همان  

 ها تنم را پراند.نشست و تق باز شدن در ی ادکمه ی رو

 تسلط بر خودم کارساز بوده باشد.  ی برا میبودم سع دواریام  

شما    دوارمیبا عارف ندارم... ام  ی ... من کار میـ ممنون که رسوند  

 . ی بردار هاتی بازس یهم دست از سر من و پل

  ا ینه؟ باور کرده بود    ایبودم    یع یطب  دانمی . نمشدم  اده یپ  عیسر  

ارف هم  سراغ ع  یدر توانم نبود. اصالً مدت  نیاز ا  شترینه؟ اما ب

  ق یمان از طرباورش شود. ارتباط  کردی م  بمی. تا اگر تعقرفتمینم

همان قصه   قی را از طر  زیهمه چ  توانستمی بود. م  یکاف  نستاگرامیا

که از   ی محو شوم. کار  اشی ندگاز ز  صدایو ب  نم به عارف بفهما

 ... کردمیم دیهمان اول با

ا   با  اما  جهحرف  نیقلبم  از  دست  هم  س  دنیها    ام نه یدر 

 . داشتی برنم
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پشت سرم و    ییهاقدم  ی صدا  ن، یباز و بسته شد در ماش  ی صدا  

از    یکامل  فیاش تعر چنان چهرهکه هم  یمحراب  ریظاهرشدن تصو

 کوتاه اتفاق افتاد.  ی اعالمت تعجب بود، در فاصله

 یمن با اون اصالن  ی ... الن فکر کرد نمی لحظه بب  هیـ صبرکن    

 ست؟کاسه هیدستم تو 

 راندازیزده بود به هدف. اما لزم نبود خودش هم بداند چه ت  

 . تسی ماهر

من    ؟یکن  ییرو جنا  زیچهمه  ی بابا چرا انقدر عالقه دار   ی ـ ا  

با عارف    کنمی که من کار م   ییاجنیبه شماها دارم. ا  کاریاصالً چ

ا منم  خب  نم  ی نجوریدوستن  شدم...  آشنا   نیا  دونمیباهاش 

 ه؟یچ ی برا ایبازس یپل

خودم هم قابل باور نبود    ی برا  یموضعم حت   رییبودن تغ  یناگهان  

 ی چه برسد به محراب. اما کار از کار گذاشته و فقط اثرات گند

 ود. ده بمان  یکه با واکنش افتضاحم زده بودم، باق

 داد و گفت:  یسرش را تکان  
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خ   د  هی ...  خبی لیـ  م  گهیوقت  به    یوقت  هی...  م یزنی حرف  که 

نزد  گهی... چون دیباش  خودت مسلط باور کنم  نداره   ک یامکان 

 ست!اتفاق ساده  هیشدنت به عارف 

 و گفت:  ستادیاز کنارم کامل رد نشده ا 

 نه.  ای یبهم اعتماد کن یتونیم   نیـ فقط بب   

 و رفت...   

                          

خدا دلش به حالم    ایطوفان بود،    اسمش آرامش قبل از  دانمی نم  

برا از    یمرخص  میسوخته و  از جدا شدن  بعد  بود، که  رد کرده 

  ت یدر نها  زیچ   همه   ش،یمحراب درست از هفتاد و دو ساعت پ

 .  گذشتیبودن م ی عاد

هم   ی کار و    زدیسر م  جانیو طبق روال به ماه  آمدیمحراب م  

ن نداشت.  من  کار  ابه  مثل    رد،یبگ  امدهیناد  کهنیه  فقط  نه؛ 

و مثل    می با هم نداشت  یحرف  چیکه ه  کردیبرخورد م  ییروزها

 . میباشعور بود ی هابهیغر
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ناچار به   یخودم داشتم، اما وقت  کردنیدر مخف  یروز اول سع  

روز   ی هااز حرف  ی رفتم، نه نگاهش رد  ن ییکردن، پاکمک  ی برا

زدن فحر  به  ی زد و نه اصرار   ی اهیداشت نه طعنه و کنا  مانبل ق

 کرد.

باورم کرده، اما هرچه بود از    کردمیلوحانه بود اگر فکر مساده   

 آور راحت شده بودم. آن اضطراب عذاب

را خوانده بود    حانهیر   ی قصه   دانمینبود. نم  ی از عارف هم خبر  

 .  دادمیم حیترج گریت درا به حال  ی خبری ب نینه اما ا ای

 نیچته  ی گفته بود؛ دلش هوا مقدمه ی ب یلیامروز خ  جانی ماه  

از عزا    یدوست من، دل  ی بد نباشد دوباره به بهانه   دیکرده و شا

 .میدرآور

او را هم   ی ابه عالم و آدم شک داشتم، لحظه  روزهانیاز بس ا  

هم اصالندر صف  تو    یدستان  که  »آدم  بودم:  گفته  و  گذاشته 

 .«  خوادی خودش واسه غذا خوردن بهونه نم ی نهخو

کنار و اگه    ی رو بذار   یسیتو رودروا   خوامی ته بود: »مهم گف او    

... من از ی تعارف نکن  ،ی بازم دلت خواست واسه دوستت غذا ببر

 .« آدی کارها خوشم م نیا
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 . ستمیمن دفتر ن نیباشه بهار ـ حواست  

که هول وارد دفتر    دیچرخ  میواج سمت مروهاج  یسرم با نگاه   

 ز یخم ی شد. ن  بیکرد و پشتش غتر در اتاقش را باز  شد و هول

و نشستن، مانده بودم و هنوز نگاهم به در اتاق   ستادنیراه ا  نیب

سرم را سمت در دفتر برگرداند. اول   رونیاز ب  ییپا  ی بود که صدا

 بابک داخل آمد.   بارنیو ا شستم ن عیو بعد سر ستادمیکامل ا

که با  فرار کرده،    طورنیاز دست او ا  میمر  کردمی م م فکر  داشت  

 گفت:  ،ی شانیبه پ  دهیچسب ی هااخم

 هش بگو، ردش کردم رفت.ـ ب  

 سوژه خودش نبود؟!   یعنینگاهش کردم.   جیگ  

  ک یدر    وقتچی و بابک ه  میمر  که نیبا توجه به ذات خراب او و ا  

 نبودند، گفتم: میت

 بگم؟ ی ـ به ک  

. دیخندی بود م شیاگر جا یحت  دیاز هم باز شد. شا شیهااخم  

 زد و گفت:  میبه در اتاق مر ی ااشاره

 ! ستیـ به رئ   
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 گفتم:  رلبیخودم را مشغول کار نشان دادم و ز  

 ! گمی ـ هروقت اومدن بهشون م  

 ! ومدهیپس هنوز ن یـ اُکـ  

با   چنان خودم رالحنش خندان بود. سرم را بلند نکردم و هم   

را در دلم شمردم اما    قهیدقکیام مشغول نشان دادم.  ته ر نداش کا

. سرم را بلند  دمیپرسی م   دیتکان نخورد. بالخره با  زمیاز کنار م

 کردم و گفتم: 

 د؟ یدار ی ـ کار  

ثان     ز یم  ی را لبه  شیهانگاهش را کش داد. کف دست  هیچند 

 خم شد.   یگذاشت و کم

 ؟عارف ی ببرمت خونه  ی خوا ی ـ م  

شکن  دندان  ی هاجواب  ن ی. هنوز ب دندیچیدرجا درهم پ  میهاماخ  

 بودم که گفت:  ده یشده در ذهنم به تفاهم نرس فیرد

 ـ چه خبر از محراب؟   

 ... دی سف ی شد کاغذ ی امغزم لحظه  
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 ! ستایاما دوروبرتم کم شلوغ ن  اومد،ی ـ بهت نم  

 ـ حرفِ دهـ...   

شا  ی جلو   گرفتم.  را  ح  دیزبانم  بودگفتنش  ترجا  قش   ح یما 

هم باز نشود. در برابر بابک   ی به رو  نیاز ا  شتریب  مانی رو  دادمی م

 واکنش بود.  نیسکوت بهتر

 سرش را تکان تکان داد و گفت:   

 . یـ دهنم رو بفهمم... اُک  

به    ربطی . ب ستادیبرداشت و راست ا  زیم  ی کف دستش را از رو  

 گفت:  اشیقبل جمله

  نه؟ ا ی ی آیـ حال م  

 گفتم:  میها دندان ی ل  از  

 !ریخـ نه   

 به کارت نداره.  ی کار یکس یـ با من باش  

جلو  بارنیا   موقع  نگو  ی به  تا  گرفتم  را  شغل   میزبانم  از  همه 

 جاسوس. ی خبر دارند آقا فتیشر
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 طرفکیبپرسم با خودش چندچندست، که از    خواستی دلم م  

خانه  ی برا به  م  ی رفتنم  ترش   گرید  طرفاز  و    کند یعارف 

 ! شکشیرا پ اشیهمراه

 را کش دادم.   نمانیها همان سکوت افتاده بتمام حرف  ی به جا  

در اتاق    زد،یبر  رونیاش بکه حرف از دهان باز شده قبل از آن   

و همانپر  میمر باز شد  پرشتاب  ب  دهیطور که داخل    رونیبود، 

د. به  اهم کربال داده نگ  ی اش درهم بود. بابک با ابروهاآمد. چهره

 طعنه گفت: . اما او به اوردمیخودم ن ی ور

 بود که!  ومدهیـ ن  

 بلند شدم و گفتم:   

... النم  گمی گفتم هر وقت اومدن بهشون م  ومده،یـ من نگفتم ن   

 . رونیاز اتاقشون اومدن ب

 با اشاره به بابک ادامه دادم:  میو روبه مر  

 ـ گفتن بهتون بگم، ردش کردن!  

اش  ده درهم خن  ی با آن چهره  میمر  یحتتاد.  نده افبابک به خ  

رد بدل شده با بابک در   یجمالت قبل  ریگرفته بود. من اما درگ
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اضطراب خسته   نیاز ا  ت،یوضع  نیماندم. از ا  امی همان حالت جد

 . شدیخودم نم  ی باعث خنده  ی ز یبودم و انگار چ

  زود به همان حالت قبل برگشت اما هنوز دهانش   یلیخ  میمر  

زنگ خورد. سمت اتاقش برگشت    اشی ه بود که گوشز نکردرا با

انداخت که دوباره بسته    میبه در اتاق مر  یو جواب داد. بابک نگاه

 شده بود و گفت: 

 من برم...   خب،یلیـ خ  

 به درِ بسته اشاره زد و گفت:   

 .یه بود خداحافظـ بهش بگو عازم سفره... اومد   

 رفت.   اش بودم کهجمله لیدر تحل  

خود کج  خودبه  میها. لب گفت ی را م  میلبد استاد انچوچک مر  

رو عجب  که  واقعاً  مر  ییشدند.  داشت  حق  نخواهد    میداشت! 

 . ندشی بب

اش چهره   بارنیهنوز ننشسته بودم که در اتاق دوباره باز شد. ا  

به نبودن بابک هم نکرد. نگران    ی توجه  یملتهب شده بود. حت

 بود انگار. گفتم: 
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 شده؟ ی زیـ چ  

 تصادف کرده.  مییداـ زن  

 بود.    یقلبم کاف ختنیر نییپا ی از زبانش برا "ییدا" دنیشن   

 که...  تونییـ همون دا  

پشت خط بود اما   یک  دانمیزنگ خورد. نم  اشی دوباره گوش  

 کنم؟«   کاری»عارف رو چ که؛نی ا  و دیآیکرد دارد م دیفقط تاک 

عار   ربط  کردم.  هول  او  از  و بدتر  خط  پشت  شخص  به  ف 

 . دمیفهمیرا نم اشییدا زن

 گفتم:  هوای تماس را که قطع کرد ب  

 شده؟ی ـ عارف چ  

 برم سراغ اون، حال...  خواستمیه م شد ضیـ مر  

م  اشی گوش   دور خودش  زنگ خورد. هول  و    دیچرخی دوباره 

 . ختی ری انگار کف دفتر م اشی قراری ب

نگ  یکی  نیا   و  کرد  رد  را  اتاقک  یاهتماس    یهاسمت 

 شده انداخت. گفتم:  ی بندشنیپارت
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 ... ستمیکردن سشبکه  ی ـ رفتن برا  

 حرفم را قطع کرد.   

 سراغ عارف؟  ی بر  یتونی ـ تو م  

 گفتم:  فکری ب  

 بده؟  یلیخ تونییداـ حال زن  

با   اما  نه  م  دیـ  حتماً...  تب  کمیفقط    خوامی برم  و  و سوپ  بر 

 بهش...    یمسکن برسون

تصادف کرده    اشییداشده بود. چرا زن  اشییدا  ریفکرم درگ  

دا  حال  اگر  جلو  اشییبود.  بود...  را   نیا  یادامه  ی خوب  فکر 

 گرفتم... 

سراغ عارف بروم.    توانمینم  ای  خواهمی فکر کرده بود نم  دیشا  

 آمد؛ی که م   اشییمهم بود اما اسم دا  میارف برابودن حال عبد 

آهنربا که   کی  شدیبه او بود، مغزم م  ابستهکه و  ی ز یحال هر چ

 . دیچسبی به او مفقط  

 سکوت من گفت:  ی در ادامه  
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براش... تو هم درارو قفل کن برو    فرستم ی م  کیـ ولش کن، با پ   

 خونه.

 بود که گفتم:  دهیبه در رس  

 ...  براش برمی ـ م  

 گفت:   ی و جد ستادیا  

 ؟ی ندار یمشکل ی ـ مطمئن  

 دادم. سرم را تکان  

 ـ باشه ممنون...   

 ش یپشت سرم بود. رو  یزد. خوب بود که صندل  رونیاز دفتر ب  

به شکمم در هم جمع    دهیافتادم. انگار تمام اعضا و جوارح چسب

شکمم فشردم و سمت زانو   ی . دستم را رو دند یکشی م  ریشده و ت

 م شدم.  خ

در سرم بود که اصرار داشت خودش را    یفیبه شدت ضع  ی صدا  

... تصادف کردن زن نیبهار  یستین ه گوشم برساند؛ که تو مقصر  ب

  یقه یکه    یعذاب  ی ندارد... اما صدا  ی به تو ربط  گریآن آدم که د

 بود.  کنندهخ یو توب یوجدانم را گرفته بود، بلند، عصبان 
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دق  دیشا   ح  قهی چند  همان  تدر  ماندم  را ال  خودم  توانستم  ا 

بود که در سرم بزرگ   یبابوجور کنم. حال فکر عارف مثل حجمع

شده بود؟ به انجمن سر زده    ضی چه مر  ی . او براشدیتر مو بزرگ 

 بود؟

دق   مرتب کردن   قهی پنج  بدون  و  بلند شدم  بود.  مانده  پنج  تا 

 رفتم.  رونیاز دفتر، ب  زمیم

استاد انچوچک   خواستی کار؟ فقط مهچ  جانیبابک آمده بود  ا  

 را رد کند؟ میمر

پ   رو نجهناخودآگاه  را  محکم    ی کاسه  ی ام  و  گذاشتم  سرم 

 . دادیرا م میهاجواب سوال یفشردم. کاش کس

پشت هم قطار شده در    ی هان یماش  ی همهمه  انیدفتر م  رونیب  

را نگاه کردم.    ریها چند بار سر و ته مسوآمد آدمو رفت   ابانیخ

. سوپ و دارو و عارف در ذهنم تکرار  دادی مغزم درست فرمان نم

اش داروخانه خانه  کیاز کجا؟ نزد  دم؛یخریسوپ م  دی. بادشی م

باوجود جاسوس رفتنم  توج  یهابود؟  بود چطور  قرار   هیمتعدد 

 شود؟
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همر   و  دادم  تکان  را  نفسسرم  با  ب  یاه   رون یب  حوصلهی که 

دود و   ی زند راه افتادم. هوا گرم بود و بو ابانیفرستادم، سمت خ

 رده بود.  را درهم ک میهااخم ابانیخ یشلوغ

اسنپ   توانستمی م  دیشا   ااز  اما  دهم،  سفارش  سوپ    ن یفود 

سوپ کارش را شروع    کاسهکی بود که به خاطر    یساعت رستوران

آمده و راه را بند آورده بود.   رونیب  انهیاز پا  یکرده باشد؟! اتوبوس

بردنم پ از  بابک  بود؟ اگر    یعارف چ  شیمنظور  بود؟ چرا آمده 

 ؟یعارف رفته بود چ ی حال خودش به خانه

دار شد که قدر ادامهاز پشت سرم آن   یدرپی پ  ییهابوق   ی صدا  

را   شیپاکیموقع محراب هم  م. همانناخودآگاه به عقب برگشت

گذاشت که با چرخش من، دوباره سوار شد و    رونیب   نش ی اشاز م

 را هم از داخل باز کرد.   نیاشاره کرد سوار شوم. در ماش 

 بودم.  ستادهیا  رواده یوواج وسط پهاج   

 چپاندم؟ ی م  یقبل  ی نشده هضم   ی فکرها  ی کجا  د یحضور او را با  

ره  . دوباکردمیشده بود. واقعاً حضورش را درک نم   یمکثم طولن  

 آن   ستادنشیشلوغ بود و ا  ابانیزد. خ  میصدا  بارنیشد و ا  ادهیپ
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 ی برا  ی. دستشدیم  کیداشت باعث تراف  ابان،یهم دوبله وسط خ 

 تکان داد و دوباره به من اشاره کرد سوار شوم.  ی پشت سر   نی شما

  یاردوستانه یغ  ی هافرار از نگاه   ی ها که بال گرفت برابوق  ی صدا  

 به طرفش رفتم و سوار شدم.  شد،ی م مکم به من ختکه کم 

دستش را از فرمان جدا    کیحمله باز شده بود که    ی دهانم برا  

 گفت:  عیت و سربال گرف میکرد و به حالت تسل

 ... مهمه. اومدم یواسه چ گمی نکن... م  ی راندازیـ خب حال ت  

 دورمان کم شد.  ی هان ی از فشار ماش یافتاد و کمراه عیو سر  

کا هنوز     صندل کمرم  به  فاصله    دهینچسب  یمل  دوباره  که  بود 

 گرفتم و گفتم: 

 شده؟ شیطور جانی ـ ماه  

دل   تنها  م  یل یانگار  رامغز  توانستی که  قانع   یبرا   م  حضورش 

 نبود.    یقدرها منطقهم آن نیبود. هرچند ا نی کند، هم

 نشده... با خودت کار دارم.  شیز یچ یـ نه! کس  
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م   بنشخودم    به سر  خواستی دلم  و  و   ابانیکف خ  نمیبکوبم 

م  هیگر از چهره  دانستمی کنم.  و حالم  است.  که حس  واضح  ام 

 نداشتم.  تیظرف گریواقعاً د

با دوتا   ی روز نخوا  هیخواستم برم، گفتم تو    دمیه درو کک  ـ باب  

بزن ا  گهیگفتم د  رون،یب  ی اما زد   ی آدم مزخرف سرکله    جا نیتا 

 ش کنم. سره هیاومدم، 

 قرار دارد!  یگاهیدر چه جا دانستیکه م خوب چه  

 و گفت:  دیصورتش خند ی ام روشده به نگاه کجِ قفل   

 ؟ یکنی م نی درک و شعورم رو تحس  ی ـ دار  

 گفتم:  حوصلهی حوصله نداشتم و ب  

 ـ من کار دارم... الن وقت ندارم با شما صحبت کنم.    

 ؟ یسر کارت باش دیـ الن نبا  
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قدر بداند، مغزم آن   خواهدی فقط م  ای  زندی طعنه م   دمیفهمی نم  

 دماغم برون بزند.    ی از تو  شیهاسلول  دمیترسی پر بود که م

 من عجله دارم. ،ی ار دنگه  شهی ـ م  

 .ایـ اعصاب مصابم ندار  

خوش     چرخاندم.  پنجره  سمت  را  سرم  که  خسته،  حالش  به 

 اعصابش راحت بود.

ادامه  رشیمس  طورن یهم   دانشجو  بلوار  سمت  ع  را  و   نیداد 

م   الشیخ نبود که من  نزد  ادهیپ   خواهمی هم  ارم   کیشوم.  باغ 

 گفت:  عی. سرکه درمانده سرم را به طرفش چرخاندم میبود

ا   م  جانیـ  هرجا ستمیبا  تونمی خلوته  زدم  که  رو  حرفام   ...

دفتر هرجا   گردونمی هم برت م  ی. نخواستنمترسوی م  یخواست

 .کشهی برو... طول نم یخواست

پارک کرده بود.   یدرخت ی هیسا  ریآخرش ز ی زمان با جملههم   

  م ی . او هم ن دمیزودتر خالص شوم به طرفش چرخ  کهنیا  ی برا

ز  یچرخ از  و  ورزش   ریزد   ک یعقب،    یصندل  ی رو   اشیساک 

رنگ   ی اسرمه  ی به پوشه اهم  . نگ د یکش  رونیدار بدکمه  ی پوشه

 نداشتم.  یل یتحل چیبود و ه
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 برادر ماجانم! که من پسر زنِ  یدونی ـ م  

بود. سرم را تکان    دیینبود اما نگاهش منتظر تا  یلحنش سوال  

 فت: کرد و باز گ پوشه را باز ی دادم. دکمه

 ...  اومدی بود. هرچند ازش خوشم نم یـ مرد خوب  

 گفت:  ال رفت، که ناخواسته ب میابرو  

کنار،    میذاررو که ب  نیـ چون شده بود شوهر مادرم! اما خب ا  

 نداشت.  ی اگه ید بیع

 : »به من چه خب!«میخودم را گرفتم تا نگو یلیخ  

 داره؟ یـ خب، به من چه ربط  

  ی . که فکر نکن یبهونه بدم دستت که بهم اعتماد کن  خوامی ـ م  

اصالن  اون  با  تو    یمن  بدسه کا  هیدستم  گوش  که  به    ی ست... 

 حرفم.

 به حرفت گوش بدم.  دیکه باور کردم... چرا با میریـ گ  

 ـ فرض کن به خاطر ماجان.  

که    ی کار  ی گفت  یخودت علن  ادمهیفرض کنم چون    تونمیـ نم  

 !ی دیانجام نم ته باشه روبرات نداش ی سود
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 زد و گفت:  ی خندتک  

 .ی دار میخوب ی . حافظهنیـ آفر  

 در گذاشتم و گفتم:  ی ره یدستگ  ی روم را دست  

 .رمی م گهیـ پس د  

 راحت قفل درها را زد و گفت:  یلیخ  

 هیاز کار  شتریب  رسهی که داره از ماجان بهم م  ی ـ فرض کن سود  

  ش یسوگول  ی هوا  خوامی م  نیواسه هم.  دمی که دارم براش انجام م

 رو داشته باشم. 

 بشه؟  یـ که چ  

 ه! ـ که سودم حالل باش  

خنده   دانمی نم   خنده چرا  گرفت.  ب  ی اام  اما   حوصلهیکه  بود 

خند هم  او  کرد.  کج  را  به دی دهانم  اصرارش  و  حالل  لفظ   .

 .آمدینم اشافه یبود که به ق  ی تنها کار ی خورحالل

 ... آدیم ـ واقعاً بهت ن  

 گفت:  ی حرفم را بزنم. جد ی نگذاشت ادامه  
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خودت   شیپ  دیشن کنم. شارو برات رو  ی زیچ  هیبذار    نی ـ بب  

بگ  دارم  مفت   یبهم  فقط  من  اما  سرما  یتکون  هیخور...   یهیبه 

منه اما به اونم کم    ی . درسته اصل سودش برادمی ساکن ماجان م

مرسهینم سر  بهش  پولش  واسه  اگه  اگر  اون  از    زنمی .  طرف 

م  ی سود بهش  کرد  ادمی هم  معامل  نی.  نه    ست هاسمش 

 !ی خورمفت 

تف   را  سرم  تاقط  دادم  از    کان  کاغذ  کند. چند  تمامش  زودتر 

  ی از سند بود. حت  ی داخل پوشه درآورد و به طرفم گرفت. انگار کپ

  ی شتریب  زیکاغذ افتاده بود. چ  ی د یاش هم وسط سفطرح منگوله 

 کرد.  دادنح یضبه تو . شروعدم یشان نفهماز

ا   چنگش  ی هان یزم  سومکی فقط    نیـ  از  که  مادرمه   شوهر 

تا  گردمیهست که دنبال سرنخ و مدرک م یند سالدرآوردن. چ

حق مادرمه! من با    نیبخشش رو بتونم برگردونم... ا  هیحداقل  

 رو راه انداختم!  خودم کاروبارم ی ارث بابا

 کنم.  هیگر خواستیواقعاً دلم م  

 اما بازم به من چه؟  یـ موفق باش   
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 ها و لبخندش را گرفت و شدن لب  دهیکش  ی حس کردم جلو  

 تر گفت:آرام

 !  ی به اصالن رسهی که دستم اومده... م  ییهاسر تموم سرنخ  هیـ   

 نشستم.  یصندل ی تر روخود صافخودبه  

 حقت رو...  ی ریـ خب چرا نم  

 ـ حق مادرم!   

 ازش!  ی ر یدرت رو پس بگما حق ی ریـ خب! چرا نم  

روکاغذ    را  پوشه  کرد.  فرو  پوشه  داخل  را  عقب    یصندل   ی ها 

 اش را بال داد و گفت: انداخت. شانه 

 ندارم!  یـ چون هنوز مدرک درست و حساب  

  گذشت، ی که داشت م  یبود اما فکر به عارف و زمان  ی بحث جالب  

نم م  دادیاجازه  از  و  کنم  متمرکز  را   ش یاهحرف  انیذهنم 

هم    میونبه ساعت انداختم که از پنج  یاطالعات جمع کنم. نگاه

 رد شده بود و گفتم: 

 برم. در رو باز...   دیبا گهیـ به هر حال بازم من د  



 

[512] 
 

مانده بود که همراه او به    نمی. همدیرا پرس  رمیاستارت زد و مس  

 عارف هم بروم.   ی خانه

را    کینقش پ چشم نگاهش کردم. بد هم نبود اگر    ی از گوشه  

  هیهمسا  ی خانه  فونیآ  ی جلو  شدی م  یمثالً ستون  ای  کردی م  ی باز

 نبود.    یندهم، اما شدن  نیدست جاسوس پشت دورب ییتا آتو

 عارف؟ ی !... برم خونه ی ری ـ خونه که نم  

حرف    یعارف« به قدر کاف  ی »خانه  بیلحنش بد نبود اما ترک  

 تند کند.  را درهم و لحنم را  میهاپشتش داشت که اخم

 . شمی م  ادهیدفتر پ ی! جلوریخـ نه   

خنده آلودش به   نفس   ی سرش را سمت پنجره چرخاند اما صدا  

 . دیگوشم رس 

 افتاده بودم. حس ششم هم داشت!  ی ریعجب گ  

از عصبان   ی هامچش   را سمت پنجره چرخاندم و   تمیگرد شده 

ردم تا  را درآو  ام ی بُر متمرکز کردم. گوشسوپ و تب  ی ذهنم را رو

ه خاطر تلف کردن وقتم تا  زنم. حقش بود بفود بدر اسنپ   یرخچ

 ! رساندم ی عارف م ی دم در خانه
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چ  ی اقه یدق پنج  ی فاصله    دفتر  به  برگشتن  تا    ی زیتا  نگفت. 

 گفت: دفعهکی ی جد یلیشوم، خ  ادهیخواستم پ

 نسبت داره؟ ستی عارف با رئ لیوک یدونستی ـ م  

ناگهانآن   از    ی قدر  به  در ول شد و سر  رهیدستگ   ی رودستم  م 

 کنم.    هیحرکتم را توج  توانستمینم  جورهچیکه ه  د،یطرفش چرخ

 ادامه داد:  میهادر چشم رهیبا همان لحن و حالت، خ  

 الن تو کما باشه!  کنمی ـ فکر م  

  ی . به سختآمدی نم  رونیبود که ب  دهی صدا انگار به دهانم چسب  

 گفتم: 

 ؟یـ خب که چ  

 نه؟ ای ینستودی ـ م  

 فتم: قاطع بود. گ لحنش سخت و  

 .دونستمی ـ م  

 ی ... تو که جاکنهیپسر خودش رحم نم  لیبه وک  یاصالن  نیـ ا  

 ! ی خود دار
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را   میافتادند. باز هم به زور صدا  میپاها  ی سست رو  میهادست   

 فرستادم.  رونیاز دهانم ب

 داره؟ یبه اصالن یچه ربط ه؟یـ منظورت چ  

 اخت و گفت: شانه بال اندافتاد و باز  رونیب ی لب جداز آن قا  

افتاده داره، اما...    لهیوک  ی که برا  ی به اتفاق  یربط  هیشک ندارم    

 بازم مدرک ندارم!

 کم شود.  میگلو یاز خشک یدهانم را آرام قورت دادم تا کمآب  

 ـ خب...   

 که...  یدونی م یچ دونمی ! نمن یبهار یـ تو هم مشکوک   

هم کرد. من نگاهم را گرفتم.  گان  رهیخ  هیچند ثان   نداد اماادامه    

از ماش نتوانستم  پ   نیاما  ا  ادهیهم  با  در قفل   بارنی ا  کهنیشوم. 

 نبود.  

 توانستمی نم  کهن یداشت. اول ا  انیدر دلم جر  ی حواس مختلف  

که    یتمام و کمال به او اعتماد کنم. نه فقط به او، به تمام کسان 

 پدرش! سرشانکیو  عارف بود سرشانکی
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خالص نبود.    یحسم به محراب همچنان منف  گریطرف دز  ا  اما  

چون    دیبه او اعتماد کنم اما دو دل بودم. شا  خواستم ی انگار م

 وسط کنار من باشد. نیهم ا یکس خواستی دلم م

 رسونمت.  یم ،ی بر ی خوا ی نمونده، کجا م شی به ش ی زیـ چ  

نم   من  ا   دانمی و  آنقبل    بارنیچرا  به از  شروع  مغزم  که 

 او کند، آرام گفتم:  هیو توطئه عل ی پرداز هینظر

 . عارف ی ـ خونه  

                          

 .  ستادی عارف ا ی از کوچه ترن ییپا یکم  

با  یوقت   بودم  تعجب  دیگفته  بخرم،  و سوپ  نگاهش    یدارو  در 

 .  زده بودم دنشیآمده بود که فقط خودم را به ند

ن ورد   ماننی ب   یحرف  گرید   تنها  بدل  بود.  جمله   یکی شده  دو 

 . دمیخری م دیکه با ییهازیچ ی برا رستوران و داروخانه ی درباره

  ا ی با بابک  ییایبه اطراف انداختم. خلوت بود. ترس از رو  ینگاه   

شوم. در   ادهیپ   گذاشت ی گرفتن عکس توسط جاسوس دوم، نم

 بودم که گفت:  وبش گفتن درخواستم به اوشش 
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 ی هاآمدودوتا جاسوس تمام رفت  یدونی م  کهنی ه با اـ برام جالب  

ات خوندم، که بر  ییهاو با وجود روضه  دنیخونه رو گزارش م  نیا

 ش... خونه  ی ری و م  ستین  التیخ ن یبازم ع

 داد:اشاره کرد و ادامه میپا ی رو  ی به ظرف سوپ و داروها  

دم    با  اونم  نسبت    بهیغرآدم  که    ی ودستگاهـ  به  هم  رو 

 !ندازه ی شک ماشتنتون با هم به ند

 جالب بود.   شیلحنش بد نبود. انگار واقعاً برا  

فرار از دست جاسوسان عارف    ی برا  ینکردن راه  دای خسته از پ  

 گفتم: 

! چون جامنیهست! النم مجبورم که ا  الم یخ  نی هم ع   یلیـ خ  

 اومد.  شیبراش پ ی کار میمر

 حرص نخور.  بخیلیـ خ  

م حر  لکسیر  ی جور   م   زدی ف  دلش  آدم  واقعاً   خواستی که 

اش کردم  که ناخودآگاه حواله  یظیچپ غلحرص بخورد. نگاه چپ 

 خودش را گرفت و گفت:  ی اش انداخت. اما جلوبه خنده 

 ؟یکنی م کاریحال چ خبیلیـ خ  
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 زده گفتم:  ایدل به در  

  ش هیهمسا  فونیآ  نیوربو دجل  یسیوا  ی ایب  شه ی... م دونمی ـ نم  

 رو بدم بهش.  نایمن اتا 

نگاه بزرگوار   از    یبر کودک  ی نگاهش مثل  بود.  خنگ و کودن 

 شدم.  مانیدرخشانم پش شنهادیپ

 رسه؟ی که به فکرت م هیتنها راه نیـ واسه بودن با عارف، ا  

  یگرید  زیاما چ  زمیبر  رهیدا  ی را هم رو  گرمید  ی هاخواستم راه   

 حال گفتم:  نیاوش نکرد. با از مغزم ترا 

 از کوچه!  رونی ب  ادیاصالً بهش بگم ب  تونمی ـ م  

 ست؟ی ن  ضیـ مگه مر  

 نیخاموش ندارد. ا ی به دکمه  ی ازی که مغزم ن دمیفهمی حال م  

 که من بخواهم خاموشش کنم.   شدی لمذهب اصالً روشن نم

 نشده باشم، گفت:  عیهم ضا یلیخ کهنیا ی برا دیشا  

 .ادی بتونه ب  دیزنگ بهش بزن شا هیحال  خبیلیـ خ  

 ام فکر کنم گفتم: به عواقب جمله کهآنی ب  
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 شو که ندارم.ـ شماره  

د   م  گریحال  اجزا  خواستی خنده  تمام  ب  ی از   رونیصورتش 

 بپاشد. 

اما خودت    ط،ی شرا   نیبخندم تو ا  خوامیمن واقعا نم  نیـ بهار  

 . ی ذارینم

برا   بخندد.  باشد   ی زیچ  نیمه  ی حق داشت  راحت  تا  .  نگفتم 

 نوشتم:   شیبرا  مانیطتنها راه ارتبا  قیز طررا درآوردم و ا  امی گوش

 ؟« یی »سالم. تنها  

 بود. تریاتیح میاش برامطمئن شدن از نبود بابک در خانه  

 خم شد و گفت:  امی راحت به سمت گوش یلیمحراب خ  

 بهش؟  ی دیم رکتیـ دا  

 م.  آرام سرم را تکان داد  

 ؟یچ نهیـ خب اگه نب   

 تو سرم! زمیری م گهیخاک د هیـ   
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ام  به اعصاب نداشته   گرینگاهش کردم تا دهانش را ببندد و د   زیت  

وچار و با تکان دادن چشم  دیاشاره نکند. خوب منظورم را فهم

 را راحت کرد. الم یخندانش خ

به    ی گریو نه فکر د  ده یرا د  اممیگذشته و نه عارف پ  قه یپنج دق  

 بود.  دهیذهنم رس

 شوم که گفت:    ادهیدر دل گفتم و خواستم پ  ی "جهنم به "  

  ن یبه ا  شدنکیواسه نزد  تیاصل  ل یدل  ی که قول بد  یـ به شرط   

 ش.خونه یبر دردسری ب کنمی کمکت م  ،یپسره رو بهم بگ 

 نداشتم.   گر ید  به او را باج دادن ی حوصله  

 گفتم:  رلبیدر را باز کردم و همزمان ز توجهی ب  

 ه!ـ لزم نکرد  

 که گفت:  دمی را شن شیشدم و در را بستم اما صدا  ادهیپ  

 !ی خر کله  یلیـ خ  

بابک نبود.    نیاز ماش  ی که خبر  جانی. ااوردمیخودم ن  ی به رو  

شدن در و    ازب   ی م. صداداخل کوچه بکش  یتر رفتم تا سرکجلو

م  ی صدا که  اما جلو   خواستی محراب  من  بلند شد.  کنم  صبر 
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 دانم ی هم نبود. نم  داخل کوچه  نشیش . مادمیرفتم و سرک کش

ند   توانستمی م ا  نش ی ماش  دنیبا  هم    نیدر  نبودنش  به  اطراف 

 دوشم سبک شده بود.  ی از بار رو ینه، اما کم  ایباشم  دواریام

 و گفت:  ستادیمحراب کنارم ا  

 تا بگم بهت!  سای. وامی ـ باشه بابا نخواست  

م   نم  خواستمی هم  هم  کند  م خواستمی کمکم    ر یز  دمیترسی. 

 دردسر درست کند.  میبروم و بعداً برا نشید

 کیعدد    دنیانداختم و با د  امی به گوش  ی نگاه  اطیمحض احت  

کنم و   یصفحه نتوانستم ذوقم را مخف  ی قرمز گوشه   ی رهیدر دا

  ام ی سمت گوش  تعارفی هم باز به جواب داد. محراب  بلند کفتم ک

 خم شد.  

 نوشته بود:    

 »آره خب...«   

 شده؟« ی زی»چ  

 جواب ندادم.   



 

[521] 
 

  ام یبا اشاره به پ  رفتی طور که به سمت کوچه ممحراب همان  

 عارف، گفت: 

 ! ستی ن  ییراه آشنا نیـ خوبه... اما ا  

افتادم. داشتم فکر  دلم گفتم و دنبالش راه    ی »زهرمار« را تو  

ق  کردمی م همه  آن  برا  ی اافهیبا  هم   میکه  باز  بود  گرفته 

فکهما   خواستی م با ستون شدنش جلون  را    فونیآ  ی ر خودم 

جمله  یعمل دنبال  رو   ی جور کیتا    گشتمیم  ی ا کند.   شیبه 

 و دلم خنک شود که گفت: اورمیب

با   آدم  راه  نگرنده یآ  دیـ  تار  ییهاحلباشه...  و    فمصرخیکه 

 !خورنیوشروط دارن به درد نمشرط

بال    بود  رفته  توجه   ی باز  ت  یمنبر.  هم  او  رسنکردم.  به    دن یا 

چ  ی هیهمسا  ی خانه هم  ی زیجاسوس  خواستم    نی نگفت.  که 

خانه   ریوالسعیسر به  ی سمت  بروم،  شدن،    ی جا  عارف  ستون 

فشار داد و نفس من را در   هیهمسا  فونیزنگ آ  ی انگشتش را رو

 . کرد حبس نهیس
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نمات   که  زدم  را صدا  اسمش  فقط    لم یتحو  ی شخندیومبهوت 

اد کردم و بود. چه احمقانه به او اعتمداد. دستم به لرزه افتاده  

 چه زود جوابش را گرفتم.  

درماندگ  بودمیم   یعصبان   دیبا   شدت  از  نتوانستم    یحت  یاما 

. فکر کردم لبد حال  رمیرا بگ  می هاچشم  ی هوایشدن ب پر  ی جلو

 . شودیکامل م زشیو سوپرا دیآی م رونیهم ب یاصالن

 جاسوس جواب داد:  ی آقا  

 ـ بله؟  

 محراب گفت:   

 دم در!  ایـ ب  

 ؟ یـ جنابعال  

 بود؟ شانلم یف یعنیکردم. اخم  

 ! یدر تا بفهم دم  ایـ ب  

آ  ی صدا   گذاشتن  نم  فونیتق  چه   دانمی آمد.  ظرف    یقدرت  با 

 سوپ را نگه داشته بودم.  
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 محراب دوبار نگاهش را به من داد و گفت:     

 ! کنم یم ی رو باز  شهیـ بهت گفتم من هم  

فرورفته و   ی هاچندان جوان، لغر و با لپ نه  ی در باز شد و مرد  

پر    نازک  یراهنیپریو ز  ی با شلوار کرد ،یو استخوان  زیت  ی هاگونه 

در چارچوب در ظاهر   داد،ی تنش را هم نشان م  ی که موها  یکل

 شد.  

 را برانداز کرد و گفت:  شی محراب سرتاپا 

 ! یستیـ صابخونه هم که ن  

 ده گفت: کرمرد اخم  

 ؟ یـ مفتش  

 عارف زد و گفت:  ی به در خانه  یامحراب اشاره  

 ! هیجنابعال فیـ اون که شغل شر  

و خواست در را ببندد اما محراب با   دیمرد بالفاصله عقب کش  

 اش را گرفت.ت جلودس کی
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 ! نمی گمشو بب  ابویـ هو چته   

ب   صدا  توجهیمحراب  فحش  ی به  و  رفته   مرد،  یهادادنبال 

 طور که در را نگه داشته بود گفت: همان

 ؟ یاز اصالن ی ر یگی ـ چند م  

اصالن   خر  یـ  م   ه؟ یکدوم  کنه    ادی ب  سی پل  زنمیزنگ  جمعت 

 . درو ول کن. کهیردم

رو به من که هنوز در شوک    اشی شگیهم  طنتیمحراب با ش  

 به مرد زد و گفت:  ی ااتفاقات افتاده بودم، اشاره

 ! کنهی م دمی! تهدین یبی ـ اعتماد به نفس رو م  

داشت در را ببندد و با آن    یو با همان لحن رو به مرد که سع  

 گفت:  دست محراب نبود، کی  فیحر  یاستخوان کلیه

 ! برهی رو م یک  اد،یب س یپل م ینی زنگ بزن بب ییـ خدا  

  ی حالت هم دست از شوخ  نیبشر. در ا  نیبود ا  ی عجب موجود  

 . داشتی برنم
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بد که    ایخوب بود    دانمی را نگاه کردم. نممضطرب سر کوچه    

برا  نیا   ی بلند شده   یکم  ی صدا  یحت  چکسیه مهم    شیمرد، 

 . دیایب رونیاش بنه نبود تا از خا

  یرا تو   شیصدا  داد،یآلود در را هل ممرد که مشوش و حرص  

 سرش انداخت.

 ... نامـی ب  شرفِیمردم دزد... ب  ی ـ ول کن درو... آ  

سمت داخل پرت شدند. قلبم به    رد و در با همدفعه انگار م  کی  

بابا و مامان دخترشان را    کهنی. تصور ادیکوب یم   نهی شدت به س

کرد.    خی مو به تنم س  دند،یدیمهلکه م  نیاز ا   ی به عنوان عضو

کنار در چسبانده و ساعدش را    واریجلو رفتم. مرد را به د  یکم

 گردنش گذاشته بود.   ریز

باز شد. هول کرده سمت در  خانهاز    یکیدر    بارنیا     ورش یها 

پر داخل  هم  من  و  صدا دمیبردم  محراب  فشار   ی .  با  را  مرد 

 بود.   دهیگردن او، بر ریساعدش ز

وا   چ  ی ـ  خدا  رو  کن...    یکن   ی م  کاریتو  ولش  محراب... 

 ...هاهیهمسا

 نگذاشت ادامه دهم. روبه مرد گفت:   
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 ؟ یسوخته باش ی مهره  هی  ی ـ دوست دار  

شروع    ست،یزور محراب ن  فیحر  دیدی که که به وضوح مرد  م  

 . ی باز بمیغرمن کرد به ننه 

با اصالن  ی خوایم  یـ چ   آورد  ینامسلمون... جَرِت    یبرا  ی رو 

 من...  

 ن ینه بازم آمار اباد به گوشم برسو  گم،ی م  یچ  نی ـ گوش کن بب  

 ...  ییبهش، چنان بال ی خونه رو داد 

 دیاز تهد  ینشان  گریکه د  یبار با لحن  نیمکث کرد. ا  دفعهکی  

 نداشت، ادامه داد:

  یباد به گوش اصالن   ی ... وقتارمی ـ نه اصالً چرا من بال سرت ب  

 لو رفته، خود به خود کارت تمومه! زشیاسوس عزه که جبرسون

را گرفته و   اشقهیلحظه  نیانگار تا هممرد را ول کرد و انگارنه  

و  دیخودش کش ی به موها  یدستخونسرد  یلی. خکردی م دیتهد

 مرد کرد و گفت:  ی حواله ی خندینش

 ! یآماده بش یاسباب کش ی و برا ی ه بربهتر ـ   

 شد.   زانشیاش کامل نشده بود که مرد آوهنوز جمله  
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  ی چراغ نونمو نبر... اشتباه گرفت ـ آقا نکن سر جدت... تورو شاه   

 ح آقام... ... به روستمیکاره ن  نیاصالً من ا

م  طورن یمه   قسمش  هم  محراب دادی پشت  لبخند    .  با  اما 

 ام کرد و خطاب به مرد گفت: حوله یچشمک  روزش،یپ

 .  ی کردی رو م جانیفکر ا دیدستت رو بشه با  کهنیـ قبل از ا  

ب   باز    آمدی بروم. خودش هم داشت م  رونیاشاره کرد  که مرد 

ت و دارد که بدبخ  ضیکه خرج مر  کردیشد. التماس م  زانشیآو

 ! کندی م  دیبگو ی است... که هر کار چاره یب

 گوشم گفت:  ر یمحراب آرام ز  

 ! کنهی م   دایپ  یجورآدم راه حل درست رو چه   یگرفت  ادیـ حال    

 !وانهید  

م   دلم  شوک  خواستی هم  خاطر  بود   یبه  کرده  وارد  بهم  که 

 شیایمغز پو  ی خواست قربان صدقه   یفحشش دهم. هم دلم م 

 . دیرسی نقشه به ذهن شلوغ و درهم من م نی ر  ابروم. عمراً اگ

 کنم.  دیبا کاریچ اروی نیبا ا نم یرف تا من بب ـ تو برو سراغ عا  

 هول گفتم:   
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 ! هاگه ید شی ـ نزن  

  سه یسر ک  تونهی عارف خانت چقدر م  نیا  ن ی. برو ببزنمی ـ نم  

 رو شل کنه! 

 ؟ یـ واسه چ  

 شوخ تکان داد و گفت:  یسرش را به تاسف  

 که!  یز فوقِ برنامه لزمـ هنو  

 د:کر   حیو آموزگارانه شروع به توض  

  گه یکنه که د  نش ی تام  یاصالن  یجابه   دیبا  یکی  که،نیا  ی ـ برا  

که    دهیشازده شما هم کم تو حسابش نخواب  نینره سراغ اون... ا

 ازش کم بشه! ی زی بدبخت چ نیدوقرونش برسه به ا

تاسف خوردم. واقعاً    امی ز فندقبه حال مغ   تعارفی خودم ب  بارنیا  

 فتم؟یها دربآدم نیبا ا خواستمیپوک م ی کله  نیبا ا

 ـ باشه...    

 برگشتم و گفتم:  عیعارف اما سر ی سمت خانه دمیچرخ 

 . یـ مرس  
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 داد و گفت:  شیبه سر و ابرو  یتکان  

 نداشت.   یـ قابل  

 یروز  میو زنگ زدم. با پا  ستادمیعارف ا  ی خانه  فونیآ   ی روبهرو

. خواستم  شدی م  یار داشت طولنضرب گرفته بودم. انتظ  ن یزم

من پشت در هستم، انگار    سمیبنو  شیو برا   اورمیرا درب  امی گوش

با صدا بروم دست بوسش، که در  تا من    ی مثالً منتظر نشسته 

 باز شد.   یتق

چرخ   ورود  از  نگاه  مدیقبل  منطقه   یو  انداختم.   ی به  خطر 

 باز بود. و در چهارطاق    هیهمسا  ی اخل خانهمحراب باز رفته بود د

ب   رفتم.  اما    نی داخل  بودم  مردد  گذاشتنش،  باز  و  در  بستن 

رو  نیآخر را  در  ح  یلحظه  کف  گذاشتم.  از    اطیهم  بود  پر 

خشک بود.   ی ادیها زاز درختان و خاک باغچه  ختهیر  ی هابرگ 

 ها هم بلند شده بود.  صاحبخانه از درخت یحوصلگی ب ی بو

رسم که باد زد و در کوچه ده بود تا به در ساختمان بدم ماندو ق  

 را بست.  
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موقع در خانه باز شد. سرم به طرفش برگشت. نگاهم که    همان  

انگار صدا افتاد  ز   شیبه صورتش  »راستدر گوشم    ی مزمه کرد: 

 ...«نیبهار

د  هی  یکی»   و  خل  ا  وونه«یدونه،  با  بود،  من  بارز   نیمصداق 

 توهمات...

 شیهاچشم  دانمی نم  ملتهب.  یاش کمباز بود و چهره  شیموها  

از تب. اما واضح بود که حالش خوب   ایخمار شده بود    یخوابیاز ب

 . ست ین

برا    یدنید  شیهاغذا آوردم رنگ تعجب چشم  شی آن روز که 

 نشده بود.  ریو حضورم غافلگ دنیبود، اما امروز انگار از د

کوتاه   حرکت  شد  جوابم  و  کردم  دست  سالم  و  که    ی سرش 

 ند.  را عقب را شیموها

ا    با  بودم  جر  نیمانده  چطور  ناخوش،    ی مزباندبازیج  انیحال 

 م و گفتم: زد  یمصلحت ی کنم. لبخند فی تعر شیمحراب را برا 

 جون...  میمر یعنی... من، ؟یـ خوب  

 پلک بست و سرش را تکان داد. انگار از قبل خبر داشت...    
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 فرستاده بودم در ذهنم مرور   شیبراکه    یامیبه پ  شیهاجواب  

من   امیاختم و فکر کردم لبد بعد از پشد. نامحسوس شانه بال اند

 بود.   دهیپرس میاز مر

روبه   و  رفتم  بود.  ستادم یا  شیروجلو  به ظرف سوپ  نگاهش   .

 ناخودآگاه اخم کردم و گفتم: 

 !ی ـ نگو که بازم ناهار نخورد  

  توانستند، ی م  شیهاکه لب بود    یحرکت  نیترجانی لبخندش ب   

ده اخممنشان  چ  ظ یغل  ند.  مسلماً   ی زیشد.  چون  نگفت. 

 نیر کردم ا به صورتش فک  رهیلحظه خ  کی.  دیبگو  توانستینم

 کرد؟یم هیخودش را تخل ت یآدم چطور وقت عصبان

نشان   یکم  دیدر کنار رفت. شا  ی از جلو    به  را  مردد دستش 

ابا مسلماً  ، از نظر بدرست نبود  دیتعارف سمت داخل گرفت. شا

ا به عارف بود، اما کفشم را درآوردم و داخل رفتم. »چرغلط اضافه  

قط منطقم، بلکه حواسم هم  بود که نه ف  یاعتماد داشتم؟« سوال

 نداشتند.   شیبرا یجواب

انتهاعارف جلو   تا  م   ی تر  بود. من در  رفته  از   ی انه یراهرو  راه، 

 در وارد آشپزخانه شدم.   نیاول
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خانه ساکن    نی در ا  یو مرتب بود انگار هنوز کس  زیتم  ی جور  

بخش از خانه، اما اصالً    نیا  ی وجود  قتینشده است. برخالف حق

بودادینم  یزندگ   ی بو بو  دیشا  ایخاک    ی .  و  نو   ی رنگ  چوب 

 ... آمدی م

 گفتم:  دادند،ی را نشان م  اطیکه ح  ییهابه پنجره رهیخ رلبیز  

 آخه؟  پسرت نیخانوم چشه ا حانهیـ ر  

داخل    ی چهارنفره   زیم  یسوپ را رونفسم را پوف کردم و ظرف    

 کردنش نبود. به گرم  ی ازیآشپزخانه گذاشتم. هنوز گرم بود و ن

وار در مغزم  بود که بادکنک  ی بودم؛ فکر  دهیکاش غذا هم خر  

 .  شدی باد م

کقرص   داخل  از  هم  را  رو  سهیها  و  گذاشتم.    زیم  ی درآوردم 

بودم   در  به  برگشتپشت  سمتش  به  ورودش  با  گوشو    اش ی م. 

 کردن ندارد. پیتا ی که حوصله دستش بود اما مشخص بود

س   جاقاشق  نکی سمت  در  موجود  قاشق  تنها  و  را   یرفتم 

سرش را از قسمت   شیهانشسته و با دست   زیبرداشتم. پشت م 

 مهار کرده بود.   یشانیپ
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 . کنهیـ سرت درد م  

تکان داد.   نیکوتاه به طرف   را انداخت و سرش را  شیهادست   

 و گفتم: را به دستش دادم قاشق 

 گرماش خوبه.   نیـ بخور بب   

: »مگه چندروزه  میبگو  خواستمی و نشستم. م  نمی اشاره کرد بنش  

که   ی کرد  کاریشده؟ چ  یاصال چ  ؟ ی شد  ی جور  نیکه ا  دمتیند

کردن   پیبه تا  بور مج  خواستمیاما نم  ؟«یتو تابستون سرماخورد

 شود.  

داد و بعد در دهان گذاشت.    یسوپ تاب  اتیمحتو  انیقاشق را م  

سمت ظرف خم بود. انگار که راست نگه داشتنش    باًیسرش تقر

چ باشد.  بعد  ی زی سخت  قاشق  اما  خورد،    ی نگفت،  که  هم  را 

 مناسب است.   شیمامطمئن شدم گر 

حالت بده خودم    دونستمی نه! اگه م  ایست  خوشمزه  دونمی ـ نم  

 .کردمی برات درست م

وقفه    ثان  ی ابا  حس  یاه یچند  آورد.  بال  را  در   یسرش  که 

حت  شیهاچشم آن  یبود  هم،  بود  توهم  و اگر  داشت  درد  قدر 

 .  د یکش ریت میبود که ناخودآگاه گلو نیغمگ
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  خواستم یبود و نم  یبه چه معن  دانمیکه به سرش داد نم  یتکان  

نگاهش گم  از    حال  نیکنم که ا  ی کار  استموخیهم بدانم. فقط م 

  ش یهاکنج لب   ندیکوچک که بنش  ی لبخند  ی شود. شده به اندازه

تنها عارف و  انگار در ذهنم  برود...  شده    یمعنهم  ییو زود هم 

 . ردکی م امکالفه طورنیا دنش یبودند که د

 سرش را باز خم کرد و مشغول خوردن شد.   

لمات را  باز کردم و کاما دهانم را  و مسخره بود    ربطی ب  دیشا  

 هم قطار کردم.پشت 

بست بود. چند تا  بن  ی کوچه  ه یمون تو  ـ بچه که بودم... خونه   

همسا بچه   میداشت  هیهم  همکه  و  هاشون  بودن  سالم  و  سن 

تو  تابستون عصر  و  صبح  مها  باز  رونیب   میختیری کوچه   ی و 

دعوامون   یوقتا  ت  شدیکردن شروع م  ی از باز  یعنی...  میکردی م

 خونه تا فردا...  میبر  مین بشه و قهرک

او هم از  دیداد. شا میهاسرش را بال آرود و نگاهش را به چشم  

 تعجب کرده بود.  مقدمهی گفتن بخاطره نیا
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  شه یپررو بود. همبچه   یلیمون که خبود تو کوچه  ی پسر  هیـ    

موقع دعوا   تو کوچه اون بود. اما با من تا اون  ی سر دعواها  هیهم  

 خاطرخواهم شده...  کردمی فکر م ی عالم بچگنکرده بود. تو 

چشمش ظاهر شدند، ناخودآگاه به خنده    ی که گوشه  هان یچ  

 ادامه دادم:   شتریب  جانیشد. باه  ده یعارف هم کش  ی هاافتادم و لب 

بود   هیـ     کوچه  تو  هم  با  بچه  م،یروز  هنوز  و  بود  گرم  ها هوا 

که از    اه یسمشت سنگ گرد    هی با    میداشت ...  رونیبودن ب   ومدهین

 ...میکردی م ی دوقل باز قلهیمون کش رفته بودم، تو گلدون

قاشق قاشق سوپ را هم در دهانش   کرد،یطور که گوش مهمان  

 . ادامه دادم: گذاشتی م

بال و شروع    د یپر   دفعههیبودم که    ی ـ نوبت من بود. وسط باز  

 پُک...  پُک... کَل کرد داد زدن که کَل

 آن روز بود. ادیم به اخنده  بارنیا  

 کچل محله واقعاً عاشقمه. کردمی فکر م یلیـ خداوک  

 یارا لحظه  میها دست   تر شد. کفو پررنگا  ی ام با خندهخنده   

 صورتم گذاشتم گفتم:   ی رو
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 آوره، نه؟ـ خجالت  

 نه تکان داد.   یسرش را با همان لبخند آرام به معن  

داشت بهم    ی وسط باز  عهدفهیر قلبم شکست که  صه انگاـ خال  

بهم برخورده بود چون قشنگ داشت   یلیپوک... خکله   گفتی م

 می. آخه اصالً بازدمیکشی داشتم خجالت م  یو من کل  زدیداد م

و از   رمیتو هوا بگ تونستمی سنگ رو هم نم هی یخوب نبود... حت 

 برسم به دوقل...  قلهی

 . دیتب دارش رس ی هاچشمخنده تا   بارنیا  

گرمن  ـ   با چشم  مامانش  ونیم  که  بعدش  خونه...  اومد    رفتم 

پوک، به  کله   گفتهی اون بدبخت به من نم  دمیفهم  یخواهمعذرت

بودم    دهیپُک... من نشنکَل   گفتهیم  وار،یمارمولک پشت سرم رو د 

 ه ی  کردمیاصطالح فکر نم  نیا   هیمیقد  کمهیتا اون موقع... آخه  

... خالصه دفتر عشق من و کنهودم ازش استفاده  قد خم بچه ه

 جا بسته شد. همون ی رازیاصطالح ش هیکچل به خاطر 

با خ  ی از خنده   دیشا   که  بود  رو  الیاو  از پشت  تنم   ی راحت 

 . دمیخندی ول شده و رو به سقف م یصندل یپشت
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 شیپ  ی قه یدور خاطرات به چند دق  ی هازنگ اما از سال  ی صدا  

 د.  جاسوس برمگردان ی هیو همسا و محراب 

عارف هم هنوز ردونشان خنده داشت. زودتر از او از جا    ی چهره   

 و گفتم:  دمیپر

 ـ محرابه.  

را گرفت.    شیخنده از صورتش پاک شد و سوال و تعجب جا  

 اضافه کردم: عیسر

با اون اومدم... با   ت درو باز بهت بگم... با اجازه  ی زیچ  هی  دیـ 

 کنم. 

ز   اخ  ی هاکه خط  ی نگاه  ریو  تنازک   کرد،ی م  نشی زئم داشت 

 محراب باز کردم.   ی و در را رو  دمیدو اطیسمت ح

 بهش؟  یـ گفت   

 ... صبر کن... گمی ـ نه الن م  

 زد و گفت:  ی شخندیـ ن  

 ! دیوقلوه بودمراسم دل ری... درگدیـ اوه ببخش  

 و گفتم:  دمیکوب  شی بازو ی ناخودآگاه مشتم را تو  
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 ! یمزخرف یلیـ خ  

خودش    دمیتا سراغ عارف بروم که د  دمیچرخ  .دی سرخوش خند  

ا در  دم  و  حالت  ستادهی آمده  با  منگاه  ی جد  یاست.  . کردی مان 

همان  تیجد باغ.  در  روز  آن  به  بردم  بابک   یوقت  نگاهش  که 

 .  کردیم تربهیحظه غر نگاه او را هر لراه انداخته و  نیبهار نیبهار

که داشت،    یاتمحراب جلو رفت و سالم کرد. با آن همه اطالع  

کند. داشت    صحبت  تواندی که عارف نم  دانستیرا هم م   نیلبد ا

. کردی . جلو رفتم. عارف فقط نگاهش م کردی م  یخودش را معرف

  ده یبلش کشرا که در برابر محراب مقا  ی نبود اما انگار گارد  یدنید

و اخم آلود نگاهش را به    یسوال  ی. محراب کمدمیدی شده بود، م

 اره رو به عارف گفت:من داد و دوب

سکوت    ی جور  نیتا ا  کنمی حال م  شتریب  رونیبرو ب  یبگ   یـ علن  

 ! ی و با نگاه فحش بد یکن

 !!!دانست؟؟ی نم یعنیشوکه محراب را نگاه کردم.   

و    نیتری چشمم رد شد. جد  ی از گوشه   یخینگاه عارف مثل م  

  اش ییصدای در ب  دهیچ یمدتش بود. پ   نیه انگا  نیتربهیغر  دیشا

 گرد کرد و داخل رفت. عقب  ند،یناخوشا تیبا همان جد
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 گفت:  ی دهانش را باز کرد و با لحن تند محراب

 ... ی همون بابا ی که لنگه  نمیـ ا  

 .  مدیگرفتم و سمت در کوچه کش یساعدش را دو دست هوای ب  

 چته؟ گهیـ تو د  

 و گفتم:  ستادمیا شیروبهدر، رو کینزد  

که    یدونینم  قات،یهمه عالقه به تحق   نیبا اتو واقعاً    یعنیـ    

 حرف بزنه!!!؟؟  تونهی عارف نم

پر  شیابروها   چشم  دیبال  لحن   شی هاو  با  شد.  که    یدرشت 

 محض بود گفت:  ی ناباور

 ؟یـ چ  

جا   سمت  محراب  را   د، یچرخرف  عا  یخال  ی سر  او  اما  من 

ا  رهیخ  دم،یدی م پنجره  ستادهیبهمان  پشت  و   ی بود  آشپزخانه 

امن و آرامش را به هم    ییکه تنها  کردیم  ی ادآوریگاهش انگار  ن

 .امختهیر

 محراب هنوز در بهت بود.   

 ؟ یـ مطمئن  
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ب   را  حسم  باصدا  توجهی ناخودآگاه  محراب  حضور  بلند    ی به 

 گفتم: 

 . یبگیتو فاز غر رهی م... حال دوباره مکردشتباه خدا ا ی ـ وا  

 کردم و گفتم:   یبهت بود. نچر  د   ی آلود و جدچنان اخماو اما هم   

 .آمیالن م لحظه هی سایـ وا  

از کنارش رد شدم و داخل رفتم. قلبم در دستگاه شور ضرب    

 .نواختیخودش م ی گرفته و برا

ثان   دندان فشردم و داخل    ریلبم را ز  ه یدم در آشپزخانه چند 

 رفتم. هنوز رو به پنجره بود. 

 . د یـ ببخش  

درآورد و مشغول نوشتن   بشیرا از ج ی شبه طرفم برگشت. گو   

که نوشته بود    ی زیکه شدم داشت چ  کیشد. مردد جلو رفتم. نزد

 . دمیاش را د. فقط دو کلمهکردیرا پاک م

 ...«یراحت یلی»خ  

راحت بودم؟«   ی لی»خ  که،نیا  شدی اش مفکر کردم کامل شده   

  ؟ی با... ک ای یبا چ
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نگاهم    و  زدم  پس  ذهنم  از  را  چشم  محراب  تا  بال    شیهارا 

 کوتاه و بلند انداخته بود.   ی هاصورتش خط ی . اخم رودمیکش

  ی نوشت و باز پاک کرد و گوش  مه یرا تا ن یکلمات گریچند بار د  

نفس با  ب   یرا  بدونفرو کر  بشیفرستاد در ج  رونیکه  که آن  د. 

تر از قبل باز  حرفش را گفته باشد. نگاهش را که به من داد آرام

 گفتم: 

 . د یـ ببخش  

  ق یکه از طر  ییها. با حرف شدمی نگاهش آشنا م   ی کم با الفباکم   

 . کردمی که در ذهنم تصور م ییو صدا دمیشنی م شیهاچشم

 ـ قبالً در مورد محراب بهت گفته بودم.   

 شد دوتا...  شیابروها نیخط بتک   

 . ه یـ آدمِ... خوب  

 شد.   ترزیت ی افکش لحظه ی هیزاو  

 ... یتونیکه نم دونستیـ نم  
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پا آمد و محراب وارد    ی صدا  م،یرا کامل بگو  که جملهقبل از آن   

دوباره   را فرو دادم.و آب دهانم    دمیآشپزخانه شد. سمت در چرخ

کرده و نگاهش انگار    بشیرا درج  شیهاعارف را نگاه کردم. دست 

 . زدی اش سنگ موارد شده به خانه  بهیبه غر

و مطمئنش    رمیدستش را بگ   دی کردم با  ی محس    چرا  دانمی نم  

  قتش یحق  ی که خودم هم برا  ی زیکنم که او قابل اعتماد است. چ

 بودم.  دیدست به دامن ام 

 به ینشسته بود که از ورود غر  ی اعارف انگار پسربچه  ه نگاهتته  

 اش وحشت زده بود.  به قلعه

 کردمی م  را در ذهنم تصور  شیاو نوشته بود، اما من باز هم صدا  

 .«  ستمین یگفته بود: » من آدم شجاع میکه آن روز در اتاق مر

دا  یآدم   داشت  دوست  خال   ی رهیکه  تو  یاطرافش  و   ی باشد 

 بپوسد اما... آزاد باشد.  اشیی تنها

را بدون مشورت با خودش به هم زده بودم،    اشی آزاد  کهنیاز ا  

به من    وجدان داشتم. هرچند که محراب خودش را لاقلعذاب

 ثابت کرده بود. 
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فکردر شش    کل    میهاوبش  و  کرده  به صحبت  شروع  محراب 

را تعر  ی هیهمسا   انیجر را راحت کرده   فیجاسوس   کرد. کارم 

درست    دیشن یم   من از زبان او  ی به جا  کهنیا  دانستمیبود اما نم

 نه.  ایبود 

اش که تمام  و گفتن از نقشه  هی همسا  ی در مورد آقا  حاتشیتوض  

نم  ی لبخند  شد، فضا  آن  به  اصال  که  بود   آمد،ی زد  محراب  اما 

 ...  گرید

 بهتره...   می اما کشش ند می ـ بد آشنا شد  

 داد: امهدار ادمنظور یبعد هم با نگاه   

وابکن   رو  سنگاتون  زود  هم  شما  بب  رون،یب   دیایب  دیـ    م ینی تا 

 .  اروی نیبا ا میکن  کاریچ

ب   سر  رونیبا  محراب،  نگاهش  ستادمیا  شیروروبه  عیرفتن   .

اش  قلعه  ی هانفوذ از حصار  ی برا  دیباز با  دانستمی سخت بود و م

 تالش کنم. 

نباش... امروز بابکم اومد    یصبان... اما لطفاً ع گفتم ی بهت م  دیـ با  

نم م  دونمی دفتر.  بخوام  اگه  گفت  بهم  بود.  اومده   آردم یچرا 

 اره...  به کارم ند ی کار  یت... گفت با اون باشم کسخونه
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 ی ها. چشمدی کش  اشی شانیدستش را به پ  ی آشکار  یبا کالفگ   

 نبود...  ضیمحض بود. کاش مر یدارش کالفگ تب

 درآورد و مشغول نوشتن شد.  بشیرا از ج اشی گوش  

 تو عمل انجام شده قرارم نده!«  ی جور نیا وقتچیه گهی»د  

 عذرخواهانه گفتم:  رلبیز  

برا   ن  کدوممونچیه  کهنیا  ی ـ  دردسر  بودم    م، یفت یتو  مجبور 

 .رمیازش کمک بگ

آن   از  بود.  نگاه  برا  ییهافقط  و  ترجمه  ی که  کالس  به  شان 

   داشتم. ازی ن شتریب ی تجربه

ن  کهنیا  ی برا   قرار  شوم  مرکز   زیگر  ی روین   ستیمطمئن  از 

 گفتم:    ندازد،یب رونیاطرافش ب  ی رهیمرا از دا شیهاچشم

واقعاً خوبه...   ا  ـ محراب  با پدرتم مشکل داره...    نکهیبعد مثل 

 شماها رو...   شناسهی که م  نهی... واسه همنه یزم  ی سر  هیانگار سر  

 گفتم:     عیفرستاد. سر رونیرا بسش  نف بارنیا یبا همان کالفگ   
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بودن   ی و خودت برا  هیک  یرو که کامل بدون  نایا  گمی ـ بهت م  

بهش کامل    سمح  وقتچی... اما من هی ریبگ  می نبودنش تصم  ای

 بد نبود... برعکس بابک.  

  یداشتم که محراب را در نظرش در دسته  یچه اصرار  دانمی نم  

کردن  ساعت از اعتماد چند  فقط  یها قرار دهم. آن هم وقت خوب

ا  د ی. شاگذشت یخودم م به  من    م یدر ت  ی کس  کهنیچون واقعاً 

احت نم  اجی باشد  و  از  وارد  تازه  یمیتهم  نیا  خواستمی داشتم  را 

 دهم. دست ب

موها   گوش  شیباز  راند.  عقب  دستش  با  و    ش ای را  درآورد  را 

 نوشت: 

 اعتماد کنم.« یبه کس یراحت نیبه ا تونمی »من نم  

 تکان دادم.  سرم را محکم   

... گفتم  گمی ازش بدونم بهت م  یکن. منم هرچ  قیـ باشه تحق  

 ... لهیمون فامکه با صاحبخونه 

  دیفهمی اگر م  می. مرزدی در نگاهش موج م   دیو ترد  ی اعتمادی ب  

ام، آورده  قشیرف   ی سوپ و دارو فقط تنش و اضطراب برا  ی به جا

 . کندی ام را مکله شکی ب
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 ماند.   نی به زم  رهیو خ  بیطور دست در جهمان  قهیدقدو    دیشا  

 زدم و گفتم:  ایدل به در  

رو  نفر دو نفر    هی  ی عارف. فکر کن به جا  ریـ انقدر سخت نگ     

 ... ره یجا بگ ادینذارم محرابم ز دم ی ... قول م ی راه داد ترهی تو دا

زود محو شد    ی لیخ  کهن یچشمش افتاد با ا  ی که گوشه  ی نیچ  

 ی بود که هنوز قصد  نیرا راحت کرد. حداقلش ا  المیخ  ی تا حداما  

 انداختن خودم نداشت.  رونیبه ب 

 لکس یر  یلیبه محراب زل زد که خ  دیو شا  دیسمت پنجره چرخ  

 . خوردی م شیهاو از انگور ستادهیکنار درخت ا

 تکان دادم.   نیناخودآگاه سرم را به طرف  

نکردم.     نگاه  نوشتن شد.  مباز مشغول  پاک   نوشتی باز هم  و 

نمکردی م بالخره جمله  دیچقدر طول کش   دانمی .  کامل  تا  اش 

از کنارم رد شد   گذاشتی دستم م   ی را رو  یشد. همزمان که گوش

 رفت. رونی از آشپزخانه ب و

 نوشته بود:   
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به خاطر کل   با کچل  بسته » خوب شد که دفتر عشقت  پُک 

 شد!«  

 

 حانهیر

 

تر به کار برده، فقط  که دک  یمهربان از تمام جمالت و اصطالحات  

 داشت؛ »تومور«.  ادیکلمه را به  کیو فقط 

پ   میو حج  نیقدر سنگ کلمه آن  نیا   را  تمام مغزش  که  ر بود 

 ی به هم را برا  دن یذهنش توان گذر از آن و رس  ی کرده و الفبا

 که به شرح حواسش معطوف شود، نداشتند.    یحرف چیه  انیب

بابک    ی هارفتن رژه   ای  فتادهیکه از زبان رزا ن  ییوا  ایآه    کی  یحت  

را پر کرده   ی که جا  مارستان یب  ی در راهرو و محوطه کلماتش 

 بود.

 یصندل  ی و سردرگم رو  جیمهربان گ  هنوز هم بعد از دو روز،  

آرامَش   ی هافسن   یدر پ  کنار تخت همدم نشسته و تمام حواسش
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نفس که  انگار  گرو  دنیکشبود.  در  که   ی مادر  بود،  او  نگاه 

 چشم ببندد...   ی الحظه دیترسی م

تومور    هیمتوجه نشدن و حال با    نیچرا تا قبل از ا   کهنیـ ... ا  

فقط خدا   دیهاست که شااون سوالز  ا  م، یرو هستروبه   شرفتهیپ

 بتونه بهش جواب بده... 

و بعد فقط    دی شد و به سکوت رس  کیق نزدکم به اتاصدا کم   

اتاق گذاشت. همان وک  لیوک  ی آقا به  که همدم    ی دی جد  لیپا 

  ی دو روز در ساعات  نیاصرار به آشنا کردنش با مهربان داشت. در ا

  مارستان یکنندگان، به باز وقت مالقات و دور از شم مالقات  ریغ

 ی که چطور اجازهشت  ندا  نیا  نبه دانست  یلیسر زده و مهربان تما

 .ردیگیورود م

نم   منزل  اگر  چشم  نیهم  ی ر  یـ  کمجا  و  ببند  رو    ی هات 

 استراحت کن! 

 ی و همدرد  یشینما  ی هااو را به اشک  ی و دستور  ی لحن جد  

 .دادی م حیترج دیجاو ی خانواده نیدروغ
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و    مخانره یمن    آمده  مالقات  وقت  تماس    یواشک یامروز  خبر 

را    اشیخال  ی جا  طیشرا  نیر اه بود. چقدر درا به او داد  اوشیس

 روزها آزاردهنده بود...   نیدر ا  دیو چقدر حضور جاو  کردی حس م

 .  می درباره انتقال سهم رزا و بابک صحبت کن  دیـ با  

متنفر    دادیگند پول م  ی که بو  ی زی. از هر چخواستینمدلش    

ر سر،  اما د  قیعم   یکه در ظاهر با تاسف  ییهاآن  ی بود. از همه

م  ی برا چرتکه  مادرش  اموال  کتاب  و  به    انداختندیحساب  و 

که   یمردک آدم آهن نیاز ا ی. حت کردندی اش فکر مانحصار ورثه

قوان تبصره، چ  نی انگار جز  و  بند  و  ماده  و  به   ی گرید  زی حقوق 

 مادرش...   ی بسته  ی هاکن و چشمسا  تن  ی ... حتآمدیچشمش نم

... فقط خواستم  شونی از ارم  دا  یطیشرا  نیهمچ  ی برا  یـ وکالت  

 ... با بابک و رزا تماس گرفتم. یباش انیدر جر

ا  شیبرا  یباز هم جواب  اگر همدم  بود،   طور نینداشت.  خواسته 

او با    گذاشتیو م   گرفتیپس همان بهتر که او دنبال کارها را م

 همدمش را بشمارد... ی هانفس راحت الیخ
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همدمش را   توانستیمکه ن  یمال و اموال  د،یفهمی نم  کسچیه

 دیارزیخوب کند و آن تومور کثافت را به درک بفرستد، مفت نم

 درش بودند.طور دربه نیها او آدم

از دست   ی هم کار  ران یخارج از ا   یکتر چه گفته بود؟ »حتد  

 ... مگر معجزه.« آدی برنم یکس

محاسبه    فیپول کث  نیخدا به واحد ا  ی هاکه نرخ معجزه  فیح  

 ... شدینم

 کی. اتاق تاردانستی نم  ؟یرفته بود. کِ  دشانیجد  ی آهن  لیوک  

 ی بسته   ی هابه چشم  ره یخ  یکیشده و مهربان در    همان تار

  یرا رو  شیها. دستدیجلو کش یصندل  ی همدم بود. تنش را رو 

دست دراز   ی ش را جلوتر رو تخت کنار تن همدم خواباند و سر

 مادر گذاشت.   ی شده 

 کنم... ی زندگ  ستم یمنو... بدون تو بلد ن  ی آوردـ مامان... بد بار   
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آست  شیهااشک   و  گرفتند    س یلباس همدم خ  یصورت  نی راه 

 شد. 

دق   چند  م  قه؟یچقدر؟  تاردانستی خدا  هوا  بود.    ترکی.  شده 

لت فقط آمد  ن در آن حابه اتاق آمده و مهربا  ی پرستار   ی چندبار

 ده بود.  شان را متوجه شو رفت

به گوشش خورد. اذان صبح بود. سرش را    ییاذان از جا  ی صدا  

بلند کرد. چشم  ی از رو  مادر    ی باز همدم مثل شوک   ی هادست 

 مغزش را از کار انداخت و بعد از جا پراندش. هیچند ثان ی برا

ه  ش دوباراشکو    گفتی م   انیدر م  کی»مامان« و »همدم« را    

 . دی شده بود. خم شد و صورتش را بوس ی جار

 شکرت...   ایبه دکتر بگم. خدا دیـ با  

خفه از گلو متوقفش کرد. مهربان جلو رفت و    ییهمدم با صدا  

 در قفل کرد. ما ی اش را در پنجهمحکم پنجه 

 ... بذار بگم دکتر... ی خوا ی م یـ جانم مامان... چ  
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چند بار دهانش را باز و بسته تر کرده و  همدم زبانش را با بزاق    

م روکرد.  در    یصندل  ی لبه  ی هربان  را  صورتش  و  نشست 

 فاصله از صورت همدم نگه داشت.  نیتر کینزد

 ار... گفتن عجله داشت انگ ی همدم آرام بود و برا ی صدا  

 ... یمراقب... خودت باش دیـ با  

 ... یـ هستم مامان... الن تو مهم  

 شم چرخاند.در اتاق چ  همدم

 جام؟ نیـ چند روزه ا  

 ست؟ین ادتی... ی شد داریسه روز... چندبار ب  شهیـ امروز م  

 ـ سهم رزا و بابـ...   

 مهربان کارش را راحت کرد.  

 کارا رو انجام داد.  ی داد   لتیکه به وک یـ با همون وکالت   

لحظه   نیهمدم گذشت. تنش انگار تا ا  ی هابالخره لبخند از لب  

جمله راحت شد و    نیا  دنیبود که با شن  دیشد  یانقباض  ریدرگ

ا  ی رو چشم  به  مهربان  گرفت.  آرام  شدگ  نیتخت  را    یراحت 

 . دیدی م
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 تو مهمه!  یالن فقط سالمت  زارویچنیـ ول کن مامان ا  

تر کرد.  لحن مهربان معترض بود. همدم اما لبخندش را پررنگ  

دش را  زاد. دست آکرده بو  دایحال صورتش هم آن آرامش را پ

اش  شت سر مهربان گذاشت تا سرش خم شود و بوسه بلند کرد و پ

 شیهااشک  ی دخترک بچسبد. مهربان نتوانست جلو  یشانیبه پ

 . دیچکی همدم م ی هگون ی ها از چشم مهربان روک. اشردیرا بگ

 ـ آروم جان مادر... آروم.   

ز   دست  و  داد  تکان  را  و    ی ها چشم  ریمهربان سرش  خودش 

 . دیم کشهمد ی گونه 

 ؟ ی دیرو د لتیـ وک  

همدم را دوست نداشت.    ی هاصحبت  ریمهربان جواب نداد. مس  

 گرفته بود.  کردنت یوص ی وهوا لحنش حال 

 ـ جوونه... اما کارش رو بلده.  

 ـ مامان!   

 ـ گوش کن مهربان...    

 همدم نم شدند.  ی هاچشم بارنیا  
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  کسچیز خودم و خدا به هبارها بهم ثابت کرد که ج  یـ زندگ  

سخته اما تو هم جز خودت و خدا    ییاعتماد نداشته باشم... تنها

 اعتماد نکن...   یبه کس

 ... اوشیـ س  

ب  نیا   ب   هوای اسم  را هم   دیپر  رونیاز دهان مهربان  و خودش 

ش با  و  زد  لبخند  همدم  کرد.  با    ی طنتیمتعجب  سخت  که 

 گفت:  شد،یوجور مجفت  شانی مارستان یب ی وهواحال

 خان... خوبه؟  اوشیـ و س  

خف   ب  یفی»همدم«  ب  ی ها لب  نیاز  مثالً   رونیمهربان  آمد. 

هم آه    دی. شادی کش  قیعم  یاعتراض کند. همدم نفس  خواستی م

 بود... 

 مهربان... ی عاشق شد ـ خوبه که  

 فت: مهربان دست همدم را فشرد و گ   

 مامان.  ادیـ بذار بگم دکتر ب  
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 طی... اگه شرالتیوک  ه... درباره ز حرفم تموم نشدـ صبر کن. هنو   

  ،ی دراز کن  یدست کمک سمت کس  ی شد که مجبور بود  ی جور

 فقط به اون اعتماد کن... باشه؟

 ... یتو باش یحرفا رو. تا وقت نیـ باشه مامان! ول کن ا  

 ! ستم یروز من ن  هیـ بالخره   

طور که مهربان با اخم و بغض دست مادر را ول کرد و همان  

 گفت:  رلبیز رفتی سمت در م

 ... ی ـ خدانکنه مامان. خداروشکر که بهوش اومد  

رفت و سراغ دکتر را گرفت. آن وقتِ سحر    ی پرستار  ستگاهیبه ا  

کردند. خود پرستار هم    جیرا پ  فتیدکتر همدم نبود اما دکتر ش 

 .دیدو  اق همدمسمت ات یمعطلی ب

دکتر. با آمدنش به    ندید  ی مهربان چشمش به راهرو بود برا  

. مهربان  زدی م  یخوابالود دکتر به سرخ  ی هاچشم  د،یطرفش دو

 ی برا  ی دیچشمان دکتر، به دنبال ام  ی خواب ناتمام مانده   انیم

 ...  گشتی حال همدم م ی بهبود
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از اتاق همدم    نکرده بود که پرستار با عجله   دایرا پ  دشیهنوز ام  

شد و دکتر    دهی در کوب  اش بهقدر محکم که تنهآن  دیپر  رونیب

از خواب ام تازه  ،  باشد   دهیمهربان پر  ی به ثمر ننشسته  دِیانگار 

 ...  دیسمت اتاق دو

صحنه    رو  ی امهربان  مقابلش  م  ی را  تند  تکاپودیدی دور   ی... 

  ش یپ  چند لحظه  ی رفتهخواب  ی به هوا  چیها، هدکتر و پرستار 

 . آمدینم

مادر قدم مانده به اتاق  خم شد و درست چند    هوای ب  شیهازانو  

  ی بیترک  نیترزشت  د یکه شن  یکلمات  نینشست. آخر  نیزم  ی رو

 کلمات رخ دهد...   نشیدر چ توانستی بود که م

 .«یقلب ستی»ا  

 همدمش رفته بود...   

 ن یبهار

پ  یکی   انجمن  در  نفر  که چرا    امیدو  بودند    دفعه کیفرستاده 

نماسم هم  من  شده.  عوض  صچو  میبگو  توانستمی ها  احبش  ن 

 ی . تنها کارمیقصه بگو  شیواضح برا  قدرنیآمده و جرئت ندارم ا

را    یعموم  ی هاام یپ  ی بود که صفحه   نیا  آمدیکه از دستم بر م 
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تا   عار  کیببندم  چشم  نوقت  بهشان  دنبال  فتد ی ف  که  من   .

 طورنیا  خواستمی نبودن، فقط م  شدندهیکردن خواننده و دجمع

 شوم. برسانم و خالص  را به گوش عارف دیچه باآن

حضور محراب از گاردش    ی لحظه  نیروز تا آخر  عارف که آن  

پ  امدهین   رونیب با  فقط  جاسوس،   ی هی همسا  انیجر  بردنش ی و 

 بود.   افقت کردهمحراب مو ی طبق نقشه 

بدبخت   ی گاه   در  م آدم  یآدم  جاماند یها  ب.    ی برا  چاره یسوس 

.  یود نوکر اصالنشده ب  خانه،  ی اجاره  ی نهیبا هز  ون یلیمکی  یماه

بود   گفته  هم  ببند    میدهی م  وپانصدکیمحراب  را    ا یدهانت 

ما بده. او هم که از خدا خواسته،   لتریگزارشاتت را بعد از گذر از ف

. خوردن همزمان از توبره  کردیقبول م   دده بود. هر که بوقبول کر

 !دادیو آخور مزه م

 نیط گفته بود که ابا پرداخت آن پول نداشت فق   یعارف مشکل  

حساب کرد... راست    شیرو  شودیمدت است و نم  کی  ی هم برا

را لو داده   سشیمقر آمده و رئ   یراحت  نیکه به ا  یآدم  گفتی م

کم م  ن ایجر  نیا   گرید  یبود  لو  هم  محراب    دادیرا  قول  به  و 

 هم سوخته بود...   ال ح  ن یچون درواقع هم  شد،یجزغاله م   ی مهره 
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 ستادهیا  اطیسنگ وسط ح  نیبودم. عارف ع با محراب برگشته    

 مان کرده بود. و نگاه 

و جمله  دادم ی م  حیترج   تمام   ی او  با  را  آشپزخانه  در  آخرش 

 بروم.شان  سر فرصت سراغ  جا بگذارم تاهمان  ضمیونقحواس ضد

برا   هرچند    نیهم  ی اصالً  بودم.  آورده  پناه  نوشتن  به  که  بود 

نکرد خواندن  به  شروع  هنوز  اعارف  هم  من  بود!  در    هانیه  را 

از عارف نسبت به    یواکنش  یتا وقت   یعنی.  فرستادمیانجمن نم

 ... فرستادمی نم دم،یدی ها نمه نوشت

عصر    رم یپالت بگ  ی سر  هیاران  برم پاساژ به  دیمن با   نیـ بهار  

فلش رو بهش    نیشرکت رز، اومد ا  غاتیدختره مسئول تبل  نیا

 بده. 

د   نم  گریپس  دآمدی عصر  را    ی جلو  توانستمی نم  گری.  خودم 

 نداشت.  یهم که اشکال  یپرس. احوالرم یبگ

 خوبن؟ تونییداـ زن  

خداروشکر...     آره  داشت.    جهیسرگ   کمیـ  تهوع  حالت  و 

  ی زیبه سرش ضربه خورده باشه... البته تو عکس چ  میدیترسی م
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... دکتر گفت احتماًل از  شدینشون نداده بود اما حالش خوب نم

 گذشت.  ریخست... که به شوک حادثهترس و 

 فرستادم و گفتم:  رونینفسم را آسوده ب  

استادتون فکر کنم، داره    یعنیز بابک گفت بگم اون...  ـ اون رو  

 رفت.  ادمیشد  یهولاما هول  یبود خدافظ سفر، اومده  رهی م

از آمدن اسم استادش در ک   تا قبل  دنبال  به   فشی دستش که 

صورتم   ی رو  هی و نگاهش چند ثانف شد  متوق  د،یچرخیم  ی زیچ

  ن ی ب  یبا اخم  بارنیخودش را جمع کرد. هرچند ا  عیماند. اما سر

کند    شیهاشد. حرکت دست   فی مشغول گشتن در ک   شیابروها

 د... شده بو

 خان گفتم: پرت کردن ذهنش از انچوچک ی برا  

 جا؟ نیاومده بود ا  یچ  یبه نظرت اون روز بابک برا  جونمیـ مر  

 فت: که واضح بود، گ  ی لب با حرص  ریتش متوقف شد و زز دس با  

 درد خورد! بار حضورش به هیکه  ی... هرچدونمیـ نم  
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  یمحکم آن را رو  یکم  یو حت  دیکش  فشیدست از گشتن در ک  

رو  زمیم به  بود.  نشده  منحرف  ذهنش  مسلماً  خودم    یکوباند. 

 رفت.  رونیاز دفتر ب  یکوتاه  یبعد با خداحافظ ی. کماوردمین

پ   نیهم   نشستم  گوش  ی امیکه  ددیرس  امی به   ی شماره  دنی. 

ابروها اول  بال   میمحراب  تعجب  از  بعد  را  و  فرستاد  اخم   هم 

 انداخت.  شانن یب

جمله که   نیاش را به زور داده و بعد هم با اهمان روز شماره  

و من نداشته باشم!«    یمن رو داشته باش  ی تو شماره  شهی»نم

گفته بود    ده،ی را د  امی لیمیب  ی را گرفته بود... البته وقتام  شماره

 نیاز ا   یکل  شکیکه ب  و او هم  ردیبگ  جانیاز ماه  تواندی که م

کر خواهد  ذوق  شمارهدحادثه  هنوز  عارف  و  من  و  را   ی ...  هم 

 ! مینداشت 

 نوشته بود:   

 !«ی »وقتشه جبران کن  

حالت   ریه در تغکه تا نوک زبان آمد  ییهاتمام فحش  دانستمی م  

 ام مشخص است. چهره
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کار    خواستیکرده بود و م  ی اد یآدم بود که سودش ز  نیهم  

 ند زدم.پوزخ کند؟ ریخ

اعتمادِ اشتباه  شیتشو   از   المیخ  گذاشتیکه خودش نم  یاز 

 .دادی م  چیآن راحت شود، دلم را پ

 کردم.  یرا کنار انداختم و نچ یگوش  

 افتادما!  ی ریـ چه گ  

 ؟یدست ک ـ از  

 ی رو  وانی. خواست خدا بود که دستم لدمیبابک پر  ی از صدا  

 ! خواستیچه م جانیرا سمتش پرتاب نکرد. او ا زیم

 ! ست ین میـ مر  

 زد. شخند ین  

 ـ مثل اون روز!  

  پش یکه در حال تا  یاش ندادم و خودم را با متن به طعنه   یمحل  

. چرا شدینم  ازب   میهااخم  زدمیبودم مشغول کردم. هرچه زور م

بود   دهیباز هم فهم  یعنی خواست؟ی چه م آمد؟ی انقدر به دفتر م 

 ام؟ ه عارف رفت ی که به خانه 
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 دانه شد. فکر دانه نیپوست تنم از ا  

مراجعه کنندگان بود،    ی که برا  واریکنار د  یاز دوتا صندل  یکی  

را به هم فشردم و   میهامن نشست. دندان  زیبرداشت و کنار م

بس باچشم  م   وانیل  دیتم.  بفهمد چه    کردمی را سمتش پرت  تا 

 نشود.  شیدایها پطرف نیا گریهستم و د ی سگ هار

 د؟ی کار دار یچ ـ  

م   نم  خوامیـ  باهام  که  تو  بشم...  آشنا   رون،یب  ی آیباهات 

 .جانیا امی مجبورم ب

 زدم و گفتم:  ی البخند مسخره  

 !د؟ی کن  ی جاسوس دیبتون  شتریـ که ب   

 و گفت:  لبخند زد او هم   

 !؟ی با عارف رابطه دار  ینکیـ پس اعتراف م   

 ! د؟یهستتون سرخالهکه جاسوس پ دی کنی ـ شما هم اعتراف م  

اش درهم رفت. بهش برخورده بود؟ به جهنم! من اما با  چهره   

مان سمت  را  سرم  لبخندم،  مشغول    توری حفظ  باز  و  چرخاندم 

.  نوشتم ی م  دیکه با  ی غذآن کا  ی شدم. البته نه از رو  کردنپیتا
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تا فقط مشغول    کردمیم  فیکلمات را کنار هم رد  ی طورنیهم

کم بابک  اگر  و  مان  یباشم  م   توری به    ع ی ضا  یکرد، حسابی دقت 

 .  شدمی م

داشت   طورنی کلمات، هم  لیقب  نیپررو، جاسوس، جهنم و از ا  

 ! شدی م فیپشت هم رد

ر را برداشته فت د  بورد،ی به ک  میهاوتوق برخورد انگشتتق  ی صدا 

 ... شدیتر مهم تند  کردنپیبود. کم کم دستم در تا

از استرس تفم به حلقم بپرد    مدیترسی ها بود که ماز آن لحظه  

ب ب  ی خودیو  سرفه  سعفتم یبه  قورت آب  کردمی م  ی .  را  دهانم 

 ندهم.  

م  می ن   بلند  اگر  و  مانده  دوازده  تا  بود   شدم ی ساعت  مشخص 

فکر کند از دستش   خواستمیو بوده و نمرفتنم به خاطر حضور ا

 . کنم یفرار م

 ش؟افهیو ق پ یت ایچشمت رو گرفته  شییـ دارا   

 مهم نبود. اما ول کن نبود.  می جوابش را ندادم. تصورات او برا  

 ـ جواب بده خب!   
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انتخاب آدما پول و ظاهره، فکر کرد  ارتونیـ شما مع    د یواسه 

 همه مثل خودتونن! 

 !کردمیبود که تو رو انتخاب نم نیـ اگه ا  

و    پیت  گفت یسرم بخورد. علناً داشت م   ی تو  یی! داراورشعی ب  

 هم ندارم! واقعاً بهم برخورده بود.  افه یق

 گفت:  عیسر  

اُک   م  یـ  جواب  فقط  آدم  کَلکَل  تو  که  دهی معذرت...  واقعاً   ...

 ! ستیمنظورش ن 

   منظورم بود!  قاًیمن اما هرچه گفته بودم دق  

در ظاهر  که    یبه من   شیبرود. نگاه از بال   خواستی فقط دلم م  

  ی را نداشتم، حت   ابانیخ  ی هادروداف  تیبودم و جذاب  یفقط منش

نداشت، حالم را بد کرده بود. در   میبرا  یتیکه اهم  ییاز جانب او

اول  قتیحق براآدم  اریمع  نیهم  بود! پس    هانیهم  انتخاب  ی ها 

 به او نداشت.  یربط
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  د یشده بود. شا  ی جد   هیبار بدون طعن و کنا  نیاول  ی را اما باو    

عذرخواهانه  یحت هم  حالت  باز  اما  داشت.  صداقت  هم  اش 

 برود.  خواستمی م

 د؟یو بر دیکارتون رو بگ شهی ـ م  

 صورتم مکث کرد و گفت:  ی رو یکم  

 م؟ یباهم آشنا بش شهی ـ م  

 ـ نه!   

 ـ خواهش...   

 لطفاً!  دی... بردیـ نکن   

خم    یگذاشت و کم  زیم  ی را رو  شیهابلند شد. اما نرفت. دست   

 شد. 

به عارف    یربط  چیفقط به خاطر خودته... ه  جامنیـ الن اگه ا  

 نداره. 

 ـ باشه ممنون... اما منم گفتم نه!   

 دستم را سمت در گرفتم.   
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 . د ییـ پس بفرما  

 ست!  گرفتن، مسخره میـ بدون شناخت تصم  

رفتن    ی رافرستادم. بلند شدم تا خودم را ب  رونیم بنفسم را آرا  

 .داشتی او هم دست از سرم برم  دیآماده کنم. شا

 که لزمه آشنا شدم باهاتون! ی قدرـ اون  

 و گفت:  ستادیشلوارش، راست ا   بیدست در ج  

 عاشق بشن!  توننیآدم بدا نم ه،یـ چ  

بود که   ی اهنیدر دانشگاه هم گز  یآمده بود. حت   میخواستگار برا  

بود رد کرده  و  داده  و  درخواست  پررو  با ورژن  به حال  تا  اما  م 

در درخواستش صداقت    دانستمی نم  یمثل او که حت  ییپروا ی ب

 تا چه  دانستمیم  یرو نشده بودم و خودم به خوبنه، روبه  ایدارد  

 ام.حد دستپاچه 

 ی کرده بود. برا  خیاز عرق نم شده و پس سرم    میهاکف دست   

 و گفتم:   ستادمیا  نهیسبه باشند، دست  ریگ  ییجا  میهادست  کهنیا

 د؟یفاصله عاشق شد نیـ تو ا  

 گذشته!  یکیمال ما که از  شنی نگاه عاشق م  هیـ ملت تو   
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  چی به او نداشتم و ه ی اعتماد چی نداشتم. چون ه شیبرا یجواب  

 . پس باز فقط گفتم: دمیدیشدن به او نم کی نزد ی برا یلیدل

 ؟ی بر شهی ـ م  

بودم،    دهیدر حرکاتش نداز امروز    که تا قبل  یتی باز با همان جد 

 سرش را تکان داد و گفت: 

ن    حتما!...  آره  اذ  ومدم یـ  م  تت ی که  واقعا  به    خوامی کنم... 

 . نی ... همیدرخواستم فکر کن

از آن   ب  میبگو  ی زیکه چقبل   ی صندل  ی رفت. رو  رونیاز دفتر 

  تور یمان  ی که رو  یربطیبه کلمات ب  ناز یآو  ییهانشستم و با شانه 

 شده بود چشم دوختم. فیردهم  پشت

آمدم.    رونیوجور کردم و از دفتر بدوازده نشده بود اما جمع  هنوز

به بابک   توانستمی بود که اصالً نم  نیا  دانستمیکه م   ی زیتنها چ

با   کنم.  او  امیپ  ی ادآوردیاعتماد  اسم  اس  محراب  تنگ  م را هم 

 مانیکردم، از اعتماد به او هم پش  و به خودم اقراربابک چسباندم  

 بودم.



 

[568] 
 

چشمم را زد اما نه   دیآمدم نور خورش  رونیاز ساختمان که ب  

به    نهی بهسمقابل از چشمم دور بماند. دست  ریکه تصو   ی قدرآن

 باز زل زده بود به من.  شیزده و با ن  هیدر شاگرد تک

هم در خالف   ی قدم  یرد شوم حت  توجهی تم ب رف گ  میاول تصم  

فتم تا رک  سمتش ر  میشدم و مستق   مانیجهت برداشتم اما پش

 گورش را گم کند.  میو راست بگو

درآورد و زودتر از من دهانش را   بشینسخه از ج  هیشب  ی کاغذ  

 باز کرد: 

 ماجان تمام شده!  ی ـ داروها  

پ  درصدکینتوانستم    یحت   آن  دهم  اشتباه    امیاحتمال  را 

ها بود. دستم  حرف  نیتر از ا ت محراب خرابام. ذابرداشت کرده

پ تا  شیرا  را عقب    بردم  اما دستش  بکشم  از دستش  را  نسخه 

 از در برداشت و با باز کردنش، اشاره کرد سوار شوم.   هی. تکدیکش

نه دل  های بازمسخره  نی ا  ی نه حوصله   باور    ی برا  یلی را داشتم 

ا مگر  ش  ی کی  نیا  کهن یحرفش،  عاشقم  بابک  مثل  بود.  هم  ده 

محراب را    ی را تکان داد ابروها  میهافکر لب   نیکه از ا  ی پوزخند

 بال فرستاد. 
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 بابکه!  دنیـ اثرات د  

با هم    شهیدست بودند که هماصالً هم  دیبودش! شا  دهیپس د  

 . شدی م دا یشان پسروکله

 ! ی ایباشعور به نظر ب  یهم نخواست دفعهنیـ ا  

داشت که به    ادیداده بود را به    لمیکه آن روز تحو  ی املهبد جل   

درحال و  افتاد  چرخ  کهیخنده  جابه   دنیبا  بو  شدنش،    ن ی جا 

 انداخت، گفت:   رمیگ یخودش و صندل

 ... تم یحاضرجواب نیـ خراب ا  

ام  چپ چپ نگاهش کردم. سرش را تکان داد و در جواب جمله  

 گفت:  

م دستاز رف باشم، سوارشو که زودتر  ـ نه! امروزم مجبورم مزخ  

 . یخالص ش

مجبور    نمیبه هم برخورد نک  کهنیا  ی تنش برا  دنیجلوکش  با  

حوصله و  بودم  خسته  چون  شوم.  سوار  هم   ی بازی کول  ی شدم 

 نداشتم.  
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پ  عیسر   شد.  سوار  هم  خودش  و  بست  را  خودم   ش یدر 

او    دیشا  میبگو  جانی را به ماه  انیکردم که اگر جر  ن یسنگسبک

که   یلاقل به عنوان کس  ایکم کند    بتواند شر محراب را از سرم

 با محراب است، در صورت لزوم کمکم کند.   میهادارید   انیدر جر 

 خواست؟ی م  یـ بابک چ  

 ؟ ی خوایم یـ خودت چ  

طرفم   یحرص   به  سرش  که  شد  متوجه  را  بود  کالمم  در  که 

رفت.    نیاز باش بود  که هنوز در چهره  ی . آرامش و لبخنددیچرخ

سو  به  که  دیفهمی م  دیبا آدمزور  و  کرده  زورگو    ی هاارم 

 ها هستند! آدم نیترشعوری ب

غ   با  را  نم  ظ ی سرم  پنجره چرخاندم.  مقصدش    دانستمی سمت 

در دفتر   ی چرا جلو  کهنیکدام گورستان است و حس حماقت از ا

 .  شدی م داریبودم تازه داشت در وجودم ب اوردهیدرن ی باز یکول
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باشد و ما را   یمشغول مسافرکش  یوالحنیبابا هم  کهنیتصور ا  

 یداشتم تا قصه   ازیام نکرد. به اعتماد خانواده  ترمی عصب  د،ی نی بب

چ به  بابا  اگر  و  برسانم  سر  به  را    داد ی م   ریگ  ی ز یعارف 

 و...  ختیری به هم م امینسبی آزاد 

روبه  نیماش    داشت.  نگه  خلد  یرورا  بود.   ستادهیا  ن یبرپارک 

 گفت:   کلمهکیتماس گرفت و  یبا کس نگاهش کردم. اما او

 . ا یـ ب  

   د؟یایب  یباز ترس برم داشت. ک  

 را پشت فرمان انداخت و رو به من گفت:  اشی گوش  

قط چند  ترم اما لطفاً فالن از اون بابکم مزخرف  دونمی م  نی ـ بب  

گفت،    ی زی... اگرم چن یحالت بش  نیتو هم  نهیکه تو ماش  ی اقه یدق

 جواب نده... 

 ان گفتم: راسه  

   ؟یـ ک  

 . کنمی ... لطفاً! جبران منشیبیم آدی ـ م  
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 ی هان یداد. چند عابر و ماش  ابانیبعد نگاهش را به آن دست خ  

نبود که بتوانم شخص مورد نظرش را   یخاص  ریدر حرکت تصو

 کنم.  یبایرد

 منو...  ی واقعاً شما حق ندار یچ یعنی کارانیـ ا  

 اند و گفت: باز سرش را به طرفم گرد  

 کنم... اصالً...  ت یتو رو اذ خوامیـ باور کن نم  

 دستم انداخت.  ی را برداشت و رو اشی گوش  

 ...  شهی صفر ش  شیوشـ رمزش شصت   

بار ز    با دو  و  باز کرد  را  و رو کردن    ری خم شد و در داشبورد 

  ی کاتر زرد درآورد و آن را هم کنار گوش  کینامرتبش،    اتیمحتو

 : انداخت و گفت

ا   ب  ییبال  خوامی م  ی سالح سرد که فکر نکن   نمیـ  ...  ارم یسرت 

 اخم هوام رو داشته باش. نی با هم قهیدق چندن یفقط ا

 لب گفت:   ریاما فرصت نشد چون ز  کردمی از ترس سکته م  دیبا  

 ـ اومد.  
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کس   تنها  م  یو  مشک  یزن  آمد،یکه  سرتاپا  با   یجوان،  پوش 

رو  تپل بود که از روبه  یو کم  دیوسفاما سرخ   ش یآرای ب  یصورت

آلودش از محراب به من و اخم  ره یو حال نگاه خ  شدیم  کینزد

 بود.   دهیرس

 . ریـ اون کاتر رو بذار ز  

کردم   یگذاشتم و سع  اشی کاتر و گوش  ی را رو  فمیخود کبهخود  

اش که . جملهرم یبگ  دهیرا نشن  میهاقلبم در گوش  دنیکوب  ی صدا

»نم بود:  اذ  مخوای گفته  رو  و   تی تو  شد  مرور  ذهنم  در  کنم.« 

 گفتم: 

 ؟یکن تیاذ یخوا ی م نویـ ا  

 نگفت.  ی زیچ  

دخت    گذشتن  محراب با  دادم.  قورت  را  دهانم  آب  کنارم  از  ر 

کردم   که  نگاهش  بود.  را سمتم چرخانده  لبخند  سرش  داشت 

شد که    ی اگرد کردم، لبخندش خنده   شیرا برا  میها. چشمزدی م

باز شد. محراب لبخندش را کنترلش کرد. در عقب    هابا فشار لب 

 رو به من حفظ کرد و من نگاهم را گرفتم.  
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تکان خورد و محراب    نیدر توسط دختر، ماش  دنیاز شدت کوب  

 خشک گفت:  یبا لحن

 ـ چته؟!  

به باز کردن در و   لم یو م  دمیشنیدختر را م  ی اهنفس   ی صدا  

 افتاد.. محراب راه شدی م شتریفرار ب

 ! رفتم یخودم م یگفتی ـ م  

عصب   دختر  ند  یلحن  و  لبه  دهیبود  از  که  بود    ی ل واضح 

  ی به جا  ن ی. سرعت ماشختهیر  رونیکلمات را ب  نیا  شیهادندان

 شد و محراب با همان لحن گفت:  ادیکم شدن ز

 ! یش  ادهیپ یتون ی وزم مهن ـ  

 رو گاز!  یپات رو گذاشت نیـ واسه هم  

 داد. محراب باز فقط گاز  

حالت ممکن سرم را راست نگه داشته و دستم    ن یتردر منقبض   

 کیشده بودم    کهنیمشت کرده بودم. از ا  فم یک  ی را دور دسته

دختر داشت   نیگرفتن حال ا ی و محراب احتمالً برا ی بازاسباب
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ودم را در سرم خ  ی بودم و صدا  یعصب  کرد،یمن استفاده م   از

 . دادی م حشام فد که به دهان بسته مان  دمیشنی م

چشمم    ی که درست تو  ی دیو خورش  نیماش   ندیسکوت ناخوشا  

 کرد.دتر  حالم را ب   م،یافتاد  رشیگ  فعهدکیکه    یک یو تراف  دیتابی م

نم   را  محراب  رو  نمی بب  توانستمیصورت  دستش  فرمان    ی اما 

که حال دهانم    دانستمی . مزدیم   ی دیبه سف   یمشت شده و کم

مسخره حسابش را   شینما  نیام شدن اد از تماما بع  شودیباز نم

 د یای تا حساب دستش ب  گفتمیبه بابا هم م   ی. شده حتدمیرسی م

که   دمیرا در سرم شن  دمخو ی و صدا ها نکند.طغل نیاز ا گریو د

 به بابا!«  یگی گفت: »حتماً  هم که م 

گوش   پر  میپا   ی رو  اشیلرزش  شد.    یصندل  ی رو   دنمیباعث 

را سمتش    یطور که گوش درآوردم. همان  فم یک  ریرا از ز  یگوش

. محراب هم با دمیصفحه د  ی اسم »ماجان« را هم رو   گرفتمی م

اش  شده که به مشت محکم  اشی شگیبه صفحه با لحن هم  ی نگاه

 گفت:  آمد،یفرمان نم ی رو

 . زمیـ خودت جواب بده عز  

 دختر بلند شد.  ی جواب را هضم نکرده بودم که صدا نیهنوز ا  



 

[576] 
 

 ! یکه خودت کنم یشک م  شتریبه روز به! روز ـ خوب  

با خونسرد   ب  ی محراب  م  شتریکه  نظر  باشد،    ی ظاهر  آمدی به 

 ت: گف

به هر چ   انگشت حلقه   هی  ،ی کرد شک    یـ هروقت  به  ت نگاه 

 بنداز! 

را به    یخود تماس را وصل کردم و گوشاز شوک جمله، خودبه  

صدا   راب راکه مح  جانی ماه  ی گوشم چسباندم. همزمان با صدا

در هم    ی ره یدستگ  ثمری پشت هم و ب  شدنده یکش   ی صدا  زد،ی م

 . دی چیدر گوشم پ

 آرام گفتم:   

 ... منم. جانی ـ سالم ماه  

 ـ باز کن درو!   

نکرد. باز که حرکتش    یبود. محراب توجه  یدختر عصبان  ی صدا  

محراب   کرد.  تکرار  صندل  دفعهکیرا  چرخ  یسمت  و   دیعقب 

 گفت: 

 ـ چته؟   



 

[577] 
 

 ـ تو چته؟  

 که گفت:  ده یچیپ جان ی ماه ی در صدا شانی صدا  

 پس؟ نیومدی... چرا ننیبهار یـ خوب  

 دختر با حرص گفت:   

 رو!ـ باز کن د  

 گفتم:  یباز هم آرام در گوش  

 ... داروهاتون رو...میایـ م  

الک   محراب  که  رو  نسخه  اون  عذاب  یـ  من  وجدان گرفت... 

 .دیگرفتم ننه زود برگرد

ا   از لحنش خنده   مینبود  طیشرا  نیفکر کردم اگر در  ام حتماً 

باگرفتی م م  جانی هما  الیخ  دی.  راحت  د  کردمیرا هم    گر یتا 

  ی درد نشود. باشه و چشم  با شازده دچار وجدان  یستهمد  ی برا

 دادم و تماس را قطع کردم. لشیتحو

ده کر  ادیو باز هم محراب سرعتش را ز  میدرآمده بود  کیاز تراف  

 بود.

 ام خورد و گفت: دست دختر از پشت به شانه   
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شنو   حرف  تو  از  لبد  داره.  نگه  بگو  بهش  د  ی ـ  که    گهیداره 

 ! ی دیمرو هم جواب  ش یگوش

زد و رو به من    شخندیفقط سرم را سمت محراب چرخاندم که ن  

 گفت: 

 دست من سپرد...   نوی... باباش ازمیعز تونمیبارو نم هی نیـ ا  

 داد: ادامه ریو به او زد و رو به مسدش را رپوزخن  

 نه؟! گه،یخواهرش د  شهیـ دخترِ شوهرِ مادرِ آدم م  

 افت. شو کثشو محراب... خفه ـ خفه  

درهم شده    یحساب  میهاافتاد. اخم  هیحس کردم دختر به گر  

 محراب هم درهم رفته بود.  ی بود. چهره 

 . بود و.. جانی ماه  یتن ی پس او برادرزاده  

 . کنمی دار محراب... خواهش مـ نگه   

آم  شیصدا   و  آرام  گر  ختهیکامالً  محراب   هیبه  بالفاصله  بود. 

شد. محراب اما   اده یپ  عی. دختر سرستادیو ا  دیرا کنار کش  نی ماش

نخورد. درحال  شیاز جا باز    یتکان  به قصد  که دستش چندبار 

 فشار آورد...  رهیدستگ ی کرد در رو 
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حال    ن یو مزخرف نبودم، وگرنه هم  شعوریکه مثل او ب  فیح 

ها نکند. ساکت  غلط  نیاز ا  گرید  تا  شدمیمن هم سرش هوار م

انقباض  حالت  همان  در  و  ب  ،یماندم  پنجره  از  را    رون ینگاهم 

  ش یخانه را در پ  ریکه راه افتاد و مس  دی طول نکش  یلیانداختم. خ

 گرفت.  

م  ی دیسف  وششستیدو   حرکت  سگ  کردی کنارمان   که 

آورده    رونیعقبش ب  ی را از پنجره  شیهاسر و دست  ییوپشمال

 بود.  

م   مسخره   فکر  داشتم  اما  خوشبخت  کردم،یبود    ی احساس 

 ها را درآورد!آدم ی مجبور است ادا یآن هم وقت کند؟ی م

ها بودند  سگ  زاد،یآدم  ی به جا  نیزم  ی هابود. مثالً اگر قلدر  دیبع  

را م ما  به ساز  م یکن  ی زندگ  شانیاهتا در خانه   بردندی و  شان  و 

 !م؟ی کردی م  یتتا ذوق کنند، احساس خوشبخ می برقص

 مسلماً نه!   

  د،یدیو کنار محراب م  نی ماش  نیلبد هرکس هم من را در ا  

م  شیپ فکر  زندگ  گرید  ی ریکبیا   نیا  کرد،یخودش  چه    یاز 



 

[580] 
 

و صاحبش    نی ماش   نیبه ا  یربط  چیکه من ه   یدر حال  خواهد؟ی م

ا من چنداشتم.  احساس  آدم  ی زیما  در چشم  که  دنبود    دهیها 

. مثل آن کردی مها را پر بودم چشم ستادهیکه ا  ییشود. فقط جا

 از دلش خبر نداشت.  یسگ که کس

از آن،    ریخاندان پرطمطراق بود و غ  کیمثل عارف که وارث    

من هم تا قبل از باخبر شدن از    شکی موفق. ب   سینوبرنامه   کی

آدم  اشی زندگ  قتیحق او  از  قله  ستادهی ا  یتصورم  اوج    یدر 

هم نثارش   یفحش  ی گاهگه   دانستمی بود که لزم م  یخوشبخت

 ... دیای کنم تا جگرم حال ب

 کارت داشت؟ یبابک چ  یـ نگفت  

بعض   خلقت  در  خدا  که  جاسازآدم  ی آخ  آپشن  چقدر   ی ها 

 !کردی م

نگاهم را  بودند.    ده یبال پر  میهم دهانم باز شده بود هم ابروها  

 زد و گفت:  ی خند تک دیکه د

 زم؟ یت و اشک بره م رو شونسر بذار  یانتظار داشت هیـ چ  
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  شدن اده یاز پ  قهی کشاندم. فقط پنج دق  نی نگاهم را تا ساعت ماش  

از آن لحظات در    ی رد  چیه  گریدختر با آن حال گذشته بود و د

 ! شدینم  دایصورتش پ

 وم. سرش هوار ش توانستمی خب پس من هم م  

 !ی آخرت بود که از من سواستفاده کرد ی ـ دفعه  

که نفس را از دماغم    د یکش  یو هوم  را تکان داد  خونسرد سرش  

 فرستاد.  رونیب

اگه    یجنسش کنف نکن... حت خانم رو جلو هم  هی  وقتمچیـ ه  

 باشه!  نیموجود رو زم نیبدتر

را ر  ی الحظه   تا  زیچشمش  را  بعد سرش   تکان   زیآمدییکرد و 

 .کردمی اش حس مکه در حالت چهره یبا تعجب داد،

 فعالً بس بود!    

  ی درباره  امی سرم را سمت پنجره چرخاندم تا به کنفرانس ذهن  

 ها برسم که گفت: ها و آدمدر نگاه سگ  یاحساس خوشبخت

 !گهید آدیکه ازت خوشم م  نهیـ واسه هم  
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غ  طنتیش   با  را  سرم  چپ   ظیلحنش  چرخاند.  چپ سمتش 

 شد و گفت:  ی . اما زود جددینگاهش کردم. خند

 . آرمی ز دلش درمقتش ابه و یـ حقش بود! ول  

 .  لولدی درونت م یتننرم ای ی نگفتم که مگر مرض دار گرید  

 که گفت:  میخانه بود کینزد  

 حق مادرمه...  هان یـ بهت گفتم اون زم  

 داد: نفسش را فوت کرد و ادامه  

 ! رمیگی اونه و... پسشون محق  ـ منظورم صدف بود...  

تا هم  ی کنجکاو  خواستمی نم   اطالعات جالب  جانیکنم.   ی هم 

 ده بودم. کسب کر

*** 

م  کینزد   دلم  و  بود  شب  اما    خواستی دوازده  ببرد  خوابم 

 .  فتندی هم ب ی رو میهاچشم  گذاشتی از عارف نم ی خبری ب

که مله  گذشته بود. با وجود آن ج  دارمانید  نی سه روز از آخر   

برا آشپزخانه  م  می در  اما حس  بود  است.   کردمی نوشته  دلخور 
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چرا انتظار داشتم مثل آن دفعه که بابک به دفتر آمده   دانمینم

 بدهد...  یام یبود، پ

 ریرا ز یو گوش دمیبودم. به شکم چرخ ده یتخت دراز کش ی رو  

نگاه و  شدم  انجمن  وارد  گرفتم.  صفحه  یصورت   حانهیر   ی به 

  ی شدن کسقدرها نبود که اضافهآن  میهاخواننده   عدادانداختم. ت

ها اضافه اسم  ی ه یبه بق  دیجد  ی نام کاربر   کیاز چشمم دور بماند.  

 کنار هم بود.    یمعنی ب نیشده بود. اسمش چند حرف لت

 نه اما...  ایعارف است  دانستمیضربان قلبم شدت گرفت. نم  

پا  ی رو   وارد . مرخم شدم  م یتخت دوزانو نشستم و سمت  دد 

ب  نستاگرامیا و  بلند    یآمدم. گوش  رونیشدم  و  را کنار گذاشتم 

 دمیتخت پر  ی شدم. چندبار در طول اتاق قدم زدم و آخر سر رو 

 شدم و نوشتم:  رکتیوارد دا  عیسر یلیو خ

 »سالم«  

و شروع   دمیپر  نی زم  ی به صفحه ماندم و باز رو  ره یخ  ه یچند ثان   

 و قفل شد.    کی که صفحه تار  ی اظه رفتن کردم. درست تا لحبه راه 

 ی شتم و روشنش کردم. جواب نداده بود. به جارا بردا  یگوش  

 هم ارسال کردم.  گرید یکی یقبل امیکردن پپاک
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 ؟«ی »بهتر  

 رفتن شدم.  مشغول رژه  ی با گوش بارنیا  

 ؟ ی ستادیا یک یـ چرا تو تار   

 سمت در برگشتم.   یپرش  ی مامان بود. با حرکت ی صدا  

 ...  دمیمامان ترس ی ـ وا  

داخل آمد و چراغ را روشن کرد. نورش چشمم را زد. نگاهش تا   

 آمد و گفت:  ن یی مشت شده در دستم پا یگوش

 ؟یخوابیـ چته؟ چرا نم   

 تر نشود. طور نگه داشتم تا مشکوکرا همان  یگوش  

 داده بودم به دوستم منتظر بودم جواب بده.  امیـ پ  

 گفت:  ی ترآرام ی صداتر آمد و با جلو  

 ـ بابات رو محراب حساس شده... مراعات کن تا بدتر نشده!   

 کردم مگه؟ کاریـ چ  

ه   ه  یچیـ  تو  از  بابات  م  زی چ  یکل  یچیاما  . آرهیدر 

 !؟ ش یشناسینم
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تمام کرد.  مان را  بلند شد صحبت   امیکه از گوش  یدنگ  ی صدا  

تخت   ی کرد. رو  رفت و چراغ را هم خاموش رونیاق بمامان از ات

 را باز کردم. یزدم و قفل گوش رجهیش

 نوشته بود:   

 »سالم... خوبم.«  

شرکت   ی کنار لوگو  نگیپیهنوز مشغول نوشتن بود. نگاهم به تا  

ه  اشی مجاز که  م  رفتی م  ی بود  جمله  آمدی و  تا  منتظر    یو 

.  د یشد و دست از نوشتن کش  مان یپشاما انگار    را بخوانم.  ی بعد

تخت بلند شدم.    ی نشد. باز از رو  ی صبر کردم اما خبر  هیچند ثان

 . زدی دلم شور م

به    دیشا   داهنوز  در  محراب  بود.    یناراض  اش رهیخاطر حضور 

 نوشتم: 

  ؟«ی»به خاطر محراب ناراحت  

کردم   کثم  هی نبودم. چند ثان   ی که نوشته بودم راض  ی ااز جمله  

 ل کردم.  همان را ارسا دیبه ذهنم نرس  ی گرید زیاما چون چ
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 نوشت:   

 »نه«  

 اما انگار نوشته بود آره...   

زل زدم و    یاهیدر س  ییبه جا  هیتخت نشستم و چند ثان  ی لبه   

 بعد نوشتم: 

 ؟« ی کردی رو انتخاب م یی ... بازم تنهای »اگه مجبور نبود  

 بعد نوشت:  هیچند ثان   

 .«نمودی»نم  

کامل شد  حروف ضربه زدند. جمله که    ی مردد رو   میهاانگشت   

 را ارسال کردم.  امیدادم و پآب دهانم را قورت 

 ؟«یکن ی نم یپدرت زندگ شی»چرا پ  

شدم. او هنوز از مرگ مادرش به من   امیو بالفاصه متوجه سوت  

قلبم از جا پراندم. دستم را چندبار    ی نگفته بود. ضربان تند شده 

 . دیجوابش رس کهنی. تا ادمیه دهانم کوب ب

 ...« ترسمی»چون ازش م  
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ز  رهیخ    داشت  لبم  شدم.  مات  جوابش  فشرده   ریبه  دندان 

نوشته بود.    ارادهی پاک شد. پس او هم ب  امیپ  دفعهکی. که  شدی م

رو  د یبا  دانستمینم ب  ی به  دنبا  ای  اورمیخودم  جملهنه...   ی ال 

 که نوشت:  گشتمی م

 ...«نی»بهار  

 نوشتم:  نوشته بودند »جانم« اما پاکش کردم و میهاانگشت   

 »بله«  

 بعد نوشت:  قهیدق کیدرست   

من   ی رهیخودت بهتره که تو دا  ی من ترسناکه... برا  یی»تنها  

 ...«ینباش 

 تخت ول شدم.  ی سست شد و رو میپا  

  دانست؟یاش را مقصه  ی خودش تا کجا یعنی  

. مشخص بود  دادمیدرست جواب م  دیاذهنم را جمع کردم. ب  

ته نگاهش افسارش را دست گرفته   نیغمگ  ی که حال آن پسربچه

 و حتماً باز هم غذا نخورده بود. 

 که بخواد ترسناک باشه« یستیتنها ن گهیمن باشم، د ی»وقت  
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 نوشت:   

 بشه.« تیخاطر بودن کنار من اذبه  یکس خوامی»نم  

. بلند شدم و چند قدم در اتاق میبنوس   یچ  دانستمیواقعاً نم  

 یبا سرعت رو  میهابستم. انگشت   م راچشم  ی اراه رفتم. لحظه 

 . دندیحروف دو 

...  کنهی نم  هیها هم غذا نخوردنت رو توجحرف  نی»به هر حال ا  

 ؟« ی بگذر رشیاز خ یتونی م  ی چجور  ییخدا

ها به نگاهش برسد و  کلمه  ی ل بودم لحن شوخم از لبه  ارودیام  

 شده را  ابینا ی هانیآن چ

 ظاهر کند.  شی هاچشم ی گوشه 

 بعد نوشت:  یکم

 ...«ازی»خوردم امروز... افتضاح بود پر از پ  

نداشت هم   پ  نی آدم که شانس  تو  از یبود.   دای پ  شیغذا  ی هم 

 . شدی م

 نه؟« ،ینرفت  ی »سرباز  
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فرستاد. لبخند زدم و    میو شکلک خندان برااه با دنه همر   کی  

بپرسم    کهنیدادم. در فکر ا  هیتک  واریتر به دراحت  یکم  یالیبا خ

 نه مانده بودم که نوشت:  ایرا خوانده  حانهیاستان رد

 خان خوبه؟«»محراب  

اثرش    ش،یعوض کردن حال و هوا  ی من برا  ی جمله  دانمی نم  

مرا بال    ی او ابروها  ی نه اما جمله  ایصورت او گذاشته بود    ی را رو 

 را درشت کرد.  میهابرد و چشم

 نوشتم:   

... البته دوراز جون جوون ده یه ما نرس»خوبه لبد... خبرش که ب  

 .« هیخوب

 یرا قاط  ی و جد  یهم تهش گذاشتم. شوخ  شکلک خنده   کی  

 دهد.   چیسه پ  ریبودم نخواهد گ دواریکرده بودم و ام

 نوشتم:  عیاره سروبد نیهم ی برا  

سر بزنم    دمیوقته نرس  یلیاون رمان رو... من خ  ی خوند   ی»راست  

 بهش.«

 به خودم غر زدم:   بلریز امیهمزمان با ارسال پ  
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 ! ی گندش رو درآورد گه،یدروغ نگو د عیـ لاقل انقدر ضا  

 و خودم هم جواب دادم:  

 ـ خب حال تو هم!   

 نوشت:   

ازت    شسنده ی به نوراجع   خواستمی اقاً م»امروز شروع کردم... اتف  

 ش؟«یشناس ی بپرسم... م

 هول نوشتم:   

 »من از کجا بشناسم؟«  

بود. پاکش کردم و   عیضا  یلی شدم. خ  مانیپشقبل از ارسال    

 نوشتم: 

 »نه... چطور؟«  

 بعد نوشت:  ی قهیدق کیباز هم درست   

 ...« دونمی»نم  

و   چاندنیپ  ی برا  یراه  بحث دنبال  نیا  دنیکششیاز پ  مانیپش  

 بودم که نوشت:  یخداحافظ
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 نمت؟« یبب  ی منه... ک  شیهات هنوز پظرف  ی»راست  

 جمله را گرفتم و نوشتم:   نیهم ی له از خداخواسته دنبا  

   ت؟«رهیکه برم از دا ی شد مونی»پش  

رد شده بود. بلند    قهی. دو دقیل ی. خدیجواب دادنش طول کش  

 به خودم غر زدم: رلبیردم و باز زشدم و شروع به قدم زدن ک

دار   بگو... کرم  جَو    ی جورنیا   ی ـ خب مثل آدم روز و ساعت 

 ! ی دی م

 که نوشت:  دادمی م فحش مداشتم به خود  

گفتم    نی... واسه همذارنی نم  ه ی... آخرش بقی»منم بخوام باش   

 .«ی بر

 بود.   ی گورگوربه  یبد همان اصالنل  یلعنت  ی ه یبق نیا  

فکر کردم و   ه ی. چند ثاندمیکش  قینفس عم  ا بستم وچشمم ر  

 نوشتم: 

 رن؟« یبگ  م یبرات تصم ی دی»چرا اجازه م  

 مان یاز سوالم پش  بارن یشد اما ا  ی نش طولنباز هم جواب داد  

 نبودم.  
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 بالخره نوشت:   

 رو دوست داشتم، ازم گرفتن.«  ی»چون هرک  

تارافتاد.    دن یرکشیبه ت  م یحج  یاز شدت بغض   میگلو    چشمم 

  طور نیپاک شد. چه کرده بودند با او که ا  امشیشد و باز هم پ

 د؟یترسی زدن هم ماز حرف یحت

 :نوشت  شیجابه   

 .«ریاعتماد نکرده باشم... شب بخ  ی»کاش اشتباه   

 .. اش را خواندم.چند بار جمله  

 منظورش به من بود؟  

 شد...   زانیکنار تنم آو ی دستم با گوش  

 حانهیر

 یو دو کارگر  خانمره یخاک گرفته بود. من   ی بو  همدمی خانه ب  

کمک روزکه  بودند،  به   ی دستش  را  خانه  بار  مهربان  سه  خاطر 

  ی صدف  ی هاواری. دشدیخاک از خانه جدا نم  ی اما بو   روفتندی م

نم کرده    ی، مهربان دستمالخانه انگار دود گرفته بود. شب هفتم

بود که بابک   دهییرا سا  وارید  قدرافتاده بود. آن   واریو به جان د
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و نجاتش داده بود. از همان شب بابک آن دو کارگر    دهیسررس

م گفته بود فقط چشم از مهربان  ان خ  رهیرا آورده و به من   گرید

 برندارد.

  ست ین   لدب  همدمی مهربان کم آورده بود. راست گفته بود که ب  

و راستش را هم گم کرده بود.    کند. دخترک دست چپ   ی زندگ

روشب  م  ی ها  همدم  گاهدیخوابی تخت  دنبالش    ی.  خانه  در 

از خاکسپارگشتی م بعد  رزا   ی .  از  را  مزار همدم، سراغش  سر 

 گریمهربان د  ی جو نا  دهیخشک  رشیته بود. رزا از همان روز شگرف

 . گرفت  یو پستانک آرام م شهیبه مدد ش 

با فوت خان  ی وضع بد   مراسم هفت    یعمو درست فردابود و 

د حال  بود.  شده  هم  بدتر  وارث    دانستندیم  همه  گریهمدم، 

. مهربان با تمام  ستیخاندان مالک جز مهربان ن  ی وچرا چونی ب

 ده یو به خودش لرز  دهید  رجیا را در چشمان    نه یاما ک   یالبدح

بودند که چه   اوردهین  خود  ی عمو به روخان   لیبود. همدستان وک

 سرشان رفته بود.   ی کاله گشاد

نم  لحظهکی   دیجاو   به حال خود  را  د  گذاشتیمهربان    گر یو 

 محال بود دست از سر دخترک بردارند. 
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 یم خودش را با همان پامده  ی مراسم خاکسپار  ی برا  اوشیس  

مامور    ی بود که اگر کس  ادیز  تیقدر جمعناسالم رسانده بود. آن

بود اما   دهی. مهربان را دشدینبود، متوجه حضورش نم   بشیتعق

به    یادداشتیخودش را نشان دهد.    طیآن شرانخواسته بود در  

 برساند.    بانرسانده بود تا به دست مهر خانمره یمن

با آرامبخش خوابش    ایبود.   در حال خودش نمهربان اما اصالً  

 .  رفتی که خودش از حال م  کردی م هیقدر گرآن ای کردندی م

غوغا  ی خانه    س  ییهمدم  عنوان    توانستی م  اوشیبود.  به 

چشم  ی ابهیغر از  امان  اما  شود  همه  دیجاو  ی هاداخل  جا که 

شدن به مهربان در    کیبا نزد  خواستینم  اوشی... س دشییپای م

 درست کند.   ی دردسر شیاوضاع برا نیا

طر   از  اما  تهران  بود  خبر    خانمره یمن   قیبرگشته  حالش  از 

چه   دانستیپوست گردو و نم   انی. دستش مانده بود مگرفتی م

 کند... 

  ده یهم فهم  دی جاو   یقدر واضح بود که حتمهربان آن  یبدحال  

  ر ی خ سبب یبد حال نیهم دیو شا ستیاو ن دنیی به پا ی ازیبود ن

 خارج شود.   نشیبذره ریروز از ز ستیشده بود تا بعد از ب
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ا   بر  مراسم  نیقرار  که  بود  خان  شده  و  همدم  را  چهلم  عمو 

روزهمز در  و  تار  نیب  ی مان  برنامه   خیدو  کنند.  را برگزار  ها 

ب   ییدا خان بزرگ  را  خاندان   نیا  ی وچرا چونی که حال خودش 

 . کردندیاجرا م  انیوگچشمبله  ه یو بق ختیریم دانستی م

رس که عقل   کردیبرخورد م  ی ر یثل طفل صغربان مبا مه  رجیا  

گرفت. بابک و رزا را هم که اصالً به   میتصم  شی برا  دینشده و با

. بابک  کردی شان مخور اضافه نگاه و به چشم نان   آوردیحساب نم

و مستانه و بدتر از آن    نیمع  ی ناتمام خانواده  ی ها خسته از تز

ا  قتش و  شتریب  رج،ی ا  ی هاردبرخو دور  درا  و  جمع  خانهز   یر 

تالش  گذراندی م  شیرفقا با  درگ  ی و   ی سازآماده  ری چندبرابر 

م تازه  حال  بود.  رفتنش  چه   دیفهمی مقدمات  همدم  حضور 

 بود...  اشیدر زندگ  یموهبت 

ا هم داده هنوز خبر نشده بود که همدم سهم رزا و بابک ر  رجیا  

 مانده است.  کالهی ب  یسرش حساب گریو د

هنوز او   یکه جز رزا و بابک کس  ی آهن  لیوک  ی ا درست مثل آق  

 بود.  دهیرا ند

*** 
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ب   از  بعد  از نداشتن همدم م  وچندستی حال    گذشت، ی روز که 

از گ مهربان داشت کم   ی . دلتنگآمدیم   رونیب  یو منگ  یجیکم 

 چطور  دانستی شده بود که نم  یدرمانی مادر درد ب  ی برا  قشیعم

 فرار کند.   ناز آ

هوا   تازه    اوشیس  ی دلش  بود.  کرده  را   اوشیس  ادداشتیرا 

روز  همان  دیقبالً خوانده. شا  کردیکه حس م  ی زیخوانده بود. چ

روزها    نیبود. اما تمام ا  دهیبه دستش رس  خانمره یکه توسط من 

 نبود...  شیگنگ برا ی اجز خاطره

 نوشته بود:   

ازدلمیعز  گمی م  تی»تسل   م   ی ...  باشم.    تونستمی کاش  کنارت 

 کار کنم؟«تو چه ی من برابگو 

ب  یلباسش مخف  بیرا در ج  ادداشتی   آرام و  از    جانیکرد و 

 افتاد ی خانه م  ی پلهآمد. هر بار که نگاهش به راه   رونیاتاق همدم ب

برا  ریتصو بابک  نم    شدی م  یتداع   شیسقوط مادر در دستان  و 

 . کردی را تازه م شیهاچشم

پا  رامآ   ا  ثلم  خانمره یرفت. من  نییآرام  به   ن یتمام  روزها زود 

اش  صدقه قدر قربانآن  رفتی سراغش آمد. هربار سراغ دخترک م
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م  رفتی م برا  یخال  ی که جا  دشیبوسیو  را  کند.    شیمادر  پر 

هوا هم درونش   یانگار خالء بود که حت  یخال  ی جا   نیکه ا  فیح

 راه نداشت.  

سم  رهیمن    را  دستش  کشاندخانم  آشپزخانه  برا  ت  غذا   شیتا 

 نشاندش و گفت:  زی. پشت ماده کند آم

 تماس گرفته بود.   خانومی ـ ماه  

 یی ها را نداشت. دلش تنهازدن و مالقات با آدمحرف ی حوصله  

م سکوت  مخواستی و  دلش  هم  خواستی .  را  به    جان یهمدم 

خودش را به آغوش    خواستیخاک سپرده بودند تا هر وقت م 

 ش بچسباند. سنگ 

که هنوز هم به نظرش دود    دیچرخ   یروایدر و د  ی نگاهش رو  

محل   شیخانه، هم برا  نیگرفته بود. بغض کرد. چقدر بد بود که ا

  یکفه   ینی عذابش. سنگ  ی هیهمدم، ما  یخال  ی آرامش بود هم جا

 .شدی انگار که نفسش تنگ م دیچربی عذابش م 
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کم  دیشا   م  یاگر  باراحت  شدی دور  خداح  تر   یافظمادرش 

انگار باور نبودن  همدم را رها نکرده بود.    . مهربان هنوز روحکردی م

 . شدی رضا نم یمادر را پا در هوا نگه داشته و دلش به خداحافظ 

 ظرف غذا را مقابلش نگذاشته بود که بلند شد.      خانمره یهنوز من   

 ـ کجا دورت برگردم؟   

 زمان بگذرد.    گذاشت ی و م  دیبخوای از مپله رفت. بهاول سمت را  

را سمت آن کج کرد.   شریوسط راه  نگاهش به تلفن افتاد. مس  

را کنار گوشش نگه دارد. دستش   یدستش جان نداشت که گوش

 پا ول شد.   ی رو یبا گوش 

 یاریاما ذهنش    ردیرا بگ  دنیکارگاه فرز  ی شماره  خواستی م  

د.  را مرتب کنکرد ذهنش    یه گرفت. سعبار اشتبا  کی.  کردینم

بودند    ختهیتن همدمش ر  ی که رو  ییهاخاک  ری بالخره اعداد از ز 

 جوابش را نداد. یآمد اما... کس رونیب

با    خانمره یماند. من   یصندل  ی طور رورا گذاشت و همان   ی گوش  

حضورش   توانستی که مهربان م   یآمد. تنها کس  رونیظرف غذا ب
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 اش ی عزادار   صداقت  که به  یبود. تنها کسن  ز  نیرا تحمل کند هم

و   یمصلحت  ی هاروزها اشک  نینداشت... ا  یشک  چیهمدم ه  ی برا

 بود...  دهی د ادیز ن،یدروغ

رو  ی پا  نیی پا  خانمره یمن    را   نیزم  ی مهربان  قاشق  و  نشست 

سمت دهانش گرفت. مهربان دلش را نشکست و دهانش را باز 

را   نیکارگاه فرز  ی م شماره را برداشت. باز ه  یکرد. دوباره گوش 

 ماند.   جوابیگرفت اما دوباره ب 

د  رهیمن    بود  گفته  خواب  یوقت  روز یخانم  مسکن  زور    ده، یبه 

 بود.    دهیتماس گرفته و حالش را پرس اوشیس

را    شیهااشک  ی تلفن انداخت و نتوانست جلو  ی را رو  یگوش  

من ردیبگ پابه   خانمره ی.  گر  شیپاهم  به  که   کرد. خوب  هیشروع 

 خانم اصرار کرد: رهیمن  ندتخیرا ر  شانیاهاشک

دلت    کمی  یحرف بزن  خانمیزنگ بزنم با ماه  ـ دور سرت بگردم  

 سبک شه... آره مادر؟ 

خانم منتظر    رهیبه قاب عکس همدم مانده بود. من  رهیمهربان خ   

 را به دستش داد.  یمهربان نماند. تماس گرفت و گوش دییتا
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به سوال    دانستی مکه ن  دادیم   ی جواب  یاه. گدی شنی مهربان نم  

تماس   خواستی نه. دلش م   ایمربوط است    یماه  ی هاو صحبت 

  ندی بنش  شیهالباس  انیرا قطع کند و برود در کمد اتاق همدم م

 اش را نفس بکشد.رنگ شدهعطر کم 

 : گفت یم  داشتی ماه   

م   مهربان؟  آره  م  ؟ی خوایـ  م  تونستمیاگه   اومدمیخودم 

... اما باغ انگور شوهرم  ی دور  نیاچه کنم که مجبورم به    شت،یپ

  یخوا ی م  یبگ  هی هم داره. کاف ینقل  ی الیو هیتو دوکوهک هست 

  ، یعوض کن خواهر  ییوهواآب  هیش کنن برات... برو  تا آماده  ی بر

  یجور نیبکنم بذار ا  زجونیانگروح  ی برا  ی من که نتونستم کار

 دلم خوش بشه...  کمی

  ی بود. حال که کم  خسته  کند.   دیکار باچه  نستادی مهربان نم  

شان پررنگ  ها در خانهکه حضور آدم  دانستی راه شده بود، مبهرو

جاوشودی م همه  از  بدتر  خانواده  دی.  حتو  . رجی ا  ییدا  یاش. 

 شان را نداشت. حوصله
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بهانه   نیا   به  نگه داشته    یحال ناخوشش خانه را خال   ی مدت 

به    ی سرسالمت  ی ه برابودند و او هم در جمع حاضر نشده بود. هم

هم بودند که سروکارشان   هایلی. اما خرفتندی عمو مخان ی خانه

باشد که    ییهاآدم  زبانیم  توانستی فقط با همدم بود. مهربان نم

ب  آمدندی م  توانستی . نمکردندی دوره م   شیراو نبود مادرش را 

 خانه هم خسته بود.   نیخاک ا ی کند. از بو ی نقش باز

فکر   رتش یب  کهآنی ب   پ  شیهابا  برود  را    یماه   شنهادیکلنجار 

 .  رفتیپذ

 لب گفت:  ریرفت و زپلهسمت راه مقدمهی بلند شد و ب   

 جمع کنم.  لهی وس کمی دیـ با  

ود و مهربان  شب راه افتاده بود. آقا برزو نبهمان  کرده وو جمع  

آمده، به باغ دوکوهک رفته   یکه از طرف شوهر ماه   ی ابا راننده 

  ال یبا خ  خواستی باخبر شود. م   شیاز جا  یکس  خواستی نمبود.  

نحس   ی هیباخبر شود و سا  یکس   دیترسی مادرش تنها باشد. م

 .  فتدیسرش ب ی رو  دیجاو
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  رضا نبود   ی خبری ب  نیمهربان و ا  ییخانم دلش به تنها  رهیمن   

هست    ی را راحت کرده بود که در باغ کس  الشیخ  جانی اما ماه 

 تا مراقبش باشد.  

داده   خانمره ینوشته و به من   اوشیس  ی برا  یادداشتیمهربان فقط    

  خانمره یرا به او برساند. از من  غامشیبود تا هروقت تماس گرفت پ

از قرص بودن   الشیکجاست و خ دینگو کسچیه هخواسته بود ب

او   بود. مدهان  برزو هم چ  یکه حت  دانستیراحت  آقا    ی زیبه 

 .  دیگوینم

                          

با دخترجوانش   ی رمردیشدنش گذشته بود. پ  ریاز جاگ  دو روز  

خانه زندگ  ی داری سرا   ی در  باغ  آن  کردندی م  یته  مراقب  جا  و 

 را از مطمئن بودن  الش ی سفارش مهربان را کرده و خ  یبودند. ماه 

 .  پدرودختر راحت کرده بود نیا

او    بیغر  ینه اما حس  ای  دهیرس  اوشیبه س   غامشیپ  دانستی نم  

 کرده بود.   رهیباغ خظار به درختان را چشم انت

باغ    نیحتماً در ا   ییخودش فکر کرده بود تنها  شی شب اول پ  

 ینبودن همدم، دلتنگ   ریقدر ذهنش درگاما آن  ترسدی بزرگ م 
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دردسرها  درمانی ب ا   ی و  از  که    نشیبعد  بود  زدن شده  سر 

 اش را تمام کرده بود.  ناخواسته ی دار زنده صبح، شب  ی ده یسپ

سالن، هال و آشپزخانه    کیکوچک اما دنج بود.    الین وختماسا  

طبقه  و سرو  نییپا  ی در  اتاق  دو  دستشو  سیو  و  در    ییحمام 

  ن یداشت که مهربان ا  یوانیها رو به باغ، ااز اتاق  یکیبال.    ی طبقه 

غذا    شیو برا  آمدی ختر مجا گذرانده بود. ددو روز وقتش را آن

 ... زدی مهربان را به هم نم امشآر و. حضورش آرام بود آوردی م

 ـ مهربان   

م  دانستی م   ادیآی که  در  قاب  در  سرش  پشت  درست   وانی. 

د  ستادهیا با  مهربان  از    اوشیس  دنیبود.  را  همدم  دوباره  انگار 

آمد و در آغوشش   لوج  اوشیافتاد. س   هیدست داده باشد، به گر

  اش ه یرمثل گ  کدامچیکرده بود اما ه  هیگر  ادیمدت ز  نیگرفت. ا

 از درد و غمش کم نکرد.   اوشیدر آغوش س

  د، یچکیم  اوشیس  ی نه یکه از چشم او بر س   ی اانگار با هر قطره   

م د  شدیباورش  نم  گریکه  بر  د  گردد،یهمدم  را    گریکه  او 

 ... دیشن  را نخواهد شیصدا گریو د ندی بینم

 ... مامانم. اوشیـ س  
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با  یتنها کالم   نیا   زبان  رش اشکبود که در تمام مدت  به  ها 

سآورد بود.  عم  اوشیه  م   قیغم  را  شانه دیفهمی مهربان   ی ها... 

را به   یبود که دل هرکس  دهیخم  ی مدت جور  نی دخترک در هم

 .  آوردیدرد م

مهربان را دوباره از    ی هاطنت یلبخند و ش  دانستی نم  اوشیس  

آب رفته و چشمان گود    ی هاو گونه  دهیخم  ی شانه  نیا  ی کجا

 کند...  دایافتاده پ

  ی نشاند تا کم ش یقدر او را در آغوش گرفت و بوسه بر موهانآ  

 کم شد.  اش هیاز شدت گر

رو  اوشیس   یوقت   را  لرزانش  خوابا  ی تن  و    جانی ب   د،ینتخت 

عم  حالی ب خوابش  تا  ماند  کنارش  مهربان    قیبود.  اما  شود. 

فقط پلک بسته بود تا سوزش چشمانش آرام    بخوابد.  خواستینم

 .  ردیگ

تسک  های لیخ   مهربان  به  بودند  ه   نیخواسته  اما    چیبدهند 

 مرهم نشده بود.   اوشیمثل آغوش س یآغوش

 . شدی نوازش م اوشیدر دست س دستش
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 دمت تو جاده.ز کشونـ با  

 گرفته و زمخت شده بود. خش  شیصدا  

 . د یدستش را بوس اوشیس  

 . ی کرد ی ـ خوب کار  

 .جواب نداد یکس ن یـ کارگاه فرز  

س    دست  ز  ی رو  ی الحظه  اوشیفشار  مهربان  شد.    ادیدست 

 اوشیس  ی . چهرهفتد ی ب  شیهاپلک  نیب  ی ابود که فاصله  ی قدرآن

مهربان، اما   ی قراریو ب  هی؛ به خاطر گرهم گرفته بود  نیاز ا  شیپ

 تفاوتش را درک کند.   توانستیدخترک نم   ی ذهن ماتم زده  دیشا

 ـ نرفتم کارگاه...    

 من؟  شیپ ی آی به مادرت که م یـ گفت   

همان فشار را حس کرد. دلش به شور افتاد.   ی اباز هم لحظه   

 اوشیکه س  دیفهمی شد. حال انگار بهتر م   زیخمیباز کرد و ن  چشم

 کالفه است. 

 بود. ی لبخند زد اما مصنوع اوشیس  

 شده؟  یـ چ  
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 زور خواباندش.  یبا کم  

برا   گفتم  مادر  به  مدرسه  ی ـ  روستا...    میری م  ساخت 

 خبردار بشه...   یکس  خواستمینم

 کرده؟  ی کار دیجاو ه؟یک یـ کس  

سم رو کنم... تو راه هم اتوبو  اطیـ نه فقط فکر کردم بهتره احت  

 اومدم.  یرو با شخص ریاز مس کمیعوض کردم و 

عم   جاو  ی هیسا  قاً ی مهربان  رو   دینحس  حس   ی را  سرشان 

 بود.  ختهیرش را به هم ردداخو شهیهم اوشِیس ی زی. چکردی م

  کرد ی کند. فکر م   ریذهن مهربان را درگ  خواستی نم  اوشیس  

.  دقت کرده بود. لبخند زد  اط ی. محض احتکند یم   بشیتعق  یکس

  یاهیراحت بود از دورزدن سا  الش ینبود. حال خ  یمصنوع   بارنیا

 که به حضورش شک کرده بود. 

م    مادر  با  بگذره  ...  میکن   یرو رسم  زیچکه همه  میآی ـ چهلم 

 . شهیداره تموم م  مونت یمهلت محرم 

 ؟ ی آیـ واسه مراسم نم  
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به  اوضاع    دیشا  ام یمدت فکر کردم اگر من ب  نی... ازمی ـ چرا عز  

ب روح  زه یرهم  نبود.    تهیتو  جواب    ی حوصله  دونستمی مخوب 

 صبر کردم...  نیا  ی . برای و اون رو ندار نیدادن به اپس

از  یدلواپس  آرام  ی هاچشم  هنوز  که  بود  نرفته  ادامه  مهربان  تر 

 داد: 

  دیخانوم زن منه... بذار  نیا  گفتمیم  اومدمیـ وگرنه همون روز م 

 خودم آرومش کنم. 

از روزها   بعد  بالخره  به گر  یی مهربان  بود   هیکه فقط  گذشته 

 حل شد.   اوش یآغوش س انیم شیلبخند زد و با تمام دردها

                          

از     بود. . مهربان حال آرامگذشتی م  اوشیآمدن سسه روز  تر 

. انگار دخترک گذشتی به سکوت م  شتر ی. اما بکردی م   هیکمتر گر

به غذاخوردنش  بود.  شده  سافسرده  معده   اوشیاجبار  اش  بود. 

هوا هم کم   ی جمع شده بود که با خوردن دو سه لقمه، جا برا 

 . آوردی م

در باغ با هم    کردیو مجبورش م  گرفتیدستش را م  اوشیس  

 .  شدیقدم بزنند. اگر به مهربان بود سرش از بالش جدا نم
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. دادندیو به سکوت هم گوش م  نشستندی ها مدرخت  ریز  یگاه  

  گفت ی م  ییزهایاز چ  شی. برااوشیس   شتریب   زدند،ی حرف م   یگاه

 از غم نداشته باشد.  ی که رد

م  اوشیس   یگاه   هآن.  کردی بغلش  که  محکم    ی دست  چیقدر 

ا  شانیجدا  توانستینم بود.   نیکند.  ترس  از  پر  مهربان  روزها 

تا    دیشده بود. شا  ن یو روانش عج  روح دادن حال با  ترس از دست

  ن ی اش نبود اما در ا خودش هم متوجه  دیایب  اوشیکه سقبل از آن

فهم روز  س  دهیچند  اگر  همدم  از  بعد  که  نبود،    اوشیبود 

 . اوردیطاقت ب  توانستینم

 ؟ی برگرد  دیاـ نب  

مهربان. از رفتن    ی روزها  نیا  ی سوال شده بود سوال تکرار  نیا  

نم  دی ستریم  اوشیس م  خواستیو  دهد.  که   دانستی بروز 

  اشی دور از مادر و کار و زندگ  جا ن یا  یاو را مدت طولن  تواندینم

 . گرفتینگه دارد اما دلش قرار نم

 ـ نه هنوز.   

 خودمون. ی خونه  میت براس ر هیجا  نیاز ا شدی ـ کاش م  

 ! یـ آخ گفت   
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 را دوست داشت.   اوشیلحن از ته دل س  

سنشسته  درخت    ریز به  مهربان  و  بود.   هیتک  اوشیبودند  داده 

. خندان نگاهش  ند یرا بب  اوشیسرش را بال گرفت تا صورت س 

 . کردی م

تک   س   هیمهربان  تن  رو  اوشیاز  و  ز  ی اچهی قال  ی گرفت    ر یکه 

را بغل    شیهااو نشست. زانو  و رو به   دیچرخ  ه بودندانداخت  شانیپا

 کرد.

 مون کجاست؟ ـ خونه  

 . یتو بگ ـ هرجا  

 راز؟یش ی آیم ،ی ذار ی رو م ت یکارو زندگ یعنیـ   

 مون؟باشه خونه  رازیش ی خوا ی ـ م  

 ... دانستی نم  

 گفت:   بارنیا اوشیس  

 با من؟  ی آیتو م ؟یـ تو چ  
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کم   کرد.  یمهربان  آ  فکر  از  اشک نقبل  چشمش  سوزش    که 

 و گفت:  دیشود. با دهان باز نفس کش

 ...  گهیکمِ د هیـ آره اما   

 ـ چرا الن نه؟  

 هر وقت دلم تنگ شد برم سر خاک همدم.  خوامی ـ فعالً م  

 مهربان رساند.  ی موها  ی دستش را به باز اوشیس  

 ـ هر وقت دلت تنگ شد به خودش فکر کن.   

و دردناک شده   میحج  شیبه سرش داد. گلو  یانمهربان فقط تک  

 حال بماند.  نیدر ا ادینگذاشت ز اوشی بود. س

ت   من  برابرنامه  ی همه  باًیقرـ  رو  تو    ی هام  به شهر  مکان  نقل 

 .  یبه دور شدن فکر کن  خوادی خانوما... نمخانوم ختمیر

  باره نیآمده بود که در ا  ش یزده کرده بود. پمهربان را شگفت  

  اش ی قطع میبه تصم ی اه اشار وقتچیه اوشیما سکنند اصحبت  

 نکرده بود. 

 ـ مادرت؟    
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 نداره.  یـ مشکل  

 داشت. گفت:  یلبخند مهربان حال خوش  

 ندارم...   یمنم مشکل یـ هرجا تو بتون   

به امان خدا ول کرد... به مادرت   شهی رو نم  هیریاما خ  دونمی ـ م  

 قول دادم.

شرمنده    یمک  یحت  دیقرار گرفت و شا  ریاثتتحت  شتریمهربان ب  

ا ه  نیشد.  خ  یتوجه  چیروزها  شا  هیریبه  بود.    ی حت   دینکرده 

همدم مهم    ی چقدر برا  دانستیکه م   ی زیفراموشش کرده بود. چ

 است. 

  یللبه  اوشیزانو گذاشت. حرکت انگشتان س   یاش را روچانه   

که  ا  ر  ییهاحرف  یقدر بار مثبت داشت که بار منفآن  شیموها

 کند.  لیداشته بود، تعد چند روز در دلش نگه نیا

 به نام منه...   زیچ. حال که همهترسمی م رجیا ییـ از نگاه دا  

 ی مهربان را گرفت و سر جا  ی درهم شد. بازو  اوشیس  ی چهره   

و در گوشش    د یچیرا دور تنش پ  شیهابرگرداند. دست   اشی قبل

 زمزمه کرد: 
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 رس.نت یچیـ تا من هستم از ه  

نگفت که دلش فقط    گری. ددیکش  بست و نفس  مهربان چشم   

 نیبه ا  خواستی شده و نم  نیبدب   کردی . فکر مدهدی گواه بد م 

 دهد. شتریجولن ب ی حواس تلخ اجازه

 گرداند و گفت:  اوشیسرش را سمت س  

 شم؟ یپ یمونی م  یـ تا ک  

از فکر طور هر روز    نیبود. ا  شتری آرامشش ب  دانستی انگار اگر م   

 ت. دلهره داش اوشیس رفتن 

 .ی ر وقت تو بخواـ تا ه  

 کرد و از تنش فاصله گرفت.  یمهربان نچ  

 .اوشیس  گمیم ی ـ جد  

 گفت:  ی هم جد اوشیس   

 ؟یمونی م  ی... تو تا ک گمیم ی ـ منم جد   
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 اوشیس   چهلم را به  خیاز دست مهربان در رفته بود. تار  خیتار   

  د یبود. مهربان با  ا آن روز  دو هفته وقتگفت تا محاسبه کند. ت

برا  یکم برم آماده  یزودتر  او مگشتیشدن   اوشیو س   گفتی . 

. آخر سر چند روز مانده به مراسم را  کردیم  ادیروزها را کم و ز

 گفت:  اوشیانتخاب کرد. س

با حس   که  روز    زدهیس  شهی چند روز، تا اون موقع م  نیاب اـ 

 . ییجانیا

بشه چهارده   مونمی م  شتریروز ب هینحسه...  زدهی ـ ولش کن. س   

 روز. 

 گفت:  یبه شوخ اوشیس  

 ؟ی تو بغلم لم بد شتریروز ب هی ی خوایم اینحسه   زدهیـ س  

 مهربان ناخواسته زمزمه کرد:   

 . فتهیب دیچشمم به چشم اون جاو تررید  خوامی ـ م  
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را    شانی نشنود. اسمش کام هردو  شاوی نداشتند که س  ی افاصله   

م نمکردی تلخ  مهربان  جاو  خواستی .  .  فتدیب   شاننی ب  دیحرف 

 را گرفت.  اوشیو دست س دیچرخ

م   روح  دونمی ـ  خاطر  بهم    یهیبه  مشکالتت  کارو  از  من 

  شم؟ یپ  یهم بمون  گهیروز دنُه    ی ندار  ی... اما واقعاً مشکلیگینم

 درک نکنم... مادرت...ه ک   ستمین  ی هم نازناز قدرانیا گهید

مهربان فرو کرد    ی موها  انیهر دو دستش را م  یپنجه   اوشیس  

 . دیرا بوس اشی شانیو پ

برو    یعمر کار کردن من... تو هم بگ   هیچند روز جبران    نیـ ا  

 . رمینم

 مهربان از خدا خواسته گفت:   

چند روز رو   نی . استین  یمشکل  چیه  می ـ آره نرو... بذار فکر کن  

 . ای دن ی باگور با فقط... می خودمون دوتا باش ی ابر

 هم زمزمه کرد: اوشیس

 ـ گور باباش.   
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مهربان   ی هابود که مرهم دلهره  اوشیو باز آغوش تنگ و گرم س  

 .  شدی م

                          

 دنیشن  ی که انتظار برا  ینُه روز مثل برق گذشته بود. اما برق  

دلهره   ی صدا هردورعدش  کام  نبود.  ش  شانیآور   ن یا  ی نیریاز 

  واریحام  را در حجم  شیهاان انگار تمام غممهرب  بود.  زیروزها لبر

 کرده و دلش بالخره سبک شده بود.   هیتخل اوشیحضور س

 اوشیشدن آغوش سود. تمامروزها ب  نیتنها غمش تمام شدن ا  

 اوشی روزها هر لحظه خواستن از ذهنش گذشته بود س  نیکه ا

 .  گرفته بودبازوانش   انیاز نگاهش خوانده و م

به  قدر  آن   تزرآرامش  م   ق یروحش  که  بود  آن   توانستیکرده 

 وار را پس بزند. کنه  ی هدلهر

. بردیرا با خودش م  اوشیس  ی هادست   توانستی آخ که اگر م   

گاه  ییهادست گاه  یکه  گاه  یمردانه،  و  دوستانه    یپدرانه 

م اگر  بودند.  کرده  م  شیهالب  توانستینوازشش  هم  . بردیرا 

بوسه  ییهالب زمزمه  شیهاکه  و  بود  نوازش   شیهاآرامش 

برا  ی دهنده  هم  مهربان  نگذ  اوشیس  ی روحش...  بود.    اشتهکم 
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قدر  بود اما مهربان آن  اوشیبر دوش سروزها    نیبار ا  ی عمده   دیشا

و عشق خرج س که چشم  اوشیمهر  بود  برق   ی ها کرده  هم  او 

 . زدی م

  یی جا  برگرداندن مهربان آمده و قرار بود تا  ی همان راننده برا  

 را هم برساند.   اوشیس

 ... الیرا گذاشته بودند در و شانیخداحافظ  

به آن حس بد بال و   خواستیکندن سخت بود. مهربان نمدل  

نگار،  شده بود ا  اد یزورش ز  دهیرس   ییپر دهد اما حال که وقت جدا

 .کردینم شیه دل دخترک چنگ انداخته و رهاکه ب

 ؟ خب اوش،یـ مراقب خودت باش س  

 ؟ ی دار ... چرا انقدر دلشورهزمیـ هستم عز  

 تو جاده، خب؟ این  نیفرز نی... با ماشدونمی نم  

 ش،یهاقه ی شق  اش،ی شانی. پدشی بوسیجواب م  ی به جا   اوشیس  

 . مهربان آرام گرفت را... تا بالخره شیهاها و لبچشم

 خواست ی . نمد یمنتظر بود تا مهربان خودش عقب بکش   اوشیس  

 کند. دخترک آرام گفت:  شیجدا
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 . شهیـ دلم برات تنگ م  

 نفسش را به گوش مهربان چسباند و گفت:  ییرها  

 ـ خوبه که...   

 ـ منتظرتم...    

تر حجم نفسش آه شد. آغوشش را دور تن مهربان تنگ  بارنیا  

 رد و گفت: ک

 . برمتیبا خودم م ام یب بارنیـ ا  

 .آمیالنم م  نیـ هم  

 . دندیخند  هر دو آرام  

 ! برمتای ـ م  

ب    کنار بغض چسب  یا. خنده دیخند  شتریمهربان  از  به    دهیکه 

 . شدیرد م شیگلو

 ببرم واقعاً. یونتی ـ حوصله ندارم ناز کنم... اگه م   

 گرم شدند.   شیهاگفت و چشم  
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  ی روزها سر و مو  نیمهر شد و هزارباره در ا  اوشیس  ی هابوسه    

جدا    ی آرام گذاشت دخترک برا  یسکوت  مهربان را نشان کرد و در

 شدن از آغوشش آماده شود.  

و    کند ینم  شی رها  اوشیکه تا نخواهد س  دانستی مهربان هم م   

  ق ی کند. چند نفس عم  تیاو را هم اذ  ی قراری ب  نیبا ا  خواستینم

 . دیفت و آرام عقب کشتنش گر از عطر

بوس   اوشیس   را  نگاهش کرد. دستش  مهر  قدم   دیپر  با   ی هاو 

هر چند    ن،یبه ماش  دنیهمراهش کرد. تا رس  رونیخود سمت ب

و خبر نداشت    کاشتی پشت دست مهربان م   ی ا قدم، بذر بوسه 

از خودش کس برابذر  نیا  ستین  یبعد  را  ثمر نشستن  و   ی ها 

 آب دهد...  دنیروئ

 ن یبهار

شب    ایبود    هیورم کرده بود. از گر   یچشم راستم کم  نییپلک پا  

نوش  ی دار زنده  بو  نتدانمی نم  شب،ی د  ی وقفهی تن    اش جه ی. فقط 

 که با خوردن مسکن آرام گرفته بود.  ی و سردرد  نیشده بود ا

 ن یا  اشیت زده بودم. خوبو مدام چر  دفتر رفته  ی سختصبح به    

  خواستمی م  شی جا. به م یعصر نداشت  فت ی شنبه بود شبود که پنج 
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بهانه  به  بروم،  عارف  بظرف  ی سراغ  اما    خواستمیم  شتریها؛ 

 ... نمشی بب

 یی زهایاگر تصور کنم قرار باشد رو در رو از چ  نمی بب  خواستمی م  

 بروم.   شیپ توانمی تا کجا م م،یبگو شیبرا دانمی که م

م   است که در   ی ریبا مس  ربطیب   م،یتصم  نیا  دانستمیخوب 

جمله  شیپ اما  بودم  مکالمه  یگرفته  همم آخر  به  بدجور  مان 

 بود.  ختهیر

عذاب   رمی بگ   یفراموش  خواستی مدلم     نه  تا  شوم  خالص  و 

که قرار    ییزهای را داشته باشم نه مدام ترس چ  میهانگفتن دانسته 

 ام کند. و خفه چد یبپ میب شود و دور گلوبود رخ دهد، طنا 

ظرف    ینیخشک شده بود، از سنگ   یساعد چپم، درحالت افق  

رو  ییغذا مجبور    فیک  ی بود. دسته   شیکه  و  بودم  کنده شده 

به    دیارز ی ظرف اصالً نم  ین یهمه سنگ  نیا  .رمشیدست بگ  ی رو

 خته یر  کیپالست  سهیکه آورده بودم. اگر غذا را در ک  ییحجم غذا

 بودم.  ترن ی نگم، سبود

گوجه درست کرده و هر لقمه که کوفت  ناهار کته   ی مامان برا  

 در سرم ظاهر شده بود.  بارکیکرده بودم، عارف 
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جلب شد. مدلش    ییمدل بال   ن یجهم به ماش به کوچه تو  دهینرس

اش بزنم. از خانوداه  یحدس  توانستمینم  یقدر بال بود که حتآن

 . دانستمی مچه... ن ای وامی بنز، ب

پشت فرمانش نشسته    یآفتاب  نکیو ع  یبا لباس فرم مشک  ییآقا  

را از   شیرو  ی نوشته   توانستمیبود که نم  اشنهیس   ی رو  یو تگ

 انم.  فاصله بخو نیا

  ها لمیف  ی صحنه  ادیخاص بود که  آدم را    ی موجود به قدر  جیپک  

 . انداختی م

 مانرستان یدب  ریمدتم،  داش  های بازمرفه  نیکه از ا   ی اتنها خاطره   

سوژه و  داشت  راننده  که  ب  ی هابچه  ی بود  و  کم    ش یمدرسه. 

کله  میدانستی م از  است.    ی هاگنده شوهرش  ماششهر    ن ی البته 

برا  کیش  اراننده  بود که  اآن سال   ی پژو  اما  نبود  بد هم   نیها 

 اش...وپز و راننده و دک نی ماش

ختم. دلم به شور  اندا  عارف  ی کوچه و درِ خانه  ی به انتها   ینگاه   

مربوط باشد...    یابه هر خانه   توانستی م  ن یماش  نیافتاده بود. ا

وقت مسلماً  م  ی اما  را  ه  توانستینم  گرید  شناختم،ی عارف  ر  به 

 مربوط باشد.  ی اهخان



 

[621] 
 

شدم. همان ساعد    مانیچند قدم داخل کوچه رفته بودم که پش  

و ظرف   مدیچی ظرف گرفته بودم را دورش پ  ریخشک شده که ز 

محکم نرا  تا  چسباندم  شکمم  به  تفتد ی تر  درد  از  دستم   ری. 

درآوردم و وارد    فمیرا از ک  یام گوش. با دست آزاد شدهدیکشی م

 نوشتم:  شیبراشدم.  نستاگرامیا

 ؟« یا»سالم خونه  

 دوباره نوشتم:   

 ام.«من سرِ کوچه ؟ییتنها یعنی»  

انداختم و همان ام  و مانت  بیرا در ج  ی منتظر جواب نماندم. گوش  

دو سه قدم رفته را برگشتم. سر کوچه خالف جهت پارک آن  

کنارم ترمز    ین یماش  دفعهکیتر  و چند قدم جلو   دمیچ یپ  نی ماش

شد و    ده یخود کنار کشتنم خودبه  ن،ی رس برخورد ماشکرد. از ت

را بستم تا فحش ندهم.    نمخورد. دها  واریکتف راستم محکم به د

 ! ودب یدگ چه وضع رانن

غ    با  را  خ  ظی سرم  ش  یلی چرخاندم.  سمت   ی دود  یشه یزود 

طرفش ظاهر شد. قبل از هر بابک آن  ی افهیآمد و ق  نییشاگرد پا
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نگا  نیدوباره ماش  یحرف   ن یبه ماش   یشباهت  چیکه هه کردم  را 

 گفت:  ی نداشت. اخم داشت و جد  اشی قبل

 نه؟   !یکن  ارتیز   کی خان رو از نزدـ فکر نکنم دلت بخواد حسام  

سرم     تو   خیپسِ  اسمش  و   ی کرد.  مهربان  زد.  زنگ  گوشم 

 بود که در ذهنم مرور شدند.  ی زیچ نیاول میهاو نوشته  اوشیس

 آمده بود...  نرویقصه، ب  دِیبالخره جاو  

داخل باز بلندش مانده بودم. در از    یشاس   ن یو ماش  وارید  نی ب  

 شد. 

 ـ سوار شو.   

 مانده بود! نم یهم  

نبود. از    شیجا  چیه  اش کردم که مشخصاً به حواله  ی اغرهچشم  

  لیدل  توانستمی مچم را گرفته بود و نم  ییبد جا  زانمیشانس نام 

 حضورم را انکار کنم. گفتم: 

 ... پس بکش کنار. شمیکه نم یدونی مـ   
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کرد تا امکان رد    لیمتما  وارید  سمت  شتر یرا ب   نی ماش   ی اما جلو  

از آ باشم.  نداشته  با همان    ینگاه   نهیشدن  انداخت و  به پشت 

 و اخم گفت:  تیجد

 .آدیالن م گهید نیـ بش  

اما وقت   خواستمی نم   مشکوک    ی مدل بال   ن یماش  یسوار شوم 

ها سوار شدم و بابک انگار وسط مسابقات  احمق ن یروشن شد، ع

 باشد، راه افتاد! یرال

دادم و به خودم لعنت فرستادم.  هم فشار    ی را رو  میهادندان  

 چرا سوار شدم؟ واقعاً چرا سوار شده بودم؟!  

 ـ اون واسه عارفه؟  

من    بود.  ی اخم و تَخمش تمام شده و آرام بود. لحنش هم عاد  

دلم  اما هم را    خواستی مچنان  گ  کی خودم  و   اورمی ب  ریگوشه 

 . رمیقدر بزنم تا بم آن

فا   خ  رونیب   هایرعز  وارد  داشت  و  .  شد ی م  یاصل  ابانیزده 

 درآوردم و گفتم:  بمیرا از ج امی گوش

 . دیدار ـ نگه   
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 اما!برم بذارم کف دست باباش! من همون جاسوسه   یترسی ـ نم  

 بود.. دو تا از عارف  دهیرس  امیحواسم رفت سمت پ  

 ا« ی»ن  

 رسوک«ی»برو پ  

 نوشتم:     شیرده بود. براال کارس شیپ  قهیهر دو را سه دق  

 بشم.«   نشی . مجبور شدم سوار ماشدمی»بابک رو د  

 را در دستم نگه داشتم.  یرا فرستادم و گوش امیپ  

 ! دی. شما هم به کارتون برس شمی م ادهیپ جان یـ هم  

 . ششیپ برمتی با من... بعدش م ـ تا سرش خلوت بشه باش  

احمق    ی ادیمن ز  دانستمیمن  گریاشاره زده بود. د  امی به گوش   

 خط روزگار بود! هفت  خوردیهرکس به تورم م ایبودم 

 و گفتم:  دمیبه طرفش چرخ یکم  

 محترم...  ی ـ آقا  

 زد. شخند ین  

 ! شهی ـ جاسوس که محترم نم  
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 دانم ی . نمدیچرخ تفری که م ی ریمس ی کردم. چشمم رو  ینچ  

 زد و گفت:  ی. چشمکرفتیم ی داشت کدام گور

 ! امیاستثناً امروز مرخصترس، ـ ن  

م   گرید   ندادم. چه  ماله  هیتوج  گفتم؟ی جواب   ی رو  یکشکارم 

زده شده  م گندِ  بدتر پخشش  و  بود  اعتراف  کردی ام  که  او هم   .

 .  ماند ینم یجاسوس است. پس واقعاً حرف کردی م

 . نمی بنش  نشی هم در ماش طورن یهم توانستمی اما نم  

که حال وقتش نبود،    فیآگاه با تاسف نگاهش کردم. حناخود  

حال   ،ی ات شدخاله  یتو که با تولدت ناج  گفتم، ی وگرنه حتماً م

 ! ؟یکنی م شهیچه مرگت شده که خون پسرش را در ش

 ؟ ی به حرفام فکر کردـ راجع  

 "ششیا"  ی آن صدا  یبه سخت سرم را سمت پنجره چرخاندم و    

کردم. لحنش شوخ و خندان بود   یشده در دهانم را مخف  جاد یا

 گفت:  یوقت

ع  یهست  ی ـ چه دختر    تو؟   ریخ  یکی  ستین  التیخ  نیآخه 

 سرش بهت ابراز عالقه کرده! 
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 عنوان چی»غلط کرده« را در دل گفتم و سرم را برنگرداندم. به ه  

تاث ب گرفتمیقرار نم  ریتحت  ناراحت بودم که فکر   نیا ز  ا  شتر ی. 

 . شومی با چهارتا دروغ خامش م کردی م

 . دیتموم شد، نگه دار تونیـ اگه شوخ  

 نشده بود.   دهیهنوز د اممیرا روشن کردم. پ یگوش ی صفحه   

 ه؟ یشوخ یکنیکر مـ چرا ف  

 را سمتش چرخاندم و گفتم: سرم

  یکنی فکر م   کهن ی!... بعدم از ایست ین  ی ـ چون آدم قابل اعتماد  

 . یخجالت بکش  دیتو هستم واقعاً با ی من مسخره 

آخر درهم شدن   ی حرفم برگرداندم اما لحظه  انیسرم را با پا  

 .دمیرا د شیهااخم

 ست؟زه یپاک و پاک یلیـ اون عارف تو ذهنت خ  

 گفتم:  حوصلهی ب  

 .  ستیتو ذهن من ن چکسیـ ه  

 را بال برد و گفت:  شیاز وسط حرفم صدا  
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 ! ی دار ی و دست برنم  ی دیش رو با چشم خودت ده نامزدـ خوب  

 به سرش داد و گفت:  یسمتش برگشت. تکان  ظی نگاهم با غ  

 یجلو کس  ام،کارهیچ  دونمی که من خودم م  نهیفرق ما ا  ه؟یـ چ  

 ! کشمیهم جانماز آب نم

  دم؟یکشی من جانماز آب م  

 ی فکره  چ  ستین   مهم  میواقعاً برا  دمیفکر کردم و د  ی الحظه  

 ام کند. گفتم: درباره

 هیریچه گ  گهی... دیشناسیـ خوبه خداروشکر ذات خرابم رو م  

 به من؟ ی داد 

 طرف نامزد داره؟  ستیـ واقعاً برات مهم ن  

که    ی امسخره  ِیموقع نگه داشتم و نگفتم، نامزدزبانم را خوش  

که   خواهدی چه م  ستیو طرفش هم معلوم ن  خواهدیخودش نم

 !   ست ین ی امزدن

نداره!    یبه من ربط  ی ساخت  یشما تو سرت مثلث عشق   کهنیـ ا  

 واسه توهمات شما ندارم! یمن جواب
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عاشق   و  عشق  ن  یـ  مهم  لبد  که  پولشم  چ ست یتوهمه،    ی ... 

 پس؟ ی خوا ی م

 ن یخدا چطور از شرّ ا  ی کردم. ا  شتریفشار دستم را دور ظرف ب  

 شدم؟یبشر خالص م

همکار باشن فقط؟    ایبا هم آشنا، دوست    توننیـ دوتا آدم نم  

 شون داستان ساخت؟حتماً واسه دیبا

 کن باور کنم!  ی کار هیـ   

 دادم.  رونیکالفه نفسم را ب   

 . ستی نکن... اصالً مهم ن  ی خوا ی باور کن م  ی خوا ی ـ م  

ا   نم  نیهم  کهن یـ هست دخترخانم...  رو  آمارت  به    دمیالن 

 ! یممنونم باش  دیاب یلیخ یعنیخان حسام

 .  یلیبودم؟ خ  دهیترس  

خودش    ی هاشدن به حرف  زانی آو  دیکه به ذهنم رس  ی تنها کار  

 بود.

شما هم بسته    ی درخواست مسخره   ی ـ خب خداروشکر پرونده   

 !دیمشخص شد! نگه دار  لشیشد... دل
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 کرد.  شتریکرد و سرعتش را ب  ینچ  

 بردمی . مرفتینداشتم. جان داشت از تنم م  یحس خوب   چیه  

... به  دیفهمیهم نم   کسچیو ه  کردی م  ستمیسر به ن  ییجا  کی

را از چه    امهی د  دانستی م  نفرکیعارف گفته بودم. خوب بود...  

 .  رند یبگ دیبا یکس

 ـ کجا برسونمت؟  

من   واروانهید  ی هاسکوت و فکر  ی اقه یدق  دیبعد از شا  شیصدا  

اش متعجب شد.  حالت چهره  دی کامالً از جا پراندم. صورتم را که د

 ندارم.   ی اشدن فاصله لبد معلوم بود که تا قبض روح  

 اما خودم را نباختم و گفتم:   

 .  شمی م ادهیپ جان یـ هم  

. انتظارش را نداشتم  میارم بود  کی را دور زده و نزد  ی بلوار آزاد   

 نگه داشت.  راوچ چونی اما ب

پ    تا  بود.  قفل  هنوز  نم  المیخ  مشدینم  ادهیدرها  .  شدی راحت 

را کف دست   ز یچبود که واقعاً برود و همه  نیحال اصل ترسم ا
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ا  یاصالن برا  نیبگذارد.  محراب   شانچاندن یپ  یهمه 

 گند زدم.   یدرآورد و خودم به راحت ی مزباندبازیج

 بترسونمت.  خواستمیـ نم  

به   دانستمی که م یقیمقانه با وجود حقاه بود. چه احاما ترساند   

 راه فکر نکرده بودم...   نیت ا خطرا

 سمت در و گفتم:  دمیچرخ 

 ـ در قفله.  

 ... فقط قبلش... کنم ی ـ بازش م  

 . دمیبه طرفش چرخ  

 ...  گمیخان نماز امروز به حسام ی زیـ چ  

  یخوای م  ی»هر غلط  ایبده«    رتی»خدا خ  گفتم؟ی م  د یچه با  

 بکن!« 

 سفر...  رهی ... داره م ست ین ماهکیـ   

 گفتم:  میها دندان ی از ل   

 ـ به من چه خب!   
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ماش  نهیسبهدست    در  به  کج  و  لحن  هیتک  نیشد  با  که    یداد. 

 گفت:  ی کالفگ ایتمسخر داشت  دانمینم

 که!  یدونیـ آخه من چشم و گوششم... م   

  خواهدی به کجا م  جانیا  از  دانستمی منظورش واضح بود. اما نم  

 را از در گرفت و گفت:   اشهی. تکسکوت کردم  نیهم  ی برسد. برا

 بدم که...  ی ... جورایماه رو ندم...  هی نیآمار ا تونمی ـ م  

 ادامه نداد...    

  دن یسمت در و با کش  دمیشوم. چرخ  اشی وارد باز  خواستمی نم  

 گفتم:  رهیدستگ

 . ـ قفله هنوز  

 ! یرسینم جاچی ـ با عارف به ه   

 . رسمی ـ لبد با تو م   

  دیکه نبا  یم را گاز گرفتم. آخر هم حرفبستم و لب  محکم پلک  

 .  ندی بودم. برنگشتم تا صورتم را هم بب  دهیاز دهانم پر

 . یماه خودت امتحان کن هی نیا یتونی ـ م  
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 م. طرفش برگشت  با مکث به  

  ی وقت   دم،ی خوش نشون م  ی من به تو رو  ی کنی ـ چرا فکر م  

  ه؟یهدفت چ دونمی م

 از خودش نداره. ی ااراده چیـ عارف ه  

 پوزخند زدم و گفتم:   

 ؟ ی دار یل یـ الن شما خ  

نوکر اصالنلبد طعنه    به  باز هم    یام  بود که  را گرفته  بودنش 

 صورتش جمع شد. 

شماره ناشناس بود اما بالفاصله تماس را    خورد.زنگ    امی گوش  

 دهان بابک بسته بماند.   کهنیا ی وصل کردم. فقط برا

 در سکوت پشت خط قطع شد. لو گفتم تماس دو بار که ا  

.  د یاز همان شماره رس  یام یرا که از گوشم فاصله دادم پ  یگوش  

 نوشته بود: 

 نگران شدم.«  ی رو چک نکرد رکتی»دا  

 بود!  عارف  
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 گرفتم و خسته از سروکله زدن با بابک گفتم:  ی نگاه از گوش  

کنم.    کاریما چاز دست ش  دونمینم  گهیـ باز کن در رو... واقعاً د  

ه مبهراه  یچرا  من؟    ی آی راه  ا  یعنیسراغ  به   نیهرکس 

...  ن؟یاریبه سرش ب  ی جورنیا  دیبشه با  کیشما نزد  ی پسرخاله

 دارن؟   ی منظور هیهمه   یکنیچرا فکر م

بشه!... خودشم    دی!... نباشهینم  کیبهش نزد  یـ چون اصوًل کس  

 راه نداده!   یتا الن به کس

 ده بود...  و به من دا  

ظرف غذا را سمت صورتش پرت کنم تا خفه    خواستی دلم م   

 شد و گفت:  نه یشود. باز دست به س

ن باش ... با م ـ اما اگه واقعاً نقشِت فقط دوست و آشنا و همکاره  

 ! نشیبب دردسری بو 

 با شما باشم.  خوامی ـ من نم  

او،  به    یرا گرفتم و با نشان داد گوش  110  ی و همزمان شماره 

 گفتم: 

 ... ای ی کنی ـ باز م  
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پررنگ قفل در را   ی انتظارش را نداشتم اما بالفاصله با لبخند  

را گرفت. دستم    میو در را باز کردم، بازو  دمیکه چرخ  نیزد. هم

اما ول نکرد. با حرص سرم را برگرداندم. هنوز لبخند    دمیکش  را

 داشت.

خبردار    یس... کراحت  التی... خامیـ بهت گفتم که امروز مرخص  

 ! شهینم

 اما باز هم ول نکرد.  دمیدوباره دستم را کش  

 آشنا بشم...   باهات خوامی ... من واقعاً منیبهار  نیـ بب   

 خوام. یـ من نم  

 از توئه!   ادتریورم زاما... من زـ شرمنده   

  ره یخ  هیدر دستش کرد. چند ثان   امرمانده یاس  ی به بازو  ی ااشاره   

 از گفت: نگاهم کرد و ب

 ! میـ بذار دوست بمون  

ب     نیاز ماش   فشی ظر  دیبه تهد  توجهی دستم را ول کرد و من 

 کنده شدم.  
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ببندم توبدون آن   به د  دمیرو پر  ادهیپ   ی که در را  ور و شروع 

با سرعت رد شدنش، در    ی صدا  شدن کردم. و  در  بسته شدن 

 گوشم پخش شد. 

شانه ستادمیا   با  درمانده  شدم.    رهیخ  نی زم  به  زانیآو  ی ها. 

گوشخودبه با  دستم  آمد.    یخود  همان    گرید  امیپ  کیبال  از 

 ناشناس داشتم.  ی شماره

 ی را به گوشم چسباندم. صدا  یشماره را گرفتم و گوش   توجهی ب  

 گفتم:  اشکنندهوانهیسکوت د ی که در گوشم قطع شد برا وقب

 همه سال؟  نیا ی دووم آورد  ی ـ چطور  

 جواب بود...  نیترمل کا اشی سکوت اجبار  

قطع کردم. همان   را  پتماس  زم   رهیخ  رواده یطور وسط    ن ی به 

 ماندم.  

                          

 بوق دوم سرم را بلند کردم. خودش بود.  ی با صدا  

باغ ارم نشسته بودم. ظرف غذا هنوز در بغلم بود و    ی کنار ورود  

 ...  ن یبه زم   رهیبوق به گوشم برسد، خ   ی که صدانگاهم تا قبل از آن
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بودم. نه    ختهیو طرح ر  دهینقشه کش  یکل  نیزم  ی با نگاهم رو  

را    یکرده باشم، نه! فقط عاقبتِ راه  دای مقابله پ  ی برا  یراه  کهنیا

ودم. ته تمام تصورها هم مطمئن  گرفته ب  ش یکه پ  کردمی تصور م

برابر اصالن  شدمی م کوچک   ی ادیو دم و دستگاهش ز  یکه در 

 هستم! 

فکش   ی هیاش درهم بود و زاوشد. چهره  ادهیپ   نشی عارف از ماش  

 ی مشک  ی هساد  شرتیو ت  رهیت  نیشده بود. باز هم ج  ترز یانگار ت

برجسته شده بود و نگاهم    یساعدش کم  ی رو  ی ها تنش بود. رگ 

 .  کشاند ی م چیاش دور سوئرا تا مشت محکم شده 

ا  میروروبه   لبه   ستاد،یکه  شدم.    ی وارهید  ی از  بلند  باغ  دور 

آمد و   نییکه ظرف غذا درونش بود پا  یفیتا ک  ی اگاهش لحظهن

 اشاره زد.   نی به ماش برگشت. با سرش آرام میهادوباره به چشم 

 گفتم:   

 ؟یـ خوب  

با   را  جوابم  و  بود  محض  پ  دیسکوت  نگاهش  داخل    دا یاز 

و باز   شدیآه رد م  کی   ی که از رو   دمیکش  ی. آرام هومکردمی م

 گفتم: 
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 نم. ... م یست یـ ن  

 باز هم واکنشش فقط نگاه بود.    

 و گفتم:  دمیمسخره بود اما خند یحالت کم نی در ا دنیخند  

هم رو    ی بالخره شماره...  شنیم   ریسبب خ  یعَدوها ه   نیـ ا  

 ! میدیفهم

 یخوب  ی چشمش افتاد نشانه   ی که گوشه   یناقص و کمرنگ  نیچ  

 . د یکش  ریرد تبود. ظرف غذا را به طرفش گرفتم. دستم باز هم از د

 گوجه ست...  ـ کته   

  ظرف را که از دستم گرفت، آرنجم را باز و بسته کردم و مشغول   

 یبا حضور اصالن  امی قبل  ی هاماساژدادن ساعدم شدم. تمام برنامه

بابک به هم ر  حیو ترج  کردمی م  یبود. احساس خستگ  ختهیو 

جا  دادمی م وضع  ی به  در  خودم  خانه   تیقراردادن  به   اقرار، 

دامنم را    گرید   بارکی   مروزا  ینحس   دمیترسیهم م  دیبرگردم. شا

 فرار کنم.  خواستمی و م ردیبگ

نگاهش کردم. انگار    یمچنان فقط نگاه بود. من هم کمرف هعا  

 ها بدون صدا، چقدر کم بودند.  آدم دمیفهمی تازه م
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 خونه... خداحافظ.   رمی م گهیـ من د  

را    اشی و گوش  رودی م  بشیج  یدستش تو  کردمی فکر م  دیشا  

منتظر    هیکه چند ثان   سدیبنو  میبرا  ی زیخواهد چ  ی آورد و م  یدرم

 نکرد. من هم خالف جهت او راه افتادم.  یم اما حرکتنگاهش کرد

چانه    ی با نگهبان  شانی ورود  طیباغ، سر بل   ی دختر جلو  یگروه  

 همراه نداشتند.    یی. انگار چندتا از دخترها کارت دانشجوزدندی م

 ی برا  طیکه بل  ست ین  ادمی.  آمدمیم  جانیا   دایز  ییزمان دانشجو  

دانشجو دانشجو  ایبود    ینجام  رازیدانشگاه ش  ان یتمام    ان یفقط 

 ...ی کشاورز ی دانشکده

  ط یآن روزها پول بل  آمدینم  ادمیبه مغزم فشار آوردم. اما واقعاً    

 بود...   گانی کالً را ای کردمیرا نصفه حساب م 

نحس، محو و مات شده   ییصدا  یهیسا  ریآن روزها زخاطراتم    

 بود... 

. اخم کرده  دمی چرخ  عیشد اما ناخودآگاه سر  دهیآرام کش  میبازو  

در فکر بود... ولم نکرد. نگاهش    دی نبود. شا  یکه عصبان  یبود. اخم

و من را هم همراه خودش   دیساکت بود. چرخ یشکلهنوز همان

 کشاند.   نیسمت ماش 
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رفتم.دن   گ  بالش  کنار  شداز  رد  که  دخترها    ال یخی ب  میروه 

. خدا ندزدی به ما اشاره م  یرکیرزیشده و مثالً ز  طیبل  ی نهیهز

شان ساخته شده بود.  ذهن  ی تو  یکیدرامات  ی چه قصه  دانستی م

 مانده...  کالهی ها بکه سر آن میخوردیلبد فحش هم م 

کلنجار   هقیرا درآورد و بعد از چند دق  اشی گوش  م، یسوار که شد  

کلمات با  ز  یرفتن  انگار  نمانگشتانش جفت   ریکه    شدند، یوجور 

 هم نوشته بود: ریرا به طرفم گرفت. دو جمله ز یگوش

فقط     نت  ه ی»امروز  از  دابود  ی جه یمثال ساده  تو  من   ی رهینت 

 بود.«

  گردوندم یبرم  میمر  قیها رو از طر و منم ظرف   یرفتی م  دی»با  

 و... تموم.«

چرخانده و    ا خواندم. سرش را سمت پنجرهها رجملهچند بار    

 فرمان را مشت کرده بود.   ی دستش بال  کی

 ...  گفت ی راست م  دیشا  

عادتش را    دیعادت کرده بود. چرا من با  اشی عارف هم به زندگ  

کنار آمده    یزندگ  نیها با اسال   نی. هرچه بود اختمیری به هم م



 

[640] 
 

 اش یزندگ  ی روند تکرار  خواستمی م  کهنیبود. از کجا معلوم از ا 

   شد؟ی حال مبزنم خوش را به هم

اس    سال  ی ریمثل  از  بعد  برمکه  خانه  به    ک ی   ای  گشتی ها 

  ی بودن و خوشحال که خوب  های آزاد   ی همه  ی جهی... اما نت یزندان

هدر رفته   ی هاسال  ی که جا  ، ی خود آزاد  ی برا  ینبود. خوشحال

بسته    خی  خیاو در تار  ی براه  ک  ییها. سال کردیدر اسارت را پر نم

ها  حرکت کرده و از آن  رونیب  ی اهآدم  ی ده بود اما براو متوقف ش

آن    ی برا   رونیب  راتییگذشته بود. معلوم بود که کنار آمدن با تغ

ن آسان  آدمستیآدم  بهتر...  در  کردن    طیشرا  نیها  رها  از  هم 

 خود را داشت. ی اوضاع که جا نی... ادند یترسیم شانیهاعادت

رو  اشی گوش   از  ی را  گذاشتم.  داشتم    داشبورد  انتظار  خودم 

  رمیغافلگ  شهی در من بود که هم  ینیشوم و بروم اما بهار  ادهیپ

 .کردی م

 نکردم...    ویت رو هم سکه! من هنوز شماره  فهیـ ح  

نداشت. شا  دیشا   را  انتظارش  دور   دیبگو  خواستی م  دیاو هم 

 زخمی کردن از آن هم بار  فر  یاست و حت  خاردارمیس  اشرهیدا

 بودم...آخر زده   م یمن هم به سما . استیممکن ن
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بپرد. سرم را    رونیکه از دهانم ب  ینفس  هی. شب دمیخسته خند  

 دادم و گفتم:  هیتک ی صندل   یبه پشت

 ی تو مزه  یتونی ... بهشت رو میخونه پرهام  می روز بر   هی  ایـ ب  

 ... یکن دایهاش پگوجهکته 

 دامه دادم: بال گرفتم و ا انگشت شستم را  

 ! ینیتضم ـ صددرصد  

بروز چ  بارنیا   به خرج    ی گوشه   ی هانیدر  چشمش خساست 

. حال کردمیرا ادا م  نمید  دی. باکردمی نداد. من هم خساست نم

 یزخم  اشی به زندگ  ده یتن  ی خاردارهام یس  ی ل هرچقدر که لبه 

 . شدمی م

لنجار داشت با کلمات کرا برداشت. باز    یدست دراز کرد و گوش  

سمتش    رفتی م فکه  شدم.  کردن خم  پاک  از  »بابک«  قط 

 ماند.    یکلماتش باق

ا   پا  کهنیاز  مسخره  ی بابک  وسط   اشیعشق   ی درخواست  را 

ه   دهیکش چ  خواستی م  یو  شود،  و    ی زیآشنا  بودم  نگفته 

 نه...  ای میبه عارف بگو  دیبا دانستمینم
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بود. بعدم گفت الن   ی کرار ـ سر کوچه سوارم کرد. حرفاشم ت  

  ماه کی  کهنیو ا  دهیخبر بده من رو د  ستیرار نق  و  هیتو مرخص

 سفر و...  رهیپدرت م

 نه؟ ای گفتمی م دیبه دنده مکث کردم. با ره یخ هیچند ثان   

. کردی مشکوک نگاهم م  دیسرم را که بلند کردم منتظر و شا   

عارف  خواستمینم فقط  و  فقط  من  طرف  کنم.  بود.    بزرگش 

 .دادمی دستش م ز ا  دیو نبا خواستمیاعتمادش را م

و تمام    ییآشنا  ی از آن روز در دفتر و درخواستش برا  ی اخالصه  

بود که    نیگفتم. جالب ا  شیبرا   ن یامروزمان در ماش  ی هاحرف

 . فقط نوشت: امدین  شیاش پ در نگاه و چهره  یتعجب چیه

 ه؟« ینظرت در موردش چ»  

 گفتم:  پردهی ب  

 بهش ندارم. یخوب حس ـ  

 ت: مکث نوش  یبا کم  

 ؟« ی»محراب چ  

 داده بود به محراب! ی ریچه گ  
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  جان ی ماه  ی برادرزاده  ی ادآور ی ام گرفت. با  چرا خنده   دانمی نم  

 گفتم:  ن، یو مکالمات آن روزشان در ماش

 اما... باحاله. لزمیموجود تو دهن هیـ محراب در کل   

را پشت فرمان انداخت و    یگوش  .دمیو در جواب اخمش خند  

 و گفتم:  دم یشن کرد. باز خندرو را نی ماش

    ه؟یخودت چ ینظرم درباره  یبدون ی خوا یـ م  

کوتاه آمد و    یل یچشمش خ  ی گوشه   نیسرش را برنگرداند. چ  

 . گفتم: آوردیفرمان فشار نم ی رو گریرفت. دستش هم د

تُن صداش    زدیماگه حرف    کنمیفکر م  آدم مرموز که مدام  هیـ    

 بود.  ی جورچه

  لش یتحل  توانستمی که نم  یبا نگاه  هیسرش را گرداند و چند ثان   

حسش مثبت    آمدی کنم به صورتم زل زد. هرچه بود، به نظر نم

کردم شا فکر  ناتوان  دیباشد.  به  اشاره  کرده   اشی با  ام. ناراحتش 

 گفتم: 

 طفاً... خب؟ ـ منظورم رو خوب برداشت کن ل  
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مکث   ز  با  لبلبخند  با  هم  چد.  با  هم  و   ی گوشه  ی هانیها 

 چشمش.

 دادم و گفتم:   هیکج به در تک  

 امروز؟  ی اهار خوردـ ن  

نف   به  را  شد. سرش  پاک  صورتش  از  لبخند  داد.   یآثار  تکان 

 ربط دادم و گفتم:  یرا به حضور اصالن لشیدل

 ؟یخداحافظ ی ـ پدرت، اومده بودن برا  

نکرد. واضح بود که او هم روز   یحرکت  داد و  رونینفسش را ب   

 مردد گفتم:  ینداشته. کم یخوب

 شه؟ی م  تیزندگ  ختنیباعث به هم ربودن من   یکنی ـ فکر م  

  ی که بتوانم جوابش را از آن بفهمم نشان نداد. کم  یواکنش  چیه  

نگه داشت. گوش  نیماش  ابانیبعد کنار خ را برداشت و   اشی را 

 نوشت: 

  یکه سروسامون داشته باشه... نه زندگ  زهیری هم مبه  ی زیچ»  

 .«ستیخودش ن ی سر جا زشیچچیمن که ه 
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حس   نیترقی اما عم  دمانیچ  ن یتردر ساده   شیهاباز هم کلمه  

آتش مثل  خشم  انگار  بودند.  کرده  منتقل  از   ریز  یرا  خاکستر 

 .  دیکشی سکوتِ حروفش، داشت زبانه م  ی ل لبه

 محتاط گفتم:  یبا لحن   

 ؟ ی ندار ی... باهاش مشکلشهی تر موضاعت بدـ پس ا  

اش  . بعد بند چانه دیکش  شیموها  ی تا رو  یشانی دستش را از پ  

  ن یکه شاخ و دم نداشت هم  یکرد و تا گردنش امتداد داد. کالفگ

بود که کنارش نشسته بودم و مجبور بود حرص و خشمش    یآدم

 کند.  هیرا در سکوت تخل 

 ؟ ی د درست کر تزایپ  ری خمـ تا حال   

شد و متعجب    ستیدچار ا   ی احرکاتش لحظه  ربطم،ی از سوال ب  

 کرد. گفتم:نگاهم 

م   ا  یدونی ـ  واسه  با  کهنیخب  کنه  پف  ن  دیخوب  کم   م یکمِ 

باشه    شتریزورت ب  میَ... هر چی ورزش بد  یساعت درست و حساب

  کنمی مور  تص  ست،ین  ادیبهتره... بعد مثالً من که زورم ز  شجه ینت

آدم  هچاریب  ریخم م  هیهمون  نباشه،    خوامیکه  تنش  به  سر 

  گرم یو صورتش که ج  رتو س  کوبمی و م  رمیگیم   شوقهی  نیهمچ
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  ی داخل ی زیدماغ و خونر یچند بار تا شکستگ ی... حت آدی حال م

 رفتم.   شیمرگ طرف هم پ  تیو در نها

م  ی ابا هر کلمه   ا  ی ریی تغ  گفتمی که  .  دشیم  جادیدر حالتش 

 ی هانیزده و چ  هیبه در تک  نهی سبه. دست نقطه را که گذاشتم

 . دیکشی چشمش را به رخم م ی گوشه 

ماه   تا  داشت  م  ی چه ینگاهش  کش  ضربانش    آمدی قلبم  که 

 .  افتادیم  تمیکم از رکم 

  ی داشبورد برداشت. مدت  ی را از رو   اشی از در گرفت و گوش  هیتک  

  ه رینوشت و باز هم خ  ی زیاش ماند. بعد چبه صفحه  رهیفقط خ

را روشن کرد    یشد... گوش   اهیصفحه س   کهنیبه صفحه ماند. تا ا

 به دستم داد. نوشته بود: دیو با ترد

خواب   شی ... اما چند شب پنمی بی»من معموًل خواب خوب نم  

 .« ی جا بود... تو هم اوناطی... تو حدمیمادرم رو د

نشده بود   ی م جاراشک از چشم  عیدر عمرم انقدر سر  وقتچیه  

 ی نتوانستم رو  یکه حت   مقدمهیو ب   عیدر سرقال شد... آنکه ح

  یکلمه  ی رسوا کننده از چشمم رو  ی صورتم مهارش کنم. قطره 

 مادر افتاده بود... 
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 ی آمد و گوش  شینبود. دستش پ  ی پنهان کار  ی برا  یراه  چیه  

گرفت. سر ز  عیرا  بود.  دم یچشمم کش  ریدست  نگران  نگاهش   .

 م بود.  مرع ی خنده  نیتری. الکدمیخند

م  حانهیر   م  مانانیرا  و تصو  ی . آن صداکردمی حس    ر ینحس 

بد عارف، انگار در   ی هاخواب  ی هیسا  ریشان ز... همهمیمر  ییدا

 .  دندیجوشی سرم م

و به دستم    دیکش  رونیعقب ب   یصندل  ی رو  ی از جعبه  یدستمال  

 . مردمی داد. داشتم از خجالت م

. مثل من  رفتیسر م  دفعهکیاما    شدیذره پر م  رهذ  دیآدم شا  

 .کردی را جمع م میگند چشم ها دیبا یکیبه بعد   نیکه از ا

 هحانیر

 پس؟ امکارهی که عقب انداختن؟! من چ یچ یعنیـ   

نه جواب و نه   داشتند.سوال ن   نیا  ی برا  ینه رزا، نه بابک جواب  

نداشت. افسار    ی اظهار نظر... مهربان هم وضع بهتر  ی برا  یقدرت

اافتاد بود دست  تاخت  رجیه  اهال  و  رخ  به  را  تازش   ی خانه   یو 

 !  دیکشی همدم م
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باخبر    میتصم  نی دو روز از بازگشت مهربان گذشته و تازه از ا  

خانه    ابل مق  یهمان لحظه که او را مثل جغد شوم   دیشده بود. با

 . دیفهمی نگاهش را م ی ناگفته  ی هابود، حرف دهید

درست مقابل خانه پارک شده   دیجاو  نی بود، ماش  ده یرس   یوقت  

خودش را   دیبا  کردی کرده بود از نگاهش. فکر م   خیبود. مهربان  

مهربان،    شدناده یبا پ   دیدادن آماده کند اما جاوجواب پس  ی برا

 رفته بود... 

ا  کی  خانمره یمن    رو   ستادهیگوشه  اسپند  مثل  قرار   ی و  آتش، 

بابک هم متوجه   یاز نگاه مهربان بود. حت  زینداشت. از صبح در گر

 خانمره یبود که جوابش باز هم جز فرار من  دهیشده و علتش را پرس

 حال او جوابگو نبود.  لیتحل  ی برا گرینبود و مغز مهربان د

از او   خبری بعمو را  مراسم چهلم مشترک همدم و خان  خیتار  

به سه   کیروز و دو روز، نزد  کیعوض کرده بودند. آن هم نه  

 هفته! 

هفته بعد    کیعمو که  چهلم خان  خیبا تار  یمراسم حت  طورنیا   

 نداشت.   یخواناز همدم بود هم، هم 
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مهربان در   یشوهر رزا داشت. ناج   دنیزنگ خبر از رس  ی صدا  

بابک داد و خودش در    آغوشش به خواب رفته بود. بچه را آرام به

 استقبال رفت. رزا در گوشش گفت:  ی . بابک برادیآغوش رزا خز

صحبت کرد.    د یما... با حم  ی اومد دم خونه  دیهفته جاوـ اون    

فقط گفت از کار حرف    دیگفتن به هم... حم  یچ  قاًیدق  دونمینم

 زدن...

مهربان ادامه   ی و رو به صورت درهم رفته  دیسرش را عقب کش  

 : داد

 . ی باش  انی... اما... گفتم تو هم در جرگهیبه من دروغ نم  دیـ حم  

 ـ سالم.   

کرد. کامل از هم    شانیهردو   ی بُهت را نقاب چهره   دیاوج  ی صدا  

  خانم ره یجدا شدند و سمت صدا برگشتند. نگاه مهربان اول به من

غ  دیبه جاو  ره یافتاد که خ م  ی دست رو  ظ ی با  و    دیکوب ی دست 

 .رفتی ه مسمت آشپزخان

ب   م   ن یرزا  بود.  ماندن مردد شده  مهربان    دانستی رفتن و  که 

دوشش   ی را که از رو فشیندارد. ک دین با جاوبه تنها ماند یلیم

 زد و گفت:  ی پوزخند دیجاو د،یکش نییپا
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 دم در منتظرته. دیـ حم  

 و گفت:   امدیرزا کوتاه ن  

 فعال! میداخل... هست  ادی ب گمی ـ م  

  یاز دفعه  ترظی غل  بارنیزخندش را تکرار کرد. اره پودوبا  دیجاو  

  کی نزد  دیکند. جاو  یملتا حرفش را ع  قبل. رزا سمت در رفت

از او نشده بود و مهربان   ی خبر  چیدو روز ه  نی مهربان آمد. در ا

 آرامش دو روزه وحشت داشت.  نیاز ا

 پله راه افتاد.را بلند کرد و سمت راه شیصدا  

 بخوابم.  خوامی شام صدام نکن م ی راب خانمره یـ من  

رش نکرد. درست پشت س  یتوجه  دیآرام جاو   ی خنده   ی به صدا  

 . دند یکوب  یسرش م ی تنش انگار در کاسه  ی ها بود. تمام نبض 

تغ  شیهاقدم   تمیر  خواستینم همراه  ر ییرا  و    د یجاو  یدهد 

که و بدون آن  ستادیسوم ا  ی پله  ی . روکردی م  ترشی عصب داشت  

 برگردد گفت: 

 ! می کنیم ییرایها پذاز مهمون نییپا ی ـ طبقه   

 زبان؟یـ بدون م  
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قدر گوشش دلش را به هم زد. آن  دیآرام جاو  ی الحن نرم و صد  

بُنجل    یصدا مثل جنس  نیپر بود که ا  اوشیس  ی از نوازش صدا

 . ند امی دست صاحبش م ی رو

برداشت تا زودتر از شرش خالص    مالحظهیرا تند و ب  شیهاقدم   

  ی . صدارفتی طور آرام پشت سرش بال ماما همان  دیشود. جاو

استراحت مثل  سر نبض   ی   وقفهی ب  دنی وب ک  انیم  یبابک  در  ها 

 . دیچیمهربان، در خانه پ

 !نورهیا  ییرایکرد... پذ خی تییچا خان،دیـ جاو  

نبود. منظور بابک    ا یمه  دیاز جاو  ییرایپذ  ی برا  ی زیمطمئناً چ  

 و گفت:  دی. خنددانستی هم م  دی واضح بود و جاو

 اومدم پسرجون! یـ تا عوضش کن   

به بابک   دیجاو  نیبود! مهربان توه   هخانیانگار طرفش شاگرد چا  

برگشت    نییجلو افتاده را پا  ی و پر شتاب چند پله   اوردیرا طاقت ن

 .ستادیو رخ به رخش ا

 مثل آدم با پسرش رفتار کن!  نیمع ی ـ تو خونه  
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نم  دیشا   جاو  دانستد،یهمه  ر  دیاما  از  اموال   زیکه  درشت  و 

 .  ستیک لکم نیا یصاحب اصل دانستی مهربان خبر داشت م

  ی گریآورد که جز خودشان به گوش د  نییپا  ی را قدر   شیصدا  

 نرسد. 

 !گه؟ید ن یمع ی ـ خونه  

 را بلندتر کرد و گفت:  شیدامهربان اما خالف او ص  

 ؟یخوای م یـ چ  

دل مهربان بود. با همان لحن نرم که    شیتشو  د،یآرامش جاو  

 گفت:  زدی حال مهربان را به هم م

 !؟ی د یـ هنوز نفهم  

 جهنم بود.  ی تن مهربان مثل تجربه  ی نگاهش رو دنیچرخ  

 ـ کارت رو بگو و برو!  

 را تکان داد و گفت:سرش  دیجاو  

 کنم.  تتیاذ خوام ی شه. من برعکس تو نمبا ـ  

 ادامه داد:  دیمهربان پوزخند زد. جاو  
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ا   به  با  خانرجیـ  بپرسن... خ  دیگفتم  رو  مهربان  نظر    ی ل یاول 

تار  خیتار  کردم  یسع اما  نکنن  عوض  مناسبت    هی  یفعل  خیرو 

 تره! مناسب  خانرجیداره که از نظر ا ی مذهب

موجه به نظر برسد در نظر    دکریهر چقدر هم تالش م  دیجاو  

 خط بود. هفت  ی مهربان فقط مار

نداشته.    خیتار  رییتغ  نیدر ا  ینقش   دیمحال بود باور کند جاو  

 . دیفهم یرا نم  لشیدل ترفی فقط هرچه با ذهنش کلنجار م

 .دیببر فیتشر دیتونی... م تونی رسانـ ممنون از اطالع  

مهربان مشغول شد،    ی به نوازش گونه   هوای که ب  دیجاو  دست   

پله از دست    ی پس زدنش، تعادلش را رو  ی برا  ریدخترک غافلگ

و نگهش    دیچیاز خدا خواسته دست دور کمرش پ  دیداد و جاو

 داشت.

جاو  ییاجد  ی برا  مهربان اما  کرد  کنار    شیرها  دیتقال  و  نکرد 

 ان لحن تهوع آور گفت: گوشش با هم

  ریدور از چشم همه، خوب آب ز   یگذرونـ بعدِ دو هفته خوش  

 دوست دارم. شتریب ی جورنیپوستت رفته... خرابش نکن... منم ا
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کرد. مهربان با    شیشود، رها  شتریمهربان ب   ی که تقالقبل از آن   

 فقط گفت:  زدیم ی کبودکه به   یصورت

 ! رونیـ گمشو ب  

 و بال رفت...  د یها را کوب پله ظیو خودش با غ  

باز بود و رس   ی صفحه    حواسم را از نوشتن    یام یپ  دنی انجمن 

رو نگاهم  و  بستم  را  وُرد  کرد.  پ  ی منحرف  در   دهیرس  امی تنها 

موس   ام،یباز کردن پ  ی ثابت شد. به جا  ی شخص  ی هاام یقسمت پ

 .  دمیپر یصندل ی ردم و از رورا ول ک

عارف    زدمی بود. همان که حدس م  دیعضو جداز همان    امیپ  

 باشد... 

رو   را  ب گذا  امنه یس  ی قفسه   ی دستم  را  نفسم  و   رون یشتم 

خ م  عیسر  یلیفرستادم.  رو  ز یسمت  را  انگشتم  و  شدم    یخم 

 باز شود.   امش یتا پ  دم یموس کوب

 نوشته بود:   

از   کمی  شهی داره؟... م  تیواقع  د یسینوی که م  ی»سالم... داستان   

 د؟«یون بگخودت
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رو   شکم  چانه  ی صندل  یپشت  ی از  بودم.  شده  به  ول  هم  را  ام 

رس  یپشت بالخره  بستم.  را  چشمانم  و  به    میبود  ده یچسباندم 

 بودم...  دهیچ شیمقدمات را برا نیکه تمام ا ی امرحله

 شودی ض مروح چطور قب  دانستمیمردن نداشتم و نم  ی تجربه  

نبو  تیبه وضع  شباهتی ب  دیاما شا نمن  را   شتریب  مید.  وجودم 

اتاق دو  کردمی حس م به سمت در  با    یو بخش کوچک  دهیکه 

با    خواستمی . من هم مند یبنش   یصندل   ی رو  خواستی سماجت م

ن ا  شتریب  میآن  زور  اما  اک  نی بروم  به  کوچک   تیثربخش 

 . دیچربی م

موها  یصندل  ی رو   مح  م ینشستم.  پوشرا  و  کم  زدم  گوشم  ت 

در ذهنم    یمختلف  ی ها. جوابگرفتم  دندان  ریانگشت شستم را ز

آب،    ی خودم رو  ی پته   ختنیر  ی و حت  دییتا تا  ی. از نف شدیمرور م

 اما فقط نوشتم: 

 .« ی »سالم... بله تا حدود  

  شتریبودم فعالً ب  دواریگذاشتم. ام   جوابی بخش آخر سوالش را ب  

 نکند.   ی کنجکاو نیاز ا
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 اندازه نداشت...  دیجاو وقاحت

ا  ی فکر  نیا    که  چرخ    نیبود  مهربان  ذهن  در  مدام  روزها 

 . خوردی م

و   اوشیس  ی صدا  دنی شن  ی مهربان برا  د،یآن شب با رفتن جاو   

ب اما جلو  تابی آرامش حضورش  تا    ی بود  خودش را گرفته بود 

نرود. م تلفن  غربال  یحالا  ب  دانستی سراغ  دارد،  از کلمات    که 

م در  جاو  رودی دستش  از  گفتن  جاده   اوش یس  د،یو  به  را 

نمکشاندی م ب  خواستی ...  هم  مسبب    شخود   ی قراریباز 

 شود. اوشیس دنیدب یآس

آن  اوشیکه با س  د یکشی پر م ی و خاطرات یباغِ ماه ی دلش برا  

 جا جاگذاشته بودند.  

از آن   باخبر شده بود، پا   خیتار  رییتغ  نیمحال بود اگر زودتر، از ا 

ب بهشت گذاشتیم   رونیبهشت  س   ی.  حضور   شیبرا  اوشیکه 

 ساخته بود. 

رسانده    وشایهمان روز به س  ی مراسم را فردا   خیتار  رییخبر تغ  

 شان را خالصه کرده بود.  ممکن صحبت  ی و تا جا



 

[657] 
 

  یهافکرها را در گوش  ی هیبه تخل  لشیم  اوش،یس  ی هازمزمه   

 گرفته بود.ش را زبان ی . اما دخترک جلو کردیم دایاو ز

نگران   ی از هر وقت  شتریهفته از آن روز گذشته و مهربان ب   کی  

 باشد!   دیبا کرد،ی بود که حس م  بیبود. عج

 نبود.   یشدنهضم  شیهم برا نیبود و ا دهیرا ند دیجاو گرید  

روزها    ماه   ی برعکس  باغِ  در  ام  یحضورش  به  را  زمان    دیکه 

و   کردیل ساعت کار مرها کرده بود، مغزش مث  اوشیر سحضو

 .کردیم  ی ادآور یرا    شانت یمحرم  انیبه پا  دنیلحظه به لحظه رس

غر   م  یبود. حس  بیحالش  که  در   دانستی داشت  حال  به  تا 

بود و به خودش   میوجودش تجربه نکرده. چشمش مدام به تقو

 نیاز ا  خواستی که هنوز فرصت هست... دلش م  دادیم  ی دلدار

  از ین  یاز هر وقت  شی . بدیترسیاما م حرف بزند    اوشیحس با س 

 ... کردی به بودن همدم را حس م

 دورت بگردم؟  یـ خوب  

بود. باز هم مثل چند روز گذشته    ستادهیر قاب در اد  خانمره یمن   

بود که قبل    دهیبه مهربان رس   شی زودتر از صدا  اشی قراری حسِ ب

 حضورش را حس کرده بود.  از به حرف آمدنش، مهربان 
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عقب افتاده گرفت و   خیگذاشت. چشم از تار  زیم  ی را رو  میتقو   

 گفت: 

 شده؟ ی زیـ چ  

روزها   مثل  داشت  من  ی انتظار  اما  برود  طفره    خانم ره یگذشته 

و داخل آمد. حرکتش مهربان    دیچندبار دست پشت دست کوب 

 ناخوش کرد. ی هاخبر دنیشن ی را آماده

 ؟ی خواستگار ادیب خوادینم خاناوشیس  یعنیشما  گمی ـ م  

تظار از آن ان  ترشی را نداشت اما ب   خانمره یاز من  دنشیانتظار شن   

 را...  افتادنشهیگر

 گذاشت.  شیبازو ی گذاشت و دست رو شی قدم پ  

 رخانم؟ی شده من  یچ ـ  

 کار دستتون بده.  دهیند ریخ نیا ترسمی ـ م  
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 بود.    دیاسم جاو  دنیشن   ی آب دهانش را قورت داد. آماده    مهربان

 ؟یـ ک  

 ـ برزو...    

بازو   از  مهربان  ثان  خانمره یمن  ی دست  از چند  بعد    ه یول شد. 

تا تخت رساند. سکوت  ی هابه اشک  ماندن رهیخ را    ی او، خودش 

آن بود؛  کرده  پر  را  ذهنش  حتقترسناک  که   توانست ینم  یدر 

 فقط بپرسد، »چرا؟« ایکند  لیتحل

کرد. او هم  را پاک    اشی نیچشم و ب  ی با پر روسر  خانمره یمن   

 گفتن قفل بود.   شتریب ی انگار دهانش برا

رفت.    رونیتخت کنده شد و از اتاق ب  ی از رو  باره کیمهربان    

 نیفرز  ی را گرفت. صدا  نیکارگاه فرز  ی شمارهتلفن را برداشت و  

آن از  مزودتر  فکر  پ   کردی چه  گوشش  معمول دیچیدر  طبق   .

را به رخش   اوشیبود و نبود س   نیگ لحنش برابر مهربان سرد و سن

 گفت:  نیخواست قطع کند اما فرز یکشاند. م
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نشن   من  از  خانوم  سریبگ  دهیـ  به خود  پس    ای...  نم  که  باشه 

..  درش ناخوشه.باز حال ما  نی... ا یمبادا شما ناراحت بش  دهینم

تو همون مدت که نبود حالش بد شد... شما هم که طبق معمول  

 رو داشته باشه...  مادرش ی هوا  دردسریو روز ب... بذار دی خبری ب

در انجمن باز دستم را از نوشتن بازداشت.    ی گرید  امیپ  دنیرس  

 را باز کردم. نوشته بود:  امیرد را بستم و پوُ

شخص  ی بعض  یعنی...  ؟ی »تاحدود    تخ  هات یاز  حوادث   ی لیو 

 هستن؟«

ل    را  وانگشتم  دادم  قورت  را  گرفتم.  دندان  ی بزاقم  ها 

 مهربان بود؟  ی قصه ی برا  اشی کنجکاو

از ارسال جوابم به سوالش گذشته بود و انگار امشب   ساعتکی  

 ... داشتیبود که دست بر نم خوابی او هم ب

نکرده بودم    دای پ  شیبرا  یجواب  دور افتاده بود و هنوز  ی زمان رو  

 . دیرس ی گرید امیکه پ

م   بد  شمی »ممنون  جواب  آدمدیاگر  شما  رو   نیا  ی ها.  قصه 

  د؟«ی شناسی م
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    گفتم؟ی م دیبا  

 دادم.   رونیراست نشستم و نفسم را ب  

 که بخونه!   ی چرا کنجکاوش کرد  گهید  یبگ   ی خواستی ـ خب نم  

ز   در  میهااخم  امیرلبیغرولند  کردرا  اهم  از  کن شل  نی. 

 خسته بودم. ی فکر ی هاکن سفت 

ه بود. باز دوباره  دانه شداز تنم گذشت پوست تنم دانه  یآن  ی لرز  

 گرفتم و در جوابش فقط نوشتم.  ینفس

 شون!«هستن... همه ی»واقع  

 و بالفاصله بعد از ارسال، نِتم را قطع کردم.    

بودم  یپست  نیآخر   کرده  ارسال  انجمن  در  آن که  تا   ،

قلدر   یلیتحم   ی خواستگار بارجیا   ی هاکردنی بود و  کم کم    دی. 

م   اشه یبق ارسال  هم  ا.کردمی را  اما   ی برا  های نیچمقدمه   نی.. 

 بود؟  یآدم، کاف کی  یراز زندگ نیگفتن از بزرگتر

 گذاشتم.  زیم ی سرم را رو  

 کنم خدا؟   کاریـ چ  
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 ن یبهار

دفتر   کسچیگرفته بودم. صبح ه   یمرخص  میعصر از مر  فتی ش  

ببندم و بروم اما تا   توانستمی مواقع من هم م طورن یبود. ا  امدهین

ه وقت  در ومانآخر  به  و  نشسته  در سکوت  زده   وارید  جا  زل 

رفته    شی در ذهنم پ  زیچ  فکر کرده بودم... تا ته همه  یبودم... کل

 بودم.   هحالت را تصور کرد نیدترو ب

 کردمی سراغ انجمن نرفته بودم و حس م گرید شبیاز همان د  

خبر    دیبا داشتم خودم   یامیپ  ایمنتظر  باشم. دوست  عارف  از 

ب دوست سراغش  عنوان  به  م  یروم؛  از    یبخش  توانستی که 

ب   اشی زندگ و  کند  پر  تنها  نیرا  و  ب  اشیی او  نه   ندازد،یفاصله 

 ... شتخبر دا اشیپنهان زندگ   قتیکه از حق  ینیهارب

 ن؟یبهار ی ـ حاضر  

 رفتم.   فمی و ک  یانداختم و سراغ گوش میموها ی شال را رو  

 مامان.  ی اومدیـ کاش تو هم م   

. خود ماجانم  ست یاولت ن  ی ... تو هم که دفعهکاری چ  امیـ من ب   

 .  دیتبرگش ی موندن نداره... چشم رو هم بذار ادیز ی حوصله
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  چیها بود که هپابند سفت و سخت نگاهش بود. سال   یدلمردگ  

جانش را   ی رهیش  ی ضی. مرشدینم  دهیدر نگاهش د  یشور و شوق

 گذاشته بود.  یق من و بابا با ی اش را برا و فقط پوسته  دهیکش

از خانه   ادیکه فکرم را به زبان آورم رفته بود. مامان زقبل از آن   

و شام    ختمیریبرنامه م   دینداشت. با  یحیو تفر  رفتی نم  رونیب

 ... میرفتی م رونیبا هم ب  ی ناهار ای

از مغزم    توانستمی اما نم  زدمیفکر را در سرم پس م   نیا  شهیهم  

 کردنی زندگ  اش،یضیگذر از بحران مر   کنم. مامان بعد از  رونشیب

پ  که  انگار  بود.  کرده  فراموش  جا    ی مانه یرا  همان  تا  عمرش 

سر    ینداشت و ه  یزندگ  ی ن به بعد جا براو از آداشت    تیظرف

برارفتی م بو  نیهم  ی .  مرده  زندگ  ددلش  را  بودنش  زنده    ی و 

 ...  کردینم

  نی. اختیقدر محکم تکان دادم که تعادلم به هم رسرم را آن  

بودنش، بود.    ن یآور بود. مامان زنده بود و مهم همها عذابفکر

رفته بودم  ر و التماس از خدا گاش را با زو دوباره  ی اگر زندگ  یحت

رو به   زیچ  چی: »هگفت یم  شهیمهم نبود مادربزرگم هم  میو برا

 ...« دیی زور از خدا نخوا
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  ام نه یس  ی رو  یور   کیرا از گردن گذراندم و    فمی ک  کیبند بار  

در    اشیمخمل زرشک  ی بود و پارچه  یکوچک  فی مرتب کردم. ک

 . کردیم ییبلندم خودنما راهنیپ ی رهیت ی نه یزم

بود که با هنر    جانیماه  ی اعال  ی هاپارچه  ی نهی هم از گنج   نیا  

دامن و از   نییپا  ی ه ینشده بود. حاش  لیو م  فی دست مامان ح

داشت که در همان  ی مزو قر ز یر ی هانقش گل   نه،یس ریتا ز قهی

 دلم را برده بود.  جانیماه ی نگاه اول در صندوقچه

مهمان   از  مر   ی بعد  دوستان  نرفته    یمهمان  ییجا  گرید  م،یباغِ 

ا ربط  ی کی  نیبودم.  مهمان  ی هم  نداشت.  من  دوستان    یبه 

  ی و ساعات  گرفتند ی شان م در باغ   یبود که هر از گاه   جانی ماه

ها... آدم اگر باغ  نیبود و هم  رازی ش. اصالًشدند یدور هم جمع م

چمران   م،یرفتی م  می نداشت  غ. ماهم که بادیپوسی م  رفتی باغ نم

حال نه   ی بود... البته ما  ی اکه چمن و سبزه   ییهرجا  ایرک  پا  ای

مر  ی ما از  آن  یضیقبل  زندگوقتمامان...  هنوز  مامان  که    ی ها 

 ...  کردی م

 کردم و باز سرم را تکان دادم. ینچ  
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وضع   خاطر  . کردیم  اشیهمراه  دیبا  یک ی  جانی ماه  تیبه 

ب  که  ا  شیپ  حرفی مامان  از  را  وظا  نیخودش   انمفیقسمت 

 کار، کار من بود!  نیمن و بابا ا نیحذف کرده و مسلماً ب

در جمع   دیبا  دانستمیسخت بود چون نم  میدفعات اول برا  دیشا  

عنوان  به،یغر   ی هاآدم نقش    دنیکششوم. دوش  یمعرف  یبا چه 

سال خودم هم در  هم سن و  دختران    یکه گاه  ی پرستار در جمع

وضع    باًیتقر  جانیبود اما برخورد ماه  ندیناخوشا  یآن بودند کم

 . کردیرا راحت م

هم  شکی ب   که  بود  معرفخوانده دختر  شهیمحبتش   ی اش 

اجازه  شدمی م من  به  احترامش  برداشت   نیکوچکتر  ی و 

 .  گرفتی م انیفرا از اطرا ندیناخوشا

  یقدر آن  جانی دم. ماهادت کرنقش ع  نیمن هم کم کم به ا  

ها را کمرنگ نگاه آدم  ی ناگفته   ی هافکر و حرف   ر یبود که تاث  زیعز

 کند. 

و   با  جر  جانی ماه  لچریمحراب  از  بعد  بود.  در    انیدم 

 بودمش.   دهی ند کیاز نزد گری اش دسواستفاده 
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توجهش را جلب کرد   رونیب  ی فلز   ی هاپله  ی رو  م یپا  ی لبد صدا  

 گفت:   دنمیاند و با دکه سرش را چرخ

 .گهید میـ عروس جهرمم اومد ماجان بر  

 خندان گفت:  جانی ماه  

 ! ی دیـ خودتم تازه رس  

 رفتم و گفتم:  رونیپشت سرشان ب   

 جان! جانی ماه یـ مرس  

مان کرد انگار با روباه و دُمش طرف باشد.  نگاه   ی محراب جور   

 ام گرفت.  ده خن

  ی و »مرس  ندیجلو بنش  یصندل  ی کمک کردم تا رو   جانی به ماه   

 جذابش جوابم شد.  ی ننه«

  لچر یبود. و  اشیو سرش در گوش  ستادهیمحراب کنار صندوق ا  

گذاشت و با لحن    بشیرا داخل ج  یرا کنارش نگه داشتم. گوش 

 گفت:  ی مرموز

 سر خر چه شود! ی ماه ب کیـ   
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باطل را   الیخ  ی خبر داشت. زه  یسفر اصالن   نبود که از  بیعج  

 ه او گفتم: دل، و رو ب در

 ـ جاسوساش که هستن!   

 در صندوق را بست و گفت:   

 تو مهمه! ی ـ چقدرم که برا   

  م یدم که براام را بال دادم. خب من مجبور بونامحسوس شانه  

 مهم نباشد... 

                          

به    کیو نزدشت بود  قصرالد  ی هاکوچهپسدر کوچه  زبانیباغ م   

 د یشا  نی. امیکردنش معطل شد   ادیپ  ی برا  ی اقهی ما. فقط چند دق

. معموًل با آژانس کردیم  یبار بود که محراب ما را همراه  نی سوم

 یبابا هم حق داشت رو  دیهمراه بابا... خب شا ی و گاه میرفتی م

ا شود.  حساس  او    نیمحراب  آمد  و  رفت  به    لشیتما  ای مدت 

 شده بود...  ادیز یبه شکل قابل توجه ین یچن نیا ی هاکار
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کاهگلنه  ی هاوارهید  دنید   و  بلند  خوب  یچندان  حس    ی باغ 

  معرکه   یزرد و نارنج  ی هافرش برگ   ریها زکوچه  نیا  زییداشت. پا

 بود.  

لبم کش    ی باغ رو  دنینبود و از د   ارمیکه در اخت  ی با لبخند  

خ  ادهیپ  آمد،ی م نگاهم  چوب  ره یشدم.  در  باغ    یمیدق  و  یبه 

عکس گرفتن    ی م برار ذهنرا د  ی مختلف  ی هابود و ژست   ییروبهرو

 که محراب کنار گوشم گفت:  کردمی کنارش، امتحان م

 ـ عارفم هست؟   

 از سوالش گفتم:  جیگ  

 ـ کجا؟  

چوب   در  مخالف  نم  یبا سر سمت  زد...    م یبگو  توانستمیاشاره 

د از  هم  بابک  کردم.  تعجب  من  جا    دنیفقط  بما  ود.  خورده 

از کار    د،یکشیرا م   میهالب   اریاخت یب  نیاز ا  شی که پ  ی لبخند

 .  شدی تمام نم میهاچشم یرگیافتاده و حال خ

 هست؟  یـ خبر نداشت   

 گفتم:  زیتند و ت  
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 ؟یدونستی ـ تو م  

 میصدا  جانیکه ماه  دیبگو  ی زیابرو بال انداخت و خواست چ  

رفت سراغش  هم  با  مطور  همان  .می زد.  کمک    یرو  کردمی که 

 گفتم:  ندیبنش لچریو

 بود؟  یاسم دوستتون چ جانی ـ ماه  

 ... دهیـ فر  

 لشون؟یـ نه فام   

 ـ جوکار... چطور مگه؟  

به اقوام   یربط  دانستمی که من م  ییتا جا  لیاسم و فام  نیخب ا  

 محراب گفت:  بارن یعارف و طبعاً بابک نداشت. ا

 ست؟ آشناهم  یاصالن لی ـ با فک و فام   

 بهمان انداخت و گفت:  ی در فکر نگاه جانی ماه  

 شده مگه؟ یـ چ  

و با چشم و ابرو به محراب اشاره   ستادمیا  لچریپشت و  عیسر  

ها زنانه برگزار جمع  نیشود. معموًل ا  ی بازس یپل   الیخی کردم ب

ماندگار  شدی م احتمال  قفل   ی و  نگاه  از  دلم  اما  بود  کم  بابک 
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  ی زیچ  گفتیم  یو حس  زدیجور شور مان بدخودم  یش رواشده 

 . ستیماندن جلودارش ن ی برا

از کنار ماش   بود  ن یهنوز  با شکم    ی که دختر  میتکان نخورده 

آمد و بابک را صدا زد. شکمش را اگر فاکتور   رونیبرآمده از باغ ب 

کم   گرفتمی م مصورتش  سال  و  شب  زدی سن  اصالً   ی هازن  هیو 

و  دیسف یباردار راهنیبود و در پ وشگلد. خار نبودبچه ایحامله 

 گفت:  رلبیز جانیماه .  دیرسی زردش نازتر به نظر م

 رزا باشن.  ی هابچه دیدوتا با نیـ ا  

تر بود. انگار آوراز حضور خود بابک دلهره  یاسم حت  نیا  دنیشن   

را باز کرده و داشتند من را به زور داخلش    حانهی ر  ی کتاب قصه 

 . ختنداندای م

جذاب انداختم اما   یبه آن در چوب  یچرخاندم و نگاه  م راسر  

 .  شدی از فضا منتقل نم یحس خوب جیه گرید

ه داشتم.  را هل دادم و نگاهم را خالف جهت آن دو نگ  لچریو  

ه  کینزد آن  با  بابک  چ  کل یشدن  بال  و  قد  که    ی زیو  نبود 

 اش نشوم.  متوجه
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را ول کنم   ناجی ماه  یدلصن  یرا داشتم که دسته   شیپتانسل   

تر  مشتم را دورش محکم کردم و محکم   شیو الفرار... اما به جا

ه در  دادم.  هلش  جلو  دورهم  کدامچیبه  دوستان   ی هایاز 

بب   امده ین  شیپ  جانی ماه که  را اسم   ی حت   ای  شاننم یبود  شان 

رو روبه  دیاوضاع با  نیاز شانس گند من بود که در ا   شکی بشنوم. ب

 .میشدی م

اصرار   ی صندل  چنان به هل دادنبود و اگر هم   مانیروبابک روبه   

. دختر هم دست به کمر جلو شدم یرد م  شیاز رو  دیبا  کردمی م

صدا کرد.  سالم  لبخند  با  و  درهابسته  ی آمد    ن یماش  ی شدن 

 محراب از پشت سر آمد. 

 درسته؟ د،یرزا باش ی هابچه  دیـ شما با  

م را قورت دادم  اندهو من آب  از آن د  جانی در جواب سوال ماه  

 کرد و گفت:  دییخوش تا ی . دختر با روستادیو محراب کنارم ا 

 ـ و شما؟  

معرف  جانی ماه   را  خودش  و   کردیم  یداشت  من  بابک،  و 

 گفت:  رلبیگرفته بود. محراب ز رنظر یمحراب را ز 

 عارف کم داره.  هیفضا فقط  نیـ آخ که ا  
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جلو   چ  ی نتوانستم  را  پ نگاه  مثلرمیبگچپ    رلب یز   خودش  . 

 گفتم: 

 ؟ ی بر ی خوایـ نم  

 شد... کجا برم!   یجان یـ تازه ه  

 !وانهید  

ا   مامان   ... براستین  رانیـ  اما  رو   مانیزا  ی .  خودش  من 

 . رسونهی م

 بابک با اشاره به من و محراب گفت:  بارنیا  

 د؟ یکنی نم یفـ معر  

 دست من که هنوز دور  ی دستش را بال آورد و رو  جانی ماه  

 گفت:  شهیبود گذاشت و مثل هم ی صندل ی دسته

 جان دختر من...  نیـ بهار  

بابک را آن طور که    ی که فضول  جانیناخودآگاه از جواب ماه  

 لبخند زدم. محراب گفت: جواب نداده بود،  دیبا

 ـ منم هستم ماجان.  
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نشده    جانی هما   او کنارمان  ماندن  برگرداند. متوجه  را  سرش 

 :گفت  دیبود. خند

 جان هم... پسر من. ـ محراب  

  ی دستش را سمت بابک دراز کرد و با لحن و نگاه  وانهیمحراب د   

 بود، گفت:  جانی ماه یمعرف ی از نحوه ی مسخره که ناش

 خوشوقتم.  یلیـ خ  

 و گفت:  بابک گذاشت ی بازو  ی دختر دستش را رو  

 دنبالمون. ا یب گهیدو ساعت د یکیـ   

 به من گفت:   ی ش انداخت و با نگاه ساعتبه    یبابک با اخم نگاه  

 !گه ید مونمی ـ م  

 مانستادنیما حالت ا  کیو توقفش نزد  ینی شدن ماش  کیبا نزد  

ر هم  برا  ختیبه  تعارفات  ب   ی و  شد.  شروع  رفتن   ارادهی داخل 

 گفت:  جانی اهشد. م دهینگاهم سمت محراب کش

 .گهیـ محراب جان بمون تو هم... آقا بابکم هست د  

  ، یپرساحوالوآمد و بعد از سالم  رونیهم ب   زبانیع م موقنهما  

 همه را به داخل دعوت کرد. 
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چند    شیهایاز خوب   توانستمیم   ی بود. در حالت عاد  یباغ قشنگ  

مشت درخت و سنگ و    کیاما حال جز    سمیصفحه خاطره بنو

 جان ی ماه  یکنار صندل   زبانینبود. خانم م   ی زی زه و چمن چسب

م بل  زدی قدم  بل و  مند  صحبت  نمکردندی ند  ا  دانمی .   نیدر 

 : گوشم گفت اربابک چطور کنارم قرار گرفت. آرام کن دمانیچ

 عارف رو به محراب؟  ایکنم  یبه عارف معرف دی ـ محراب رو با  

 ی د که صداه بونشد  ریصورتم جاگ  ی ها روخط اخم  یهنوز حت  

 . دی وار در جوابش به گوشم رسپچمحراب پچ

 !میآی خودت باش، ما با هم کنار م یمعرف ـ تو به فکر  

اش را هم من زدم. در تمام مدت سرم را  جمله  ی پوزخند انتها  

. با فاصله گرفتن بابک  کردمیرو را نگاه م نچرخانده بودم و روبه

هم اخمم را کامل کردم.    آلودش افتاد و منچشمم به صورت اخم

 محراب شوخ گفت: 

 ! با صدف طلبم  گهیقرار د هیـ   

  یدانشان ندادم و گوشم را به ص  یآروده بود. توجه  ریوقت گ  

م کسان  زبانیخانم  از  م   یدادم.  بودند  آمده  به    گفت یکه  و 

با   اشییهم از آشنا  جانی . ماهدادی م  یینشان و آشنا  جانی ماه
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انگ  ی هابچه اار مادرشوهر خرزا گفت.  از دوستان  بابک   ن یواهر 

 خانم بود... 

 نیتر کرد اما باز هم از بابک و ا را راحت  المیخ  ینسبت کم  نیا  

 .دمیترسی چه بود به گوش عارف برساند، مخالف آن  را  ی زیکه چ

از باغ ساخته شده بود    یدر قسمت  ی اشهیش  ی هاواریبا د  یسالن   

جوان    بابک و محراب، مرد  هم در فضا بود. جز  قیو چند آلچ

سالن دور هم  ز  ا  ی امسن هم در گوشه   ی نبود اما سه آقا  ی گرید

 پهن بود.   زشانیم ی نشسته و بساط تخته رو

و در همان حال با همه    ریها جاگخانم   یرا کنار باق  جانی ماه  

بودم اما اکثراً   دهیرا قبال د  هایکردم. بعض   یپرسسالم و احوال

 ی هایپرسسالم و احوال  نیشلوغ بود و هم  یبودند. کم   بهیغر

 را پر کرد. انمدنیاز رس ی اقهی چند دق ییسرپا

که چشمم به بابک افتاد. خواهرش را کنار   نمیبنش  خواستمی م  

دفعه با خواهرش چشم در چشم   کی.  گفتی م  ی زیو چ  دهیکش

دادم   لیتحو  یاسکته   ی افتاد. لبخند  تمیلبم از ربان قو ضر  میشد

مان  که از بابک جدا شد و به طرف  نمیبنش  جانیو آمدم کنار ماه 
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انگار   کرد،ی نگاهم م  ی جوروا متوقف شدم.  ه  و   نیزم   نیآمد. ب 

 بزند.   یحرف خواستیمن و م   شیپ آمدیواقعاً داشت م

 بود، گفت:  که احتماًل مادرشوهرش یبه من خانم  دهی نرس  

رو خانم جوکار برات فرستاده بودن   یخونگ  ی هاـ اون لواشک  

 جان.ماهک

افتاد.  به گمانم آب دهانش راه    ی ماهک چشمش برق زد و حت  

شد.    زبانیبه من متوقف و مشغول تشکر از م  دن یوسط راه رس 

بنش خواستم  اخم  نم یدوباره  و  بابک  به  نگاهم  فتاد.  ا  شیهاکه 

ماهک   به  رو  دربارهاخمش  صحبتش  که    یها اریو  ی بود 

 گل انداخته بود.  اشیلواشک

گرم صحبت با    جانی . ماهدمیسرم را چرخاندم اما محراب را ند  

مرجان انداخت. خود   ادیکه در نگاه اول من را    بود  شده   یخانم

 شیبود با آن آرا  یمهست  ی زنده شده   ی هم که نمونه   جانی ماه

م  وانندگان  حاضر شده در باغ خانموها... خنده ام را از حضور خ

 . ستادیا میرو که ماهک روبه   نم یجوکار خوردم و خواستم بنش 

  ش یبه رو  لیدل ی دم ب ناز و مهربان بود که آ  ی جور  اشی خوشگل  

 . زدی لبخند م 
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 زد و گفت:  یچشمک  

 تو باغ...  میـ بر  

بود، هنوز جملهکه حوا  جانی ماه   داده  به ماهک  را  اش  سش 

به همراه شدن    بیرا اعالم کرد و من را ترغ  تشیه، رضاتمام نشد

 با او.

نداشتم. نگاهم را در سال چرخاندم. بابک    یجز همراه  ی اچاره  

 قدم شدم.  ام برگشت و با ماهک هم دلشورهبود. شده   بیغ

 شما؟  یشناسیـ بابک ما رو م   

  یکه از آن فرار  ی زیسوالش همان چ  ی لحنش بد نبود اما محتوا  

 خودش را درآورد.  ی دهانش را کج کرد و ادا  دفعهکی دم.بو

 "!؟ی شناسی مارو م ی تحفه " ،یکینه عل ی ـ نه سالم  

  یا خوب گفته بود. دستش را رو حفه رفت. تام گرواقعاً خنده  

 و مهربان گفت:  دیکش میبازو

 . راهنمی... منم عاشق پیـ چه لباس خوشگل  

بود. نوک   یداشتندوست لبخند زدم. برخالف برادر نچسبش،    

حرفم    شتر،یب   یی مادرم دوخته اما از ترس آشنا  میزبانم آمد بگو
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ره کردم ش اشاخوشگل   راهنی. به پمیزد  رونیرا خوردم. از سالن ب 

 و گفتم: 

 . آدی بهتون م یلیـ خ  

 ن؟یـ بهار  

صدا    سمت  چرخ  ی سرمان  ردیمحراب  از    یکیدر    لکسی. 

م  هاقیآلچ اشاره  و  بود  آن  کردی نشسته  هم  بروما  . میجا 

برا  دانستمی م ناخودآگاهم   ی حرکتش  به من است و در  کمک 

 با صدف آماده بودم.   گرید یمالقات ی انگار برا

به ماهک کردم که او هم سرش را تکان داد. به همان    یه نگا  

  دا یبابک هم پ  ی که سروکله   میو هنوز ننشسته بود  می سمت رفت

 شد. ماهک گفت: 

 رو باز نکردم.  که، هنوز سر صحبت ی ـ زود اومد  

من گرد   ی هابود. چشم  ریناپذمحراب اجتناب  ی خنده   کیشل  

نبود    الشیخ  نی ما عشد و بابک با تاسف سر تکان داد. ماهک ا

 شانه بال داد و مهربان به من لبخند زد و گفت: 

 زم؟ یـ چند سالته عز  
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 اضافه کرد: عیو سر  

 ... میبدونم کدوم بزرگتر خوامی م  ستا،یبابک ن یـ واسه فضول  

 داد:و ادامه  دیشکمش کش ی دستش را رو  

بچه    زود  هم  کردم  ازدواج  زود  هم  من  وگرنه  ـ  شدم  دار 

 . ستین  شتریسالم ب  وسهست یب

نسبت    ی حس بد  چیبود. ه   ی. دختر خوبآمدی به صورتش هم م  

 به حضور بابک جوابش را دادم. توجهی نداشتم. ب به او 

 سال. ترم... دو  ـ پس من بزرگ  

نم   بهت  اصالً  هجده آدیـ  تو  جفتمون    م یشد  زیفر  یسالگ ... 

 شه!انگار چهل سال  یسالگ یانگار... برعکس بابک، تو س

. حالتش بامزه بود  د یکش  یو بابک پوف  میدیمن و محراب خند  

د ا  دنشیو  منف  تیموقع  نی در  حس  برا  یشگیهم   ِی آن    یرا 

  یاما جلو  ست،یهم ن  طورنیا  میکنار زد. خواستم بگو  ی الحظه

 کار بود.   نیخودم را گرفتم. حفظ فاصله با بابک بهتر
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  ز یم  وه یو م  ین یریو ش آمد. با شربت    رونیب  ییرایپذ  ی برا  یخانم  

شربت برداشت و   یوانیرا پر کرد و رفت. ماهک ل  قیوسط آلچ

 گفت: 

 سر اصل مطلب...  میـ حال بر  

 به بابک اشاره کرد و رو به من گفت:     

 د؟یشناسیرو م گهیـ از کجا همد  

شن    انگار  زدند.  زل  من  به  منتظر  دو  هر  محراب  و    دن یبابک 

 ر بود. گفتم: تمهم هاآن ی سوال برا نیجواب ا 

 . کنمی کار م شونیسابق ا یدانشگاهـ خب من... تو دفتر هم   

حرکت   نیماهک در جواب ا  یبابک علناً پوزخند زد و ابروها  

 بابک بال رفت. محراب در جواب حرکت بابک گفت: 

 !د؟ی شناس ی رو م گهیشما بگو از کجا همد ی خوا ی مـ   

اما من در   آوردی مهم ن  و کم  آمدی کل خوشش م محراب از کل  

ترج  نیا کنم  ی هاپوزخند   دادمی م  حیاوضاع  تحمل  را  و   بابک 

 نکنم.  شیهابه طعنه  یتوجه

 بابک با همان لحن پوزخنددار جوابش را داد:   
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 بگو!  تونییاصالً تو از آشنا ی خوا ی ـ م  

نچ   نگاه    ی ناخواسته  را  محراب  و  بابک  کنجکاو  ماهک  کردم. 

 زد و گفت:  ی ندشخی. محراب نکردی م

 ـ ماجان که گفت...   

 د. با انگشت شستش به من اشاره زد و ادامه دا 

 ! می دخترشه... منم پسرش... پس خواهر برادر نیـ ا 

بابک دادم. باز هم پوزخند زد.  ام را خوردم و نگاهم را به  خنده  

 ماهک بامزه اما معترض گفت: 

 ؟یزنی پوزخند م یه یچ  یعنیـ اِ بابک!   

جا   نی. کاش عارف هم اشدمی م عاشق ماهک مم داشتکم ک   

کنار   جانیذهنم آمده بود... من اه  ب  مقدمهی بود که ب  ی بود... فکر

 .. .کردمی او چه م یهرچند ناتن ی دختر خاله و پسرخاله

انگار تفر     ی کنی ... کالً حال م دهیسالم روت جواب نم  حاتیـ 

 ؟ یسر پُست باش
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  یاش براپرت کرد. اشاره  میهاز فکر محراب حواسم را ا ی جمله  

  توجه ی بک ب ود. با شده ب  جیما واضح بود. فقط ماهک گ  ی هر سه 

 محراب رو به من گفت:  ی به طعنه 

 ؟ی کرد شیمعرف ی جورن یـ واسه عارف هم هم  

تهد   مثل  ماش  دیلحنش  در  روزش  آن  که    ن یآخر  همان  بود. 

نشان   یکنشماهک نگذاشت وا  جانی. ه م یخواسته بود دوست بمان 

 دهم.

 ... مگه برگشته؟ د؟ی شناسی ـ عارف رو هم م  

 خاندان حذف شده بود؟    نیعارف تا کجا از ا  

شا  بارنیا   بابک  زد.  پوزخند  اشاره  دیمحراب  عارف  از  به  اش 

رو به نگاه منتظر ماهک تکان داد    ی بود. سرش را به نف  مانیپش

 و باعث شد من هم پوزخند بزنم.  

نشسته بودم    یمن حال در جمع   هکنیبود. فکر به احالم گرفته    

اش خبر نداشت او خالهعارف باشد و دختر  ی برا  توانستی که م

 ناراحتم کرد.  کند، یکجاست و چه م 
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 ش یبرا  مقدمهی و ب  دمیکش  رونیب   بمیرا از ج  یناخودآگاه گوش   

 فرستادم.  امیپ

 ؟«ی»خوب  

از رس  ساعت کیهنوز     ب  ماندن یهم  به زود ود و فکر  نگذشته 

 سر زدن به عارف محال بود...  ی برا یفتن و فرصت ر

 د؟ی شناسی م رو مـ پسرخاله  

آن   از  من  قبل  چ  ایکه  منتظرش  نگاه  جواب  در    یزیمحراب 

 گفت:  زیبابک تند و ت  مییبگو

 ! ستیتو ن ی تحفه ی پسرخاله یـ هر عارف  

 شکمش گذاشت و گفت:  ی ماهک اخم کرد و دستش را رو  

 سرم؟ یزنیم داد م! جلو بچهادبی ـ ب  

 غر زد: رلبیبابک کالفه بلند شد و ز  

 خدا! میراحت ش زادی م نیا یـ کِ  

سرش   ی جد  یل یو خ  د یشکمش کش  ی ماهک باز دستش را رو  

 اش گفت: را خم کرد و لبد خطاب به بچه 
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 ! اینر نیوقت به ا ه یجون ـ مامان   

ل  قب  که  یو شربت  دیخند  خود بابک هم  ی. حتدیندنخ  شدی نم  

 و به سرفه افتاد.   دیپر شیجمله خورده بود در گلو نیاز ا

آمد...    ینم  امیپ  دنیدنگ رس  ی. چرا صدادیلرزینم  یچرا گوش  

 ناهار خورده بود؟  کرد؟ی داشت چه م ییباز تنها

 ماندم...   زیبه م رهیام محو شد و خخنده   

 درآورد و گفت:  ا ر اشی ماهک بلند شد و کنارم نشست. گوش  

 ت رو داشته باشم؟شماره تونمی ـ م  

کش   بابک  سمت  تا  کردم  جمع  راه  وسط  را  نشود.    دهینگاهم 

 شده بود که با اشاره به بابک گفت:  یمکثم طولن 

 به خدا. دمی ـ بهش نم  

به ماهک    ی خنده   کیشل   بلند شد و شوخ خطاب  باز  محراب 

 گفت: 

 . یکه هست یـ واقعاً مرس  

 که گفت:   کردمیام را وارد مهداشتم شمار  را گرفتم و  اشی وشگ  
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 اومدن؟  یک نایـ ا  

کرده داشتند    تانی پ  تانیچ  ی ادیسرم را بلند کردم. دو دختر ز  

سمت بابک بود و سر بابک   شانیکی. نگاه آمدند ی مان مبه طرف

 . کردی شان م. محراب هم مرموز نگاه اشی در گوش

سمت     نگاهش  که  آراهمان  بود،  و    یلامک  شیبابک  داشت 

 من و ماهک حکم لباس شب...  لباسش در برابر لباس

 ماهک آرام در گوشم گفت:   

بعد انتظار داره بابک   آدی ـ خواهر شوهرمه... از من خوشش نم  

 نم بهش! رو بچسبو

 خواه هم داشت.  خان خاطربابک  نیعجب! پس ا  

 نگاهش را  یکیو عل  سالمیب  ستاد،یا   قیآلچ  کیکه نزد  نیهم  

 من چسباند و گفت: به صورت 

 ؟ییتو خانمی ـ پرستار ماه   

نبود که بخواهم مقابلش از لفظ    جانیا  یدر واقع شخص خاص  

در خلوت هم آدم    یپرستار معذب شوم اما لحن و نگاه دختر حت

 .  داشتی وا م دنیرا به خجالت کش



 

[686] 
 

 

 فت: هک گما  

 ؟یـ ک  

سوال داشت. باور کرده بود که دختر    ی لحنش واقعاً رنگ و بو  

 هستم؟ جانی ماه

 دختر با انگشت من را نشان داد و گفت:   

 گه؟ید ینیخانم... بهار نیـ ا  

بلند شدم. محراب هم بلند شد. بابک اخم کرده بود. خواستم    

مراهش آرام  از کنارشان رد شوم که احتماًل خطاب به دختر ه 

 گفت: 

 . میپرستار بش میـ خوبه وال... ماهم بر  

 محراب بالفاصله بلند شد.  ی صدا  

 ! خورهی بهت م شتر یـ مفتش ب   

به من ادامه بحث شود. برگشتم سمت محراب که رو    دمیترس  

 داد: 



 

[687] 
 

 . دیایزود ب نیمنتظرم بهار نی ـ تو ماش  

 کرد. یاز ماهک هم خداحافظ  

از طعنه   که  شا  ی دختر  و  به ساحت   نیتوه  دیواضح  محراب 

 گفت: ودش، حرصش گرفته بود، مقدس خ

 لبد؟  یشـ شما هم راننده  

 دخترجون. ومدهیبه تو ن شی ـ فضول  

 گفت:  عیماهک سر  

 خانم جوکار هسـ...  ی هاجون زشته مهمون  ایـ پر  

ناراحت  اشه یبق    نبود.  ناراحت  ی مهم  نبود.  مهم  هم  هم    یمن 

 نداشت...  یناراحت گرانید ی نداشته نداشت. شعور 

 .رسونمتونی گو محراب بره... من مه که. ب ـ زود  

 بابک راهم را ادامه دادم و گفتم:  یبه همراه توجهی ب  

 .میدیـ زحمت نم  

 خاصه...  کمیعارف  طیـ شرا  

 .دمیحرفش را بر  



 

[688] 
 

 ! گمیبهش نم ی زیـ خواهرت زنگ زد چ  

 ـ واسه خودتم بهتره!   

  طور نیا  نبود که  ندیخوشا  شی وضع ضعف بودن برار در مانگا  

 . جوابش را ندادم تا خوش باشد.  کردیم   یمن را هم قات

 !جانیـ بابک؟ من منتظرتم ا  

 تر کردم و فاصله گرفتم. را تند میهاهمان دختر بود. قدم   

 نهاحیر

 دلش آشوب بود...   

 روح و... تنش!  دلِ  

. کلنگش  شودیدارد درونش ساخته م   ی گرید  ی ا یدن  دانستی م  

 ...  شیهای قراری ... درست وسط برا زده بودند

  ی ب یعج  ل یو م  کردیکمر احساس م  ی ه یدر ناح  یاسابقه ی درد ب  

گر حت   کردنهیبه  که  سراغش    ی برا  یداشت،  هم  همدم  رفتن 

 بود.   هامدین

شاییتنها   روز   ،یحرفشش  نیا  ریتعب  نیترواضح  دی...  و  حال 

وآمدها به  تر بود. رفتشلوغ  شهی اکنون مهربان بود. دورش از هم
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. اما مهربان  ماندی نم  یروز خال  کیاز سر گرفته و خانه    شانخانه

 .مردی م  ییداشت از شدت تنها  اهو یه نیا انیم

تماس نگرفتن    ی چطور براچند روز    نیا  دانستی فقط خدا م  

  ی بیکرده بود. امروز اما حس عجمقابله    نیدوباره با کارگاه فرز

. به  ردیگیخودش تماس م  اوشیداشت به دلش افتاده بود که س

و ببرد شاهچراغ   چد یگشا بپمشکل  شیجاگفته بود به   خانم ره یمن

اتفاق بلکه  کند،  س  ی برا  یپخش  دل  فتدی ن  اوشیمادر  حالِ   .

 م...  خودش به جهن

نور  ی صدا   تلفن  تار   یشمع  زنگ  در  از   ی خانهکیشد  دلش... 

بود. نشده    ی صبح تا بعد از ظهر بست کنار تلفن نشسته و خبر 

 ی مهیتخت کند و تا به تلفن برسد صد نذر ضم  ی نش را از روت

 پشت خط باشد.  اوشیکرد که س یقبل ی نذرها

صدا  ی گوش    برداشت،  که  پ  شیرا  گوشش  در    ر یش  د،یچیکه 

اشک  شیهاچشم کردند.  باز  رو  شیهارا  آرام  صورتش   ی آرام 

حدس   اوشیس   ی هاآرام بود. از صحبت   شیاما صدا  ختندیری م

فرز   دزی م هم    ی زیچ  نی که  مهربان  و  نگفته  تماسش  از 
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پرس   خواستینم را  مادرش  حال  دهد.  س دیبروز   اوش ی. 

 نبود.   یپنهان شدن  قتیرود اما حق طفره  خواستی م

 ؟ی. تو خوبگرفتم یزودتر تماس م دیـ با  

 . شدی خفه م زدیخوب که نبود اما... اما نداشت.. اگر حرف نم  

 .. .ختهیـ اعصابم به هم ر  

دورنش که    دی جد  ی ایگفت؟ از آن دن  یدهانش را بست... چه م  

تمام    گریکه دو روز د   یتیاز محرم  ایباشد؟    یال یداشت خ  دیام

 شد؟ی م

 زم؟ ی شده عز یـ چ  

 . دیفرستاد و محکم کش شیموها ی دست ل  ربانمه  

 ...  یچیـ ه  

زد. اما مگر   وندیبه صدا پ  یمصنوع  ی ارا با خنده  اوشیسکوت س  

 شد...  ی م یعیمصنوعات، طب  نیحال بد با ا نیا

زانو  ی رو   سمت  و  نشست  تلفن  کنار  شد.    شی مبل  خم 

 را به کف دستش چسباند و چشم بست. آرام گفت:   اشی شانیپ

 کن...  فیبرام تعر ی زیچ هیـ   
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 ؟یـ چ  

 که خوب باشه.  ی زیچ هی... دونمیـ نم  

 ست؟یـ حالت خوب ن  

 بی. حس و حالش غرزدیدر خودش بر  ستتوانینم  نیاز ا  شتریب  

م فکر  م  ی عزادار  دیبا  کرد ی بود.  فکر  همدم  به  ...  کردیکند... 

به    یربط  کندی که حس م  ی درد  دانستی اما م  د یکشی خجالت م

کرد.    یهم آرامش نم  ی که انگار عزادار  ی زیمادر ندارد. چ  رفتن

 ...  دیفهمیحسش را نم

 ـ نه.   

تنش را گرم   توانستی هم م  از پشت تلفن  اوشینفس س  ی صدا

 کند. 

 ... افـی ـ امشب راه م  

 .دیمهربان حرفش را بر  

 ... اوشی. س ـ نه..   

رو   را  دستش  کش  یشانیپ  ی کف  جلو   دیبال  را   شیموها  ی و 

 گفت:  یوقت دیرس اوشیبه گوش س  صالشی چنگ کرد. است
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 ـ فقط باهام حرف بزن.   

 ... میزنی حرف م شت،یپ آمی ـ م  

نم   نماوشیس  اموخیـ  ا  خوام ی ...  ول    نیتو  رو  مادرت  اوضاع 

نمیکن تو    خوام ی ...  بکشونمت  شبونه  سرت    ییبال  ه یجاده  باز 

 ...  ادیب

را پاک کرد    شی هارفته را برگشت و اشک چشم  ریدستش مس   

 ستون شد و زمزمه کرد: اشی شانیبه پ  دهیو باز چسب

 ـ بگو     

تا  ند و منتظر ماند  را به گوشش چسبا   اوشینفس س  ی باز صدا  

 ... دیبگو شیبرا

 اون باغ رو بخرم. خوامی ـ م  

را   اوشیس  ی ها بود که اشارهحرف  نیاز اتر  ذهن مهربان شلوغ  

 . ردیبگ

 ـ کدوم باغ؟   

م   نظرت  به  دوستت...  شوهر  باغ  دوکوهک...  باغ   فروشهیـ 

 بهمون؟
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 ل کند. خوب بلد بود ذهن دخترک را مشغو اوشیس  

 رو؟ چرا؟  یاهـ باغ م   

 یکی  خوامیاونجا گذشت... نم  م یزندگ  یروزها  نیـ چون بهتر  

 بسازه.  امون، خاطرههرو خاطره گهید

. آرام دیخندیم   شیهامهربان باز راه افتادند اما لب   ی هااشک  

 گفت: 

 . می خاطره ساخت گهید یکی ی هاـ ما هم رو خاطره  

  سباند و زبانش را به گوشش چ  اوشیس  ی هاخنده   ی بار صدا  نیا  

 باز شد.   مقدمهی ب

 ... اوشیس شهیداره تموم م  تمونیـ محرم  

 ی تا صدا  هیکرد. گر  دشییتا  یهم گرفته بود وقت   اوشیس  ی صدا  

 و گفت:  دیمهربان رس 

ش ... همهترسمی چمه... م  دونمی... نماوشیس  م یجور  هیـ من    

 ... ی زیچ هی کنمی فکر م

رساند و    شیباز تا موها  ،دیکش  شیهاچشم  ی کف دستش را رو  

 تمام کرد.  ی ااش را به زمزمهمانده  مهین ی شان زد و جملهچنگ
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 ... دونمیـ نم  

مهربان را گرم کند.    ی هاکه گوش ینفس یحت  آمدی نم  ییصدا  

 مردد شده بود...   شیزد... صدا  ش یکه قطع شده باشد. صدا  دیترس

 ... یعنیـ   

 ادامه داد:  تر از قبلکرد و مردد ی اتک سرفه  

 که...  یکن ی فکر م یعنی.  ..؟یچ یعنیـ   

چه درون مهربان اتفاق افتاده بود را  آن  دند یترسی انگار هر دو م  

 ... اورند یبه زبان ب

 مهربان باز مستاصل زمزمه کرد:   

 ... دونمیـ نم  

در    ده یکه ند  کردی را لمس م  اوشیس  یدخترک انگار دستپاچگ   

 سکوت مرد پشت خط گفت: 

 ... فقط... زمیـ خوبم عز  

 . د یبه گوشش چسب اوشیس  یدستپاچگ ی صدا  

 . افتمی راه م الن نیـ هم  
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مقابل پنجره شد.    ختهی آو  ی پشت پرده  یکینگاه مهربان بند تار  

پا و  دست  تا  صدا  اوشیس  ی شکسته   ی ذهنش  و  تا    شیرفت 

 گوشش... 

 ... اوشیـ نه س   

 نه!  یچ یعنیـ   

روزا    نیعدم ا... بکنم ی ... فقط فکر مزمیعز  دونمی ـ من که نم  

 ... النم شبه...  ستیکالً حالم بده چون مامان ن 

چ   بمزمیعز  شهینم  ی زیـ  من  باشه  قرار  هم   رم،ی...  خونه  تو 

 ... شهی رو سرم خراب م وارینشسته باشم د

 ـ خدا نکنه.   

 ؟ی ریگی! چرا سخت م گهی... دست خداست دنهیـ آره هم  

د و محال  آمده بوآرامش کند. به دلش بد    استوخی مهربان م  

 دهد.  تیرضا اوشیشدن س یبود به راه

زد    حرف  الن  خدا  به  عز  ی ـ  شد...  خوب  حالم  ...  زمیباهام 

به خاطر مراسم   گهی... خوبم به خدا... تو هم که چند روز داوشیس

 ...ی آی م
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در  چق  گری... دشتریب ایروز؟  زدهیچند روز مانده بود؟ده روز؟ س  

 را در دلش لعنت کرد. دی... جاوکردی صبر م دیبا

سکوت برقرار شد. مهربان دوباره نشست و دستش را    یلحظات  

 ستون سرش کرد.  

 در گوشش پخش شد.  اوشیس ی زمزمه   

 ... من هستم... من هستم. زمینباش عز  یچیـ نگران ه  

 . دادیاما مهربان سرش را تکان م دیدیکه نم اوشیس  

 .دمی م  شیا آزماـ فرد  

 . شتیپ آمی ... منم زود مزمیزـ باشه ع  

مهربان باز سرش را تکان داد. دهانش را محکم بسته بود که    

  ن ی. همایحال ب  ن یکه، نه! هم  دیو نگو  دیایتا زبانش ن  یوانگید

 ...ییتنها  نیو نجاتم بده از ا  ا یشب... ب  ی اهیس   نی . تو همایامشب ب 

 .شهینم ی زیهستم... چ  ـ مراقب خودت باش... من  

  انی قطره قطره م  شیهاباز سرش را تکان داد و اشک  ربانمه  

 تار و پود شلوارش پنهان شدند...

 بار گوشش را لمس کرد: نیآخر ی برا اوشیس ی صدا ی گرما  
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 ـ دوسِت دارم... دوستون دارم...  

 آخ...   

ان  فاجعه را از چشم ش، یشاپیکه پ  ییهاها... اشکامان از اشک  

 . دندیباری مهربان، م

                          

دست خودش نبود. کنترل عضالتش هم...    شیهالرزش دست  

گرفته    شیپشت ساق پا  ی چهی سنگ شده و ماه  نیدلش ع  ریز

انتظار از  بعد  بود.    شیکشنده جواب آزما  ی بود. صبح  را گرفته 

د د  ی ازین  گریهرچند  نداشت.  جوابش  به  ساده،   یلیخ  گریهم 

 ... کردیبود را حس م جوانه زده که درونش  ی ایدن

 ... نه! اوشیاز س ی فردا مراسم چهلم بود و خبر  

.  آمدیدر مکننده    وانهیو  انتظار د  ی خبریب  نیجانش داشت از ا  

تماس  اوشیس نه  بود،  گرفته  تماس  با    ی هانه خودش  مهربان 

از از بد شدن    نیزکه فر  بارکی . جز  دادیجواب م  یکارگاه را کس

 حال مادرش گفته بود...   ی دوباره

 خاندان مالک...  یِـ سوگول  
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آمده. از   یکِ  دانستیتر کرد. نمحالش را خراب  دیجاو  ی صدا  

ب ا  رونیپشت سرش  مقابلش  و  و    شیها. چشمستادیآمد  سرخ 

 گرفته بود. ی صورتش حال منزجر

م   نداشت. دلش  را  او  با  مقابله  از خانه    تاسخوی مهربان جان 

 کجا رفته بود؟ ابک بازکند. ب   رونشیب

 بزنه بال!  ت ییگند رسوا ی ـ مثکه قراره بو  

  تم یضربان قلبش از ر  به قلبش وارد شد.  ی اشوک، مثل ضربه 

برا همدم  نبودن  غم  شد.  دهانش خشک  و  کردن    ی افتاد  خم 

 اش شده بود... هم اضافه   بتیمص  نیکم نبود که حال ا  شیهاشانه 

جاو  دهی شن   "ییوارس"   زبان  م  دی از  تکرار  گوشش  و شدیدر   .

م بدتر  را  جاوکردی حالش  اطالعات  از  وحشتش  از    دی.  بود. 

زدند... او از کجا خبر   ی سرخش که به تنش طعنه م  ی هاچشم

 شده بود؟

جاو  رتیح   و  پراند  مهربان  رخ  از  رنگ  ترس،  را    دیو 

 تر کرد. جانببهحق

 پوزخند زد.  
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 ی لکه  ی کارنیریش  دیخانم... خوب که مرد و ندمه ع  چارهیـ ب  

 ننگش رو! 

م   هم  خواستی مهربان  اما    شهیمثل  بدهد،  را  جوابش  محکم 

 خودش را کنترل کند.  توانستینم کردیهرچه م

 ...  دیـ حرف دهنتو بفهم. انقد مزخرف نگو جاو  

 کرد.  شتریضربان قلبش را ب  دیپوزخند جاو  

 زخرفه؟  من خا اوشیـ مزخرف؟پس س  

شد و عرق   خی نتوانست خودش را نگه دارد. تنش    گریمهربان د  

گرفتنش    ی دستش را برا  دیقدر که جاو. آنی جار  شیاز سر و مو

 کرد.  واریبرد اما مهربان دستش را بند د  شیپ

 مزخرف نگو...  ـ

 خشکش تکه تکه شدند.  ی هالب  انیم حروف

م تن مهربان را مات  اشهیجلو رفت و سرش را خم کرد. سا  دیجاو

 درون دلش را...  پناه یب ی پوشانده بود. تمام تن او و جوانه

 من بگم؟  ایرو،  لیفام ی زادهحروم نیخبر تولد اول یگیتو م ـ
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 ن یبهار

 

 دارد.  یافتادن داخل باتالق چه حس دمیفهمیحال م  

 ریعارف درگ  یبا زندگ  یقرار بود فقط مدت  میهای زیردر برنامه   

به دفتر سرگذشت    شتریب   میپا  گذشت ی اما در عمل، هرچه م  شوم.

  کند یم  ریخخدا آخرش را ختم به  دانستمیو نم  شدیباز م  حانهیر

 نه...   ای

 تر از بابک! بزرگ  یماهک... شده بود معضل  

پ   با  شب  همان  کمرت  ی هاام یاز  خدا  ی ارب،  که  بود    یی کرده 

د. او سرسختانه  تنگ نشو  اشی لحظه هم دلم از دور  کینکرده  

و من انگشتم    میشو  لیتبد  یمیگرفته بود به دوستان صم   میتصم

 بالکش نکنم.   وقتکیتا  کردمی را کنترل م

ب  ی هااز مهره   یکیشک نداشتم اگر     به    رنگی هرچند  وابسته 

. ماهک دختر  کردمی استقبال هم م  ی دوست  نینبود، از ا  حانهیر
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پ  یجالب در  ب  شیهاام یبود.  شده  دانشجومتوجه  که   ی ودم 

 کنکور!   یرقمتک ی است. آن هم با رتبه  ی دامپزشک

عارف بود.    ه یشب  دیشا  ی زیو باهوش چ  یرقمتصورم از افراد تک  

ذهندرون معادلت  تمام  اما  ماهک  ساکت...  و  با   امی گرا  را 

 بود.  ختهیخودش به هم ر ی هایگ ژیها و وانتخاب

  یکه عمدتاً صوت  شیهاام یپ  قی از طر  شتریب   ییِتا قبل از آشنا  

سن، در   نیدر ا  اشی بودند، به خاطر ازدواج زودهنگام و باردار

مراحل   ،یبود که غرق در خوش  ال یخیسرخوش و ب  ی نظرم دختر

  ن ی. اما اکردیپاس م  ی بعد  ی به مرحله  دنیرس  ی را برا  یزندگ

تر مشخصات بود. از آن جالب  هام کردزدهعات واقعاً شگفت طالا

بو بزرگشوهرش  ماهک  از  قول خودش  د. دوازده سال  به  و  تر 

دست   ی هاکه از کارگاه و ساخته  ییهانجار بود. اما با عکس   ی آقا

را در ذهنم پس    ی نجار  نیشوهرش فرستاده بود، آن تصور روت

اش کم از  شده   ی کاره ندک  و  نیپر تزئ  یچوب  ی زده بودم. کارها 

 نداشتند.  ی رآثار هن
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شوهرش    یواشکی   بود  و    پلمشید  یحتگفته  نگرفته  هم  را 

 ی که آبرو  رندیبگ  ی الک  سانسی مدرک ل  شیپدرشوهرش داده برا

 خانواده حفظ شود. 

و جالب، من جز    ب یو غر  بیزوج عج  نیبا ا  ییدر خالل آشنا  

بروز نداده   ی ز یچکه در باغ هم گفته،    یهمان اطالعات معمول

عارف    نداشت. فقط چند بار به  یبودم و ماهک هم اصرار چندان

مطمئن    خواستیاشاره کرده بود. انگار به بابک شک داشت و م

 نه.  ایاش بوده که در باغ اسمش آمده واقعاً پسرخاله یشود عارف

اما حوصله دردسر هم نداشتم.    میام دروغ بگومد  خواستمی نم  

حق انگار  که  عارف    خبری ب  قت یمخصوصاً  از  خانواده   ایبودن 

با ابرازش   خواستمیبود و نم  یقعتصورشان به خارج بودنش، وا

 او درست کنم.  ی برا  ی دردسر

نزد  دهی نرس   ارم  باغ  بود    ی اهمان کافه  کی به  که ماهک گفته 

  باً یعصر را تقر  فتی فته شه  کی ود که در  بار دوم ب  نیشدم. ا  ادهیپ

دست از سرم    کهنیا  ی پا داشت و برا  کی. مرغ ماهک  چاندمیپی م

 بلکه خالص شوم.   م، ینی را بب گریدادم همد تیبردارد رضا
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 یمالقات  ی از قبل گفته بودم مجبورم از ساعت کارم بزنم تا برا  

 کوتاه مدت آماده باشد.  

دم که اگر شد بتوانم  دفتر را انتخاب کرده بو  ی عمداً محدوده  

از شش گذشته و قرارمان   قهیبرگردم و جبران مافات کنم. پنج دق

و مثل من بدقول    دهیم او رسبود  دواریساعت شش بود. ام   ی برا

 قرار را هم آورم.   نینشده باشد، تا زودتر سرو ته ا 

د. همزمان با درآوردن  زنگ خور امی شدم گوش اده یکه پ نیهم  

ج  یگوش خ  بم یاز  خواستم    ابانیاز  بود.  ماهک  گذشتم.  هم 

  یرو بابک روبه   دنیوارد کافه شوم اما با د  عیجوابش را ندهم و سر

 را برقرار کردم. تماس ،ی در ورود

 گفت:   یعصب  یحت دیناراحت و شا ی با صدا یک یو عل سالمی ب  

نرو کافه بابک   ی دیسر بابکه... اگه هنوز نرس   ریم زـ به جون بچه   

 اونجاست. 

 بابک گفتم:  روزی به نگاه پ  رهیخ  

 ام.کافه ی ـ جلو  

 سکوت شد بعد با حرص گفت:  ی الحظه  
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 !آدی حالت جا م  ی نی تو بببچه   مانیانذاشتم بعد از ز  یـ حال وقت  

 . د یچیهم از آن سو در گوشم پ  یاخنده  ی صدا  

 با من بود!   

 که دهانم باز شود گفت: قبل از آن  

به     دست  شوهرم  با  رو    ی کیـ  جفتشون  حال  خدا  به  کرده... 

... باور دیرو نده... ببخش  شعورمی. اصلنم به اون برادر برمیگی م

  م یالن تونستم گوش   نی ... همستم یت نکن من باهاشون همدس

 کنم...  دایرو پ

واضح بود که جا    شیقدر از صدا. آنفتدیب  هیبود به گر  کینزد  

  ی شوهرش بود باز از آن طرف در گوش  شکی که ب  ییخوردم. صدا

افتاده بود و... تماس   یبه التماس و عذرخواه  بارن یپخش شد. ا

 قطع شد. 

ب   را    ی مانتو  ی گنده   بیا داخل جر  یدادم و گوش  رون ینفسم 

 شیهاقدم  ی برگشتم. صدا  ابانیبه خ  یمعطلیانداختم. ب   نمیج

 . دمی شنیرا م

 !ی اومد جانیـ تو که تا ا  
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 . تند گفتم: ستادیکنارم ا  

مسخره   لطف  به  و  ا  ی بازـ  هدر    نیشما  من  وقت  فقط  وسط 

 رفت! 

 معذرت...  یـ اُک  

 و ادامه داد: می روروبه دیچرخ  

 م؟ یقدم بزن ـ   

 ه؟یربطم به عارف چ  ای  یآشنا بش  ی خوا ی م   یکه بگ  می ـ قدم بزن  

 کارت؟ یپ ی و بر  ی کن دمیتهشم با لبخند تهد

 مخم بود.   ی آرامشش رو  

 . شی اولـ نه... فقط   

را در دلم گفتم و از کنارش رد شدم    "باش...   الیخ  ن یبه هم"  

و    د یسر رس  یتاکس   کیبود که    اریبار شانس با من    نیاول  ی و برا

 حتماً سوارم کند، گفتم:  کهنیا ی برا

 ـ دربست.   
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بود. سوار شدم   بیعج  یکم  نکرد که  یرفتنم ممانعت  ی بابک برا  

پ   ی روبهبعد رو  قه یو پنج دق  بابک را اگر    دنیشدم. د  ادهیدفتر 

 بودم.   یهم خوردن قرارمان راض از به  کردمی حذف م

مر   که شدم  داش  یگوش  میداخل  مبه دست  رژه  با  رفتی ت   .

 را بهش دادند. تماس را قطع کرد و گفت:    ای انگار دن دنمید

 شد پس؟  یـ چ  

 کنسل شد. ـ   

نم    لوازم   ی ریچه گ   یدونیـ چه خوب!  با شرکت  افتادم که... 

منتظر    دیرفته بود... بعدم با  ادمیقرار داشتم...    ی بهداشت   یشی آرا

بچه   یک یتا    نشستمی م باز  تحو  فلش  نیا  اد یها  ...  ره یبگ  لیرو 

 .دهیکنسلش کنم جواب نم رمیگی هم تماس م یهرچ

 من هستم.  گهید دیـ نکن   

  یخداخواسته فلش را دستم داد و چند سفارش هول هوالک  از  

 رفتن کرد.  نیهم در ح

لنگ    میبه درد خورده بود وگرنه کار مر  جاکیبابک    یپس فضول  

 .  ماندی م
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 خواستی را روشن کردم. دلم م   یرق ب  ی به آشپزخانه رفتم و کتر  

پنج قرارزودتر  بتوانم  تا  برسد  جواب   ی شنبه  بگذارم.  عارف   با 

از چک  دادینم  یرا درست و حساب  میهام ایپ پو   میهاامیکردن 

 انجمن وحشت داشتم... 

  شان ن یدمنوش آورده بود. داشتم از ب   مانیخانم شکور باز برا   

به دفتر توجهم را جلب   یورود کس  ی که صدا  کردم ی انتخاب م

ول کردم و   نتیکاب  ی بود. دمنوش ها را رو  زیم  ی کرد. فلش رو

بود. با لبخند    ستادهیدر چارچوب در آشپزخانه ا  اما بابک   دمیچرخ

 . نهیسبه و دست

 ؟ یکنی ـ چرا بدون شناخت قضاوت م  

 تمام شود.  یو خوش ریخب انگار قرار نبود امروز به خ  

  ی م واقعاً بعد از ک  دیشا  کهنی ا  ی و برابرگشتم    نت ی سمت کاب  

و به همان    دی ایب  رونیب   ییآشنا  ی صحبت، حداقل از فاز مسخره

 ادامه دهد، گفتم:  اشی نقش جاسوس

 ! شناسمی م دیکه با ی قدرـ اون  

 محراب؟  ایو عارف...  می مر ی ـ از حرفا  
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 ! ی نکرد بیو شما هم تکذ دمیکه خودم د ی زیـ از چ  

آمد و کنارم    کیبرنخورده بود. نزد  شیقبا  چیبه تر  دفعهن یانگار ا  

 داد و گفت:  هیتک نتیبه کاب

  یکار میهم! جفتمون به خاطر هدفمون دار نی ع میـ دوتا آدم  

 . ستیدرست ن  میدونی که م میدیرو انجام م

 . کنمینم  ینکن!... من کار اشتباه یـ من رو با خودت قات  

سمتم خم    یکم  ی ورکیود  ب  نتیبه کاب  اشه یطور که تکهمان  

 مرده گفت: شد و شمرده ش

 ت؟ یدار اشتباه نس به آدم نامزد شدنکیـ نزد  

 دهانش را ببندد.  خواستیخاموش شد. بابک اما نم  یبرق  ی کتر  

 موالش قلقلکت داده!نه، آمار مال و ا ایـ   

را که   نینبود. ا  ی سبز را باز کردم. اراد  ی دمنوش چا  ی بسته   

 اش کرد.خود پارهبهستم خودگفت، فشار د

 ز ادامه داد: و با  

 اندازه غلطه!  هیـ که جفتش   
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را در ج   تا    بمیدستم  به دهانش    یاشتباه  وقتکیفرو کردم 

 نچسبد. 

اش را صاف کرد و  نطقش تمام شده بود. نگاهش کردم. بالتنه  

که به   رونیبودم که خالصم کند. اما از ب  یلبخند زد. دنبال جواب

نگاه مطهراب عارف  با  که    یآدم  ی برا  یحت  کردمی ام  بابک  مثل 

توج بود،  مزخرف  هم  دختر  یه یخودش  وانمود    ی نداشتم؛  که 

 شده است!   کی نامزددار نزد  ثروتمند و  ی به پسر  لیدلی ب  کرد،ی م

... مطمئنم در مورد عارف  ی نگفت  ی زیـ ممنون که به ماهک چ  

 کرده!  ی کنجکاو

را عوض    ی صحبت  ریخودش مس  هکنیلحن و نگاهش، ا  رییتغ  

افتاده بودم، باعث شد نتوانم تعجبم را   ریمالً در آن گکرد که کا

 ی م کلابه خاطر دهان بسته   توانستی راحت م  یلیپنهان کنم. خ 

پشت نظرات خودش بچسباند.    هیدییطعنه و متلک بارم کند و تا

 تشکر کرده بود!  شیاما به جا

 مه دادم و گفتم: را ادا ریمس نیاز خدا خواسته هم  

 .ی واهرت بودخ هیشب  کمیـ کاش   

 و سرش را تکان داد. دیبلند خند  
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 .آرهیـ حال پدر اون پژمان بدبخت رو درم  

 خاموش شده را برداشتم و گفتم:  ی کتر  

 توئه!  ری شم تقص ـ همه  

 ـ و تو!  

تهش باز هم کنار   چسباند،ی من و خودش را به هم م یحال ه  

 . چون بابک، مقابل عارف بود! میگرفت یهم قرار نم

  ی نه. آدم وقت  ا یتعارفش کنم    دی دمنوشم آماده بود. مانده بودم با  

کس نم  یاز  م  آمدی خوشش  هم  طرف  بود    دانست،ی و  لزم 

 کند؟  تیرا رعا  ی نوازهمچنان آداب مهمان

او نداشتم.    ی برا  یجواب  چیانگار منتظر جواب بود و من کالً ه  

 باشم. گفتم:  ی دار بهتر مهمان دادم  حیپس ترج

 ؟ ی ریم ای...  ؟یخوری ـ م  

 دیبه رفتنش را نشان داده بودم. باز هم خند لمیواضح م یلیخ  

خودم  وانیکه من ل یرا از دستم گرفت. در حال وانیل حرفی و ب

 را تعارفش نکرده بودم.  
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بودم. فکرم رفت سمت    زل زده  وانم یو به ل  ستادهی مجسمه ا  نیع  

 که گفت:   دیجد وانیل کی  دنیخر

 انگار.  یهست  یمیصم یلیـ با محراب خ  

گ  ی ا   از حرصم   ریبابا! چه همه  محراب!  و  به من  بودند  داده 

 گفتم: 

 ! میمگه، باغم با هم اومد ی دی! ندیلیـ آره خ  

  د ینوشیکرد که او جرعه جرعه از آن م  ریگ  وانمینگاهم باز به ل   

لب بزنم. لبخندش را خورد و   به آن خواستیدلم نم گرید و من

 گفت: 

 ؟ ی خوریـ خودت نم  

فقط دنبال    گذشت،ی برخالف او که انگار داشت بهش خوش م  

 از دستش بودم.   یخالص  ی برا یراه

 کار کنم که...  یـ چ  

 ـ باهام قرار بذار!   

جمله   بود  لنگذاشته  کنم.  کامل  را  رو  وانیام    ت ن یکاب  یرا 

 : گفت  نهیسبهگذاشت و دست 
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 حالت خودم هستم!    نیترـ باور کن الن تو صادقانه   

مناسب بودم   یآمد اما واضح نبود. دنبال جواب  رونیاز ب   ییصدا  

 اضطراب آور بود.   تشیاما مغزم از کار افتاده بود. جد

 به پشت سرم نگاه انداخت و گفت:   

 اومد.  یـ فکر کنم کس   

نبود. نگاهم اما    یکسرفتم.    رونیاز آشپزخانه ب  از خدا خواسته  

نم  زمیم  ی رو حرکت  فرمان  مغزم  شد.  هم دادیخشک  بابک   .

چ  رونیب حواسم  ی ز یآمد.  اما  ک  گفت  پرت  بود.   ی رو  فیپرت 

اش کنده شده بود... دو قدم که جلو  که دسته   یف ی... همان کزیم

  تکان دادند. دست میغذا از داخلش برا یخال ی هارفتم ظرف 

  فیک  ی رو  یرفت و دست  زیابک سمت معارف را زمزمه کردم. ب  

  کردمی بود. هرچند حس م  دهی. اخم کرد. انگار او هم فهمدیکش

کنترل    خواستمیکه نم  یباشد. با حرص  دهیفهم  نیتر از ااز قبل

 کنم، گفتم: 

 ش؟یبود دهیـ د  

 ـ نه.   
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م    باور  اگر  چهره کردمیعمراً  زدم.  پوزخند  ش.  جمع  به  اش  د. 

 فتم. جلو آمد. ر امیدرک! سراغ گوش

 ! دمشیند گمیـ دارم م  

خراب دفعه فازت عوض شد و از شباهت ذات    هی   نیـ واسه هم  

 به تشکر و قرار گذاشتن!؟  ی دیمن با خودت، رس

 تر شد. صورتش جمع  

 کنم؟ ی باز لمیکه من جلوش ف  هیعارف ک ی ـ فکر کرد  

 ! یکنی رو م شی که جاسوس یدونی ـ تو بهتر م  

دهانم. جواب   عارف  ی شماره    داخل  بود  آمده  قلبم  گرفتم.  را 

 ...دادینم

  گفتم یآخر را نم  ی زل زده بود به من. جمله  طورن یبابک هم  

هم مهم نبود. بهش برخورده بود.   یلینبودم. اما خ  یاگر عصبان

اش  که تنه  ی هم مهم نبود. جلو آمد و از کنارم رد شد. جور  نیا

 رفت...  رونیاو از دفتر ب و دمیام خورد. همراهش چرخبه تنه 
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م   را  ناخنم  گرفتم.  تماس  بود    دمیجوی دوباره  افتاده  نگاهم  و 

  ی ها... وقت جمله  ی بود. از کجا  دهی رس  ی ها... از کو ظرف  فیک  ی رو

اسم ماهک و    یوقت  ایفتم هم بود؟  از رفتنم به باغ با محراب گ

 شوهرش آمده بود؟ 

ر  ی بوق قطع شد و سکوت  ی صدا   الو ممتد گوشم  پر کرد.    یا 

صورتم گرفتم. تماس قطع نشده    ی را جلو  یگفتم و گوش  ی مردد

 را به گوشم چسباندم و گفتم:  یبود. گوش 

ت  پسرخاله   نیالً هم بهت گفته بودم اـ الو عارف... من که قب  

 ...  رونیب امی ب  تونمی نم ستین  میمر ؟ی. کجا رفتشهیریس یلیخ

نوز تماس قطع نشده  صورتم گرفتم ه  ی را جلو  یدوباره گوش   

 که پر از حرف بود...  یبود. چه سخت بود صحبت کردن با سکوت

ت  خونه  آمی شنبه عصر م... پنج یلطفاً بد برداشت نکن  شهی ـ م  

...  کنمیم  فیبرات تعرش رو  ... همهیهرجا که راحت  ای  رسوکیپ  ای

رو بگم بعدش هر   زیچبد برداشت نکن عارف خب؟... بذار همه

 ... باشه؟ی تو بگ یچ

صورتم   ی را جلو یسکوتش داشتم. گوش ی از صدا ی چه انتظار  

 آوردم. تماس قطع شده بود... 
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  ی و بابک را فحش دادم. گوش  دم یکوب م یهر دو دستم را به پاها  

شپزخانه رفتم. قلبم هنوز مضطرب و گذاشتم و به آ  زیم  ی را رو 

  نت یکاب  ی ام روشده   یدهان  وانی. با نگاه به لدیکوبی م   ندیناخوشا

 گرفتم و با دست آب خوردم.  ریش ریاخم کردم. سرم را ز

شد. فکر کردم لبد همان است   وارد  یکه آمدم مرد جوان  رونیب  

دهم اما سوالش درمورد خدمات دفتر   لشیفلش را تحو  دیکه با

دست و پا شکسته بود. بعد    حاتمیو توض  کردیبود. مغزم کار نم

 گرفت و رفت.  مان را دو سوال کارت یکیاز 

  ی گذاشتم تا ه  نیزم ی ها را روظرف  فینشستم و ک  زیپشت م  

 . زدیهم نرچشمم نباشد و اعصابم را به ی جلو

دستگاه    م  یمثل  نچ  بکردمیخودکار،  را  نفسم    رون ی. 

و دوباره از اول... آرام    کردمی برداشت عارف فکر م. به  فرستادمی م

 و قرار نداشتم.  

پراندم و موج  در  امیپ  دنیرس  ی صدا   از جا  از   یسکوت دفتر 

از عارف بود.    امیرا برداشتم. پ  یاسترس به قلبم هجوم آورد. گوش

 کلمه فرستاده بود:  کینبود بازش کنم.  ی ازین

 »باشه.«   
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 ی های بافی با منف  گرشیت. اما نصف دنصف قلبم دوباره آرام گرف  

 بود.  ریذهنم درگ

حواسم موثر    ی موقت  کردنپرت  ی برا  یشدن کسداخل  ی صدا  

گرفتن فلش    ی بود که برا  یدفعه همان کس  نیم. ابود. بلند شد

 نشستم.   زیدادم و دوباره پشت م  لیآمده بود. فلش را تحو

داده   لیهم تحو  حال به خانه بروم. حال که فلش را  خواستمی نم  

  ن یحال بروم و با عارف صحبت کنم اما ا  نیهم  توانستمی بودم، م

نم ا  یکم  خواستمی . فقط م خواستمیرا هم  به   که ن یفکر کنم. 

 برسم...   خواستمی بودم و به کجا م  ستادهیا حانهی ر ی قصه ی کجا

هم   یبود. راه  یمعنی بودم، برگشت ب  ستادهیکه امروز ا   ییاز جا  

 ... شدیم دایفرار پ ی برا ی هنوز فرصت  دیبود اما شان شیبرا

به فرار فکر م   از غرق.  کردمی واقعاً داشتم  شدن کامل در فرار 

بودم    ازشیکه نه سر پ  یخاندان. خاندان  نیباتالق راز سر به مهر ا

 توانستی نم  ینه تهش... عارف اما درست همان وسطش بود و حت 

 به فرار فکر کند...  ،یذهن یگاه به حکم هواخورمثل من گه 

طور بعد از چند روز حال انگار وقت ورود به انجمن بود و همان  

 از همان کاربر داشتم.  امیچند پ کردمیه فکرش را مک
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 د؟« یقصه دار نیا ی هابا آدم ی»شما چه نسبت   

 دشون؟«یشناس یم کی»از نزد  

 ... اسم مستعاره؟«تونیاسم کاربر حانه،ی»ر  

قلبم بعد    ی آرام گرفته  ی مهیآخر مات شد. ن  امیپ  ی نگاهم رو  

 گره خورد...   اشیجفت ی مهی ن یاز آن »باشه« دوباره به نارآرام

 د؟«یسینویشون رو مسرگذشت  دیخودشون دار تی»با رضا  

 حانه؟یر تی ... رضاتیرضا  

  دانست؟یاش را مقصه ی نبود؟ تا کجا  یعارف راض  

گذاشتم و بلند شدم.    زیم  یرا رو  یتمام تنم مور مور شد. گوش  

عارف    ای  حانهیر  ت یبه رضا  وقتچیکرد. ه  خوردنچی دلم شروع به پ

 فکر نکرده بودم... 

 را برداشتم و نوشتم:  یبرگشتم. گوش  زی مردد سمت م  

 د؟«یشناسیمن رو م ی قصه ی هات ی»شما شخص  

و گوش   رو  یارسال کردم  گذاشتم. کم کم سرم هم    زیم  ی را 

ت دوباره گوش  یصندل  ی . رودیکشیم  ریداشت  و  را   ینشستم  

 برداشتم. 
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 کلمه بود. نیتردر ذهنم هنوز هم پررنگ "تیرضا"  

 از جواب نبود.  ی منتظر ماندم اما خبر یکم 

ب   انجمن  ب  رونیاز  و  ل  فکری آمدم  شدم.  تماس  ستیوارد  ها 

هنوز   دیکنارم باشد. شا  ی فکرمه  ی برا  یداشتم کس  ازین  اندازهی ب

داشتم کم    ییاشتباه بود اما تنها  یحت  ایاعتماد کردن زود    ی برا

 ...آوردمی م

 ی نهیمسلماً گز میو محراب در گردش بود. مر میمر نی ذهنم ب  

اعتماد دا  ی ترقابل  به خاطر  اما    م یمستق  دمیترسیم  اشییبود 

 اما محراب...وارد عمل شوم 

قبل    ی سرم را سمت سقف گرفتم و چشمم را بستم. آن روزها  

مر وقت  یضیاز  م  یمیتصم  ی برا  یمامان،  دور    کی  شد،یدودل 

بد     دیشا  جهی. نت کردی م  یکر را عملف  نیو اول  انداختی م   حیتسب

 .  آمدیدر م یاما حداقل از دودل شدی م

جا   به  نداشتم.  تسبدو  کی  ی حوصله  صلوات  تهفت   ح،یر  ا 

  ی اسم محراب گذاشتم و گوش  یفرستادم و بالفاصله انگشتم را رو

 را به گوشم چسباندم. 

 بوق سوم تماس وصل شد.   
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 دن؟ یرو دزد ت یگوش ایـ دستت خورد   

 آمد.   رونیاز دهانم ب ی احوصلهی خند بتک  

 ... سالم.کدومچیـ ه  

دنبال  جوابم را داد. لحنش طبق معمول سرخوش و خندان بود.    

ا  ی برا  ی امقدمه  اما سر  بودم  صحبت    نیباز کردن سر صحبت 

 بسته بود...   ی ادیز

ب   برا  مقدمهی صدف  شد.  وارد  ذهنم  گفته    ی زیچ  کهنیا  ی به 

 باشم، گفتم: 

 ت جبران کنم؟واسه ی خوایـ نم  

 .یافتی راه م ی ـ نه بابااا! دار  

راحتخنده   بارنیا   لحنش  از  م ام  سمت  بود.  شدم.    خم  زی تر 

دادم. داشتم    ه یگذاشتم و سرم را به دستم تک  شیآرنجم را رو 

و حواسم   می. چطور بگومی. از کجا بگومیچقدر بگو  کردمی فکر م

 حواسم را جمع کرد:  شی. صداذردگی نبود زمان در سکوت من م

 واسه دردسر!  کنه ی سرم درد م! بگو، من  گهیشده د  ی زیچ  هیـ    
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  کردم ی شروع م  ییجاکی از    دیا بابه اصل مطلب نداشت ام  یربط  

 گفتم: نیهم ی برا

ا   بود  اومده  بابک  رس  جانیـ  بود    یوقت  یعنی...  دیعارفم  رفته 

 ... گهیاومده... بعد د دمیفهم

با   دق  دیـ  پ   قاً یبدونم  عارف  با  کجاها  واسه   یرفت  ش یتا   که 

 ! چمیبرات نسخه بپ  کنونی آشت

 !ی شعوری ب یلیـ خ  

را بال برده بود،    میهابود که حرارت گونه  حتماً منظورش همان  

 و گفت:  چاندیاما حرفش را پ

  نما یتا س  دیدختر انقدر منحرف باشه... شا  هیزشته ذهن    یلیـ خ  

با   یلیخ  هانیا   ی ... همه ی شهرباز  یحت  دیارک شاپ  ای  دی رفته باش

اون به    یرفت  گهید   ی جا  هی... تو اگه تو ذهنت تا  کنهی هم فرق م

 طه!خودت مربو

دهان پر کن و    یهاپر از جواب  نش ی خوش به حالش که آست  

 آماده بود. گفتم: 

 . چیت نسخه بپعمه ی ـ برو برا  
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 .بلندش قطع کردم ی خنده ی صدا  ی تماس را رو  

کردن تماس از سمت نبود که بعد از قطع   یو محراب مسلماً آدم  

  یلیم  گریشود. من هم د  قدمشی تماس دوباره پ  ی من خودش برا

از انجامش    آمدی کار م  ی نه تو  یبه حرف زدن نداشتم. اصالً وقت 

 . شدمی م مانیپش

 ...ی گردی م دنبال بهونه  دمیـ شا  

 زیم  ی را رو   یفتم. گوش گ  ی دی شا  امیرلبیز  ی در جواب جمله  

 گذاشتم و سرم را هم کنارش.  

گرفته بودم، درست بود   شیکه پ  یراه  دمیفهمی کاش فقط م  

 نه..  ای

                          

  ی رونیب   ی بودم. از پله  اوردهیرا درن  میهاو هنوز لباس   ده یتازه رس   

نرفته بودم. راستش حوصله نداشتم    جانی بال آمده و سراغ ماه

نه. مامان و بابا نبودند. رفته    ایدارد    ی کار  نمیبب  مرفتی م  دیاما با

 وداغانش.  درب ی ه یکل  یپرساحوال ی بابا برا ییپسردا  بودند خانه 
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 انجی ماه  ی که صدا   کردمی را خشک م  میداشتم دست و رو  

 نییپا  یداخل  ی هارا پا کردم و از پله  میهای روفرش  ی بال آمد. تند

ذهنم را مشغول    ه یفقط دو ثان  بود  دهیچیکه پ  ی عطر  ی . بودمیدو

باز و   شی ن داد. با نزود خودش را نشا  یلیکرد چون صاحبش خ

که   ی جور  کرد،یم  ی ادآوریتلفنش را    ی پا  ی هاکه حرف   ی نگاه

 نشنود، گفت:  جانی ماه

 ! چمیم رو بپعمه ی ـ اومدم نسخه   

بازم گذاشتم.    یموها  یلب گفتم و دستم را رو  ریز   ی اوانهید   

. دمیدو  جانیها سمت اتاق مهمان ماه بال برگشتن از پله  ی جابه

 داشتم.  نییپا ینیچن نیمواقع ا ی اس برالب دستکی

روشنم    یآب  ی مدل مردانه  راهنیسرم انداختم و پ  ی شال را رو  

 آمدم.   رونیو ب دمی کوتاهم پوش نیآست شرتیت ی را هم رو

داخل ظرف   ی هاو دانه دانه نقل   ییرا یمحراب رفته بود داخل پذ  

 انداختیم  که به بال   ی ا. با هر دانهخوردیو م  انداختیرا هوا م

دقت گفتیم  بارکی هم    جانی ماه با  و  گلوت«  تو  »نپره   :

انگار مثالً محراب در حال گل کردن  کردی حرکاتش را نگاه م  .
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هم   ی پنالت و  ت  نیبود  نقل  م   ی و که    جان ی ماه   افتاد،ی دهانش 

 . شدیم ی پرتاب بعد ی و آماده زدی لبخند م 

ا خنده    از  را  رفتم  تیوضع  نیام  داخل  و  ماهخوردم   جان ی . 

و    دم یاش را بوسگفت. گونه   دیام رفت و خسته نباش صدقه قربان

 گفتم: 

 آماده کنم براتون؟ یـ شام چ  

... تا مامان و  ی ـ واسه شام که صدات نزدم، خسته از کار اومد  

 باش. شمونیپ آنی بابات م 

تاب داد که    ییچشم و ابرو   میبرا  جانیدور از چشم ماهمحراب    

د کرد  پمطمئنم  پررنگ   جانی ماه   شنهادیر  با  ینقش    د یدارد. 

کم با  تا کم  رساندمی م جانیصدف را به گوش ماه انیزودتر جر

و از تصور ما در کنار هم قلب در چشمانش   دیایکنار ب  قت یحق  نیا

 نترکد. 

به    لمی. باز هم میوسط دوراه  حضور محراب باز انداخته بودم  

 نبود.  صحبت پررنگ شده اما همچنان حس غالب 
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به    جانی شان، ماهآماده بود. بعد از خوردن  وهیو م   ی بساط چا  

برا   ی اتازه  ی صفحه  ی بهانه  محراب  سراغ   شیکه  بود،  آورده 

 گرامافونش رفت و با آن مشغول شد.  

دم و به آشپزخانه  را جمع کر  های دستشیو پ  ی چا   ی هااستکان   

 بعد محراب هم آمد و گفت:  ه یند ثانرفتم. چ

 . گهیگو دـ ب  

 گفتم:  تعارفی ب  

 نه.   ایبگم  دیبا دونمی ـ هنوز نم  

م   ی زیچ   اما پشت  م  زینگفت  اگر   دانستمی آشپزخانه نشست. 

بودم که    ده یرس  ی ا. به مرحلهشودی اصرار کند، زبانم باز م  یکم

م را    خواستمی فقط  واقعاً    هیتخل  ی کس  ی روذهنم  اما  کنم. 

 نه!   ای اعتماد به او درست است دانستمینم

وقت   مظرف   یتا  را  را خشک   ی زیچ   شستمی ها  دستم  نگفت. 

  یاآهنگ و خواننده   ی مقابلش نشستم. صدا  یصندل  ی کردم و رو

 خانه را پر کرده بود.   خواند،ی که به سبک اُپرا و به زبان فرانسه م
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 سوال شروع کنم.  نیدادم با ا حیرجمطلب تاصل  ی به جا  

 ؟ی کنیم تیش رو اذبرادرزاده دونهیم جانی ـ ماه  

 کش آمد و تخس ابرو بال انداخت.  شیهالب   

 شه ی ... نمیشی م   تیجواب رد صالح  نیـ پس فکر کنم با هم  

 بهت اعتماد کرد.

 شدم که گفت:  زیخم ی ن  

  زیتو خودت؟ بر  ی چپوند  همه راز  نیا  ی بابا خسته نشد  نی ـ بش  

 . ینفس بکش  رونیب

 بود و جَلَب... اما گفتم:  زیت  

 ؟ یـ چه راز  

 داد. شیبه صدا ی خم شد و حالت مرموز  زیم ی رو  

ابرو  ـ   و  چشم  نشد  ی عاشق  که  دنبال    ،ی عارف  که  چشمتم 

 گه؟ید مونهی م ی... چ ست یمالش ن 

 گفت:  ی که جد کردمی دوتا چهارتا کنان نگاهش م دو  
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...  یحسش کن  دیبگم بهم اعتماد کن... خودت با  تونمی نم  ـ من  

 اهلل اگرم نه که خب...  بسم ،یتونی اگه م

  دم یترسی م  قتیبود که من کالً از به زبان آوردن حق  نیمشکل ا  

 به طرف مقابلم نداشت.   یهم ربط یلیخ دیشا نیو ا

ثان   م  هیچند  صدا  رهیخ  زیبه   ی اههیپا  شدنده یکش  ی ماندم. 

کف که بلند شد، نگاهش کردم. صورتش   کیسرام  ی رو  یلصند

 که کامل بلند شود، گفتم: بود. قبل از آن ی همچنان جد

 ... لطفاً...  ن یـ بش  

 افتاد و گفت:  رونیب ی نشست و بالفاصله از آن قالب جد  

 ـ دِ باز کن در گاوصندق رو لمصب!   

باشاره    و  کوتاه  بود.  به چفت دهانم  اا  شتر یاش    صالیست ز سر 

 .  دمیخند

 ؟حرف بزنه تونهی عارف نم یدونستیـ چرا نم  

 گفت:  ی مکث کرد و جد هیچند ثان   

 ـ بازم قراره من حرف بزنم؟   
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عج   برام  خب  دار  بهیـ  اطالعات  انقدر  که  رو    نیا  ی تو 

 ... یدونستینم

 ـ خب...   

ا   م  رهیاو خ  دفعهن یانگار  منتظ کردیبه من دو دوتا چهارتا  ر  . 

 م. گفت: ماند

 همه سال خوب شده.  نیبعد از ا کردمی ـ فکر م  

 ؟یدونی رو هم م لشیـ پس دل  

 سرش را تکان داد.   

و   کم  هم  م  دانستمی م   شیبمن  بدانم    خواستمی اما 

 نه؟ ایشباهت دارد  مانیهادانسته

 ؟ یبگ شهی ـ م  

.  بود  جانیآشپزخانه زد. لبد منظورش ماه  رونیبه ب  ی ااشاره   

 گفت: 

 ! ؟یدونیـ نم  
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 گفت:  کهنینگفتم. تا ا ی زیچ  

شن    د  دمیـ  خاطر  بچگ  ی صحنه  دنیبه  تو  مادرش    ی تصادف 

 زبونش بند اومده... 

فکرش هم ناراحت کننده بود چه برسد   یام جمع شد. حتچهره   

 .  دنشیبه د

هنگ بودم.    یمدت  ی من هم برا  دمیاش شنبارهکه در  بارنیاول  

بود   کودکزجرآور  مقابل چشمانش   یتصور  که  ساله  نه  هشت 

 . ند یبی م  ونیمادرش را با کام فی تصادف تن نح

 خوب شده؟ یکردی ـ فکر م  

 و گفتم:  دمیکش میگلو ی نگفت. دستم را رو یزیاو چ بارنیا  

نه... اما    ای  دونهی عارف م   دونمیکه نم   دونمی م  ییزایچ  هیـ من    

 حقشه که بدونه.  کنمی فکر م

  ز یم  ی نشان داد. باز رو  را در چهره   اشی راحت کنجکاو  یلیخ  

 به طرفم خم شد و گفت: 

 تره! جالب نیاز کجا؟ ا ای... ؟یـ چ  
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 . دمی شن یـ فکر کن از کس  

 ؟ی دیشن ی!... خب حال چیاز ک ی گیـ حتماً نم  

بگم... چون    یبه کس  تونمینگفتم نم  هنوز به خود عارف  یـ وقت  

 زش خبر داشته باشه. ا یکس  کنمیفکر نم

 ه؟یـ مربوط به اصالن  

  م یهابودن دانسته  ی جد  گفت یاش منگفتم. چهره   ی زیباز هم چ  

 نگرفته است.   ی را جد

باباش ته   دونهیاحتماًل م  ،یخودت رو خسته کن  خوادیـ نم  

 عالمه!  ی هاخطهفت 

  چکسیرا ه  نی ! ااشی! پدر واقعست یکه پدرش ن  انستدی اما نم  

نه! شا  چکسی. هانستدینم نفر...    شدند،ی با من م  دی که  چهار 

 هم پنج تا...  دیشا

نشود. فقط   ی زبانم جار  یدهانم را بسته نگه داشتم تا فکرم رو  

 گفتم: 

 !نهیاتر از مهم  دونمی که م ی زیـ چ  

 داره؟ قتیحق یدون ی ـ از کجا م  
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 مطمئنم!  ـ  

 ا نداشت. محکم ر دییتا نیبال رفت. انتظار ا شیابرو  

 ؟یگی ـ خب چرا به عارف نم  

م   سال   یعنی.  دمیترسی چون  آن  و  روزها  اصلآن  علت   امی ها 

 ...  مردی فقط ترس بود. من فقط نوزده سالم بود و مامان داشت م

 حال اما...   

حس ترس جلو اومدم،  . با همون  دمیترسی... قبالً مدونمیـ نم  

 کنم.  کاریالن موندم توش که چ

 اش را بال انداخت.نه شا 

 . فهممینم یجور ن یـ من ا  

تُن   نیترن ییا پاسمت او خم شدم و ب   ی کم  زیم ی من رو  رنبا یا  

 گفتم:  میصدا

من     خانواده  ییزایچ  هیـ  م  ی از  کس  دونمیعارف    ی که 

 ...  دونهینم

 مردد ادامه دادم:  یکم  
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 باباش؟ ی ... درباره ؟یدونیش مخانواده ی ـ تو چقدر درباره  

گنده که جاپاش انقدر محکمه که راحت رو گنداش کله  هیـ    

 بالتر. رهی م یو ه کشهی ماله م

کنترل    ی نجوریـ خب به نظرت چرا پسرش رو از همه پنهون و ا  

 کنه؟ی م

 شانه بال داد.  

  خواد ینم  یو اصالن  کنهی رق مفازش با  باباش ف   کنمی ـ فکر م  

 تو دست و پاش باشه. 

اان   با وجود  نم  یکارها هم کس  نیگار  پسر    کرد،یشک  عارف 

عارف وارث   کردند،ی همه فکر م  شکیب  نینباشد... جز ا  یاصالن

ج  یاصالن  ی هاداشته از  و  م  بی است  کس  خوردیپدرش   یاما 

هم صاحب  حال    نیاو نه فقط وارث که در اصل هم  دانست،ینم

نداشت با    ازیو ن  اشتد  اریدر اخت  یبود که اصالن  یاموال  ی عمده

بود که    یحال هم اصالن  نینوا برسد... همومردن پدرش به نان

 ! خوردی عارف م بیداشت از ج
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د   ساعت  به  را  بابا    ی وارینگاهم  و  مامان  کم کم رساندم. 

 کنان دهان باز کردم:مِن. مِن دندیرسی م

ب  تیتو زندگ  ی ـ تو اگه راز    باشه که خودت ازش   خبریبوده 

م   ... ی باش بدتر  یحت  ش؟یبدون  خوادی دلت  ممکن    نیاگر  خبر 

 باشه! 

 تا جواب دهد. فکرش مشغول شده بود. دیطول کش   

ن...  س  نینباشه اما تو ا  یپنهون   ز یکه چ  نهیا  حمیـ خب... ترج  

 که بد باشه... مثالً؟ ی زیچ

ام او بکشد. خنده   رونیاصالً مطلب را از زبانم ب   خواستی م   یه  

ان خنده  به  هم  رورا  و  شدم  بلند    اش ی کنار  یصندل  ی داخت. 

 . گفتم: کردیکرده و با دقت نگاهم م  زینشستم. چشمانش را ر

م   خواهش  حت  کنمیـ  اشتب  یاگه  اعتماد    یاه من  بهت  دارم 

از دستم   ی جاش اگه کارنکن... به  انت یهم به اعتمادم خ کنمی م

 ! ی حد خودت رو بدون دی ... البته بادمی برات انجام م  ادیبرب
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از اخم و   داد؛ی م  یصورتش حالت  ی ام به نگاه و اجزاهر جمله  

 و خنده...   طنتیتا ش تیجد

 سراغ صدف؟ میبر ی اه یـ پس پا  

 را بروز دادم و گفتم:  امی کنجکاو  

که شوهر    ی فکر کنم اون روز اشاره کرد  ؟یکنیم  تشیـ چرا اذ   

 داره؟ 

 . نمی ـ جدا شده... حال بحث رو عوض نکن... بگو بب   

م      نفس  یبرداروزنه   خواستمی انگار  محکم    یکنم.  و  گرفتم 

باز هم آرا  دهیچیآهنگ در خانه پ  ی دادم. صدا  رونیب م بود اما 

 گفتم: 

پ   ... اون  دمیشن   یی زایچ  هی  یاقاتف  ی لیخ  شی ـ من چند سال 

  ی کار کنم... ب  یچ  دیبا  دونستمیبود و من نم   ضیموقع مامانم مر

 عمل...  شدم... چون پول  الشیخ

 دادم.  رونینفسم را ب  

رو    دمیکه شن   ییزایچ  کهنیا  یمن برا  نیول کن... بب   نارویـ ا  

قصه اون ماجرا رو    هیانجمن مثل    هیبه گوش عارف برسونم تو  
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مدت بالخره تونستم عارف رو کنجکاو کنم که    نیو تو ا  نوشتم

 ...  هیبه چ یبره بخونه و خودش بفهمه چ

 .زدی ه و تعجب در صورتش موج مبال رفت شیابروها  

 .ی نجوریا رمیگی استرس م نییپا اریـ ابروهاتو ب  

 شد و گفت:  ی اش عادحالت چهره   

 ؟ ییبدونه تو ی خوایـ نم  

 .سرم را تکان دادم  

چرا    گهیش دتو خونه  ینداختیم   ینوشتی نامه م  هیـ خب مثل    

 ؟ ی شد کیبهش نزد

نم   شادونمی ـ  گفتم  م  ای.  نخونه..  دی...  نکنه...    خواستمی باور 

 کمکش کنم...  

 میهاهنم را پر کرد... اخم ذ  ی آمد و کل فضا  میمر  ییدا  دفعهکی  

 درهم رفت. 

سر واکردن بود. اما حال از    ی جبران کنم... اونجور  دیـ چون با  

نم بر  از سرم  بابکم دست  توش...  نمدارهی موندم  فکر   کردم ی... 

 . فتمیب ریگ ی نجوریا
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 بابک؟  گهی م ـ چه  

داده که باهام آشنا بشه و    ری... گستوونهی... ددونمینم  ی ـ واا  

 ! هیمرگش چ دونمی قرار بذاره انگار من نم

 اخم کرد و گفت:  ی جد ی لیخ دفعهکی  

 ! ایـ رو بهش ند  

 کرد!  یدهن وانممی... ل دمیـ معلومه که نم   

 ر یز  یو پق  افتاد  رونیب  اشی زود از قالب جد  یلی خ  شهیمثل هم  

 خنده زد. 

 رو از کجا برداشته؟ وانتیـ ل  

داره داستان   کنهی ر مکه فک  ی... عارف به اون نیـ ولش کن... بب   

م رضا  امیپ  سهینویرو  با   ، که  داستان   تیداده  داره  خودشون 

فکر نکردم    وقتچی من... اما من ه  ی عنی...  سهینویرو م   شونیزندگ

بهش    دیبا  ی جور  هی  کردمی ر م. فقط فک رمیرو بگ   تشونیرضا  دیبا

اون    ی که من تو  ی اونجور  یعنیبفهمه...    خوادیبگم... اما انگار نم 

 ممکنه بخونتش.  ینجمن گذاشتم قصه رو... آخه هر کسا

 ؟ یرو اونجا نوشت زیچـ همه  
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ادامه بدم.   دمیعارف شروع کرد به خوندن ترس  یـ نه... از وقت  

... اما  دهیه اصل مطلب نرسهست که خب هنوز ب  ییجا  هیالن تا  

بدونه اما   ی زی دونم خودش چ  ی م  دیعارف ترسوندم... بع  ی هاام یپ

 وست نداره اونجا نوشته بشه... انگار د

 !دونهی م دمیـ شا  

 نداشتم.  شیهم برا  یحدس یحت  

 کنم؟    کاریـ حال چ  

 به من؟  یگیـ نم  

 ؟ ینباشه چ یـ اگه عارف راض  

شد. آب   رهیخ  زی و به م  دیاش کشچانه  ی واش را رانگشت اشاره   

 دهانم را قورت دادم و گفتم: 

عارف افتاده    لیکه واسه وک  یفاق ات  ی شک ندار  یگفت  ادتهیـ    

 ه؟یسر اصالن ریز

شده بودند.    کیبه هم نزد  شی. ابروهادینگاهش سمت من چرخ  

توجهش را جلب   شتریب  یجمله از تمام جمالت قبل  نیا  دنیشن

 نگاه مشکوک گفت: کرد. با همان 
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 ـ خب؟  

 بازش کنم.  نیاز ا شتریفعالً ب خواستمی نم  

 !گهید  نیخب هم ـ  

 درشت کرد.   یرا کم   شیهاو چشم  دیرا بال کش  شیابروها  بُهت  

 ؟ ی ـ مدرکم دار  

 ... میبگو نیاز ا  شتریب  دمیترس  

 ؟ یدونی رو از کجا م زهایچ نیتو ا نیـ بهار  

وا   هم  بود،  شده  نگران  اهم  از  بعد  که  بود  اشاره    نیضح 

 گرفته است. باز گفتم:  ی جد شتری را ب میهادانسته

 کنم؟   کاریچـ حال با عارف    

قطع    ی قیموس  ی . صدادیکش  ش یو موها  یشانی دستش را به پ  

 بلند گفت:  جانی شد و ماه

 مامان و بابات اومدن. جانن یـ بهار  
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باز بهمیهر دو بلند شد    و   دیاش کشچانه  . محراب دستش را 

 گفت: 

واقعاً ازت خوشش اومده باشه اما    دینشو... شا  ی اطـ با بابک ق  

 . ست یاصالً قابل اعتماد ن

 به او نداشتم.  یحس نیسرم را تکان دادم. خودم هم جز ا  

 عارفم...     ی ـ درباره  

 نه؟یی پا نیـ سالم ماجان... بهار  

 محراب آرام گفت:   

 پارک کردم. یرو کوچه بغل نمی ـ ماش  

 و گفتم: را بلند کردم  میصدا  

 .آمیـ سالم مامان. الن م  

 شدن در محراب آرام گفت: بسته  ی با صدا  

  ی کنه، خودت بهش بگ  دایبا عارف ادامه پ  تییـ اگه قراره آشنا  

 ... دیوقت شاو اون فهمهیروز م هیخره بهتره... چون بال 
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 ادامه نداد.   

 د.   حساس نشو وقتکیبال بروم که بابا  گفت زودتر جانی ماه  

 ی حرف گریزبانم را گرفتم تا د ی رفتن شد. جلو یمحراب آماده  

 . دیاین  شی پ یبودم مشکل دوارینزنم. ام  ی از اعتماد و رازدار 

 ش؟ واسه یچونیپی ـ امروز رو چطور م  

 نفسم را پوف کردم و گفتم:   

بدم...    حیرو توض  زیچبراش همه  شش یـ قرار شد پنجشنبه برم پ   

 ...  ترسمی م کنه،ی عتماد مسخت ا یلیعارف خ

  ذاره ی نم  یراحت  نیراهت داده به ا  مشیبه حر  ی ـ نترس... وقت   

رو بهش    یدونی که م  ی زیکه چ  نهی... اما تو... فقط قصدت ای بر

 و بعدش تمام؟ یبگ

 بود اما حال...  نیعارف قصدم هم ی رهیقبل از ورود به دا  

زبونش    ریکن ز  یحال ذهنت رو مشغول نکن... سع   خبیلیـ خ  

ترج  ین یبب  ی بر بفهمه    دهیم  حیخودش  راست  و  نه...    ایرک 

با  هیاحتماًل واسه جمعه   ا  ی ز یچ  ه ی  دیبرنامه بذارم...   ن یرو تو 
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 کاری و چ  هینظرم چ  گمی عارف خان مطمئن بشم... بعد بهت م 

 . یکن

 و تمام؟...« گفتمیبود. »م یسوال قبل  ریفکرم هنوز درگ   

 شد؟ی مگر تمام م نیاصالً بعد از ا  

 جان؟  ن یـ بهار  

رفته    صدای به خود آمدم. محراب آرام و ب  جانی ماه   ی با صدا  

 بود... 

                          

! درواقع من فقط نقش  میکلم پلو درست کرده بودم... کرده بود  

 کرده بودم.   ی را باز جانی ماه ی هادست

سربسته    جانی ماه  ختم،یری و اشک م  کردمی رنده م  ازیپ   یوقت  

دوستم اشاره کرده بود. »معموًل پسرها ناز و اداشون   تی به جنس

لبخند زده و    اشیرپوستیز  ی .« به اشاره شترهیخوردن بواسه غذا

تند  میهاپوشش اشک  ریز واقع  از،یپ  ی از سر  قطره  هم   یچند 

  یناز و اداتا فحش هم نثار    ارو چه  ختهی دم ررفتن خو لو  ی برا



 

[741] 
 

ب آبرو  اممالحظهی دوست  دست  کار  داشت  که  بودم   میکرده 

 .دادی م

آقا  یرسم  لی تعط   شنبهکی   و  از   ی مسعود  ی بود  سفر.  عازم 

مان را  همه  میگرفته بود، مر  ی صدقه سر او که شنبه را مرخص

ش  لیتعط و  پنج   فیکرده  اشانتصبح  هم  را    ش یرو  ونیشنبه 

 الت ی. به محراب خبر تعطمیشو  فیخرک  یگذاشته بود تا حساب

ند که بابا خانه  ی شنبه بچ  ی اش را برارا داده و گفته بودم برنامه 

راحت  ست،ین متا  تازه  شوم.  خارج  خانه  از  بتوانم   خواستم ی تر 

 را هم همراهم ببرم.  میمر

 ی هپا کردم. ورودم با باز شدن در خانو آن  پانیا  ی سر کوچه کم  

نبود که  اصله جاسوس همزمان شد. ف  ی هیهمسا از هم کم  مان 

به هم بود.    مانیهر دو  نگاه   ریاما مس  نم ی را بب  شیهاچشم  تخم

 ن یرا کف زم  شیعارف راه افتاد. پاها  ی جاسوس سمت خانه  ی آقا

 .آمدی م جانیاتا  شیکه صدا ی . جوردیکشی م

 ی کم روه کم ک  یدو قدم شُل رفتم و با اخم  یک یخود  خودبه  

اصورتم   را دمستایافتاد،  سرش  ماند.  منتظر  و  زد  را  در  زنگ   .

 تندتر...   دفعهنیچرخاند و نگاهم کرد. دوباره راه افتادم. ا
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او    ی برا  فونی خود عارف در را باز کرد. مسلماً آ  دمیمن که رس  

 نداشت.  ی کاربرد

جاسوس، پشت در جاخورده بود. نگاهش    ی آقا  دنیداو هم از    

 شیهاکت کرد. دوباره چشم داخل دستم حر  فی از مرد به من و ک 

جاسوس باز    ی که دهان آقاشد و قبل از آن  دهی سمت مرد کش

با ا  یشود در را کم با سر اشاره کرد داخل بروم.   ن یباز کرد و 

  عیشدم و سر  دواریمبه قرمز نبودن اوضاع ا  یحرکت ته دلم کم

 را باز کرد. . مرد دهانشستادمی داخل رفتم و کنارش ا

ب   اومد خودتم  رنی گیم  تویِپ  شتریـ چند روزه  آمار رفت و   ...

 !ادیخواسن... از ما گفتن... زَت ز

 یشده   ده ییسا  ی لبه   ی اش رفت. نگاهم روو پاکشان سمت خانه   

  ی جاسوس بود که در بسته شد و عارف با کم  ی شلوار آقا   ی پاچه

ب  شن   حالتی مکث،  برگشت.  طرفم  انگار   نی ا  دنیبه  خبر 

او هم اخم    ی نداشت. من اما به جا  شیبرا  یتی اهم  نیترکوچک

 کرده بودم. 

 ترحالتی آمد و ب  نییدستم پا  ی رو  فینگاهش باز از صورتم تا ک  

و آب دهانم را قورت   دمیاز قبل از کنارم رد شد. همراهش چرخ



 

[743] 
 

ا ثان  نیدادم.  دل  ادمیانگار    هیچند  بود،  آمدنم    یاصل  ل یرفته 

زرنگ   ی گند  ی پاکساز با  که  با دست   بابکِ  ی بازبود   ی هانامرد 

 خودم به اعتمادش زده بودم.

از آن شده بودم که بگذارد باز هم پا   تربهیداخل نرفت. پس غر  

 اش بگذارم. درون خانه

سالم نکرده بودم اما   یبود. حت  ستادهیپشت به من کنار حوض ا  

بسته که احتمال و از آن در    اطی. رفت ته حشدی دهانم باز نم

آورد و باز سمت حوض برگشت.    رونیب  یشلنگتوالت بود،    ادیز

را  گرشیآب کنار حوض فرو کرد و سر د ریسر لوله را در ش کی

و   گرفت  آدست  مشغول  آب  کردن  باز  و    یپاشببا  باغچه  به 

 ها شد.  درخت

گرفتم و جلو رفتم. هنوز کنار حوض بود. من هم    ینفس  صدای ب  

ا ک  دمستایکنارش  لبه   فیو  و    یرا  گذاشتم  سالم حوض  آرام 

بدهد، سرش را هم تکان نداد.  حال    توانستیکردم. جواب که نم

 افتاده بود.  شیابروها نیب یاخم
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بو   ب   ی هرچه  خاک  و  ب  شد،ی م  شتریآب  .  گرفتی م  شتریدلم 

پدربزرگم   ی ها خانهجمعه. بچه بودم  دادیم  ییتنها  ی مزه   شیبو

جمع و   مانیهابرگشتن به خانه   ی . غروب که برامیشدیجمع م

م  م،یکردی جور م بزرگم  و   اط یداخل ح  رفتی مادر  کوچکشان 

  م ی رفتی ن که هر هفته میها... با اباغچه   یبه آبپاش  کردیشروع م

رفتن  از  دلش  بار  هر  ماما  بچهگرفتیمان  ما  دلمان   ها.  هم 

ب گرفتی م و    ی از.  شده  کل  یلعنت  ی شنبه   کیتمام  مشق   ی با 

ه بود... مادربزرگ خودش را با باغچه  ننوشته و درس نخوانده در را

 ...  دادیو نگاهش را به رفتنمان نم کردی سرگرم م

بنفس   ی به جا  بارنیا   از دهانم  را  فرستادم و   رونیگرفتن هوا 

 گفتم: 

  یش زندگ خونه  ی که تو  م یهست  ی ار خانمـ گفته بودم ما پرست  

بره... وقت  تونهی... اون خانوم نمم یکنی م بره،    ییابخواد ج  ی راه 

باشه... مهمون   دیبا  یکی من    شه،ی که دعوت م  ییهایهمراهش 

  نیبار بود باغ ا  نیاول  نی... مامانم حوصله نداره... ارمی همراهش م

ون نسبت داره...  بودم محراب باهاش  گفته...  م یرفتیدوستشون م
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که    میدی... همونجا فهممیدیاون ما رو رسوند... دم باغ بابک رو د

ما با مادرشوهر ماهک هم دوسته... بعدم    ی ونهخدوست صاحب 

وقت د  یبابک  رو  نرفت...    دیما  محرابم  نرفت،  اون  چون  نرفت. 

نم انگار  ا   دونهیماهک  تو  نمیهست  رانیکه  بابک  خواست ی... 

ا  بفهمه...  نمماهک  دفتر  تو  روز  از    ای  ی دیشن  یچ  دونمیون 

به ماهک چ ازم    ی ز یکجاش رو... چون  بودم  نگفته  تو  تشکر از 

ه...  باهام آشنا بش  خوادی م  گهیکرد... قبالً هم بهت گفته بودم م 

رو داره    نیا  ییاما توانا  یشناس ی ت رو چقدر م دخترخاله  دونمینم

ون روز من با ماهک  باهاش دوست بشن... ا  ه که آدما رو مجبور کن

  چونده یقرار داشتم... اما بابک و شوهرش همدست شده بودن و پ

و من رو تو عمل انجام شده بذاره،    ادیش بابک بجا بودنش که به 

 منم برگشتم دفتر... 

 جمله را هم گفتم:  نیدادم و همراهش آخر رونیباز نفسم را ب   

 ش.بود همه نیـ هم  

 گرید  ی ه و سمت دو باغچهحوض را دور زد  میهاوسط حرف   

غذا نشسته بودم. باز    فیحوض، کنار ک  ی رفته بود. من هم لبه 

ها را دادن به باغچه آب   نیا  خواستی من بود. انگار نمپشتش به  
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دق چند  کند.  فقط    قهیتمام  و  بودم  شده  ساکت  من  که  بود 

 و شرشر آب... آمدی م رونیاز ب ییصداها

  ر ی. همانطور که ش دیچیب پآ  ریخودسرانه سمت ش  یلیدستم خ  

 آرام گفتم:  بستمیرا م

 ـ آب قطع شد...  

چ    اما  گوشه افتا  ی هان یبرنگشت  حس   شیها چشم  ی ده  را 

خکردمی م پاورچ  یلی.  و  شدم  بلند  شدم.    کشینزد  نیآرام 

کنم اما خودش    ریرا غافلگ  هانیتا چ  ستادمیکنارش ا  دفعه کی

اما  ها نیسرش را سمتم چرخاند. چ از آن    نبودند  صورتش هم 

 محض درآمده بود.  یحالتی ب

دست    و  کرد  ول  باغچه  در  را  ج  شیهاشلنگ  در   ی هابیرا 

 .  دیفرو برد. کامل به طرفم چرخ اشیشلوارگرمکن مشک

اما حواست نبود اول    ،ی دیخاردار کش  م ی س  ترهیـ انگار دور دا  

بنداز ا  رونیب  ی منو  تو یکن  ی ساز  منیبعد  جفتمون  حال   ...

 . می کرد ریگ ترهیدا

 چشمش لبخند زدم. یظاهر شده گوشه  ی هان یبه چ  
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نم   من  محراب...  قول  به  کن،    تونمی ـ  اعتماد  بهم  بگم  بهت 

 ! یحسش کن  دیخودت با

و    آمدی شد. زمان داشت کش مجا  چشمانم جابه   ی نگاهش رو  

 ن یاز ا  خارج شدن  ی معذب بودم. برا  ی. کمشدینگاهش تمام نم

 سکوت گفتم: 

 ؟ ی ـ کلم پلو دوست دار  

همان    شد.  قطع  نگاهش  مخط  پشت  من  به  که   کرد یطور 

  ش یرا به موها  ی هاآه بود... دست   هی. شب دمی نفسش را شن  شیصدا

مس   دیکش همان  دستش  بار  چند  کرد.  بازش  و    ریو  رفت  را 

منتظر    قهیدق  کی  دیبرگشت. وارد خانه شد و در را باز گذاشت. شا

پنجم به  پشتش  شد.  روشن  آشپزخانه  چراغ  تا  و    رهاندم  بود 

 را دوباره بسته بود.   شیموها

برداشتم و آرام داخل شدم.   را  فیمردد سمت حوض رفتم. ک  

 رهیخ  شیرونشسته و به روبه  زی . پشت م ستادمیدم در آشپزخانه ا

بو جز  قبل  دفعات  تمام  مثل  بو   ی بود.  از   ی گر ید  ی چوب، 
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نمآشپزخانه ب مدآیاش  گذاشتم.    حرفی .  ماکروفر  در  را  غذا 

 .  آمدی م ارها خوب به کوقت  نی ا جانی ماه رکسیپ ی هاظرف

ا من هم پشت به او ماندم. ظرف غذا را که با  تا گرم شدن غذ  

در   یگذاشتم گوش شیروتنها قاشق و چنگال کنار آبچکان، روبه

چ و  بود  روبه نوشت یم  ی زیدستش  منتظر    شیرو.  و  نشستم 

 دم.  مان

سفحوا   گرد  به  تقر  ی دیسم  که  شد  جا  باًیجمع    ز یم  ی همه 

از رو  دفعهکیبود.    ختهیر   ن ی آستبلند کردم و    زیم  ی دستم را 

با اخم  د یلباس را نگاه کردم. سف   ی رهیت ناخودآگاه    یشده بود. 

مشغول تکاندنش بودم که حواسم به لبخند کمرنگ عارف جلب 

  ی گوش  ی و تند رو  تند قبل،    ی هاه یشد و انگشتانش که برخالف ثان 

 . کردندی حرکت م

رو  یگوش   شد.   زیم  یرا  خوردن  مشغول  و  داد  هل  سمتم 

چشمش بود.    ی هم گوشه   ی نیباز شده و چ از هم    یاش کمچهره

را   اشی گشاد نشوند و گوش  ی ادیرا کنترل کردم تا ز  میهاچشم

 برداشتم. نوشته بود:



 

[749] 
 

به دستم    دیچسب  شدرست کردم اما همه  تزایپ  ریخم  روزی»د  

م کلزیو  شدم  مجبور  نشد   ی...  آخرشم  کنم...  حرومش  آرد 

 که راحت مشت بکوبم توش!« ی اونجور

 شوکه گفتم:  یو کم هوای ب  

 ؟ی به من مشت بزن  یخواستی ـ م  

 که نیگشاد شد از ا   میهانما بود. چشمدندان  شیصدایب  ی خنده   

شغول شد. سرم  خوردنش م  ی به ادامه  الیخی انکار نکرد. ب  یحت

 نچ کردم. را تکان تکان دادم و نچ

 خودمه که بهت راهکار دادم.  ریـ تقص  

نوشت    ی زیرا پسش دادم. زود چ  یدستش را سمتم گرفت. گوش   

 را برگرداند.  یو گوش

 .«سیمواد رو برام بنو  قی»نسبت دق  

 را بروز دادم و گفتم: ام خنده   

 ـ واقعاً که!  

 یآرام گرفت. اما کُلش انگار افتاده بود داخل محلول  یته دلم کم  

 آور...دلهره
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  نهی: »فقط قصدت اشدیمدام سوال محراب در ذهنم تکرار م  

 و بعدش تمام؟«   یرو بهش بگ  یدونی که م ی زیکه چ

چ   به  را  شده   ی هان ینگاهم  ماندگار  اما    ی گوشه  ی کمرنگ 

 کم از لبم رفت...  چشمش رساندم و خنده کم 

 چطور ممکن بود تمام شود؟   

ظرف غذا انداختم.    ی را رو   امرهینگاهش را که بال آورد نگاه خ  

  یبرا  یراه  آور بها دهم. دنبالحال به آن حس دلهره  خواستمینم

انجمن بودم.   ی حانهیبه ر  شیهاامیپ  ی بازکردن سر صحبت درباره 

 گذاشته بود...   جوابیل آخرم را بسوا

بال کش   که  را  را    امره یخ  دمینگاهم  نگاهش  من  برعکس  بود. 

 بود... گفتم: ی نگرفت. متفکر و جد

 ؟ ی آی دعوتمون کنه باغشون... م خوادیـ محراب م  

پوست   خواستیموج زد که انگار م   ی زیکت رحر  شیوسط ابرو  

سرش   تیو با همان جد  اش را گرفت صورتش را جمع کند اما جلو 

 تکان داد. ی را به نف
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درخواستم را رد   حیحد صر  نیدر ذهنم انتظار نداشتم تا ا   دیشا  

 گفتم:  ی کند. به شوخ

پرتش   ت،هریدور دا   دنیخاردار کش  میـ حواست بود قبل از س  

 رون؟یب  یکن

لب   هان یچ   نگذاشت  اما  گرفت  شوند.    دهیکش  شیهاعمق 

که انتظار    یطولن   ی قه ید از چند دقرا برداشت و بع  اشی گوش

 دیرا به دستم داد. اما ترد   یدهد گوش  لمیطومار تحو  کیداشتم  

 جمله را تا نوک انگشتانش رسانده بود. کیانگار فقط 

 .«یشستوم نراما روبه یباش دی»نبا  

کم   داشت  مدهانم  خشک  و  شدی کم  ذهنم  دست  از  فکرها   .

 شینداشتم. به جا  یجواب  چیه  . رفتند ی کلمات از دست زبانم در م

به جمله  رهیخ بودم  تار  یگوش  ی اش. صفحهمانده  شد   کیکه 

را   ی که نگاهش کنم، گوشدستش سمتم دراز شده بود. بدون آن

نوشتن    مشغولبود که باز    دمید  ی پس دادم. دستش در محدوده

ا بود.  گوش  بار نیشده  ب   یزودتر  باز  برگرداند.  گرفتم.    نگاهیرا 

 د: نوشته بو

 ؟«یبمون مرهی»چرا برات مهمه تو دا  
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که    یال نداشتم؛ جوابسو  نیا  ی برا  یهم جواب  خواستمی اگر م  

 قابل گفتن باشد. 

  را پس دادم و   ی دراز شد. گوش  ی گرفتن گوش  ی باز دستش برا  

 زود دوباره پس گرفتم.  یلیخ

  خوام ی جور که خودم ماون  شمی مجبور م  ی جواب ند  ی»وقت  

 . برداشت کنم؟«برداشت کنم.. 

رو  یوقت   که    ی انگشتانم  شدم  متوجه  کرد  حرکت  حروف 

اما پش مثل    خواهمی م نوشتن    مانیخودش جواب دهم.  نشدم. 

 راحت از گفتن بود. نوشتم: 

 ؟«یکنی برداشت م ی»چ  

 را که پس دادم با لبخند گرفت.  یشگو  

 را پس داد.  یجوابش را نوشت و با همان لبخند گوش   

 باشه...«   ی برداشتم منف دادمی م حی»ترج  

 خود سرم بال آمد و گفتم: خودبه  

 ؟یـ زورک  
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خندان شد. دستش را    یاش کمنگفت اما حالت چهره  ی زیچ  

 دراز کرد اما باز گفتم: 

 بعد.   سمیبنو ی زیچ  هی سایـ نه وا  

 د. لبخندش را نشان دا  

 نوشتم:   

از   یتونی باشه... من رو هم نم  ی منطق  ی ادیز  ستی»آدم خوب ن  

دعوت محراب رو رد    یتونی ... در ضمن... مرونی ب  ی بنداز  ترهیدا

پس حق آب و گل دارم... شنبه    تمرهیاما من رو نه. من تو دا  یکن

 شون.«باغ میبا هم بر میدنبال من و مر ایب

خ  را  یگوش   و  دادم  حرکت  ب  رهیدستش  ماندم.  صورتش  ه 

ابرو چنامحسوس  گرفتن  عمق  و  بال  به   ی گوشه   ی هان یها 

چشمش را خوب نگاه کردم. سوال محراب باز در ذهنم پررنگ  

پ  انقدر وخ  ش یشد.  اوضاعش  اگر  فکر کردم  اگر    میخودم  نبود 

ترس  لی دلی ب  طورنیهم اگر  بودم  شده  آشنا  او  نبودهبا  در    ،ا 

آن  رفتم؟ی م  ای  ماندمیم  اشرهیدا از  قبل  دهم، اما  جواب  که 

وجدان مگر چقدر خودم تصور کردم. عذاب  شیحال را پ  نیهم

که کم   یطیشرا  نیاز ا  ین یزور داشت که من را وادار به عقب نش
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از سر عذا نبود، نکند... بودن و ماندنم فقط  ب وجدان  ترسناک 

 بود؟

ا   را  نگاهش  م حال  نگاه  را  هم من  او  و  نوشته گرفته  . کردی ز 

کنارش بمانم تا    دادمی م  حیترج  شیبا وجود تمام خطرها  کهنیا

 گشت؟یام بر م شانه ی رو  نیبه دِ شیکجا

را سمتش دراز کردم. کم   تعجب  یدستم  با    یتعجب کرد.  که 

بود. گوش  تیرضا داد. ش  یهمراه  به دستم  ا  دیارا  از    ن یاو هم 

 خوشش آمده بود. ی ار نوشت ی مکالمه

 جواب داشتم.   کیاب حال سوال محر ی برا  

 . شدی نه! تمام نم  

 نوشتم:   

باشم، اما من    ت رهیدا   ی تو  گهی من د  ی روز نخوا  هی  دی»تو شا  

رو انتخاب کنم،    یکی  ترهیدا  رونیداخل و ب   نیاگه مجبور باشم ب 

ه سر منطق رو کال  دیبا  ییوقتا  هی...  کنمیداخلش رو انتخاب م

 « "خوادی چون دلم م" : نهیگذاشت...  جواب سوال اولتم ا
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زبان  کی   مشکلک  »دلم  آن  ته  هم  و    خواد«ی دراز  گذاشتم 

 ی هارا دستش دادم و با قدم   ی گوش  شدم،ی زمان که بلند مهم

 تم.  رف رونیبلند از آشپزخانه ب

  اط، یدر ح  کیچشمش را تصور کردم و نزد  ی گوشه  ی هان یچ  

 بلند گفتم: 

دفعه   پسرخاله  گه ید  یـ  اون  واسه   تزایپ  ریپرروت خم  ی هم 

 درست کن! 

                              

باغ محراب   دانستی م   یخبر داشت حت  یدورهم  انیمامان از جر 

صدف   انیرا آورده بود. جر  میاست، اما به بابا نگفته و فقط اسم مر

 ش یفکرها  ی کار یم از سر باو ه  وقتکیرا به مامان گفته بودم تا  

 .  ردیرا نگ جانی ماه ی فکرها ی بوورنگ

  ن یاو هم به ا  دیشده. شا  د یاز نگاهش حس کرده بودم ناام  یکم  

محراب ببندد، خوشبخت عالم    شیکه اگر من را به ر  کردی فکر م

ماه شومی م مثل  فقط  ن  ی زیچ  جانی .  زبان  در   اوردهیبه  و 

ک  ِیداماد   شیاهایرو تصور  را  شانه محراب  بود.  بال رده  را  ام 
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  ی را داشت. حت  ارشیت. اخگریخودش بود د  ی اهایاختم. رواخد

 انگلستان ببندد...  ی شاهزاده  شیجا من را به رآن توانستی م

  ابان یفابرکاستل دل کندم و سمت خ  ی هارنگخوش  نیتریاز و  

  ده یو قرمزش را پوش  زیر  ی هابا گل  رهیت  راهنیرفتم. باز همان پ 

 بود.   شیهاهمرنگ گلو شالم 

اش نم که اگر حوصله  دیآی خودش م  نی فته بود با ماشگ   میمر  

منتظر عارف    آباد،فیباغ عف  ی روزودتر برود. قرار بود، روبه  د،یکش

 .  میبمانم تا باهم برو

برا   تا  بود  تماس گرفته  کند.    ی محراب صبح  رفتنم هماهنگ 

م  یوقت عارف  با  بودم  بود:    و  دهیکش  یسوت  میآی گفته  گفته 

 .«یافتی راه م ی کم دار»کم

روزها    نیاما مثل تمام ا  دیرسیبه نظر م   ی خوب و عاد  زیهمه چ  

 ... زدی ته دلم شور م

کامالً مشخص بود.    به،یغر  ییحضور در جا  ی عارف برا  یت ینارضا  

علن چندبار  روز  بهدرباره   یآن  واقعاً  انگار  بود.  گفته  خاطر  اش 

تم  . دوست نداشکردی آمدن مجبور م درخواست من خودش را به  

در   قاً ی دق  دانستمی محراب که نم  ی کنم اما جدا از برنامه   تشیاذ
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 ی کم  دیبا  کردمیگردد، حس میم  ی زیدعوت دنبال چه چ  نیا

 دور خودش را شُل کند.  ده یتن ی لهیپ نیا

  قه ی چشمانم گرفتم. هنوز پنج دق  ی رد ساعت را جلوگ  ی صفحه    

کم بود.  دست  ترعقب   یوقت  و  به  مان   رهی خ  نهیسبه آمدم  دم 

 .  رفتندی و م  آمدندیکه م  ییهان ی ماش

 رونیب  وانیبعد از خروجم از آشپزخانه با دو ل  قهیآن روز چند دق  

  گر یهرکدام د  ا ی  کسیمی کاف   اینسکافه    ایبود    ی فورآمده بود. قهوه 

. کنارم لب حوض دیچسبیوهوا ماما خوشمزه بود و در آن حال

نگار نشسته بودم و او شده بود. من ا  رهیگوشه خ  کیه  نشسته ب

 . کردمی م نگاه  اشییرا در تنها

گوش  ی هاجرعه   که  بودم  بود.   اشی آخرم  داده  دستم  را 

م و بعد دهانم را قورت داد  اتیخداراشکر کرده بودم که اول محتو

که    ی احانهیبود. نه ر  دهیپرس  حانهی ر  ی اش را خواندم. درباره جمله

 ار من در انجمن بود.  که اسم مستع ی احانهیش بود، رمادر

شدت کنجکاو بود. قبالً هم  به  اش سندهیداستان و نو  ی درباره   

هم چون   دی. شاکردی اما فرق م  بارنیبود، ا  دهیسوال را پرس  نیا
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رو  رو بود  ی در  نم  ن یا  میهم  داشتم.  را   خواستمی حس 

 .  میبگو دیچه با دانستمی کنم اما نم ی نینشعقب 

 ی و انداخته و گفته بودم چرا انقدر درباره ا  نیتوپ را در زم  یوقت  

  ی ن ینشمن، او به سرعت عقب   یجاداستان کنجکاو شده، به   نیا

با سوالت   یفرورفته و نگذاشته بود حت  اشی کرده و در لک دفاع

 برگردم.  ریبه همان مس یانحراف

و نوشت:  کار شد  بهمن هم سکوت کردم، خودش دست  یوقت  

 پک و کچل.« مثل همون کل هات بگو...»از خاطره

برا   هم  هرچه    ش یمن  بودم...  هرچه    ادمیگفته  و  بود  آمده 

خاطرهخنده  تمام  آخر  بهتر...  برادارتر  بود:    م یها  نوشته 

 ودم ندارمشون.« چون خ دیهات رو دوست دارم... شا »خاطره

 مانکی. زود سوار شدم. سالم و علستادیا  میکنار پا  ش یماشن  

  یرا درآوردم و از صفحه   امی وشتمام شد. گ  صدا و سکوت  انیم

 ی هاشهر خواندم. باغ محراب از باغ  شیمحراب آدرس را برا  امیپ

 سبز دوکوهک بود. تپه

 دوکوهک...   
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به    ره یبه دست خ  ی گوشنخوانده بودم.    نیآدرس را تا قبل از ا  

تا    دمیشد. دستم را کنار کشآدرس ماندم و پس سرم مور مور  

 محراب نوشتم:  ی برا عینباشد و سرعارف  دیدر د

 جانه؟« ی »باغ ماه   

 ی را در مشتم نگه داشتم. پاشنه   ی را ارسال کردم و گوش  ام یپ  

ماش  میپا پا  تمیر  ن یکف  انگار  بود.  که    اشیگوش   ی گرفته  بود 

 ی»نه« خشک و خال  کیباز کردم. فقط    امیپ  عی. سردیرزمشتم ل

 رونینفسم را آسوده ب آرام گرفت و    میپا  ی فرستاده بود. پاشنه

و عارف نگاهم کرد.    د یچیپ   نیدر اتاقک ماش  شیفرستادم. صدا

 محراب نوشتم:  ی دادم و برا لشیتحو  معنای ب ی لبخند

 نداشتم.«  ی »منظور بد  

ارش را نداشتم که جواب دهد. اما به  اصالً انتظ  گرید  دفعهنیا  

 آمد. نوشته بود: امشیهمان سرعت پ

 منظورم داشته باش!« ایب ررو... نه پس »بچه پ  

 اش. با دو شکلک خنده ته جمله  

 کوچکم برگرداندم.  فیرا به ک یسرم را آرام تکان دادم و گوش  
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ع   چرخاندم.  عارف  سمت  را  چشمش   ی رو  ی دود  نکی سرم 

چا  گذاشتینم حال  ب  ی هانیز  اما  شوم  باخبر    ن یدورش 

وط است  به آفتاب مرب  دانستمیبود که نم  یاخم کمرنگ  شیابروها

 ...گرید ی زیچ ای

دادم. سرم را   هیو پشتم را به در تک   دمیکامل به طرفش چرخ  

  لبخند ی . صورتش بنمیکردم تا صورتش را بهتر بب  لیبه چپ ما

 اما از هم باز شد. 

 . گذرهیبهمون خوش مـ ناراحت نباش   

  اشیکه باعث همراه  ی رام به اجباشوخ بود و اشاره   یلحنم کم  

 شده بود. 

  الم یشدند و خ   دایپ   هانیبال داد. چ  شیموها  ی را رو   نکشیع  

برد و پخش را روشن کرد. صاف    ش یراحت شد. دستش را پ   یکم

 دادم.   رونینشستم و نگاهم را از پنجره ب

ترانه    نیچون قبالً هم ا  د یخش شد. شاپ  ن یعارف در ماش   ی صدا  

بودم توجهم جلب شد. سرم را سمتش    دهیشن  نشیرا در ماش

  ره یاش سخت خچشمش بود و چهره   ی جلو  نکی خاندم. باز عچر
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بود. حتبه روبه متوجه حرکت من سمت    دانستمی م  دی بع  یرو 

 خودش شده باشد. 

  بار نی. ادور که تمام شد، دوباره همان ترانه از اول پخش شد   کی  

کردم   کنترل  را  مستقسرم  ز  م ی تا  اما  نکنم.    ی رچشمینگاهش 

بار سوم هم    ی برا   یان بود. وقت حواسم به مشت دستش دور فرم

و   رمیخودم را بگ  ی همان ترانه از اول پخش شد، نتوانستم جلو

بود. حاضرم قسم بخورم   ستادهی باز نگاهش کردم. پشت چراغ ا

رفت   شیبرگرداند. دستش پ نیچرخش سرم او را به اتاقک ماش

بدو بو  را  فلش  ترانه  داشبرد    ی و رو  دیکش  رونین قطع کردن 

 انداخت. 

. انگار کالفه بود  دیکش  شیو موها  یشانیپ  یهمان دستش را رو  

  حال باشد،   نیباعث ا  یهمراه  نینکند واقعا ا  کهنیو از ترس ا 

مشت کردم. کف    فمیک  ی را رو  میهاسرم را آرام چرخاندم و دست 

 هم معذب بودم.   دنینفس کش  یبرا  یدستم عرق کرده بود و حت

تراف  دانمی نم   سرع  کیچرا  بود.  و شده  شد  آرام  کم  کم  تش 

 قرار گرفت. نوشته بود:  م یروروبه  ی. دستش با گوشستادیا

 »تو سکوت نکن.«  
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چرخ   رادمی سمتش  دستش  کش  .  گوش  دی عقب  پشت    یو  را 

 گفتم:  هوایفرمان انداخت. ب 

 اعصابت خرده؟ ی ا یمجبورت کردم ب کهنیـ واسه ا  

 امهیهم تک  بس بود. باز  میبرا  نی تکان داد. هم  یسرش را به نف  

 را به در دادم و گفتم: 

 ـ خاطره بگم برات؟   

                          

را   اهن یچ  میهاخاطره   دن یزمان بود. شنهم   میبا مر  ماندن یرس

 داشتم.   یحس خوب گریچشمانش ماندگار کرده و د ی گوشه 

و هر دو وارد باغ شدند. محراب    دیچیپ  میمر  نیعارف پشت ماش   

مان  وچک اما خوشگل مقابل ک  یالیداشت از سمت ساختمان و

وآمدیم  کینزد ساختمان  دور  تا  دور  و   ی درختکار  ال ی.  شده 

  اشی باز  سیبه تن  یحساب الیهم استخر بود. کالس و  شیروروبه

 .آمدی م

به دک   ربط یب   ، یکینزد  نیکه محال بود به ا  یپارس سگ  ی صدا  

 پز محراب باشد، حواسم را از اطراف گرفت و دنبال آن کشاند.  و 



 

[763] 
 

بسته شده بود. موقع    یدرخت  یاز در به تنه   ترن ییمتر پا  م ی ن  

داشت  در  شدن  بسته  با  حال  و  گرفته  قرار  در  پشت  ورود 

تهاجمکردیم  ییخودنما حالت  را    اشی.  آدم  دراز  زبان  آن  با 

با تمام قوا خودش  کردیزده موحشت م.  اما    کردیرا جلو پرت 

نمقالده د  گذاشتیاش  و  برسد  مقصد  تکرار    وبارهبه  حرکت 

سمت من بود و با وجود فاصله و بسته بودنش اما    قاًی. دقشدی م

 شوم.   اده یپ دمیترسی م

  یهاحواسم را از چشم  زدی رف را صدا مکه عا  میمر  ی با صدا  

 ی عرق رو  ی هادرهم و قطره  ی هاسگ گرفتم و اخم   ی گشاد شده 

کرد. عارف    در سمت عارف را باز  میکرد. مر  امرهی عارف خ   ی شانیپ

رو سنگ به روبه  ره یهر دو دستش را دور فرمان مشت کرده و خ

 گفت:  میو هول شده بودم. مر جی شده بود. گ

 عارف.  شو  ادهیـ پ  

شا  میمر    کردم  نگاه  همهش  رم یدستگ  ی ز یچ  دیرا  اما   ی ود 

نزد محراب  بود.  عارف  به  صدا  کیحواسش  و  و   ی شده  سالم 

نزد  اش ییگوخوشامد  مثل  ب  شدنکیبا  درست  شد.  آرام  ما  ه 

 کمتر شده بود.  شدنشکیسگ که با نزد ی صدا
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 شده؟ ی زیـ چ  

بود، م    باز فقط    میردر جواب سوال محراب که سوال من هم 

عارف    ی گلو  ب ی س  ن یحرکت سنگ   ی عارف را صدا زد. نگاهم رو

دانه  ریگ رو  ی هاکرد. حال  .  شدند ی م  دهیگردنش هم د  یعرق 

 م... وواج بودهاج  وگم،ج یگ

  م ی بود به گلو  ده یچسب  ن یسنگ  یاما بغض   دانستمیرا نم  لشیدل  

 ی هاعارف تا اخم  ی . نگاهم را از مجسمهشدیتر مبزرگ   یو ه

به چشم و    یمحراب کشاندم. محراب حرکت  یو نگاه سوال  میمر

تکان    نی. سرم را به طرفستیچ   انیداد انگار بپرسد جر  شیابرو

. هر چه بود ختهیهم ر هرا ب حالش  ی زیچه چ دمیفهمیدادم. نم

ا مر  نیدر  که  بود  برامتوجه   میباغ  بود.  شده  تنها   ی اش  من 

 سگ بود...  نیآزار دهنده فقط ا ی نهیگز

ها نگاه   ینی کم شدن سنگ  ی فرودادم و برا  یآب دهانم را به سخت  

 عارف به محراب گفتم:  ی از رو

 شم!  ادهیرو جمع کن من پ  التیگودز نیا ایـ ب  

سمت من آمد و با لحن خاص    عیهم معطل نکرد. سرمحراب    

 : خودش رو به سگ گفت
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 !دخت یپر کننی از مهمون استقبال م  ی جورنیـ ا  

  تش یدر وضع  ی ر ییسمت عارف، که هنوز تغ  امیچشم  رینگاه ز  

اش گفت، جدا شد  که محراب آخر جمله  ینشده بود با اسم  جادیا

ب  ارادهیب   ی ده  خن  کیو   باز دیپر  رونیاز دهانم  . محراب در را 

 کرد و گفت: 

بابا، نترس ب ـ بسته    دل نازکه فقط صداش   یلی. خنیی پا  ایس 

 بلنده. 

شدم    ادهی. پدییپایعارف را م  یچشم   ریمحراب هم مثل من ز  

پر جهت  خالف  قدم  چند  بست.  را  در  فاصله    دختیمحراب 

ماشم یگرفت در  هنوز  عارف  مر   نی.  و  کنارش   میبود  در سکوت 

 ود. ب ستادهیا

   ه؟یچ انیـ جر  

 شانه بال دادم.  

  ن یخوب بود اما هم  باًیتقر  می برس   کهنیاز ا... قبل  دونمی ـ نم  

 دخته؟ی پربه خاطر  یعنیشد...  ی نجوریداخل ا میکه اومد
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اسمش را گفتم که محراب به خنده افتاد. انگار    ی قدر عادآن  

به خنده   او   ی اش را صدا زده باشم. من هم از خندهدخترخاله

 مضطرب و ناآرام. ی اافتادم. خنده 

شده بود. پشتش به ما بود.    ادهی. عارف پسرم را که چرخاندم  

ماش   میمر جا  ن یدر  کمر    ی را  پشت  را  دستش  بست.  عارف  او 

 ی گذاشت و انگار به جلو هلش داد. قدم اولش نامتعادل بود و بعد

 .  داشتیم کنارش قدم بر میدرست شد. مر

بد   بداش   ی حس  کالفه   ی خبری تم.  داشت  حالش  علت  ام از 

 . کردی م

 بهتره.  ی اری. به روش ن.. الیخی ـ ب  

بلند سمت    ی هارا آرام کنار گوشم گفت و با قدم   نیمحراب ا   

عارف رفت. همانطور که به من گفته بود انگار نه انگار لحظات 

رو  شیپ با  باشد،  با    ی رقم خورده  را  عارف  و  داد  خوش دست 

پا تند کردم که چند    شیهاو اخم  میه کرد. سمت مرخودش همرا

از آن فقدم  نگاهم  ها  بود.  بو  شیبرااصله گرفته  انگار که  بس  د 

 اشاره زد و گفت:  دختیسمت پر

 نداره.  یفقط خاطرات خوب ترسه،یـ نم  
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 ی . جورختندی ری م   رونیب  مقدمهی ب  ی لیخ  میهااشک  های تازگ  

 ع یهم شوکه شد انگار. سر  می. مرکردندی که خودم را هم شوکه م 

  خواستم ی. من هم نمندی ف نبعار  کهنیا  ی برا  دی. شا ستادیمقابلم ا

 .  دمیچشمم کش ریو دست ز دمیخند ی. الک ندیبب  یکس

 آرام گفت: میمر  

 نازک.انقدر دل  ستیـ خوب ن  

 پرت شود گفتم:  مانیحواس هردو  کهنیا ی برا  

 .دختهیـ اسمش پر  

. از مقابلم کنار  د یهم خند میبود. مر تریواقع بارنی. ادمیو خند  

نتظر نگاهمان  و م  ستادهی ا  الیو   وانیا   ی اب رورفت. عارف و محر

 ... کردندی م

                          

هم    میخواستیبود که اگر م   دهی برنامه چ  مانیبرا  ی محراب جور   

. میکردی نم  دای فرصت فکرکردن به لحظاتِ ورودمان به باغ را پ

شده    ریعارف هم درگ  ینبود، حت  میمر  ای  من  ی فقط درباره   نیا

 ! یدستبود. آن هم با جام فوتبال 
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بودم، تا    زاریکه از فوتبال به هر شکلش ب  ی من  کردمی فکر نم  

نوبر و مجازات    ی زهیجام محراب شوم. با آن جا  ریحد درگ  نیا

 دارش. خنده 

 ی آهنگ کوچه بازار  کیبا    دنی برنده و رقص  ی برا   ،ییکاج طال  

رنگ کرده    الیرا هم داده بود مستخدم و  ییازنده. کاج طالب  ی برا

 ان یایمحراب سر به ب   ی های بازاز دست مسخره  چارهیب   رزنیبود. پ

 بحث داشت.  ی نگذاشته بود، جا 

  ی بال   زیم  ی آورده و رو  ی داررا با ادا و اصول خنده  ییطالکاج   

  بخش   مانیجا داده و آهنگ مورد نظرش را هم برا  ی فوتبال دست

قدر در همان  ... آنیحسن شجاع  "دخترون"  ی رده بود. ترانهک

 وپوزمان درد گرفته بود.  که پک  میبود دهیشروع کار خند

انگار حرفه   اما د  ی اخودش که  باز  دنیبود   ی تسلط عارف در 

قدر مسلط بود که فکر کردم بود. آن  زیانگجانیجالب و ه  میبرا

هم ناوارد نبود. من    میمر.  اش دارددست در خانه   کیاو هم    دیشا

 اما کالً در باغ نبودم. 

 بهیمحراب خودش و عارف را سرگروه اعالم کرد. به خاطر غر  

 میشو  اریبا هم    دیبا  ا یمن و او    کردمیبا محراب فکر م  میمربودن  
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فقط    لیدل  انیو بدون ب  فکریبا عارف، که راحت باشد. ب   میمر  ای

به   امی بندم یتقس آوردمرا  سمت  .  زبان  را  من  دم  در  محراب 

عارف د  دیخودش کش م  منگاه  گریو  بد    کردمینکرد. احساس 

بزرگش کنم.    ه،یو توج  ح یبا توض  خواستمی برداشت کرده اما نم

اش  من سمت خودش اجازه  دنیو کش  یرکیهرچند محراب با ز

 را هم نداده بود. 

م    فقط  شاهچراغ دروازه  ی لهیمحراب  به  و  داده  دستم  را  بان 

در   توانستمیاش باشم. نم داده بود که فقط مراقب دروازه  ممقس

  ی آن سرسختهم با    می. مردینخند  شدی برابر محراب نخندم. نم

برخورد کنم    ی دادم عاد  حیترج  جه ی. در نتافتادیمدام به خنده م 

 برطرف شود.  ارد،د یتا عارف هم اگر برداشت خاص

هم او به ل  گ  ک ی  یکه حت  کردیم  ی خوب باز  ی قدرآن  میمر  

بود و نقش من را هم    فیحر  تنهکی ما بزند. محراب اما خودش  

که حس کردم تا   کردیم  ی باز  ی . اما عارف... جورکردی م  ی باز

بود    دهیرس  یی. کار به جاردیگیسوراخ سوراخ نشوم دلش آرام نم 

  یو دست از دروازه  دیایبهم به عارف گفت کوتاه    میمر  یکه حت

 بکشد.  فیحر
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بود    قعدروا   مشخص  کامالً  من.  مستعار  اسم  بود  شده  دروازه 

عارف دست از گل زدن به    دمید  ی هدف من بودم. آخر سر وقت

  ی را ول کردم و دستم را داخل بردم و جلو  لهی. مداردیمن برنم

  ی الن گل بزن... ه  یگ  یمان گرفتم و گفتم: »اگه راست مدروازه

بعد هم توپ را با    !«ورنیا  ندازهی توپش رو م   یه   گمی نم  یچیه

 ده یشان انداختم... عارف بالخره خنددست برداشتم و در دروازه

 بود.  

ب    فقط  جامِ محراب  قرار شد  هم  عارف   نیآخر سر  و  خودش 

عارف هم    کردهیفکر نم  ی زیربرگزار شود. گفته بود موقع برنامه

م  بازی دست دلش  اما حال  مدت  خواهدیباشد.  از  با  بعد   کیها 

 کند.   ی باز یدرست و حساب  فیحر

فقط    شانیهاکه تفاوت گل  ک،یشدت نزدبعد از پنج رقابتِ به   

را برد. محراب   ییبود، عارف سه ـ دو برنده شد و کاج طال  یکی

مسابقات است حق وِتو   ی هم گفت چون خودش مسئول برگزرا

 قشنگ برقصد!   ی با آن ترانه  ستین ی ازیدارد و ن

 جون؟شت با عارفگذتو راه خوش  ، یـ نگفت  
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نشسته    یراحت  ی هامبل  ی تمام شده و رو  ی بود که باز  یربعکی  

 .  میبود

به    یبود. عارف رفته بود آب  دهیخودش را کامل سمت من کش  

 . کردی صحبت م اشی داشت با گوش میبزند و مر شیدست و رو

    ؟ی ـ تو چرا صدف جون رو دعوت نکرد  

 رو دستم!  یجوئه بمونت رو ب خرخره نهیـ که تو رو بب   

 چقدر پررو بود.    

 خودت؟!  ی سپر بال ی ـ منو کرد  

 ابرو بال انداخت و گفت:   

 ! کنم یبرام نداشته باشه نم ی که سود ی ـ گفته بودم کار  

از حالت چپ   نگاهم خندو خودش  آمد.    ی در   ی . صدادیچپ 

زد و   میم را خالف جهت او چرخاندم عارف بود. محراب صداسر

 گفت: آرام 

 ـ تو نَخِته.   

 ی. برااورمیخودم ب  ی به رو  خواستمیمنظورش واضح بود و نم  

 گفتم:   اش،یاحتمال ی هافاز و فرار از آزار نیدور شدن از ا 
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 هنوز باغ دوکوهکش رو داره؟  جانی ـ ماه  

بال انداخت اما   میرا برا  شیوبحث ابر  ریعوض کردن مس  ی برا  

پچ  آمد کنارم نشست. پچ  میو مر  عارف  دنیجَلَب شد و قبل از رس

 کرد:

 بهت ثابت کنم؟ ی خوا ی ـ م  

 :   می شده بود و من فقط توانستم بگو کیعارف نزد  

 ـ زهرمار!   

با صدا  ی نامرد   تمام شده   می. تماس مردیبلند خند  ی نکرد و 

عارف   ی ابروها  نیهم ب  زیر  ید. اخمکنجکاو بو  یبود. نگاهش کم 

جاسوس    ی محراب و آقا  انی. جرکردی مافتاده و باز به من نگاه ن

دعوتمان را قبول    ن یهم  ی برا  دیگرفته بود و شا  م یرا عارف به مر

 مرموز بود.    مکرده بود. اما حال نگاه او ه

شا   ثابت    اشجه ینت  دیمحراب  که  بود  گرفته  عارف  اخم  از  را 

ها را  خانم را صدا زد تا جوجه  ی کش نداد. زر  یلیکردنش را خ

و عارف هم تعارف کرد با    میببرد. به مر  رونیردن ب ککباب  ی برا

 رفت.   رونیخودش هم ب کنند.  ی بندته زیم ی تنقالت رو
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ب    باما آن  ن یسکوت  با   دیطور که  ساده نبود. عارف خودش را 

رو به من  به او انداخت و    ینگاه  میمسغول کرده بود. مر  یگوش

 گفت: 

 لتونه؟یفام  یـ گفت   

 رف انداختم و گفتم: به عا یمن هم اول نگاه  

 مون. صاحبخونه  لیـ فام  

 به عارف گفت:  نگاهی ب بارنیا  

 . هیـ پسر خوب  

 یچشم ریمن هم سرم را تکان دادم اما حواسم بود که عارف ز  

 . کند ی نگاهم م

 ! نمی بب تیحاج شی پ  ایب  نیـ بهار  

جلو نتوانس    چشم  ی تم  شدن  بگ  میهاگرد  علناً  رمیرا  عارف   .

کرد.    یاش را مخفخنده  میع کرد. حس کردم مرصورتش را جم

را درآوردن تا کجا جواب   بودنی عاد  ی ترفندِ ادا نیا دانستمینم

 هم نداشتم.   ی گریاما فعالً راهکار د دهدی م
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ن  رونیب   با  نگاهم م  شیکه رفتم  نزدکردی باز  که شدم    کشی. 

 فت: گ

 ادامه بدم؟ ایـ ثابت شد   

 ش!راهم نده خونه  گهید ی کنیم ی کار هی نم یـ بب   

  هیش! زشته واسه  خونه  ی بر  ی دوست دار   ی ـ پس اعتراف کرد  

 دختر!

.  امده یبه زبان ن  ی هاچپ و پر از فحشفقط نگاهش کردم. چپ  

 و گفت:  دیآرام خند

 که حال جفتتون اومد دستم بسه!  نیـ هم  

 لود گفتم: آحرص  

 !ایداد  ی ریـ چه گ  

برد و اشاره    وانیا  ی گوشه  ی وی ک یآماده را سمت بارب  ی هاخ یس  

 ی آرام اما کامالً جد  ییو با صدا  د یرا چ  هاخ یشوم. س  کیکرد نزد

 گفت: 

 ... یستین ی دیکه واقعاً نشون م یـ اگه بعداً بفهمه اون  

 نگاهم کرد:   
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 !خورهی ـ تو ذوقش م  

 خود درهم رفته بود.خودبه ی هااخم  

از زبون   می مستق  امخویرو نم  ییزایچ  هیـ من خودمم. فقط    

 خودم بشنوه. 

 نگاهم نکرد. فقط گفت:  گریاش را بال داد و د خونسرد شانه   

 ـ از من گفتن بود!  

 نیشده و با ا  دهیصل ماجرا کشا   ی رو   ی الحظه پرده  نیانگار تا ا  

افتاده بود. دوباره همان استرس تلخ و وحشتناک   شیجمله از رو

ورودمان   ی عارف در لحظه  ریزدن کرد. تصوته دلم شروع به موج 

مشت    ی هاو گردنش، دست  یشانیپ  ی عرق رو  ی هابه باغ، قطره 

ذهنم بال آمدند و تمام ذهنم را    ی اش دور فرمان از ته انبارشده 

 پر کردند.  

پر از اخم و گره است. اما   دانستمی به صورتم انداخت. م ینگاه   

 ماند...  اشی کند در قالب جد  یشوخ خواستی حال که دلم م

اما   یهست  ی چقدر جد  دونمی... نمی کنیـ تو هم بهش فکر م  

... ممکنه  یکنی مکه فکرش رو    ه یزیاز چ  ترریخان... درگعارف  نیا
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قدر تو باشه اما الن اون  یهر چ  لشیباشه... دل  شیی به خاطر تنها

که به خاطرش حاضر باشه با چشماش من رو تو   ی ذهنش هست

 کنه!  بارون ری خودم ت ی خونه

پنجره   ی اشاره    به  را  کردم.    ی هاچشمش  دنبال  سرمان  پشت 

کشپرده برخودرها  ده یها  به  منظورش  لبد  از   ی بود.  عارف 

 ورودمان بود...  ی لحظه

  ان یمسئله را با خودم م   نیو ا  نمیدر خلوت بنش  دادم ی م  حیترج  

و عارف را هم    نشستم ی امشب م  نی هم  دیعقل و قلبم باز کنم. شا

اتمام حجت    نی و با بهار  دمیکشی م  رونیل دل و ذهنم ب از داخ

 .کردمی م

گرفتم و    شدندی که آرام آرام کباب م  ییهاجوجه  ی از بو  ی نفس  

 عوض کردن بحث گفتم:  ی برا

 هنوز باغ دوکوهکش رو داره؟  جانی ـ ماه  

  گر یفاز به فاز د  نیراحت از ا  یلیبود که خ   نیمحراب هم  یِ خوب  

 و سرش را تکان داد.   د یکش ی. هومدادی حالت م رییتغ

جا ببرم در ذهنم جان گرفته روز عارف را آن  کی  کهنیفکر به ا  

 بود. خواستم داخل برگردم که گفت: 
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 زدن!  ششیآت یعنیگرفت...  شیآت شی سال پ یلیـ خ  

حالت کج شده به سمت در خشک شدم.    شوکه اول در همان  

ثان بود. چند  مانده  باز  ک  ه یدهانم  را    دیش طول  توانستم سرم  تا 

 سمتش بچرخانم. 

 ؟یـ ک  

 کافانه نگاهم کرد و شانه بال داد. موش  

 نگرفته. ... دنبالش رو  رانی... ماجانم نبوده اون موقع ادونمیـ نم  

نکرده    انیجر  نی به ا   ی اهم اشاره  جانی باورش سخت بود. ماه  

 بود.  

 ؟ یـ مطمئن  

 گفت:  به سقفش ده یبا اعتماد به نفس چسب  

 که مطمئن باشم!  گمیم ییزایـ اصوًل فقط از چ  

 ش؟ی ـ چند سال پ  

 باز نگاهش مشکوک شد و با اشاره به داخل گفت:   

 به عارف مربوطه؟ نمیـ ا  
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ند  یباغ   حال  به  تا  و    دهیکه  گرفته  آتش  ذهنم  در  بودم 

 فکرم را جمع کنم.  توانستمینم

بهت گفتم... جمع   یمن چ  کنهی حال فکر م  اریدرن  ی بازع یـ ضا  

 . رونیب انی کن خودت رو بگم ب

 را بلند کرد و گفت:  شیو صدا  

 . میدور هم باش  رونیب  دیایها ب ـ بچه  

بود.    ختهیهم باز کنم. اعصابم به هم ر  را از  میهاکردم اخم  یسع  

دستشو به  تا  مر  ییبرگشتم  بودند.    میبروم.  شده  بلند  عارف  و 

 رفتم.   ییسمت دستشو می ستقم ی لبخند زدم و بدون نگاه

نشستم و سمت زانو خم شدم.    یتوالت فرنگ  ی رو  سیداخل سرو   

.  .. ش یرا فشار دادم. باغ را آتش زده بودند... چند سال پ  امی شانیپ

تنها رد    کردمیحس م   بیکردن داشتم. عج  هیبه گر  یبیغر  لیم

به    وقتچیه  گریها آتش گرفته و داز گذشته   اوشیمهربان و س 

 ... رسدین نمپسرشا

روشو   مقابل  و  شدم  چشم ستادمیا  ییبلند  سرخ    می ها.  کامالً 

را بغل کنم    می و زانوها  نم یگوشه بنش  کی  خواستی بودند. دلم م 

 جانی داشت ب  اناتیجر  نیارم نداشته باشد. ابه ک  ی کار  یو کس
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...  ی همه بد  نی ا  ،یهمه سخت   نی ، اهمه ظلم  نی... اکردی و توانم م

چقد  زادیآدم ممگر  اگر  عارف  داشت...  طاقت  چه    د،یفهمی ر 

 د؟یکشی م

به صورتم زدم.   یفرستادم و آب  رونیچند بار محکم نفسم را ب  

کنم.    هیخودم را توج  توانستمینم   رفتم،یم  رونی ب  افهیق  نیاگر با ا

 شود.    ی عاد امافه یقدر ماندم تا قتصوراتشان آن الیخی ب

کنار محراب   می سته و مرنش  وانیا  زیآمدم. عارف پشت م  رونیب  

درباره  ستادهیا حرف   ن یا  یرقانونیغ  ی هاشهرباغ   ی و  اطراف 

و   دهیاش خوابآن ته، در خانه  صدا یآرام و ب  دختی. پرزدندی م

 بود.   رونیرش ب فقط س

نشان    یدست گرفته و به آمدن من هم توجه  یعارف باز گوش   

 نیرفت. با ا  بال   میرساندم و ابروها  اشی نداد. نگاهم را به گوش

 زل زده بود؟ اهیس ی همه اخم به صفحه

سرم را سمتش خم    مهمقدی کنارش نشستم و ب  یصندل  ی رو  

 آرام گفتم:  ،یکردم و با اشاره به گوش

 ها!ـ خاموشه   
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را    یبود که قفل گوش   یخوردن انگشتالعملش تکانتنها عکس   

کم کرد.  افتاد  لحظهکی.  دم یعقب کش  یباز  محراب  به  . نگاهم 

. زدی ها ناخنک مپشتش به ما بود و داشت به جوجه  میحال مر

را سرگرم    می درآورد که مثالً مر  ییادا  محراب با اشاره به عارف

 . میما خوش باش  کندی م

مجسمه  حالی ب   به  را  نگاهم  و  زدم  باز   ی لبخند  دادم.  کنارم 

شده بود. چند لحظه فقط نگاهش کردم.    کیتار  ی گوش  ی صفحه

ن دلم  م  در  خواستی مچرا  دلم  چرا  باشد؟   خواستی خودش 

 ؟ را پر کنم اشیی تنها خواستمیبخندد؟ چرا م

 در خودش داشت؟  لیهمه پتانس  نیساده ا ی دلسوز کی یعنی  

بردم   کشیتکان خورد. باز سرم را نزد  یسرم خود به خود به نف  

 و آرام و شوخ گفتم: 

احساس   چه  ا  دیدار  یـ  کاج طال  کهنیاز  خونه    ییشما  به  رو 

 د؟ یبری م

 اما آرام گفتم:  هوای بود. ب  سابقهی ب هان یسرعت ظهور چ  

 .ی دیندـ خ  
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اش بود. باز انگشتش راه  چهره  یدر تضاد با گرفتگ   هان یچ  دیشا  

 را روشن کرد و نوشت:  ی افتاد. گوش

 ؟«یباش ممیتو ت ینخواست ستمیمن بلد ن ی »فکر کرد  

 ظه ناراحتش کرده بودم. پس حدسم درست بود از همان لح  

اگه ... اما چون خودم  یباش  ی اانقدر حرفه   کردمی ـ البته فکر نم  

تو   میتو ت  ممیحس کردم مر  شم، ی باشم معذب م  بیغر  ییجا

 تره.باشه راحت 

و نگاهم کرد. لبخند زدم و   دی بال کش  یبالخره سرش را کم  

 گفتم: 

 . ی ـ سوال بعد  

  ن ی که ب   یفقط نگاه بود. با موجانتظار لبخندش را داشتم اما    

 افتاده بود.  شی هاابرو و چشم

 نوشت:   

 ...« ی خندی»کنار محراب م  
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صدا  بیعج   و  لحن  اما  نشن  شی بود  حس   دهیرا  گوشم  در 

که   ییهاخورده... تمام واکنش ... شکستنی... غمگدی. ناامکردمی م

 روحش کرده بود.   بی نص ،ییتنها

ز  لشیپتانس    با    ی های بزنم. آن هم ها  هیگر   ریرا داشتم که  و 

طرات افتاده به خرمن خا  ی هانبود. آتش   شیبلند اما جا  ی صدا

گذاشتم    میهالب   ی پدرومادرش را از ذهنم پس زدم و لبخند، رو

 و گفتم: 

 ...  خندمیـ کنار تو هم م   

نبود... دل    یخ او کافحواس تل  نیحجم سهمگ  ی جوابم برا  دیشا  

 فتم: تر گزدم و آرام ایبه در

 کنارش بخنده... اسمش صدفه.   گهید  ی کیـ محراب دوست داره    

  داد یکه به زور بروز م  ییهان یم مثل چ نتوانست تعجبش را ه  

موج  زدم. حجم  لبخند  باز  من  و  کند.  ب   ی هاکنترل    ن ی نشسته 

 نصف شد. نگاهش را گرفت و باز نوشت:  شیابروها

 بهت گفت؟ چشمات سرخ شده بود.«  ی»چ  

 . دییخان... بفرمااز جوجِ محراب نمیـ ا  
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مر   و  م  میمحراب  زر  زیدور  با    ی آمدند.  هم    ی نی س  کیخانم 

  ی. محراب قبل از هرکاردیچ  زیم  ی مخلفات رو   یبزرگ آمد و کل

  ن یخانم پر کرد. ا  ی زر  ی را برداشت و برا  یخال  یهااز ظرف   یکی

با چشم خودم نم  شیرفتارها باور    وقتچیه  دیشا  دمیدی را اگر 

از اکردمینم در ذهنم ماندگار    یمیبا همان تصورات قد  کهنی. 

 نشده بود، خوشحال بودم. 

  یصدف، فشار را از رو  ی درباره   یرساناطالع  ی انگار آن جمله  

 ی هاچهیتر از قبل بود. از باز بودن ماهعارف برداشته بود. راحت

 ی هایشوخ  ی جه یکه در نت   ییهان ی. از چکردمیصورتش حس م 

  یکه گاه   ییها و لبخند  دادینش بروز م چشما  ی ب گوشهمحرا

  دهیمبل لم  ی که راحت رو   نش. از حالت تدیکشی را م  شیهالب

 نبود.   زیت زیت گریفکش که د ِیخدادا  ی هیبود و زاو

صحبت کند، مدام او   تواندیعارف نم  کهنیبه ا  توجهیمحراب ب  

. دکری رفتار م   میطور که با من و مر. هماندادیرا مخاطب قرار م 

 .  دادی جلوه م تری ما عاد انینگار حضور عارف را محرکتش ا نیا

رفتار محراب باعث شده بود سارگل در ذهنم پررنگ شود. عارف    

رفتن با عارف ندارد و فکر کردم   رونیبه ب  ی اگفته بود او عالقه
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ا نم  نیچقدر  فقط  عارف  زده...  ضربه  عارف  به   توانستی رفتار 

برساند اما حالت صورتش، نگاهش،    ما  ی هاتا گوشرا    شیصدا

 ی خال  ی جا  یبه راحت  انشچشم  ی گوشه   یداشتندوست  ی هانیچ

 . کردی را پر م شیصدا

چطور با عارف   حانهی نقص، در نبود ر  نیو با ا   یاز بچگ  کهنیا  

عنوان شجاعت دانستنش را   چی بود که به ه  ی زی برخورد شده، چ

 نداشتم...   

 ! طلبمیم فیـ آقا حر  

هوا    ی . بعد از غذا به خاطر گرمادیرمان سمت محراب چرخس  

  یمحراب، رو  ر ینظیب  ی هاشده از جوجه  نیباز داخل آمده و سنگ 

  یمحراب تمام شدن  ی اما... انرژ  م یولو شده بود  منینش  ی هایراحت

 نبود انگار. 

به همش    یدر دستش بود که انگار هنوز کس  کی مکعب روب  کی  

 دست...   کی و  گرنکیهر طرف  بود. ختهینر

خباثت  دفعهنیا   از  دور  د  یبه  رو  گریکه  نبود،  از    یکی  ی لزم 

 نشست و رو به عارف گفت:  یخال ی هامبل 

 ! یکن ی چه م نیبا ا نم ی بب ی رو که برد ییـ کاج طال  



 

[785] 
 

 گفت:  میمر  

 خدا رنگ کنه؟ اون بنده ی داد  یچ گهیـ د  

ناهارخورم  ی ادآوری. از  گفت یرا م   خانمی زر    دخت یپر  ی راسم 

به محراب گفته    ی و جد  ی عاد  یلیخ  خانمی به خنده افتادم. زر

  ی لیخانم رو هم گذاشتم.« محراب هم خ  دختیپر  ی بود: »غذا

 کرده و گفته بود: »قربون دست و پنجولت.«  دشییتا ی جد

داد و در جواب   هیمبل تک یبا اعتماد به نفس معروفش به پشت  

 گفت:  میمر

 شدم! زهیجا الیخیودمم، برنده مسلماً خـ چون ب  

نما شد. آخ که  ام دنداناز لبخند عارف به جواب محراب خنده   

 داشت...   اجیمحراب احت هیشب   یقیچقدر عارف به رف 

جر   اشیناراحت  یتالف  ی برا   به    یدست لفوتبا  انیسر  اشاره  با 

 عارف رو به محراب گفتم: 

 خب...   ی ـ اشتباه کرد  

دستش را سمت محراب دراز کرد.    ه جلو خم شد و عارف هم ب  

 محراب ابرو بال انداخت و گفت: 
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 ! ی وقت دار قهی ـ فقط پنج دق  

  م یبه هم زدن مکعب نکرده بود که مر  ی برا  یهنوز عارف حرکت  

 دستش را دراز کرد و گفت: 

 . کنم یـ منم امتحان م   

 یو مجلس  کی ش   ی لیود هر سه به من نگاه کردند. خخخودبه  

 لبخند زدم و گفتم: 

 . کشمیکردنش رو براتون مـ منم زحمت خراب  

بلند شدم    شانیخنده   انیرف دستش را سمت من گرفت. معا  

در    شرفتمیسن تنها پ  ن یتا ا  یاز بچگ   قتاًی. حق رمیتا مکعب را بگ

 کنم.   گرنکیرا  طرفشکیبود که فقط  نیا ی باز نیا

مبل دو نفره نشسته    یرومکعب را گرفتم اما عارف ولش نکرد.    

به کنارش   یکوچک  ی بود. با حرکت چشم اشاره  یو کنارش خال

متوجه نشده بود.    ی کس  ادیاحتمال زبودم و به   ستادهی اش ازد. جلو

کم  قلبم  کنارش    یضربان  لبخند  همان  حفظ  با  اما  شد  تند 

خان با نبود زبل  دیاه نکردم. بعنشستم و با قدرت به محراب نگ

 م کند! حواله کیتبر ی هاام یچشمانش پ
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که    یبا حواس  ریکردن مکعب بودم و ذهنم درگبمشغول خرا  

 . دادمی شان مزود سروسامان یلیخ دیبا

 کنه...  ی رو باز ی نخواد نقش نخود نیبهار کهنی ـ خب واسه ا  

 حرفش رفتم و گفتم:    وسط

وقت ظهر و   نیباشم، اونم ا ی دارم نخودـ نه من خودم دوست   

 که خوردم. ییاون همه غذابعد از 

  نینبود. در ا  دنش یبه د  ی ازیو ن  کردمی لبخند عارف را حس م  

 نداشتم.  ی فکر ِیاعصابِ باز ط،یشرا

با    میگرفتم. مر  میو سمت مر  ختم یبه هم ر  یمکعب را حساب  

 زمان گرفتن محراب، با دقت مشغول شد.  

 د؟ یقهوه هست ی هیـ پا  

شانه     من  و  داد  تکان  سر  مرعارف  دادم.  ح  م یبال  در   ن یهم 

 ها گفت: مکعب  ییجاجابه

 .خورمی ـ من نم  

 ی و به آشپزخانه رفت. صدا  آوردیم  ی چا  شیمحراب گفت برا  

زرسربه  با  گذاشتنش  م   ی سر  عادآمدی خانم  حالت  در   ی . 
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ن با محراب که  زداز آن بود که اعصاب سروکله  رتریپ  خانمی زر

 طشیز شراباشد، اما انگار کامالً اکالً توان کارکردن داشته    چ،یه

 بود...   یراض

 صورتم قرار گرفت. نوشته بود:  ی جلو یدست عارف با گوش  

 نذاشته.«  دیوقته قسمت جد یلی»اون رمان... خ  

را از دستش    یاز اضطراب. گوش  یاز دلم رد شد. موج  یموج  

  ی اما انگشتم ه   سمیه بود. خواستم بنوگرفتم. دستم سست شد 

را در دستم نگه داشتم    اشی گوش.  افتادی م  ی اشتباهحروفِ  ی رو

 کردم لحنم شوخ باشد. گفتم:  ی. سع

 نفر رو رمانخون کنم.  هیـ بالخره تونستم   

.  د یاش کشبسته  ی موها  ی زد و دستش را رو  ی لبخند کمرنگ  

د بود.  انجمن  یامیپ  گریفکرش مشغول  نفرستاده    میبرا  هم در 

 بود. آرام گفتم: 

  ؟ی بهش کنجکاو شدراجع هیه داستان واقعـ چون گفت  

را با فشار    انداختیم  نیچ  اشیشانیپ  ی که داشت رو  یاخم  

 تکان داد. یدستش پاک کرد و سرش را به نف 
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 طور ن یهم  شهیهم  اش،سندهیو نو   حانهیر  ی به قصه  شیهااشاره   

  ی. گاه شدی م  مانیاش پشدرباره   دنیپرس  بود. انگار هر بار بعد از

قصه را به عنوان    نیاو هم دوست ندارد من ا  دیشا  کردمیفکر م

 اش بخوانم! او و خانواده یداستان زندگ

 ـ عارف.   

سمت عارف پرت شد. البته عارف در   کیمکعب روب  دفعهکی  

خونسرد نشسته و   میشان کردم. مرنگاه   ج یهوا گرفته بودش. گ

 ت آشپزخانه بود. نگاهش سم

برگردان   را سمت مکعب  مرنگاهم  را درست  د  م یدم.  و طرفش 

کامل بود. با تعجب سمتش برگشتم.    باًیتقر  طرفشکیکرده و  

 اش را خورد و گفت: خنده 

 .تافه یق نیبا ا ی بریآبرومون رو م نمیـ حال بب  

نگاهم را به دستان    زدهجان یبود. ه  د یبع  میام گرفت. از مرخنده   

مکعب  مهارت  با  که  دادم  معارف  تاب  را  نگاه دادی ها  هول    ی . 

 از محراب نبود.  ی سمت آشپزخانه انداختم. خبر
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مکعبجفت  ی ره یخ   که خ  ی هاوجور شدن  بودم   ی لیهمرنگ 

دستان عارف کامل شد و همانطور که سمتش پرت شده    رِی زود ز

 محراب بلند شد!  ی موقع صدابرگشت و همان  میبود، سمت مر

 ! دیلزم چکویدیـ و  

بود. محراب    ی نگاه کردم. کامالً عاد  میرام را خوردم. به مخنده   

 برگشت و گفت:  شیبا خنده سر جا

 از اون ور! دمتونیـ د  

گذاشت. محراب برش داشت    زی م  ی را رو  کیو روب  د یخند  میمر  

 ارف گفت: و رو به ع

 !ی اکارهنیـ نه مثکه واقعاً ا  

س  ی زر   با  چا  قهوه   ین یخانم  رفتنش    رونیب  ی و  از  بعد  آمد. 

 فت: محراب گ

 زمان؟ نیواسه کمتر میـ بر  

 ی عارف سرش را تکان داد و مکعب را از محراب گرفت اما جا  

و   دمیش خرابش کند آن را سمت من گرفت. خندخود   کهنیا

 ها شدم.  و به هم زدن رنگ هافیرد چاندن یمشغول پ
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زمان گرفت. حواسم    اشی عارف که شروع کرد محراب با گوش  

کار جالب    نیا  نیاده بودم. آرامشش در حعارف د  ی هارا به دست 

کُر وجود  با  صدا  ی هایخوانی بود.  انگار  اما  را   شیمحراب 

م دیشن ینم را  خودش  کار  فقط  بود. کردی.  آرام  هم  صورتش   .

. انگار تمام ستو شک  ی دی. بدون آن حس ناامیرفتگ و گ  اخمی ب

مکعب آرام  که  بود  دستانش  در  موجودش  را  و    چرخاندی ها 

 . دیچ ی ها را کنار هم مهمرنگ

 گرفت.   شیرومکعب را بال آورد و روبه قهیسر دو دق  

و کم کم    آوردیکردم. محراب اصالً کم نم  قشیزده تشوذوق  

  یهمه اعتماد به نفس حتماً حساب  نیبا ا  شدمیداشتم مطمئن م 

 اش را دارد. است و سابقه   ی احرفه

انداخت    من  سمت  و  گرفت  عارف  از  را  را  مکعب  انتظارش   .

 افتاده بود.  میپا ی . رودمی تنم را عقب کش  رینداشتم. غافلگ 

 . نمیـ خرابش کن بب  

مثل    "بابا  ی ا"خندان     شدم.  زدنش  هم  به  مشغول  و  گفتم 

هوا گرفت و   یعب را سمتش پرت کردم اما رومک هوایخودش ب

 به عارف گفت: 
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 ! ریـ زمان بگ   

به معن  نیهم   تکان داد. محراب  شروع    یکه عارف دستش را 

نشست. اول   نیزم  یمبل کشاند و چهارزانو رو  نییخودش را پا 

انگور از ظرف م   کی انداخت که خنده   وه یدانه  ام را در دهانش 

از   ی کیوا انداخت و گرفت. بعد  دور مکعب را ه  کیکرد.    شتریب

فرو برد و با چند   برا برداشت و وسط مکع  ی خوروهیم  ی هاچاقو

 ی کوچک را از هم جدا کرد و رو   ی هامکعب   یکی  یکیحرکت  

  الش یخ  ن ی. او اما عمیکردی . هاج و واج نگاهش مختیر  نیزم

ها را  فرز مشغول ساخت مکعب از اول شد. هم رنگ  یلینبود. خ

اولش چفت کرد و بال   نیهم گذاشت و مکعب را عکنار    عیسر

 شده بود.   هیان و پنجاه ث قهیدق کیگرفت. 

د    شوانهیمحراب  از  نم...  خنده  بنش  توانستمیدت  .  نمیصاف 

 مبل برگشت و گفت:   ی رو  لکسیهم... اما خودش ر  میعارف و مر

 آدم از عقلش استفاده کنه... نه!  نهیـ مهم ا  

مکعب  ی اوانهید   و  ه   گفتم  برداشتم.  ا  کسچیرا  عمرم    نیدر 

سرش    ییبال  ن یهمچ  شودی م  دانستمی ترفند را نزده بود. اصالً نم

 بود!  یکیواقعاً آورد. محراب 
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را سمت   اشیکه عارف گوش   می را خورده بود  مانیهاتازه قهوه   

تعجب کرد. امروز عارف در تمام   یمحراب گرفت. محراب هم کم

شربحث  کارها  و  ام  کیها  ابود  مستق  نیاول  نیا    م ی ارتباط 

چ   اشی کالم خواندن  با  محراب  بود.  محراب  عارف   ی زیبا  که 

استرس گرفتم.    هشد. ناخودآگا  ی جداش کامالً  نوشته بود چهره 

به محراب بود.    ره یبه عارف انداختم اما او نگاهم نکرد. خ  ی نگاه

 یرا پس داد و بلند شد. عارف هم... نتوانستم جلو  یمحراب گوش

 . رم یرا بگ زبانم

 ـ منم فضولم.   

 . دیخندمحراب   

 ! یبگ  ستیـ لزم ن  

را نشانم دهد.   یدلم فحشش دادم. منتظر بودم عارف گوش  ی تو  

اش را  ردوبدل کرد و رفت. محراب شانه   میبا مر  یاما فقط نگاه

 رفتند.  رونیبال انداخت و دنبالش راه افتاد. از سالن ب 

 برگشتم.  میسمت مر  

 ی . گفته بودپدرش صحبت کنه..  ی هان یدر مورد زم  دخوای ـ م  

 . عارفه  ی سر بابا  ریز  هاشونن یزم   دنیکشبال   کنهیمحراب فکر م
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  ده یها کشکه از آن رفته بودند. پرده  دیچرخ  ی ری سرم سمت مس  

عارف خودش را در    کردمی . فکر نمشانم یببن   توانستمی بود و نم

 کند.   لیکارها دخ نیا

 ود اما گفتم: ب  ربطی ب دیشا  

 بهترن؟  تونییـ دا  

 سرش را تکان داد.    

 ! ه یشکرش باق ی نکرده... که البته جا رییتغ تشیـ وضع  

در  می ن   هر  از  ا  م یگفت  ی ساعت  داخل   کهنیتا  تنها  محراب 

بود. نگاهم پشت سرش منتظر ورود عارف   ی برگشت. حالتش عاد

 گفت:  می رو به مر ی بود که جلو آمد و جد

 .دختیراغ پر ـ رفت س  
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 اخم کرد. یاما فقط کم می. مردمیمن هول از جا پر  

 بهت گفت؟ ناراحت شد؟  یـ چ  

 انگور برداشت و گفت:  ی اوشهخم شد و خ  

 دنبالش؟ ی بر ی ا ـ دنبال بهونه   

 چپ نگاهش کردم. چپ  

 اشاره زد. هاوه یند و به مچرخا زیم ی نگاهش را رو  

 ها بردار براش ببر... بهونه نیاز ا یکیـ   

 : دیپرس میو روبه مر  

 نخورده هنوز؟ یـ چ  

محراب   ییگومزخرف  ی هم ادامه  میانتظارش را نداشتم اما مر  

 را گرفت و گفت: 

 ـ انگور.   

 داخل دستش را سمتم گرفت و گفت:  ی محراب خوشه  

   بهونه!  نم یا ایـ ب  
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نشستم. محراب    میشان فحش دادم و سرجادلم به جفت  ی تو  

پرده   ی اما بلند شد و سمت پنجره رفت. از ل   م یهم نشست. مر

 . دیانداخت و سمت من چرخ رونیبه ب ی نگاه

 ؟ ی ریـ نم  

ابرو  ی جد   و  بعداً   میابر  ییبود. محراب چشم  بود  آمد. ممکن 

لند شدم و سمت در اما مهم نبود. ب  ردیدست بگ   میبرا  طورنیهم

 انگورش را بال آورد و  گفت:   ی رفتم از کنارش که رد شدم خوشه 

 با خودت؟  ی بری ـ بهونه رو نم  

اش لند خنده ب   ی و در صدا  دمیمبلش کوب   ی هیبه پا  ی ابا پا ضربه   

 رفتم.  رونیب

فاصله    خانه  ی ابا  از  نگاهش    ستادهیا  دختیپر  یمحسوس  و 

. البته  کردیسروصدا نم  گرید  دختیبود. جالب بود که پر  رهیخ

استقبالش حساب  کینزد  یلیعارف هم خ اما  زهر چشم    ینبود 

 بود.   بیاش عح داخل خانه دهیلم طورنیا  دنشیگرفته و د

 ستادم ی رش که اها سمت عارف رفتم. کناختدر  نیآرام آرام از ب  

نم هم  پلک  نکرد.  نگاهم  سزدیهم  کجا  نه    کردیم  ری.  را 
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بدانم... جرئتش را نداشتم. ناخودآگاه    خواستمینه م و    دانستمی م

 گذاشتم.  شیبازو ی دستم را رو

 ـ عارف.   

  تر کینزد  یپلک هم نزد. کم  یبخورد اما حت   یانتظار داشتم تکان  

بازو  شدم. دستم  از  بود. زاو  شیهنوز    ز ی فکش ت  ی هیجدا نشده 

به حال چند    سوختی شده و رگ گردنش برجسته بود. دلم م

بود و حال همه  یساعت نظر   ایرو  هیاش شبکه حالش خوب  به 

 .  دیرسی م

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:   

پر   اسمش  خداوکدختهیـ  م  یل ی...  محراب  جز    تونستیکه 

 اژدها بذاره! نیرو ا یاسم نیهمچ

  ن یی دوبار بال و پا  شیگلو  ب یپلک زد اما نگاهش را برنداشت. س  

گرفتم و تنم    اش قه یبه شق   ده یق چسبعر  ی شد. نگاهم را از دانه

  دش ید   ی بلند نبود که جلو  ی قدر. قدّم آن دمیکش  شیرو را روبه

 اشقه یکنار شق   ی قطره  ی انگشتم بال رفت و رو  ی اما وقت   ردیرا بگ

 آمد.  نییپا میهانگاهش تا چشم نشست،

 ...  ی ایب ی خوب بود... ممنون که قبول کرد یلیـ امروز خ  
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 دانستمی شده و نم  رهیمن خ  ی هاچشم  ی وحال ر  شیهاچشم  

را    دیرسی که به ذهنم م  ی. جمالتگذردیدر پس ذهنش چه م

چند ساعت گذشته    که فقط از حال خوب  یادامه دادم. جمالت

 .  گفتی م

حراب که خودش رو راحت کرد با اون ترفندش اما تو به من  ـ م  

 ... ی معکب رو درست کرد یجوربده چه ادی

  اش قه یشق  ی . لبخند زدم. انگشم را از رودیلرز  مردمک چشمش  

ب دمیکش   نییپا نگاهش  م   میهاچشم  نی.  بغضکردیحرکت    ی . 

 . دیچسب مینشناس به گلووقت

 ... شونیون خودت ندارچ  ،ی منو دوست دار  ی هاخاطره   یـ گفت  

  رون یاز چشمم ب  ی اتار شدند. اما نگذاشتم قطره   یکم  میهاچشم  

 .  فتدیب

  یتونی خاطره دارم که مال تو هم هست... م  هیمن    ـ اما امروز   

 . ی خودتم بخوا هی... کاف ی کن  شترشونیب

  ش یابروها  نیو نگاهش از صورتم جدا. اخم را بسرش خم شد    

... انگار عارف همان ی دیاشت. درد و ناام. نگاهش درد د دمیدی م



 

[799] 
 

تقد از  خواستن  رینقطه  که  نم  شیهابود  توانستن  ...  د یرسیبه 

 راه افتاد.   الیآرام آرام سمت ساختمان و و دیچرخ

گرفتم و سمتش پا تند کردم. تمام   یرا بستم. نفس   میهاچشم  

م  اگر  بود.  منقبض  انگار  را    توانستمیتنش  دستش  مشت 

 .  کردمیرا از هم باز م  شی هادانه دانه انگشت و  گرفتمی م

 و گفتم:  دمیجلو کش یسرم را کم  

 .میت هیمن و تو  م؟یکن ی باز یدستفوتبال  گهیدست د هیـ   

آن   خواستمی. م کردی مفقط نگاهم    نطوریسرش را چرخاند. هم  

 مشت سفت و سخت را باز کند. کف دستم را مقابلش گرفتم: 

 ـ بزن قدش...    

 چشمش آمد و محو شد.   ی کمرنگ گوشه   ینیچ  

 دستم را تکان دادم.   

که قراره   ییتزایپ  ری... مشتت رو بذار واسه اون خمگهیـ بزن د  

 . یواسه بابک درست کن 

کف دستش مانده    شیهاناخن  یدستش را با مکث بال آورد. جا  

 بود. نگاهم را ازشان گرفتم و دستم را به دستش زدم.
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 !ی هم واسه من ببر  یی کاج طال هی یتونی م نم یـ بب   

چ  رهیخ   راه  ی گوشه   ی هانی به  به   یبرا  یچشمش 

 .  فکر کردم.. شانی ماندگار

 بود؟ یاصالً راه  

                          

نشسته    وتریکامپ  ی جلو  سیخ  ی ساعت بود که با تن و مو  کی  

  یدکمه  ی انگشت رو  ادیبا فشار ز  نوشتمی را که م  یبودم و جمالت

. عارف  رمیدار بگشک  ی روزه  خواستمی. نمکردمی مربوط پاک م

م  فمیکلت  دیبا روشن  سرگذشت    یراض  ای.  کردی را  نوشتن  به 

 نه.  ایمادرش بود 

 جان یتا فردا هم هم  دانستمی گرفتم. م  امیپ  ی نگاهم را از صفحه  

 امیبه خودش پ  می که مستقنخواهم کرد    دایجرئتش را پ  نم،ی بنش

 دهم.  

 جمله نوشتم:   کیتنها    دیپست جد  ی و به جا  وارد انجمن شدم  

 رمان پژواک سکوت ادامه داده نخواهد شد.« ادیز »به احتمال  
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کردن  بلند شدم و بدون خاموش  ز یمحض ارسال، از پشت مبه   

 خوابم شدم.  لباس دنیپوشمشغول  وتریکامپ 

بود   ی کار  نی ترسخت   شان،گرفتنده یناد  ایبا حواس    دن یجنگ  

در    شیمن از دو روز پ  . وشدیمجبور به انجامش م   یکه آدم گاه

که    ینیبا بهار  دنی تا امروز مدام در حال انجامش بودم. جنگباغ  

وجدانش زدن عذابپس  لیبه عارف پتانس ماندنکیبه خاطر نزد

 نیبهار  نیبود. از دست ا  گجن  نیترسخت   نیرا هم داشت... ا

 بودم. ی کفر یحساب

فرق   میکردم. موها  زانیپشت در آو   یلباسچوب  ی را رو   امحوله

در   و  مانده  باز  دوسط  بود.  شده  خشک  هم  حالت   گریهمان 

 لیطو  ی طرفهکی  ابانیخ  کینداشت.   ی ادهیهم فا  دنیکشبرس

 .  شدی نم بی تخر  ی ساخته شده و تا حمام بعد

حالت، در ذوق تصوارت    نیدر ا  حدمی ب  یخوشگل  کهنیا  ی برا  

  ابان یدو طرف خ  ی موها، مشغول بافتن  نزند  امییبایاز ز  امیذهن

به    ی و حالت خوب  دهیکش  میهاقهی سمت شق  ی موها  طورن یشدم. ا

 .  دادی صورتم م
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 ردادن یساعت، گ  نیشب را رد کرده بود. ا  میونساعت، دوازده  

نشأت   یاز همان حواس  شتر یرفتار ب  ن ینبود و ا  یبه ظاهر منطق 

و   کردی قُل منم قُل باغ محراب، درو  یکه بعد از دورهم  گرفتی م

 . دیجوشی م

 یلیوقت شب واقعاً دل  نیگرفتم. ا  زیم  یچشم از رژ قرمز رو  

را   یچشم کشمتمرکز خط  ناتیاش نبود. فکر تمراستفاده  ی برا

 اخم کردم.   نهیدرون آ ی افه یهم در نطفه خفه کردم و به ق

برگشتم.    وتری تکان دادم و سمت کامپ   نیکوتاه سرم را به  طرف   

شد.  روشن    توری به موس دادم. مان   یشده بود. تکان  اه یاش سهصفح

 بود.   ده یرس میدر انجمن برا امیپ کیانتظارش را نداشتم اما 

آشنا  یموج   موج  همان  شد.  رد  قلبم  رو  ی از   ی اضطراب... 

 را باز کردم. خودش بود. نوشته بود:  امینشستم و پ  یصندل

 د؟« یادامه ند دیگرفت می»چرا تصم  

  از صحبت فرار کنم.   اینداشتم نت را قطع کنم    میتصم  بارنیا  

. هرچند بهانه را هم  م یبودم که صحبت کن  ی ااتفاقاً دنبال بهانه 

ها نگه داشتم.  دکمه  ی را رو   میهاخودم دستش داده بودم. انگشت 

 جواب دهم که مکالمه تمام شود. نوشتم:  ی جور خواستمینم
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رضا   از  کردد یگفت  تی»شما  احساس  شا...  راض  دیم   ی واقعاً 

 نباشن.« 

 ارسالش کردم.   

  یام را تند و تند روناخن انگشت اشاره   یجواب  افتیار دردر انتظ  

پا  دی. جوابش رس زدمی م  زیم او هم قصد  . خوب بود که امشب 

 نداشت.    دنیکشپس

مسائل    نیتریکه از خصوص   دیباش   کیبهشون نزد  ی لیخ  دی»با  

 ! درسته؟« دیخبر دار شونیزندگ

فرو   اشیجواب او را در لک دفاع  نیممکن است ا  دانستمی م  

 یتمام شود اما جواب سوالش را هم نم  جانیببرد و مکالمه هم

 توانستم بدهم. نوشتم: 

 ! درسته؟«دیهست کیبهشون نزد یلی»شما هم لبد خ  

ترد   رو  ی دکمه  دیبا  از  و  زدم  را  بلند شدم.    یصندل   ی ارسال 

تندم    ی هاگرفتم. اتاق کوچک نبود اما قدمدندان    ریانگشتم را ز

 . دیرسی تخت، م یهیپا ایکمد  وار،یدزود به  یلیخ

 جواب داد. نوشته بود:  ی دیناام نی گذشت که در ع قه یسه دق  
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  قت یحق   دیدونی اصالً از کجا م   د؟یاطالعات رو از کجا آورد  نی»ا  

 د؟« یباهاشون دار  یدارن!... شما چه نسبت

 نوشتم:   

 به شما جواب پس بدم؟«  دیبا »چرا  

اما   یام تهاجم جمله   ا  بود  از  از   یجواب  نیبهتر  نداشتم. دوباره 

قدم   یصندل  ی رو شدم.  آنسست   میهابلند  بودند.  شده  قدر تر 

زبانم    ی خون را رو  ی گرفتم که مزه   ی بم را با دندان به بازپوست ل

 حس کردم.

لبم چسباندم.    و به   دمیکش  رونی ب   زیم  ی رو  ی از جعبه  یدستمال  

 .  تورینشستم و زل زدم به مان  یصندل ی رو

 یکند. کاش راه را برا   یکاش جواب دهد. کاش خودش را معرف  

حق  از  هم  قتیگفتن  اطالعات  به  کاش  کند،    یحانه یر  نیباز 

 باز نکند...   انیرا به جر ن یبهار ی دهد و پا تیرضا ی مجاز

م  وقفهی ب  فکرها ذهنم  از  و  گذشتندیاز  تکرار    دوباره  اول 

دق.  شدندی م نم   قهی ده  بود.  ساعت    خواستیشده  دهد.  جواب 

موس گذاشتم    ی . دستم را رودمیخوابی م   دیبا  گریبود. د  میونکی

برسانم که    توری مان  ی عالمت ضربدر گوشه  ی را رو  دیتا فلش سف
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قلبم    یمنف   جاناتیه  ی نشستم. حمله  خی . سدیرس   یامیپ به  را 

ست لبم را  . باز پودیخون را چش  زبانم طعم  . بازکردمیحس م

 کنده بودم.  

 کردم. خیرا باز و با خواندنش  امیپ  

بهتره کار رو    تونمی راحت م  یلی»خ   اطالعاتت رو هک کنم... 

 !« یخودت سخت نکن ی برا

اول خشک شده بود. مغزم از کار افتاده   ی جمله  ی چشمانم رو  

 . دی کوب ی بود. فقط قلبم بود که تند م

مغزم فرمان عمل داد، در ذهنم   یاراده کردم و ک  یکه ک  نیا  

فقط گوش  م  امینبود.  به    دمیدیرا  انگشتم  و  بود  که در دستم 

 بود.    دهیمحراب چسب ی شماره

 رو! تیگوش دنیدزد  گهیدفعه د نیـ به جان خودم ا  

 بس بود.  نیخوابالود نبود و هم شیصدا  

 پچ کردم:پچ  

 گ زدم.بد موقع زن دیـ سالم... ببخش   

 شد. ی جد  یکم شیصدا  
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 شده؟ ی زیـ چ  

 گفتم:  دنیچرفتن و مقدمه بدون طفره   

 تونه؟یاطالعاتم رو هک کنه... م  تونهی ـ عارف نوشته م  

 شد. تری جد  

 هکت کنه؟  دیبا ی... واسه چنمیبده بب حی ـ درست توض  

گاهم  گفتم. سکوت کرده بود. ن  شیمان را برامکالمه  ی خالصه  

بستهمدام   در  م  ی به  مدیچسبی اتاقم  بابا    ایمامان    دمیترسی . 

به سرشان بزند و به اتاقم    رفتنییشودست   ایخوردن  هوس آب

 . ند یایب

ف    تو  م  لمایـ  ا  نیا  د ی... شاتوننی که  بتونه  وقتشازده هم    ی ما 

 .ی باش  دواریام کمی یتونیقبلش بهت هشدار داده م

 دم.چپ نگاه کررا چپ وار یاو د ی به جا  

 ؟یـ به چ  

 هکت نکنه.  کهنیـ به ا  

رو  ینچ   را  دستم  و  خواستم    ی کردم  کردم.  مشت  شکمم 

 کنم که گفت:  یخداحافظ
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 ـ اون روزم بهت گفتم... خودت بهش بگو...    

 رانم گذاشتم و صورتم را به کف دستم چسباندم.   ی آرنجم را رو  

ر ازش خبر نف  کیفقط    رازه که   یراز، تا وقت  هی  نیبهار  ن یـ بب   

 کن...   رونیرو از سرت ب موندنتی داشته باشه... پس فکر مخف

 هم نداشتم. آرام گفتم:  دنی جان ترس یحت  

 ؟یگی تو بهش م یعنیـ   

 رو از دست داده. شهیخصلت اول گهیـ نه! اما رازت د  

کردن ذهنم پاک  خواست،ی که دلم م   ی زینداشتم. تنها چ  یحرف  

 رسانده بود.  جانیرا به ا امی زندگ ریه مسبود ک یی هااز تمام صدا

  گم ی دو روز ازش زمان بخواه و خوب فکر کن... بازم م  یکیـ    

ذهنت شده، عارفه... خودت بهش   ی نه یکه پس زم  یاوناگه الن  

 بگو. 

رو  ی گوش   دست  ز یم  ی را  دو  و  پوشاندم.    یانداختم  را  صورتم 

ها با حس ال ارف بود. سذهن من ع  ی نهی زمها بود که پسسال 

 با حسِ...  یوجدان و حال مدتو عذاب  ی دلسوز
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شده بود. موس را تکان دادم.    اه یس  توریسرم را بلند کردم. مان   

 صفحه روشن شد. نوشتم: 

 ...« دی»لطفاً بهم زمان بد  

 .  نیهم  

 ارسالش کردم.   

                          

 د؟ یـ رزرو کرد  

 ـ بله به نام سرمست.   

روبه   کاغذ  راهنما  شیرودختر  لبخند  با  و  کرد   مان ییرا چک 

انگار حکم ورودمان صادر شد. صبح زود تماس گرفته   شتریکرد. ب

ب کارت  عانهیو  هم  حتماً  به را  که  بودم  کرده  از   یکیکارت 

 شود.  مانیجا اط یح ی هانفرهدو

و وارد    می شده در راهرو گذشت  ده یخوشگل چ  ی هااز کنار گلدان  

از  میشد  یالند گذر  با  پا.  پله  سه  دو  ح  میرفت  نیی آن،    اط ی و 

کوچک    ی فواره  ی ظاهر شد. صدا  مانی روروبه   یپرهامکوچک خانه
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ها  پرنده  کیجکیداخلش و ج  ی هاو هندوانه  بیوسط حوض با س

 . کردمی م  فیک   یحتماً کل  بودن  امیاضطراب درون  ی نه یاگر در زم

م   عارف  از  کپ رفتمیجلوتر  کاله  کردم.  نگاهش  و  برگشتم   .  

بود که به    دهیکش  نییپا  ی سرش گذاشته و نقابش را جور  یمشک

شود. حس من بود    دهیاش درست دچهره  خواهدینم  آمدی نظر م

 تا چه حد صحت دارد.  دانستمیو نم

و    ن یماش   در  ایهمه    کردمی را که دوره م   نیاز ا  شیپ  ی هادارید  

هم    رسوکیدفتر و دو بار هم باغ. آن دفعه در پ  ایاش بود  انهخ

 .  میکه غروب بود و زود از هم جدا شده بود

دونفره  یکیپشت     روبه  ییهااز  نشست  ی روکه  بود  .  م ی حوض 

و   یشده بود. ظروف با طرح سنت   دهیچ  زیم  ی از قبل رو  سیسرو

 ترمه...  ی های زیروم ی رو یکیسرام

 ...  ی رازیو سالد ش ی و سبز رینان و پن   

بود با    یصوص پرهاممخ  ی گوجه هاهم کته  مانی سفارش هردو  

 دوغ...  

کالفه که هر    یو تن   داریب   ییها. خوابدمیدرست نخواب  شبید  

 ...  دیرسی به آرامش نم خوردیپتو غلت م  ی تشک و ل  ی چه رو
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ز عارف را بعد ا  یبود. حت  زیکه کردم رزرو م  ی کار   نیصبح اول  

  یشود. هر اتفاق  رید  دمیترسیخبر کردم. انگار م   عانهیپرداخت ب

در خاطرات    ی خورکته   نیا  خواستمیم  افتاد،ی م  نیکه بعد از ا  هم

 .نیهم در خاطرات بهار دیعارف نقش ببندد... شا

 ـ خوشگله نه؟   

بال داده   یکالهش را کم  شیپ  یآرام سرش را تکان داد. کم  

 ی در چهره  بیقر  ی . شباهتدمیدی ب مرا خو  شیهابود و چشم

 ..  .یخوابیب زد؛ی موج م مانی هر دو

  جاکیکه    ییها. دست کردمیرا هم حس م  یاز حالتش کالفگ  

  یی . پادندیمالیکه مدام چشمانش را م  ی. انگشتان گرفتندیآرام نم

شان  همه  لید دلو من... لب  گرفتی ضرب م   نیزم  ی گاه روکه گه 

 بودم.

  یمان، زود هم رو آماده بود و به خاطر زود آمدن  شیغذا از پ  

  نیدر ا  ی دیترد  چی بار بود که ه  نیاول  نیا  دیشد. شا  دهیچ  زیم

پ آرامش  نداشتم.  شوم  راهش   شی آرامشِ  خودم  طوفان...  از 

نم و  بودم  م   خواستمیانداخته  کنم.  هم    نیا  خواستمی خرابش 
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مجال    ؛یتلخ  دها، اگر بع  یحت  نش یریش  ی خاطره  نیبشود دوم

 را ندهد.  اشینیریش ی ادآوری

برداشت و کنار    اشی نیار س گوشت را از کنکوچک آب  ی کاسه   

 کند، گفتم:   کیقاشق را به دهان نزد  نیکه اولگذاشت. قبل از آن

 بهت چشوند!  نیها، طعم بهشت رو بهارنره ادتیـ   

. من هم بغض  شیهاچشم  ی گوشه  ی هانیو چ  لبخند زد. با لب   

 قاشق پر غذا در دهانم چپاندم.   کی کردم و

سهم  بارکیعارف     که  بود  رو  کی  ی بدشانس  گفته  را   ی نسل 

ب   دیدوش دارد و من شا ب  شانیوجدانی سهم   یوجدانی را... و... 

 خودم را. 

 من!  ی مسخره  هیوجهم ت  نیسکوت کردم تا مادرم زنده بماند؛ ا  

خورد   انتها  تا  را  خاطرهمیغذا  ح  ی ا.  براخور  ن یهم    ش یدن 

روزها  فی تعر از  پ  ی کردم.  توپ  از  از   یپونگنگیمدرسه.  که 

مدرسه افتاده    یقسمت پشت  ی هامان در رفته و پشت نرده ستد

 کیکردن هر  گم  ی مهیکه ورود به آن ممنوع بود و جر  ییبود. جا

سر    ی بود. از ادعا  سهبه مدر  لی بسته و تحو  کی  دیدانه توپ، خر

رفتن از نرده گفتم و برداشتن توپ. از  بال  ی برا امده یبه فلک کش 
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ام در  مانتو   کردنر یگ  دن،یپرنییپا  نیبال رفتن از آن نرده و ح

و    نیزم   نیب   یماندنم مثل پرچم   زانینرده و آو  ی بال   زینوک ت

 نی. از ا آمدیناجور بند نم  تِیکه در آن وضع  ییهاهوا... از خنده

  رمانیگ  تیعسر برسد و در آن وض  یکه هر آن ممکن بود کس

  ی با صدا  ،ترسی ب  ییها. خنده دادی مان نماما خنده امان  ندازد،یب

 بلند و از ته دل... 

تر هم  دادن نداشت، راحتاز دست   یبرا  ی زیچ  یانگار آدم وقت  

 ... دیخند یاز ته دل م

اش بود. کالهش را هم برداشته  رهلب و چه  ی آثار خنده هنوز رو  

انگشتش که    ای.  گرفتیضرب نم  نیزم  یرو  گرید  شیبود. پاها

 . دیچسبیبه چشمش نم

 ، خوب بود.   لحظه از حالش نیا  

 ه یدونه توپ،    ه یاون    ی جا  میـ خالصه که درسته مجبور نشد  

مانتو انداختم رو دست مامان    هیاما خرج    م،یبسته توپ پس بد

داشت اون   ی... فقط موندم چه جنسخ یتوب  یاونم با چاشن  و بابام...

 ارنیدرش ب  لهیدوستام کمک نکردن از تو م  یپارچه که تا وقت

 پام نکرد. کله
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بعد سمتم هل   یبرداشت کم  زیم  ی را از رو   اشی خندان گوش  

 داد.  

 نوشته بود:   

 .«دی ارزی که ازش مونده م ی ابه خاطره خمی»اون توب  

 گفتن مثل خودش نوشتم:  ی و به جا سر تکان دادم  

 آروم؟«  ایدوران مدرسه  ی بود طونیش ؟ی»تو چ  

را    یوش. گدمی را به جان خر  یفرورفتنش در لک دفاع   سکیر  

به    نیشیپ  ی هاجمع شد و آثار خنده  یاش کمبرگرداندم. چهره 

 ماند.    یبه گوش رهیهمانطور خ  هیکل از صورتش رفت. چند ثان

را به طرفم گرفت.    یداد و گوش  رونیب  ین یب  نفسش را آرام از  

 نوشته بود: 

 معلم سرخونه داشتم.«  شهیهم باًی»من خب... تقر   

ماه    کنترل  بود  برا  یی اهچهیسخت  هم،  گره   ی که  به  خوردن 

 مغزم هم بکوبند.   خودیب ی هادهان فرمان ی تو توانستندی م

همزیچ  همهی ب  یاصالن   با  لبد  منزو  نی!  و    ی ترفندها 

عکس او را   دیدورش انداخته بود. با  کرده و از همه  رشیگوشه گ
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 شیتا مردم با پا از رو   دندیکشیم  ابانیکف خ  لیپرچم اسرائ  ی جا

 عارف!  ی نداشته  ی هادی د. غاصب او بود. غاطب امرد شون

م  خواستمی م   باشد.  شوخ  به   سمی بنو  خواستمی جوابم  خوش 

به خاطر    میهانگشت مزخرفات اما ا  نیو از ا  ی حالت. چه لکچر

تا  یانقباض  اشتباه  مدام  بود  افتاده  دستم  در  .  کردندی م  پی که 

دستم   ر یصفحه ز  دفعه کیبا کلمات بودم که    ریدر گ  نطوریهم

و کاپشن    یآفتاب  نک یجاافتاده با ع   ی مرد  ریرنگ عوض کرد. تصو

صفحه افتاد و من که انگشتم در حال    ی رو  ،یکوتاه چرم مشک

 و تماس وصل شد.   دیسبز چسب ی رهیبه دا هوای ت بود، ب حرک

 خط:  ی آن سو ی در واتساپ و صدا یتماس صوت  کی  

 امو... صد ی الو... دار ؟ییجان؟ دا ـ الو... عارف   

و   د یقرمز چسب  ی رهیآمد و به دا  نیی هول کرده باز انگشتم پا  

تر دست عارف بود که  آوراز آن اضطراب  دیتماس قطع شد. اما شا

ترساندم.    شتری ب   شیهاآمده بود. اخم  کینزد  یوش گرفتن گ  ی برا

 .  کردیاز دستم مقاومت م  یگوش  دنیکش ی حس کردم برا

 را دستش دادم و گفتم:  یگوش  
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دستم خورد وصل شد... بعد هول    نوشتمی ... داشتم مد یـ ببخش  

 . د یشدم قطعش کردم... ببخش

 . کردیم  پیبود و انگار داشت تا  اشی به گوش  رهیف با اخم خعار  

 ... رشیمرد. به تصو ی بود به صدا  دهیذهنم چسب  

...  اشیآمده بود. اما با نام اصل  رونیهم ب  حانهی ر  ی بابک قصه   

 کامران.

  ی . حت دانستمیکه در قصه بود از او نم  ییهاجز همان  زیچ  چیه  

اگر   دیکه با عارف در ارتباط باشد. شا  دادمیاحتمالش را هم نم

واقعاً خودش باشد،    کهنیبود، به ا  فتادهی عکس ن  یاسمش هم رو

 نبود...  یشک ی جا گریهمه نشانه د نیاما با ا کردمی شک م

را قورت دادم. اخمش چرا پاک   سرش را  بلند کرد. آب دهانم  

 شد؟ینم

پ    به  انگار خودش هم مدیکش  اشی شانیدستش را   خواستی . 

نشدناخم باز  اما  کند.  پاک  را  معذب ها  کرشان  چون ترم  د. 

بکنم، بلند شدم و آرام    دیچه کار با  ای  میبگو  دیچه با   دانستمینم

 گفتم: 
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 ... من برم... حساب کنم. میبر گهیـ خب د  

حساب   ی و سمت دالن رفتم. اتاقک داخلش برا  دمیچرخ  عیسر  

.  دمیسمت راهرو کش  ی داخلش نبود. سرک  یو کتاب بود اما کس

دستش را تکان دادم و به    م دنیبود. با د  ی کنار اتاق ورود   ییآقا

ردش   شهیش  یرهیدا  میسمتم آمد. کارتم را درآوردم و هنوز از ن

  اش یگوش  ل داد وه  داخلنکرده بودم که دست عارف کارتش را  

مقابل صورتم قرار گرفت. چهار رقم رمز بود لبد. رو به نگاه مرد 

 گفتم: 

 وسه هفتادوهفتـ چهل  

از    یکه اجتناب   یهرو را در سکوتکنار هم را  م یرا که گرفت  دیرس  

  جا نیرا دورتر از ا  ن ی. ماش میآمد   رونیو ب  میکرد  ی آن نبود، ط

 . م یرفتیم  ادهیرا پ یمسافت قابل توجه دیپارک کرده و با

  ک یاش نزدبه خانه  جانیا  کهنیظهر دفتر به دنبالم آمده بود؛ با ا  

 . میآیبود و من هم گفته بودم خودم م

 ل صورتم قرار گرفت. نوشته بود: مقاب  اشی گوش  

 تولد مادرمه.«  خی»تار   
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م   راست  از  اگر  کردم...  مرور  در ذهنم  را  رمز   م،یخواندی عدد 

 فتِ مهرِ چهل و سه. چه زود رفته بود... ه شد؛ی م

 ی اش درهم بود. اما نه از اخم. انگار کالفگ نگاهش کردم. چهره  

گوش  اشهیاول باز  بود.  عقب  ی برگشته  شاد یکش  را  فقط    دی. 

ا عوض کند. دوباره  فضا ر  ایخواسته بود سر صحبت را باز کند.  

 را دستم داد. ینوشت و گوش ی زیچ

 وب بود...  خ یلی»ممنون... خ   

 ...  کردمی رو قطع م  ینت گوش دیبا  

 نداشتم.« ی منظور  

ز جمله   را  شا  ر یها  بود.  نوشته  برا  دیهم  کدام  از    یکی  ی هر 

 .امنگفته  ی هاحرف

 ی که به جا  نی هم  دی. شام یرا معذب نکن  گریهمد  دادمی م  حیترج

جمالت نصف و    نیبا هم  یشگیهم  یپنهان شدن در لک دفاع

  ی او کاف  تیشخص  ی اوضاع را مرتب کند، برا  داشت  یسع  مهین

 بود.
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ن ازشان گذشته بود، هم  که هم زما  ییهالحظه  ش؛یلحظات پ  

خودمان را به آن    ای.  م یشان کن فراموش  م یتوانستی ما... م  ی هاقدم

که    ییها. اما خاطرهمیوضع معذب خارج شو  نیتا از ا  میراه بزن 

شدن نبودند... تنها  موشفرا  ی ها را ساخته شده بودند براآن لحظه

 راه، کنارآمدن بود.

پر صدا   یباز کردم. نفس  را از دو طرف  میهالبخند زدم. دست  

 گرفتم و گفتم: 

  نیاز ا  یکیآرزوم بود تو    شهیرو دوست دارم. هم   میـ بافت قد  

قد تو  یزندگ  هایمیخونه  تو  حداقل  که  خوبه   ن یهم  ی کنم... 

 . ی کنیم   یها زندگمحله

  کامل   شیهابود که چشم  دهیکش  نییپا  ی ش را جورباز کاله  

. از  نمی را بب  شی هاتا چشم  . سرم را کج و خم کردم.شدینم  دهید

 جا نکرد.حرکتم لبخند زد. کمرنگ و زودگذر... کالهش را جابه

نکردم.    دایگفتن پ  ی برا  ی گری. موضوع دابانیبه خ   دنیتا رس  

ساعت   امی قبل  ی هاحرف  توانستمی م تا  در ها  را  اما  دهم  ادامه 

هم همراه  یصورت او  گاهکردی م  یکه  او حس    ی.  با  رابطه  در 
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ها  حرف  نیاو با شعورتر از ا  دیرا دارم و شا  وینقش راد  مکردی م

 کند.  شمخامو  شد،ی خسته م یبود که وقت

خ   دست  نص  ابانیآن  ا  رالملکیمسجد  از  قبل  فکر    ن،یبود. 

اما حال    م،یبه مسجد زدهم    ی ا با هم سربعد از غذ  دیشا  کردمی م

 . د یرسیبه نظر نم یفکر خوب

پ   پ   میدیچ یبه چپ  در  ماش  ی سمت جا  رواده یو  راه    نی پارک 

  ی هامحله  نیا  شدی هوا هم باعث نم  ی . ظهر بود و گرمامیافتاد

 و خلوت شود.  یشلوغ و پر رفت و آمد خال شهیهم

. دوست  م یهم در همان سکوت آزاردهنده راه رفت  گرید  یکم  

در ذهنش حک شود. باز   هیاختتام  نیامروز با ا  ینداشتم خاطره 

 ا کج و به طرفش خم کردم و گفتم: به همان حالت سرم ر

دفعه  ادمیـ     کوچه  ی باشه  تو  باهات  قرار   یقهروآشت  ی بعد 

 ! ی نشون بد یواکنش هی یمجبور بش ی اونجور دیبذارم... شا

چ   بود.  کالفه  نق   ی گوشه   ی هان یلبخندش  ش خنده  چشمش 

بودند که صاحبش هم از دستشان به    یمثل اخم  شتر ینداشتند. ب

 .ختیحد به همش ر  نیتا ا  زیچه چ  دمیفهمینم  ستوه آمده بود.
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از طوفان ود   شی آرامش پ نیدر ا مانیگفتگو نی آخر نیا دیشا  

 دوباره گفتم: ... م یایکوتاه ب خواستمیو نم

وقت بوده با    یل یبودن که خ  ی زن و شوهر   هی  ما یقد  گنی ـ م  

سر صحبت رو باز کنن...    شدهی هم قهر بودن و انگار روشون نم

شون از اون    یک یسر کوچه،    نیاز ا  شونیکی  یروز اتفاق   هیبعد  

م  انیسر کوچه م به هم  بعد که  به خاطر    رسنی توش...  چون 

  گه یهمد  شنی م  جبوراز کنار هم رد بشن، م  تونستنی نم  ش یتنگ

 باهم...   کننی م یتآش ی نجوریرو بغل کنن و ا

مهربانش    ی هان یبال داده بود. چ  ی از وسط حرفم کالهش را کم  

.  دادندی کالفه جا م   ی هاآن اخم  یداشتند به زور خودشان را قات

 و گفتم:  دمیخند

هه  تو کوچه  ی زایکه ازش ب  یک یخوبه... فکر کن با    نیـ حال ا   

 تفنگ داشته باشم!  دمی م حی... من ترجیفتیب  ریگ

 ! یو در دلم فکر کردم مثالً با اصالن   
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بود. خوب کردم که   دییآلودش مثل مُهر تانفس خنده   ی صدا  

ن  آدمامدم یکوتاه  اگر  ا  اشی زندگ  ی ها...  رها  نیدر   شیسکوت 

 داشت.  ی بهتر  یزندگ دینکرده بودند، حال شا

را جلب کرد. شا  یرگیخ   به سرم.    دینگاهم توجهش  بود  زده 

آدم  یندرت در زندگو به رید به ریبود که د ییا امروز از آن روزه

حواس قرار   ی تر از همهکه جسارت بال   یی. روزهاافتادیاتفاق م

 ... شدی ذهن گم م نیریز ی هاهیو عقل و منطق در ل  گرفتی م

 عارف؟ ییـ چرا انقدر تنها  

.  دیکش ریکه به زبان آورده بودم ت ییخودم از حجم تنها ی گلو  

 رونیب میاز گلو یبود که به سخت قدر بزرگم هم آنانگار در کال

 آمد.

حرف بزند. اما    نیاز ا  شیکه پ  نیه بود. نه اعارف سکوت کرد  

 فرق دارد.  اشیسکوت کردن آدم ساکت با سکوت دائم

 ماند. گفتم:   رهیخشک شد. نگاهش خ ی اقدمش لحظه  

 ؟یبا من حرف بزن  ی ـ دوست ندار  
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. گرفتیکه قرار نم  شیهاان مردمک چشمزلزله افتاده بود به ج  

را از صورتم کَند و کالهش  اش راه افتاد. نگاهش  شدهقدم خشک

قدمش  تر برداشتم و هم جامانده را بلند   . قدم دی کش   ن ییرا باز پا

 شدم.  

 برسد گفتم:  شیهاکه تا گوش ی رو، آرام اما جوربه روبه  رهیخ  

 ـ من امروز زده به سرم!   

ز   بود    ی هاقدم  ادیسرعت  خعارف  ماش   یلیکه  به    نشیزود 

شده بود. اما آدم   تش یشخص   یرساندمان. فرار انگار جز جدا نشدن 

نم خودش  از  م  توانستیکه  هرجا  آدم  خودِ  کند.    رفت یفرار 

 . هیاز سا ترده یدنبالش بود. چسب

قدر . آنستادمی تر ا را زد. در راننده را باز کرد. من دور  ریدزدگ  

که    تسی من چند قدم  دیفهمی بود که نم  ریدش اسدر فرار خو 

 ن یداخل ماش  اشتنهم ی را داخل گذاشت. ن  شیپا  کیام.  دور مانده 

 ت یدر همان وضع  هیبود که نگاهش سمت من برگشت. چند ثان 

ب کرد.  همان  رونیمکث  و  اآمد  ماشستادیجا  نزد.   نی .  دور  را 

اگر    دیشا  بودنم دو دل بود.  ی خودش هم برا   دی . شاامدین  کینزد
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تر من را برساند، راحت  دیبا  کردیفکر نم  ای  میبود   امدهیبا هم ن 

 .کردیفرارش را کامل م 

تکان دادم.    شیبرا  یدرآوردم. دستم را با گوش  بمیرا از ج  ی گوش  

بود که    نیا  ی برا   امی نشنو عقب   کردمی لبخند هم زدم. درکش م 

 کنم.  لشیحضورم را تحم تیوضع نیدر ا خواستمینم

 فتم: اخم کرده بود. گ  

 . رمی دم مـ من خو  

اما    کند ی پاره مو حداقل چهارتا تعارف تکه   دیآیم   کردمی فکر م  

ا همان م  ستادهیجا  نگاهم  بکردی و  تعلل  کردن مسخره  شتر،ی. 

خ سمت  بود.  زود    ابانیخودم  کردم  خدا  خدا  و    ک یبرگشتم 

  نش ی کنار ماشاما آمد و عارف هنوز    امدی. زود ندیایزرد ب  یتاکس

 .  کردی و فقط نگاه م دهستایا

خانه، آدرس دفتر را دادم. از قبل گفته بودم که ظهر    ی به جا  

...  نداختم یبه آن سمت ن  ینگاه  گری. سوار شدم و درومی خانه نم

 زور که نبود... دوست نداشت حرف بزند. 

  ک، یبا وجود تراف  به دفتر  دنیقدر فکر در سرم بود که تا رسآن  

 هم کم آوردم.  زمان
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خوب    ی جهینت    اما  بود  مسخره  نبود.  خودم  نفع  به  فکرها 

 ییهاپوشاندن حرف  یاز او برا  دنیکشاصرارم به حرف  دانستمی م

و خودآگاه و ناخودآگاه   ختیریم   رونیاز زبان خودم ب  دیبود که با

 شان بودم.  کردن یمخف ی هافقط دنبال راه 

و داخل    قفل دفتر چرخاندم  را در  دی بود که کل  مینساعت دوو  

  ی بهداشت  سیگذاشتم. به سرو  زیم  ی را رو   امی و گوش  فیرفتم. ک 

با فکر   می. پاهادیلرزیم  زیم  ی رو   امی که آمدم گوش  رونیرفتم. ب 

 زدند اما محراب پشت خط بود.   رجهیش  زیعارف سمت م 

م   دادم.  کرده  خواستیجواب  چه  مبداند  و... حس    کردم ی ام 

 ام. گند زده 

 ...  یچیـ ه  

که از دهانم خارج    یتوجه نفسکلمه با حجم قابل   کی  نیهم  

زدن نکرد. به حرف  ی نداشتم. اصرارحرف زدن  ی کردم. حوصله

گذاشتم    زیم  ی نشستم. سرم را رو   زیتماس را قطع کردم و پشت م

 ...  بردی را بستم. کاش خوابم م میهاو چشم

که   یخواب  عمقیب  هم از عمق  دیگرم شده بود. شا  میهاچشم  

بودم. اول    جی. گآمدیتق متق  ی افتادم. صدا  رونیب  دیبه ثمر نرس
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خوابم   ی اقه یاز همه ساعت را نگاه کردم. سه بود. پس چند دق 

گوش بود.  تق  امی برده  بود.  محراب  اسم  خورد.  دوباره زنگ  تق 

 پشت در بود.   حرابتکرار شد. اول سراغ در رفتم. م

 ل داد و گفت: باز کرده بودم، ه را شیکه فقط ل  ی در  

 ؟ یـ خواب بود  

بود که    ی اازه ی. در را بست. جوابش خمدیایکنار رفتم تا داخل ب  

 . شدیتمام نم

 ازهینشستم و دوباره خم  زیم  ی رو روبه  ی هایاز صندل  یکی  ی رو  

 ی افهیق  دنیهم با دشده بودند. محراب    سیخ  میها. چشم دمیکش

خم به  کرد  شروع  خنده دنی شک  ازهیمن  هم  .  باز  و  گرفت  ام 

 . دمیکش ازهیخم

 فقط... چه خبرته؟  ی دیشب نخواب هیبابا خوبه  گهیـ بسه د  

گوشه    رفتم.  آشپزخانه  به  و  شدم  سوزش    ی هابلند  به  دهانم 

و   ستادیرا پر از آب کردم. محراب دم در ا  ی برق  ی افتاده بود. کتر

 ت: گف

 . نهییـ پا  
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 فشار دادم و گفتم: را ی کتر ی دسته  ی رو  ی دکمه  

 ؟یـ ک  

 ـ عارف.   

  ی باق  یشک  ی گفت که شک کردم. نگاهش اما جا   ی قدر عادآن  

 دایپ   ابانی. آن دست خدمیسمت پنجره چرخ  عی . سرگذاشت ینم

 و گفت:  ستادیسمت نه. محراب کنارم ا نیبود اما ا

 ... نشهی ـ تو ماش  

 را نشان داد.  ن یی نگشت پابا ا  

 . ریز نیـ ا  

  ر یز  واریزده به د  هیو تک  دمینبود. چرخ  دیکه در د  ییجاانهم  

 . ستادیا میپنجره ماندم. روبه رو

 شده؟  یـ چ  

از اون حرف   خواستمی خودم حرف بزنم، به زور م  نکهیا  ی ـ جا  

 بکشم... 

  ب یو غر  بیعج  ریمس  نیکه کل ا  موقعی از آن تماس ب  یعصب   

 را رقم زده بود گفتم: 
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 ! شهییاد ری شم تقص ـ همه  

 که بال رفت خودم گفت:  شیابروها  

 دایرو پ  یکی  دیبا  زنه،ی خودش گند م   یخب... آدم وقت  هیـ چ  

 ! گهی رو بندازه گردنش د رهایکنه تقص

 و گفت:  دیکوتاه خند  

 کرد؟ کاریـ حال مگه چ  

دفعه زنگ خورد.    هیعارف دست من بود    یبابا گوش  یچیـ ه  

داشتم   تماس وصل شد،   نوشتمیم  ی زیچ   هیمن  دستم خورد 

ه م   یاونم  صدا  رو  عارف  قطعش  زدیداشت  شدم  هول  باز   ...

 !گهیفاز د هیکردم... بعد عارف کالً رفت تو 

مرموز. چشمچهره    و  متفکر  بود.  متفکر شده  کامالً    ش یهااش 

. چند قدم سمت  افتاده بود  شیابروها  ن یب  یشده و اخم  زیر  یکم

  ی گذاشت و کم  یافق  ی هاکرهرک  ی پنجره رفت و انگشتش را رو

 .  دیکش  نییبه پا
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برا  ی چا   و  کردم  لختمی ر  مانی هردو  یدم  داخل    ی هاوانی. 

ل  بارکی  ی کاغذ روز  امشده ی دهان  وانیمصرف...  که   ی چند  بود 

 بالاستفاده مانده بود.

ب    آشپزخانه  ممیآمد  رونیاز  پشت  و    ز ی.  محراب نشستم 

 .  واریبه د  دهی چسب یصندل ی رو م،یروروبه

 ست؟ین  بی ـ به نظرت عج  

گذاشتم    زیم  ی را رو  وانیخوب سوخت؛ ل  ،ی چا  ی لبم که از داغ  

 و گفتم: 

 ؟یـ چ  

ثان    قند  ه یچند  بعد  کرد.  نگاهم  و    ی فقط  انداخت  دهانش  در 

 کرد.  کیرا به دهانش نزد وانیل

. کردیداشت بدترش م  خودم کم اعصاب نداشتم، محراب هم  

جواب دهد. فکر کردم   خواستی نم  شده و  شیامشغول خوردم چ

چپرت م  ی ز یکردن  چقدر  ا  توانستی سمتش،  اضطراب    نیاز 

 کم کند!  یدرون

 دادم و گفتم:  رونینفسم را ب  
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 خب؟ یگیـ چرا نم  

  چیه  ی کرد  فیمن تعر  ی که برا  یچند خط  نی تو هم  ی ـ وقت  

 ندارم.  یده، منم حرفنبو بیبه نظرت عج زشیچ

م  ینچ   پشت  از  و  نم  زیکردم  کار  من  مغز  شدم.  . کردی بلند 

  گذاشتم، ی را هم اگر کنار م  شبید  ی و اضطراب مکالمه  یخوابی ب

پا عارف  کاف  نیی حضور  قدر  به  کردن حواسم پرت  ی برا  یدفتر 

 حل کنم.   ستانیبود که نتوانم چ یکاف

 . کنهی مغز من کار نم کنم،ی ـ بگو خواهش م  

  توانستم ینم  شدیم  ی جد  یاما وقت   شدیم  ی محراب کم جد   

 . رمیبگ دهیرا نشن شیهاحرف

 گفت:  ی گذاشت و با مکث طولن زیم ی را رو وانشیل 

 تماس گرفت!  شییدا  یـ خودت گفت  

 ؟یـ خب که چ  

 .ستادی ا میروبلند شد و روبه   

 شود.   الیخیب خواهدی حس کردم باز م  

 محراب. کنمی ـ خواهش م  
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 ه؟یـ مشکل عارف چ  

 کرد.  حیاش را تصحردم. جملهنگاهش ک   جیگ  

 بکنه؟  تونهی کار نم یچ ه؟یـ نقص عارف چ   

 شد.   در گوشم پخش اشییدا ی انگار صدا دفعهکی  

 ..« صدامو. ی الو... دار ؟ییجان؟ دا »الو... عارف   

رو   ی هااخم   خورده  عم  ی گره  را  م  قاًیصورتم  . کردمی حس 

 گفتم:  رلبیز

 نتظر جواب بود.بود... انگار م یـ لحنش... سوال   

 صورتم بشکن زد و گفت:  ی روروبه  

نم   عارف  و  بزنه...    تونهی ـ  ا  ایحرف  همه  فکر   ی جورنیلاقل 

 ! کننی م

پ   در ذهنم  عارف  واکنش  بود.  مانده  باز  ررنگ شد. چه دهانم 

که ناخواسته ارتباط را برقرار کرده   نیداشت تا آن حد از ا  یلیدل

 . ..کهنیشود! جز ا یبودم، عصب 

 لوحانه گفتم: . سادهکردی مقاومت م رشیپذ ی مغزم برا  
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  ه یمنتظر    شییدا  دیواقعاً نتونه... شا  دیـ خب از کجا معلوم... شا  

 العمل بودهعکس 

 ـ مثالً؟  

 ! یمثال تق تق بکوبه به گوش  مدونی ـ چه م  

. چه  کردی مغزم را ول نم  اشییدا  ی . صداگفتم یوپرت مچرت  

  سیوو  ایدهد    امیپ  توانستی م  یگرفتن بود وقتتماس  ی برا  یلیدل

 بفرستد؟

چشم   تا  را  کش  ی هانگاهم  بال  تا  دم یمحراب    ز یر  ی هاچشم. 

 اش. گفتم: شده 

حرف بزنه... بعد که    تونهی عارف نم  یدونستیـ تو... اون روز، نم  

 خوب شده...  ی فکر کرد یبهت گفتم، گفت 

 زد و گفت:  یافتاد. چشمک رونیب اشی باز از قالب جد   

 ! شهیـ انگار مغزت کم کم داره لود م   

ود. دستم  کرده ب  خی. پس سرم هم  شدی پوست تنم مور مور م  

 .  دیکوبی فشار دادم. قلبم ناجور م امنهیس ریرا ز

 ؟یدونستی حرف بزنه؟... تو م تونهی م ینعیـ   
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ابروها   خ  ی با  م  امره یبالرفته  جواب    خواستیماند.  به  خودم 

 . برسم

.  دیرس  امی هم به گوش  یامیبه در خورد که از جا پراندم. پ  ی اتقه  

از عارف    ام یبرداشت و دستم داد. پ  زیم  ی را از رو  یمحراب گوش

 یحرکت کرد. باز چشمکو در    یگوش   نی بود. محراب هم نگاهش ب

 زد و گفت: 

م   جالب  داره  تازه  اشهی ـ  از  داره  کم  کم  خوشم    نی...  عارف 

 ! ست یهم تو هپروت ن یل یخ ... انگارآدی م

که تمام شد سمت در رفت و قبل از باز    اشیرلب یز  ی هاجمله  

  ی قدم   دهیکه ترس  ی سمتم برگشت. جور  عیسر  یلیکردن در خ

 وشم گفت: گ ریآرام ز یل ی. خدمیعقب پر

  ش ی تا کجا پ خواد یخودش م م ین یبب  دی... بااریـ فعالً به روش ن  

 بره. 

 گشت.و باز به سرعت سمت در بر  
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  یکاله رو  گری جا خورد. د  دنشیدر را که باز کرد، عارف از د  

انقباض ر و  نبود  بود.    شیابرو  ی بال   ی هاچه یزماهیسرش  واضح 

و خونسرد شروع   ی بودم محراب عاد  جی برعکس من که هنوز گ

به صحبت کرد. دست دادند. عارف داخل آمد. نگاهش به من بود.  

 شیصدا  یتُن واقع  مداشت  اشی کارپنهان   لیدل  الیخی من که ب

 و بمش را...  ریز کردم؛ی را در ذهنم تصور م

که   جانی ماه  یداروها  گفت؛یبودنش م  جانیا  لیمحراب از دل  

اگر نبود کالً محراب   چارهیب  جانی آورده بود من به خانه ببرم. ماه

 نداشت.  شیهادروغ ی برا ی ابهانه 

.  شاندمیاز دو طرف کش  کردم و   دایلبم را پ  ی هاچه یبالخره ماه  

 بعد گفتم: 

 ؟ ی خور ی م ییـ چا  

پ   به  را  دستش  و  داد  تکان  را  خدیکش  اشی شانیسرش    ی لی. 

ل با  محراب  بود.   کرده  رد  را  تعارفم  به   اشیخال  وانیواضح 

 ختنیر  ی آشپزخانه رفت. خودم را از جوابش به آن راه زدم و برا

 دنبال محراب رفتم.   ی چا
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 ی بلند  ی اشت و نه برداشت با خباثت و با صدامحراب اما نه گذ  

 گفت:  د،یشن یماً م که عارف حت

 ن داد. تکو  ی جورنی. سرش رو اخورهیـ نم  

 سرش را چپ و راست کرد و گفت:   

 نه، دخترم! یعنی نیـ ا  

 من.    یبه نگاه عصبان   رهیخ د؛یخند صدای نما اما ببعد هم دندان   

 فتم: ام گشده چفت ی ها دندان ی از ل   

 تعارف کرده باشه!  دیـ شا  

  دمیچرخ  ی معروف بود. سمت کتر  "یتخر خود"نگاهش همان    

 آرام در گوشم گفت:  یل یشدم. خ ی چا ختنیو مشغول ر

 !؟ی که حرف بزنه رو دوست ندار یعارف ه،یـ چ  

 اش کردم.  حواله یچپنگاه چپ  

 فقط تو شوکم هنوز...  رمیـ نه خ  

 دیبه پشت سرش کردم. عارف در د  یسرم را چرخاندم و نگاه   

 نبود.  
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 ! هدیـ رنگت پر  

 فتم: گ تعارفی نگاهم را به او برگرداندم و ساده و ب 

و هو داره از آن   ی از آن نترس که ها  گنی... آخه مترسمیـ م  

منم باشم، خودتون   ادیصدف جون خوشش ن  د یبترس که... شا

عارفم    دی... اصالً شا.میری همه با هم م  گهید  ی دفعه  هی  دیتنها بر

 اومد.

 در چارچوب در ظاهر شده بود، گفتم:   دفعه کیو رو به عارف که   

 ـ مگه نه؟  

چشمانم بود  ی اش گوشهمحراب و خنده  ی گردشده  ی هاچشم  

. محراب خودش را جمع کرد می روعارف روبه   ی کالفه  ی و چهره

 گفت:  رفتی م رونیطور که ب . هماندیو سمت عارف چرخ

  جون!... جون و عارفبا صدف   م ی کنیبار هماهنگ م  هیپس    ـ  

 با هم. دی ها... دوست باشفعالً بچه

به اخماشاره    امروز شا  ی هااش  بود که    یناخواسته ه   دیعارف 

 .  افتادندیصورتش م ی رو
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نزدبسته   ی صدا   با  بود.    شدنکیشدن در دفتر  عارف همزمان 

 را سمتم گرفت نوشته بود: اشی گوش

 با من؟« ی آیگرفتم... م  میرو از مر تیرخص»م  

 ـ کجا؟  

 ... که در آن آرامش داشت ییتنها جا دیشا  

                          

ام، سکون آب را به هم حوض نشسته بودم و با انگشت اشاره   لب

را    شیبال رفته بود اما هوا هنوز گرما  وارید  ی . آفتاب روزدمی م

به داخل    ی صرارا. عارف هم  نمی بنش   رونیداشت. دوست داشتم ب

بود.   رفته  خودش  نداشت.  چرخاندم.   بارکیرفتنم  را  سرم  که 

 .  کردی م مکه از پنجره آشپزخانه نگاه دمشید

... عارف و  شیپسِ ذهنم عارف بود و سکوتش... عارف و صدا  

 ... ؟یاز ترس اصالن  کرد؟یتظاهر به سکوت م  دی... چرا باشیرازها

پشتش    گرینه چرخاندم. داآشپزخ  ی سرم را آرام سمت پنجره   

 زل زدم.   شیهاو به نرده  دمی نبود. کامل چرخ
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تا کجا م  قتیحق  نیتظاهرش ع     یادا   توانستیبود. آدم مگر 

ن  ی زیچ حت  ستیکه  درآورد.  عصبان  یرا  و  شوک  هم    تی در 

  نیحد با وجودش عج  نیتا ا  رفت؛ی ش در نمکار از دست  ی رشته 

  تش ی شخص  ی جنبه  نیرتی قیمن سکوت عارف حق  ی شده بود. برا

هم سکوت   کردی م    یرا معن  ییهم تنها  تنهکیبود. اصالً انگار  

 را...  

ل  ی حاو  ینی س  کیبا     موها   رونیب  وانیدو  و    شیآمد.  بود  باز 

 هم.  اش قهی... گردنش و اطراف سیخ ش یموها ی شهیر

شد    یدراز کردم. دستش که خال  ین یگرفتن س   ی دستم را برا  

آن گره کوچک پشت سرش جا گرفت.    ورا محکم بست    شیموها

. حال که  زدندی برق م  شیموها  ی شهیر   کینزد  دیسف   ی هارگه

 تر بود...  بلند یکم شهیبه نسبت هم ششیرته کردمی دقت م

بود   رنگیب  وانیهر دو ل  اتیض نشست. محتوحو  گرید  ی گوشه   

خنک بود.    هاوانیل  ی آب باشد. بدنه   دانستمی م  دیمثل آب اما بع 

  دادی م  اتیعرق  ی بو  شانیکی.  دمیبردم و بو کش  کیرا نزد  امی ن یب

 ... چیه دیشا یکیو آن 

 ها را برداشت. وانیاز ل یک یرا طرفم گرفت و  اشی گوش  
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 نوشته بود:   

کاسن   ی »برا   عرق  ترک  یتو  شاطره  که    بیو  بدت  کردم... 

 آمد؟«ینم

حس   را  شیمانده را برداشتم. همان که عطر و بو   یباق   وانیل  

 کرده بودم. 

 ... ممنون.شمیـ نه اتفاقاً خنک م  

.  دیرا سر کش  وانشیل  اتیمحتو  جاکی دو قلپ خوردم. خودش    

  ن یجمع شد. انگشتش را ب   شی هاافتاد و چشم  نیچ  اشی شانیپ

 فشار داد. گفتم:  شیابروها

 د؟یکش ریـ سرت ت  

 ی حوض رو   ی را لبه  خیاز آب   ی خال  وان یسرش را تکان داد و ل  

  میتنظ  ی معموًل برا  خیخوردم. آب    گریقلپ د  کی گذاشت.    ین یس

امروز کالً حالش خوش    یختگیربه هم   او هم که  بود.  اعصاب 

 نبود. 
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شربتم را تا ته خوردم و بلند شدم. سرش با حرکتم بال آمد.    

  اط یح  ی انتها  کی بود. سمت در بار  ن یبه زم  رهیخ  قه یچند دق  نیا

 رفتم و گفتم: 

 بدم به درختات؟ بآ شهی ـ م  

. شلنگ گفت یگرفتن جواب نگاهش نکردم. مسلماً نه نم   ی برا  

ب  یآب را  آرام  رونیرنگ  برگشتم.  سمتش  و  و آوردم  نشسته  تر 

برا  ی گوشه   ی هانیچ م  می چشمش  سر   کی.  زدندیچشمک 

شلنگ را دستش دادم تا به لوله وصل کند و انگشت شستم را  

نگور نشانه گرفتم. آب اگذاشتم و سمت درخت    گرشیسر د  ی رو

اش  ها و تنه برگ ی خاکِ باغچه رو ی . به جادیپاش رونیبا فشار ب 

آدم   شدیها که شفاف و پررنگ م. رنگ سبز درختدمیپاشی م

 . آمدی م فیسر ک

  ی وقت  امیشگی کردم طبق عادت هم  یها را که آب پاشدرخت  

سرش را سمت آسمان گرفته و   د،یرسی م  یدستم به شلنگ آب

باران رو  ی هاه قطر مثل  ر  ی آب    غ یو ج  دمیخندی . مختیسرم 

شده    سی. خداشتمیشلنگ بر نم  ی و دستم را از رو  دمیکشی م

آب دست در    ی هاو از آن طرف حصار قطره   ستادهیبودم. عارف ا
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م  بیج اکردی نگاهم  لبخند... حس کردم  با  را   نی.  حال خوبم 

شلنگ را    ربه دلش نماند، س  کهنیا  ی است. من هم برا  داریخر

. قبل از دیخندی شده بود اما م  ریطرفش گرفتم. غافلگ  دفعه کی

 شتریگرفتم. خودم را ب  نییشود شلنگ را پا  سی خ  یلیکه خآن

 کرده بودم.    سیاز او خ

 نم...  ی خاک و آب گرفته بود. بو ی هوا بو  

آمد.    یمیحوض گذاشتم. نس  ی لبه  ی آب را بستم و شلنگ را رو  

 طرف باز کردم و سرم را سمت آسمان گرفتم.   ورا از د  میهادست

 . یعیطب  یکولر آب  گنی م نیا... به شیـ آخ  

پا  میهادر همان حالت چشم    نگاهش کردم.    دم یکش  نییرا  و 

 میهابود که با حرف   فیاش هم... حنگاهش آرام شده بود. چهره 

 ...زمیه به همش بردوبار

جمع  داخل مشغول  هم  من  و  شدم.  رفت  شلنگ    ی وقتکردن 

من... حوله   ی کوچک دستش بود. برا  د یسف  ی حوله  کیبرگشت  

و حوله  دمیرا گرفتم و صورتم را خشک کردم. شالم را عقب کش

آمد. شالم را از دور گردنم   کیسرم انداختم. نزد  ی رو   شیرا به جا

 .  بند انداخت ی باز کرد و رو
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آشپزخانه نشستم    زیبه داخل اشاره کرد. دنبالش رفتم. پشت م  

 شد.  ی کردن چاو او مشغول آماده

پهن شده بود.    اش ی خاکستر  شرتیت  ی آب رو   ی هانقش قطره   

 سرما بخورد، گفتم:  دمیعادت داشتم. ترس  های باز خل  نیمن به ا

نم   خ  خوادی ـ  من  خاطر  برو  ی خونه   ،ی بمون  س یبه   خودته... 

 لباست رو عوض کن. 

را   اشی ت. گوشنشس  میروبا لبخند سرش را تکان داد و روبه  

را سمتم هل داد. باز    یوشمشغول نوشتن شد. گ  عیدرآورد و سر

 کنار گاز رفت.   نتی بلند شد و سراغ کاب

 نوشته بود:   

 .«خوامی»امروز رو من خراب کردم... معذرت م  

. ختیر   ی اشهیش  ی قور  در  ی کوتاه نگاهش کردم. دو قاشق چا  

  سمیبنو  ی زیکه چندادم. قبل از آ  یگوش  ی نگاهم را به صفحه

 نگاهم را دوباره به او دادم و گفتم:

 تکرار نشه! گهی...ددمتیـ باشه بخش  

 خندان شد.   رخشم ی ن  
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باز نشود و    ی را محکم رو  میهادندان   هم فشار دادم تا دهانم 

 خب!«  هیجور ات چهصد  نمیبب   ی: »حرف بزن لعنتمینگو

 . نوشتم: مدیرا بستم و آرام نفس کش  میهاچشم ی الحظه  

 .«م ی... من گوشِ خوبی زدی باهام حرف م »کاش  

  زیهل دادم و منتظر ماندم پشت م   اشی را سمت صندل   ی گوش  

 .  دیایب

 ی چا  ختنیو با ر  دمیرا سمت خودم کش  ین ینشست س  یوقت  

استکان مدسته  ی هادر  را  خودم  گوشدار  کردم.  را   اشی شغول 

 ختم یری م  ی . چاوردمایخودم ن  ی بود. به رو  اشره یبرداشته و خ

عالقه از  چا  حدیب  ی و  به  بابا  و  حرفگفتمیم  ی مامان   ییها. 

 رد کند.   هاحظهل نیا یو باربط که زمان را از رو ربطی ب

تالش   کهنیا  ن یرا خاموش کرد و کنار گذاشت. در ع  اشی گوش  

  ی بادکنک  نیع  کردمی اما حس م  اورمیخودم ن  یرو  به  کردمی م

 وارفتن هستم. سوراخ شده در حال

که فقط خودم   دانستمی . م میاز استکان را برداشت  یکیهر کدام   

 زدم و گفتم:  ایسکوت را بشکنم. دلم را به در دیبا
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 ادامه نده؟ دیداده بود که شا امیرمانه پ ی دیـ د  

بال     کلمه  هر  با  قلبم  خ   دفعه کی.  رفتیم ضربان    ی سیانگار 

لرز  میهالباس تنم  و  شد  دهنده  آورد.   آزار  بال  را  سرش  کرد. 

. سرش  دمیشد را د  ب یافتاد و غ   شیابروها  ن یکه ب   یمطمئنم اخم

 تکان داد. گفتم:  دمییرا به تا

که   ییاونا فیان... حال تکلتوسرش... انگار مردم مسخرهـ خاک  

 ه؟ی کنجکاوشدن چ

.  دم یشنی مرا در سرم    شیدرونم بود که صدا  ی ر بند د  نِیبهار  

 شتر یرو ب  ی که زد  ی ت گندسرت... حال با هر جملهتو»واقعاً خاک

 هم بزن!« 

  ک ینکردم. به جان خودم اگر فقط    امیبه هشدار درون  یتوجه  

 یقیطر  چیاما به ه  گفتمیرا م  زیحال همه چ  نیهم  کردی اشاره م

 . شدیهمراهم نم

چ  اشی گوش   و  برداشت  م   ی ز یرا  نشستن   ی برا  ی لینوشت. 

را دستم دادم. نوشته    ینداشتم. گوش   کنارش و خواندن همزمان

 بود:

 !«کردی م  میش عصب »بهتر... قصه   
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 کلمات حس کردم. ی ل آلودش را هم از لبهلحن حرص یحت  

نشونه    نمیا  ای کرد. »ب  دنیکش  غ یسرم شروع به ج  ی تو  ی صدا  

بدبخت ترسو!« کاش !  یزنی فقط لف م  ی دی. دگو..دروغ  گهیبگو د

 بزنم: »خفه شو بابا!«  دایبلند فر توانستمی م

  ی . به جاندی دادن آب دهانم را نبخم کردم تا فرو  شتریسرم را ب  

 نوشتن گفتم: 

 ـ چرا؟   

م  دهیپرس   و  جملهدهدی نم  یجواب  دانستمیبودم  دنبال   ی . 

 دراز کرد. یگرفتن گوش ی بودم که دستش را برا ی گرید

در دهانم    خوردم.  قند را  میاز چا  یبرداشتم و کم  حبه قند  کی  

 از اضطرابم را کنترل کند.   یضعف ناش اشی نیریچرخاندم تا ش

 هل داد. نوشته بود:  زیم ی را رو یگوش  

 از من؟«  یبدون ی دوست دار ی»چ  
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  ی ربط  چیکه ه  ییبود؛ اما نه به جا  چاندهیبحث را پ  شهیثل همم  

 و قورت دادم.  دمیبه خودش نداشته باشد... قند را کامل جو

 م؟ی به خودت حرف بزنکه راجع  یش  یناراحت نمـ   

 عیرا پس دادم و سر   یتکان داد. گوش  یبا مکث سرش را به نف  

 گفتم: 

 نده. جواب  یـ پس هر کدوم رو که دوست نداشت  

از    گرید  یکرد. قلپ  دمییتکان داد و تا  وقفهیسرش را ب  بارنیا  

  عیضا  دنمیخرچ خرچ جو  ی فرو دادم. صدا  گرید  ی را با قند  ی چا

 داشت.   ازین اشی نیریبود اما بدنم به ش 

شدن اطالعاتم بپرسم که بعدها با مشخص  ی جور  خواستمی نم  

 . گفتم: دیایکارم مسخره به نظر ب

 ؟ ی... دوباره... صحبت کنیکه بتون ی نکرد یسع وقتچیـ ه  

ماندنم واضح بود. صورتش سخت شد. فکر کردم کل   جوابی ب  

اشاره  خاطر  به  هم  ی اامروز  به  گند    ن ینامحسوس  به  مسئله 
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گند    ی سوالم، گند رو  نیا اولب   قایشده بود و من هم دق  دهیکش

 زده بودم.  

 گفتم:    عیسر  

بوده که دستپختش رو دوست    یکس  هی  مایقد  ی بار گفت  هیـ    

 ستن؟ی... چرا الن نیداشت

نفسم را رها کردم.   هوای مشغول شد ب  کردنپیدستش که به تا   

  ی . گوش ختمیخودم ر  ی برا  ی چا  گریاستکان د  کی دهد،    تا جواب

 را سمتم هول داد.

 نوشته بود:   

از   مهی»دا   مجبورشدن  مادرم  فوت  از  بعد  ماه  چند  بودن... 

... هنوز  گردمیهست که دارم دنبالش م   یبرم... چندسال  مونخونه

 نکردم.« داشیپ

 شیجاهکنم اما ب  ی زار هیراحت شروع به گر  یلیخ  توانستمی م  

 لبخند زدم و گفتم: 

ا   پی کنی م  داشونیپ  شال یـ  حتماً  بده  قول  از   ششونی... 

 .یکن فیدستپخت توپم تعر
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را پس   یوردم. گوشلبخندش خ  ی هیرا در سا  می لبخند زد... چا  

 گفتم:  فکریدادم و ب

کنه... ازش   یرو ازت مخف  ی راز  هیمجبور شده باشه    یـ اگه کس  

 ؟یشی ناراحت م

صورتم ثابت ماند. تنها حس قابل لمس درونم،    ی رو  شیهاچشم  

 معذب زدم و گفتم:  ی ترس بود. لبخند 

 دنگ و فنگ داره.  یلیخ  ترهیـ آخه ورود به دا  

 داشت؟!   یر کردم که خب چه ربطو در دل فک  

کنارش    و  شدم  بلند  نداشتم.  طاقت  شد.  نوشتن  مشغول  اما 

 نشستم.  

 باشه.« یداره ک ی »بستگ  

م   د  فتمگی اگر  دوست    توانستمینم  گریمن،  ببندم...  را  بحث 

  ی هاحرف  نیو خنده بزنم. دوست داشتم از ا  یداشتم به در شوخ

خاطره  ی جد داخل  کنم.  رگ  میهافرار  جز  اما  و   حانهیشتم 

 ی زیچ  دش،یاش، جز انجمن و اسم مستعارم، جز عارف و تهدقصه 

ماست...    ی دوستانه   تصحب  نیآخر  نیا  دانستمی. م امدی به ذهنم ن
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م  ی بار  نیآخر   ای درگ  توانستمی که  اعتماد   ریبدون  با  شدن 

 کالم شوم.  اش با او همشکسته 

 . یه باش با پدرت نداشت یخوب ی رابطه کنمی ـ فکر م  

 خواست یجا خورد. اما انگار نم  هایاز قبل  شتریجمله ب  نیاز ا  

به پ  جواب ی ب بگذارد. دستش را  نگشتش  ا.  دیکش  اشی شانیهم 

چ  یگوش  ی صفحه  ی رو هنوز  بود.  بود.    ی زیمردد  ننوشته 

و چه بهتر که قبل    میبه او بگو  خواستی بود که دلم م  ییهاحرف

 .  گفتمی ها ماز افتادن پرده

  ی لی... دلی ندار  ی اجیهم احت  ی... به کس ی هست  ی ـ تو آدم موفق  

 . یبترس ینداره از کس

اخم  نیآخر   شا  شیهاکلمه  زد.  گره  ه  دیرا   ی مرد  چیچون 

  ی از ترسش صحبت کند. سرش سمت گوش  یدوست نداشت کس

نه با    خواستی راست و استوار م  شهیآدم را هم  نیخم بود. من ا

 ...  دهیخم ی سر

آدم خاص و   هی...  یهست   یتو ذهن من تو آدم خاص  ـ عارف...  

 مهم. 
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ف شروع حرو  ی رو  وقفهی انگشتش ب   ی اه یچند ثان   ی بعد از مکث  

شان بود اما اصالح  یپیتا  ی هاد. کلمات پر از غلطبه حرکت کر

دانه کردینم رو  ی ها.  داشتند  .  شدندی م  دایپ  اشقه یشق  ی عرق 

 زده بود.  رونیساعد و گردنش ب  ی هارگ

  یگله سگ زندگ  هیدرندشت با    ی خونه  هیبعد از مادرم... تو  »  

د شب  ماومدی م  ریکردم...  زود  صبح  شارفتی...  اصالً    دمی... 

 ها واسه مراقبت از منه... من...«گفت سگ...  اومدینم

 ی کاسه   شیتار شده بود و گنجا  میهادهانم باز مانده بود. چشم  

که    ییهااز اشک  سیخ  شد.  سیچشمم پر... پلک زدم. صورتم خ

 تنها بود...  یکودک ی برا

شدت عرق... فکش داشت از    ی هاصورتش سرخ بود و پر از دانه  

 . شدی فشار منفجر م 

  م یدستش بگذارم. زبانم قفل بود. گلو  ی دستم را جلو بردم تا رو  

. هنوز دستش را لمس نکرده بودم که دیکشیم  ریوحشتناک ت

 انگشتش دوباره راه افتاد.
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 »مادرم حامله بود...«  

بود شب    ه ی... فکر کردم کاش گریآدم آهن  ه یمکث کرد. شده 

ابس  لیاما دخ  زدیم  ادی... کاش فرکردی م به  بود  سکوت    نیته 

 نحس... 

 ...«می»به خاطر اصرار من رفته بود  

ب   . دستم را  شدی سنگ م  هیشب  شتریباز مکث کرد. هر لحظه 

 ... خی خِیبود؛  خی صورتش  یگذاشتم. برخالف سرخ شیبازو ی رو

 ـ عارف...   

 . کردی تن فقط انگشتش کار م نیتمام ا  از

 گه یداخالق شده بود... د... باومدی تو شکمش بدم م  ی »از بچه  

 .«کردی بغلم نم

 .ی داره عارف... تو بچه بود یـ چه اشکال  

 . شدند ی م  پیو پشت هم تا وقفهی ها ب. جملهدینشی نم  

 ...«کردی بهم اخم نم میشدی »اما بابا خوشحال بود... تنها که م  
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گذاشتم و فشار    شیبازو  ی را لعنت کردم و دستم را رو  یاصالن  

 دادم. 

 ـ عارف  

 . کاش دهانم را بسته و اصرار نکرده بودم...زدی کاش فقط پلک م  

 ! کردمی عنت مخودم را ل دیبا   

 از روش رد شد...«  ونی»کام  

بود    ره یخ  شیها. چشمکردمیداشتم از حالتش وحشت م   گرید  

 ... دادی . داشت خودش را زجر مکردی و فقط انگشتش کار م

 »له شده بود...«   

  یوان یافتاد. ل  نیرفتم. حوله از سرم زم  نکی شدم و سمت سبلند    

و شلوارم   دست  ی از آب رو  یبرگشتم. کم  عیاز آب پر کردم و سر

 نداشت.  ی اده یرا پاک کردم اما فا میها. اشکختیر

 نوشته بود.   گرید  ی دو تا جمله  

 جداش کرد... له شده بود...«  نی از زم شدی»نم  

  ونیرا از دستش ب   یکردم گوش  یتم. سعگذاش  زیم  ی را رو  وانیل  

بود.    قفل شده  یبود. دستش انگار دور گوش  ادیبکشم اما زورش ز
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رو  امهیگر  ی صدا دستش  شد.  م   یگوش  ی بلند  . کردی حرکت 

 ول شدم.   یصندل ی مستاصل رو

 جا...«اون می»من مجبورش کرده بودم بر  

 »منننننننن...«   

روآن   انگشتش  فشار  ز  ی قدر  نون  که    ادیحرف  بود  شده 

 . شدی م پیپشت هم تا طورنیهم

 وانی. ل دیکوب  زیو مر  یدستش را با گوش  میایم به خودم بتا آمد  

با    نی خرد شدنش کف زم  ی قل خورد و صدا  زیم   ی چپ شد و رو

 شد.   بیمن ترک غیج ی صدا

ا   پا  نیاما  نبود  قرار  با    انیهم  را  مشتش  دوباره  باشد.  فاجعه 

  طور خشک بود. پلک اش هنوز همانچهره   .دیکوب  زیم  ی رو  یگوش

نم جا...  زدی هم  به  قفل    ی حال  دست  مشت  فقط  انگشتش 

 . شدی م دهی کوب زیبود که مثل چکش به م یاش دور گوششده 

. آتشفشان  زمیبه سرم بر   یچه خاک  دانستمی... نمدمیاز جا پر  

زجرآور فعال   ی ها سکوت و باز هم در سکوتعارف انگار بعد از سال 

آتشفشانش بود.  ب  یده  م  صدای که  آتش  را   .زدی داشت خودش 

کبود شده بود. اما    ترک خورده بود. دستش  اشی گوش  ی صفحه
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  یسکوتش را داشت تو  عمرکی.  شدی م  دهیکوب  زیم  ی هنوز رو

خاکسترش را    ری. خاک بر سر من که آتش زدی کوبی م   زیسر م

 ور کرده بودم.شعله

نداشت. دستش    ی اده ی. فادمیکش  غی. جد یشنیزدم. نم  شیصدا  

 د؟ یرسیزور من نم ایشده بود    نیسنگ 

دست    نگاه  ی هابه  کش  ناتوانم  جلو  را  تنم  با    دمیکردم.  و 

دست  اشیزندان   میهادست شانه  میهاکردم.    ده یپچ  شیهادور 

را بغل کرده    ی اصخره  نیقیآدم... اما به    ک ی  یبود. دور بازوها

او و   انی. با فشار تنم مردکی بودم. مشت دستش هنوز حرکت م

.  دیچیدر فضا پ   نی زم  ی رو  زیم  ییجاجابه  ی صداقرار گرفتم.    زیم

 ناجور بود. شیداص

تر را تنگ  میهادست  ی دست سنگ ساکن شد. حلقه   دفعهکی  

 . گرفتیآرام نم امهیکردم. گر

 ...  دیمن شد... ببخش ری... تقصدیـ عارف... ببخش  

 کمرش حرکت دادم. ی را روتنش هنوز سخت بود. دستم   

  که   هییاونا  ریاز بچه انتظار داره... تقص   ی... کستیتو ن   ریـ تقص  

 تنهات گذاشتن... 
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 سنگ کم شد.   یاز سخت یکم  

 ... یستی... تو مقصر نزمیـ عز  

دست    کم  شیهاحرکت  کردم.  حس  جلو    یرا  به  تنش  بعد 

چسبانده و   شیها. سرش را به مشت دم یشد. عقب کش  دهیخم

 ...  خورد یتکان م صدای ب شیهاانه ش

 هاج و واج ماندم.    

 سکوت...  نیلعنت به اسکوت...   نیآخ خدا... لعنت به ا  

 صحنه از ذهنم پاک نخواهد شد...   نیتا ابد ا دانستمی م  

را از چشمش   شیدردها  ی صدای ب   ختنیر  رونیب   وقتچی کاش ه  

 بودم...   دهیند

 بودم...   دهیکاش ند  

                          

 یلبه  ی ام روزده، فرم چمباتمهزنگ و چند تقه به در  ی صدا  

 ی . پاختیبلند شدم. تعادلم به هم ر  دفعهکیحوض را به هم زد.  

خم شدم.    نیچپم جا ماند و با سر سمت زم   ی راستم پشت پا

زنگ    ی . صدافتم ی چسباندم تا کامل ن  نیزم  ی دستم را رو  ی پنجه



 

[855] 
 

ک راست  را  تنم  شد.  تکرار  در  کوبش  ب  دمرو  باز  و   تعادلی و 

 خودم را تا در رساندم.   واریلِیلِ

باز کردم. محراب  کدام  دانستمی نم   شان پشت در است. در را 

کرده بود.    شتریاش را بچهره   تیجد   اشی آفتاب  نکی ع  ی رگیبود. ت

 هش نگران بود.را برداشت. نگا نکش یع

 ـ کجاست؟   

 برم دنبالش...   دمیترس گهیـ رفت تو اتاقش در رو بست... من د  

ر   بکنار  داخل  تا  پر سروصدا  ی اما صدا  دیایفتم  نگاه    ییترمز 

شد و   ادهیبود. با عجله پ  میرا به کوچه برگرداند. مر  مانی هردو

ماند.    میمر  دنیسمت خانه آمد. محراب داخل آمد و منتظر رس 

دار گرفته بودم. هر نبض دو نبض  ی. سردرددیلرز ی م  میهادست

 ی گریو د  دیکوب یممغزم    ی وکه با پتک ت  یکیار،  سر داشت انگ

 داخل تخم چشمم.    شدی م خ یکه س

  را دور  میها. دستترساندمی م  شتریب  ش،یهااخم  م،یمر  تیجد  

 شالم مشت کردم. پوست لبم را کندم.  

 ؟ی ـ خودت خوب  



 

[856] 
 

سرم را سمت محراب چرخاندم. به چشمانم اشاره زد. لبد سرخ    

 بودند.  

 شد... خاک تو سرم. من  ریـ تقص  

داخل آمد. با او که    می. مردیبگو  ی زید اما فرصت نشد چاخم کر  

اشغال بود و بعد از دسترس خارج    اشی تماس گرفته بودم گوش 

 ...رمیشده بود. مجبور شده بودم با محراب تماس بگ

 ـ کجاست؟ حالش خوبه؟  

 . دمیچیرا درهم پ میهادرمانده دست   

 . دونمیـ نم  

ساعت    کی  نینه رفت. در انماند و سمت خا  ح یمنتظر توض  میمر  

آمارشان از   گرید  فتدین  شیبرا  ینذر کرده بودم که اتفاققدر  آن

 دستم در رفته بود.

تحمل   رقابلیآمد و در را بست. دردِ سرم داشت غ  شیمحراب پ   

 تر از خودم بودم.  عارف نگران   ی . حالم اصالً خوب نبود و براشدی م

 : دیآرام پرس یلیخمحراب   

 بهش؟  یم گفته ی زیـ چ  



 

[857] 
 

تکان    نیفشردم. سرم را به طرف  امیشانیپ  ی سرِ انگشتانم را رو  

 دادم.  

که   ی از شدت درد  میها. چشم دمیرا سمت حوض کش  میهاقد   

 امی شانیجمع شده بودند. کف دستم را به پ  شدی به سرم وارد م

با صدا رَسا  ییچسباندم.  نه  نه جان داشت    ی انگار وزوز  ، ییکه 

 : نامفهوم گفتم 

جواب داد... اما حواسم نبود    می. بعد از تماسم با تو، مردی ـ ببخش  

 . ی ایبهت خبر بدم که ن

  ستاد، یطرف حوض اشد و آن کیکه نزد شیهاجز قدم ییصدا  

 . امدین

دق   مر  قهی چند  که  بود  شدم.    رونیب  میگذشته  بلند  آمد. 

 هنوز در هم بود.   شیهااخم

 هتره که... ـ ب  

اش را  خانه چرخاند و جمله  ی به سمت راهرو  ی ا سرش را لحظه  

 کامل کرد: 

 .  مونم ی شما... من م دیـ بر  



 

[858] 
 

  د یهم نبود. شا  ی نبود. اما اراد  یواکنش درست   دیکردن، شااخم  

با وجود تمام   کهنیبود، اما بود؛ ا  ی اانتظار مسخره  دیهم بود. شا

 بمانم.  ششیپ من دادمی م حیترج  هاتیمحدود

را در هم مشت کردم   میهااب ردوبدل کردم. دستبا محر  ینگاه   

 و گفتم: 

 ـ از من ناراحته؟  

چطور ممکن بود مغز، فرمانِ گفتنِ، »حالش خوبه؟« را صادر   

کرده   وانهیبچرخد که دلم را د  یگفتن سوال  ی کند اما زبانم رو 

 بود.

 ی ش انداخت. چهرهبه پشت سر  یآمد و باز نگاه  تر کینزد  میمر  

م ترساندمیم  اشی جد ب   خواهدیم  کردمی . حس    رونم یاز خانه 

 . کردیکالً مغزم را حساب نم گریکند. زبانم د

 ... سکته نکنه. وقتهیدکتر...  شیبریـ نم  

 . نگران نباش. شهیـ آرامبخش خورده... بخوابه خوب م  

جد   همامر  تشیواقعاً  با  داشت    شهیوز    یها چشم  ایفرق 

   د؟یدیم طورنیاش را ا ام از شدت درد چهرهشدهجمع



 

[859] 
 

چهره  نهیسبهدست    حالت  تهاجمشد.  گلو  یاش  درد    میبود. 

آبکردی م مانده .  ته  دادم.  قورت  را  به  بغض  ی دهانم  هنوز  ها 

 بود.  میبه مر رهیبود. محراب هم خ  دهیچسب میگلو ی وارهید

 ... خواستمی... من نمد یـ ببخش  

ادامه   خواستیبود اما انگار م   دیی تکان داد. به حالت تا  سرش را  

 امروز فرق داشت. گفت:  میندهم. دهانم را بستم... مر

 فعالً به عارف بگم!  خواستمیـ نم  

نزد   جیگ   محراب  تقر  ترکیشدم.  و  ب  ننمایب  باًیآمد   شتریاما 

 یمیمر م،یمر نیبود ا ده یفهم . حتماً او همستادیبه من ا کینزد

 بود. دهیکه در باغ د  ستین

 امروزت اجازه ندم اما اصرار کرد.  یمرخص ی ـ خواستم برا  

اضطراب   جاقلبم  به  بود.  افتاده  تپش  به  زبان    ی آلود  و  من 

 محراب گفت:  ام،دهیخشک

 ـ چرا؟   

شد. قالب دستش را   شتریداد. اخمش ب  رونینفسش را ب  میمر  

 کرد و گفت:  ینگاهم کرد. نچ یباز کرد. کم نهیس ی از رو



 

[860] 
 

بب   ترج  ن، یبهار  نی ـ  هنوزم  دق  دمی م  حیمن  تو  کنم    قاً یفکر 

 بهتر باشه...   کنمی که شناختم... اما فکر م یهست یهمون آدم

انگار  چند تقه به در صحبتش را قطع کرد. جا نخو  ی صدا   رد 

 انتظارش را داشت. گفت: 

 ـ بابکه!   

را در مشت و باز ماند. ترس چنگ شد و قلبم  دهانم باز شد    

 کرد. پمپاژ  میهابه رگ  شیخون تشو  ی گرفت و قلبم، جا

 .جان یا ادیراه تماس گرفت... گفتم ب ی ـ تو  

 .  شدی باورم نم  

ب  "چرا"   برا  شتریسه حرف  زبانم  اما  به زبان آوردن    ی نداشت 

با مکث    به در خورد. محراب  گرید   ی انکرد. تقه   ی اریهمان هم  

 گفت:  میسمت در رفت و مر

 دفتر...   ارهیمدارک آورده... قرار بود ب ی سر هیـ   

آو  میهادست    تنم  دهانم    زان یدو طرف  زبانم کف  بودند.  شده 

 گفتم:  یسختبود. به   دهیچسب

 ـ مدرک؟  



 

[861] 
 

 ؟ یکنی کار م ی چ جانیـ تو ا  

فقط کنار    جوابیآلود و ب. محراب اخمدیسرم سمت در چرخ  

بود. واضح بود که    ی جب و جدتا بابک وارد شود. بابک متع   دیشک

  ره یخ  م یبه مر  ظیغل  یمن را هم نداشته. با اخم  دنیانتظار د  یحت

 شد و تند گفت: 

 . یراه انداخت هیچ ایبازمسخره نیـ ا  

 هم مثل خودش جواب داد: میمر  

 . ستی. عارف حالش خوب ننییپا اریـ صدات رو ب  

غش کنم و    هالم یمثل ف   خواستی ته بود. دلم م لرز به تنم نشس  

 .  میرفته باش  ی گر ید ی صحنه به صحنه  نیآمدم از ابهوش  یوقت

  اعتنا ی چند روز نبودنش ب  نیتر شد. چرا به ابابک درهم  ی چهره   

دستش را   میداخل برود. مر  خواستی آمد. م   کیشده بودم؟ نزد

که دستش   ی اهمانع ورودش شود. پوش  کهنیاش گرفت. نه اجلو

بابک با پوزخند که مرا نشانه رفته بود، پوشه  .  خواستی بود را م

 را دستش داد و داخل رفت. 



 

[862] 
 

محراب را   ی پا  ی پوشه را در دستش پشت و رو کرد. صدا  میمر  

 .  شدیم کیکه نزد  دمیشنی م

باز آب دهانم را قورت دادم و فکر کردم چه خوب که عارف   

 واب رفته بود... خ دیبخش خورده و شاآرام

 امروزش گفت:  بیگارد عج با همان میمر  

پ   سال  چند  پدرت،  دم  ش،ی ـ  کار تو  عارف  پدر  ودستگاه 

 ... ی دار های صالنهم با ا یل ی... جز اون... نسبت فامکردهی م

به دهان مر  ی من  ی محراب جا    مانده    ره یخ  می که منگ شده 

 بودم گفت: 

بستون  حسام خان بده   نیا  منم با   ی پدر و ناپدر  ؟یـ خب که چ  

گذرشون    می رمستقیو غ  م یشهر مستق  نی.. نصف مردم اداشتن.

 به دم و دستگاهش افتاده! 

کرد.    محکم  داد و باز اخمش را  رونینفسش را محکم ب   میمر  

بود که حکم را صادر    یچکش قاض  ی هاجمالتش همان کوبش 

 کرده بود... 



 

[863] 
 

  ل یعارف رو تحل  شدنت به   کینزد  ی نه یزمش یـ دوست ندارم پ  

 نتونم بهت اعتماد کنم.  گهیا بسه برام که ددوت نی کنم... هم

ا   باشم    کهن ینه  حوصله  ایخسته  سرم  دردِ  شدت  بحث    ی از 

ه  فقط  نه...  باشم،  مر  یجواب  چینداشته  را   قتیحق  مینداشتم. 

 پنهان کرده بودم.  که  یقت ی. حق گفتی م

پ   به  را  دستم  ا  امی شان یکف  دادم.  نم  نیفشار    گذاشتی درد 

از آن م  تمرکز کنم.  بود که فکر    وقت چیه  گرید  ی کردی دردها 

نم قو  کی. دلم  شودیتمام  توقف   یو کم  خواستیم  ی مسکن 

 را درست. زیچ همه توانستمی م دیزمان... شا

 شده و پر از درد...  جمع بود. همان نگاه  به پوشه  رهینگاهم خ  

 باز گفت:   

 ...  ی ـ بهتره بر  

  ی از جمله  ترن ییپا  ییااز کرد و با تن صددستش را سمتم در  

 ادامه داد: اشی قبل

 دفتر.  دیـ کل  



 

[864] 
 

 م یقلبم رد شد. نگاهم به چشمان مر  ی چه یسرد از ماه  یموج  

 آمد و گفت:  رونیبود که بابک ب دهینرس

 جا؟ نیـ چه خبره ا  

 به بابک گفت:   توجهی آمد و ب ترکیمحراب نزد  

 ...  میـ بر  

 : گفت   یمخاطب بابک هم من بود وقت  

 . گمی رو به عارف م زیچ ـ آره برو... خودم همه  

فرستاد. حالت    رونیانداخت و نفسش را ب  ن ییدستش را پا  میمر  

فکم    ی . درد تا پشت سر و حتکردی م  امی نگاه بابک عصب  روزیپ

  ی درد را تجربه کرده بودم. همان شب  نیا  شیها پبود. سال   دهیرس

گ قصه   میهاوش که  از  م   ناتمام  ی اپر شد  انگار  به    خواستیکه 

 دست من تمام شود.

. دستم را پشت  کردندی م  ینی سنگ  نییپافک    یرو  میهادندان  

 سرم بردم.  

راه من شد که    دیبابک شا   به  رو  نه چندان  تازه متوجه حال 

 گفت:  اش یقبل ی با لحن و جمله ربطی ب



 

[865] 
 

 ست؟یـ حالت خوب ن  

روزها  یکم  میمر   هم  تره یشب  ششیپ  ی به  دستشد.  را    یان 

پس گرفتن    ی برا  شیپ  یگذاشت که که کم  میبازو  ی رو   ی الحظه

 دفترش سمت دراز کرده بود. دیکل

 .  نیـ برو بهار  

  را فشار دادم و دستم را  میها. پلکدیمحراب هم دستم را کش  

  ش یهابروم. بغض ناخن  ی جورن ی هم توانستمی. نمدم یکش رونیب

کنم    هیگر  یکم  توانستمی م  فرو کرد. کاش نبودند و  میرا در گلو

 از حجم و فشارش کم شود.   دیشا

که من    ی طناب  ی انگار ساتور، افتاده بود رو  میپوشه در دست مر  

 . کردی را به عارف وصل م

 ! گمی ـ خودم به عارف م  

بود.   یبم و بلند شده بود. حالتم تهاجم  میکرده بودم. صدااخم    

 میهاکه داشت چشم  ی دبو  ی دست من نبود. اخمم از درد   هانیا

بلندکردی را کور م بود که تمام    ی پوشش بغض   ی برا  میصدا  ی . 

 نیاز ا  د یمن با  کهن یاز ا  دانستمی را پر کرده بود. ته دلم م   میگلو



 

[866] 
 

زورم   و  گرفته  حرصم  بروم،  ب آمدیمخانه  ا  شتری.    نیاز 

 همه فشار را کنترل کنم.   نیا توانستمینم

 حالش خوبه...  مطمئن بشم خوام ی ـ النم م  

 وسط حرفم آمد.  میمر  

 . مونم ی م  ششیـ حالش خوبه!  منم پ  

 گفت:  میمن در جواب مر ی هادر چشم ره یبابک خ  

 شماها! مراقبش باشه نه    دیـ تو چرا... نامزدش هست... سارگل با  

 سمت بابک و گفت: دیچرخ میمر  

 ؟ی دهنت رو ببند شهی ـ بابک م   

 گفت:  ی لحن تند اخمش دو برابر شد و با  

 کش یدرجه    ل ی... فامخوادیدلسوزتر از مادر نم  ی هیـ عارف دا  

 منم...  

 گفت:  مانیدر را نشان داد و خطاب به هر سه  

 ! دیی ـ بفرما  



 

[867] 
 

اما همچنان چشم در چشم   میمر   . دیمحراب دوباره دستم را کش  

 .داشتی و قدم از قدم برنم ستادهیبابک ا

بکشم. تا دم در   رونیرا از دست محراب بنتوانستم دستم    بارنیا 

 گفت:  عیسر  د،یکش رونمی دنبال خودش بردم. از خانه که ب 

 ی خودت رو نشون بد  ی جور  دیکه آتو ازت دارن، نبا  ییـ جا  

 !یرو باخت خودت که مطمئن بشن زدن تو خال و

انتظار   وقت  ی چه  داشت.  من  مغز  کش  ی از  کنار  و   ده ی خودش 

 داده بود.  افسار امور را دست دلم

 زد و ادامه داد:  به داخل اشاره  

رو از هم جدا کنه...    یجنگدوتا خروس  نیا  ادیب   د یبا  یکیـ فعالً    

 نگران نباش. تو 

راه افتاد. برگشتنم به داخل   نشیدستم را ول کرد و سمت ماش  

. کردیاز اتفاق افتاده دوا نم  ی درد   چیها هشدن با آن  ریو درگ

 سوار شدم.   دنبال محراب رفتم و

که   نیگند دود و بنز  ی زند و بو  ابانیخ  کیتراف  ی برا  شی شاپیپ  

ا گرفتم. تحملش  حال افتضاح اضافه شود، عز  نیبه ا  خواستی م



 

[868] 
 

مامان و بابا هم ظاهر    ی حال جلو  نیبا ا  توانستمی را نداشتم. نم

هم محال بود حالم   ی. از طرفاورمیخوب بودن را درب  ی شوم و ادا

به خانه بروم. حال هم که ساعت    ذاردنگ  میشد و مرهمه بد با   نیا

 نداشتم.   شانی برا یهیهشت بود توج کینزد

م  نیا  دیبا   خفه  م  شدی درد    ی بدبخت  ی برا  ی کار  توانستمیتا 

 آمده بکنم.  شیپ

بگ  میسرجا  توانستمی نم   مرمیآرام  دلم  و   خواستمی .  بچرخم 

تنم را منقبض    بکوبم. درد، تمام  یصندل  یرا به پشت  امی شانیپ

 نداشتم. گفتم:  ی ا ده بود. چاره کر

 ی لطفا سر راه بر  شهی اما م  رمیگی ... وقتت رو هم مد یـ ببخش  

 برم خونه. تونمینم ی جورنیمسکن بزنم... ا هیمونگاه در هی

 . کنهی هم کار م  ییهاوقت هیـ خوبه که مغزت   

را که    جوابش را بدهم. فکرش  توانستمی لحنش شوخ بود. اما نم  

 ... کردمیجبران م شیبرا د یکارها بود که با یلیخ کردم،ی م

 .گنی به عارف نم ی زی... مطمئن باش چالیخی ـ ب  

 درمانده سرم را تکان دادم.   
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 .گهی ـ بابک م   

  میسراغ مر  رفتی بگه با اون پوشه نم  خواستی ـ بابک اگه م  

 سراغ خود عارف. رفتی م  می مستق

 ماندم. گفت:  اشره یبود. خگفت اخم کرده  نیح  

 !خوادیم یدر اِزاش چ ینی بب دیـ با  

جره چسباندم.  باز تکان خوردم. سرم را به پن  قراری کردم و ب   ینچ  

ش  امی شانیپ به  ب  اششه یرا  دادم.  محراب   دهیفای فشار  بود. 

که چند    یرا بستم. کوه سنگ   میهاکرد. چشم   شتریسرعتش را ب 

شده    لیخاموش تبد  یآتشفشاندر سکوت محض به    شی ساعت پ

 بود، تمام ذهنم را پر کرد.

                          

 نیکه اهل مصرف دارو نبودم، ا  یمن  ی برا  یقیمسکن تزر  یِخوب  

گرفته    یقیسرُم با چند مسکن تزر  کی.  کردیبود که زود اثر م

ن  از  بعد    ی صندل  ی آرام رو  متوانستی ساعت حداقل م  می بودم و 

 .  نمی بنش
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. خودم جلو جلو با خانه تماس گرفته و گفته میخانه بود  کینزد  

امروز    کهنی. مامان از امیآ  یم  رتریو د   کشدی بودم کارم طول م

اخم و تخمش را تحمل   دیو اگر بعد از بابا برسم باکالً خانه نرفتم  

  ش یکنم گفته بود و خبر نداشت اخم و تخم بابا در برابر اتفاقات پ

 است.  هیتنب ن یترن یریو ش نی ترساده میرو برا

پ   گوش  یامی با  به  ج  دیرس  امی که  شماره   بمیاز  آوردم.  درش 

 ناشناس بود. نوشته بود: 

 »واتساپ رو چک کن.«  

 توجه محراب را جلب کرد. اخمم  

 ه؟ یک ـ  

 را از دستم گرفت و گفت:  یرا نشانش دادم. گوش امیپ  

 ـ فکر کنم بابکه.  

  ی ق یحق  یاما آمادگ  حدس ته ذهن خودم هم بود  نیا  کهنیبا ا  

ام را به ماهک داده  شماره  کهنیا  ی بودنش را نداشتم. خودم را برا

 گفت:را پس داد و  امی بودم لعنت کردم. گوش

 ؟ یکن کاریچ ی خوا ی ـ م  
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 گرفته بودم.  میتصم کیسرُم تنها  ریز  

 ـ بهش بگم.   

 ؟یـ کِ  

 فردا... اگه حالش خوب باشه.  نیـ هم  

 ؟یکنی م ارک یـ بابک رو چ  

ا روشن کردم خطم ر نترنت یماندم. ا  یبه گوش  ره یخ ه یچند ثان  

درد سرم را   ن، ی ماش  یکیدر تار  یو وارد واتساپ شدم. نور گوش 

پ  میها. چشمکردیم  کی تحر چهار  کردم.  همان    امیرا جمع  از 

رس پ   دهیشماره  سه  کردم.  لمس  را  شماره  و    امیبود.   کیبود 

 عکس. 

 .« ری»باهام تماس بگ  

 .«کنم ی »فقط تا فردا صبر م  

. همان پوشه بود، که داده بود به  را باز کردم  اشی ارسالعکس    

 نوشته بود:  رشی. زمیمر

 مدرکم دارم!«  گهیکه حال د  ینیبی »م  



 

[872] 
 

بود.    نی. بابک آنالکردمی درد سرم را دوباره حس م  دشدنیتشد  

 از واتساپ خارج شدم. 

 قبل بابک بهش بگم.  دیـ با  

 و سرعتش را کم کرد.   دیچیپ خل کوچهدا  

انجمن    بارنیا   بوارد  و  کردن فکر  ی برا   ی فرصت  کهآنی شدم 

 به خودم بدهم نوشتم:   شتریب

 پشت عمارت« آباد،ف ی»فردا ساعت ده صبح باغ عف  

م   به وضوح  ماش دیلرزی دستم  بلند کردم.  ستادیا  نی.  را  . سرم 

 .  می خانه بود ی جلو

 شتم. ـ باهاش قرار گذا  

به    بود. درست  ختهیر  رونیزبانم ب   ی چقدر سخت کلمات از رو  

 .دادمی انجام م دیکه با یعمل یسخت

 ی دوباره  دنیدادم. از د  ینگفت. نگاهم را دوباره به گوش  ی زیچ  

 د یپر  میکه مخاطبش عارف بود. بزاقم به گلو  ی ادر صفحه   اممیپ

 فشردم.  امنه یس ریگلو و بعد ز ی و به سرفه افتادم. دستم را رو

 .شهی م  نیمدت باهات سرسنگ  هیـ نترس دختر... فوقش   
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 هم نداشت.  ری. فوق و زدمیترسی اما م  

  ی قبل  امیپ  ریز  گر ید  یامیحروف راه افتادند و پ  ی رو  میهاانگشت   

 ظاهر شد. 

.. وگرنه خودم رو نشون باخبر بشه.  دیقرار نبا  نی از ا  کسچی»ه  

 .«دمینم

کم   محض  مر  یواه  ی دواریام  یفقط  باشد  حواسش  و    میکه 

 .  چاند یبابک را بپ 

 گفتم:  لبریز  

 ـ کاش امروز حالش بد نشده بود.  

 ! الشیخی شده امشب... ب گهیـ امروز د  

با  دانستمی نم   چطور  صبح  تا  را  ام   دیامشب  کنم.  به    دمیسر 

 شده بود.  میهابود که وارد رگ ییهامسکن ی آور خواب

 باهات؟  امیفردا ب ی خوا ی ـ م  

 تکان دادم.   یسرم را به نف  

 اومد خبرم کن.   ش یپ   یاگر مشکل  کنم ی کنسل مهام رو  ـ برنامه   
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نبود که    یجز او کس  افتادی م  ینکن اما اگر اتفاق   میخواستم بگو  

زنگ   امی ز کردم. گوشبه دادم برسد. سرم را تکان دادم و در را با

را در   امشیچون پ  خورد. متوقف شدم. همان شماره بود. حتماً

 د. بودم خودش دست به کار شده بو دهیواتساپ د

 خم شده بود، گفت:  امی محراب که سمت گوش  

 !زنهی م ی چه زِر ن یـ جوابش رو بده بب  

 زد.  مینگفتم. صدا ی زیتماس را وصل کردم. چ  

 هنوز جوابش را نداده بودم که باز گفت:   

 ـ حالت خوبه؟  

غ   بود کسبود  ی راردایپوزخندم  ممکن  هم    ی . چطور  همزمان 

 ود!کند هم نگران حالت ش دتیتهد

 ؟یدار کاریـ چ  

 ! ی دی... عکس رو که دی طلبکار باش دیـ تو نبا  

خانه   ب  ی برخالف  بود.  آرام  لحنش  حال  و    تمسخری عارف 

 هم نبود.  ی عصبان  پوزخند.
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برات   ارهیب  کیپ  دمی رو م  یکنم خب؟ کاپ قهرمان  کاریـ چ  

 خوبه!   ،ی اصالن شرکت

 شانم داد.ن  صدای ب ی شخندیمحراب انگشت شستش را با ن  

 ...دغدغهی . آرام بود و ب دیچیبابک هم در گوشم پ   ی خنده   ی صدا  

 . کنمی حال م شتریبرام ب یاریـ خودت ب  

  دنش یتن به د  دیبا  بارکیکه حداقل    دانستمیندادم. م   یجواب  

کارها تا  ا  م یبدهم  با  نکند.  فردا    ی تصور  چیه  کهنیرا خراب  از 

ر نشود و قرار صبحم را به هم  خ  وقتکی  کهنیا  ی نداشتم اما برا

 عارف از زبان خودم رم نکند، گفتم:  دنیو تا فهم زدینر

 دفتر.  ی ـ فردا عصر ساعت پنج جلو  

  ی اعت قرارم با عارف، ساعت قرار بابک، هر دو در ساعت کارس  

 بودم! ارکیبود اما خب... از فردا رسماً ب

 گفت:  روزیخندان و پ  

 فهم.  زیـ قربون آدم چ  

 ماس را قطع کردم. ت  
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هم.    میهاعرق کرده بود. کف دست   یبه گوش  ده یگوشم چسب   

 محراب گفت: 

 ! ی بر شهیـ احتماًل لزم نم  

  یپوشه   د،یفهمی عارف م  یرا داشتم. وقت  دیام  نیخودم هم هم  

 اش بود.سوخته طیبابک بل 

                          

از اضطراب   یبا هم بود. راحت  امیو ناراحت  یصبح که آمد راحت  

موعود... انگار    ی لحظه   دنیاز رس  ی آلود و ناراحتوهم  ی ها خواب

 بود.  دهی بود اما... رس  دنشینرس ی برا ی دیام شهیته دل هم

گذشتم و وارد باغ    ی ورود  زیرا حساب کردم. از دهل  طی پول بل  

 شدم.  

چ   خانه  ب  ی زیدر  با  شدنمکار یاز  بودم.  جور    ی ابهانه   دینگفته 

د  کردمی م انگار خودم  د  یلیم  گریکه  از  ندارم.  رفتن   شب، یبه 

واکنش    الیخیکرده بود اما ب  لی و تحل  هیرا تجز  ی زیمغزم هر چ

شا  میمر بودم.  چون    دیشده  و  بودم  ناراحت  اصل  در  چون 

  ی راه  دهم، سر دو  حقتمام و کمال هم به خودم    توانستمینم

 . کردمی م  ریحواس خوب و بد گ
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ده    اده یآمده بودم. تا باغ پ  رونیاز خانه ب   یشگی سر ساعت هم  

 ساعت کِشش داده بودم.  میبود و من ن  قهیدق

را فرش کرده بود؛    میهاقدم  ریو ز   دهیقلبم زودتر از خودم رس  

 .  دیکوب یم کپارچهیاز کف پا تا فرق سرم 

تقر  ی محوطه    بود. خلو  باًیباغ  قلبم، چشم  ت  از  از همه بعد  ها 

 .  دند ییپایو اطراف را م دندیچرخی بودند؛ از بس که م قرارتری ب

  د؟یایممکن بود ن  

  یروحوض بزرگ روبه  ی . دو مرد بال دندیچرخ  میهاباز چشم   

ا بود:    ی رو  ی گرید  ی برا  شانیکیو    ستادهی عمارت  رفته  منبر 

قاجار   ی رت رو دورهه، عمابه باغ گلشن معروف بود  هی»زمان صفو

شاه بوده به فرح، النم که دست ارتشه...   ی هیتوش ساختن... هد

  ن یکه ا  یاز کنار درختان  وض« از کنارشان رد شدم و در طول ح

ب استوار  اندازیلحظات  تنومند  ی به  ن  شانی و  وجودم   ازیدر 

 داشتم، سمت عمارت راه افتادم. 

نفره که  سه  ی ااده. خانودیچرخیچنان در اطراف مچشمم هم  

برا  یقجر  ی هالباس بودند  کرده  توپ  ی عکاس  ی تن   ی هاکنار 

ا   ی هاپله  نییپا ژست   ستادهیعمارت  مشغول  بودند.  و  گرفتن 
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خوشحال  یحت  وقتچیه ا  نی تردر  فکر  هم  خودم   کهنیحالت 

بود...    فتادهی ن  سرمبه    رمیها تن کنم و عکس بگلباس  نیاز ا   جانیا

 را خوردن، مسخره بود.    شانی ظاهر یپس حسرت خوش

آب را باز کردم و چند    ی تر کردم. بطررا تند   می هاسرعت قدم   

را مقابل صورتم گرفتم. ساعت نه و پانزده    یقلپ خوردم. گوش

نزد  قهیدق هرچه  هم  تپش  ی صدا  شدمیم  ترکیبود.  تر بلند ها 

انگار  شدی م ثان  یک ی.  چند  هر  و  نشسته  قلبم    بار کی  هیکنار 

م  ی رو  خی آب    انویلکی وارد   ختیری سرش  بهش  شوک  و 

 .کردی م

هم خوردم. دهانم   گریرا دوباره باز کردم و چند قلپ د  ی در بطر  

 .  شدیزود خشک م

 .  دمیرفتم و آرام پشت عمارت سرک کش وار ید ی از کناره   

 بود... آمده بود.    

  یودستم را ر  واریزده به د  هیو تک  دمیتنم را عقب کش  عیسر  

  دنش یکه در حال فروکش  یبابک نفس  دنیگذاشتم اما د  امه نیس

 بودم را درجا بند آورد.  
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سمت پشت    یرد شد و سرک   میرو من از روبه   ی افهیبه ق  توجهی ب  

کش پوزخند  دیعمارت  با  برگ  شیهالب  ی رو  ی و  و سمتم  شت 

 گفت: 

 آره!؟ اسیجورنیـ ا  

معلول   چشم  یمثل  فقط  که  افتاده  کار  حد  شیهااز  قه  در 

م  چرخد،ی م بودم چهره  ی. حتکردمی نگاهش  نکرده   ی فرصت 

را حس   میکنم، زود آدمنش را هم... لرزش پاها  لیعارف را تحل

 را شروع کرده بود.  اشی عصب ی هادنیکشری. سرم تکردمی م

  ی از ل شیسمتم خم کرد. صدا  یآمد و سرش را کم  ترکینزد  

 . زدی م رونیب شیهادندان

 !؟یزنی ور مـ منو د  

  ی بدنم نه فقط کمک  ی افتاد. اعضا  نی زم  ی آب از دستم رو  ی بطر  

زودتر رسوا کردنم از هم سبقت    ی برا  کردند،ینم  ی ظاهرساز  ی برا

 . گرفتندی م

 باز کرد و گفت:  میرورا روبه شی ها. دست دیکش  سرش را عقب  

 .میدی م  حیبراش توض میری با هم م خب،یلیـ خ  
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 شد؟ی م یچه حال د،یدیرا همراه بابک ممن  جانیاگر عارف ا  

 فکر کنم.   توانستمینم ی گرید زیبه چ نیجز ا  

بود تا    ی کاف  گریسمت پشت عمارت برداشت. دو قدم د  ی قدم  

راحت د  یبه  سمت  آن  و   دهیاز  بودم  مانده  شده  خشک  شود. 

را هم    ی . قدم بعدکردندی را دنبال م  شیحرکات پاها  میهاچشم

 برداشت.  

سمتش حمله   دیاز دهانم خارج شد. با  یجانیآرام و ب   "ی وا"  

بابردمی م م   دی.  را  بعد  دمیکشی دستش  قدم  برداشتن  از    ی و 

آرام که از دهانم   یی. اما تمام زور و تالشم شد صداکردی منعش م 

 زد. رونیب

 . سایـ وا  

خودم هم    ی هابه گوش   یحت  می. صداد یدم که شنشانس آور  

 ن بود که متوجه شد. م منتظر واکنش م او ه دی نامفهوم بود. شا

م   او  اگر  بود.  گفته  راست  بگو  خواستیمحراب  عارف    د، یبه 

مر  می مستق نه  بود  رفته  م میسراغ خودش  بابک  با    خواستی... 
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  ن ی کند. اما خبر نداشت هم  دشیزرخر  ی اطالعاتش من را بنده 

به   واریبه د  دهیچسب  ی دهیآدم ترس   د،یکشیزور مکه نفس هم 

شان که او نقش جاسوس  دانستی م  یخاندان   نی از هم  زهایچه چ

و تبارش    لیکه نه فقط بابک، کل ا  ییزهای... چکردیم  ی را باز

 بودند.  خبری ازشان ب

و طلبکار. هنوز   بی. دست در جستادیبرگشت و دوباره مقابلم ا  

 که سوار خر قدرت بود. هم او بود

با هم    ای  ، یکنی م رو    گمی که من م   ی و کار  ی آی با من م  ایـ    

 عارف!  شیپ میری م

که    یهست  ی : »تو چه خردیدرونم بود که بگو  ین یهنوز هم بهار  

را تا   شی!« اما قدرتش را نداشت که صدای کنیم   ای  ایمن    ی برا

 زبانم برساند.  

 بردارم.  واریرا از د  امهی کردم تک یسع  

جلو    بد  ی »اگه  وا  روبه  وقتچیه  ،ی بابک  با جرئت  شدن  رو 

 !« یکنینم دایرو پ یاصالن

ا   با  با  نیلبد  م   دیفکر  خود  جمع  آمدمیبه  را  خودم  وجور  و 

کلمات قشنگ بودند    ینیها فقط در همنششعار  نی. اما اکردمی م
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ف در  م  هالم یو  ادادندیجواب  راستش  گوه    نی.  من  که  بود 

. گور پدر  فتم ی خاندان در ب  نیا  ی ها لتبخواهم با گنده   خوردمی م

 در برابر ظالم!  امدنیو کوتاه ن تی ن و انسانوجدا

کاش    سوزاند،یدلم را م  یکرده و ه  ریگ  ی فکر  ی سوزن مغزم رو 

 با محراب آمده بودم.

 ! ر یبگ میـ زودباش، تصم   

  ی ع شدن قطآب دهانم را قورت دادم. فقط چند قدم تا خراب  

بر  که اگر هر کدام  یدمفاصله بود. همان چند ق  زیچ  همه مان 

 .  دیرسی به عارف م اشتدی م

چ  حال ن یهم   را   ی زیهم  حسرتش  بخواهم  که  نبود  درست 

زور و به  رانیو  مهین  ی وار ید  ی بخورم. از اولش من نشسته بودم پا

 ی کیاز کاهگل بسازم که با فوت    یآلونک  اشهیسا  ریز  خواستمی م

 بابک به فنا برود! مثل  

  یبگ   یهرچ  ،ی عارف خرابم نکن   شیپ  کهنیا  ی برا  ی ـ فکر کرد  

 چشم!  گمی م
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بودم کوچکتر  یکلمات  دمانیچ   با لحن    یخوانهم  نیکه گفته 

  یرا حواله  شخندشیام نداشت. لبد او هم نوارفته   ی افه یصدا و ق

 همان تضاد کرد و گفت: 

 فکر رو کردم...  نی هم قاًیـ آره دق  

 سمت پشت عمارت برداشت و گفت:   یقدم  

 ؟ ی آیـ نم  

و دستش را چنگ کرده و دنبال خودم   دهیو پردر ذهنم تنم جل  

من بودم که تنم    نیا  قتیبود، اما در حق  دهیاز باغ کش  رونیتا ب

خالف جهت او برداشته بودم. با   یقدم ییکنده و تنها واریرا از د

 واضح گفتم:  یحرص

 ـ برو به درک!  

و    ون یرا خالف جهتش تند کردم. از درون در حال ش  میهاقدم   

ب  بودم  یزار از  خط    ظیغل  یاخم  رونیو  باغ  وسط  داشت  که 

 .انداختی م

و هر لحظه منتظر بودم توسط بابک متوقف    دیلرزیم  میهادست   

نم بب   خواستمی شوم.  را  پشتم  و  بچرخانم  نمنم یسر    دانستم ی . 
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کائنات    ی دست به دامن کجا  ستم اندینه! نم  ایسراغ عارف رفته 

 کند.  و بابک را لل ردیرا بگ میبشوم که رو

مقابلش ظاهر    یالیخ  ی حانهیر   ی جااگر برود سراغ عارف و به   

فرورفت.   بمیدر ج  ی کیو آن    دی دستم به دهانم چسب  کیشود...  

 نوشتم:  شی را درآوردم. در انجمن برا یگوش

 ت تو باغه.« »پسرخاله  

نداشتم. ارسالش کردم.    شیرای پر از غلط بود اما فرصت و  اممیپ  

خوردم. سرم    ی کرد و سکندر  ر یها گسنگ   ن یب  ی در فاصله   میپا

نگاهم  و    ستادهی عمارت ا   واری. بابک کنار ددیبه پشت چرخ  ارادهی ب

 کرد.   یم

نگاه   کردم.  صاف  را  صفحه   یکمرم  انداختم.    یگوش  ی به 

  امم یکه پ  دمیفهم  یخاموش شده بود. روشنش کردم. از کجا م

 نه؟ ایرا خوانده 

نکوبم.    نی زم  یرا از حرص رو  م یخودم را گرفتم که پا  ی جلو  

شده    نیسنگ   می. اما پاهادادمیو به راهم ادامه م  گشتمی برم  دیبا

 بودند. مغزم هم... 
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بودم. من بودم که دستم   ختهی هم ر خودآگاه و ناخودآگاهم در    

 خودش بال آمد...  ایبال بردم   یرا با گوش

بگذارم. هرچ  توانستمی نم   با هم تنها  بابک را  قدر هم عارف و 

م  ی برا شعار  نم  دادمی بابک  اما  برود  درک  به  .  توانستمیکه 

م   ی شماره نگاهم  داشت  هنوز  بابک  گرفتم.  را  . کردی عارف 

  ی . واضح و پررنگ... گوش دمیدی فاصله هم م  نی را از ا   شیهااخم

به گوشم چسباندم. صدا ها بوق  ی با صدا  کوبانم  ی هانبض  ی را 

به عقب برداشت و    یه من قدم طور رو بشدند. بابک همان  یقات

 التماس کردم: رلبیمن ز

 ـ بردار عارف!  

 تا... سه بوق، چهار بوق... پنج   

 . شدیم ترکیبابک قدم قدم به پشت عمارت نزد  

جنب   که  دهانم  شد.  وصل  پ   دیتماس  هم  پشت    دیچی بابک  و 

 عمارت گم شد. 

برات  مدت    نیکه ا  ییهابه خاطر، خاطره  شهیـ الو عارف... م   

 ؟یساختم... بهم اعتماد کن
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 د.  تار شدن میهاچشم  

 »...از اول با دروغ اومده...«  

بابک    نامفهوم  ی به صدا  توجهیبابک بود. بغض کردم. ب   ی صدا  

فکر کردم که به عارف وارد شده و داشت   یاز آن سو، به شوک

 . گفتم: شدی م

 . رونیب ای ـ عارف... لطفاً از پشت عمارت ب  

شد.    س یخ  می هاچشم  ریفشار دادم. ز  میگلو  ی ادم را رودست آز  

 .کردی عارف، بابک سکوت م ی کاش به جا

 ...  رونیب  ایعارف؟ ب ی شنوی ـ م  

  ی لیکنار عمارت ماندم. خ  ریبه مس  رهیادم و خبزاقم را قورت د  

نگذشت که قامتش از دور مشخص شد. بابک هم پشت سرش  

چون از شدت    دی. شادمیدیم  تررهیاش را تفاصله چهره  نیبود. از ا

 بود.  ها جمع شده اخم

همه زودتر   نیفرصت نداده بود ا  یبابک با حضور نحسش حت  

پ را  تحل  ش یآمدنش  آ  لیخودم  از حال خراب  کنم.  بعد  ن هم 

 ... روزشید
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شا  ریمس   کم  دینگاهش  بود.  من  نگاهش    یبه  خوردم.  تکان 

د پس  خورد.  تکان  کم  دهیهمراهم  بابک  او عقب   ی بود...  از  تر 

 ... ستادیا بیدست در ج

.  کردی را باور نم  دنمید  د ی. شاآمدی رام آرام داشت جلو معارف آ  

  ن ی قیچسباند تا شَکش  ام بنگاهش را به چهره   خواستی م  دیشا

 شود.

عقب افتاده    ی ادی . بابک که زشدیمان داشت کم و کمتر م فاصله   

 بود، دوباره راه افتاد. 

 یحدقه . در  نمی اش ببدر چهره  توانستمیال مبهت عارف را ح  

 که گشاد شده بود.  ییهاچشم

خ   از    ی بار  اش،ره ینگاه  قبل  نداشتم.  را  وزنش  تحمل  که  بود 

باآن نزدکه  گوش  ترکیبک  در  آرام  خ  یشود  نگاهش    رهیو  در 

 گفتم:  

 .امحانه یـ من... ر 

  کردم   یو سع  دمی. چرخدمیمتوقف شد و منم چرخ  شیهاقدم   

دو کلمه باز شد و... باز    نیرا که از بهت هم  یفراموش کنم، دهان

 ماند. 
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 سرعت دادم و گفتم:  میهاتماس هنوز قطع نشده بود. به قدم  

 ه ی... ما  کردهیتو شرکت پدرت کار م   شی ند سال پـ پدرم چ  

...  دهیرو فهم  نا ی... بابک فقط هممیدور با هم دار  یلینسبت فام 

 بگم...  خودم بهت  خواستمی م

دو طرف تنش    شیهابه من، دست   ره ی. خدیسرم به پشت چرخ  

از   د یافتاده بود. ناام  ریدر مشت راستش گ  یمانده و گوش  زانیآو

د  یگوش گوش  دی شنیمن  گریکه  در  و  چرخاندم  را   یسرم 

 زمزمه کردم: مخاطبمی ب

 .  نمتیباز بب  ی ـ کاش بذار  

  یرو  استخویلم مآمدم. د  رونیتماس را قطع کردم و از باغ ب  

  دن یکنم. اما درست تا رس   هیراحت گر  ال یخم شوم و با خ  میزانو

.  دم یکوب  ن یزم  ی را رو  میسرعت و قدرت پاها  ت یبه خانه با نها

 یحیموقع از روز به خانه، توج  نیمهم نبود که بازگشتم ا  میبرا

 ...  دندیفهمی را م  زی. همه، همه چدندیفهمی ندارد. بالخره همه م
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 .  دمیچیرا نگاه کردم و باز به خودم پ تساع

 ننه.  ریآروم بگ ـ

سوناتِ فالن بتهوون   واریبه د  دهیچسب  ی انویپبا    د یبگو  کهنیا  مثل

را   اشیکه خودش کممن! همان   ی محال برا  قدرن یرا بزن. هم

مدت، حواسم را از اتفاقات   نیدر ا  قه یچند دق  ی زده و فقط برا

  ده یبا اشک دست از نواختن کشافتاده پرت کرده بود. آخر هم  

اما او هم    میتنداش   انویدر خانه پ  کهنیبود. تعجب کرده بودم از ا 

نبود. کوتاه گفته بود که شوهر خداب را    دنزانو یپ  امرزشیناوارد 

 داده و باز بغض کرده بود...   ادشی

نشستم و کوسن مبل    میهاانگشت  چاندنیرفتن و پاز رژه  خسته

را برده  دختیمحراب داخل آمد و گفت پر   را محکم بغل گرفتم.

کل دخترک  و  بسته  باغ  ا  یته  خاطر    ش ی برا  ی مهرباننا  نیبه 

 آمده.  یسگ ی عشوه

افتاده و   امی شانیپ راه  انگشتم در ذهنم  به کوسن چسباندم.  را 

. مثل  کردی و گردن عارف پاک م  قهیشق  ی عرق را از رو   ی هاقطره 

ذشته بود. در عمل اما شده چند روز که در ذهنم با او گ  نیتمام ا 
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ماه دربست  پرستار  فرستاد  جانی بودم  را  مامان  مثالً  بودم و  ه 

 . یمرخص

 یروزها ه  نی ا  میا. گفته بودم، مرهآن  ی خودم برا  ی بهانه   مثل

فکر بد    ی. کسیمرخص  فرستدمانی و م   کندی م  ی بازو دل   دست

چون   دیروز اول، مامان تا صبح روز سوم. شا  جانی نکرده بود؛ ماه 

ها بودم. البته فقط جسماً. شب  جانی کنار ماه   نییروز را پا  شترِیب

بود. کالً بدش    یوضع راض  نی. بابا اما از ابال   رفتمیاب مخو  ی برا

بگ  آمدینم را در خانه قاب  از گزند بال  ردیمن  و    یعیطب  ی ا یو 

از خانه ممکن   رونیکه فقط و فقط ب  ییایحفظم کند. بال یانسان

 ها نازل شود.   بود سر دختر

روز ظهر محراب زودتر آمده بود. جواب تماسش را نداده    همان

 گفته بود:  ام،افهیق دنی. با دبودم

 ؟« ی زد »گند

 کمک بابک!«  »با

کل و    ی دانا  شدندی لحظات که م   نیها در اآدم  ی همه   برعکس

: »بهت گفته بودم خودت بهش بگو! بهت گفته بودم  گفتند ی م
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... بهت گفته بودم  ستین   راز  گهینفر بدونن د  هیاز    شتر یکه ب  ی راز

 خودته!«  ریش تقصفالن، بهت گفته بودم بهمان و همه

 بود:   گفته

شد  گهید  شی»آخ د ی راحت  روز  چهار  اونم  تنگ   گهی...  دلش 

 . فکرش رو نکن.«رونیب آدیاز تخم م شهی م

را که   ییهافکر  ی. تازه داشتم حجم واقعکردمیفکرش را م  اما

م  نسرشاکی کشف  ذهنم  در  بود  فرمول کردمیعارف    ی ها. 

با آن    یممکن بود آدم  پاسخگو نبودند. چطور  ک یزیو ف  یاضیر

 آن  اوردیرا هم ب  شیایابعاد در چند سانت مغز جا شود و تازه دن

زبان باز    ی نگاهش جور  اماکه زبانش بسته بود    یی ایتو بچپاند. دن 

م  کردی م سخنران   ستادی ا یو  د  یبه  همان ی شدیم  وانهیکه   .

را به صورتت    ی اعتماد ی که دهانش از بهت باز مانده و ب  ی نگاه

 .  دیبکوی م

 کردمی را بغل م  اشی اعتمادیب  اش،رهیاز دا  دیاز ترس تبع  هاشب 

که از چنگم در نرود. دلم    ی . سفت و محکم، جوردمیخوابی و م

سکوت    ی مثل خودش جور  خواستمی سکوتش را داشت. م  ی هوا

 حرف بزنم.  توانمیبرود م ادمیم هم کنم که خود
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تماس.   کیساعت،    کی. هر  گرفتمیبار با او تماس م  دوازده  یروز

شب. ساعت دو و سه بعد از ظهر هم تماس   ازدهیاز دَه صبح تا  

. مثالً ساعات استراحت بودند. اما در هر حال هر دوازده گرفتم ینم

ها  سرانگشت  ی رار قیب  ی فقط دوا  نیو ا   دادیجوابم را نم  یبار کس

  ثمر ی که ب  ی آزاد   ی هابوق   دن یو شن  اشاره و گوشم بود؛ لمس شم

 . شدند یسکوت ختم م  به

.  دادی م  امیو پ  گرفتیهم لبد نذر داشت که روزانه تماس م  بابک

نخوانده پاک م   شیهاام یپ بعد هم گذاشتمش داخل کردمی را   .

ه و و خالصش کردم. محراب گفته بود سراغش رفت  اهیس  ستیل

بدانم چه گفته. او هم گفت    خواهمیفرستاده. گفتم نم  غامیپ  میبرا

با    دینبود. کل  ی خبر  ماا   می. از مرکنم یم   ی که کار خوب دفتر را 

برا پ  شیاسنپ  داد:   امیپ  ؟«یگرفت  لیدادم: »تحو  امی فرستادم. 

هم من ی»گرفتم!«  راه  خانه  در  هنوز  بعد  م  رفتمی !    گفتم ی و 

 با حقوق است.   امی مرخص

کامپ   روز پشت  نشستم  متن  وتریدوم  علت    یو  از  بال  بلند 

  ی قیکه تمام شد نفس عم  میهاتم. حرفنوش   شی برا  امی کارپنهان 
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 ی اش را با فشار ممتد انگشتم روهمه   ام،یارسالِ پ  ی و جا  دمیکش

 نوشتم: شیدکمه پاک کردم. به جا

...  گمیبه خودت م  ی دارم عارف اما فقط حضور  اد یحرف ز  »من

 .«ست یول کن من ن بابک

م  کمیمان کشدر کوچه  بابک از طردیکشیرا  از    قی.  و  محراب 

بپشت  ی رو داشتم.  را  آمارش  دو  شتریبام  و  اول  محض روز  م. 

  خواستم یروز سوم و چهارم را هم در خانه ماندم. اصالً نم  اطیاحت

. واضح بود که منتظر است  میکالم شومجبور شوم هم   ای  نمشی بب

  یدلخور  سکیبود اما ر  هم  ییبروم. توقع بجاعارف    دنید  ی برا

قدرها هم که فکر  بودم تا بفهمد آن  دهیعارف را به جان خر  شتریب

و تنها در   کهی  خواستمینم  گری.  دستمین  ینی بشی قابل پ  کندی م

 نابرابر بمانم.  دانیم نیا

 !ی خفه شد ـ

و کنار انداخت. مجبور شدم راست    دیکش  رونیرا از بغلم ب   کوسن

سنمی بنش سراغ  رفت  کم  م ستی.  و    یاترانه  ی بعد صدا  ی پخش 

ماشها  مدل همان  ،یخارج م   نشیکه در  در خانه   کردیگوش 

 پخش شد.  
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 قه یکه چند دقدر فکر کنار پنجره نشسته بود. همان  جانی ماه

پرده   خانمی زر  ش یپ و  نگاه  شیهاآمده  بود.  زده  کنار  به    ی را 

رو عقربه  وارید  ی ساعت  داشتانداختم.  رد ها  هم  را  شش  ند 

 .  کردندی م

داد و دستم را گرفت.  . نگاهش را به من  ستادمی ا  جانی ماه  کنار

  بغلکیبا محراب و    ی گفتم تا وقت  شیرا برا  زیچکه همه  روزیاز د

عارف رفت و چند ساعت بعدش برگشت    ی به خانه  یمیعکس قد

حال که   نینگفت، تا هم  میبرا  دارشان یاز د  ی زیو جز سکوت چ

در   دنشینرفته بود. د  اشهره از چ   یراننگ  م،ی محراب بوددر باغِ

راحت   زیچ  گذشتن همه  ریاز به خ  المیخ  گذاشتی حالت نم  نیا

 شده بود.  اشی تازه تازه وارد فاز جد انیشود. انگار جر

که    اومدن جلو چشمام... بچه   زیانگو روح  حانهیانگار ر  دمشید  ـ

د افسردگدمشیبود  اوضا  حانهیر  ی...  دورمو  هم  از  ون ع خودم 

رفته    ادمیتصادف من، مرگ شوهرم...    حانه،یانداخته بود... مرگ ر

 ...  کشهیداره نفس م  نیزم نیبچه هم رو ا  نیبود انگار که ا
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فرستاد و سکوت    رونیب   یشد. نفسش را با آه  سیخ  شیهاچشم

باغ خ به در  نگاهش را چرخاند سمت پنجره. من هم    ره یکرد. 

 و نذر کردم.ا ی هاشدنش با دست باز   ی اشدم و بر

بود  از آمده  ماه جانیا   میصبح  بودند.  هم  بابا  و  مامان    جانی . 

ربرنامه  را  همراهمان    ختهیاش  و  کرد  درست  ناهار  مامان  بود. 

بمیآورد  نداشت  دوست  بابا  دلخوش دیا ی.  تمام   اشی زندگ  ی. 

  شکست، یو تخمه م  ون یزیتلو   ی جلو   دادی بود که لم م  ییهاجمعه

ماخب نگاه  م   الیسر  خورد،یم  ی اچ  کرد،ی ار  چرت   کرد،ینگاه 

. اما به  کردیم   رونیهفته کارش را از تن ب   کی  یو خستگ  زدی م

  شتر یباغ. او هم ب  مشیکردن آب و هوا کشانده بودعوض  ی بهانه 

باغ محراب.   میبرو  میشده بود که گفته بود  یخاطر راض  نیبه ا

اما خود  مامان  محراب  رفتن  از  بعد  بود تش  آمده  بابا  با  و  بابا  ا 

 ی به بهانه  جانی ال راحت بعد از ناهار برود و من بتوانم با ماهیخ

 بمانم.    جانیشام دوستانش، ا  یمهمان

مامان و بابا برگشته بودند و ما همچنان در انتظار    شی ساعت پ  دو

 ... میبود

    آد؟ی م یعنی ـ
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 زد.  رونیب می هالب ی فکرم بود که از ل  ی صدا

 به دستم داد و گفت:  ی . فشاردیشدوباره آه ک جانی ماه

منم    ، یکنیرو ازم پنهون نم  ی زی... قول بده چ نینگرانم بهار  ـ

 نکنم.  یپشتتون رو خال دمی قول م

  یی کذا  قت یقول را داده و گرفته بود. هنوز حق  نی بار ا  ده  شبید  از

از آن    ی کس  خواستی دلم م  گفتمیبه عارف نم  را نگفته بودم. تا

شده بود   نیگفته بودم و هم  جانی ا به ماهر  نی باخبر شود. هم

 ...حدشی ب ی نگران یلیدل

 اومد. ـ

بود. فکر    اشیکه سرش در گوش  دمیسمت محراب چرخ  هول

  ی گوش  ی بود صفحه  ستادهیجا که ا. اما از همان ست یکردم با ما ن 

چ گرفت.  سمتم  تصو  ی زیرا  انگار  اما  نشدم   نیدورب  ریمتوجه 

 بود که گفت: مداربسته 

 ...  کنهیه پارک مدار ـ

 میهاشلوارش فرو کرد و سمت ما آمد. دست   بیرا در ج  یگوش

تنم  دی لرزی به وضوح م بود. پشت صندل   خ ی.   جان ی ماه  یکرده 
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دسته   ستادمیا دور  محکم  را  دستم  محراب  و  کردم.  مشت  اش 

 گفت:  الیخیسرخوش و ب

 د؟یاسکوت به صحنه آماده  ی ورود آقا ی خانوما! برا ـ

 خانم.  ی زر ی زنگ آمد و بعد. صدا ی دا ص موقعهمان

 . د ییبفرما ـ

سکوت   ی پنجره. در باز شد. آقا  ی شه یبود به ش  دهیچسب  نگاهم 

 دختیپر  یخال  ی به جا  رهیخ  ه یداخل آمد و چند ثان   اه یسراپا س

نگاهش سمت ساختمان چرخ تا پنج در دلم شمردم.  . دیماند. 

چند   نیقدر تمام انه من اما به    ای  ندیما را بب   توانستی م  دانمینم

خاکستر کردم.  نگاهش  ب   شیموها  ی روز  بود.    شتریانگار  شده 

  ر ی ت  می... گلویاز هر وقت  ترروحی ب  شیهاکورتر و چشم  شیهااخم

 بود...  اوردهیرا با خودش ن شی هاچشم ی گوشه  ی هان ی . چدیکش

را  محراب ا  در  منتظرش  و  کرد  دست  ستادیباز  حرکت  با   .

به جلو هلش   یبه خود آمدم و کم   یچرخ صندل  ی رو   جانی ماه

ا به  با محراب دست داد. سرش را   نیدادم. عارف داخل آمد و 

. کوتاه  جانیمن بود نه ماه  ی نه رو  دیسمت چرخاند. نگاهش شا

 ییجا  دچرخان  ی گریسرش را تکان داد و نگاهش را به سمت د
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جوابش را    ی با »سالم عارف جان«  جانی نبود. ماه  کسچیکه ه

 داد و دهان من باز نشد.  

پ  حواسم بود  که    شیمانده  مثل    ی جور  کینگاهش  بود.  شده 

هم داخلش   می کور که ظاهرش سالم بود اما نور مستق  یچشم

 ...  کردینم ی ر ییتغ چیمردمکش ه  ،یانداختی م

 کور شده بود...  نگاهش

رو  محراب  ییراهنما  با تقر یتک  یمبل  ینشست.    یروروبه  باًی. 

  ده ی مبل چسب  ی . کمرش راست و محکم به پشتمیکه ما بود  ییجا

دست  رسمدسته  ی رو  شیهاو  در  بود.  غر  ن یتری ها    نیتربه یو 

 حالت ممکن.  

چرخ، حواسم را جمع کردم و   ی رو   جانی با حرکت دست ماه  باز

 م یهاو مشت  ستادم یرا به جلو هل دادم. همان پشت ا  اشی صندل

دوست داشتند خم    میردم. پاهاباز نک  یصندل  یرا از دور دسته

 . رندیشوند و همان پشت سنگر بگ

شا  یپ  حواسم بود.  محض  سکون  اما...  بود    یکس  دیحرکاتش 

راحت و    یلیخ کردی حس م  د،ی دیجمع اگر او را م  نیاز ا  رونیب

  ده یفقط ظاهرش بود. آرامش تن  نیدر کمال آرامش نسشته اما ا
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پس از فاجعه   یلایخی جور ب  کی نداشت.    ی، حس خوببه ظاهرش

وجب و   کی گریکه د ییهاشدنمدل غرق در رفتارش بود. از آن

 . کردینم یوجبش فرقصد  

 یسکوت  ی را رو  شیهاشربت وارد شد و قدم   ین یخانم با س   ی زر

  یو کم  ستادی ا   شیروگذاشت که عارف با خودش آورده بود. روبه

وقت شد.  روبه  یخم  رفت  هم  ی روکنار  خالعارف  . بود  یچنان 

 ی خانم گرفت و رو ی دست نخورده را از دست زر ینیمحراب س

 گذاشت.  زیم

 سکوت را شکست: جانی خانم، ماه ی رفتن زر با

 .یننداخت نی من رو زم ی ممنون که رو ـ

عرق    یجوابی ب  ی جا از  مشتم  دادم.  قورت  را  دهانم  آب  عارف، 

سرش را سمت من چرخاند و   یکم  نجای بود. ماه سی خ  سیخ

 گفت: 

 . نیبش ـ

 یهابرج   هیام. شبتکان داده  کردمی فکر م  یعنیرا تکان دادم.    سرم

بچگ که  بودم  تکه  های شده  .  ساختمیم  ی سازخانه  ی هابا 

 ومعوج.و کج  تعادلی قدر بهمان
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 .  دیآه کش جانی ماه

...  ششناستینکنه نم  یسقف زندگ  هی  ریز  یتا با کس  زادیآدم  ـ

و    نیهست با بهار  یکه چند سال  گمی دارم بهت م  یرو من  نیا

 ن یاما از ا  دمید  ی خودم بد  خونم... من از هم ش همخونهخانواده

ربزرگت...  ماد  ز،یانگاگه بگم بعد از روح   ست یخانواده نه... دروغ ن 

 نی... بهاردونمی م  ونیش مدو خانواده  ردخت  نیا  هیخودم رو فقط  

 م ییبا تموم دارا  تش یخلوص ن  ی منه... حاضرم رو  ی دختر نداشته 

قمار کنم... بهش اعتماد کن... به حرفاش گوش کن... به جز تو 

 .دونهی نم دنیشن قیرو ل  یگوش چیه

از عرقم    سیخ  ی هاتار شدند. مشت   میهاباد کرد و چشم  میگلو

 امهیچفت شده و گر  میهاول شدند. دندان  یصندل  ی از دور دسته

 صار خود حبس کرده بودند.  را پشت ح

کرد. محراب را صدا زد. محراب آمد و   یرکتح  جانی ماه   ی صندل

 رفتند.  رونیو با هم ب  ستادیا اش ی پشت صندل 

را محکم    میهادادم و چشم  رونیا از دهانم ب ر  هیگر   ی هوا  ی نفس  با

  آمدنشکیبلندشدن و نزد  ی شدند. صدا  سیخ  میهابستم. مژه 

  ی جلو ینبود. دستش با گوش ادیصله زحرکاتم را متوقف کرد. فا
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خم    نیصورتم که هنوز سمت زم  ی روار گرفت. روبه صورتم قر

اش آشپزخانه   زیم   ی تو  وزکه آن ر  ییهااز مشت   یرد ترک  چیبود. ه 

نبود. قابش هم فرق داشت... مثل خودش که    شیبود، رو  دهیکوب

 خودش نبود.

 بود:   نوشته

 الن پاکش کن.« نیقصه رو هم  »اون

چند بار از صفحه ماندم. چشمم    ی شده رو  دهیبه کلمات چ  رهیخ

د کلماتش  کرد...  حرکت  تهش  تا  صدا  چیه  گریسر  و   یی لحن 

 .تفاوتی بودند و ب بهیتحکم و خشم... غر ینداشتند. حت 

  ی سی. ختادسی و پشت به من رو به پنجره ا دیرا عقب کش ی گوش

گوش  میهامژه  دنبال  و  گرفتم  انگشت  با  سالن چشم    امی را  در 

را برداشتم    یبود. گوش  روایبه د  دهیچسب  ی نوایپ   ی چرخاندم. رو

رو خودم   یصندل  ی و  شدم.  انجمن  وارد  نشستم.  مخصوصش 

مربوط به پژواک سکوت را حذف کنم.    ی کالً صفحه  توانستمینم

م  شیبرا  دیبا طراما    دادمی درخواست  ها  پست  شیرا یو   قیاز 

 هر پست را پاک کنم.   اتیدانه دانه محتو توانستمی م
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دق  کارم ا  . هنوزد یطول کش  قهیده  پنجره  به  از   ستادهی رو  بود. 

 امی . بلند شدم و سراغش رفتم. گوشامدمین  رونی رمان ب  ی صفحه

 را سمتش گرفتم و زمزمه کردم: 

 پاک کردم. ـ

خودش وارد    ینکرد. با گوش   امیبه دست دراز شده و گوش  یتوجه

. چک کردنش که تمام شد.  دمیانجمن شد. دستم را عقب کش 

خ  شد.  نوشتن  م  مرخشین   ه ر یخ  رهیمشغول  نگاه  . کردمی را 

 زد:  رونیب شانیاز ل میاز هم فاصله گرفتند و صدا میهالب

هات خنده   نمی نب   فتهین  نیچشمات که چ  ی گوشه  یختیچسب ر ـ 

 رو؟ 

 ایکوتاه    ی مکث  ی. حت امد ین   شی حالتش پ در    ی ر ییتغ  نیکوچکتر

 که دهانم را ببندد.   یاخم

 عارف.  رمینم رونیب  ترهیمن از دا ـ

 کرد؟ ی م  ی لجباز اشی بگیبا غر طورنیدلم که ا ایبود   مزبان

  شیپ  قراری . دستم ب شیتشوی. آرام و ب نوشتیهنوز م   توجهی ب

 . د یخط کش اشقه یشق ی رفتم و انگشتم رو
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 ن.لاقل اخم ک ـ

کار مزاحمش   نیح  ی اکه پشه   ن یرا آرام پس زد. مثل ا  دستم

 شده و او با حرکت دست پرانده باشدش. 

 هم، گرفتم.  ی را با فشردنشان رو  میهالب شدنینمنح ی جلو

نگاه    یرا کم  اشی تمام شد. گوش  نوشتنش تا بخوانم.  کج کرد 

 . دیچسب مرخشیشد. نگاه من باز به ن  رهیخ رونیخودش به ب

که گوش آدم کر   هیجور   هی  ؟ی د یسکوتت رو شن  ی ال صداتا ح  ـ

 از صداش. شهی م

به گوش  نگاهم از سکون و سکوتش  را    اشی اندم. گوشکش  ی را 

را دستم   اشیگوش  گریگرفته بود که فقط بتوانم بخوانم. د  ی جور

 .دادینم

 بود:   نوشته

 نکنن... حال   تتی بود که اذ   نیا   ی برا   مرهی از بودنت تو دا  می»نگران

... بود و نبودت ست ین  ینگران  ی جا  گهید  یهشونی که خودتم شب

 نداره.« یفرق گهید

 . کردیم  ترشن یها فقط سنگ جمله  نی. اکه از قبل گرفته بود..   دلم
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 ا؟ یک  هیشب ـ

 : نوشت 

 شن«یم کیبهم نزد ل یکه با دل  ییکسا ی »همه

 .دیلرز میو صدا  دیکش ریت میگلو

 . ستیمن مثل اونا ن لیدل ـ

 : نوشت 

دل  ستین   »مهم اهیچ  لیاون  مهم  دل  نهی...  اون  هست...    لیکه 

 !« رهیگ  یاز عارف نم یسراغ لی دل یب  چکسیه

 . ختی سرم ر  ی بود که رو   خیآب    یم از کلماتش انگار سطلکدا  هر

 کرد: ی از همشه باز فقط لجباز ترسالح ی ب  زبانم

 ! ست ین  چکسیمن مثل ه لیدل ـ

 مشغول نوشتن شد.   توجهی هم ب باز

و خودم را   دمی . چرخکردی حداقل اخم م  دی. باشدینم  طورنیا

ما نگاهم  عقب رفت ا  یتنش و پنجره جا دادم. کم  نیمقابلش، ب 

شد. جلو رفت و    وانهینکرد. دستم د  یزدم. توجه  شینکرد. صدا



 

[906] 
 

 شیهاگرفت. نگاهش بال آمد. مردمک چشم  یدستش را با گوش 

 ش یهاا در چشممن ام  ی هاشدند. چشم  امره یخ  بهیساکن و غر

که   ی اآرام به زمزمه  ی لی. بزاقم را قورت دادم و خزدندیدودو م

 گفتم:  خودمان بشنود، ی هافقط گوش 

 . یحرف بزن یتونی که م دونمی من م ـ

 فت.اش رآمد و زود از چهره ی. اخم دیپر پلکش

 .روحیشد همان سکوت تلخ و ب باز

که در   یمزخرفرا هم اضافه کند به صفات    ی ریباجگ  خواستمینم

 و آرام گفتم:  دمی کرده بود. دستم را عقب کش  فیرد  میذهنش برا

 .فقط دوست دارم بشنوم صدات رو ـ

  ی کم   یرفت. نگاه من هم. فشار دستش دور گوش   نیی پا  نگاهش

تند   شتر یب انگشتش  حرکت  و  بود  نمشده  کوتاه    تخواسی تر... 

 . دیایب

 را سمتم چرخاند. نوشته بود: یگوش

 برات گفته؟« یرو ک یکه نوشت  ی ا»قصه

 خشک شد.     دهانم
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تا چند دق  دنش یشن  تحمل  گریپدرش د  گرید  ی قه ی را داشت؟ 

 تحمل کند؟ توانستی بود... مپدرش ن

ترشح شود و دهانم را    یرا کف دهانم فشار دادم بلکه بزاق  زبانم

 رفتم و آرام شروع کردم:گ  یتر کند. نفس

... چند سال  کردیشرکت پدرت کار م  یگان یبابام... تو قسمت با  ـ

ثب  د یجد  ی برنامه   هی  شیپ سواسه  رو  اطالعات    ستماشون یت 

گرفته    ادی  یعنیبلد نبود باهاش کار کنه...  نصب کرده بودن... بابام  

کل بود...  کند  دستش  اما  کش   یبود  همون    ده یطول  به  تا  بود 

 بود...   ضی اون روزا مر انمهم عادت کنه... مام یقبل ستم یس

 دادم. رونیرو ب  نفسم

شد... اما قرار  ض یرم دفعههی یعن یمامانم سرطان کبد داشت...  ـ

بود...    م یاز همون اول وضعش وخکنه.    شرفتینبود آروم آروم پ 

 به زنده موندنش نداشتن...   ی دیام یلیدکترش خ

که همزمان از هردو چشمم   یاشک  آمد با دوتا قطره  ن ییپا  نگاهش

 پاکشان کردم و ادامه دادم:  عی. سردیچک

اعصابش    ـ مامانم  وضع  خاطر  به  بابام...  کمک  بودم  رفته  من 

.. اون روز مامانم وقت  کار عقب مونده داشت.  ی داغون بود... کل
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کل از  بعد  ا  یدکتر داشت...  به  بود  نیرو زدن  تونسته  اون    میو 

... دادیم  لیکاراش رو تا شب تحو  دیبا با... با میری وقت بگ  ششیپ

بره سراغ مامان... فقط دو ساعت  قرار شد من بمونم جاش تا اون  

 اونجا تنها بودم... 

ت  پشت داشت  منقبض  دیکشی م  ریسرم  باز  تنم  بود.  .  شده 

 سوال.  ایدن کی بود. با  امرهیعارف خ ی هاچشم

م  ییزا یچ  ـ ساعت.  دونمیکه  دو  همون  تو  روز  همون  از رو   ..

 !کش یو شر  ی... از زبون حسام اصالن ی عنی...  دمیزبون... پدرت شن 

م  میهادست تنم    دیلرزیبدجور  کاسه   خیو  بود.  سرم    ی کرده 

اخم    ی هاد. حال خطشده بود. دهانش را باز و بسته کر  نیسنگ 

تا نگاهش   دیطول کش  هیرا حفر کرده بودند. چند ثان اشی شانیپ

  ی از پدر  میچطور بگو  دانستمیند. نم بکشا  یرا از صورتم به گوش

 اشی به باد دهم. گوش  راعمرش    سالی. چطور سستیکه پدرش ن

 را سمتم چرخاند. نوشته بود: 

 ؟«ی دیشن ی»چ

کلمه  نیهم تا  دو  اشتباه  با  و    یپ یرا  مات  اخمش  بود.  نوشته 

 بود.  ینبود، عصبان ده یمبهوت و ترس
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 ... مادرت؟ ی و گذشته  به خانواده... راجعییزایچ هی ـ

 دفعه کی  اشقهی شق   ی سرخ. رگ رو  شیهاقه ی شد و شق  زیت  فکش

 زد. هول کردم. رونیب

 عارف. ـ

 اش ترسناک بود.  . حالت چهره دی لرزی تنم م تمام

عقب رفته    یاو و پنجره جا دادم قدم   نی ب  خودم را  یوقت  ترش یپ

. مچ دستم را دمیبود. همان قدم را دوباره پر کرد. به پنجره چسب

 مشت گرفت و فشار داد.  در

 عارف. ـ

 بگو!  گفتی زبانش با دستش م ی شد. انگار به جا شتریب فشارش

 من...  یقصه  اوشیس ـ

امه . ترسان ادشتریاش بشد و انقباض چهره   شتریدستش ب   فشار

 دادم:  

 توئه. یپدر واقع ـ

ماند. فشار دستش کم نشد اما امان از   امرهیخ  یرگیهمان ت  با

 ممکن بود...   یعنیاش نبود...  در چهره   ی... بهتاشی شانیپ  یسرخ
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 عارف ـ

 بود.  شتریمن ب  بهت

 ؟یدونستیم ـ

 شد. دوباره تکرار کردم: شتریدستش دور مچم ب  فشار

 ؟یدونستیم ـ

گشاد   میهادهانم را قورت دادم... چشم  یخشک  آمد.   شیپ  سرش

 گوشم و...  کیشده بود. خم شد تا نزد

مرا هم سوزاند در   ی که گلو  یبم و گرفته با خش  اندازهیب  ییصدا

 . دیچیگوشم پ 

 ؟ی... جار بزنموی... حرومزادگیخواستیم ـ

 یقد  ی به پنجره  دهیتنم در رفت. چسب  ریسست شد و از ز   میپا

مچ    زیل مدستم  خوردم.  فشرده  دستش  در  نفسم  شدی هنوز   .

. حرامزاده دمی عقب رفت. تنم را بال کش  یشده بود. کممنقطع  

. چه در ذهنش بود؟ باز فقط اسمش را شدی در گوشم تکرار م

نفس  زدم.  م  ی هاصدا  صورتم  به  فشخوردی داغش  فکش    ار. 
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گذاشتم. داغ    شش یته ر   ی بودو دستم را بال بردم و رو   تینهای ب

   بود.

م  ـ بدون   خواستمی من فقط  و مادیتو  پدر  بودن...  ...  رت محرم 

... شاهد داشتن  ی... خودش گفت... حسام... اصالن دم یخودم شن

  تهیمثل دا  یگی که م  ی... شوهر همون خانمتشونیواسه محرم

 بوده...  

اش  بازمانده   ی هاها و لب حال خودش را از صورتش، از چشم  بهت 

بود. مچ دس  نزایآو اکرده  از  مانده  را فشار داد. در  وضع    نیتم 

 زدم. باز فشار داد. هول گفتم:  شیصدا

د  یچ  ـ خبر  گهیبگم  اصالً  که  من  گفت...  خودش  خدا  به   ...

داره   کیشر  هیدوره...    یلیما خ  یلینداشتم... به خدا نسبت فام

اشت  داره... د  ی نسبت دور   هیمن با اون    ی بابا  لتونهیکه فام   یاصالن

 ... فتگیاون م ی برا

صورتش    یسرخصورتش سرد شده بود. دستش شل شد.    یداغ

.  دیکوب  اشیشان یرفت و دستش را به پ  یعقب  یزرد شده بود. قدم 

فکر کردم    ن یبرخودش با زم  ی خم شد. از صدا   شیزانوها  ی رو

  ش یخرد شدند. کمرش هم خم شد. موها  شیزانو  ی هااستخوان
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ش رفتم. خم شدم  را چنگ کرده بود. تنم را از پنجره کندم. سمت 

را صاف کنم. مثل آن روز سنگ  را گرفتم تا کمرش    شیهاشانه 

 شده بود. دهانم را به گوشش رساندم. 

ببخش  ـ باش...  آروم  نمدیعارف  جور  دونستمی...  بگم...    ی چه 

حالت خوب باشه تا بگم    دیاما با  نمدویم  زایچ  یلیعارف من خ

 برات...  

. بهت بدجور ستادمیا  مینوزا  ی رو   شیرورا بلند کرد. روبه   سرش

  کردم ی بود. از حال نگاهش حس م   زانیش آو از نگاه مادرمرده ا

 دوباره بشنود.  خواهدی م

که عاشقش بوده...    ی به مرد  شهی محرم م  یمادرت قبل از اصالن ـ 

 ... عارفه. تیاسم پدر واقع

 رونیخودش از چشم چپش ب   ییتنها  هیتنها، درست شب  ی اقطره 

 شده بود.  میت یافتاد... نگاهش 

 

 

 



 

[913] 
 

                          

را بشنود. در همان جمالت    میهاحرف  یاز آن بود که باق  ترمبهوت 

 ...اشهی. در نقش شوهر دای. در عاشقت یآخرم مانده بود. در محرم

حالش بد    ترسمی . گفتم مجانیبودم سراغ محراب و ماه  رفته

د و در  ی ه  ،یبکِش   یشود. روح آدم مگر چقدر کشش دارد که ه

برزجر   ظرف  شتریب  یه  ،ی زی داخلش  کن  تشیاز  جر   یپُرش  و 

 نخورد!

برده    ختهیر  شیبرا  آب هم  محراب  بودم.  خورده  بودم  داده  و 

داخل اتاق  یک ی  یبودش  شن از  هضم  در  عارف  اما    شیهاده یها. 

بود. خوراک غر   یبه خورد روحش داده بودم و معده   بهیمانده 

ب ند  اشچاره یمغز  شک  بود.  کرده  اگرقفل  صحبت    اشتم  توان 

تکلمش    درتبازگشت ق  ی برا  یشوک  توانستی خبر م  نینداشت ا

 باشد.  

که محراب برده بودش به    شدی م  یساعتم ی ن  گرید  ی قه ی دق  پنج

رو به پنجره در فکر نشسته بود. کنارش رفتم و    جانی اتاق. ماه

 گفتم: 

 .جانیماه میتنهاش بذار دیـ نبا 
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 : اد و گفتد رونیب قیرا آرام و عم نفسش

 خونه. مشیبری با خودمون م ـ

 اطیاز ح  دمیمحراب زودتر از من بلند شد. به طرفش چرخ  ی صدا

 داخل آمده بود. 

هم  ـ رو  کسدیبمون  جانیامشب  امنه  که  فعالً  دنبالش    ی.  هم 

شاومدهین بابک  کش  دی...  خونه  بع   کیدم  باشه...    ده یگذاشته 

 . شهینکنه... دردسر م  ی و کار ندشی بب

از من در آن    ی که نه نشان  ییپرتاب شدم به روزها  در زمان   انگار

بودم. به آن دو    دهید   کی را تا به حال از نزد  شی هابود و نه آدم

 جان ی که پدر و مادر عارف دور از چشم همه در باغ ماه  ی اهفته 

افتاد.  ها پشت هم اتفاق  کردند و بعد از آن بود که فاجعه  یزندگ

عارف دور   و شا  جا نیا  شیهام جاسوسچش  ازحال هم   د یبود 

 را بشنود.  زیچکه همه آمدی نم  شیپ  یفرصت دردسریب گرید

 گفتم:  هول

مامان    دیرفت باغ انگورتون که گفت   شهی ... مجانی ماه   گمی م  ـ

 خانم رفته بودن؟ زیانگعارف بعد از فوت روح
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 گفت:  جان،ی ماه ینگاه سوال ی جا  محراب

 ؟ کاریره چاونجا که سوخته، اونجا ب ـ

جواب  جانی ماه صدا  یهنوز  که  بود  در  ی نداده   ی بازشدن 

.  شک نداشتم که عارف است.  دمیمان را جلب کرد. از جا پر توجه

  ستاده ینداشت. رفتم به همان سمت. دم در ا  دید  جانیآن اتاق از ا

. از ختهیباز بود و به هم ر  شیمانده بود. موها  ره یخ   نیو به زم

بهت از صورتش پاک   نیا  یکِ.  رفتم  کشیبس چنگ شده بود. نزد

  یخال  ی زدم. آرام گفتم اما سرش را بال آورد. جا  شی. صداشدی م

. فقط نگاه  مدیدور چشمش را نگاه کردم. حالش را پرس  ی هانیچ

م کردی م دلم  بگو  خواستی.  و  کنم  اما   هیگر  م یبغلش  کن 

م  گرم شدند. خواست   میهارا نداشتند. چشم  اشییتوانا  میهادست

قو  ی قو  میبگو کردم  فکر  اما  ا   تری باش.  بگو  ن؟یاز    میخواستم 

 دهیهمه سال زجر کش  نیتحمل کن اما باز هم دهانم را بستم. ا

 بلد بود.  یاز هر کس کردن را بهتربود... تحمل
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 ش یهاشکش. باز لب کبود و خ  ی هافاصله گرفتند. لب   شیهالب

 طور ن یا  که فکش  دادی را به هم فشار م  شیهاچفت شدند. دندان

باز شد.    شیهارفتم. دوباره لب   تر کیقدم نزد  می شده بود. ن   زیت

 لب زدم:

 بگو.  ـ

سخت   شیزدن انقدر برا. چرا حرفدی دهانش کوب  ی را رو  مشتش

 بود! 

گر  میهانفس  بالخره  زدندی م  هیآهنگ  شد.  تار  نگاهم  همان . 

ل خش  ی صدا از  شا  رونیب  شیهالب  یدار  خ  دیزد.    یرهیاگر 

 . گفت: شدمینم بودم متوجهدهانش ن 

 عارف. ـ

چشم  نگاهم  تا  کش   شیهارا  شب دمیبال  نگاهش   ی سرگردان  هی. 

 ها بود. آدم

 پدرت؟  ـ
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ب   انقباض  نگاهم    شتری فکش  رفت.  اتاق  به  و  کرد  پشت  شد. 

را نگاه کردم محراب   همراهش داخل رفت. برگشتم پشت سرم

 پچ کرد:. سمتش رفتم. پچدی کش یسرک

 ف زد؟ حر ـ

 را تکان دادم. مسر

 دوره؟   جانی باغ ماه  ـ

 گفت:   مردد

 . یلینه خ ـ

بود. جلو رفتم و   ستادهیبه اتاق. عارف هنوز پشت به در ا  برگشتم

زدم و   ای. فرصت فکرکردن نبود. دلم را به درستادمی ا  شیروروبه

 گفتم: 

 ؟ ینیبب  کیکه پدر و مادرت باهم بودن رو از نزد  ییجا  ی اخویم ـ 

 باز پررنگ شد.  نگاهش ی ناباور

رازه که جز چند   هی  دمیمن شن   یاما انگار هر چ  بهیعج  دونمیم  ـ

 نفر ازش خبر ندارن.
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بروم   جانیمانده بود. آمدم از کنارش رد شوم و سراغ ماه  امرهیخ

ط نگاه بود.  . فقگفت ینم ی زیکه مچ دستم را گرفت. برگشتم. چ

 اعتماد؟ ی ناباور و... ب 

 ؟ی بهم شک دار ـ

شد. بغض آه    شتر یب  یه را ادامه داد. فشار دستش کمنگا  همان

قسمتش   نیگفتن ا  خواستمیآمد. هر قدر م   رونیشد و از دهانم ب 

 .   شدیم ترکیبه زبام نزد ینداشت، ه ی ادهیفا ندازمیرا عقب ب 

دارم واسه   لیاره... چون چندتا دل من با همه فرق د  ل یگفتم دل  ـ

 شدن بهت.  کینزد

 دادم.  رونینفسم را ب باز

زنده  ـ مادرت  پول  با  من  شما مادر  به  من  تو...  پول  با  ست... 

 ... خواستم جبران کنم. ونمیمد

ت  رهیخ نگاه  دستش    اشرهی در  فشار  دادم.  قورت  را  دهانم  آب 

 شد.  شتریب

 ؟ ی آی ... حال باهام مگمی دارم که بعدا م هم گهید لیدو تا دل ـ
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د. از کنارش رد دستش آرام آرام کم شد. دستم را ول کر  فشار

 . جانی شدم و رفتم سراغ ماه

 حالش خوبه؟ ـ

نبودن  . خوببیبود و نه تکذ  دییسرم را تکان دادم. نه تا  فقط

که من تجربه کرده بودم فرق   ییهانبودنقدر با خوبحالش آن

 درکش کنم.   توانستمیم نمه خواستمیاگر م  داشت که

 ... آوردی عارف کم م شیدرد هم پ  

تو که اون رو به اون    یدونی م  یبدونه؟ چ  دینبا  یکسهنوزم    ـ

 . نیحال... نگرانم بهار نیروز انداخته و خودت رو به ا

را بسته   شی. موهادمیخجا شد چرکه پشت سرم جابه  نگاهش

 رو به عارف گفت:  جانیدر چنگش بود. ماه  یبود و گوش

    آد؟یاز من برم  یپسرم؟ کمک یخوب ـ

تکان داد.    عارف را  نزد  اشیگوشسرش    کش یرا سمتم گرفت. 

نگرفته بود که فقط بخوانم. کامل    ی را جور   یرفتم. مثل قبل گوش

 ود:به سمتم گرفته بودش. از دستش گرفتم. نوشته ب

 «یگی که م ییاون جا »کجاست
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  شتر یب  یکه کم  نیبلند کردم و محض ا  یگوش  ی را از رو  نگاهم

 گفتم:  جانیباورم کند به ماه 

... همون  د یخانم بگ  زیانگاز بعد فوت روحبراش    هش یم  جانیماه ـ 

 . دیکه با مادرش تماس گرفت

دور    ی خودش برا  ی گفت از اصرارها  حانهیر  یاز ناخوش  جانی ماه

نبودنش در آن   ی آلود خانه. از تاسفش براغم   طی دنش از محکر

 ... حانهیو ر زیانگروح ی گذاشتن براکم ی برا اشیروزها. از ناراحت

م  یکس  خواستینم  ـ کجا  راننده  رهی بدونه  براش  شوهرم   ...

فرستاد بردش باغ انگور... خدارحمت کنه جعفرآقا رو... باغ رو با  

گفتن    دمشونی د   کی عدها که از نزدب...  کردیم  ی دخترش نگهدار

  شش یمثکه پدرت هم رفته بوده پ  حانهیر  دنیچند روز بعد از رس

تو اون اوضاع   که  ی و اون مدت رو با هم اونجا بودن... تنها کار

 بود... خدارحمتش کنه.  نیبراش کردم هم

 نوشتم:  شیمانده بود. برا جانیماه ی ره یخ عارف

مرد  کننی م  »فکر ب  ی اون  رفته  اصالنکه  عارف    یاغ،  اما  بوده، 

. همون رو تو شرکت...  دمیشن   یرو از خود اصالن  نیبوده، پدرت... ا

 .«دمیم   بهت ی هم دارم. هروقت بخوا یصوت لیچندتا فا
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ها کش آمد و مشتش  نوشته   ی را دستش دادم. نگاهش رو   یگوش

 گفتم:  جانی محکم شد. به ماه یدور گوش

 .کنم ی خواهش م جان؟ی باغ انگور ماه  میبر شهیم ـ

کل  ـ ن  دشیآخه  آتشستیکه همرام  از  بعد   ی هم کس  ی سوز. 

 . ستیاونجا ن

برچسب  که    بیبال آمد. با همان بهت غر  یگوش  ی عارف از رو  سر

  ی فکرها  کانیسخت نبود که سر پ   گرید  دیصورتش شد بود. شا

 برسد.   یاو هم به اصالن

درمانده نگاهش  بود.    ستادهیرا به محراب دادم. دورتر از ما ا  نگاهم 

  م یرو  شی پ  یکردم. شده بود حالّل مشکالتم و انتظار داشتم راه

 را تاب داد و گفت:  شیبگذارد. ابرو

 . کنمی بازش م  باشه... من ی صاحبش راض ـ

 .  دیچرخ جانی با شتاب سمت ماه نگاهم 

 نگرد و گفت:  ی هم نامرد جانی ماه

ت  یتونی م  ی جان... هر کارمحراب  ی ار یصاحب اخت  ـ ا دل  بکن 

 . رهیآروم بگ  حانهیر ادگاری
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ظرف   خاطره   شود.  نابود  ظرفش  سوزاندن  با  که  نبود  جسم 

خاطره    سوختی م م   تری اغیو  قبل  به و    تاختی از  را  خودش 

م  بال داشت.  د رسانیوارثان گذشته  عارف... خاطره  به  به من،   .

م نمکردیپرواز  م  شدی.  به  و  انداخت  گردنش  خود   ل یافسار 

  دا یسنگ هم پ   ریز و وارثش را از  زدی اش کرد. خاطره بال م خفه

از زکردی م از س  ری .  بعد  و گور...  وارث   یخاک  به  سال خاطره 

ز  دهیرس  اشی قیحق آتش  الیخ  یهبود.  که  با باطل  افروز 

در چشم  ی هاتدس را  دود خاطره  کرده   ی هاخودش  فرو  خود 

 بود... 

رو ندارم ننه«  دنش ینشده بود. »دل د   ادهیپ نیاز ماش  جانی ماه

  یموتور کیما   دنی. همزمان با رسمیمحراب آمده بود نی با ماش

رنگ در  کنار  اهم  باغ  بلند  اما  مرد.    ستادهیورفته  دو    ی کیبود. 

باشند.    ی هایاز محل  آمدی ه نظر متر. بجا افتاده   ی گر یجوان و د

در را باز    قهیشده و در عرض چند دق  ادهیپابزار    تر با جعبهانجو

 کرده بودند.  
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رو  تمام را  ب  ی حواسم  بودم.    ی قراری بند  کرده  پهن  عارف 

م  ی سرما  کردنلمسی ب حس  را  سرما کردمیتنش  مثل    ی . 

م نگاهش  د  ی رو  گشتینگاهش.  و  رو  واریدر    یکوچه  ی باغ، 

و... آرام   شدیم  ک یکه به غروب نزد  یآسمان  ی رو  ،یو خاک  کیبار

 . گرفتیو قرار نم

نبود   کیتار  یل یبا همان دو مرد داخل رفته بود. هنوز خ  محراب

آماده و   شهی. محراب هممیقوه هم آورده بوداما با خودمان چراغ

بود.   ستادهیآمدند. عارف هنوز ا  رونیها از در باغ بمجهز بود. مرد

هم   دیات پدر و مادرش بگذارد. شاخاطر   ی پا رو  دیترسی م  دیاش

 جانی خاطراتش عرق شود. ماه  ی نقطه   نیترقیدر عم  دیترسی م

داد و محراب را صدا زد.    نییهم انگار حواسش بود که پنجره را پا

 رخ م ی را آورد. دل از ن  ی . محراب صندلخواستیرا م  اشی صندل

ماه سمت  و  کندم  رو  رفتم.  جانی عارف  کردم   ی کمک 

 . آرام گفتم: ندینشب اشی صندل

 جان؟ ی ماه یشینم تیاذ ـ

 بچه.  نیاز ا شترینه ب ـ
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دست    مقدمهیب  جانی را تا کنار عارف هل دادم. ماه  اشی صندل

کنار تنش را در دست گرفت. عارف تکان خورد و   مانده   زانیآو

.  که تمام مشتش را پوشانده بود  یستآورد تا د  نیینگاهش را پا

رو  یک یآن    جانی ماه را  صندل  ی دستش  لبد    ی چرخ  گذاشت 

دادم. دست   هلچرخ را به جلو    عیحرکت کند. سر  خواستی م

خشک ماه  نیزم  ی رو  دهیعارفِ  دست  و    دهیکش  جانی با  شد 

 بالخره قدمش را برداشت.  

از ر  ـ اما دوست  حانهیمن  سال  و    به سن  یربط   مونیبزرگترم... 

 نداشت. 

واسطه  عارف  ی هاقدم  حرکت دست   ی به  در  که  بود  دستش 

 جا گرفته بود.   جانی ماه

تو    یوقت  ـ کردم  رو  پاهام  فرخ    هی من  با  و هلل  ال  که    ا یکفش 

اون    ایو گفت    نی زم  د یعصاش رو کوب  امرزمی... آقام خدابچکسیه

سقف    هیمنظورش فقط   گفتیخونه... خونه که م   نیا  ای  کهیمرت

د. منظورش پدر بود... مادر بود...  بو  زینبود، همه چ  واریو چهارتا د

بود... دارو پناه  و  بودم...    ندارپشت  بود... عاشق شده  آبرو هم  و 

 و گفتم: فرخ!  نیزم  دمی پاهام رو کوب
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 کشاند.   نییعارف را هم پا یخیکه نگاه  قیقدر عمن. آ دیکش آه

 ن...  اون مادربزرگت شد پشت و پناه مبعد از  ـ

دستش    یکیآن    جانی . ماهمیستادی در ا  ی جلو  یبرآمدگ  پشت

به    دهیدست عارف گذاشت و فشرد. نگاه عارف چسب  ی را هم رو

کم   اشی در زندگ  دیکه شا  ییهابود. دست  جانی ماه  ی هادست

 داشت... 

م   ـ نوه   شمیحال هم من  تنها  تو...  پناه  و  و    زیانگروح  ی پشت 

 . حانهیر ادگاریجالل... 

 . دیچیپچ محراب در گوشم پپچ ی اصد

 تو کار.  مشیاریب هیروزا، نظرت چ نیا هینون که تو مداح ـ

من   ی راه افتاده   ی هاو منظورش به اشک   گفتیرا م  جانی ماه

. کنارم زد و دم یچشمم کش  ری و دستم را ز  دمی. خندوانهیبود. د

ردش کند.   یآن برآمدگ  یرو  تا از  ستادیا  جانیماه   یپشت صندل

باغ شدستادمیمت عارف اآن س . دست عارف هنوز در می. وارد 

 نداشت.   یضهم اعترا یبود و کس جانی ماه ی هادست
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پ  مانره یسوخته خ  باغ بود که  باغ    شیکرد. معلوم  از سوختن، 

مس  ی زیتروتم ساختمان  یفرشسنگ  ریبوده.  به  مخروبه   یکه 

مس  دیرسی م بخش    ی ری و  به  م   یاصلکه  هم    دیرسی باغ  هنوز 

 ن یا   ی و عارف با هم رو  حانهیر  ی روز   کهنیبود. تصور ا  مشخص

باز کرد.   قیعم  یآه  دنیزده باشند، دهانم را به کشها قدم سنگ

  ران یو  یو سخت، ساختمان  رهیسوخته و شکسته، خاک ت   ی هاتاک

 ی نطفه  ی بود که روز  ی باغ انگور  ی گرفته تمام موجود  ییو هوا

 بسته شد...  انش یعشق م کی

 جان ی کار شدند و دست عارف را از دست ماهدست به  خاطرات

. فرق بود  دند یجدا کردند و تنش را سمت ساختمان مخروبه کش

با    رفتی م  ی خودش سمت مقصد  ی که با پا  یآدم   ی هاقدم   ن یب

به واسطه  یآدم داشت    رفت،ی... عارف نمشدیم   دهیکش  ی اکه 

 . شدی م  دهیکش

  یزندگ   ی هاسال  ن یبهتر  شهیکمت خدا... چطور م ـ موندم تو ح  

 باشه؟  گهید یک ی یزندگ ی هاسال نیبدتر یکس

 عارف بود.  ی ره ینگاهم را از عارف سمت او کشاندم که خ  
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از   میسرپا نشد... دور شده بود  گهید  حانهیر  ز،یانگـ بعد از روح  

انگار دلشونم از    شهیهم. چشم و تن آدما هم که از هم دور م

... حرف هم اگه با هم  شنینم  محرم هم  گهیکه د  رهیگیهم رو م

نه    شدیبه حال و احوال بود نه اون از راز دل من خبر م  میزدی م

 من از راز اون...

 . دی باز هم آه کش  

ر   فوت  تقر  حانهیـ  من  تصادف  روز   باًیو  اون  از  بود.  همزمان 

عج  ی هایخوش   ی ه یسهم اما  شد،  تموم  انگار  حس    بیمن 

 ...  ده یبه آرامش رس حانهیر کردمی م

هم    که  عارف  به  کرد  مخروبه چنااشاره  ساختمان  سمت  ن 

 و گفت:  شدی م  دهیکش

 . ششیـ برو پ  

 سمتم دراز کرد و گفت:   یبزرگ  ی قوه محراب دستش را با چراغ  

استقبال    ی خودت رو برا  نطور،یهم  رهی شازده که داره م  نیـ ا  

 سردشون آماده کن. 

 گفتم:  جیقوه را گرفتم و گ چراغ  
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 ؟یاستقبال ک  ـ  

 .گهیکه اون تو اتراق کردن د ییـ جک و جونورا   

 و گفت:  دیآرام خند جانی ماه  

 نکن محراب.  تشیـ اذ  

همه سال اون بدبختا    نی. بالخره بعد از ا کنمی ش مـ دارم آماده  

خودشون که   ی به هم نزدن برا  ی حق آب و گل دارن. خونه زندگ

 دوتا با پا برن توش.  نیال اح

 و سمت عارف راه افتادم.   دمیتپش کوتاه خندپر  یبا قلب   

ساختمان    ی روکردن چراغ نبود. عارف روبه به روشن   ی ازین  هنوز

. هوا  شدی م   دهید   وارشیدر و د  ی رو  ی بود. آثار سوختگ  ستادهیا

سرد پازد یم  ی به  روزها   زیی.  همان  در  مهر...  و  بود    ی آمده 

 ا شده بود.سهم م اش ی مهری از عارف و ب ی رخبی ب

 چشم دوختم و گفتم: مرخشین  به

 ؟یخوب ـ

به چشم  سرش زد  زل  نممیهارا چرخاند.  هم  هنوز   خواستی . 

 حرف بزند. اما نگاهش منتظر بود. گفتم: 
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 بگم؟  ـ

ج  اشی گوش از  طاقت  درآورد    بشیرا  شد.  نوشتن  مشغول  و 

 و آرام گفتم:  اوردمین

 ؟یزنیچرا حرف نم ـ

 م گرفت. صورت ی رورا روبه اشی گوش

 از عارف؟« یدونیم ی»چ

 تحت فشار بود.   یجواب سوالم شدم. به قدر کاف الیخی ب

آنقدر بدانم که    شدیاز عارف. از پدرش؟ کاش م  دانستمیم  چه

 ...فیسم. حتلخش نر ی به گفتن از جاها وقتچیه

 ...  دونمینم ی اد یز زیچ ـ

  ره یته خماند. آب دهانم را قورت دادم. به ساختمان سوخ  امرهیخ

 حانه؟« یبگم به پسرت ر یشدم و در دل گفتم: »چ

 چشمم گفتم:  ی تار الیخی و ب  دمیکش یآه

  یسر  هی  ی که تو انجمن نوشتم و تو هم خوند  یی زایجز اون چ  ـ

 ارسالشون نکردم...   گهیهم نوشتم که د گهید  ی زایچ
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. دو  خوردی م زیچراغ قوه عرق کرده و داشت ل  ی دور بدنه   دستم

 مش به تنم. چسباند یدست

 بگو.  ـ

...  شنیامازاده تو شهرضا به هم محرم م  هیو عارف تو    حانهیر  ـ

عارف    ی مادرت و عارف با خبر شده بوده برا  ی که از عالقه  یاصالن

 وده...  ب یاشته بوده... پدرت تهرانبپا گذ

نگاهش    م یمستق  دمیترسی را چسباندم به گوشه چشمم. م  نگاهم 

 د. کنم. انگار نگاهش به من بو

 ... بعد...  شهی باخبر م تشونیاز محرم ـ

نفسم را بند آورد. کاش    میروروبه  ستادنشیو ا  بارهکی  چرخش

ه  یه  گذاشتی م کنم.  همینگو  یمکث  قات  ی.  اضافه   ی حرف 

که    یبه اصل مطلب   می ا بسازم، تا نرسفضا ر  یکنم. ه  میهاکلمه

 کند.   مشیتی خواستی دوباره م

 کجاست؟ ـ

 همهن یشده که ا  ی سال در حنجره مخفچند    اش یزخم  ی صدا

 خاک گرفته بود؟
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 ؟ی حرف بزن  یتونستیم شهیهم ـ

  اشت گذیتکان داد. کاش م  ینگاهم کرد. سرش را به نف  هیثان  چند

 ن تصوارتش شوم. گفتم: کرد ران یدوباره مجبور به و رترید یکم

 ؟ی حرف بزن  یشد که تونست یچ ـ

 : گفت 

 مرده؟ ـ

  ی. انگار حتکردیم  دادی در نگاهش ب  ی دی. ناامدیکش  ریت  امی ن یب

 را هم نداشت.  دشیام

 هم فشار دادم و به خانه اشاره کردم. ی را رو  میهادندان

 گذشته.  جانیعمر پدر و مادرت ا ی روزها نی فکر کنم بهتر ـ

سمت خانه رفت.    ی. قدمدیشد. چرخ  نییبال و پا  شیگلو  بیس

سرد   ینفس  ی . صداستادمی نشد. جلو رفتم و کنارش ا  ترکیاما نزد

 . آرام گفتم: دم یشنی را از جانبش م  قراری و ب

ه  ـ دو  اانگار  وقت  جانیفته  متوجه   یبودن...  مادرت  برگشتن... 

مادرت... هم اصالن  شهی م بارداره... هم  بعد...  یکه  رو  ...  مادرت 
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پدر و مادرت چند ماهه    ت یکه عقد کنن... محرم  کنهی مجبور م 

 بوده...  

 د. کم ش  میصدا تُن

ر  ـ به  رو  روح  ی آبرو  ختنیمادرت  و  تهد  زیانگخودش    د یخانم 

 ...  کنهی م

 عارف؟ ـ

   زد؟ینم شیبابا صدا چرا

باز عرق روکردم  نگاهش بود. دستش    اشقهی شق  ی .  جوانه زده 

 . ستادمیا شی رو... روبه زیمشت بود و فکش ت

 ... کهنیکنه... تا ا داشیپ تونهیمادرت نم ـ

  اش ی ن واسط رساندن خاطرات تلخ زندگچرا م  دمیفهمی م  کاش

 شده بود. 

تکان خورد.   شیگلو  ب ی. سزدیم   یباز داشت به سرخ  صورتش

 دم؟یچی چطور مقدمه م

 ... ستیکه ن دنی بهش خبر م ـ

 فاصله افتاد.  شیهالب  نیب
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 عارف...   نی بب ـ

 در مشتش گرفت و فشرد.. مچ دستم را نمیمقدمه بچ نگذاشت 

اصالن  ـ انگار  برسه    یکس  یخب  نذاره  که...  بوده  گذاشته  رو 

وقترازیش تا  به خواسته  حانهیر  ی ...  بشه  کنه...  مجبور  عمل  ش 

 بعد...  

 کردند.  سیو صورتم را خ دندیجوش میهااشک

 زد. لب

 مرده؟ ـ

 فقط مرده بود...  کاش

 بست و باز تکرار کرد. خی نگاهش

 مرده. ـ

سوال  گرید  اما صدا  یلحنش  اصالً    ی لحن  چیه  گرید   شینبود. 

 : دیچیپ میبه صدا هینداشت. گر

 نبودم.  تیکاش من جغد شوم زندگ  ـ
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ستم  سوخته رفت. د  ی شل شد. کنارم زد و سمت خانه  دستش

. چراغ را روشن کردم و دنبالش  دمی ها رو صورتم کشچشم  ریرا ز

بو چسب  ی رفتم.  انگار  هوا  دهیدود  به  بو  ی بود  آتش...    ی خانه. 

  ی زیو خش خش... چ  ریج  ریج  .آمدی از گوشه و کنار م  ی صداها

 خ یو تمام تنم    دمیشخفه ک  یغیرد شد. ج  واریبا سرعت از کنار د

  یزیاگر چ ینبود. انگار حت شتری متحرک ب یکرد. عارف اما سنگ

 نداشت.  یهم واکنش کردیبه تنش حمله م می مستق

م  یرانهیو  ی انه یم راه  پلهرفتی خاطرات  سمت  رفت.  .  ها 

س  ی اعتبار  دمیترسی م بربه  فرو  و  نباشد  نظر  زدیاختمان  به   .

آتش گرفته شده اما باز هم قابل اعتماد   ی جلو  ی تا حد  آمدی م

 ها گرفتم: پله ی نبود. دستش را رو

 .زهیری وقت م هیخطرناکه...  ـ

نکرد. بال رفت و من هم دنبالش راه افتاد. تنم از استرس   یتوجه

بود. انگار آتش از   نییاز پا  شتری ب  یبسته بود. بال آثار سوختگ  خی

که درش کنده شد و   یشروع شده باشد. رفت سمت اتاق  جانیا

بلند شد. اول از ترس    نییمحراب از پا  ی اش افتاده بود. صداجلو

پر بعد خ  دمیدرجا  م راحت  المیاما  او هم    رونیب  گفتیتر شد. 
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 ی . از رو شدی م  دهی. عارف اما دست در دست خاطرات کشم ییایب

... اشره یاتاق رفت. دنبالش رفتم. دنبال نگاه خ  در رد شد و داخل

دونفره وسط اتاق سوخته بود... کنار عارف خشک شدم.   یتخت

 د یبا  یکی... حال  سوختندی که م  دمیدیو عارف را م  هحانیانگار ر

ا  مانی هردو  آمدی م از  با خودش  چبردیم  جانیرا  همه  در   زی. 

 . مطلق..   یاهیدر س زیمطلق بود. همه چ  یاهیس

.  دیلرز  یدهانم را قورت دادم و دستم را بال آوردم. دستم م  آب

 عارف. ی چسباندمش به بازو

 عارف.  میبر ـ

 .دخورینم تکان

اش کشاندم. نگاهش پشت سرم بود. بند چراغ قوه را  را جلو  تنم

را دور صورتش گرفتم و سرش   میهادور آرنجم انداختم و دست 

  رونیب  ی نجوریهم  میهارا به زور سمت خودم خم کردم. اشک

 .  کردندی م سیو صورتم را خ ختندیری م
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...  ی باش  ی قو  دیعارف... هنوز با  ی بشنو  دی... هنوز بارونیب  میبر  ـ

ا مادرتم  لبد  گذاشت    خواستی م  نویچون  رو  پدرت  اسم  که 

فراموش بشه... باشه عارف؟...    وقتچیه   دیروت... چون عارف نبا

... تو  دیراموش بشف  دینه پدرت... نبا... نه خودت  ی بذار  دیتو نبا

 ؟... مگه نهی ذارینم

از دهانش خارج شد.    یاتاق برق زدند. آه  یکیدر تار  شیهاچشم

خم   اشی ن یخاندان را با سنگ  ن یا  ی هاشانه   توانستیکه م  یآه

 کند. لب زد: 

 عارف. ـ

 . دمیبار من آه کش   نیشده بود. ا  شیایاسم که انگار تمام دن  نیهم

تصادف   رازیش  ریکه... تو جاده... تو مس  دنی خبر م  نهحایبه ر  ـ

 ه و...  کرد

در نگاه    رهیدر نگاهم ماند. خ  رهیخ  قهیدق  کیبه    کینزد  دیشا

 خاطرات سوخته...  انیمن و سرگردان م
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 وقتچیگفت... قبول کردم اسمش رو بذاره عارف... که ه  یاصالن ـ 

 . ستیمن ن   ی نره... بچه  ادمی

نگاه    ه یثان  چند رفتم.  بعد  دنبالش  رفت.  و  برداشت  را  برّاقش 

حرکت کرد.   مانی هاصورت  ی بود. نگاهش رو  خانه  رونیمحراب ب

که دنبالش بروم. محراب مانعم عارف سمت باغ راه افتاد قبل از آن

 شد.  

ماش  ـ تو  امشب نه یماجان  گفت  گرفت  تماس  مادرت  با   ...

 . ی ند یوقت سوت هیباشه  تی ... حواست به گوشدیگردی برنم

به کنار ساختمان ولو شدم. چه خوب که لزم نبود    ی سکو  ی رو

 ی شوم. خوب که من را قات کردنی مجبور به نقش باز ی زود نیا

حوصله بود.  چگونگ   ی نکرده  به  را    شدنیراض   یفکرکردن  بابا 

گذاشته    یسیدر رودروا   یدرست و حساب  جانینداشتم. لبد ماه 

 بودشان. 

 ! ایداغون ـ

 .دمیخند جانی ب

 دادنت. هیاز روح یمرس ـ
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  ی بگ   ی شد  یو مجبور م  ی چطور  گفتمی خب... خوب بود م  هیچ ـ 

 ! افهیق  نی، با ا"یخوب"

 . دمیخند جانی ب باز

 نه واقعاً! ـ

 نشست و گفت:  کنارم

 ه؟ یچ انیجر ـ

اما    ستیعارف درست ن   تیرضای گفتنش ب   دانستمی م  کهنیا  با

 دهانم باز شد. انگار سر رفته باشم. گفتم: 

 . ستین  شیواقع ی بابا یصالنا ـ

جمله در   کیفقط    دمیاش د هرهغلظت در چ  نیبهت را با ا  یوقت

 عارف.  چارهیذهنم پررنگ شد: ب

 . اریخودت ن ی هم هست... لطفاً به رو گهید  ی زایچ یلیخ ـ

 ؟ی دیفهم  ی تو چطور ـ

 مسخره...   یلیجور خ هی ـ

 ! نخوری جاها م نیترپا افتاده  شیاز پ شهیزرنگ هم ی آدما ـ
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به اکه نسخه  کردی آن روز فکرش را هم نم  یاصالن  واقعاً ش را 

 است.  دهیچیدست خودش پ

 از عارف نبود. نگران بلند شدم.   ی ساعت گذشته و خبر  مین

 دنبالش.  میبر ـ

با خودش .  میکرد  شیدا یزود پ  یلی آمد. خ  همراهم سکوتش را 

لبه  بود  د  یی هادرخت  ی ل کشانده  ساختمان  سمت  از   د یکه 

  یاهدرخت  دیو شا   ستادهیطور ا  نیاشتند. پشتش به ما بود. همند

داخل اتاق را...   ی هم تخت سوخته   د ی. شاکردیسوخته را نگاه م 

 هم...   دیبود... شا دهی نرس  حانهیهم عارف که به ر دیشا

 گفت:   محراب

نم  قتوچیه  ـ کاربرد  ی جمله  هی  کردمیفکر  که    ی انقدر  بشه 

 م. مجبور بشم ازش استفاده کن

  ؟یچ ـ

 هالل ماه اشاره زد و گفت:  به

 .مونه ی شت ابر نمپ وقتچی ماه ه ـ
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در آسمان نبود اما ماه از پشت    ی مقابلم ماندم. ابر  ریبه تصو  رهیخ 

 .دیدرخشیسر عارف، م  ی و سوخته، درست بال   باریب  ی هاشاخه

 . مونمی م جان ی ـ برو. من هم 

.  شکستندی م  میپا  ریز  ن، یافتاده بر زم  ی هاخشک شاخه  ی هاتکه 

بود که متوجه شود. دست  یقدربه   شیصدا را در   شیهاواضح 

 رو ماند. به روبه رهیفرو برد اما خ شیهاب یج

 م؟یبر ـ

 تکان داد.  یرا به نف سرش

 ؟ ی دی شن یچ گهید ـ

گلو  خواستیم  دلم در  را  خارها  شیدستم  و  کنم  که   ییفرو 

م  شیصدا کلمهاورمیدرب  دندیخراشیرا  ان.  جوجهها   ی غیتگار 

 .  افتادندی م رونیب بودند که از دهانش 

 زدن سخته؟حرف ـ

معترض    ربطمی شانه چرخاند. نگاهش به جواب ب  ی را رو  سرش

 بود.  

 .ی بشنو دفعههیش رو همه ستیلزم ن ـ
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بدهد. روحش مگر   یبه مغز و روحش استراحت  خواستی م  دلم

سوخته داد    ی رو داشت. نگاهش را به همان روبه  شیچقدر گنجا

 و آرام گفت:

 م.خسته ـ

  ی پا  شدی را فقط م  اشی داشت، خستگ  دنیاصرار به شن  یوقت

ب  ییهاسال  در  که  ب  ی خبریگذاشت  بود.  و    ی خبری گذرانده 

 .  شدینم اشیرفع خستگ ی هم دوا ی درکه پرده فی... حییتنها

از   یکند، اما کم  پیتا  یحت  ایحرف بزند    یکم  خواستیم  دلم

 تلنبار شده درونش کم شود. حواس  حجم 

 ؟یاز من ناراحت ـ

آره. نفسم را    دیبگو  حیبود که صر  نیبهتر از ا  د ینداد. شا  جواب

 دادم و گفتم:  رونیب

...  میمون یبه خونه خبر داده که امشب باغ محراب م  جانی ماه  ـ

 ؟یمونی م

 تا سرش را بچرخاند.   د ی طول کش یکم

 ؟یصوت لیفا ـ
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بود. سرم    دهیفای ب  گفتم،ی م  دیکه با   ییزهایذهنش از چ  دورکردن

 را تکان دادم.

فکر    نیچرا تو اون اوضاع به ا  دونمی مسخره باشه اما نم  دیشا  ـ

افتادم که صداشون رو ضبط کنم... انقدر بهشون گوش دادم تو 

 چند سال که همه رو از حفظم.  نیا

 زد: صورتش جا انداختند. لب ی رو هااخم

 چند سال؟  ـ

با  ییهاقسمتهمان    هانیا خاطرش  به  که  را   دیبود  خودم 

نداشت اما    یمن مشکل  ی و... کرده بودم. گلو  کردمی سرزنش م

 . لب زدم: دیکشی هم از بلندشدن مقابلش خجالت م  میصدا  دیشا

 پنج...  ـ

ه کرد اما  جا شد. چند بار دهانش را باز و بستجابه  شیگلو بیس

 شتن شد. ول نورا در آورد و مشغ اشی گفتن گوش ی به جا

 ؟« یگی م ی الن دار   »چرا

ا  میهاچشم از  بودم.    جانیتار شدند.  را من گند زده  بعدش  به 

 . شدیگند پاک نم نیاسمم از وسط ا کردمی هم م ی هرکار
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 .مردی چون... اون موقع... مامانم داشت م ـ

را    ختهی ر  رونیب  ی هاو اشک  دمیچشمم کش  ریدستم را ز  عیسر

داشت دلم  کردم.  د  خودش  پاک  درو  به  تا    د یکوبی م  واریرا 

بگو  شیصدا زبانم برساند که  به  نوزدهبمن همه   دیرا    ستیاش 

 ... آمدیاز دستم بر نم ی کار کرد،ی سال داشتم، مغزم کار نم

رو  روبه  ی سوخته  ی هابه درخت  رهینگاهش کنم خ  کهآنی ب  اما

 فتم: گ

همون  ...  یاصالن  کیشر  ،یاون پول رو بهمون ندن... تراب  دمیترس ـ 

بود... اون   انی... اون در جر ترهکیبه ما نزد  شی لیکه نسبت فام 

 شما...  ب یرو بده... از ج وندیقرار بود پول عمل و پ

...  ی کمرم جار  ی ره یتُنِ خودش بود و شرم، از ت  نیدر کمتر  میصدا

تر اعصاب خودم هم راحت  نطوریکنم. ا  یینمامظلوم  خواستمینم

رو شود روبه   ییول یبا همان ه   دادم ی م   حیجبود. وجدانم هم... تر

  توانستند ی م  یکم  ی ها بود و فقط عده آدم  ی داخل همه  دیکه شا

 آن دسته نبودم....   ءمهارش کنند. من که جز

کوزه   دمیترس  ـ رو    یاصالن  ی کاسه  پول  و  بهم  بزنم  ندن  رو 

مثل دکتر    یعنی بهمون... اون شب... دکتر جوابشون کرده بود...  
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نشه! منم گفتم گور    ایبشه، آ  ای اونم آ  وند یود فقط پ فته بگ   یقبل

 ... ره یمیمامانم داره م  ی... وقت بهیصد پشت غر ی آدما ی بابا

اشک  سیخ  صورتم ب  ییهااز  که  بود   رون یب  ارادهی شده 

شاختندیری م ا  شیپ  دی.  همه  دادمیم  حیترج  نیاز    یآوار 

 گر ینم د زباسرش خراب نکنم اما حال   ی جا رو  کی را    میهاده یشن

 نبود.  ارمیدر اخت

آن شب تا دو روز بعدش در تب سوختم و مامان و بابا فکر    نگفتم

 ... گفتم: رمیم ی من هم دارم م ردیمیکردند چون مامان دارد م

. به تو چه... تو آدی از دستت برنم  ی به خودم گفتم تو که کار  ـ

 .. بستم. ... بعد... دهنم رو یستیآدما ن ی ه یبق ی که مسئول کارها 

  سانسم یام در دانشگاه بودم به زور لمن که شاگرد اول رشته   نگفتم 

  خ یب  دیچسب  ی وجدان جور را گرفتم... نگفتم که از آن روز عذاب

غده داخلش درآمده و بعد   کی   کردمیفکر م  شهیکه هم  میگلو

 ... گفتم: رمیو بم رمیاست که سرطانش را بگ از مامان نوبت من

بمونه... به من چه که پسر نم زنده  بود که ماما   نیمهم فقط ا  ـ

نبچه   یاصالن باباش ک ستیش  به من چه که  به من چه  هی...   ...

 ... کشنی که... دارن نقشه م
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غوطه   میهاچشم وجدانم  عذاب  مرداب  در  سر  تا  و  بستم  ور را 

 شدم. 

 و... مالش رو بال بکشن.  ارن یب  لشیسر وک ییبال  هیکه...  ـ

گو  دیشا  ی اشکستن شاخه  تق پدر  باز   دیچ یشم  را  اما چشمم 

 همه گند...  نی... بعد از اکردمی باز م  یینکردم. با چه رو

  م یرو... روبه می روبه کردم. درست از روتنم حس    ک یرا نزد  یحرارت

  ر یتش گبود. چشمم را باز نکردم. مچ دستم که در مش  ستادهیا

.  بود به مچم دستم   دهیافتاد هم باز نکردم. حرارت دستش چسب

تار بود. پلک   رش یکرد. چشمم را باز کردم. تصو  شتریش را بفشار

چهره و انقباضش واضح   ی. سرخبماند  یتار باق  طورنینزدم تا هم

 بود. بهتش هم... 

  ن؟یبهار ـ

.  آمدی هم م  شیهاقدم  ی و نگران. صدا  یمحراب بود؛ سوال  ی صدا

 ی زیچ  خواستمی نم  گریبود. منتظر. من اما د  امره یعارف هنوز خ

عذاب وجدانم را باز   ی هم نمانده بود. بالخره گره   ی. حرفمیبگو

 بودم. ختهیر رونیکرده و زهرش را ب

 نقشه؟   ـ
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به حضور   توجهیخش گرفته و آرامش را ب  ی بود که صدا  عارف

 .  دیکشیمحراب به رخ م 

 گفت:  ین سوالرا گرفت و آرام و همچنادست عارف  محراب

 ولش کن.  شده؟یچ ـ

  شتر یبود و فشار دستش هر لحظه ب  امره یمان بهت خاما با ه  عارف

که زده بودم   ی او هم داشت گند کهنیاز ا د،یلرزی . تنم مشدی م

وجدانم نمانده بود. عذاب  یباق  یراه فرار  چیو ه  کردیم  دییرا تا

بود    لیمن هم دخ  ی ... پادمیکشی م  د یبا  نیاز ا  شتر ینبود. ب  یالک

و قرار   دهیخواب  یو زندگ  مرز مرگ  ی رو   هک  ی مرد   تیدر وضع

 کند...  امچاره یبود ب

که قرار   یشده بود. از غلط  شتریب  امهیها شدت گرفوران فکر  از

 نبود از دفتر اعمال من پاک شود و نجاتم دهد...  

 ! نیبهار ـ

  ی ن لحندار و... با هماحن خشزده بود. عارف. با همان ل   میصدا

 د.  هم در ذهنم تصورش کرده بو نیاز ا ش یکه پ
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تر شد. فشار دستش  بند آمد. عارف کالفه   امهیباز ماند. گر  دهانم

 شد و گفت:  شتریب

 بگو!  ـ

 مضاعف دست عارف را جدا کرد. ی با زور بارنیا  محراب

 ن؟ ی. چتون شد؟ بهاردیآروم باش ـ

عارف در   ی آهنگ صدا  خواستمی ند. م بز  میصدا  خواستی نم  دلم

که تمام من    ی د وسط زهرمارقند افتاده بوحبه  کیگوشم بماند...  

 نبود...  یآن همه تلخ  فیکه حر فیرا پر کرده بود... ح

افتاد، دهانم باز    دشیکه به نگاه ساکت و خاموش و ناام  چشمم

 . اما نرفت. گفتم: دیشد. محراب کنار کش

تراب  یاصالن  ـ که گفت.   یبه  تو  واسه    هینداره...    ی کار   .. 

و اون    مونهی ه... عارف متصادفه... کارش که تموم بش  ی سازصحنه 

 تمام و کمال تو مشت منه! گهیمعروف که د ی هیارث

دست  عارف رو   شیهاکف  دهان  ی را  با  و  گذاشته  باز    یسرش 

 مبهوت مانده بود. نه فقط او، محراب هم... 
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ترس  نگفتم هم  نگفتم  دهیمن  نم  بودم.  آدم    شدی باورم  تا  دو 

از من دارند    رخبی نازک و ب  یچوب   شنیپارت  کیاند پشت  نشسته

  ی دست و پا   ری ام ز. نگفتم من و خانواده کشندی قتل م  ی نقشه 

ها کارم  . نگفتم اگر دهانم را بستم اما مدتمیشدی له م  یاصالن

  ده یشن   را از زبانشان  اسمشکه    یلیشده بود سرزدن به دفتر وک

پا  میکه مر  بودم. از همان  نگفتم وقت   هادنییرا هم    ی شناختم. 

و سالم، زنده است، دل خودم   حی و او هم صح   ستین  ی خبر  دمید

شن  اشتباه  که  کردم  خوش  اامدهیرا  که  برا  زهایچ  نی.   یفقط 

قتل   ی پشت گوش من نقشه   یکس  شودی . که مگر مهاستلم یف

شده   لیدفترش تعط دمید یوقت ش یپ سالکیبکشد! نگفتم که  

  ی باد کرد. نگفتم وقت  میآن غده دوباره داخل گلو  شود،یو باز نم

به ماندنش    ی دیکه تصادف کرده و ام  دمیشن  اشیاز زبان منش

 امیباز از زندگ  امدهیدر تب سوختم و آرامش ن  هفتهکی  ست،ین

 فرار کرد، فقط گفتم: 

 بشه... ی نجوریا خواستمی من نم ـ
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 حانهیر

 

تن و    ی ها. قدمحانهیر  ی هادورتر از قدم  ییرفته بود... جا  عارف

م با خودش برده و جسمش مانده بود  را ه  حانهی روحش... روح ر

برا  ی برا نم  ی حسام.  کارشان  به  روح  که  .  آمد یکفتارها 

 سم بود. با گوشت و استخوان، با پوست و خون!  سروکارشان با ج

 کرده بود؟  عقد

با اسم عارف پر    کهنیا  ی اش به جابود لبد که شناسنامه   کرده

 ...  ین اصال شده بود. حسام  اهیشده باشد با اسم حسام س

  یه یسا  ریعارف در بطنش... ز  ی ادگاریشکم پر عقد کرده بود. با    با

 ... شیو پادست  ریکرده بود. ز ریحسام گ

که خدا هم نتونه جمعش کنه!« حسام    میزیریازتون م  یی»آبرو

کلمه ت  دشیتهد  یکلمه  رو   غیرا  و  پ  ی کرده  و    حانهیر  یرگ 

بب   نداشت. »آره  یشوخ  اشی اغی  ی هابود. چشم  ده یکش   ن یبرو 

مُال   یتونی م پ   یزوریپ  ی اون  همهی کن  دایرو  به راه  ی !«  را  ها 

را نکرده بود: »انقدر    شدار دل داغمراعات    نیبسته بود. فرز  شیرو

که به کشتنش    یلعنت  ی جاده  ن یتو ا  شیکشوند  وقتیوقت و ب
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منی داد  خراش  خانمره ی.«  گونه  و  کرده  چنگ  بود:    دهیمو 

م  ی نجور ی»ا نگذره    یشکنی نمکدون  ازت  خدا  خدانشناس، 

کوبانده بود: »خدا   رهیبرزو...« آقابرزو پشت دستش را به دهان من 

آبا و  جد  زاز  نگذره  مکهین دت  گشنگ  ی خوای...    ی ریبم  یاز 

 بدبخت.« 

دست  کردینم  یفرق  هایبعض  ی برا استخوان    شانی برا  یچه 

. دادندیتکان م  دم  شیبرا  کرد،یپرت م  شانی. هرکه جلوندازندیب

برزو   سفره   یزمان  کیآقا  از  حال   زیانگروح  ی نان  و  بود  کنده 

سفره   دهیچسب به  وس  ی بود  فقط  ذهنش  بام  حسام.  عت 

را    یآسمان  ات  دادیعقلش قد نم  کرد،یخانه را حساب مصاحب 

 ... ختیریها م بام خانه   ی که برف رو   ندی بب

سا   رو  یه یبختکِ  که  ز  یرسم  اشی زندگ  ی حسام   ریشد، 

نه آشنا... کامران به سوئد مهاجرت کرده    دینه آفتاب د  اشهیسا

دوا    حانهیاز ر  ی شده بود. بودنشان هم درد  اشیزندگ   ریو رزا درگ

 ... کردینم

پ   روز  به  روز  بن  آمدیم  شیشکمش  م  اشه یو  از رفتی پس   .

 نابالغ را داشت...   یتن رنجور دخترک ی کردیپشت نگاهش م 
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که تو شکمته   یتخم حروم  نیره ا بو بب  یبه حالت اگه کس  ی»وا  

.« کنم ی م  اه یوقت روزگار جفتتون رو سکه اون  ست،یمن ن   ی بچه

حسام   تهدزبان  به  م  دیفقط  تهدشدی باز  س  دی.    کردناه یبه 

داشت؟ اما طفل معصومش چه    یچه فرق  حانهیر  ی ... برای اهیس

ب  ی گناه که  دن   ریخی داشت  به   ی هاآمده و چشم  ایاز همه جا 

 ه براقش را به مادر دوخته بود. درشت و نگا 

کورسو  ی هیسا  یاهیس  ریز  کاش زندگ  ییحسام    اشی به 

 کاش. ی ... ادیتابی م

که حسام   یماه از بازگشتشان گذشته بود. بازگشت از زندان چند

ساخته بود   شیخاک برا  نیاز هم  ی به اسم خارج از کشور، کنج

مخصوص   ی اهاش با دوز و کلکو شناسنامه   دیا یب  ایه به دنتا بچ

 شود.  یخطخط  خواستی که او م یخیحسام به تار

  ی از زندگ   را  حانه یگذاشت که ر  ینخ  ی رو  سمانیاسم ر  شدینم

هم   دیمتحرک؟ شا  ی مرده  گفتند؟ی نگه داشته بود. چه م  زانیآو

زنده   ی زنده  فقط    یزندگ  ی مرده  ی مرده...  تا  بود  مانده  حسام 

 انجام دهد.   کارکی

 کار...  کی فقط
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کمک   یمجبور شدم از کس  ی مادرم قبل از فوتش گفت اگه روز  ـ

 اه نکرده باشه. اشتب  دوارمیشما حساب کنم... ام   ی بخوام، فقط رو

خودخور  چند ب   ی ماه  بتواند  تا  بود  داده  جان  و  که  آن  یکرده 

قرار بگذارد. آخر سر هم   لشیحسام فعال شود با وک  ی هاشاخک

مانده    اشی آدمِ آدم زندگ  خانم که انگار تنها  رهیمن  ی به واسطه 

خودش دست   ییرسانده و خسرو کسرا  لیوک  ی به آقا   یغامیبود، پ

 شود. دهیچ قاتمال نیا مقدمات ابه کار شده بود ت

  ک یبود. بعد از فوت پدرومادرش در    اشی زندگ  یناج  زیانگروح

بال و پرش را گرفته بود تا خسرو بتواند کار    ریزن ز  نیتصادف، ا

 . را در آورد شیخواهرها ی ند و خرج زندگ کند و درس بخوا

 بود.  زیانگروح ی پسرخوانده خسرو

  حانه ی. ساکت ماند تا رکردی نبود. عمل م ییحرف و خودنما اهل

 شروع کند. خسرو کارش را بلد بود.

نم  هامییدارا  ی همه  خوامیم  ـ عارف...  نام  به  بزنم    خوام ی رو 

 حسام بفهمه! 

 ه؟ینفهمه، چ کهنیمنظورت از ا قاًیدق ـ
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 برسه! دستش بهشون   خوامینم ـ

اره! به نام خودت باشه د  ریپدر حق تصرف در اموال طفل صغ  ـ

 تره! بابت امن  نیاز ا

ر  به م  حانهیر  حانه؟ینام  حس  اما  نمرده  هنوز    ایدن  کردیکه 

  یسر داشت و هزار سودا  کیکه    حانهیرا رها کرده. ر  شیهادست

حواسش را فقط   ی هاکه ته مانده   هحانیعذاب... ر  ،ییجدا  ،یدلتنگ

 ردیبم  دیترسیکه م   حانهیکار جمع کرده بود. ر  کی  نیهم  ی برا

 شود...   چاره یو عارفش ب

  ده یشده و نفهم  ریپ  یشده بود؟ از ک  یدائم  شیهالرز دست  یک  از

 بود...  

در ذهنش    یاتیآب دستش داد. حدس  یوانیبلند شد و ل  خسرو

 ماند. جا بهمان دادیم  حیبود که ترج

  ی که همه  خواستیرا نم  یالم   خواستیمال را نم  نیا  حانهیر

 ... کردی حفظ م دیرا تباه کرده بود. اما پسرکش را با اشی زندگ

 بعد از من عارف...  خوامی... نمخوامشونی من نم ـ

 بودن!  ی ای زن قو خانمزیانگروح ـ
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بازخواست داشت. نم  نگاه   ی که ناج  یدختر زن  توانستیخسرو 

 . ند یبب   و درمانده فیضع طورنیبود را ا اشی گزند

 مال مادرم حروم شه... کمک کن!  خوامی... نمستم یمن ن  ـ

شده بود.    رهیخ  انشانیم  زیبه م  ی اه یچند ثان  یدر سکوت   خسرو

عارفش رفته بود   ی بود. آرام و قرار نداشت. از وقت  طاقتی ب  حانهیر

ت بود.  بسته  رخت  جانش  و  از جسم  کل  به  هم  عارف  قرار  نها 

نخ   که  بود  اتصالکوچکش  زندگنازک  به  مشت    ی ش  در  را 

 از آن رها شود. گذاشتیکوچکش گرفته و نم

پدرش   ینداره تا وقت  یاعتبار چندان  ریطفل صغ  ی وکالت من برا ـ 

عارف    دنیاموال تا رس  کهنیدر مالش تصرف کنه! مگر ا  تونهی م

گذار بشه...  بالغ بشه و بعد بهش وا  یبه نام شخص  یبه سن قانون 

 از اموالش استفاده کنه!  تونهی فرزند م  تیبعد از اون پدر با رضا

. که پدرش ستیهوار بزند که پدرش ن   خواستی دلش م  حانهیر

نحس   ی هی... انقدر پسرش را به آن ساستی... ن   ستی... نست ین

خ  پدر داشت که آن هم... عارف بود. آ  کینچسباند. عارف فقط  

 خالصه شده بود.   یچهارحرف نیدر ا زن نیا  یکه تمام زندگ
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بهتر  ـ رسی انهیگز  نیخودت  تا  قانون  دنی...  سن  به    ی پسرت 

اموالت   یکمرت رو راست کن و قرص و محکم مثل مادرت هوا

 رو داشته باش!

سراغش    گرفتنییراهنما  ی نبود که برا  یلیوک  ی ها جمله  ها،جمله

پدرانه داشت   هم  دیبود که برادرانه شا  ی دمر  ی هاآمده بود. جمله

ا م  یزندگ  نیبه  اجبارش  به وصلکردینکبت  ب.  به  شتریشدن   .

نه    یسمانیبه ر  اشی بافتن نخ زندگ  بود...  که عشقش را گرفته 

راحت شود و بعد    الشیخواست خی م  حانهیتوان نداشت. ر  نهحایر

 !ردیکند که بم یزندگ شیهابا عارف  الیقدر در خآن

بلند به    ی که با صدا  ی ود. افکارکرده ب  ریافکارش گ  انیم  انهحیر

 . آوردی زبان م

اعتماد کنم که آخرش خنجر نزنه    ی اعتماد کنم؟ به ک  ی به ک  ـ

 م.بچه  یبه زندگ 

ناراض  ی جد  ی چهره   ی رو  نگاهش صدا  یو  و  مانده   یخسرو 

. »فقط به اون اعتماد کن« به  شدی در گوشش تکرار م  زیانگروح

جز او    کرد؟یاعتماد م   دیادرش اشتباه نکرده بود؟ بامرد. م  نیا

 بود که بتواند اعتماد کن؟ ی گریکس د
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 ه بود... اعتماد کرد و

  یزده بود. با وکالت  ییاموالش را به نام خسرو کسرا  ی عمده  بخش

برسد.    یتا عارف به سن قانون   سپردی اموال را به او م  تی که مسئول

و حق استفاده از اموالش را  ا  ی و پس از آن عارف فقط با اجازه 

 که مورد اعتماد او باشد.  یکس ،ییداشت و در نبود خسرو کسرا

  میگذاشتم و زانوها  نیزم  ی را رو  امی آمدم. گوش  رونیانجمن ب  از

را به بافت    میهاگذاشتم و اشک  میزانو  ی را بغل کردم. سرم را رو

 شلوارم چسباندم. 

صفحه  همه در  بودم.  عار  ی برا  امم یپ  ی را  نوشته  انجمن  در  ف 

لبد م  هان یا  هرچند  خودش  کمدانستیرا  دلم  اما  من    ی. 

وقت  شدنحانهیر از  بود.  بود  یخواسته  محراب،   میبرگشته  باغ 

 ...مانیهابود به دهان   دهینحس پچ  یسکوت

خداحافظ  کردمی م  حس ر  یوقت  مدت ده یرس  حانهیاز  با  .  ها 

بود. انگار فقط    یی  وقت جدا کرده بودم و حال   یخاطراتش زندگ

 بودم، در امان بودم و حال... حانهیر یتا وقت

 ... حانهیر بخشتمینم گهیپسرت د  ـ
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هم    یشب و کس   ی اهیها. وسط س بودم در باغ. کنار درخت   آمده

 سراغم را نگرفته بود.

زانو  دهانم به  تا صدا  می را  دادم   یبه گوش کس  ام هیگر  ی فشار 

 نرسد. 

 میهاکاشی از ا  ی خبر  گرید  شد،ی روز هوا که روشن م  کی  کاش

 ... فید... حنبو

 ماجان نگرانته.  ـ

بود و در آن    بش یدستش در ج  کیزانو برداشتم.    ی را از رو  سرم

بود    ده یها... نگاهم چسبآن خانواده. از  پس یبزرگ چ  ی بسته   یکی

به حس و حال امشب نداشت. با    ی بطر  چی. ه پسیچ  ی به بسته 

را باز   پسیداد. چ  هیدرخت تک  ینشست و به تنه  میروروبه  فاصله

 کرد و گفت: 

 واسه اعصاب خوبه.  ـ

تر بود اما زبان مناسب گاوگل   ای به طور معمول آب خنک    دیشا

 ... گریمحراب بود د
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با اخم چ بال   ییبه جا  رهیخ را در   هاپس یتر از سر من مانده و 

م د م  انداختی هانش  صدا دیجوی و  به  گوشم  خردشدن    ی . 

 امعلوم گفت: ن  ی به همان نقطه   رهیدر دهانش بود که خ  هاپس یچ

 تو سرمه.  ی کنِ صداهاصداش، صداخفه ـ

 دادم و گفتم:  رونیشده بود. نفسم را از دهان ب پیک امی ن یب

 ؟ ییچه صدا ـ

 ! یاِهِن و تُلپ اصالن ـ

و   الیساختمان و  ی با پرده   دهیپوش  ی هاانداختم به پنجره   ی نگاه

 نظرش را بدانم، گفتم:  که نیا ی فقط برا

 من مقصرم؟ ـ

را   اشی دهانش گذاشت و دست نمک  ترد و بزرگ در  ی تکه  چند

 در هوا تکاند.

م دیشا  ـ م  ی افه یق   ،یدون ی ...  حال  جانماز    دهی داغونت  واسه 

 . ستی... اما حسش ندنیکشآب

 دراز کردم. خشک شده بودند. را  میو پاها دمیخند حالی ب

 ؟ی دیکشی حسش بود آب م ـ
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 در دهانش گذاشت و گفت:  گر ید ی تکه چند

منتظرن    یدونینم  ـ تالف  ی گند  هی  یکیآدما   ی گندا  یبزنه، 

 ! ارنیخودشونم سرش در ب

نداشتم. حسش هم نبود. باز فقط نگاهم را به    دنیخند  ی حوصله

 با پرده کشاندم.   دهی پوش ی هاپنجره

 . ارهدیب ـ

  ده یخواب  دادمی م   حیشدم. ترج  رهیخ  ن یرا گرفتم و به زم  نگاهم 

ا از  ب  نیباشد.  حساب  بعد  خودم   شیهایوابخی به  از  هم  را 

 . دمیکشی م

ثان   بعد چند  صدا   هی از  فقط  خوردنخرچ  ی که  به   ی هاخرچ  او 

 گفت:   د،یرسی گوش م

وقت  ـ نظرت  م  یبه  م  شهی تصادف  راننده  ز  یکی  زنهی و   ریرو 

 ریز  ضشیکه مر  ی دکتر  ای  ده؟یبهش دست م   یچه حس  هریگی م

از پدر و مادر   ی توان نگدار  گهی که د  ی ابچه  ای...  رهیمی دستش م 

اما ته دلش   آرهیکه به زبون نم  نیرو نداره و با ا  لشیو عل  ریپ

خودشون   نکهی و به اسم ا  شهعمرشون پر    ی کاسه  آمدیبدشم نم

 اد؟یراحت بشن، خودش نجات ب
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. نفسم  شدیها جا نم دسته  نیکدام از ا  چید من در هکه گن  فیح

 ادم و گفتم: د رونیرا ب

 ؟یکه چ ـ

که اگه لزم شد راه   دمی فقط دارم بهت نخ م  نیهارب  دونمینم  ـ

باش  تو عذاب وجدان پدر روان آدم رو  یدر رو داشته  ... موندن 

 .آرهیدرم

...  اری تراه در رو براشون هست... اخ  هی  یکه گفت   ییاونا  ی همه  ـ

 ... افتهی اتفاقا م نی و ا  خوانیاونا نم

 .. یخواستی تو هم نم ـ

 . رمیجلوش رو بگ متونستیم  دیآره اما شا ـ

 اونا هم هست.   ی برا دیشا نیا ـ

 ! ره یبم ذاشتنینم دنیفهمی اونا اگه از قبلش م ـ

 . نیست بهاراون هنوز زنده ـ
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 با مرده نداره!  یاما فرق ـ

 .   الیخی ... بخبیلیخ ـ

 سمتم پرت کرد و گفت:  هوای را ب پسیچ ی بسته 

 بخور.   پسیچ هیگر ی جا ـ

ز  دستم ددم یکش  میهاچشم  ریرا  در همه  گری.  دستم  از  اش 

با هم در رفتندی م بسته فرو کردم و دو سه تکه  را در  . دستم 

ت گذاشتم.  تکه  یکی   ی شهگو  ی زیدهانم  سقفاز  و   ها  دهان 

خراش  ی گوشه  را  جو  دیلبم  صدا  با  محراب  مثل  تاثدمیاما   ر ی. 

 نداشت... بسته را سمتش گرفتم و گفتم:  یخاص

 شه؟یم یحال چ ـ

 اثبات...  ی مدرک برا نیاز ا ری داره، به تو، به عارف... غ یبستگ ـ

 دارم.  ـ

 را از درخت گرفت:  اشهیشد و تک اریهوش

 ؟ یچ ـ
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 صداشون رو ضبط کردم.  ـ

چسب  تنش درخت  به  باز  و  شد  بسته دیول  در  را  دستش   ی . 

 فرو کرد و گفت:  پسیچ

 . ستین یضبط شده مدرک مستدل  ی صدا ـ

 از او وا رفتم.  شتریب 

 خوره؟ ینم ی درد چیبه ه یعنی ـ

 نه!  ییخودش به تنها ـ

داشت  ـ شک  هم  تو  ا  یخب  م  نیبه  پس  براش   شهی موضوع، 

 د...مدرک جور کر

بو بسته   باز نگاهش    رونیشدن در و  پراندم.  از جا  آمدن عارف 

 تکان نخورد.  شی. محراب از جادیگشت تا به من رس  یکم

م  ـ رو  آ  یشب  هی  ی کردی فکرش  تا  تقر  یدمبا سه    چی ه  باًیکه 

باش  هیبهت ندارن    یربط بهشون گره خورده   ی جور   هیو    یجا 

 .امی زندگ ی های ریغافلگ نیعاشق ا ؟یجدا بش  یه نتون ک  یباش

 ازشون!  خورهیم من حالم به هم  یول ـ

 برسه به گوش عارف!  ـ
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 ره؟ یگیم لمیتحو گهیاصالً د ن یاول بب ـ

با    ی و صدا  رفتم که گفت در   یی "اباب  ی ا"نفس محراب همراه 

 گوشم جا ماند.  

قبل از آن، باغ   ای.  جانی نداشت. مثل باغ ماه  یفیتعر  اشچهره

همه    نیباغ ارم... پس چرا ا   ی آن روز جلو   آباد. اصالً مثل  فیعف

بر احوالش نداشتند.    ی ریتاث  چیخوب، ه  ی باغ و سبزه و حال و هوا

م  دیشا راست  با  گفتی مامان  باش  دیکه: »آدم  ه...  دلش خوش 

 له جا چه تو قصر.«گُ هیچه تو   ا،کج کنهی نم یفرق گهیاونوقت د

نگاهش فرار   بود که از  ب یعج  دی. شاکردی را نگاه م  شدنمکینزد

 فرار مجازات شوم.   ی به جا  دادمی م  حیچون ترج  د ی. شاکردمینم

اول نشست.    ی پله  ی آمد و رو  ش یپ   یبودم که قدم  ده ینرس   هنوز

 ی نییپا  یپله  ی ند و به جلو خم شد. رو چسبا  شی هاآرنج به ران

تا از نزدنکردن از نگاهش راحتنشستم. از دور فرار . کی تر بود 

 . آرام گفتم:کردید و نگاهم نمهرچند سرش خم بو

م  ـ نم  ی صدا  گه یمحراب  درد  به  شده  شاخورهیضبط    د ی... 

 . کنم ی من م  یبگ ی شهادت منم به درد نخوره... اما تو هر کار
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وجودم.    نیبهار  دترنیناام  ی درونم بود. صدا  ی صدا  ؟«دهیفا  »چه

 عارف...  نیترد یهم ناام دیشا

کنار تنش    شیها. دست چقدر گذشته بود که بلند شد  دانمینم

. محراب بلند شد و سراغش  رفتی سمت در م  یبود وقت  زانیآو

. لب از لب باز نکرد.  دی رفت. چند کبمه گفت و عارف فقط شن

 رف از کنارش رد شد و رفت. نگاهم کرد. عامحراب 

 گذاشتم...  میزانوها ی و من سرم را رو رفت

                          

بازساز  یمیقد  ساختمان ب  اشی بود.  بودند،  بخش    شتریکرده 

شرکت از دو    ی شرکت بود. محوطه  یرا که محل اصل  اشییجلو

راهرو به بهم وصل    کی. دو ساختمان که با  شدیم   لیبخش تشک

جلو ساختمان  پشت  دو  ییبودند.  ساختمان  و  بود    کی  یطبقه 

 .  ترا داش اشی م انبارحک شتریب دیطبقه و کوچکتر. شا

اصل  ی طبقه  ساختمان  پ سال  یاولِ    یهیریخ  کیمحل    ش یها 

به ما هم برسد.    رشیکه قرار بود خ  ی ا هیریآشنا و پرکار بود. خنام 

  کباریقبل را نداشت اما اسمش لاقل    ی ایبروب   گریها بود که دسال 

 یاز کل ساختمان اصل  گریگوش مردم شهر خورده بود. حال د  به
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.  دیکشیم  دکیرا    هیریاسم دفتر خ  زط چند اتاقش بود که هنوفق

تابلو تابلو  یحت  حان،یر  یمردم  ی هیریخ  ی اما  شرکت هم    ی از 

 بزرگتر بود. 

بازساز  ی اخانه   ی پشت  ساختمان زمان  که  بود  به    ی کوچک 

بابا هم در همان خانه بود،    وصل شده بود. اتاق  یساختمان اصل

 .  ی گانیبخش با

 ی اصل  ی که ورود  یاز ساختمان اصل  یکید بود.  ورو   ی راه برا  دو

  یکوچک که در کوچه  نههم از در خود خا  یکیمجموعه بود و  

م  یپشت اشد ی باز  به  بابا  اتاق  خ  نی.  بابا    کینزد   یلیدر  و  بود 

که در   ی گریبابا و دو نفر د  کرد؛یوآمد ماز همان رفت   شهیهم

 ... گرید یکیو  یقسمت مشغول بودند. آبدارچ نیا

داخلش را    ی که فضا   ییو کمدها  بود پر از قفسه   ی سالن  ی گانیاب

ها مربوط  ها و پروندهقفسه  شتری کرده بودند. نصف ب   ی راهروبند

از    هیریخ  ی هاتی. تمام فعالخوردیجا خاک مبود و آن  هیریبه خ

مربوط به شرکت متفاوت بود. اتاقک   ی هاروز اول تا امروز... قفسه 

با پارت  ی جدا شده بود و چندتا قفسه   یگانیبا  نلاز سا  شنیبابا 

ببلند پر ا از   رونیز زونکن و پرونده هم داخلش بود. در اتاقک 
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 ی حکم همان انبار  یگانی. درواقع سالن باشدی باز م  ی گانیسالن با

نداشت    ی ازیود و ن داخل اتاقکش ب  ی هارا داشت. کار بابا با پرونده 

  ی سِر  گفت ی. م اشد بداشته    ی رفت و آمد   ی گانی با  یبه سالن اصل

با آن    ی کار  گریکرده بودند د  وتریکه اطالعات را وارد کامپ  ش یپ

. از  شدی باز م   یخال  ییسالن در راهرو  یقسمت نداشتند. درِ اصل

 یی جا هم به راهروبخش راه بود. از آن  نیا  اطیهمان جا هم به ح

بود   ی بابا در اتاقکش جور  زی. مدیرسی م  یاختمان اصلکه به س

 ... نشستیودستگاه م وعه و دمپشت به تمام آن مجم راکه انگ

را نشانم دهد.    یگانیبار که همراهش آمدم اصرار کردم با  نیاول

کش رفته بودم.   هالم یدر ذهنم بود از ف ی گانیرا که از با ی ریتصو

  ی دارند. بابا هم دم رفتنچقدر با هم شباهت    نمیبب   خواستمی م

آن  تیرضا و  بود  دداده  را  چب  دهیجا  تنها  آن    ی زی ودم.  از  که 

که    یخاک بود و نور زرد لمپ  ی بو  ،در ذهنم بود  کی تار  ی دخمه

 چشمم را زده بود. 

 یها از اتاقکش صداوقت   یموش دارد و بعض  ی کل  گفت ی م  بابا

 تمیاذ  واستخی . مگفت ی م  ی. الک شوندی ها را مکاغذ   شدندهیجو

که اتاقکش را   ی واریکند. در اتاق بابا خالف جهت سالن بود و د
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هم    یسنبه. موش  سوراخیبود و ب  تکهکی  کرد،یاز سالن جدا م

 بابا نفوذ کند.   اتاقکاز سالن به  توانستیاگر بود نم

س  نگاهم از  قفسه  ستمیرا  تا  و  پرونده  ی هاگرفتم  از  پر   ی بلند 

تا دو  کشاندم.  سرم  چسب  پشت  هم،  د  دهی کنار    یی انتها  واریبه 

 ر آنها. اتاقک و دوتا هم عمود ب

 لب گفتم:  ریها گرفتم و زرا با اخم از قفسه نگاهم 

 !نجایـ موش کجا بود ا  

مانده را درست وارد کنم    یرا جمع کردم تا اطالعات باق  حواسم

بابا    ر یها به سرم نزند. تقصموش  دنیجو  ی توهم صدا  خودی و ب

دبود   اکه  بود  خواسته  مثالً  مامان،  سراغ  رفتنش   ی جور نیم 

 ... میایمامان درب یضیکند تا از فکر مر یشوخ

  ی انداختم. نچ  زیم  ریز  ی را جمع کردم و نگاه  م یپاها  ناخودآگاه

  توانستمی نبود اما من م  یموش  چیکردم و چشمم را بستم. واقعاً ه

 ی صندل  ی رو  را  میکنم. دست آخر پاها  وانهیبا توهمش خودم را د

 و چهارزانو نشستم.  دمیبال کش
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آماده به  پشت قفسه   شنیپارت  ی از آن سو  گرید  ییصدا ها، منِ 

پشت چرخ به  نگاهم  پراند.  جا  از  را  ر  دیفرار  گوشم صداها  ا  و 

 . کردی م لیتحل

 .  ست ین  میحرفا حال نیمن ا ـ

شا  ی مرد  ی صدا که  به گوشم    دیبود  سالن  ته    ی ل ی. خد یرساز 

  شه یاند  ی اسم را به کارم دادم. فردا دانشگاه ارائه. حونبود  کینزد

وارد کرده   ی هاآماده نکرده بودم. رقم   شیبرا  ی زی داشتم و هنوز چ

 رفتم.   نییپا فیچک کردم و سراغ رد  گریبار د کیرا 

 حسام!  رهیت نمحرف حساب تو کله ـ

. لحن هر دو جمله تند بود. دو نفر بودند دیسرم به پشت چرخ  باز

 گار. ان

 بساطه.   نیهست هم  ییکسرا اروی نی...تا ایگوش کن تراب ـ

بود! همان که بابا را استخدام کرده    لمانی. فامشناختمیرا م  یتراب

هم هزبود.  نگران  بود   گفته  که  مامان    ی نهیان  عمل 

آدم   نیشدند. ناخودآگاه به ا  ز یخود تخودبه   میها...گوشم ینباش 

 .کردمی م نیحس دِ
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ز  صدا و  بعد    یگوش  کیزنگ    ی . صداشدی م  ادیکم  بلند شد. 

صدا و  شد  دورتر  دوباره  بسته   هیشب   ییصداها  آمد.  در  شدن 

قد کوتاه و تپل بود در    ی رمردیکه پ  یآبدارچ  ی مشغول شدم. آقا

  یخدا چااتاقک را باز کرد. بابا سفارشم را بهش کرده بود و بنده 

  ی برا  دیبا. گفت که  ودمب  دهیخجالت کش  ی آورده و کل  میهم برا

اصل  ِیزکاریتم ساختمان  برود  وقت  کار  یآخر  اگر  داشتم    ی و 

 نبود.  ورنیا یکس  گریا دنبالش بروم. جز من دجآن

بود    هانیودستگاه ادم  ی من درواقع در انبار  ی فکر که بابا  نیا  از

کردم و سرم را    یاخم کردم. نچ  توری ام در هم شد و به مانچهره

کننده دور شود. کار    دیناام  ی هافکر   نیتکان دادم تا حواسم از ا

و بعد   گرفتیساعت وقتم را م   کیفقط  د ینمانده بود. شا ی ادیز

 بروم.  توانستمی م

باز صدا  گرید  فی رد  دو آمد.    ییرا هم در اکسل وارد کردم که 

به گوشم خورد   دفعه کیکه    ییانگار در باز شده بود. لحن صدا

در هم بود   می هام. اخمنشد  اشبود اما متوجه جمله  یکامالً عصبان

به ادام حواسم به پشت سرم    ی . همهرفتی کار نم  ی هو دستم 

 بود.
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 ازت آتو دارم! یبه قدر کاف ، ی... ـلدورم بولدرم راه ننداز تراب ـ

... نگاهم تا در اتاقک  شتریتر شد و ضربان قلبم ب واضح   یه  صدا

کش  رو  دهیبابا  روبه  درست  رفمی شد.  و سمتش  شدم  بلند  تم.  . 

هم به    ینبود. راهسمت    نیا  کسچی. هدمیکش  رونیبه ب   یسرک

کار تمام    یربع به پنج بود. ساعت رسم  کیسالن نبود. ساعت  

 . آمدی م خانهبه  رتریشده بود. هر چند بابا معموًل د

پاورچ  صدا نشدم.  متوجه  درست  هم  باز  شد.  تکرار    ن یدوباره 

 ها برگشتم. سمت قفسه 

 ! هیآتو از خود ردن کت فقط تو جمععرضه ـ

 آمد ی صورتم را پر کرده بودند. اسم آتو که م  ی کنجکاو  ی هااخم

 کردمی سمت خالف. داشتم فکر م  رفتیخود ذهن آدم مخودبه

 ختنیر  ای  شدنده یکوب  ی کالهبردار است که صدا  لمانیفام  یعنی

اتاقک    ی پر از پرونده   ی هاقفسه  ی از جا پراندم. نگاهم رو  ی زیچ

 . دیچرخ

     ؟ی آریوش مرا جچ ـ
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را غالف کردم.    تیبرداشتم و ادب و شخص  زیم  ی را از رو   امی گوش

مکالمه   نیا  دنیدور هم و با شن  نمی نشی فکر کردم شب م  ثانهیخب

و   میگذاری پشت سرش صفحه م  یسرش آشناست، کل  کیکه  

و مرگ و مرض دور    وندیذهنمان را از درد و پ  قهی فقط چند دق

 .  م یکنی م

... دهانم را کج کردم و ضبط یطولن  یبود. سکوت  سکوت شده  اما

م کردم. سمت  کنسل  را  که    ز یصدا  بودم  ننشسته  هنوز  رفتم. 

 به گوشم خورد.   ییصدا

 رفته! ادتی. ی که قبلنم کرد یرو بکن ی قراره کار ـ

ته اتاقک   ی هارا سمت قفسه  یوشدکمه زدم و گ ی را رو انگشتم

 گرفتم. 

و فرار چند روز تو اون    ی باززرنگ  ی حادثه بود... اگه جا هیاون    ـ

الن سُر و مُر   ،یدت برس به مقصو ی بود تا جنابعال ده یسوله تمرگ

 ش بود!و گنده بال سر ننه
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  م ی طالست اگه الن نتون   نا یدر هر حال من وقت ندارم! اون زم  ـ

بازار   شیزوریدستگاه پ وبا اون دم  ی لیسه  نیهم  بعداً  مشونیبخر

 ... گهیبعد د ذارهی م  تیاسه ما قمدستش و و رهیگیرو م

صدا که اسمش حسام    نینه اگر ا  ای  امده یدرست فهم  دانستمینم

 هیریبود که اسم خ  یشرکت بود لبد همان کس  سیبود همان رئ 

بود.   زنش  اسم  برا  کیهم  لبد  که  داشت  هم  خودش   ی پسر 

ا  ی اشاهزاده شن  هانیبود!  بابا  از  اوا  دهیرا  آن  بابا    لیبودم. 

و خم با   چیپ ی. با کل بودگفته  مان یبرا شانیایدامش از بروباستخ

 ها کجا!... اما ما کجا و آنمیشدیم  ل یا هم فامهآن

 روش! نم یتا الن ازش، ا ی عارف که تو مشتته کم کَند ـ

بالسر! باورش شده صاحب  آقا  یکه ی... مرتآدی سوسه م  ییکسرا  ـ

 گُنگه!   ی داروندار اون پسره

زنت داروندارش رو زد به نامش،    ی ده بود که وقتاگه باورش ش  ـ

 آبم روش...  هی دیکشی بال م

از گود    ی جورنیهم  آدمانیخداشناسه! ا  ی اد یز  اروی  گهید  نیهم ـ 

 ! رونیبه زور انداختشون ب دیبا رنی نم رونیب
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... تو اونو از خودت  برهیارف ازت حساب محسام... ع  هیوونگید  ـ

مدت درست    هی  هیاف ! کیستیباباش ن   دونهی اون که نم  یدونینم

 یخوا ی م  یتا هر چ  یخرش کن  ت،یتو نقش پدر  ی بر  یو حساب

 دنبال محبت تو بوده!   شهیبزنه به نامت... اون بدبخت چشمش هم

 ! ؟یتراب ی روانشناس شد ـ

  خ یب  شی و پنج سال پ  ستیب  حسام... کم عذاب  تونمیمن نم  ـ

کنم... دور   ادی رو ز  ششیخِرمو نگرفته که با دست خودم دوباره آت

 منو خط بکش. 

ت از  بنداز. اون شکم گنده   کلتینگاه به ه   هیهه! خط بکشم؟    ـ

عشق    ایدارن اون سر دن  یهات با پول کپول من قلنبه شده! بچه

 ! کننی و حال م

 پول زنت!  ـ

  دم یتازه فهم  باز تنم را در جا پراند.  ی زیچ  شدنده ی کوب  ی صدا

ها خشک  به قفسه  دهیچسب  دستبهی نفس بکشم، گوش  کهآنی ب

 و دهانم خشک شده بود.  زدی ام. قلبم تند مشده 

 رو نموند تا خودش تقاص پس بده!   چشمی آره زنم! اون ب ـ
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را روشن    یگوش  ی شده   اه یس  ی دهانم را قورت دادم. صفحه  آب

 ... مثل ضربان قلبم... شدیم ادیبا سرعت، ز ارشمه یکردم. ثان

 ! ی دی که بهش رس  یخواستی مکم پس داد؟ تو پول  ـ

خودش رو   کهن یتا قبل از ا  خواستمشی ... م خواستمشی من م  ـ

پا  ریانداخت ز و  مرت  ی دست  اون حرومزاده  کهیاون  رو پس    و 

 انداخت!  

موم کن ت  گهی... پس دیگرفت  ی تو هم که انتقامتو با عقد زورک  ـ

 رو!   ایکارکثافت  نیا

 ی دقم بود! بچه   ی نهیش آعمر پسر  هیانتقام؟    یگی م  نیبه ا  ـ

  د، یتهد  ی همون موقع جا  دیمنو کشت و خودش رفت به درک! با

ننه   ی آبرو و  شده گوربه  ی خودش  مگور  بفهمن   ختمیری شو    تا 

 !یچ یعنیحق حسام  کردنیدهن

نشست  ـ اموالشون  و  مال  گور  یرو  به  م  ی گور    ی فرست ی هم 

 براشون!

ش حق منه بود! همهمن نبودم مال و اموالشون صد برابر نشده    ـ

  ی که اسم تخم سگشو با کل  نی گنگ! هم  ی اون پسره  بیتو ج
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  ش یکارگند کثافت   ی م که بوزدم تو شناسنامه  ی دوز و کلک جور

 . دی بوس ی کف پامم م دینزنه، بابال 

 !  ی خدا کرد ی نه که واسه رضا ـ

 ! دهیبه تو که کم نرس یتر از آشداغ  ی تو چرا کاسه ـ

چجوری نجوریا  خوامینم  گهید  ـ د  تیحال  ی !  که    گهیکنم 

 جا ندارم! گهیغلط اضافه کنم! بسمه! د خوامینم

 ! جنست ناجور بوده زده به سرت!شبید  ی زد یچ ـ

 نفس بکشم...   دمیترسیشده بود و م  خیمو به تنم س شد...    سکوت

  ت ه یسا  ریز  ی همه نفرتِ تو، اون زبون بسته چطور   نیموندم با ا  ـ

 ! کشهیهنوز داره نفس م 

تو   کنه ی شو مکله  ییپا کنم، اون کسرا! عارفو کله گهید  یاحمق  ـ

 ی کهی! مرتکشهی دم و دستگاهم و تا دودمانمو به باد نده کنار نم

خودشه...    ی ش کرده بود... لنگهگنده   زیانگرو همون روح  ننها بابی ب

 حمق خداشناس!ا

 نافهموم و باز...  یکلمات ،یزنگ گوش ی صدا

 سپرد!  یو اموالش رو دست خوب کسالحق که مال  ـ
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  له یوک  نیزرنگ بود... ا  یلیاما خ  اومدینم  شافه یاصالً به ق   کهیزن ـ 

روش کرد و شد معتمد    دفعه  ه یرو تو آب نمک خوابونده بود.  

 بود!   رجیخودش و عموش که تو مشت ا لی... وگرنه وکحانهیر

موقع  تو زرد از آب در اومد. همون    ی جورتو مشتش بود و اون  ـ

ب اون  ا  رآبیز  شرف یاگه  بود،  مص  نینزده  درست    بتیهمه 

 ! شدینم

م   دستم دهانم  دیلرزیداشت  سقف  و  کف  به  را  زبانم  چه  هر   .

 قورت دادن ترشح نشد. ی برا یاقبز  گریچسباندم د

 ... سکوت

 ... زیانگو هراس دارکش 

خسرو    ی سازصحنه  هی  ز،یتروتم  ی نقشه  هی  ـ و...  تصادف 

 ! خورهیعارف... آبم از آب تکون نم نی ... پَر! ع ییکسرا

از حنجره  ی رو بود. صدا  مانده  باز  بزانو نشستم. دهانم   رونیام 

 لل شده باشم.  دمیترسی . م آمدینم
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حسام...    الیخی ب  ـ م  هیشو  دامنتو   ی جور  هی...  ره یگی جا 

حسابایپاش  یتونینم  گهید  ی خوری م اون  تو  کم    یبانک   ی ... 

 !ی ندار  ی رمونی... س دهیت خوابوامونده 

 ییاز پادو   ی دیکمتره بدبخت! ند  ی زور یپ  ی جنمت از اون برزو  ـ

  ی ! فقط کافکهیخودش رو رسوند به کجا مرت  زیانگروح  ی خونه

از خود سگ بهتر!    دادی م تکون مد  ی جور  هی  ادیسم پول ب بود ا

برزو زل زد    یوقت   رهی نم  ادمیرو    حانهیر  ی افه یهنوز که هنوزه ق 

 رو.  یکوفت ی غهیاون ص ی کرد شهادتش پا تو چشماش و حاشا

من هنوز شب    غمبریبه پ  ری... بابا به پخورهی روز پاشو م  هیاونم    ـ

شده   ی افه یق  خوابمی م ماون    ی له  مرده،  مادر  جلو    آدی عارف 

 چشمم.

  خود یباز خود  نهیبی خودته که چشمات ذغال و منقل م   ریتقص  ـ

  ی رو بکش   کشی دم کشمثل آ  یشب جلو خودتو نگرفت   هی...  یشی م

شده  ی نی بب خراب  کدوم  پ  رهی م  یاداره  منتر  هفته  دو    دا یکه 

کردنشون نباشم که دور از چشم من عشق و حال کنن و بچه 

مثل آدم انجام داده    توم. تو اگه همون موقع کارپس بندازن واسه
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نه    ی بود نه    هیالن  بود  خودت  دست  رو  خور  ارث  هیجنازه 

   زاده رو دست من!حروم

 .نهیبی چشمت فقط پول م  تو! یهست ی چه جونور ـ

چشمش دنبال پول   کهیاون مرت ی کر کرد! فگهی اَََاَاَههه بسه د ـ

 ی ساز! هه! فکر کرده بود با اون ژست جهادمدرسه  رِیّنبود... الغِ خَ

گرفته بود    یاضیر  ی ذاتش رو بپوشونه! دکترا  تونهیمزخرفش م

بده!    اد یمردم دودوتاچارتا    ی هاباهاش تو داهات به توله  یکه مُفت 

اا  کشمی م   یبود. هر چ  جانالحق که جاش همو  یهیریخ  نیز 

 !  م یرو کشوند وسط زندگ  یاون حروم ی که پا کشمی م  یلعنت

 ول شد...  میپا ی رو یگوش

 ! حال اَخه شد! هیریاسم خ ریز  ی کرد ییکم پولشو ـ

 شو داشتم!  ضهکردم! عر ی خوب کردم هر کار ـ

 شو داشته باش... ه بعدم عرضهب نیاز ا ـ

  یاون بچه تهران  کی! اون موقع که کشیزبونت دراز شده تراب  ـ

 نیجلوت ا   نداختمیبود که م  ی و چشمت به دوزار   ی دیکشیرو م

 کارا بد نبود!؟
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که کردم رد تو توش    ینامسلمون، کدوم غلط  گهید  نیدِ هم  ـ

  ی ریپ  سر  ی خوای م  ، یزنی نبوده که واسم دم از مدرک و آتو م

    ؟یکن مچاره یب

و پاش    دست ارویبود از شهرضا تماس گرفت، مشتلق بده    یک  ـ

زاده رو خفت کرده  امام   ی مُال  ی! ک رازیش   رسهینم   گهیشکسته د

ار  چقدر بوده، که به گوش من برسونه و دوز   غهیمدت ص  نهی بود بب

  یبچه سوسول رو با وعده   نیهم  قیرف  ی بهش بماسه، ک  شتریب

!  چونهیرو بپ  حانهیبزنه و ر  ونار  قش یتو راه که به رفپول من آورد  

له    ی افهیبود که حال ق  یث همون تصادفباع  شی عرضگی با ب   یک

کارا رو بدون   نی ا   ی کابوسش باشه؟ تو! خود تو همه  اروی  ی شده 

... حال واسه یو پولشم دول پهنا ازم گرفت  ی من بگم کرد  کهنیا

 امر به معروف!  ی من شده مجر

  گهی... ددمیکردم؟ گوه خوردم که کردم. به گور بابام خندمن    ـ

 ! امخویعذاب تازه نم

که    یی... واسه تک تک غلطای کردی فکرشو م  دی با  نیقبل از ا  ـ

ه خدا هم نتونه  ک   زنمی م  نتیزم  ی ازت مدرک دارم... جور  ی کرد

 بلندت کنه! 



 

[981] 
 

 !؟ی قسر در بر یتونیخودت م ی فکر کرد ـ

نه، تو رو    ـ ب  زودترچه برم چه  رو   نیا  کنم،یم   چارهیاز خودم 

 مطمئن باش! 

 ؟ ی ری حسام... کجا م سای وا ـ

 . دم یمزحرف شن یبه قدر کاف  ـ

باشه... پس اون اتاق فکر   یراه  هی  د یخب... صبر کن... شا  یلیخ  ـ

 ! خورهیم ی به چه درد تی کوفت

 ! رونیاز توش اومده ب نیهم ین یبی فعالً که م ـ

  ن ی! انیهمون فرز  نی. به قول خودت عداره  یمتی ق  هی  ی هر کس  ـ

 .دیخر  ی جور هی شهی حتماً م لمیوک

 ییانگار! کسرا  رهیم  ادتیخودتم    ی حرفا  ؟یالت خرابه ترابح  ـ

وقت داشت استفاده    ی همه سال تا پسره برسه به سن قانون  نیا

 تره! راحت  ایفقط مرگه! جاش اون دن  اروی  نیا  ی کنه و نکرد! چاره 
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  ست ین  ی و کالهبردار  ییپولشو  گهید  نیا  ؟یزنن چاگه ردمونو ب  ـ

 . ستی ن  میآدمه! کم آدم هیبحث جون 

حی تراب  نیبب  ـ عارف  کشتن  مدارک  کاف   ی...  حاضره.    ه یو 

هم واسه  اونییکسرا  اروی  ن یبفرستمشون  جا...  اون...    ی وقت 

 خودت... پَر!

سر تو بوده. تو زن مردمو با شکم    ریش زهمه  گمینم  ی فکر کرد ـ 

عارف بفهمه   ی فکر کرد   ش،یبه زندگ  ی ند زدو گ  ی د کردپر عق

   کنه؟ی جلوت سر خم م گهید ی ستیباباش ن 

 ! شهیم  یچ ین یبب  یامتحان کن  یتونی خودته م لیم ـ

 شرفم ی ب  نیاون فرز  ی من خوردم پا  یدِ لمصب چرا من؟ هر گه  ـ 

 !  یگیوسط بوده چرا به اون نم

 د!  شم رحم نکرخود قیشرفه! به رف یبه قول خودت اون ب ـ

 !میشرف دار  یلیمن و تو خ ـ

 تنم را تکاند. ی زیچ  دنیکوب ی صدا
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ننه  ـ عمل  من خرج  پول  با  نداشتم  خبر  نکن  دادفکر  ... ی شو 

چوب  ی پا  ذارمی م اما  تصادف...  اون  واسه  وجدانت  خط عذاب 

 ... حواست رو جمع کن! یرفتنات پره تراب یرآبیز

 م.حسا ی خوش به حال تو که وجدان ندار ـ

  ا ی  ،یزنیم  ای...  نه یهم  ایدن  نیا  تینداشته باش... خاص   تو هم  ـ

 ! زننتی م

 بار همون جنازه...   ر یحسام... کمرم خمه ز تونمینم ـ

اول آخرش   حانهیمردن بود... ر  ارویتو فکرش نرو... قسمت اون    ـ

 که یتر از دهنش برداشته بود. اون مرتگنده   ی مال من بود... لقمه

 د یبا  نیخودش گذاشت. به قول فرز  یخواهادهی جونش رو سر ز

دخترخاله  رفتی م بگ همون  ننه  ی نجوریا  ره،یشو   لشم یعل  ی از 

با اون تخم  افتادیدور نم   حانه، یکه کاشت تو شکم ر  یحروم... 

 کَند.  ایدن نیاز حقشم از ا شتریب

ا  ـ با  نفرت چطور راض  نیموندم  شو  زنت اسم بچه  ی شد  یهم 

 بذاره عارف! 
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بچه    نینره ا  ادمی  وقتچیبکنه تا ه  خوادی م  یهر غلط  گذاشتم  ـ

کرد و   یدهن  ش یحروم  ی نره حقِ منو بابا  ادمی! که  ست یاز من ن

 رفت به درک! 

 ... سکوت

 ... سکوت

 ... سکوت

 و

 بعد

 ه؟یت چنقشه ـ

                          

...  روزیمثل د  ی صبح  رو به سقف باز شدند. صبح بود.  میهاچشم

 ...روزید روزِید زِروی... مثل دروز ید روزِیمثل د

م   حال  هم  مامان  و  د  دانستندی بابا  ن  گریکه  کار    ستی قرار  سر 

. شودی دارم که تنم از تخت کنده نم  ی مرگ  کی  دانستندی بروم. م 

نم  دانستندی م چ  دانستندیو  ماه ستیدردم   میصدا  جانی... 

  رفتم یرا م  کبارشینداشتم از سه بار    . حوصلهششیبروم پ  زدی م
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بق مخ  اشه یو  خواب  به  را  پزدمیودم  محراب  که:    دادی م   امی. 

تا    کشهی ! طول مست یپز که ن »فقط سه چهار روز گذشته! زود

شازده که فازش   نی! اونم افته یاون همه اطالعات تو مغزش جا ب

  ن یرو زمسلوک کنه تا خودشو    ریتو افق س  یکل  د یست... باعارفانه 

 کنه...«  دایپ

 هستم...   یمن در اصل ک دانستی هم م میمر دیشا حال 

  ی ها خوابم به خواب پنج روز بود که شب   ایز  چهار رو  ایروز    سه

 ... کردیروز نحس را دوره م کی و  خوردی گره م ی تکرار 

که نوشته بودم را در واتساپ    ی ا غلت زدم. تمام قصه  واریبه د  رو

اما پعارف فرستاده    ی برا بود. حت  میهاام یبودم  نگاه نکرده    ی را 

ماه  هاامیپ  کیت بود.  نشده  هم  به    بارکی  جانی دوتا  و  رفته 

بود که سالم است... حال   نیبه هم  دمیاش سر زده بود. ام خانه

 ... الیخی ب من را نداشت،  دنیچشم د

را دوباره بستم. دوست داشتم باز هم بخوابم تا زمان    میهاچشم

جلو جا   زودتر  عارف  مغز  در  اطالعات  محراب  قول  به  تا  برود. 

کند.   یتا جوابم را بدهد. تا فحشم بدهد. تا خودش را خال . فتدیب
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.  دیکشی م  ادی بردارد... کاش فر  ی سکوت لعنت  نیتا فقط دست از ا

 .دیکشیم ادیرا فر شیهاکاش درد

دست    ریکه ز  یخودمون بمونه اما عارف جون سخته! آدم  نی»ب

با ا  ستین  ی دیب  یسال دووم آورده بعن  یس  یاصالن   بادا   نیکه 

 بلرزه.«

محراب راست گفته باشد... کاش عارف جان سخت باشد و  کاش

پدر و مادرش عاشق شود. کاش عاشق    ی بماند. کاش بماند و جا

نها خوشبخت شود... کاش خوشبخت شود و من را  آ  ی شود و جا

 ببخشد... کاش من را ببخشد و... 

 .  دم یدادم و باز غلت ونریرا ب  نفسم

برا  پنج اگر آن آدم را    یم کم نبود. حتآد  کیشناخت    ی سال 

. کردمی م  دایپ  جانیماه  ی هاها و خاطرات و آلبومحرف ی ل لبه

روح  ییهاقصه  ی ل لبه از  ر  زی انگکه  از    م یبرا  حانهیو  بود.  گفته 

خلق  شانی زندگ همشانیوخواز  عکسش   دنید   ی برا  شهی. 

   ود... ذهنم ب  ی حانهیر  مانه  دمشید  ی بودم. اما وقت  مقاومت کرده
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ها، همه  پوست آدم ری بخزد ز یشکل است. وقت  ک یهمه جا   درد

درد را   ست یفقط کاف  گریوقت د. آنکند ی شکل م  کیرا از دم  

 ... یکن شانیدایتا پ ی بشناس

دور و    یلینسبت فام  نیقدر پررنگ بود که اذهنم آن  در  حانهیر

  اش ی . پنج سال در ذهنم به زندگ کردیم  اثریو خم را ب  چیپر پ

دردهاف با  کنارش،  ذهنم  در  سال  پنج  بودم.  کرده  با   ش،یکر 

را گوش   یصوت  لیقدر آن فاکرده بودم. آن  یسرگذشتش زندگ 

بودم. آن بر  از  را  بودم که همه  ماهخاطرا  قدرداده  را    جانی ت 

جزئ خودم  که  بودم  کرده  آناز    یمرور  بودم.  شده  قدر آن 

شده بودم...    اشی ارا دوره کرده بودم که رو  زیانگسرگذشت روح 

 در کار نبود.  ی شده بودند که جدا شدن  امی از زندگ یجزئ ی جور

 حانه یکرده بودم. پنج سال با درد ر  یزندگ  حانهیسال با فکر ر   پنج

 چیدم. پنج سال به عارف پدر فکر کرده بودم. هگرده بو  یزندگ

او ند  یعکس از  به حال  اما آن  دهیتا  قدر در ذهنم ساخته  بودم 

. مثل  شناسمیم  نمیاگر عکسش را بب  کردمیکه حس مبودمش  

 ...  حانهیر
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در    ییدوست داشتم جا...  سمیعاشقانه بنو   شانیداشتم برا  دوست

تصو  المیخ را  دوست    ریحال خوبشان  براکنم.  عارف    ی داشتم 

قشنگ جا بگذارم... دوست داشتم فکر    ی ادگاری  کیمظلومشان  

ست... بود. مگر  محض ا  قتیکنم هر چه از خلوتشان نوشتم حق

درونم حس   الرا تمام و کم  حانهینباشد؟ من عارف و ر  شدی م

 . کردمی م

 دشان را... مرگشان را... را... در عشقشان

دن  دیشا آد  ا یآن  عشق  با  بهتر  م مخدا  تا  شاکردی ها  جا آن   دی. 

جدا  متیق شا  ییوصال،  نبود...  مرگ  آن  دیو  متولد عارف  جا 

 کردی بار عشق را تجربه م  نیدرش اپدر و ما  ی هی سا  ریو ز  شدی م

اش را پر  نبود که حنجره  یسکوت  گریجا د . آندی چشی و محبت م

صداآنکند،   از  که  آ  شیقدر  آن  هادمگوش  شود.  دکر   گریجا 

تنهان  ی درد که  آن   اشیی بود  کند،  پر  جارا  که    ی برا  ییقدر 

  جا فقط عشق بود. مهر بود... خانواده هم نماند... آن  دنیکشنفس 

خانواده دن   ی ابود...  حق  ی ایکه  از  مانده  جدا  کم    قت،یکودکِ 

 داشت...  
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 ورو بخره ازم.باغ انگ  خوادیم ـ

 مبل و هوا خشک شدم.    نیب  ده یکامل ننشسته بودم. خم هنوز

ام شانه  ی دستش را رو  شدی ام رد مهمانطور که از جلو  محراب

بل. خودش بعد از هوا  م  ی . ول شدم رونم یفشار داد تا کامل بنش 

نشست   جانیماه   ی روانداختن دو سه تا نقل و خوردنشان روبه

 و گفت: 

 بکش روش. یماجان، کل ایند متیق ریز ـ

و در فکر بود لبش    ی جمله جد  نیاز هم  شیکه تا پ  جانی ماه

 ه من اشاره زد. محراب هم باز شد و ب ش یبه خنده باز شد. ن

قرنط  شین یبیم  ی ری م  یه  سوزهیم  یآ  ـ تو  !  ستنه ی خودش 

 .آدی ما م ی بوش تا خونه

 نکن محراب!  تشیاذ ـ

فالن  جان ی ماه  خیتوب درد  از   ردخویم   یبه  گشاده  دهان  آن  با 

 خنده. 

 بهش؟  نیفروشیم ـ
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 . دودل بود انگار.دیدست کش ی دست رو جانی ماه

بچه    نیبه ا  آدی طرفم دلم نم  هی شوهرمه... از    ادگاریطرف    هیاز    ـ

نرفتم. هم  گهیباغ که سوخت منم د  نه بگم...  ی نجوریسراغش 

 گوشه...  هیافتاده 

 گفت:  محراب

که کم    شهنهی زم  متیگوشه اصل ق  هی  فتادهین  میجور  نیهم  ـ

 ! ست ین

گرش کردم. در جوابم  مغز حساب  ی حواله  یچپچپ   ناخودآگاه

 نگاهم گفت: 

به زد اَلو    یفِرت/ قرارتی دلِ ب  یشَپَک   یخب؟ حال تو شِرت  هیچ  ـ

 بزنن به مالشون!  شیآت دیهم نبا هی روزگارت، که بق

  ی از لهجهکه خوانده بود، ا  ی . از شعرمی باش  ی جد   گذاشتینم

  ی . ماهام گرفتخنده   آمد،یادا کرده و به ژستش نم  تیکه با جد

 خودش زمزمه کرد. او هم با لهجه.   ی و شعر را برا  دیجان هم خند

 اَلو به روزگارُم.زد  ی فرت /قرارُمی دل ب یشپک یشرت ـ

 : خورهی به فضا م یلیسمندر خ گهی هم م گهید زیچ هی ـ
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 اکبر/ دا اهللکر، ماشالُّ نومخ  طونیش »گوش

 جِنگه جِنگه!«  امتیعشق سمندر تا ق آفتاب

واضح به من اشاره زد.    یلیرا که گفت خ  "آفتاب عشق سمندر"

بان ز  فی و حرصم از دستش باهم بود. حوصله نداشتم و حر  خنده 

  فیلبخند ظر  الیخی محراب هم نبودم. خودم را به آن راه زدم و ب 

او که    ی گریخبر د  خواستمی شدم. م  جانی ماه بدهد.  از عارف 

نکرده بود، دلم خوش    وتادر واتساپ را د  اممیپ   ی هاکیهنوز ت

 . گذاردی م  جوابمیشود عمداً ب

  و  نی. از حس د دانستیرا م  یاصالن   انیهم جر  جانیماه  گرید

برا هم  وجدانم  وقت  شیعذاب  بودم.  فهم  قتیحق   یگفته    د یرا 

ترسآن که  بد شد  روز فتدیب   شیبرا  ی اتفاق  دم یقدر حالش  دو   .

وسعت درد عارف   دمیدی تا حالش جا آمد. او را که م   د یطول کش 

 .  شدیم ترقیعم میبرا
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  ش یاش را به روکه عارف در خانه یشده بود کس جانیماه حال 

که آن    یتی. با وجود تمام نارضاریشده با تاخ  ی . حتکردی باز م

پرستار  لیاوا  نقش  تحمل  خاطر  خانه  مانی به  داشتم.  در  اش 

نم  وقتچیه با ماه  یخانگهم  تیریخ  کردمیفکر   ن یا  جانیما 

 دراز شود.  ارفدستش سمت ع نیمثل ا ییباشد که روزها

ه وقت هم  نیا  کهنیشکار بود. از ا  یاز اصالن  یحساب   جانی ماه

ارتباط   جانی. ماه ستین  رانیوانمود کرده بود که عارف ا  ی جور

آن   یکینزد مبا  اگر  اما  نداشت  ر  دانستی ها  در   حانهیپسر 

 .  ماندی نم خبریهمه وقت از او ب نیاست ا اشیکینزد

ببر براش...    دمی باغ رو م  دیقبول کنه اما کل  ی نجور یهم  دهیبع  ـ

 به نامش.    زنمیهروقتم که بگه م 

  ر ی واضح اما مغزم گ  اشجمله  ی به من بود و معنا  جانی ماه  نگاه 

ببرم   دادی را م  د ی. کلکردی کرده بود. محراب هم داشت نگاهم م 

 من؟  ش؟یبرا

 من ببرم؟ ـ
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ب  جانی ماه زور  به   خواستمی بغض کردم. نم  هوای سر تکان داد. 

حر دا  خواستمی نمشوم.    مشیوارد  به  را    اشیخال  ی رهی خودم 

 کنم.  لیتحم

 و محکم اما آرام گفتم: دادم. پرحجم  رونینفسم را مثل آه ب 

 .دیخودتون ببر ـ

 گوش کن به حرف بزرگترت!  ـ

نگاه  محراب با  چشم  طانیش  یگفت.  به  من    ی هاکه  مرطوب 

 .  آمدینم

کنه...    یو خودخور  نهی ساکت بش  ییاون بچه عادت کرده تنها  ـ

 م؟یاجازه بد دیما هم با

 به من بود.  م یتقمس جانی ماه نگاه 

ورم حالش را بد کنم. عارف جواب با حض  خواستمی فقط نم  من

 ...دادیرا نم  میهاتماس

 زور... به خوامینم ـ

 حرفم را شکست.  بیعج ی با لبخند جانی ماه
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مرهم درد...    شهی تلخ که م  ی خوبه... مثل دوا  شی زور  ییزایچ  هی ـ 

 . تس ین  دنیالن وقت پا پس کش ن،ی از من بشنو بهار

 بلند شد.  محراب

وقت به    گهید  گرده،ی برم   یروزا اصالن  ن یپاشو آماده شو... هم  ـ

 . میکن ینم دایپ ییباقلوا نیا

را    اشی . صندلاوردیو سند باغ را ب   دیکل  رودی گفت م  جانی ماه

 . دی به گوشمان رس  شیچرخاند. دور شده بود اما صدا

دوتا بچه   نیا  خواستمی بودم که م  یالیخروزگار! چه خوش  یه  ـ

کرده    دایپ  گهی جا د  هیون رو  جفت هم بشن... نگو هر کدوم جفتش

 بودن. 

و به سرفه افتادم. محراب اما سرخوش قهقهه    دیبه دهانم پر   بزاقم

 گفت:  های زد و مثل داش مشت

 روزگار!   نیتف به ا ـ

 شده بود.  یام قاتو سرفه  خنده

انداخت و هر دو را    الیخی ب با هم هوا  تا نقل  هوا   ی هم رودو 

 گرفت و خورد. نگاهم کرد و گفت: 
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  ده ی چینپ  گهید  ی نسخه  هیجفتت تا روزگار    ی پاشو ببرمت خونه  ـ

 برامون! 

                          

  یی . جاآوردیبار عذاب تاب م  ری آدم ز  ی هاشانه   جا ک یفقط    دیشا

 ی نزدن برا  جای مقصر است. مقصربودن و زور ب  کردی که قبول م

 درمان بود.    نیبهتر دیدرد شا رشیعذاب، پذ رشیبخشش؛ پذ

توج  من دنبال  مقصرم.  بودم  کرده  قبول  اما    ه یهم  نبودم  هم 

بود   نیهم  ی برا   دیبگذرم. شا  شدنده یبخش  ریاز خ   توانستمینم

 . گرفتیکه درد من آرام نم

ها در مغزم بوزد و فکر  ی و بلند. لزم بود باد  قی. عمدم یکش  نفس

 وپال کند. را پخش

 شده بود.   شتریب امیو دلواپس میف بودعار ی خانه کیزدن

 . ست یاز بابک ن ی خبر ـ

 به راه شد. گفت:  ره یسرش را چرخاند و باز خ کوتاه

باور    نهیا   شنانه یخوشب  ـ تصور خودش  با همون  رو  نقشت  که 

 کرده باشه. 
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 ؟ ی چه تصور ـ

 در لباس فرشته که هدفش پول طرفه!   ی اپارهپاچه ـ

 ؟شنانه ی بدب ـ

 ! یماده کن ش آورود اژدهاگونه  ی رو براخودت  نکهیا ـ

آرامش   نیدر ا  یآرامش  چیمنتها ه  فیقبل از طوفان! ح  آرامش

 نبود.  

ا  سر نگاهستادیکوچه  انتها  ی.  در کوچه   یانداختم. کس   شی به 

بود. آسمانش رنگ آسمان خانه بود. هوا  ی نبود. ساکت   شیما 

غرو مثل  داشت. حسش  فرق  فقط... حسش  بود. هم.  ب جمعه 

 و گرفته.  ریدلگ

 و گفتم:  را باز کردم در

 تو برو. ـ

 حد بالست.  نیخوبه که اعتماد به نفست تا ا ـ

بکو  خواستیم  دلم به دهانش  را  . خندهمیمشتم را محکم  اش 

 خورد و گفت: 

 به هر حال خوبه که احتمالت رو در نظر گرفت.  ـ
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 شدم.   ادهیرا هل دادم و پ در

نم  ـ به صدف  عیتو ضا  ی جلو   امخویفکر کن  جون سالم بشم. 

 برسون! 

اش بستم و سمت کوچه رفتم. گفت که  خنده   یصدا  ی را رو   در

 به هر حال گوش به زنگ است و رفت.  

قلبم را حس   ی چه یشُل بودند. انبساط و انقباض ماه  میو پا  دست

.  دمیکش  قیاش فقط نفس عمپشت در خانه  دنی. تا رسکردمی م

تم را محکم مشت کنم. نگاهم  دس  توانستمینم  از اضطراب بود که

در    ی رفت و برگشت. چشمم را رو   هیجاسوس همسا  ی تا در خانه

 ز یبه زنگ پره  دنیاز رس  رو رو رفته چرخاندم. نگاهم انگا  رنگ

خودم را معطل کردم و زنگ را زدم. سرم را    هی . چند ثانکردی م

پ فکرم  بودم.  کرده  ا  یراه  یخم  که  امروز  نیبود  باز شود.    در 

.  دادیرا جواب نم  میهاو تماس  گذاشتی را نخوانده م   میهاام یپ

 بود؟  ی گریچه راه د

چراغ    ی . نگاهم روختیبازشدن در، قلبم انگار ر  ی هوای تق ب  با

در رفت و   ی دو لنگه   ن یفاصله افتاده ب  ی کهیو بار  فونیخاموش آ

 . کردی آمد م
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 !ی ریدرگی باز شده بود... ب در

  ی در نگاه  ی . از ل لیدلی ب  یکت . حردم یشالم کش  ی را رو  تمدس

به پشت سرم    ینبود. نگاه  دیدر د  یواضح  زیبه داخل انداختم. چ

  اط یبود و در خانه بسته. ح  یخال   اطیکردم و در را هل دادم. ح

ا   نیترف یدر کث بود. شلنگ آب هم   نیحالت خودش در  مدت 

ک و خشک و خا  ی اهولو بود و اطرافش پر از برگ  اطیوسط ح

 .  یغاتیبلچند تراکت ت

آشپزخانه رساندم. چراغش خاموش بود و    ی را به پنجره  نگاهم

بود.    دهیاتاقش هم کامل کش  یپنجره   ی نبود. پرده  دایپ  ی زیچ

. باز مانده بود.  دیمردد چند قدم جلو رفتم. سرم سمت در چرخ

دوب بستم.  را  در  و  حبرگشتم  تا وسط  فاصله    اطیاره  با  و  رفتم 

  خ یرا قورت دادم. پسِ سرم    م. آب دهانمستادیدر خانه ا  ی روروبه

مشتش کردم.    ی فرو بردم و دور گوش  بم یشده بود. دستم را در ج

 . کردی اش آماده مبه در خانه   دنیکوب  ی قلبم کم کم خودش را برا
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انگ  گرید  یقدم برداشتم.  در  نمسمت  .  د یایب   رونیب  خواستی ار 

راهم دهد.    مشیدوباره مثل قبل به حر  کردمیفکرش را هم نم

  گر ید  ی ام غالب بود. قدماما هنوز دلهره   بودم،یخوشحال م   دیبا

مانده    مهیز شد. قدمم نآمد و در با  نییدر پا  ی برداشتم که دسته

که    ی اهیدر بودم اما سا  کاملدر هوا خشک شد. منتظر بازشدن  

 نگار پشت در آمده بود دور شد.  ا

م را که در آوردم از  قدم مانده به در را آرام برداشتم. کفش  چند

کرد.    خیاز کفش    رونیب   میجورابم شوکه شدم. پا  حدی رطوبت ب

 در گذاشتم.    ی آب دهانم را قورت دادم و دستم را رو

خانه   یکس محض  سکوت  نبود.  راهرو  بود.    داخل  کرده  پر  را 

بود. هم از او و هم از   یرفتند. خال  ش یآشپزخانه پ  تا  میهاقدم

فکر    نیا  ر یب گردم کردم. ذهنم در گ. عق شهیغذا؛ مثل هم  ی بو

 ا یا خودم غذا آورده بودم  بد بود اگر ب  طیشرا  نیشده بود که در ا

راهرو از  د   یی نه؟  در  دو  اول  درونش  گری که  بار   نیبود  

د  اشییدستشو دا  دهیرا  هال  به  و  گذشتم  خانه   ی ا رهیبودم، 

 .  دمیرس
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به راست چرخاندم. در  سرم با آن حال خر  یرا  اب  که آن روز 

را پشتش مخف بود. صدا  یخودش  بود، حال هم بسته    ی کرده 

شت سرم آمد اما هنوز سرم را نچرخانده بودم  از پ  ی بازشدن در

افتاد.    ریکه احتماًل سالن خانه بود گ  ییجا  یکه چشمم در ورود

 فرمان نداد.  یکنشوا چیه ی مغزم برا

 ؟ ی چرا خشک شد ـ

چ  ییبو نعنا    ی زی خنک،  و    دانم،ی نم  ا یمثل  آمده  سر  پشت  از 

 مشامم را پر کرده بود.  

 به پشت سرم اشاره زد و گفت:  شیبا ابرو بابک

 اونجاست.  ـ

بود حس  انیکه در جر ی زیرا از کل چ ن یبد بود. فقط هم حالم

مکث کردمی م با  چرخ  ی.  موهادمیکوتاه  خب  ی .  و   سیازش  بود 

واضح داشت نگاهم   یانداخته بود. با اخم شیرو  ی دیسف ی حوله

. بابک در را باز کرده بود. عارف تازه از حمام درآمده بود.  کردی م

  ی . انگار کمکردیم  فیهم رد  ترا مغزم پش   ییاطالعات ابتدا  نیا

 اخمش بود.   ی ل تعجب هم لبه
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در جواب نگاهش    دیاز من به پشت سرم رفت. بابک شا  نگاهش

 گفت: 

 که بمونه پشت در!  شدینم ـ

چه   دانستمی. نمدمیاهش آرام چرخاز کنارم رد شد. همر  عارف

 را دستش داد و گفت:  ی ابکنم. بابک پوشه   دیبا یغلط

 برم؟  ایبمونم  ـ

 پوشه را گرفت و... گفت... گفت... گفت:  عارف

 برو. ـ

دانست   ی هم م  بابک! بابک  ی بود برو. حرف زده بود! جلو  گفته

 !زند؟ی که حرف م

  ی دادن عاد ط دستفق  دانمیجور خاص. نم  هیهم دست دادند.    با

انگشتانشان در هم نگاهم را ختند و طرح  چشینبود. پ   ره یدار 

 کرده بود.  

جاسوسیدوست رفاقت...  دشمنی ...  می...  همه  حرکت    انی... 

 شده بودند.   یمعنی دستشان در ذهنم ب

 گفت:  بابک
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 نه؟ ایرو بدم آمارش  ـ

 بابک به من بود.  ی بال آمد. اشاره سرم

 تر هم... و منگ  ترج ی. گ شدمینم نیاز ا  ترخشک

 خودش گفت... گفت... گفت:  ی باز هم... گفت. با صدا عارف

 فعالً نه!  ـ

از کنارم گذشت.    ینگاه یآمد و ب  شیسرش را تکان داد. پ  بابک

 رم بسته شد.  عارف حوله را دور گردنش انداخت. در پشت س

د. بو  دارهیو زاو   یداشت. هنوز فرم صورتش استخوان  شیته ر  هنوز

بم و گرفته    شی را ببندد... هنوز تُن صدا  شیموها  توانستی هنوز م

نبود...    شیو آشنا  ی داشتندوست  ی هانیاز چ  ی بود... فقط خبر 

 ...  شناختم ی که من م ی ... از... خودش... خودقشی از نگاه عم

 از عارف نبود.    ی خبر جانیا
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ز دستمان ا  ی کار   نی. انگار جز اکردمی . نگاهش مکردی م  نگاهم

 ای  شدمی م  یمدع  دیمن با  زد؟یاول حرف م  دیبا   ی. کآمدیبر نم

چه خبر بود؟ نقش    نجایاصالً ا   ؟گرفتیرا م  شیدست پ  دیاو با

ا  ؟یبود؟ خودش چ  یبابک چ برف    ریوسط ز  نیسر من  کدام 

 مانده بود؟

 دهانم باز شد.   گفتم ی را م هانیاز هم یکی دیبا

 ؟یخوب ـ

 بود؟ یپرس! الن وقت احوالاحمق

موج  یموج  انگار بود.  خورده  صورتش  همان   یبه  سمت  از 

و باز    خوردندیصورتش تکان  ی اجزا   ی اکه لحظه  اراده،یب  «ِی»خوب

 ساکن شدند.  یدر حالت قبل

که اگر بد نبود،    یدادم و با وجود حس  رونینداد. نفسم را ب  جواب

 خوب هم نبود، گفتم: 
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تفاهم ندارم. خودت بگو سو  ی مغز من انقدر شلوغه که جا برا   ـ

که حالت    شمی خوشحال م...هرچند من واقعاً  جا؟ ن یچه خبره ا

 خوب بوده باشه. 

. حوله را از گردنش  یبه وقت کالفگ  ی هااز آن اخم  د یکرد. شا  خما

که سمت راست هال بود رفت. در را هل داد.   یو به اتاق  دیکش

بش  شدن در چارچوبه بسته   کیآمد و نزد  شی بسته نشد. در پ 

بود.   مشخص  فی تکل  بستیاگر م  ای  گذاشتیماند. اگر در را باز م

 مانده بود.  فیتکلانگار در هم وسط حال ما دوتا بال

ا  شیپ خانه   نیاز  داخل  داشتم  ببدوست  را  رنم یاش  با    زی.  و 

و با    دیهال چرخ  لیوسا  ی رو  حوصلهی . حال اما نگاهم باتیجزئ

بودم در ذهنم    دهیه دچهم از آن  ی زیچ  اطیبرگشتم سمت در ح

 نماند.    یباق

  تر بود. مسخره بود آشنا   میبرا  یف یبا وجود کث   اطیرفتم. ح  رونیب

ها  به درخت  یآب  ایرا جمع کنم    اطیکه شلنگ ول شده وسط ح

بعد    نمیماندم بب   یدر معطل م  ی مثل همان لنگه   دیبدهم. فعالً با

 . شودیچه م نیاز ا
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پ  ییصدا چرخاند.  را  سرم  پشت،  کش  ی رده از  را  و   دهیاتاقش 

  ستاده یده بود. خودش هم وسطش ارا باز کر  اشی قد  ی هاپنجره

اتا که مرزمان را   یکوتاه  ی . پشت سکواطیق و حبود. در مرز 

 .کردی مشخص م

 حس؟ ی . ب حرفی . بکردی هم فقط نگاهم م باز

و سند    دیفوت کردم. کل  ف،یکردن سرم سمت کرا با خم  نفسم

اتاق گذاشتم   یجلو   یسکو  ی فتم. هر دو را رور  شیرا در آورد و پ

 و گفتم: 

 فرستاد.  جانی و سند باغ انگور... ماه  دیکل ـ

 نیا  د یکه با  یبودم. در حس   ری رفتن و ماندنم گ   دیو نبا  دیبا  در

بود که آن   ی ا. در او، در خودم. در نگاهش فاصله داشتمی لحظه م

دهم و درکش  همچنان حق را به او ب   خواستمی بودم. م  دهید  لیاوا 

تصاو اما  دق  ریکنم.  نم  شی پ   قهی چند  بابک  .  گذاشت یو حضور 

من هم    کردمیوسط حس م   نی ا   اام  دادمیهنوز حق را به او م

 حق دارم ناراحت باشم. 
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م  طورن یهم   توانستمینم اول  بروم.  سکوت  بعد    گفتم ی در 

ارفتمی م نبود در مغزم    طورنی.  برا  کیحداقل لزم   ی فضا هم 

 باز کنم.  دیجد ی فکرها

 ؟ یحرف بزن یتونی که م  دونستی بابک م ـ

آرام سرش را کوتاه و  یلینگاهش را کش داد و بعد خ هیثان چند

 تکان داد. 

 مدت؟  نیمنم سرِ کار بودم ا ـ

باعث م   ی زیچ  همان بودن به خودم حق  ناراحت  ی برا  شدی که 

 دهم.

 نداد. نه با زبان نه با سر.  جواب

تمرکزم   دید... بابو  نید  ی م قرار بر ادا ... مهم نبود. از اول هخب

  اش ی را به زندگ  میکه پا  یحس  ی . روگذاشتم یهمان م  ی را رو

ها کرد. من هم ماه   ی آدم را از متن دور م  شهیهم  یاز کرد. حواشب

 بود که از متن دور شده بودم و... مهم نبود. 

 الن حالت خوبه؟ ـ

 هم فقط نگاه... باز
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   من... مقصرم؟ یکنی فکر م ـ

 ... نگاه 

 ؟ یمنو ببخش یتونیم ـ

آن  کی  نگاهش از  اما  داشت.  حرف  داخل حرفعالمه  که  ها 

بکتاب هم  جاها  م  شیه  نقطه  همانگذاشتندی سه  نه .  که  ها 

 . دیشن  شدی گفت... نه م شدی م

 . باز گفتم: دیکشی م ریت میگلو

 ؟ یحرف بزن  یتونست یاز کِ ـ

 .انداختی کم کم داشت صورتش را خط م اخم

 ... گاه ن

 . رفتمی و م  دمیپرسیرا م میهاسوال  نبود. من  مهم

باز شد.    ی سوال بعد  ی شد. دهانم برا  نییبال و پا  شیگلو  بیس

 گفت: 

 .ش یچند سال پ  ـ
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کردم.    . اخمدیاز سوال خودم کنده شد و به جواب او چسب  ذهنم

م همه  پس  کردم  م  دانندیفکر  حرف  به   ادمی  زند؟ی که  افتاد 

  دانستند ی م  ... اگر همهمیارتباطش با مر  ی نحوه  ایباغ...    یمهمان

 تواند ی من گفتم نم  کهنیمحراب هم از ا  آورد؟یادا درم   دیچرا با

از قبل   ایحرف بزند تعجب کرده بود. من با نقشه وارد شده بودم  

 ورودم بودند؟  ی آماده

 ... بعد بابک و... عمو خسرو.دونستیفقط کامران م ـ

جمله  میهافکر صداابا  شدند.  خفه  بود.    یلیخ  شیش  آرام 

انگار در گوشم فروعم شده بود. نگاهم را از چشمش    ادیخسرو 

نمک باز وجدانم  ملتهب  کندم.  و سراغ زخم  پاش دست گرفت 

 رفت.   امنه ی وسط س

  یقرار گرفت. پشت به من لبه  دم یدر د شیهانشستنش، شانه با

تم و من  رف  شی خم بود. پ   شی سمت زانو  یپنجره نشسته و کم

او رو به  به   رفطنیا  لبه  ی هم پشت    پنجره نشستم و زل زدم 

 که پر از برگ بود. اطیح ی حوضچه

 ؟ی حرف بزن  یشد که تونست یچ ـ

 . ست یخان ... بابام نحسام دم ی... فهمیوقت ـ
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 . دیچرخ  اشدهیخم ی هاسمت شانه  سرم

 ؟ی شوکه شد ـ

 نبود جواب دهد. لزم

افتادم به    ادمی شدم.    ره یحوض خسرم را چرخاندم و به    دوباره

لحنش،    زد؛یکه عارف را صدا م  ی ... جوریو تراب  یاصالن  مکالمه

  ده یها را شنعارف هم آن  کهنی... فکر به ابردی که به کار م  یکلمات

 باشد، آزاردهنده بود.   

  د ی. هرچند امروز شامیبود  ییو عارف و سکوت... جمع آشنا  من

 .میشدی از هم کم م 

حق    شد،ی رگ مبز  ییا ترس و تنهاپدرو مادر ب  ی جا  یتوق  آدم

ها بزرگ شده بود.  به آدم  اعتمادی باشد. عارف ب  اعتمادی داشت ب

م رو  هیفرض  نیا  خواستی دلم  نباشد.    ی فقط  مغزم  زبان 

در   آمدی بابک که م  ری. تصوشدی باورش کنم اما نم  خواستمی م

م هم  به  را  اعصابم  نمختیری ذهنم  را    امیراحتنا  توانستمی . 

 گور کنم.حس عذابم گم و  ی ل لبه

 . تمرهیتو دا کردمی فکر م یهمه وقت الک نیا ـ
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 را صاف کرده بود. از برخورد کوتاهش با کمرم حس کردم.  کمرش

 !ی دی که نشون م  یهست  یهمون کردمی منم فکر م ـ

  د یکه شا  ی ادارش آرام بود. در حدِ زمزمهو خش  گرفته   ی صدا

هم   . کلمات را پشتدمیشن یودم نمننشسته باگر پشت سرش  

 بود. نشانی ب  ی. فاصله و مکثکردیادا نم

خودم    ی باز هم بپرسم حرف زدن سخت است؟ اما جلو  خواستم

ثان   ی ارا گرفتم. به جمله   د یشا  هیکه گفته بود فکر کردم. چند 

خم   میسمت پا  یاز خودم نشانش نداده بود. کم  ری... غقهیدق  کی

 ردم:شدم و زمزمه ک

 هامو نشونت دادم.خاطره ـ

.  دی. بلند شدنش را حس کردم. سرم چرخدم ینفسش را شن  ی صدا

بزرگ کارش رفت. دوست داشتم اتاقش را هم با دقت    زیسمت م

با خودم  ماندن  و  رفتن  را چرخاندم. سر  اما سرم  کنکاش کنم 

چشمم مقابل صورتم قرار گرفت.    اشی که گوش  رفتمی کلنجار م

 .  دیمقابلم چرخ ی نوشته ی رو

 کرد؟«صحبت  شهینم جانی»ا
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. باز  د یرا عقب کش  ی . گوشدیکه با تعجب به صورتش رس  نگاهم 

 صورتم گرفت. نوشته بود:  یرورا روبه ینوشت و گوش ی زیچ

 .« رسونمتی»م

کرد. ماندم    پی و پنجره را بست. پرده را ک  دیرا کنار کش  یگوش

جا    نیا  شدینم  که راه نفوذش بسته شده بود. چرا  ی پشت مرز

که شده بود؟ لبد در لفافه عذرم را    نیاصحبت کرد؟ تا قبل از  

. مثل کردم. نرم بودند  دند یلولیصورتم م   ی ها روخواسته بود. اخم 

.  دهینرم بود و خم  شیهااخم  شدی م   تناراح  ی... آدم وقتی و منحن

 دار. هیو زاو شدندی م زیود، تکه ب یعصبان

 میهم برا  چکسی... نظر هدادمیحق م  ناراحت بودم و به خودم 

 هم نبود.  م

  نم یخارج شدم. کارم تمام شده بود. د  وقفهی در رفتم و ب  سمت

 ی بخشش... که خب... قرار هم نبود همه  ماندی را ادا کرده بودم. م

  ده یهم بخش  ا یآن دن  های شوند. اصالً بعض  دهیبخش  ایدن  نیها ا آدم

 .  شدند ینم

 به درک. ـ
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ترمز پر   ی که رد شدم صدا  هیجاسوس همسا  ی ر خانهد  ی جلو  از

پر  ینیماش  ی صداسرو بال  سرم  کند.  را  به    دیقلبم  نگاهم  و 

بود    نیی سمت راننده پا  ی شهیآشنا بود. ش   ن یسرکوچه افتاد. ماش

ت. هنوز حالت صورتش  اس  که خود بابک  ماند ینم  یباق   ی و شک

شد. اگر   دهیپشت کش  زا  دفعهکیرا هضم نکرده بودم که دستم  

. خوردمی م  نی د حتماً با صورت زم نبو  ریدر دست عارف گ  میبازو

شد که حس    ده یکش  اطیقدر با شدت و سرعت تنم داخل حآن

  ن یاز ا  یدرک  چی از وسط کوچه به داخل پرتم کرد. ه  یکیکردم  

 دور تند نداشتم.   ی افتاده رو ی هاه یثان

 . آدی داره م خانحسام ـ

دنبال سر خودش بود. تنم به    دنم یکش  در حال  اشی رساناطالع

تنم به دستش بود.    ی . همچنان اتکادیکش   ریرعشه افتاد. سرم ت

منفجر شود.    خواستی زبانم بند آمده بود. قلبم از شدت تپش م

اتاق اتاق در کمد را کش  یدر  باز کرد. ته  ر کردم کمد . فک دیرا 

نبود.   کمد  اما  فضا  ی مخف  ی خانهکتاب   کیاست    نه   یی بود. 
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  ن یکتاب بود، از زم   یچوب  ی هابزرگ که سه طرفش قفسه چندان  

 . دیتا سقف. داخل هلم داد و خودش عقب کش 

. انگار دمیدی چهره در صورتش م  ی از اجزا   یکیرا مثل    اضطراب

.  ستینترل ن اوضاع تحت ک  زدیم   ادیکه با نگاهش فر  ی چشم سوم

ش  نشسته بود. حال  اشی شانیو پ  قهیشق  یدو دانه عرق رو  یکی

عرق   ی هاو اضطراب زودگذر بود. دانه  ی ریغافلگ  کی  ی ورا   ی زیچ

چه بابتش  باره تمام آنکی.  شدندیترجمه م  میکم کم داشتند برا

ناراحت روبه  یحس  اصالً  شد. حالش  پاک  قبل  داشتم  نبود.  راه 

 اخودآگاه ساعدش را گرفتم: که در را ببندد نازآن

 عارف. ـ

 زد: لب

 زود برگشته. ـ

 بود. سرد  دستش

 . اومدی م دینبا ـ

 .دیپری م پلکش

 ... کردیلب تکرار م ریرا ز دینبا
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  ش ی به مغزم فشار آورم. عارف چند سال پ  یلینبود خ  ی ازین  گرید 

اصالن  دهیهمف واقع  یبود  انگ ستین  اشی پدر  تصورش  در   .

  ی ها با آن حس زندگو سال   دهیچسب  اشی نشای به پ  یحرامزادگ

داشته    ی پدر  دانست ی لحظه عارف م   نیکرده بود. اما حال در ا

م  بوده.  مادرش  محرم  و  عاشق  قضا  از  که    دانستیکه 

با نقشه عموخسرو  دانستی روز افتاده و م  نیبه ا  یاصالن  ی اش 

 که... 

 باشد.  ی عاد شیبرا یاصالن دنید شدی مگر م ی وا  ی ا 

 ؟یخوب ـ

هم واضح بود.   ی دستم منقبض شد. فشار فکش رو  ریز  دستش

طر به  را  داد.    نیفسرش  پ  کیتکان  در    اشیشان یلحظه  به  را 

زاو  ییکشو بست.  را  ت  ی هیچسباند و چشمش  شده    ترز یفکش 

 زدم.   شیبود. باز صدا

ها . نفس دمیبه تنش داد. من هم در جا پر  ی ازنگ رعشه  ی صدا

 .  دمیشن یرا م شانی. صداآمدندی م رونیب اشی نیمنقطع از ب 

 آروم باش. ـ
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به   اشی شانیپ دوبار  کوب   را  کرد.  دیدر  مچاله  را  صورتم  بغض   .

را به در   اشی شانیکه پ سوم قبل از آن  ی شد. دفعه   سیچشمم خ

بود.    ده یبه دستم چسب  اشی شانی گذاشتم. پ   رشیبکوبد دستم را ز

ش را  که ساعد  یکف دستم از عرقش مرطوب شد. انقباض مشت 

 شده بود.  تینهایدر دست داشتم ب 

فکر    نی.... به ایتونی ف... النم معار  ی همه سال تحمل کرد  نیا  ـ

... تا حق خودت، پدر و مادرت و... خسرو  یسرپا بمون  دیکن که با

 . ستیدن نعارف... الن وقت خم ش ی ریرو پس بگ ییکسرا

داد. سرش   رونیزنگ دوباره بلند شد. هوا را از دهانش ب  ی صدا

از رو  برداشت. کاش م  ی را  ا  شیعصا  توانستمی دستم   نیشوم. 

 خواستم.   یبود که حال م ی زیچتنها 

.  ستادینگاهم کرد و سمت در راه افتاد. قبل از خروج ا  ه یثان  چند

تر شد.  بازشدن در همزمان شد. نگاهم هول   ی چرخشش با صدا

 ی زیشد و اگر هم قرار بود چ  ترظ یداشتند؟ اخم عارف غل   دیکل

 نگفته ماند.   دیبگو

 عارف!  ـ



 

[1016] 
 

و در کل تن پخش شد.   از گوش وارد یمثل موج یاصالن ی صدا

اشاره زد.    یشد. عارف با سر به داخل اتاقک مخف  خ یمو به تنم س 

 .  دمیرا آرام کش اشییخودم را کامل داخل کشاندم و در کشو

نبسته   ی صدا اتاق  در  مامد یشدن  صدا   دمیترسی .  بکشم.  نفس 

نبود. شا  یلیخ اصالً صدا  دیواضح  به در   ییهم  را  نبود. گوشم 

 چسباندم.  

 ش؟ یهه رو جا گذاشتم، کجا گذاشتوندهپر ـ

 بابک بود.  ی صدا

 ... سکوت... سکوت... و... سکوت

 ؟ یضیمر ه؟یختی چه سرور  نیا ـ

ا   میهاداندان شدند.  هم  ا  ی چفت  احوال  نیخدا  و    یپرسسالم 

 را درآورد!   شیادا  خواستی نم  یمرد حت  نیبا پسرش بود؟ ا  ی پدر

پس   اشقه یشق  ی رقِ روع  ی هاعارف و دانه  ی ده ی رنگ پر  ی چهره

.  آمدینم  ییآدم انگار کور بود. صدا  نیذهنم شده بود و ا  ی نه یزم

 سانت باز کردم. کیدر را به قدر  ی ل 

 خان؟ محسا  دیزود برگشت ـ
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 شازده!  نیا دیبه ام  موندمیم کردم؟ی کار م یچ ـ

 خواستی از سکوت از گوش وارد تنم شد. دلم م  یموج  بارنیا

به گوش    گریخفه کنم که د  ی را جور  شیصدا  ی هاتک نتتک

 امی گوش  دیایب  ادمیکش آمد که    ی قدرنرسد. سکوت آن  کسچیه

جست ین  لنتیسا از  لرز  و  ترس  با  سرآور  رونش یب   بم ی.   ع یدم. 

 انداختم.   بمیکردم و در ج شیصدای ب

  ش ی. فضادیکه در واقع کتابخانه بود چرخ  یدر اتاقک مخف  نگاهم 

کنج  در سه  میروگرم و نرم روبه  ی نفره کیمبل    کیکوچک بود اما  

دو پله   چ،یو مارپ  کیبار  ی اها بود و از کنار در پلهدو تا از قفسه

بال   ی طبقه می ها و نقفسه  ی ادامهبه    و  رفتی بالتر از قدّم بال م

اسرارآم  فضا .  دیرسی م اما سرما  زیبه شدن گرم و دنج و   ی بود 

 .کردی م رشیتاثی  بآنقدر غالب بود که کامالً رونیسکوت ب

 سرت نامزدته! ریتو؟ خ یسر به سارگل بزن هی دینبا ـ

 عارف!   ادیبه فر ی . واکردیم اموانهید شیصدا بازخواست

 سفر بود.  قاشی با رفخودشم کالً ـ

 تر شد. بلند  یاصالن ی جواب بابک صدا در
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ا   ی زیچ  ـ واسه   اقتیلی ب  نیتو  کنه  رو خوش  دلش  هست که 

 موندن کنارش! 

چرا اصرار به وصلتشان   ست،یبزنم که اگر ن  ادیفر  خواستیم  مدل

کثافت  ؟یدار انقدر  لجن  ؟یچرا  انقدر  بجا  ؟یچرا  اش همه  ی اما 

شد و از شدتش تا گوشم    ادیهم ز  ی ه روبود ک  میهافشار دندان

 .  دیکش ریت

  ام یعارف! امشبم بهش پ  یوپات رو جمع کندست  دیکم باکم  ـ

 ! ی ذار یباهاش قرار م یتورانرس ی اکافه ی و برا  ی دی م

 . رهیگی مامان سراغ عارف رو م ـ

ا  در ا   وقتچیه  مدت  نیتمام  صدا  نیتا  دلنواز    ی حد  را  بابک 

 بودم.  دهینشن

 خواهرزاده افتاده؟  ادیدل کنده از برادر و   ه،یچ ـ

 بود.   غیاز ت زتریت یاصالن ی در صدا طعنه

 دو سه روزه برگشته.  ـ

 !خواهرت مانی واسه زا ـ

 ! لهیماشال اطالعات شما که تکم ـ
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نبود اما    یصالنا  یزیبابک به تند و ت  ی به صدا  ختهیآم  ی طعنه

 خوب بود. داد،ی که جوابش را م نیهم

آمد. اگر در    نیی پا  میهاسکوت شد. نگاهم تا کفش   ی لحظات  باز

خواستم به سرم    یم  یرودررو شده بودم چه خاک  یکوچه با اصالن

 زم؟ یبر

را    میاتاقک نشستم و زانوها  یبه در کف چوب  دهی چسب.  دیلرز  تنم

نم کردم.  ب  دانمی بغل  ه  چه  رونیآن  که  بود    ییصدا  چیخبر 

 فرستادم که:  امیمحراب پ ی را درآوردم و برا  ام ی . گوشآمدینم

 .«میالن تو چه وضع یحدس بزن  یتونینم ی»حت

 یاصالن ی که صدا دفعهکیچه شد  دانمیرا که فرستادم نم امیپ

 بلند شد:  یعصب  یحنبا ل

 شن! ! انگار مردم مسخرهیکن ی م جایتو ب ـ

با صدا و محکم   بمی را در ج  یگوش بلند شدم. قلبم  انداختم و 

 .  دیکوبی م

 حسام خان. دیآروم باش ـ
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.  کنم یخوان جا رزرو م! هفت ذارمیقرار امشبتون رو خودم م  ـ

 ی رسوند! بعدم که سارگل رو  ی کنی و مثل آدم رفتار م  ی ری م

 ! ؟ی دیخونه کارت دارم! فهم یآی شون مخونه

نبود که چه چ  گرید نقطه   یصالنا  ی زیحدسش سخت  به    یرا 

 جوش رسانده.  

که با اخطار پر   ییخطاب به بابک بلند شد. صدا  بارنیا  شیصدا

 شده بود.  

! حواست رو یدی بابک خان، نره سرِ قرار، جوابش رو تو پس م  ـ

 جمع کن! 

توق  گرید  و و  تق  بسته   یجز  و  باز  به  بر مکه    گشتی شدن در 

 نبود.   ییصدا

 بابک بلند شد.  ی صدا رفته بود که   یاصالن شکی ب

! ی کردی م  یدرفشان  دیحال با  نی جوشه... هم  ی رو نقطه  ی دیند  ـ

د   هی هم  گه،یقراره  با  یرفتی م  شهیمثل  تموم.  رو  دیو    یحتماً 

 بال واسمون! ی اریباباتو ب  یسگ
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بودم   ستادهینه. رو به در مردد ا   ایبروم    نرویب  دیبا  دانستمینم

با همان    دهی که به چپ کش با اخمشد. عارف  نامساعد،   یحال 

نزد  م یروبهرو  ترظ یغل بابک  ا  کیظاهر شد.  اتاق  با    ستادهیدر  و 

 . کردی اخم نگاهم م

 دهانم را قورت دادم.   آب

 لب زد:. کردی نگاهم م رهیخ عارف

 برو. ـ

 باز رو به من تکرار کرد: ندیآدر  یاز خشک  میپاها تا

 برو بابک.  ـ

 داد و گفت:  رونیسش را بماند. بابک نف  یبرنداشته باق  قدمم

 . برمتی م آمی سرقرار عارف، وگرنه م  ی ریم ـ

 رفت.  و

. از کنارم گذشت و داخل اتاقک  دیرا کامل کش  ییدر کشو  عارف

 را بست.   شیلو کرد و چشم هامبل و ی آمد. تنش را رو

 زد.    لب
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 ببند اون درو... ـ

 شیقند براآب  ایآب  وانیل  کی بروم   دادمی م  حیرا بستم. ترج  در

از رو اورمیب انقباض  اثر  نمچهره  ی .  پاک  ساده    یلی. خشدیاش 

م  میروروبه عذاب  و  هدیکشی نشسته  دستم    ی کار  چی.  از  هم 

ب انگار  نبود.  م   ی اشعله  کهآنی ساخته  آتش  در  .  سوختی باشد 

خاموشش    توانستی نم  یآب   چیو ه  بود  یش نامرئ ا که شعله   یآتش

 .گرفتیآرام نم جورهچی که ه یبود عذاب   نیکند. ا

زانو  اشهیتک سمت  شد  خم  و  گرفت  را  شیرا  دستش  کف   .

گود شده  ی ادیکه ز یهمان خطوط ی. رواشیشان یچسباند به پ

 بودند. 

هم   شی. صدای کن  شیباشد و تو بابا صدا  تیروپدرت روبه  قاتل

 فقط...   ی فکر کن ،یهش هم نکننگا ،یاهش کن نگ  ینکن

 ام حذف کردم و گفتم: را از سر جمله «ی»خوب

 برات؟  ارمیآب ب ـ

  اشیپشت  ی به مبل. سرش را رو  د یرا راست کرد و باز چسب  تنش

 را فشرد. اشی شان یپ یداد. دو دست هیتک
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 گفت:  یشده بود وقت  شتری ب شیصدا خش

 هات تموم شدن؟خاطره ـ

 خاطراتم اندازه  ی رنگ و رو رفته  راهنیروز پ  کی  تمدانسی م  اگر

م  یزندگ  ی قوارهیب  یتلخ و   دمیبریم  شتریب  شود،یعارف 

 . دوختمی م

 شیرو بهنشستم. حال رو  چیو مارپ  کی بار  ی دوم پله  ی تخته ی رو

.  گفتم ی خاطره م  د یقدمِ بلند بود و با  کی  دیمان شابودم. فاصله

در ذهنم   ی زی دش چدر  ریجز تصو  خاطراتم کجا رفته بودند که

 . کردمی نم دایپ

  ی کدام گورستان   یلعنت   ی هارا چند لحظه بستم. خاطره  چشمم

 رفته بودند؟ 

بودم. کل پنج سالش بهم    زهیم  زهیر  یکمی  رفتمی دبستان که م   ـ

اول  خوردی م خونه  هیباشم.    یکالس  بود  ی روز  .  میمامانبزرگم 

و    ییو پسردافقط من بودم  بزرگترا کجا رفته بودن...    دونمینم

 م...  دخترخاله
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تا    کردمیبود. کلمات را فقط ادا م  اشی شانیبه پ  دستش  هنوز

  ی اصالن  ی صدا  یکم  دیصحنه را پر کند و شا  نیسکوت ا  میصدا

 در سرش خفه شود.

پررو داشتن.  بچه  یلیپسر خ  هیداشت مامانبزرگم که    هیهمسا  هی ـ 

وقع من چهارم  ... اون مشونیبزن  ی ریبگ  خوادیاز اونا که دلت م

خ اما  سوم.  اون  نم  یلیبودم  باور  و  بود  ازش   کردی گنده  من 

م داشت  عادت  فوتبال   اومدی بزرگترم...  کوچه  درِ ی بازتو  بعد   .

 توش.   دیکوبی توپ م یدروازه ه کردی مامانبزرگم رو م ی خونه

  ش یاز پاها  یکیافتاد.    شیپا  ی دستش از سرش جدا شد و رو  کی

 .دیکش را جلوتر

خودتون   ی اصالً بکوب به خونه ا ینکن  م یگفت یبهش م   یچهر  ـ

 نیبود، از ا  یخلقت اشتباه  هی... اصالً  آوردیدر م  ی پرروباز  شتریب

 هم بدتر...  ایدهه نود

چشمش را باز کرد. اما هنوز    ی افتاد. ل   ن ییدستش هم پا  یکی  آن

 .کردمی انقباض تنش را حس م

خ  ـ نداشت.  به  ی کار  یلی مامانبزرگم   یکیاما    مییدازن   کارش 

ب دوبا مامانش  تا  بود  کرده  دعواش  کالً    ادیر  کنه...  جمعش 
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کل  یخونوادگ بودن.  چرا   یپررو  که  بود  خورده  بر  مامانش  به 

  ده یفا  م یگذاشت  هیاز خودمون ما  ی... هر چمیپسرش رو دعوا کرد

برات تا حالت    میآریمالن مامانمون رو    مینداشت... آخرش گفت 

 تو خونه نبود...  ی آدم بزرگ چیب ه... اما خادیجا ب

آن  مکث ل کردم.  که  ب  ی قدر  بع  شتریچشمش  شد.    د یباز 

ا  دانستمی م شن خاطره  ی جانی تا  کمال  و  تمام  را  باشد.    ده یام 

 ی زیبود که قرار بود حواسش را پرت کند نه چ   میصدا  دیشا  شتریب

 یالحظه  ی ذهنش را برا  خواستمی . حال اما واقعاً مگفتمی که م

 کنم.  لبخند زدم. گفتم:  یه پر بود خالچکه شده از آن هم

 دوباره از اول بگم؟ ـ

 شیزانو  ی از مبل گرفت. آرنجش را رو  هیرا جمع کرد و تک  شیپا

پله بلند شدم    یخم کرد. از رو  شیگذاشت و سرش را سمت پا

نشستم.    ن یزم  ی رو  ش یند را پر کردم. کنار پاقدمِ بل   کیو آن  

 را که به صورتم داد، گفتم:نگاهش 

بعد چادر مامانش رو    مییپسر دا  ی رو شونه   نم یقرار شد من بش   ـ

ن   یعن یسر کنم که   که    م ینفر آدم بزرگ  هی.  م یستیانگار ما دوتا 

 رو برسه! اومده حساب اون بچه پررو
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ادب    دانمینم بکشمحض  را  لبش  پ  اید  خواست   راهن یبالخره 

 . شدی م شی هایتلخ ی ام داشت اندازهخاطره

جادمیخند آن مانی هردو  ی .  با  تا  درآمد  جانمان  که  گفتم   .

رساند  تیوضع در  دم  را  خندمیخودمان  جا  دم؛ی.  هم   ی باز 

نداشت    یلیکه خودش هم خ  امیی. گفتم پسردامانی هردو زور 

  ی ن چادر مثل مارآ  ریز  بتمانیو ه  دادی تعادلش را از دست م  یه

پ   ستادهیا م  چیدر هوا  تاب  باز ج دخوریو    مان یهردو   ی ا. آمدم 

شد.   نم  چشمم  چسباند.  نگاهم  به  را  لبخندش  که  بخندم 

باز  خواستمیچشمش را م   ی گوشه   ی هانیچ ... گفتم در را که 

ظاهر   هیهمسا  ی پسر پررو   ی روظاهر مضحک روبه   و با آن  میکرد

کنم،   شیدعوا  ییگانه و مثل زندارا بزر میکه صداآن ی جا میشد

آن روز در گوشم بود و چشمم    ی خنده  ی داافتادم به خنده. ص

هم به خنده    امییمن پسردا  ی . گفتم از خنده شد ی پُر تر م  یه

. گفتم  دی کش  ریت   می. گلوختیریبه هم م   شتریمان بافتاده و تعادل 

را  یهاج و واج مانده بود وسط کوچه و ستون لغزان هیپسر همسا

 فتر  ادمانینگار  اش بلند بود. گفتم ا خنده  ی که صدا  کردی نگاه م

قدر  . آنمیندازی و دعوا راه ب   میاوریب   شیکه قرار بود مامانمان را برا

 ... ختیخورد و ستون فرور زیاز سرم ل ییکه چادر زندا میدیخند
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که   ی درد  ی هی سا  ریز  ش،یهالب  یدگیبه کش  رهی کردم. خ  سکوت

افتاد. نگاهش    رونیاز چشمم ب  یبود، اشکدر صورتش حک شده  

 من هم. گفتم: را نگرفت.  

 عارف.  یهست ی قو یلیتو خ ـ

  ل ی. انگار س وقفهی ها از کنترل خارج شدند. پشت هم. ب اشک  و

 من باز کرده بود.   ی هاراهش را از چشم

 . نیبهار ـ

 خدا مگر صدا هم استخوان داشت که بشکند...  آخ

 ...  کشمینم گهید ـ

 زد. رونیب دفعهکی  اشقه ی شق رگ

 ... خوادی دلم م ـ

 رونیب   شیمنقطع از ل   ی شده و نفس  د یهم کل  یرو  شیهادندان

پنجهزدی م اما  نبود  مشت  دستش  فرم.  انگار    یاش  که  داشت 

 را. ی. مثالً... گردن اصالندادیرا در خود گرفته و فشار م  ی زیچ
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ه ول  شان  ی به عذاب از دهانش درآمد و سرش رو  دهیچیپ  یآخ

ذاشتم. دنبال  گ   شیشد. مشتش حال کامل شده بود. دستم را رو

 ذهنش را منحرف کنم.  یگشتم تا کم ی ا جمله

 نباشم؟  یخواستی صحبت کرد... م  شهینم جان یا یگفت ـ

کلماتش هم حس    ی ل که از لبه  ییهاشد. با گره   ترظیغل  اخمش

 گفت:  شد،ی م

  ه ی...  ستیبابام ن   م دیهم... همون موقع که... فشی چند سال پ  ـ

 کردم. دایپ ... مثل شنود... تو خونه ی زیچ

 قلبم دوباره تند شد.  ی تپش ها میباز ماند. رت  دهانم

 بود قدرت تکلمت برگشته؟   دهیفهم یعنی ـ

 نبود.   بی و تکذ دییداد. تا یرا تکان سرش

 کامران...   شی مدت... رفتم سوئد... پ  هیشک کرده بود...  دیشا ـ

 . گفتی را با فاصله م کلمات

 حرف زدن سخته برات؟ ـ

 ر شد.  تجمع اشچهره
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گفتار    ی هاعادت ندارم... پدرم دراومد... تا دور از چشمش... دوره ـ 

خسرو... دکتر سوئد بود...  عمو  شی پ  رفتم ی رو بگذرونم... م  یدرمان

 ... تا دو کلوم... کندم ی.. جون م.دیبا  پیبا اسکا

 . شدی نم دایپ  اشی زندگ ی جا چیدر ه یآرامش چیخدا چرا ه ی ا

 را فشار دادم. دستش

 ولش کن عارف...   ـ

 شدند.   ترکینزد شی تکان خورد. ابروها شیگلو  بیس

نم  ـ اما...  امنه  خونه  ه  تونمی الن  به  کنم...  ...  ی چیاعتماد 

 ... تونمی... نمتونمینم

 . دی کوب شیر جمله مشتش را کالفه به پا ه با

  د ی . فکر کردم... فکر کردم... فکر کردم... باسوختندی م میهاچشم

  نشستم یم  دی. باکردمی ذهنش را منحرف م  دی. بامگفت یم  ی زیچ

 !کردمی را لعنت م  یاصالن ریدل س کی

   ؟ی دنج و قشنگه... طرحش رو خودت داد  یلیخ جانیا ـ

 ییتو کمد اتاقم... تنها جا  رفتمی ... مشدی سگا که بلند م  ی صدا  ـ

 که واسم امن بود.
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 را بستم. دهانم را هم...   چشمم

 . شدیکسته م ش شنفس ی با صدا سکوت

 گفت:  ینبود وقت شتریب ی ا زمزمه  شیصدا

 ...  نیلجن ماله بهار یلیخ  رهیدا نیعمق ا  ـ

 رفت:  لیهم تحل اشزمزمه

 ازش. رونیخودت... برو ب  یواسه راحت ـ

شدن آماده شد.  بلند   ی هنوز در دستم بود که تنش برا  مشتش

 ی به کجا  میمشتش را محکم گرفتم و زودتر از او بلند شدم. پا

 شد؟  یبند شده بود که کنده نم  رهیدا  نیا

ن  اشاره به  پله  ی اطبقه م یکردم  بار  چیمارپ  ی که  آن   کیو  به 

 . گفتم: دیرسی م

آروزم بود    شهی خوبه. هم  یلیخ  جان ی. انمیجا رو بباون  خوامیم  ـ

 باشم.  داشته  ییجا نیهمچ

. نگاهش  دیکه سمت پله بروم دستم را کشو قبل از آن  ستادیا

 ود.ب ی جد

 رو... بشنوم.  یصوت لیاون... فا خوامیم ـ
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با آن لحن کثافت و آن    ینداشت بگذارم مزخرفات اصالن  امکان

 که بهش داده بود را بشنود.  ییهالقب 

 م. که برات گفت  هییزا یهمون چ ـ

 بشنوم! خوامیم ـ

را رام کنم و حرفم   ی نگاه جد نیا توانمی نم دانستمیم کهنیا از

 شانم، حرصم گرفت. گفتم: بن  یرا به کرس

 !خوامینم ـ

چشمش آمد و زود هم رفت،    ی که هر چند محو گوشه   ینیچ

 تر یآمد و سر ت  ی ریآن حس دلگ  شیحرصم را پاک کرد. به جا

 گفتم:  هوای د. بتمام حواسم ش

 !شعورتیب ی ... هم خودت هم اون پسرخالهی نامرد یلیخ ـ

خودم از   گفتی م  یوقت ها بال رفتم.  و پاکوبان از پله  دمیچرخ  و

ب  یعنیبروم    اشرهیدا ا  رونیخودش قصد  نداشت.  را    ن یکردنم 

 از مغزم رد شد...   یمیجمله مثل نس
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. کف  شدمی خم م  یکم  دیتر شده و بادر قسمت بال کوتاه   سقف

آب  دهیپوش  ی ادار و پنبه پف   یبا تشک روشن    ی شده بود. رنگش 

 ا یاز در   ی ریتصو  رفشطکیکتاب بود و    ی هابود. دو طرفش قفسه

کش آمدند. کفشم را   میهاو روشن. ناخودآگاه لب  یو آسمان. آب

خودم را   رمیاجازه بگ  صاحبشاز    کهآنیآوردم و بها در پله  ی رو

بود   شیانداختم. چند کوسن هم رو  اشی تشک نرم و پفک  ی رو

 لم دادن.   ی برا  دادیو جان م

  گریوجور کنم. دها باعث شد خودم را جمعپله  ی رو  شیپا  ی صدا

ناش   ی اثر  چیه بابک در مغزم    یاز حرص  با  از دروغ و دونگش 

  شی ...  شده بودم که نشدمیم مجنون م نبود. لبد کم کم داشت

 . شدی بازم بسته نم

کمتر شده بود.    یکم  شیهااخم  که ظاهر شد غلطت   میروبهرو

 ایاز همان روز در باغ محراب    د یکه شا  ی چنان بود. درددرد هم

اش ماندگار شده بود و تا ابد هم  بر چهره   آبادفی تر در باغ عف بل ق

 شد؟ی شود... مکمرنگ  شدی اما م شدیپاک نم

 . گفتم: کرد ی و فقط نگاهم م  ستادهیها اپله ی رو همانطور

 هام تاخت بزنم؟ رو با خاطره  جانیا شهیم ـ
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آن  گوشه   ی هانیچ باچشمش  فقط  که  بودند  محو    دیقدر 

 .  کردمی شان محس

غلط. فقط    ایبکنم درست بود    خواستمی که م  ی کار   دانستمینم

 گفتم: 

 لزمه.  یاشه واسه زندگب یاگه واه یحت دیام ـ

 در نگاهم مانده بود.  رهیخ

 بدم؟  دیبهت ام ی خوایم ـ

 شده بود.  جیگ  دیشدند. شا زیر یکم شیهاچشم

فهم  یتونیم  ـ اگه  ام  ی دیتهش  به  دووم   یواه  دیواقعاً   بوده، 

 ؟ی اریب

 از تنش گذشت. لب زد: یکردم لرز مثل موج حس

 بابام؟  ـ

 ... آخ

 ...ثمری و ب یواه یحتبود  نیبود. کاش ا نیا کاش
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کرد،    رییرا به چپ و راست تکان دادم و حال نگاهش که تغ  سرم

 کینزد  دیچقدر رنگ نگاهش به ام  شیپ  ی الحظه  دمیتازه فهم

 بود.  

ه در دلم من هم بود. اما عارف،  نه فقط در نگاه او ک  دیو ترد   شک

ادامه نداشت.    یبرا  ی ازه یانگ  چیعارف محصور شده با درد ه  نیا

 زه یانگ  یکم  شدی باعث م   ی دیچند روز هم ام   ی اگر فقط برا  یتح

 داشت که قبولش کند؟   یبی کند، چه ع دایپ

 بگو  ـ

 نکردم.  معطل

م  ـ فکر  ما  یعنی...  کنمی من   مادرِ   یعن یدربزرگت...  ممکنه... 

باشن.   زنده  هنوز  امیعنیپدرت،  ا  دوارمی...  باشه...    طورنی که 

  ی حرف  دمیکه من شن  ی زیاما چ  شهیپنج سال پ  یاون برا  دونمی م

عملشون رو    ینهیهز  یتراب  یحت  کهنیاز مردنشون نبود... مثل ا

شا کردم  فکر  ندار  ی دیام هنوز    دیداده...  دوست  تو   ی باشه... 

 ؟ی دنبالشون بگرد

 . دیرا به رخم کش شیکالفه شد و خش صدا اشچهره  باز

 اون صدا رو بشنوم.  خوامیم ـ
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زانو بلند شدم. سر عارف هم به    ی روزنگ در از جا کندم.    ی صدا

 خم شد.   نییپا

 ه؟ یبازم اصالن ـ

مکث  بود. عارف نگاهم کرد و با    میکه در صدا  یخوردم از ترس  جا

لبه   نییپا را  خودم  کش  ی رفت.  ب   دمیاتاقک  را پله   کفش یو  ها 

به نظرم صدا  نییپا اتاقک    دمیبازشدن در آمد. ترس  ی رفتم.  از 

 و گفت: بروم. عارف برگشت  رونیب

 محرابه. ـ

ج  عیسر  دستم و    بمیدر  رفت  پ  ادمیفرو  در   ی امیبه  که  افتاد 

و    پاسخیارسال کرده بودم. چند تماس ب  شیبرا  یحضور اصالن

  ام یپ  نید. آخرافتاده بو  یگوش  ی صفحه   ی با اسمش رو  ام یچند پ

 را باز کردم. نوشته بود: 

باش  دمیم   حیترج  »واقعاً کرده  وسط    یمست  از   تیوضع  هیو 

 ... جواب بده اون لمصبو!«یداده باش  امی بهم پ  یچنان آن  کِیرمانت 
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آدم سروقت آمدن نبود و باز    میبه چهار بود. مر  ربعکی  درست

بودم.هم زود آمده  از رس  دیزود آمدم که شا  تر    ی آقا  دنیقبل 

 . دیرسی م میو خانم شکور حرفم را بزنم و بروم؛ اگر مر  ی مسعود

 یشلوغ بود و رفت و آمد دانشجوها از کتابخانه خوارزم  مالصدرا

تر هم کرده  را شلوغ  ابانیآن دست خ  ،ی مهندس  یسمت دانشکده 

هم    یچنگ  اندنش یبود که با ند  یلیم  ِیاتبلور لحظه  دنشانیبود. د

د نمبه  ادامه  لیم  زد؛یل  اول لیتحص  ی به  سال  از  خاطراتم   .

شده و تا امروز    بمی از آن نص  بعدکه    یاز استرس  ی ردی دانشگاه ب

 داریرا در دلم ب  یحسرت  ادشیقدرها نبود که  کش آمده بود، آن

نبود که   ی ریدار آن روزها تصوخوشحال و هدف  نیما بهارکند ا

 باشد... گم شده   میهاابخاطرات و اضطر انیم

فاصله   میمر  دنید جا  میفکرها  ی للبه  ی اخط  گذاشت.    یی جا 

  ی . طبق معمول گوش ندمی آمد نتواند بب  ی بودم که اگر کس  ستادهیا

چرمش    یدست  فی. ک رفتی بلند راه م  ی هادم گوشش بود و با قدم 

نظرم جد پوف  دیدر  تحل  دمی کش  ی آمد.  از  دست  ظاهرش    لیو 
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انجک  ی برداشتم. کار ناخودآگاه  نزد  دادمی ام مه    شدنم کیتا در 

 . فتد ی وقفه ب

  ی شرکت نداشتم اما اگر کار  یروزانه  ی هااز برنامه   ی خبر  گرید

. از  دیرسی سر م  حالهان یهم  یمسعود   ی از دفتر نبود، آقا  رونیب

و صدا  کینزدپشت سرش   با مکث   شیشدم  محسوس   یکردم. 

  م یبگو  توانستمیو نم  بود  ی اش معموًل جدطرفم برگشت. چهرهبه

. تماسش را با چند کرده  جادیدر حالتش ا  یمحسوس  رییتغ  دنمید

ا ساختمان  در  چارچوب  در  درست  و  کرد  تمام  . ستادیجمله 

 سالمم را جواب داد. گفتم: 

 بدم؟ حیرو براتون توض ییزایچ هی  دیدیاجازه م ـ

 باشه.  ی کاف ی داد حیکه به خودش توض ن ی فکر کنم هم ـ

 گفته؟ به شما ن  ـ

تک  سرش نگاهرا  و  داد  ن   یان  کرد.  ساعتش  از   امدهیبه  بودم 

  ت ی کل  خواستمی کار را نداشتم. م  نی. هنوز جرئت امیبگو  اشییدا

 هیزود آن قض  ای  ریو بروم. بالخره د  میرا بگو  شدنمکینزد  لیدل

 رودررو از زبان خودم بشنود. خواستم ی. فقط نمدیفهمی را هم م

 رد. گفت: برود اما مکث ک خواست
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 سر کارت؟  ی برگرد ،ی واخیم ـ

 گریکار را دوست نداشتم و حال د  نیتکان دادم. ا  یرا به نف  سرم

برا  یلیدل ا  ی هم  بگو  جانیبودنم  خواستم  نبود.  تحملش    م یو 

خوش باشم نه تلخ اما نگفتم.    یادوست دارم در ذهنش خاطره 

آن  دیشا وقتحال  اما  نبودم  تلخ  را   اشییدا  انیجر  یقدرها 

 .آمدی م نظرمسخره به  ی اد یجمله ز نیا دیفهمی م

 من خواستم بروم که او گفت:  دفعهنیا

باش... اون واسه هر کس  ـ تنها  یهواش رو داشته  رو    ش ییدور 

 !  کشهیخط نم

سمتم آمد    یوجو کنم. قدم اش پرسنبود از مجهول جمله  ی ازین

ز چشمم داشت ا  ی گرفتمش. کاسه   عیو دستش را دراز کرد. سر

 گفتم:   .شدیاشک پر م

رو  ـ ناخواسته  و  خواسته  تاث  یزندگ  یآدما  ...  ذارنیم  ری هم 

 . دی منو ببخش دی روز بتون هی دوارمیام

دور شدم. در    یحافظخدایگذاشتم و ب  جوابینگاهش را ب   سوال

هوا تند  ییبرخورد  از  م  میهاقدم  ی که  صورتم    خورد، ی به 
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پلک  دادم. چند بار    و پس  دمیشدند. هوا را بلع خنک    میهاچشم

 خشک شود.  میهازدم تا نم چشم

زود به خانه   یلیخ  دیرد شدم. با  ابانیاز خ  یگرفتن تاکس  ی برا

. من که نه،  شدمی رزا آماده م  ی رفتن به خانه   ی و برا  گشتمی برم

شدن آماده ی برا د یو من با کردی . مامان کمرش درد مجانی ماه

 . کردمی کمکش م جانی ماه

رزا که قرار بود    ی ه خبر نداشت. حتاز برنام  کسچیهخودمان    جز

اش را هم اش شود. آدرس خانهخانه  ی مهمان ناخوانده   جانی ماه

 آورده بود.   ریتر از آب خودرن گکه محراب ساده

گفتم.   جانیاهم ی برا یبه خانه برگشتم و از اصالن یوقت شبید

روزچهره همان  مثل  شد  جر  ی اش  شن  انیکه  آخر شب  دیرا   .

همه سال بعد از فوت   نیگفت: »ا  رفتم،ی ب بال مخوا   ی برا  یوقت

داشتن کردم که حکمت نگه مدام از خدا گله    ییشوهرم تو تنها

امن تک با شوهرم    مونبود که ه  یچ  نیزم  نیوتنها رو  موقع 

  ی خوش یکه لاقل حواسم پ ی ا ثمرهیب اور،یو  اریی . من بمینبرد

  ه هودیو ب  ثمری ب  نطوریکه ا  تی گله و شکا  ی باشه... ه  شی و ناخوش

داشت  چ  ینگهم  م   ؟یکه  هم  رو  کم    ی بردی من  مال    ه یدست 
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  رن یگیخبر از حالم نم  هیکه    ییواسه آدما  موندی ازم م  صاحبی ب

اره هام... درد دشم صف بکشن واسه پس مونده   جنازهاما منتظرن  

ننه... گفتم لبد    نهیانتظار مرگش رو بب   انش یآدم تو چشم اطراف

تقا  داشته  پشتنگهم  بگص  ازم  رو  مادرم  و  پدر  به  ...  رهیکردن 

با انتخاب فرخ براشون   گفت یکه بابام م   ییآبروی تقاص بساط ب

عارف    ی... اما از وقتنهیپهن کردم... کم کم باورم شده بود که هم

را   شیهاتختش نشسته بودم و چشم  ی . لبه دی...« آه کشدمیرو د

م خ  کردمی نگاه  بو  رهیکه  شده  براق  سقف  شب  به  »چند  دند. 

که بهشون    ستین  ی الحظه   گهی . ددمیرو د  ز یانگخواب روح  ش یپ

بود که    نیا  بی . اما عجمیخاطره بود از قد  هیفکر نکنم. خوابم  

 ستمدونی . م لی عل  طورن یو من به سن النم هم  بودناونا جوون  

م خواب  دارم  منم یبی که  انگار   دونستمی .  اما  مردن  هردوشون 

روح  ی عاد م  نیع   زیانگبود.  دورم  من    دیچرخی پروانه  و 

شرم   یه  کردم،یم   ی خودخور   یکنم. ه  ی براش کار  تونستمینم

  خواب تشکر کنم. تو همون    شدی زبونم باز نم  یاما حت  کردمی م

. اصالً  ی کنی ف جبران منداره تو واسه عار  بیگفتم... عبه خودم  

تاده اف  هیبود... اما کدوم قرار کدوم قول.« به گر  نیقرارمون هم

 .کردیلب »امون از حکمت خدا« را زمزمه م ریبود و ز
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م  لچریو  ی هادسته  محراب کمک  من  و  گرفته    یرو  کردمی را 

 زد، ی که م  یلب با نفس نفس  ریو خودش ز  ند یجلو بنش   ی صندل

 : گفتی م

قد   یجلو اصالن  دیبا  لیتن عل  نیکمت خدا که من با اقربون ح  ـ

 علم کنم. 

 گفت:  محراب

 . ستیتر نان از پدرتون که ترسناکنترس ماج ـ

 زبونه. زدناش به اون بسته  خونکیترسم از س ـ

 محراب گفت:  باز

واسه    رهی م  دارهی عارف برم  بیرو از تو ج  شی هفتگ  یتا وقت  ـ

  تونه ی نم  یغلط  چیه  خرهی مو پفک    پس یخودش و دوستاش چ

 بکنه.  

اش گرفته بود زبان محراب کم آورده و خنده   یجلو  جانی ماه

  شان یرا بکشم. فکر سارگل و وصلت زور  میهامن اما نتوانستم لب
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 آمد؟یبهوش نم  یی. اگر خسرو کسراد یبه مغزم کوب  یمثل سنگ 

 اگر... شد؟ی اگر  عارف مجبور به ازدواج با سارگل م

 تو فکرش نرو. ـ

سمت صندوق   لچر یو  دنیکشعقب  نیمحراب بود که ح  ی اصد

ب  یرا گفت. نچ  نیا  نشی ماش از  از عارف و در    امی خبریکردم 

 را بستم.  نی ماش

همراه  قرار م  اشینبود  را  دلم  نصف  و  رو  دمیدی کنم    یکه 

ماه  یصندل و دارد همراه  برا  یو آش  جانی عقب نشسته   ی که 

 بیداخل ج  شبیکه د. نصفش را هم  رودی پخته بود، م  یاصالن

 بغل عارف گذاشتم و آمدم. 

ب   نیهم  که  نم  ام ی قراریبود  عارف دتگرفیآرام  در    شبی.  را 

  ی ام یگذرانده و از ترسم نه تماس گرفته بودم نه پ   یاصالن  ی خانه

. کردی ام مداشت کالفه  ی خبریب   نیداده بودم. منتظرش بودم و ا

به جمله  خواستمی م را  نگران  محراب خوش کنم  ی دلم   امی اما 

 . گذاشت ینم

 گردد ی مبر  امی آرامش به زندگ  قت ی با گفتن حق  کردمی فکر م  قبالً

م هرچه  ف  گذشتیاما  پاوضاع  رونماشدی م  ترده یچیقط  با    یی. 
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کم    دانستمیو م  شدیبه ما هم جلب م  یتوجه اصالن  جانی ماه

  آماده کنم.   دانیم  نیورود به ا  ی مامان و بابا را هم برا  دیکم با

که دکتر دست    ی . ما از همان روزوددر آن نب  ی اریکه اخت  ی ورود 

 حان ی ر  ی هیریو دلمان به پول خ  دیکوب  دمانیام  ی نه یرد به س

 . میآمده بود دانیم نیخوش شد، وسط ا

برگردم که صد  رفتنشان نگاه کردم. خواستم داخل  پرا    ش ی ف 

 یشیمتفاوت از آن روز. باز هم آرا  ی اچشمم ظاهر شد، با چهره 

 اشره یو ساده نبود. خ  یدست مشک  کی  گرینداشت اما لباسش د

نزد او  بود و    دش یتپل و سرخ و سف  ی . چهره آمدیم  کیمانده 

بود. دست   بیعج در    میهاخوشگل  به خود  .  دند یچیپ  همخود 

گوش محرا  امی خواستم  به  و  درآورم  پرا  که    یما یب  بدهم 

 را تندتر کرد و گفت:  شیقدمها

 . یبهش نگ   شمی ممنون م ـ

با وجود آن ممنون اول جمله اما   یدهانم را قورت دادم. حت  آب

ب  ستانهردویو غ  ی لحنش جد پا  ییآبروی بود. دستم  و    نییکرد 

شده بود.    رید  گریخودم را به آن راه بزنم اما د  توانستمی افتاد. م 
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سرد کردم.  ازسالم  سخت  تر  داد.  را  جوابم  لحنش    ینگاهش 

 اش نداشت. با مالحت چهره  یت یسنخ

. کردمی او را هم از سوءتفاهم خارج م  دیبلبشو با  نیوسط ا  حال 

م  دیبا نم  کردم؟ازیخارجش  محراب!  چه   دیبا  دانستمیدست 

 داشته باشم.  ی برخورد

 ! ی م هم نسبت داربا عمه دونستمینم ـ

که به نسبت من    ی ات خبر دار خود عمهاصالً از    میبگو  خواستم

و ذهنم به   آوردیاما منصرف شدم. حرف حرف م  ؟یزنی طعنه م

 پر بود.  جانی از عارف و قرار ماه یقدر کاف

 ومدم منصرفت کنم...  فکر نکن ا ـ

 بود که باز گفت:  امدهیزبانم ن  ی رو  ؟«یچ »از

 من به هر حال... خواهرشم...  ـ

تعجب از    ی برا  ییجا  چیو من ه برق زدند    از اشک  شیهاچشم

 رفتار او در ذهنم نداشتم. 

 . ی هرچند بدون نسبت خون ـ

 داخل؟  ی آینم ن؟یشد بهار یچ ـ
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چشم   نگاهم  آ  سشیخ  ی هااز  جلو  دهیکش   فونیسمت    ی شد. 

 رفتم و گفتم:  نشیدورب

 الن... آمیم ـ

به صدف برگشت که سرش را کج کرده و آرام انگشتش را   نگاهم 

 گفتم:  دفعهکی. دیشکیچشمش م ریز

 اومده.  جانی ماه ی مامان برادرزاده ـ

 تعارفشون کن داخل. ست؟ی ماجان ن   یگفت ـ

گاهم  معذب ن  ی کم  دیگفتم و برگشتم سمت صدف که شا  ی اباشه 

 .کردی م

 از من هول گفت:  قبل

 نگو...   ی زیلطفاً به محراب چ ـ

پش  انگار آمدنش  شا   مانیاز  نم  دیبود.  فکر  گزارش    کردیهم 

هم بدهم. در هر حال حس   گرانیحد ساده به د  نیمدنش را تا اآ

 فرار کند.   خواهدی کردم م

 . د یخوشبخت بش دوارمیام ـ
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انگار    با ر  کیکلماتش  دل  نیزم  کف  ختی عالمه حسرت  در   .

  ی لیند چون خنما  ینثار محراب کردم. فرصت حرف ظ یغل یفحش

 دور شده بود.  عیسر

 گفتم و داخل برگشتم.   ییبابا ی ا

باز    دیبود. با هزار ام  یجاکفش  ی رو  امی وشگ روشنش کردم اما 

دل    یخال  ی از عارف نبود. کم کم دلشوره داشت جا  ی هم خبر

 .کردی ام را پر مشده  میدو ن

درباره  ی زیچ  مدام م  ی که  ذهنم  به  بود  گفته  و   آمدی شنود 

 ش یبرا  طیشرا  خواستمی نم  رم،یبا خودش تماس بگ  دمیترسی م

 . آمدیبرم ی هرکار یاصالنتر شود. از سخت

 مامان از بال بلند شد.  ی صدا

 ن؟یشد بهار یچ ـ

 را بلند کردم و گفتم:  میهم صدا من

 رفت.  ،یچیه ـ

اما   کردمیکر مف   اشی اشت اشتباه به صدف و برد  نشستمی م  دیبا

کردم.   ییرایزدن در پذفکرم مشغول بود. بال نرفتم. شروع به قدم
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باتماس  دانستمینم است    گرفتن  درست  نگاهم   ایبابک  نه. 

 ی . اگر تا شب خبروارید  یو زرکوب رو  ینیبه ساعت تزئ  دیچسب

 . شتمندا ی گرید ی چاره  شدیاز عارف نم

                          

افتاده کف    یک یپالست  یینگاهم را از دمپا  ینیاشتوقف م  ی صدا

بابا موقع ترمز    ن یحتماً محراب بود. ماش  سمت در کشاند.  اطیح

 .  دیکشی سوت م

 اطیدر ح  ایراه رفته    جانی در سالن ماه  ایدو ساعت را    نیا   تمام

  یبا حرف و سوال  قهی ها نشسته بودم. مامان هر چند دقپله  ی رو

 ی هارشته  اشی و تا سوال بعد  کردیمرا پاره    م یفکرها  ی رشته 

 .  بافتمی ه هم مو ب  گرفتمی پاره شده را دست م

گرم ماجان آب  سه ی... کستین  ی ز ی... نه چ؟ی شده؟ تو فکر  ی زیچ

روزا   نیبرات... ا  آرمیالن م  نجاستی... ان؟یبهار  یرو کجا گذاشت

  حرفت شده؟...   می... با مرگهید  کارم ی... هوم، ب یماجان  شیش پهمه

  ن یدوباره کنکور بدم... شام ماجان رو آماده کردم بهار  دینه... شا

 . جاتی... اومدم. امشب نوبت سوپ بود، سوپ سبزنیی ببر پا  ایب
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شوت   واریسمت د  میبا حرکت پا  ی کیپالست   ییها دمپاپله   نییپا

 بابا.    ییشد؛ دمپا

در فکر    جانیرفته بود و ماه   نی را باز کردم. محراب پشت ماش  در

دبود کم  شیهافکر  ی رشته  دنم ی.  ترکاند.  و جابه  یرا  شد  جا 

همرا ودیهم چرخنگاهش  با  هم  محراب  کردم.  باز  را  در   لچری. 

ماش  جانی ماه از گوشه  رونیب   ن یاز پشت  ذهنم    ی آمد. صدف 

 . دیسرک کش

 شد؟ یالم چس ـ

هم از حرفم...    دنم یشوکه شده بود. هم از د  ی... رزا حسابیچیه  ـ

 ...  یرو... قربون دستت...  آخ یصندل ترکینزد  اریب

 گذاشتم و گفتم:  شی پا ی را رو فشی که شد ک ریجاگ

 بابکم بود؟ ـ

 نه اما ماهک بود. ـ

گفت نرود و شام    جانی محراب رفت در صندوق را ببندد. ماه 

را داخل هل   جانی ماه  یبماند. محراب اهل تعارف نبود. صندل

 دادم.  
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 .«نره صدف رو به محراب بگم  ادمی»

ماهک چقدر    ی وقت نگ  هیفرستاد. گفت    غومیت پاتفاقاً واسه  ـ

دوباره تماس   دمیکشی بابک خجالت م  ی شعوریبودا، از ب  شعوری ب

 بود.  نیش همجمله ن ی... عرم یبگ

 مامانش گفت؟  ی جلو ـ

 دم در بهم گفت.  ینه ننه، دمِ رفتن  ـ

جلو  یصندل جلو  ی را  کفشم  داشتم.  نگه  راهرو  بود.   ی در  در 

 را داخل هل دادم و داخل هال نگه داشتم.    یرش زدم و صندلکنا

 و گفتم:  ستادمی ا شیروت نداشتم روبه طاق گرید

 د؟یگفت  یچ ـ

 .  آمدی م رونیمحراب از ب ی صدا

 نره...« ادمی »صدف

بچه    نیا  کردمی . گفتم من فکر م گفتمی م  د یکه با  ی زیهمون چ  ـ

 اومدی بر م   لمیلع  ی بار از دست و پا  هی  یوگرنه سال  ستین  رانیا

وواج مونده بود  ج بزنم... ها   حانهیو ر  زیانگروح  ادگاریبه    ی سر  هی

بود. شده بود تو    ب یبراش عج  دنممی. اصالً دهیکه منظور من چ
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بود کمتر،    یچند سال  شتر یگه رو، قبالً بیهمد  می نی بب  هایدورهم

تعجب داشت... اسم عارف رو  یش جابه خونه خبرمی اما رفتن ب

  . رم یش رو بگترم شد... گفتم اومدم ازت آدرس خونهم بدکه برد

شن  زندگ   دمیگفتم  سوالکنهیم   یمستقل  مدت  تمام  که   ی... 

علن تو چشما  یماهک  آورد  زبون  عارف    ی به  مگه  بود؛  هم  رزا 

 نشون دادم... خبری خودم رو باخبر و ب ییجورا ه یخالصه   رانه؟یا

 د؟یسالم ماجان اومد ـ

جواب مامان را داد. محراب هم   جانی . ماهاش کنار رفتمجلو  از

شد. به    یپرسمشغول سالم و احوالداخل آمد و  به دست    یگوش

. میتا اول به محراب بگو  دینگو  ی زیمامان نگفته بودم از صدف چ

 را بکنم چون مامان گفت:  اش ی خودخور یلیفرصت نشد خ 

 ن؟ یبه ماجان، بهار  یگفت ـ

 رو به ماجان ادامه داد.  . مامان خودشدیسمت من چرخ هانگاه 
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 تون اومده بود.   برادرزاده ـ

کرده بود.   زیبه محراب نگاه کردم. چشمش را ر  جانیماه  ی جا

 گفتم:  جانی تکان دادم و رو به ماه شیسرم را کوتاه برا

 تون هستن. بودن گفتن که برادرزاده یدختر خانم  هی ـ

 د یب چرخت محراشده سم  براق  یو با نگاه  ریغافلگ  جانی ماه  سر

 و گفت: 

 صدف بوده؟  ـ

 شانه بال انداخت و گفت:   الیخیب محراب

 لبد! ـ

آمدنش    لیاز دل  جانی را راحت کرد. ماه  المیمحراب خ  واکنش

همه  د،یپرسی م از  ظاهرش،  از  زمانش،  من    زیچاز  هم  و  پشت 

م  ی ها جواب سال دادمیسربال  تمام  در  داشت.  حق  که   ییها. 

نزد  یبار بود که کس  نیاول  نیا  میکنارش بود و   کیاز بستگان 

 .  گرفتیخون سراغش را مهم
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پاک کرده را داخل آشپزخانه گذاشته و    ی هاخوردنی سبز  مامان

ماه بود.  برگشته  ک  جانی بال  بردم.  اتاقش  به  و   فی را  و کفش 

صندلمانتو  و  گذاشتم  کمد  در  را  جلو  اشی اش    یی روشو  ی را 

نگه داشتم تا دست    خوردی م  اشی مخصوصش که قدش به صندل

که در    حرابآمدم و سمت م  رونیب   عی. سردیو صورتش را بشو

بود رفتم و هرچه صدف    ستادهیا  جانی گرامافون ماهفکر کنار  

 گفتم. آخرش هم اضافه کردم:   شیگفته بود برا

 نذار!  هیهم از من ما گهیزحمت د یب ـ

 زد و گفت:  ی شخندین

 ه؟خوریمخان برعارف ی قبا جیبه تر هیچ ـ

ماه   ی کوفت سراغ  و  کردم  صندل  جانیزمزمه  را   اشی برگشتم. 

 ی کم رو  ی شعله  ی آوردم و به آشپزخانه بردم. سوپ رو  رونیب

بود. م از قورمه  دمیرا چ  زیگاز  برا  ی سبزو  محراب گرم   ی ظهر 

باشم،    ختهیکه فقط ر  ختمیخودم ر  ی سوپ هم برا  یکردم. کم

دولپ  لیم محراب  وسطش  خوردیم   ینداشتم.    یهاابجو  و 

بشر را   نی. کالً ادادی از صدف م  جانیبه سوالت ماه  مهیننصفه 

 بود. خوش به حالش.  ده یدر لحظه آفر یزندگ ی خدا برا
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باز    شدینم  میصدف شده بود که رو  ریدرگ  ی جور  جانی ماه  فکر

فقط    هی... هر چند ثان گرید  ی هاو برنامه  ی از رزا بپرسم. از قدم بعد

از عارف برسد. همان    یامیبلکه پ  کردمیا چک مر  نستاگراممیا

 نستاگرام یزده در ا   ایکه دودل تماس با بابک بودم، دل به در  یوقت

 از جوابش نبود.   ی اما خبر دمداده بو امیبه عارف پ 

هو  ی هاتکه و   سمتکی  های فرنگنخود   سمت،کیرا    جیکوچک 

با خرده سبز  گریذرت را سمت د  ی هادانه  ی های جمع کرده و 

بودم. محراب چنگالش را به    ری درگ  گرنی ریش  ع یما  ی رو  شناور

 طرفم زد و گفت:  ی لبه

 ازش نشد؟ ی خبر ـ

  یآبرودار   جانی ماه   ی بود که جلو  ده یرس  ییکارمان به جا  گرید

 .میکردی هم نم

انگار دوباره از فکر    جانی کردم و به کارم ادامه دادم. ماه  ینچ

 گفت:  عارف افتاد که ادیآمد و  رونیصدف ب

 حسام؟  ی رفته خونه یگفت ـ

 را تکان دادم. محراب گفت:  سرم
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بو    د یباز با  یشی ... تو هم که دعوت نممیافتاد  یپارت برگشت   هی  ـ

 . می سوزت رو تحمل کن

 گفتم:   جان ی ماه یرکیرزیز ی اش و خندهبه طعنه توجهی ب

 ه؟ یچه کوفت یپارتبرگشت  ـ

 ! شیع صورجشن بازگشت پسر به وطن... البته از نو ـ

 گفتم:    جانی به ماه رو

 بد نشه واسه عارف؟ م؟یاشتباه نکرد یعنی ـ

 را پاک کرد و گفت:  زشی تم ی هابا دستمال لب  جانی ماه

. پسره رو از دوست و آشنا و عالم و آدم پنهون  ..شهی بد نم  چیه  ـ

که سودش فقط واسه خودشه... بگو    نهیااز    ریغ   ؟یکرده که چ

  یخوای م  ،ی رو مالش چنبره زد   ی آورد  ریگ   می تی  ی مرد ناحساب

 طمع تا کجا!  گهید ؟یهم ساقطش کن یاز زندگ

 بلند کرد و گفت:  جانیماه ی انگشت شستش را برا محراب

 . کنهی خانم چه مخاله  دید دیحال با ـ

 گفت:  جانی ماه
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خوش    ـ جفتشون  کامران  و  بود  رزا  لزم  فقط    یکیذاتن... 

 بزنه به رزا که...  خونکیس

 .دیا زدشم ـ

را آماده    ی گذاشتم. مقدمات چا  نکی شدم و ظرفم را کنار س  بلند 

جوش تا  و  حکردم  به  آب  واقعاً    اطیآمدن  تحمل    گریدرفتم. 

بابک را گرفتم و هنوز بوق اول کامل نخورده   ی نداشتم. شماره 

محراب لبد    نی خاطر ماشل آمد. به بود که در باز شد و بابا داخ

را قطع کردم. سالم کردم   ماست  عی. سرپارک کرده بود  ترن ییپا

حضور   یپاپ  ادی از گزارش روزانه را دادم. خسته بود و ز  ی و مختصر

و بعدش    کنم یآماده م   ی چا  شانی گفتم دارم برا  محراب هم نشد. 

 . میآی م

ممکن از خانه   ی ا جازنگ خورد. بابک بود. ت  امیکه رفت گوش   بال 

پاغچه پشت  و  گرفتم  ب  ی فاصله  چپ   ال یخی سمت 

و تماس را وصل   ستادمیشده در باغچه ا  یمخف  ی وجانورهاجک

 کردم.

 ؟یباور کنم خودت ـ
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سوال، همه از لحنش به گوشم منتقل    ت،یرضا  ،یسرخوش  تعجب،

 استرس از قلبم رد شود.  هیشب  یکه باعث شد موج ی شد. جور

 مزاحم شدم.  دی سالم... ببخش ـ

 . دمیبخش ـ

پررو  لحنش اما...  نبود  من  در    ییبد  باز  بود  منتظر  گفتم.  دلم 

 که گفت:  میام را چطور بگوجمله کردمی . داشتم فکر ممیبگو

 ؟یعارف چ گهیبگو د ـ

 تعلل نکردم. گریکه کارم را راحت کرده بود د حال 

 ازش؟ ی خبر دار  ـ

م  یلیخ اول  کردمی واضح حس  پاک   شیاز صدا  هیتمام حواس 

 اند. شده 

 باباشه!  ی خونه ـ

 حالش خوبه؟ ؟یتا ک  ... خبدونمیم ـ

 ... نترس! شهی هست حتماً! خبر بد زود پخش م ـ

 رساندن نبود.  مکبود. بابک آدم ک دهیفای . تماسم بکردماخم



 

[1058] 
 

بود.   یخش خش  ی صدا محراب  چرخاندم.  پشت  به  شتاب  با 

 گفتم:  دستم گرفتم و ریتند قلبم را ز ی هاتپش 

 باشه ممنون... خـ... ـ

 .دمی م  خبر رم،یگیباهاش تماس م ـ

  یجمله  نیمحراب حواسم را از لحن آخر  ی قطع شد و صدا  تماس

 بابک دور کرد. ناراحت بود؟ 

 بابک بود؟    ـ

 ادم. آمدم و سرم را تکان د رونی پشت باغچه ب از

 .دهی خبر م ره، یگیگفت تماس م  ـ

 راه بود؟ صدف روبه  ـ

و حوصله  فیح وگرنه سوالش جان کل  ی که حال  نداشتم  کل 

 .ی مردم آزار  ی راب دادی م

 گفتم:  ی و محض برطرف کردن کنجکاو ی جد

 ؟ یکنیم تشیچرا اذ ـ

 چون حقشه. ـ
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 چون تو رو نخواسته؟ ـ

 !شیهابود و خنده  محراب

 بفرسته!   کیتبر امیکه اومده حضوراً پ خوادی منو م ـ

 خوش به حال تو و اعتماد به نفست.  ـ

 گفت:  را چک کردم و پا به پا شدم. ی. گوشد یهم خند باز

 ... خواستمشیصدف مامانم رو بخواد، م  ی بابا  کهنیمن قبل از ا  ـ

دست    ریکه گفته بود ز  جانیسنت کم بوده، ماه   کردمی فکر م   ـ

 ؟ ی برادرش بزرگ شد

 را بال داد و گفت:  اشنه شا

 بود.   شیسال پده دوازده  ـ

 را نگاه کردم و باز محراب گفت:  امی گوش باز

نم  ـ مامانم خوشش  از  بابااومدی صدف  از  که  مثل من  اون   ی . 

نم ننه اومدی خوشم  مهم  اما  به  .  ما  نظر  که  بودن  بابامون 

 نبود.  جاشونچیه
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 دیبا کردی ر مکه آدم فک زدی م ی را هم جور اشی جد ی هاحرف

 بخندد. دهانم را بسته نگه داشتم. 

 ی ... مامانم با بابام خوشبخت نشده بود. براگفتم ی نم  ی زیمن چ  ـ

  ی را مهم نبود دوباره بخواد ازدواج کنه... صدف اما علنقدمن اون

مامان و باباش    یی... بعد از ده سال که از جداگفتی به باباش م

 به هم...  داشت برگردن  دیهنوز ام گذشتی م

 داد.  رونیرا ب  شنفس

خبر نداشت    مونیاز تصم  یکس  دی. شامیبود  یخانوادگ  ی دوستا  ـ

 ... صدف اما گند زد. میخوا ی که همو م  میدونستیاما خودمون م

ماندم. چشم   ی رهیخ صدف    س یخ  یهادهان محراب و اخمش 

 لحظه از ذهنم گذشت.  کی

براش مهم بود.  نظر من    یکم  هیاون... مامان من    ی برخالف بابا  ـ

... صدف  گفت یم  ییزایچ  هیمن باشه اما خب    دیینه که منتظر تا

  ال یواج کنه... به خگفت اگه مامانم زن باباش بشه، محاله باهام ازد

و بگم ما دو    رمیمامانمو بگ   ی کرده بود که برم جلو  دیخودش تهد

م  گهیهمد ب   شما  میخوایرو  کوتاه  تا  اما همچدیایدو  من    ن ی... 

ردم... نذاشتم صدفم به مامانم بگه... گفتم بهش بگه و نک  ی کار
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... اونم  نهیب  یرنگمو نم  گهیشون بشه دباعث به هم خوردن رابطه

 رفت.  رانیعقد کرد و از ا  شییچزوندن من با پسرداواسه 

زنگ خورد. از هول    امی مانده بودم که گوش   اشره یبا دهان باز خ 

محراب از سقوطش    شد و دست  ن ییدستم بال و پا  ی رو  یگوش

بابک برخالف قبل کامالً    ی نجاتم داد. تماس را وصل کردم. صدا

 بود. گفت:  یعصب یحت  دیآلود و شااخم

 تهران؟رفتن  ـ

 ؟ یچ ـ

قرارداد    ی زدن پاصبح رفتن تهران... احتماًل عارف رو واسه امضا ـ 

 برده. 

 ضربان قلبم بال رفت.  ندانسته

 ؟ یرارداد چق ـ

 د. حرص آلود ش شیصدا

 عارف مانعش بود.  لیکه وک ی قرارداد  ـ

 گفت:    عیو منگ مانده بودم که سر جیگ

 به هرحال حالش خوبه.  ـ
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 تماس را قطع کرد. و

                          

  وان، یها در باغچه و ا کبوترها و گنجشک  ی عادت داشت برا  مامان

 اد یمان زرفت و آمدشان به خانه   ن یهم  ی . برازدینان و برنج بر

آمده بود داخل و   شانیکیبال باز بود.    ی هاکه پنجره  بارکیبود.  

راه راه   ی برا  یدنبال  تا  راه  بال   ی پلهخروج  داخل  بود.  پله رفته 

که بلند    ییپنجره بود. از سروصدا  کیبام هم    پشتدر    ی روهبرو

ب اتاقم  از  بود  پله  رونیشده  از  صدا  دنبال  و  رفتم.  زدم  بال  ها 

پرنده   ی پنجره و  بود  بسته  به    چارهیب  ی بال  سر  با  را  خودش 

که بال بروم    گرفتیشده بود. آرام نم  قراری . بدیکوب یم  اششه یش

 ز یخ  د،یچرخیدور خودش م  زد،ی بال مو پنجره را باز کنم. بال  

که باز سرش به    رفتی سر سمت نور و آسمان م  و با   گرفتی م

بودم.    دهیترس  قرارش ی . از حرکت بشدی پنجره کوفته م  ی شه یش

نه فقط به    گری و د   زدی بال بال م  نوایب  ی بابا را صدا کردم. پرنده 

از برخورد . بابا که مثل من  شدی هم کوفته م  واریپنجره که به د

سردیترسینم  اشی ناگهان رفته  عی.  و    بال  کرده  باز  را  پنجره  و 

بود. شا  نوای ب  ی پرنده  در آن   قهیفقط چند دق  دیرا نجات داده 
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بابا به دادش برسد. حال اما سه   ی هامانده بود تا دست  یقراری ب

آن کبوتر خودم را به   ثمریب  ی ها زدناز بال  ترقراری روز بود که ب

 از عارف نبود.  ی و خبر دمیکوب یم وارید در و

خوش  ن یخوشب   نه اخبار  انتظار  نه  ا  ی بودم،    یخبری ب   نیاز 

. با  گرفتندینم  اجازه  یافتادن از کس  ی اتفاقات بد برا  دم،یکشی م

خانه دم  رفتهمحراب  خودم    اش  به  داشتم  دوست  نبود.  بودم. 

جاسوس    ی آقااما واقعاً نبود.    کندیکنم هست و در را باز نم  نیتلق

ا  هیهمسا بود  روز خ  نیگفته  خانه   هایلیچند  در  در  پشت  اش 

ب   دهیکوب خرفته  جوابی و  دارودسته  ییهایل یاند.  شامل    یکه 

 . شدی هم م یاصالن

ن  نیا  گفت، یم  محراب اس  نی. همستیبد    ی دست اصالن  ریکه 

هم  ی نگران  ی جا   یعنی  ست ین تکاپو    ن یندارد.  به  هم  را  او  که 

ناپد  لیبه م  یعنیانداخته     یهاشده اما فکر و گمان  دیخودش 

همه سال    نی. اشدی نم یکه جواب انتظار و نگران  یو خال  خشک

کرده    ی شهر نقش باز  کی   ی برا  چیخاندان که ه  کی  ی برا  یناصال

اش نباشد. اگر  از نقشه یهم جزئ هانیبود که ا ی نیبود. چه تضم

که   نیچه؟ ا  ردکی م   ی سرش آورده و داشت نقش باز  ییواقعاً بال
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اصالن دفعه  دیبع  یاز  سخت  اوش  ی نبود!  نبود.  نداشت.    یهم 

راحت  ی برا  اشی سخت بعد  کشت.  را  عارف  که  بود  اول  تر بار 

نقشه  حانهیر خوردن  آب  مثل  و  داد  دق  کسرا  ی را  را    ییقتل 

 زشیوسط سه بار با  مرگ هر سه عز  نیمن ا  زبانی . عارف بدیکش

 مرده و حال هم... 

کند  ی صوت  ی اهلیفا باور  تا  کند  گوش  محراب  بودم  داده    را 

ا  ترصفت وانیح  یاصالن به غک  هاستنیاز  عارف و    بت یه بشود 

آب داده و   یسروگوش  گفتی بود. م  نیکردنش خوشب   ی بازنقش 

تا جا  یاصالن که   ی قرارداد   دانستی که م  ییهنوز تهران است. 

برا را  پروژه   ی عارف  بودند  برده  کردنش   کی  ساخت  ی امضا 

فرهنگ شامل    میعظ  یحیتفر  ی شهرک  خودش  که  چند  بود 

که قرار بود    ی هنگفت   ی هی. جدا از سرماشدی جداگانه م  ی پروژه

شسته  ختهیر  شیپا ظاهر  بشود  و  بابک   یمشکلی رفته  داشت. 

از    یلیخ  گفتیعارف مخالفش بوده. محراب م  لیگفته بود وک

براپروژه  نیا فقط  اوند شیم  ی ز یرطرح   ییپولشو  ی ها    کهنی. 

شکل    ییزهایچه چ   ی رو  پشت پرده  ی اامله چه مع  ست یمعلوم ن

هم دارد آب    یلی و طو  ضیعر  ی پروژه  نیگرفته که از قِبلش همچ

 .  خوردی م
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ا  من احرف  نیاز  از  ا  ی هامعامله  نیها،  اهداف  از    نیکثافت، 

نم  ی هاآدم در  سر  مآوردمیلجن  فقط  از    دانستمی .  حالم  که 

  ن یبا ا  یکه اصالن  دانستمی . من فقط مخوردیبه هم م   یاصالن

  ی راحت عارف را حذف کند و به همه  تواندی م  ،ییکسرا  اوضاع

 را دارد برسد.  شیکه آروز یمال

هم  دانستمی م به  اگر  نم  ی خبر  ی زود  نیکه  عارف    شد، یاز 

کمک   خواستمی و م  کردمی م  آبروی بابا ب  ی خودم را جلو  رفتمی م

 .  م یکن شیدایو پ میکند دنبالش بگرد

مدام ادا درآوردم. جانم    توانستمی بود. نم  دهیفهم  یی زهایچ  مامان

  ن یفکر در سرم مردن عارف بود. با ا  نیتر. پررنگآمدی داشت درم

سربسته    جانی مثل آدم رفتار کنم. ماه   توانستمی فکر چطور م

شا  شیبرا  ییزهایچ بود.  م   شتریب  د یگفته  دخترش    کردی فکر 

  جان ی که ماه   نیبود از ا  دهدلخور هم ش  دیشا  ی اشق شده. حتع

همه  او  از  فهم  زیچ  قبل  عذرخواهدهی را  و   ییجوبهانه   ،ی. 

که عارف برگشته باشد،    ی روز  ی را گذاشته بودم برا  میهاهیتوج

فکر   زهایچ   نیکه بخواهم به ا  شدمیاصالً آدم نم  گریوگرنه من د

 کنم. 
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روبه   در بابک  بستم  که  گفت   میرورا  محراب  خودش بود.  بود  ه 

دبردمی م مدیرسی م  دیبا   گری.  خانه  خواستمی .  در  بروم  اش باز 

 ی راهم ب  میمر  یدر را باز کرد. وقت  یکس  دیقدر بکوبم به در شاآن

د بود،  شده  من  دامن  به  دست  عارف  از   چیه  گریخبرگرفتن 

 .  شدیذهن خرابم نم  یدلخوش یهیتوج

شد. دستم محکم    یخال  میپا  ری ه زقدر کآشفته بود. آن  اشچهره

زانو    ی شد و تا بخواهد نگهم دارد رو   دهیبابا کوب  ن ی به کاپوت ماش

 آمد.  کیآلود نزدخم شدم. اخم 

 ت شد؟  چه ـ

خ   زبانم فقط  بود.  آمده  ز  اشره یبند  را  دستش  بودم.   ر یمانده 

 انداخت و بلندم کرد.   میبازو

 شده؟  یخبره چ چه ـ

 گرفتم. را پس زد و خودش بود. دست بابک  محراب

 افتاد. د،یبابا... درو باز کرد تا منو د یچیه ـ

 محراب گفت:  باز

 شده؟  شیزیعارف چ ـ
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 .دونمی نه... نم ـ

 نشاندم.    یصندل ی کشاندم و رو نشیتا ماش محراب

واکنش  چیه  ی جوابگو  مغزم و  نم  یحرکت  »نه...    دانم« ی نبود. 

  ن ی ل ادامه دهم. همروا  نیبس بود که بتوانم به هم  د یشا  نیهم

خودم   دهایترد  ی سوال مثبت نبود. اصالً تا ابد ل  نیکه جواب ا

 سوال مثبت شود.  نی مبادا جواب ا  کردمی وگور مرا گم

 ه؟ یچ انیجر ـ

نم  ـ تو زمدونمی منم  عارف آب شده رفته    ه ی  دی. گفتم شانی ! 

 داده باشه.    نیبه بهار  یامیپ

جا  ترکینزد  شیصدا گر  ی شد.  را  شد.  محراب  فت سمتم خم 

 فت: گ

داده بگو به من جون مادرم   امی اگه بهت پ  ی ازش دار  ی اگه خبر  ـ

 به حسام خان! گمیماهک نم ی به جون بچه

  ی دیام  چیه  گرید  یعنی  گرفتندیهمه از من سراغش را م  یوقت

 نبود... 

 پسش زد. محراب
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 بود؟ نیتو؟ اگه خبر داشت حالش ا ی مغز ندار ـ

ر  یاصالن را  از    نهی ک  یبود. اصالن  ختهیزهرش  از عارف،  داشت، 

 بود.  ختهی زهرش را ر ز،یانگاز روح حانه،یر

 شد؟ یقرارداد چ ـ

بهحسام  ـ داره  مار  مثل  م  خان  بهش چهیپیخودش  فردا  تا   ...

نشده باشه مهلت که    شیزیفرصت دادن... اگه عارف تا النم چ

 ... ذارهیتموم شه حسام خان راحتش نم

 د:محراب را پس ز باز

چ  نیبهار  ـ م  یبه  اگه  بدم؟  بگو...    یدونیقسمت  کجاست 

 نداره!  یخان شوخ حسام

 خبر نداره بابک! ـ

چ  »اگه النم  تا  اگر    شیزیعارف  بود؟  شده  اگر  باشه...«  نشده 

 تیاگر داشت خودش را به خر  کرد؟ی م  ی داست نقش باز  یاصالن

همه  زدی م اگر  نشود؟  رو  بعدها دستش  وا تا  بود؟  نقشه   ی اش 

 خدا... عارف. 

 بابک دور شد.  ی صدا
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... داره خبرهیسرش اومده... کامرانم ب   ییبال  هیسابقه نداشته...    ـ

 هم گم و گور شده!  ی... ترابرانیا  آدی م

 .  ختندیر رونیب میهاقطره قطره از چشم هااشک

رها    ی نبود تا پنجره را برا  یدست  چیبه سرمان آمده بود و ه  بال

 م، باز کند. دل قراری شدن کبوتر ب 

                          

مادربزرگ داخل    ی در خانه  میهاکردنمی بودم. وسط فضول  بچه

کردم.   دایپ  ی ریگرد و ش  ی هاساده با مهره  ی گردنبند  لشیوسا

عاشقش    ی . جورارزشی و ب  یبودند، هرچند مصنوع  دیمروار  هیشب

و گفت    دینگاه کرد خند  میهاربزرگ به چشم ماد  یشدم که وقت

چقد  ی برا بود.  باارزش  چقدر  دوستخودت.  جا  شر   ی داشتم. 

  ش یهاو با مهره   رمیدستم بگ   خواستی بستن دور گردنم دلم م

خاص  کیکنم.    ی باز انگار    یجور  داشتم.  از   ک یدوستش  تکه 

به جا بود که  به من.    ی مادربزگم  بودش  از    کیهمه داده  تکه 

 .. خودش را.

. صبح  دی. دو روز گذشته بود شاامنه ی بودم خانه با گنج  برگشته

که گردنبد را مثل هر    نیشده بودم. هم  داریاز خواب ب  بود. تازه
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ترک نخش  برداشتم،  مهره  دیروز  روو  حتختیر  نیزم  ی ها   ی . 

دلشوره بود  نداده  بگفرصت  را  مرمیاش  دلم  .  رمیبم  خواستی . 

را نداشت. چقدر    ششیچکم گنجابود که قلب کو  ادیقدر زغمم آن

همه    خواستمیدادم که خودش پاره شد. م   حیکردم و توض  هیگر

من نبود.    ریاز مادربزرگم بودم و تقص  ی اباور کنند من مراقب تکه

بندش را عوض   خواستی . مامان مگرفتیاما دل خودم آرام نم

بندش عوض مکردمی کند. قبول نم اگر    امنه ی گنج  گری د  شدی . 

 از مادربزرگم نبود...    ی اتکه گریاصل نبود د گریدنبود. 

خان  شیفردا به  به مادربزرگ  گفتم  آمد.  خودت   با دست  ا یمان 

م فکر  درستش کن.  اول  از  بند  کردمی دوباره  با    ی اگر خودش 

آن طعم   طورن یهمان که بود و ا  شودی سرهمش کند م  دیجد

د ته  حسرتش مان  شهیاما نشد و هم  رفتی تلخ از تن و روحم م

 دلم. 

 زیچچیدوست نداشتم ه   گریاما د  امده یروز با وجود عقل نارس آن  از

که   یدوست داشته باشم. از آن حس تلخ، از حسرت  ادیقدر زرا آن

ب بود، مثل  برا  بودنبرگشت ی مثل مردن  نبود فرصت   ی زمان و 

 .  شدی کردن خطاها، حالم بد مدرست
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 ی از دلم را به بهارفت که ب  ادمیصددرصد از    یتلخ  نیا  یک  از

 دادم... ، ی گریاز د ی اتکه

تخت   ی را جمع کرد. رو  میهاو چشم  ی شانیپ  یزنگ گوش   ی صدا

در   پشت  بودم  رفته  باز  سقف.  به  بودم  زده  زل  و  بودم  افتاده 

بودم بلکه    دهیاش کوب اش و مشت مشت دلم را به در خانهخانه

 نشده بود.  ی قامتش پشت در ظاهر شود اما خبر

نداشت. اما اگر    یبه گوش   دنیآمدن و رسکش   ی ه حوصل  دستم

تخت   ی کل تنم را از رو  چیه هاگر دستم ک  نی عارف بود... هم

گوش  به  و  عج  ی کند  ناآشنا. حوصله  بیرساند. شماره  و   ی بود 

زور  به   خواستی اپراتور مخابرات را نداشتم که م   ی صدا  دن یشن

 .  ردیرا بگ امی پول قبض گوش 

انداخت  قبل رواز  »بهتر«  زیم  ی نش  شد.  قطع    ی خودش 

 ی هربار برا  شدم. چقدر  نستاگرامیآلود زمزمه کردم و وارد احرص

بار هم خدا به   کردمیم  ازیقرمز نذرو ن  ی رهیآن دا   دنید و هر 

قدر پر  ام آنقبول نشده   ی که سبد نذرها  آوردیخودش نم   ی رو

 . رودی است که دارد سر م
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را با عالمت    شیهان نگاه بروم. ماما  رونیاز اتاق ب  خواستی نم  دلم

حسم نه   ی انداشتم. نه بر  یحی سوال اشتباه گرفته بود. من توض 

  ش یکه در خانه بودم برا نیکه افتاده بود. بابا اما هم یاتفاق ی برا

بود؛ هم به دخترش   رونیب  ی ها که دست غول   نی بس  از خانه 

 . دیرسینم

پ  کف به  را  لبه  دمیکوب  امی شانیدستم  دلم    ی و  نشستم.  تخت 

دوباره بلند    یگوش  ی . صدااورمیحال گند را بال ب   نیا  خواستی م

اما باز آن اگر آمد و گفت: »حال پاشو   دمییبه هم سا  شد. دندان

 خودش بود.« یکی  نیا دیشا نی بب

هم    دی. شاباز چفت هم شدند  میهاهمان شماره بود. دندان  باز

 دنیکشدادن و دادفحش  ی برا  ی اطور بهانه   نیا   خواستیخدا م

تخل حال  ی هیو  حرف  که  اپراتور  باشم.  داشته  نبود   اشیخودم 

فحآن مقدر  درآ  دادمی شش  خودم  جان  وصل دیتا  را  تماس   .

 شروع کنم که:  راها نکبتش بودم که فحش  ی کردم. منتظر صدا

 الو...    ـ

 .. باز هوا... و باز: خش.هوا... خش ی صدا 

 الو...  ـ
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 ... بهیمردانه و غر ییصدا

 الو  ـ

 گفتم و با اخم. لبد اشتباه گرفته بود.  آرام

 ن؟ی الو... خانم بهار ـ

از تنم    ی داغ به قلبم بود. موج  یخیاسمم شروع ورود س  دن یشن

 رد شد و پوستم دانه دانه شد. 

 خش گفتم: خش ی صدا وسط

 بله. ـ

 ن؟یبهارخانم   دیخودتون هست ـ

دور مانده از   ی فرد   ی با لهجه... لهجه   یجاافتاده بود و کم  صدا

 وطن... 

 بله...  ـ

 عارف.  ییمن کامران هستم... دا ـ

کامالً تار شد. باز آن موج از قلبم   میهاو چشم  د یکش  ریت  امی ن یب

  یبود؟ زندگ  یاگر با اصالن   گفتیرد شد. اگر نبود؟ اگر دروغ م
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باور معارف که مثل آدم نبود؟   نقشه بود؟ نبود؟    کرد؟یچطور 

 عارف... 

 نم...  الو... خا ـ

را متوجه نشدم. کامران ساکن جا بود؟ سوئد...    ی بعد  ی کلمه  چند

 بود؟گفته  ی سوئد

 را دادم.   جوابش

 ـ آم... عارف حالش خوبه.  

  یام روشل شده   ی زانوها  ی آمد و رو  رونیاز دهانم ب  هوای هوا، ب 

 نشستم.   نیزم

 . د یرا به رخش کش امی حمقانه ناباورزبانم ا 

 د؟ی هست شییشما واقعاً دا  ـ

 . گفت: دیخند

ه به  آره هستم... اما خب... آم... آها گفت... بهت بگم هنوز هم ک  ـ

پُک... آره...  که... آم... کَل  هیراض  کنهیدفتر عشقت با کچل فکر م

 مارمولک... خرابش کرد... 
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اشک  می هاچشم  فیتکل بود.  دهان  ختندیریم  میهاروشن   .

 ده بود.   ش  یقات اشهیاما خنده و گر اموانهید

 کجاست؟ ـ

صداخش  ی صدا آمد...  صدا  ی خش  بوق    ییهوا...  مثل   ا یمحو 

 ...  زدیحرف م ی سوئد   دیکه شا یزن ی دازنگ... ص

  شیندونه بهتره... گوش   ی... فعالً کسنیـ گوش کن خانم بهار  

... مراقب باش... آم...  خاموشه چون ممکنه حسام ردش رو بزنه

باخبر    دینبا  چکسیه ما  تماس  تو از  کرد  اصرار  عارف  بشه... 

 ... خب...  یبدون

زن   ی زنگ. همان صدا  ایبوق    ی باز آن صدا آمد... همان صدا  

 ... یخارج

کنم حال   ی... فکر منمتیبی م  رانی ا  ی ـ من فرودگاهم... به زود  

  ی جودش نبود رو کتو و  وقتچیکه ه   یجرئت  ی خوب بدونم جرقه

 براش زده... 
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و متوجه    نمیخودم را بب  نهیخودم در آ  یمبادا حت  نکهیاز ترس ا  

را   یه، سردرد و سرماخوردگبرداشته شد  میشوم آن فشار از رو

و محراب    جانی . به ماه رفتمینم  رونیه و از اتاق هم ببهانه کرد

که جان   یسکی از ر  دمیترسی از خودم اعتماد داشتم اما م  شتریب

م خطر  به  را  بالانداختی عارف  از  اصالن   یی.   توانستی م  یکه 

که فقط   ی. مثل عارف بدبختاوردیخوردن سرش بتر از آبراحت

 پسرش مانده بود.  ی برا اسمش

 ی عنیاند؛  فرصت داده  یگفته بود تا فردا به اصالن  آن روز بابک 

خود  کند، خودبه   دایعارف را پ  توانستینم  یاصالن  ی و وقت  روز،ید

ذوق کرد چون   شیبرا  شدیکه نم  فی. حشدیقرارداد کنسل م 

 ییتازه شروع دردسر بود. بابک گفته بود اگر تا حال هم بال  نیا

از    امدهیش نسر بعد  و    گذاردیراحتش نم  خامحسام  نیاباشد، 

 شروع شده بود.  "نیبعد از ا"حال چند ساعت بود که آن 

فقط    نشیبود، بعد از ا  دهیند  نشیاز قبل از ا  ی ر یعارف خ  یوقت

 . گرفتی شکل فاجعه در ذهنم شکل م

 رفتنم وسط اتاق با بازشدن در متوقف شد.  ورقدم
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 ؟ی بهتر شد ـ

 مامان گفت:  شدم چون مانیه سرم را تکان دادم، پشک نیهم

م  ـ اما   زیچماجان؟ همه  شیپ  ی بر  یتونی پس  آماده کردم  رو 

 . رسنیکمکش، مهموناش الن م  ن ییبابات وقت دکتر داره. برو پا

 ن؟یمهموناش ک ـ

 رهی... من زور نکنم بابات رو نمنیما بهار  میبر  دی. بادم ینپرس  ـ

نت  . قربوگهید  دهیوقت نم  یراحتن یبه اخودش... خسروپناهم که  

از قلبش    المونیبرم... برو کارا رو بکن من با بابات برم دکتر... خ

 نوبتمون بشه.  یک دونهی خدا م م،یراحت بشه... زودتر بر

 یرفت. جلو  رونیاتاق ب. از  اورمیبهانه ب   شیمنتظر نماند برا  گرید

. بهتر! فکر  زدیبه دل نم  یهمچنان چنگ  امافهی. قستادمیا  نهیآ

  ن ی کل از باز بابت حالش را به  المیخ  یحتعارف را  دیدردسر جد 

 برده بود. 

مامان   یزدم. جواب خداحافظ  میبه سر و رو  یآب  ییدستشو  داخل

را بعد از چند   میآمدم. موها  رونیو بابا را هم از همان تو دادم و ب

...  اش را همکردن نداشتم و حوصلهروز شانه کردم. فرصت حمام
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رفتم.    نییرا برداشتم و پا  امی. شال و گوش دمیپوش   یلباس مرتب

 و گفتم:  دمیدو نییپله پاشد. در راه  دوقت بلنزنگ همان ی صدا

 .جانیماه   مکنی باز م ـ

 ترم کرد:شرمنده  شیصدا ذوق

 ن؟یبهار ی دورت بگردم ننه... اومد ـ

  ره یخ  توری افتاده در مان  ریجوابش را بدهم. نگاهم به تصو  نتوانستم

 مانده بود. 

 :آمدی از پشت سرم م اشی صندل ی هاحرکت چرخ ی صدا

رو مامانت گذاشته    زیچنداره. همه   یاگه سختته برو بال اشکال  ـ

 . خوادینم ییرای. پذزیرو م

طرفش برگشتم. دستش را دراز کرد سمتم. را باز کردم و به  در

 . د یو صورتم را بوس دیکش نییجلو رفتم. سرم را پا

نخور همه  ـ م   زیچغصه  از   یسهم  هی  ی. هرکشهیدرست  داره 

خوب    ی خبرا  یزودبه  شال یعارف از پُرم پُرتر... ا  ی مونهیپ  ،یتلخ

 ت راه نده ننه. ... بد به دلی شنوی م
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سشوار    ی باز فقط حال خرابم را نشانش دهم. به موها  امد ی ن  دلم

 کردم و گفتم:  اشاره اشده یکش

  ه ی شب  شتریب  یک  گهی م  کنهی ن باز مخودش زبو نهیجلو آ  میبر  ـ

 من!  ی افه یق  نیهاست با اننه 

که به در خورد. اشاره    یتقاش قطع شد با تقخنده   ی . صدادیخند

سر رفت.  راهرو  سمت  خودش  و  آشپزخانه  به  سمت    عیکرد 

 آشپزخانه فرارکردم. 

.  شدیم  ترکیزدن  یه  شانیو صدا  کردندی م  یپرسو احوال  سالم

 یهم محترمانه و رسم  یلیو خ  زدیتر از سنش مرزا جوان  ی صدا

 . کردی صحبت م

 .  د یببخش دی... باجانی ماه میاسباب زحمت شد ـ

 همزمان شد.  دیرس امی که به گوش  یامیبا پ  جانیماه جواب

خود  بابک بود. خودبه  ی . شمارهدمیکش  رونیب  بمیرا از ج  یگوش

آشپز در  چارچوب  فقطبه  کردم.  نگاه  د  خانه  فاصله   واریچندتا 

 را باز کردم. نوشته بود:  امش ی. با اخم پ میداشت

    ؟«یستی»ن
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کم   جواب پاورچ  یندادم.  بود.  شده  سکوت  رفتم.  از   نیجلوتر 

  کسچی. هستادمی سالن ا  ی تر از ورودرفتم. عقب   رونیآشپزخانه ب

 نبود. بالخره صدا آمد. باز هم رزا بود.  دمیدر د

ما... من د  دیآورد  فیاون روز که شما تشر  از  ـ قرار   گهیمنزل 

نگفت  هم  شما  نداشتم...  رو  انتظارش  راستش  ک  دیندارم.    یاز 

به ارتباط   یلیحسام تما  حانهی... بعد از فوت ررانهیعارف ا  دیدیشن

  شی ببرم پ  یکردم عارف رو حداقل مدت  یبا ما نداشت. من سع

ا دورش کرد. آخرم ارتباط ما  م  از . کم کم  دادیخودم اما اجازه نم

تماس   ی. اون هم اگر امکان برقراردیدو بار تولدش و ع  ید سالش

 ...زدی خودش به من سر م رانیا اومدی کاه مبود... گه 

 آمد.  جانی آهش تا ا ی صدا

توج  خوامینم  ـ رو  کار  هیخودم  اما  برن  ی کنم  دستم  ...  ومدیاز 

  راز ی... شدهیبم رو نم. جوارمیگی با حسام تماس م  ی النم که هرچ

کا  ستین به  خواهرزاده  یصالً...  از  خبر  بگم،  بدبرم  بهم  ...  دیم 

  د یبگ  رانه،یعارف ا  دیدیشن   یاز خودتون بپرسم... از ک  امیگفتم ب

 نی... تا قبل از ارمیازش بگ  ی رد  هیبشم    شمن برم دست به دامن

بود   زندگ  ایدن  ی گوشه   هی دلم خوش  م  ش یداره  اما  کنهی رو   ...
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ا دلم  م  نیحال...  شور  سال زنهیروزا  ر...  به خوابم    حانهیهاست 

 ... ومدهین

 .دیلرز شیصدا

مامان    گهید  شهی . قهر کرده باهام... مادرش هم... روم نمدونمی م ـ 

 صداش کنم. 

 بابک: ی آمد و بعد صدا ینچ ی صدا

 جان!مامان  ـ

شوم.    دهینبود که جلو رفته بودم و هر آن ممکن بود د  حواسم

  دم یبابک شکارم کرد. عقب کش  بردارم، نگاه   یآمدم قدم  کهنیهم

. بابک دادی م  ی داشت رزا را دلدار  جانی و به آشپزخانه رفتم. ماه 

 گفت:   تعارفی ب

 . ارمیمامان ب  ی آب برا وانیل هیاجازه هست  ـ

دست  ینچ و  روکردم  را  بود.    ی م  گفته  عمداً  گذاشتم.  دهانم 

  نه. خواستم از آشپزخانه   دیبگو  توانستیکه نم  چاره یب  جانی ماه

فرز  رونیب اما  ا بروم  از  اخم  هاحرفنیتر  آمد.  داخل  و بود.  آلود 
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  ی برداشت و از آب پرکرد. نگاه  یوانیرفت ل  نکی. سمت سی جد

 رفتن، گفت:  رونیبه صورتم انداخت و قبل از ب ترقیدق

 .رونیب آمی م اطیبه عارفه... برو تو حراجع ـ

از بابک    امنه یم زش ید. دلم شور افتاده بود. پش   ظی رفت. اخمم غل  و

 کامل بهش اعتماد کنم.  توانستمیبود که نم ی جور

 داشت...   ی گریهم خبر د دی. شادانستی او هم م دیشا

آشپ  چند در  پ قدم  و  پس  بود   شیزخانه  گفته  کامران  رفتم. 

خودمان بماند. عارف فقط خواسته بود من باخبر    نیتماسمان ب

 کردم؟ یبابک اعتماد مشوم. چطور به  

  ده یبا کامران صحبت کرده بودم حتماً تا امروز رس  شیپروز    دو

 بابک خبر نداشت؟  یعنیبود. 

 افکارم آمد.  ان یم  شیصدا باز

 . رمیتماس بگ هی اطیمن تو ح با اجازه ـ

 راحت باش بابک جان. ـ
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 ده یشدن در آمد. بعد از آن روز که با آن حال داز و بسته ب  ی صدا

از آشپزخانه    نی. پاورچکردی م  را بدتر  طیشرا  امیتفاوتی بودم، ب

خودم را به راهرو رساندم و   واریاز کنار د  صدای رفتم و ب  رونیب

نزد  رونیب ا  ی باغچه  کیرفتم.  در  همچنان    ستادهیکنار  بود. 

بود.   اخم  از  پر  ب  من   مثل صورتش  اما    قراری که همچنان  بودم. 

  ی نکه اصال   ییاز بال  امی عوض شده بود. نگران   میها ی قراری جسن ب

  ی خبری ب  طیدر آن شرا  امیبا نگران  اوردی سر عارف ب  خواستی م

ب  دنبال  داشتم  داشت.  بابک   میآشنا  ی های قرار ی فرق  به چشم 

 که گفت:   گشتمی م

 !   یدونیپس خودت م ـ

 کردم. هنگ

  الت یکه خ  نهی... مهم ای دیشن  ی از ک  ستیب مهم نخ  یلیخ  ـ

 رو بهت بگم.  ن یراحت شده... اومده بودم هم

به قدر خودش   توانستی م  یدهانم را قورت دادم. هر حرکت  آب

انکار م تا  کردمی اشتباه باشد. چه  هر دو مسخره    گرید  د،ییچه 

 بود.

 کنارم رد شد. گفتم:  از
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 کجاست؟ ـ

 . به طعنه گفت: برگشت

 ؟یدونینم ـ

 خدا خواسته گفتم:  از

 نه!   ـ

 من خواستم بروم که راهم را بست و گفت:  بارنیا و

اکام  ـ اما هنوز کسرانهیران  نم  ی ...  مامانم  نداره...  ...  دونهی خبر 

هم خوبه...  و  گرفته  تماس  باهاش  عارف  گفت  بهم  ...  ن یامروز 

 منه اما خب... بهم اعتماد نداره! ییدا شتریب

 گفتم:  هوای ب

 خودته! ریتقص ـ

را حس کردم تمسخرش را نه.   اشیقدر که تلخزد. آن  پوزخند

 بود.  اش کالً گرفتهچهره

زد.   میخواستم داخل برگردم. از کنارش که رد شدم آرام صدا  باز

 . گفت: ستادمی آب دهانم را قورت دادم و ا
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نم  ـ به کس  تونهیعارف  پا  ی راحت  منو   یاعتماد کنه. خودش 

 وسط.  دیکش

 گفتم:   شناختمی م یرا به قدر کاف عارف

 ! ی کنیکار نم  یاصالن ی شما هم که برا  ـ

 دورگه شد:  شیصدا

 ! کنمی کار م خوادی که عارف م ی جوراون ـ

 نکردم:  لحنم را پنهان ی طعنه   

 ! م؟یمر ی برا ی ببر ی اریم رو دربنامه عارف خواسته بود شجره ـ

ب   شیرا در موها  دستش داد.   رونیفرو کرد و هوا را از دماغش 

 ی کارها  خواستیطور که خودش مبود که آن  نیمشکل بابک هم

را پ نم  نی! همبردیم   شیعارف  اعتماد   توانستمی بود که  بهش 

 کنم.  

من نشون    ی خستهعارف بهت گفته بود خودت رو عاشق دل   ـ

  ؟ی بد

شد. باز سمت در رفتم که دنبالم   ترظیجواب نداد. اخمش غل باز

 آمد و آرام گفت: 



 

[1086] 
 

 ! م یبودم مثل همبهت گفته  ـ

جوابش    ی. خواستم ب ختیری اش به هم مجمله  نیرا با ا  اعصابم

 م که راهم را بست. بگذار

م  هیچ  ـ تو  نزد  یتونی خب؟  عارف  به  نقشه  بعدم    ،یبش  کیبا 

 تونم؟ی من نم  ،یعاشقش بش

هم خشک شده بودند.    میو واج مانده بودم. نه فقط زبانم پاها  هاج

 رونیآلودش را گرفت و از خانه بد. نگاه اخمزنگ خور  اشی گوش

 رفت.   

                          

بابک چند    ی جمله  ی جابه نقطه آخر  در ذهنم گذاشته    نیچتا 

م  و  وسا  دهی چ  زیبودم  از  کرده   ییرایپذ  لیشده  بودم.    را جمع 

گذاشته و شام   نیچگذاشته و ظرف شسته بودم، نقطه   نیچنقطه 

گذاشته و با بابا تماس   نیچرا آماده کرده بودم. نقطه  جانی ماه

کرده بودم جز پر    ی بودم. هر کار  ده یگرفته و اوضاعشان را پرس

نقطه کر صدا  هانیچدن  ا  ی با  تا  و   نکهیبابک.  خداخواسته 

نقطهبهخود را   ی صدا  با  هانیچخود  حواسم  و  شده  پر  کامران 

  م، یصحبت کن   ی ضورح دیکل از آن کلمات پرت کرده بود. »بابه
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دو   یکیکه مطمئن باشه.« بهش گفته بودم مجبورم    ییفقط جا

ا عارف  بود  گفته  کنم.  باخبر  وجودش  از  را  ماهنفر  و   جانی ز 

اگر منظورم هم  یگفته و مشکل  شیبرا  یناممحراب  ها ن یندارد 

 باشند. 

گفته بودم و محراب را هم خبر کرده بودم. محراب  جانی ماه  به

ا  گفتی م کن   ریغ   ییست جابهتر  کامران مالقات  با  .  میاز خانه 

بهار آدمبه  نی»عکس  خونه   یعنوان  به  رفت   ی که  وآمد عارف 

 یبعد از رزا و بابک پا  هیبوده... کاف  یساط اصالنبداشته تو بندو

تو   ی : »حال هگفت ی م  جانیماه  خونه.«   نیکامرانم باز شه تو ا

  حانه یوکار رجان... رفت و آمد کسکن محراب  یدلمون رو خال

بذار راض  ی پا  دیرو  محراب  م شدی نم  یمن.«  »گفت ی.   ه ی: 

ما  بدن  ربط  شما  به  رو  اما  درصدش    داشدن یپ  دفعهه یجان، 

هم    ی بوداره، دماغ اصالن  ی ادیتون زجفتشون تو خونه   ی سروکله

رو دست د با  ماغزده  را  ذات خرابش  کدام جانور   دیسگ!«  به 

فرض رو    دیلشخور... »با  ایگربه، روباه، کفتار    م؛ یدادی بت م نس

کمتر  ی جورنی ما هم بپا گذاشته ا ی برا یاصالن  کهنیرو ا میبذار

صدف.« نه فقط من    ی خونه  میبر  گمی م   ... منم یشی م  ریغافلگ

ماه بود. حت  جانی که  کردم  یهم جا خورده  هم   حس  معذب 
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گاه هم  هنوز  محراب  بود.  مفحش  یشده  نگاهم  شدیلزم  به   .

همه خونسرد و راحت بود    نیخودش ا  یزده بود. وقت  شخند ین

از قصه  بودم: »بعد  را کنار گذاشته و گفته  تعارف   ی هامن هم 

ب  یمزخرف ساختکه  ش، خونه  میبر  یجمعدسته   می پاش   ی راش 

ناخونده  ببر  مهمون  خ  میهم  تا  جانیماهودمون.«  با   دمییهم 

  ا یدوست و آشنا دارد که بتواند خانه    ی آنقدر  گفت،ی کرده بود. م

برا را  بگ  یباغشان  قرض  ساعت  کوتاه ردیچند  اما  محراب   .

  بش ی رق  بفهمه  ارمی از سوءتفاهم درش ب  خوامی: »اوًل م آمدینم

جا    نیبود. »بعدم بهتر  دهی.« به من اشاره زده و خندسکارهچیه

با    تونهی داره کامرانم راحت م  اط یصدف ح  ی خونه  مونجاست.ه

بود که   ی .« لحنش جوراطش یتو ح   ادیب  ی دود  شه یش  ن یماش  هی

 نیاعتماد کرد. اما درکل مدل محراب هم  تشیبه جد  شدینم

 باشد.  ی جد نستتوای بودن هم مبود. در اوج شوخ 

 ی و سرّ  یسیرا پل   زیهمه چ  ی جور   یشوخ  نیراحت در ع  یلیخ 

 ی هاذهنم را وادار کنم، آرام باشد و فکر   توانستمی که نمکرده بود  

 کردم ی عارف فکر م  شدنیبه مخف  ی. وقت ردیناخوشش را از سر نگ

  خود همه خودبه  ش،یهای کارکامران و پنهان  آمدنخبری ب  یحت  ای

 . شدی هم م نهو محرما ی و سرّ  یسیپل زیچ
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  ی می. خانه قدستادیصدف بود ا  ی که انگار خانه  ی ا خانه  ی روروبه

.  کندی م   یپدرش زندگ  ی اما بزرگ بود. محراب گفته بود در خانه 

برّاق   یو کم  ره یقبل از ازدواجش با مادر محراب. نگاه خ  ی خانه

.  آوردی ن مشدن خاطراتش را به ذهزنده  ها،واریبه درود  جانی ماه

  ست یبود: »من به دلم ن  به محراب گفته  شبید  همان  جانی ماه

.« محراب ستنی ن   دنم یبه د  یراض  دونمی که م  ییرم جاب  دعوتی ب

 کرده و در تخم   ی ادآوریآمدن صدف به خانه را    کیش  یلیهم خ

 جان یبه خود ماه  قاً یمن زل زده و حضور صدف را دق  ی هاچشم

 نسبت داده بود.  

حضور    نیبه ا  کردمی بود اما حس م  معذب  یکم  جانی ماه   دیشا

صدف با او بد برخورد   خواستی است. دلم نم  یراض  ی اجبار  دیشا

 گریحضورمان آورده، د  ی برا  یلیمحراب چه دل  دانستمی کند. نم

 . کردمی ام را حس مفقط دلشوره 

را دور زدم.   نیماش   جانی کردن به ماهکمک  ی شدم و برا   ادهیپ

 راب آرام گفت:ق که رد شدم محاز پشت صندو

 شده...   هینترس توج ـ

 گفتم:   تعارفی ب
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 ناراحت بشه.    وقت هی جانی ماه خوامی فقط نم ـ

 پچ کرد و گفت: را پچ شیصدا

 ! ستین ی شعوریب ی بچه ـ

ماه  دمیخند هنوز  شد.  جمع  هم  زود  رو   جانی هرچند    ی را 

ب   ریجاگ  لچرشیو شد. صدف  باز  در  که  بودم  مد.  آ  رونینکرده 

جور ب  یظاهرش  نگذاشت  که  دلشوره  تفاوتی بود   میهاوسط 

 بمانم.  

 رزانو یکمرکلوشش که تا ز  یسرخاب  راهنیتپل بود اما پ  نکهیا  با

به  حساب  یخوببود  و  نشسته  تنش  بود.    یبه  کرده  خوشگلش 

 یحساب  شیآرای بسته بود و باز هم ب  یاسبرا محکم دم  شیموها

خودبه نگاهم  بود.  مناز  سمت  چرخخود  در    اما  دیحراب 

داده   ه یتک  نی اشکه از او سراغ داشتم به م  یحالت  نیتر تفاوتی ب

گوش  کیو   به  و    یکی  ، ینگاهش  من  صندل   یکیبه  به    ی هم 

در   ی ادیز  ایتمام نشده،    هیهنوز تنب   ایبود. فکر کردم    جانی ماه

 است.  ی ا کردن حرفهعمل یرپوستیز

 .دیسالم عمه... خوش اومد ـ
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ب  سرم صدف  گسمت  در  ماه  یجیرگشت.    ی رو  جانیمن، 

لرزش  اشی صندل با  را داد،  بود. جوابش  محسوس که   ینشسته 

را آزاد کردم.   ی صندل  ی ام را جلب کرد. خم شدم و ترمزهاتوجه

  ش ی نگذاشت. پ  جوابیرا ب  جانیماه  ی باز شده   ی هاصدف دست 

 آمد و بغلش کرد. 

بود، استرس   راحت شده  جانیاز برخوردش با ماه  المیکه خ  حال 

جدا شد و دستش را   جانیور خودم را گرفته بودم. از ماهحض

را رو به من هم ابراز    اشییآمدگواز کرد. سالم و خوشسمتم در

آن بدون  کردم.  تشکر  و  گرفتم  را  دستش  را  کرد.  محراب  که 

و به محراب نگاه    رگشتمبه داخل دعوتمان کرد. ب  رد،یبگ  لیتحو

خب پس جنگشان دو  رم راه افتاد. زد و پشت س ی شخندیکرد. ن

 طرفه بود! 

و   جانی . ماهدیرسی م   دیبه ساعت کردم. کامران هم با  ینگاه  

بزرگ خانه را نگاه    اط یداشت ح  جانی تر بودند. ماه صدف جلو

با چ  یفرق چندان   گفتیو م  کردی م که در ذهنش    ی زینکرده 

م را آرا  میهاسوخت. قدم  شیحسرت صدا  ی مانده است. دلم برا

 کردم و گفتم:  شاره محراب قرار گرفتم. به صدف اکردم و کنار 



 

[1092] 
 

ماه  ییخدا  ـ داره  ابد    نی ا  جان،ی گناه  تا  گذشته،  سال  همه 

 قهر؟ نیا ادیکش ب خواستی م

 اش را بال داد و گفت: شانه  یکم بیدست در ج محراب

بزرگ  دیبا  ـ بگبه  حال    گهید   ایمردن    ایکه    یترهاشون  تو 

مثل    یکین خاندان بوده...  او  یتغار ان ته . ماجتن سیخودشون ن

ا نصفش  و  گرفتن  طالق  باباش  و  مامان  که  بوده،    رانیصدف 

 سراغش.   ادیکه بخواد ب هیچ دونهی چه م نصفش خارج، عمه

و    ساختندی ها مرا آدم بزرگ  ی شتر  ی هانه ی... کگفتی م  راست

 . کردندی ها هم مگوش کوچک ی زهیآو

  م یا در فاصله داشت شدند چند قدم توارد خانه    جانی و ماه  صدف

 رونیب   عیزنگ و دو تقه به در متوقفمان کرد. صدف سر  ی که صدا

 آمد و گفت: 

 باز کنم؟ دی. باشناسمشونی من نم ـ

 گفت:  محراب

 . کنمیخودم باز م ـ

 سمت در برگشت.   و
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 ...  زمیجان، عمه، قربون شکلت برم عزصدف  ـ

ود،  صدازدنش ب  ی براکه فقط    جانی ماه   یطولن  ی صدقه   قربان

لب آورد. چند قدم سمت    ی دلم رو  ی دلشوره  نی کوتاه ب   ی لبخند

بود و   ده یدر رفتم و آب دهانم را قورت دادم. محراب به در رس

 بازش کرد. 

رو  ی ریتصو کامران  از  د  یگوش   ی که  در ذهنم   دهیعارف  بودم 

که از در داخل    ی با مرد  کردیم  سهیجان گرفته و خودش را مقا

ب از وسط چهره   شد،ی دقت م  یبا کم  د یود. شاآمده   ی بابک را 

کوتاهدیکش  رونیب  اشییدا قدش  متناسب .  اندام  اما  بود    یتر 

ساده اما   یمشک  شرتی. تزدی م  یجوگندم  یکم  شیداشت. موها

را  یکیش عارف  که  بود  عکردیم  یتداع  میبرا   تنش  از    ینکی. 

هوا هنوز به   ی آلود. سرمااخم  یاش کم بود و چهره  زانی آو  اشقهی

بود.    یتابستان  ی اد یاو هم ز  پی بود اما ت  دهینرس  دنی کاپشن پوش

هوا   نیسوئد را تجربه کرده ا  ی که سرما  یکس  دیفکر کردم شا

 را دارد.  انحکم تابست شیبرا
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راب صورتش برگردم. با مح  ی هارا تکان دادم تا باز به اخم  سرم

و هم داده  نزددست  مشدند یم  کیگام  دلم    ی سیخ  ستخوای . 

کف دستم را به لباسم بکشم اما فقط مشتش کردم. دو سه قدم  

 بود که سالم کردم. قبل از جواب سالمم گفت:  نمانیفاصله ب 

   ن؟یبهار ـ

پاک کرد و لبخند زد. بغض    میرا برا  شیهارا تکان دادم. اخم  سرم

شد. جواب سالمم را داد و گفت   ینم تداعکردم و باز عارف در ذه

و صدف هم آمده بودند. با    جانی وشحال است. ماهخ  دنمیاز د

هم    دیکرد. به نظرم عجله داشت. شا  یها هم سالم و احوالپرسآن

  یکرد اما کامران گفت اگر کس  عوتبود. صدف به داخل د  قراری ب

 . میبمان  اطیندارد در ح یمشکل

با چندتا صندلمحراب و صدف داخل رفتن  برگشتند. در   ید و 

از   ریو غافلگ  دی امران پرساز حال و احوال ک  انجی فاصله ماه  نیا

 ماندم:  اشرهیخ دم یکه شن ی زیچ

 برنگردم.  گهیبه خودم قول دادم د ش یپ  سالیس ـ

 و گفت:  دیبهتم خند به

 !گهینشد د ـ
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و    می. نشست امدهین  رانیهم به ا  بارکیمدت    نی در ا  دانستمینم

 گفت:  مقدمهی دف داخل رفت. کامران بص

 بشنوم. خوامی ... می دار یصوت لیفا هی... آم... عارف گفت که ـ

اما واضح بود که    داندی کامران چقدر از گذشته را م  دانستمینم

درجر  خواسته  چ  انیعارف  بگ  زیهمه  به  ردیقرار  فکر   .

ماه  رشدنش، یغافلگ و  محراب  سمت  را  چرخاند.   جانینگاهم 

 کارم را راحت کرد. انجی ماه

 ان؟ز گذشته کامرا یدونی م یچ ـ

 رو بفهمم.  دونمی که نم  ییزایاومدم چ ـ

 گفت:  جانی ماه باز

 بوده؟ گهید یکی... دلش با حانهیر یخبر داشت ـ

ته   دستش به  را جلو  دیکش  ششیررا  نگه    ی و مشتش  دهانش 

دم ورود،   ی هابعد دستش را برداشت و با همان اخم  یداشت. کم

 فت: گ

باهاش عقد کرد شوکه    نکهیبود... از ا  زاریکه از حسام ب  دونمی م  ـ

 شدم... نبودم واسه عقد... دو روز قبلش پرواز داشتم.  
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 دهانش گرفت.   ی داد و باز مشتش را جلو رونیرا ب  نفسش

 بودم...   یازش عصبان ـ

 گفت:  جانیکه ماه یقدر طولنکرد. آن سکوت

 . ست یحسام ن ی عارف بچه ـ

گوشه  شد.  سخت  اشهچهر به  شد.  بلند  سکوت    ی یانتها  ی در 

ا  اطیح و  س  ستادی رفت  مدنیگارکشی به  قدم  س  زدی .   گار یو 

را که روشن کرد محراب آرام   ی . چهارمن یبه زم ره ی. خدیکشی م

 گفت: 

س به  ـ تا  رو    گاراشی نظرم  صداها  بده  گوش  بده  نشده  تموم 

 !گهیکنه د سرشهی

را    یرا باز کردم. خواستم گوش  یوتص  لیرا درآوردم. فا  امی گوش

ت بدهم  برابه محراب  اما پش  شیا  بلند شدم و    مانیببرد  شدم. 

را از دستم    یاو هم منتظر بود که فقط گوش   دیرفتم. شا  کشینزد

و    یاصالن  ی صدا  ی بعد  ی گارهایکردن سگرفت و همزمان با دود

 .  دی را هم شن یتراب
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افتاده بود.    شیروهم    قیشده و دو خط عم  رهیت  یکم  اشی شانیپ

هنوز عرض    شی ها. اما قدم تمام شده بود. صدا هم  شیگارهایس

را دستم داد و از خانه   یگوش  حرفی . بکردندی م  یرا ط  اطیح

سر  رونیب محراب  بودم.  مانده  واج  و  هاج  رفت.    عیزد.  دنبالش 

آمده بود.   رونیبنشستم. صدف هم    جانی ماه  شیبرگشتم و پ

 و گفت:  آمدربع بعد محراب داخل  کی

 .هکشی داره م رونی. بدیخر  گاری بردمش س ـ

ا  صدف رفت.  داخل  و   بارنیدوباره  من  دنبالش.  هم  محراب 

ن مینشسته بود  طورنیهم  جانی ماه ساعت گذشته بود که    می. 

بود و اخمش ماندگار.    رهیت  اشی شانیکامران داخل آمد. هنوز پ 

ست و با  نش  ی صندل   ی گرفته بود. رو  گاری دود و س  ی بو  یحساب

 خش برداشته گفت:  ییصدا

 .نیاشتم جز اد ی زیانتظار هرچ ـ
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را صاف   اشنهیبه گفتن نبود از ظاهرش مشخص بود. س  ی ازین

به گردن   کینزد   باًیرا تقر  شیهاشد. دست   نهی سبه کرد و دست

 دانم ی . نمقیعم   ی هابا همان اخمجمع کرده و سرش خم بود  

لبخند    ی هانی دنبال چ  ش،یهاچشم  ی لحظه در گوشه  کیچرا  

بود   بیعج  سهمان ح  ریتاثهم تحتزبانم    دی عارف گشتم. شا

 گفتم:  هوای که ب

 ن؟ یدیشما عارف رو د ـ

نشد   میطور که خم بود. روفقط سرش را تکان داد همان  حرفی ب

اصالً سخت نبود.    اشهیدن روحبوناخوش  صیبپرسم. تشخ  شتریب

درآورد و مشغول   گرید  گاریس  کیرفت.    اطیباز بلند شد و ته ح

آمد.    رونی. محراب تنها از خانه بدیکش  آه  جانیشد. ماه   دنیکش

 های از صندل یک ی ی رو را ین یدر دستش بود. س ی چا ینیس کی

 آرام گفت:   یلیگذاشت و خ

 باز که رفت تو فاز دودکش! ـ

 . دیاز آه کشب جانی ماه



 

[1099] 
 

برگشت. رو  کامران را تمام کرد و  نخ  نشست.    یصندل  ی همان 

م را دور را تعارف کرد و خودش هم نشست. دست  ی محراب چا

 . کامران گفت: دمیچیپ وانیل

منظورش...    کردمی کنه... فکر م  دایرو پ  یکی  خوادی گفته بود م  ـ

 . خانمهره یمن

 خورد. شی جرعه از چا دو

شده    دایپ  نفرکی داد. بالخره    شی و ابروبه چشم    یحرکت  محراب

دا جناب  که  ماهشناختش ینم  المعارفرهیبود  که    جانی .  هم 

 محراب شده بود، گفت:  یمتوجه حرکت سوال

بچه  ی زادخونه  هی خان  حشمت  ـ که  تو خونهداشت   ی هاهاشم 

فر   خانبرزیفر م   خاندونیو  منکردنیکار  از    یکی  ی نوه  رهی. 

چهار سالش بود،  سه  حانهیر  یوقت   گفتی م  زیانگها بود. روحاون

  ره یدستش باشه. خود منمک  که ک  نیمع  ی مادرش آوردش خونه

 بوده.   سالهچهاردهزدهیموقع سهم اون

 به کامران گفت:  رو

  ادتیوقتا اما شماها رو خودش بزرگ کرد،  سنش کم بود اون  ـ

 آد؟ ی م
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 داد و گفت: یسرش را تکان کامران

ز  ـ پدن  ادیعارف  نتونست  اما  گشت  از   داشیبالش  بعد  کنه... 

 کرد.  رونشی حسام ب حانه،یر

 گفت:  محراب

 داشته باشه.   دیبا ی پنج سالوچهارشصت  هی کم ِ پس الن کم ـ

 سرش را سمت من چرخاند و گفت:   دفعهکی کامران

 صداها رو؟ نی ا ی دی کجا شن ـ

از نسبت من    ی زیدهانم را قورت دادم. خب مسلماً عارف چ  آب

آنب سرم  ا  پوست  بود.  نگفته  از چشمش   خی ها  را  نگاهم  کرد. 

 و گفتم:  دمیچیپ وانیتر دور لگرفتم. دستم را محکم

من...    یگانیبا  تو  ـ تراب  ی بابا  یعنیشرکت...  با  نسبت    یمن... 

 داره.  یلیفام

ا  خواستینم  دلم کنم.  بلند  را  برا  نیسرم   وقتچیه  میمسئله 

بودم    دهیند  کی از نزد  وقتچیکه هرا هرچند    یتراب.  شدینم  ی عاد

 ام کند. او هم شرمنده  ی جا توانستی م می که داشت یاما نسبت 
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صورت    ریرا ز  اشی که گوش  نی داشتم جز ا  را  ی هر برخورد  انتظار

بگخم شده   ی گرفته شده و صدا  ی اکه شماره  یدر حال  رد،یام 

 . گفت: دیرسی بوقش به گوشم م  فیخف

 .  گرفتم براش..  دیخط جد هی ـ

 یهاگونه   ی رفتن دمامانده بود. بال   بازمه یبال رفت. دهانم ن  سرم

م حس  گوشکردمیرا  ب  ی.  و  گرفتم  درگ  آنکهی را  را    ر یخودم 

که   ییجارفتم همان  اطیمحراب کنم بلند شدم و ته ح  شخندین

بوق در گوشم بود و قلبم    ی . صدادادی م   گاریدود س  ی هنوز بو

 .  دی کوبی محکم م

. دهانم به  دیبه گوشم رس  یآرام  ی الو  ی ل شد صداکه وص  تماس

 خنده باز شد و چشمم تار. گفتم: 

عشقم با کچل رو    ی بسته برم دفتر    خواستمیکم کم م   گهید  ـ

 دوباره باز کنم. 

 سکوت و بعد:   هیثان چند

 !؟ نیبهار ـ
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چند روز بعد از   نیکه ا  یسح  ؟یچ  یعنی  یآسودگ  دمیفهم  تازه

م فکر  کامران  آسودگت  کردمی تماس  نبود.  اما  کردم    یجربه 

 تر شد و آرام گفتم: بود. چشمم پر  شیصدا  دنیشن

 وشکر.... خداریعارف خداروشکر که خوب ی وا ـ

 ی که رنگ و بو  ییهانفس   ی دهانم گذاشتم تا صدا  ی را رو  دستم

 ش نرسد.  را داشتند به گوش میهااشک

 : گفت 

 مجبور بودم.  ـ

م  شیصدا  ی تینارضا لمس  محکم کردمیرا  ناخودآگاه  را  سرم   .

 تکان دادم و گفتم: 

 بهت برسه.  یدست اصالن ی بذار دی... نبای کرد ی نه خوب کار ـ

 ود. نفسش، آه ب ی صدا

 بشم...  می... تا ابد قاتونمینم ـ

شا  حس نم  دیکردم  برا  د یآی بدش  بود  ممکن   شهیهم  ی اگر 

تصوماندی م  یمخف ند  ی ری.  حال  به  تا  ذهنم   دهیکه  در  بودم 
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 ش یهاشده در کمد که گوش  یو مخف  دهیترس  ی مجسم شد. پسر

 ها گرفته بود.   پارس سگ ی را از صدا

و جد و آبادش   ی ه به اصالنک  ادمیفر  ی رم پر بود از صداس  ی تو

 . دادی فحش م

ا از لعن و را به هم فشار دادم. مغزم ر  میهامحکم پلک  هیچندثان

قدر گشتم تا آن  شیپستوها  ی کردم و تو   یخال یبه اصالن  نینفر

 کردم:  دایپ

پ   ـ بازار وک  میبا دوستم رفته بود  شی چند سال  . روز لیسمت 

مسافر اومده    ی و کلبود    التمیاونجا شلوغه، فکر کن تعط روزش  

  میتو حلق هم بود  می رفتیم  هم که راه  ی عاد  ی جور  نیبود. هم

روبه  یخانم  هیبعد   از  مداشت  ما که شد    کی نزد  اومدی رومون 

هاش رو از دو  دسته  ی رجو  هیرو دوباره ببنده،    شی خواست روسر

دفعه صدام    هیمنم    طرف باز کرد که آرنجش اومد تو صورت من. 

!« راستش رو بگم  یکنی م  کاریخانم چ  ی »وا   بلند شد و گفتم: 

جواب بده.  باشه که بخواد    دهی شن  یتو اون شلوغ  کردمیفکر نم

  ی لیکردم؟!« منم خ  کاریطلبکار گفت: »مگه چ  یلیبرگشت خ

خانوم من اصالً به شما  یچیو گفتم: »ه شمکردم شجاع با یسع



 

[1104] 
 

و نذاشت برم دست و    دم یدوستم کش  گهیکار دارم.« بعد د  یچ

 وچالم رو کور کرده... پاش رو هم ببوسم که زده چشم 

صدا  هیثان  چند داد  ی خنده  ی به  گوش  هم  آرامش  خودم  م. 

و محراب    جانی بعد از چند روز. هرچند آرام اما نگاه ماه  دم،یخند

 شده بود. دهیسمتم کشو کامران به

فحش دهم. چرا باز    یچرا باز هم دلم خواست به اصالن  دانمینم 

که    میبگو  ی اخاطره  خواستمیشدند؟ من فقط م   پر  میهاچشم

لحظه  ی الحظه کند. که  را خوب  بزند، هملبخن  ی احالش    ن ید 

 را کامالً کنترل کنم.   میاما... نتوانستم لرزش صدا

خاطر خودت، ... به ریت رو بگحق  سایعارف تو مثل من نشو... وا  ـ

 خاطر خودت... فقط به 

آرام    هیثان   چند بعد  کرد  چ  ی جورسکوت   ی گوشه   ی هانی که 

 گفت:  کرد،ی م یتداع  میچشمش را برا

 ود.هات تنگ شده بخاطره ی دلم برا ـ

برا  نگفتم دلم  هم  براخاطره  ی من  بود،    ی گفتن  شده  تنگ  تو 

 گفتم: 
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 . ی مدت بازم ناهار نخورد نینگو که ا ـ

 . د یچیآلودش در گوشم پنفس خنده ی صدا

ه خودش قول داده بوده  که ب  سالی بعد از س  تییدا  یدونستی م  ـ

 برنگرده، به خاطر تو برگشته؟

 دادم و آرام گفتم:  به گوشم فشار شتریرا ب ینگفت. گوش ی زیچ

 ؟ ی دنبال مادربزرگت بگرد ی خوایم ـ

ترد  یهوم گفت.  شا  یشدن لمس  دشیآرام  که    نیهم  دیبود. 

  ی که تمام کسان   فیبود. ح  یقدم را بردارد کاف  نیا  خواستی م

به   ی زیچ  ایعمرشان پر شده    ی مانهیپ  ای  گشتی که دنبالشان م

 شدنش نمانده بود...  پر

 . گفتم: رمیبگ آهم را  ی جلو نتوانستم

 مراقب خودت باش عارف... خب؟ ـ

 گفت:   ی طولن یمکث با

 تو هم. ـ
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 شانیهادر بحر نگاه   یلیرا به کامران دادم. خ  ی و گوش   برگشتم

 نرفتم.  

کنم.    هیبخندم، هم گر  ستخوای خوب بودم، هم بد. هم دلم م  هم

  م یرا دراز کنم و بگو  م یبکشم، هم قهقه بزنم. هم پاها  غ یم جه

 هم در خودم جمع شوم و ناخن بجوم.  ش«،ی»آخ

 حالش خوب بود؟  ـ

 .بینه تکذ د،ییدادم. نه تا ی سرم را تکان جانیجواب ماه در

بود که محراب    ده ی کجا کشفاصله صحبتشان به    نیدر ا  دانمینم

 گفت: 

 اشه...اگر زنده ب کنمی نم فکر مم ـ

 داد.  زمزمه کرد و محراب ادامه ی شاءاهلل«»ان جانی ماه

روستا  ـ همون  اجداد  ی تو  و  ممکنه    میقا  شیآباء  باشه...  شده 

گذارها  دشیتهد  یاصالن و  گشت  تو  که  باشه  عارف    ی کرده 

زن تنها و مطلقه که سواد درست و    هیخودش رو نشون نداده...  

  ی رونده شده، احتماًل م  شاز خونه  ییجورا   هیره و  هم ندا  یحساب



 

[1107] 
 

. کجا بهتر  رونیب  بکشهرو از آب    مشیکه بتونه توش گل  ییره جا

 داره. شمی و خواز زادگاهش که احتماًل قوم

 گفت:  کامران

 سر برم... آم...  هی  آدی دم نم... اتفاقاً ب ستین  دیبع ـ

 : دیپرس جانیکرد و از ماه کی را نزد شیابروها

 بود اسمش؟ یچ ـ

 جا خاک کردن.خان رو هم همونشمتدشتک... ح ـ

 نگفت.  ی زیرا تکان داد و چ سرش

 گفت:  جانی ماه باز

بوده... خبر نداشتم برزو طالقش    حانهیانگار پناهش ر  چاره یزن ب ـ 

 داده بوده.

 جمع کامران شد. حواسم

  ... قبل شی سال پ  ی لی. خدونمینم  قیچرا رزا گفته بود بهم... دق  ـ

 .  حانهی از فوت ر
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به گردنش قالب   کیو نزد  نهیس  ی را رو   شیهاباز دست   کامران

 کرد و سر خم گفت: 

که حسام ردش   دونستهی م  زایچ  ی لیکنم... حتماً خ  داشیپ  دیبا ـ 

 کرده.

 و زمزمه کرد: دیکش یآه جانی ماه

 . حانهیآدم به ر نیترکینزد ـ

 گفت:  محراب

 ! ی تراب مونهیم ـ

 شستم و آرام گفتم: ن یصندل ی لبه ی رو

 کنه. دایمادربزرگش رو پ وادخیم ـ

توض   دیشا  کامران م   شتریب  ح یمنتظر  دست  کردی نگاهم  کف   .

 و گفتم:  دمیشلوارم کش ی مرطوبم را رو

 ... ی هنوز زنده باشه... چون... تو دیخب... شا ـ

وجدان  داشتم. همان عذاب  ی را مشت کردم. حس بد  میها  دست

 . دیم. محراب به دادم رسراحت حرف بزن  گذاشتینم
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  م یعارف بخواد مستق  کهنی... مگر اه یبهش تراب  دن یتنها راه رس  ـ

 ... دونمی م دی که بع ی بره سراغ اصالن

 گفت:  اشیشانیپ ی واضح رو یبا خط کامران

بهتره... اون قرارداد خ  یبه مدت... آفتاب   ـ حسام    ی برا  یل ینشه 

 بود.   مهم

 : تنم دانه دانه شد. آرام گفتم پوست

 . ستیازش ن ی هم که بابک گفت، خبر یخب تراب ـ

 خانومش رو دارم...  ی من شماره  ـ

ماه   نگاهم  به  تراب   جانیرا  زن  هم.  کامران  و  محراب    ی دادم. 

هم با شوهرش داشت.    ی دور  یل یبود. نسبت فام  جانی دوست ماه

ر ماه  دنیرس   ی شهیاصالً  به  ماه  جانیهم  جانی ما   جانی بود. 

 ما خبر داشت. ی از اوضاع زندگ یو تراب گشتی دنبال پرستار م 

 گفت:  محراب

 .دهیفرار کرده باشه که زنشم جواب نم اگه

 گفتم:  هوای ب

 بده...  غامیبتونه پ دیخب شا ـ
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 بودم از نظردادن اما گفتم:  مانیبود. پش میشان روهرسه  نگاه 

تلگرام و واتساپ بشه   ی تو  شهیم   که... خب  نهیمنظورم ا  یعنی  ـ

که کنجکاوشون    ی جور  هیو بخونه.    نه یبب  دیداد، شا  م ایبهش پ

 تماس گرفت...  یخود تراب دیکنه بعد شا

صدا  ی چهره  ی رو  ی هااخم  شدنادیز  از کلمه   میکامران  هر  با 

ام. بدجور دلم  شدت بچگانه داده به   ی آمد و حس کردم نظر  نییپا

فامبه  خواستی م همه  نیا  با  بودنمل ی خاطر  از  شان آدم، 

 آرام گفت:  شیهاکنم. اما کامران برخالف اخم یعذرخواه

 روش حساب کرد. شهی... نمیول دیشا ـ

 گفت:  محراب

 د یآورد، شا ریها گاز اون ی اهاش خارجن... اگه بشه شمارهبچه ـ

 نظر تو هم جواب بده. 

 ی بهتر  در لحنش نبود حس  یبود و شوخ  ی محراب جد  کهنیا  از

 گرفتم.  

 جان گفت:  یماه
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آ  ـ با  م   بی قاحبمن  م  کنم،ی صحبت   ی بتونه شماره   کنم ی فکر 

 . ارهیب ریدخترش رو گ

 . نگاهم هراسان شد. گفت: گفت ی من نگاه کرد. بابا را م به

 براش.  کنمی خوب جور م ی بهونه  هینگران نباش  ـ

 هم سر تکان داد و گفت:  محراب

از  ـ فعالً   میبگرد  دنبالش  یقیطر  هی  بهتره  نباشه.  که مشکوک 

 . ستنهیگز  نیبهتر تو ی بابا

مانده بود.    شیهابه قالب دست  رهیطور سر خم و خهمان  کامران

بکشم« و باز    گاری س  هیلب گفت: »من    ریبلند شد و ز  دفعهکی

 .  اطیرفت ته ح

  شتر یب  افتادیحال م  نیو به ا  شدیباخبر م  انیاز جر  یبار کس  هر

 . شدی کباب معارف  ی دلم برا

 محراب گفتم:  دادم و رو به رونیرا ب  نفسم

فام  یکاشک  ـ م  نیفرز  لیحداقل  اسم    ای...  میدونستی رو 

 عارف رو...  یواقع لیاصالً فام ایمادربزرگش رو...  

 مثل پوف از دهانش خارج کرد و گفت:  ییصدا محراب
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زل... تو که اونجا  تلفن، آدرس من... شماره ی لزم ندار  گهید  زیچ  ـ

 . گهیتو حرفاشون دهم بگن  نارویا  ی دادی ... درخواست می بود

و    دمی. کوتاه خندرم ینتوانستم خودم را بگ  دیکه خند  جانی ماه

 .  دهیو خم زانیناله شد. آو  هیباز تمام وجودم شب

 . خانمره یمن  ایحداقل مادربزرگش زنده باشه...  یکاشک ـ

صه نخورم،  شاءاهلل هردو زنده هستند و غجان گفت که ان  یماه

  ی بود که حت   یانهیتنها گز  ی دواریمو ا  دیام  دینبود. شا  ی اما شدن

 .  یخوش کنعارف دل  یاش در زندگبه خاطره یتوانستینم

گفت خوب   جانی برگشت. ماه   گاریدو س  دنیکامران بعد از کش 

زد   ی . کامران لبخنددهدیم  اشهیدود به خورد ر  همهن یا  ستین

 درآورد و گفت:  بش یاز ج یقرصکوچک  ینگفت. قوط ی زیو چ

 . دیآب بهم بد وانیل هی  شمی ممنون م ـ

ا  عیسر اما  را    ستادمی بلند شدم.  نگاه کردم. سرش  را  و محراب 

ماه بروم.  کرد  اشاره  و  داد  راجع  جانیتکان  قرص داشت  به 

 .  ستین یخاص  زی. کامران گفت مسکن است و چدیپرسی م
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بدون گشتن، آشپزخانه در مس  داخل رفتم  قرار گرفت.   رمیکه 

  یامشغول بود. آرام تقه  اشیبا گوش   نشسته و  زیصدف پشت م

 گفت:   یمصنوع دیشا ی به در زدم. سرش را بال آورد و با لبخند

 .دیلزم دار  ی زیچ ـ

 آب اگر لطفاً...  وانیل هی دیببخش ـ

فکر کردم وبعد محراب    ی ابلند شده بود. لحظه  اموسط جمله  از

ب   یلیرا خ از مغزم  وقت   رونیمحکم  و  با   وانیل  یشوت کردم    را 

 به دستم داد، گفتم:  یدستش یپ

 .دیمدت... من رو اشتباه گرفته بود نیاگه ا دیشببخ ـ

محو و  ی لبخند ای یدادنواکنشش در حد سر تکان کردمی م فکر

و البته مهربان. لبخند   یراحت، واقع. دیباشد اما خند احساسی ب

فهم تازه  و  برداشت  میهااضطراب  سومکی  دمی زدم  او   ی هابه 

 خنده پاک شده بود.  نیکه حال با ا گشتی برم

 به عقب برداشتم که گفت:   یقدم

 قشنگه.  یلی... اسمتم خی... راستیکه گفت  یمرس ـ
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 و گفتم:  دمیخند

 ... نی خوشگل یلیشما هم خودتون خ ـ

 . دیبد هیبه هم روح نیآفرآره  ـ

م  محراب دلم  ب  خواستی بود.  همان  با   یتفاوتیبزنمش. 

رفت. صدف باز    نکیشد و سمت س  لزمش از کنارمان ردکتک

وقت  ی جد اما  بود.  ب   یشده  و خواستم  دادم  تکان  را   رونیسرم 

 گفت:  ی آمدم. صدف جد  رونیلبخند زد. ب میبروم، به رو

 داداش؟ خان ی لزم دار  ی زیچ ـ

صدف واضح بود و مگر ممکن بود محراب    ی بال رفت. طعنه  میابرو

 :اوردیکم ب 

تا داداش گفتنت از صد اَه... خان   گه، یکن د  ی با صدف خوب بازبا  ـ

 !گهیتره دتابلو زمیعشقم و عز

 . رونیمرض محراب... برو ب ـ

ام را خوردم و قبل  بود. خنده  یصدف برعکس محراب عصب  لحن

آمدم. کامران داشت    رونیب  ترکی بار  ی ه جاهاکار ب  شدنده یاز کش

 : گفت ی م جانی به ماه
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 . گذرهی ... خوبه که مگاریس  مادرشه... منم، خودم و کار و  شی... پ ـ

ب  ینچ  آرام باز رو  رونیکردم. کاش زودتر  نگاهم  بودم.   ی آمده 

 جاافتاده و... تنها.  ی . مرددیصورت کامران چرخ

م. کامران قرصش را خورد نشست  میرا دستش دادم و سرجا  وانیل

 و رو به من گفت: 

 ؟ی ایهمراهم ب یتونی ...  م سمت دشتک رمی زود مفردا صبح  ـ

چشمم. خب   ی پشت پرده   دیبابا آمد و چسب  ی ز یاز هر چ  لقب

  چی ه  جانیکه در نبود ماه  شدیوسط جور م  ن یا  ی امگر بهانه 

.  را رد کنم   شنهادشیپ  خواستی دلم نم  بینداشتم. عج  ی ابهانه 

زد که    میبرا  یچشمک   جانیسمت ماه  دیخود سرم چرخبهخود

 ام گرفت، گفت: خنده 

مهمونم خ  ـ فردا  که  تا خب من  زود  از صبح  اونم  ونه صدف... 

 ... یشب... تو هم که با من

 روبه کامران ادامه داد: و

 ! نورچشم منه!هایبرش گردون دیو سالم با حیصح ـ

 لبخند زد و گفت:  کامران
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 و عارف. ـ

                          

نبود، لطف کرده و تا توانسته    شتریب  ی ا راننده که پسر جغله  ی آقا

بارم کرده    کامران طعنه  ی دشتک، جلو  خاطر آشنا نبودنم با بود به 

 بود.  

کامران خارج  دهیفهم از سال  نینشبود  بعد  و  به وطن  است  ها 

مبادا جوهر خودکار    آمدی نم  نییمنبر پا  ی ولحظه از ر  کیآمده  

امضا  موقع  پاکامران  برا  شیزای و  ی زدن  لبد  شود.   ی تمام 

استاد  . »زدیم   شیدادن اوج ارادتش هم بود که استاد صدانشان

خ گوشمونه اما عارمون  یدشتک ب  نیعادتمونه... هم  یپرستبیغر

 ...«میآلبوم عکس از ماسوله دار هیبعد  مش،ی ن یبب میبر آدی م

من کرده بود.   ی حواله  نهینگاه چپ از آ  کیاش  جمله  ی جانیا

: »برادر خون خودت میبهش بگو  خواستمی ها. مکرده بودم  ی ریگ

پام رو اصالً به سواحل   چیرم هنکن من عکس که ندا  فیرو کث

که    یشمال نرسوندم  نداشت   ی نسوز  وقتهیکشور  خبر  شما« 

رفته بودند و هر    مالم به ششش ماهم بود با ه  ی مامان و بابا وقت

 که؟«  ی : »رفتگفتندی م آمدی رفتن م وقت اسم شمال 
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 یباش چُس  ی بود جور  ایخارج  ن یدشتک مال هم  نیاگه ا   »حال 

م  اومدنی م فکر  و  یآدم  ملکه  جداندرجد   اشون یکتوریکرد 

 استاد؟« ی همونجا متولد شده!... قبول دار

 کند.  دشییاستاد که مجبور بود تا چارهیب 

ها در هم گذشته  و ماست   هامهیق  خنیراننده کارش از ر  ی اآق 

به    یکه اصالً لزوم  فیکرده بود. ح  یرا با هم قات  زیچ  بود، همه

ح  ی برا  ی سازشفاف  وگرنه  نبود  شرااو  را    امی خانوادگ  ط یتماً 

 تا کمتر بسوزد.  دادمیم  حیتوض شیبرا

بودم.    سفرنرو متولد شده  ی امن نبود که در خانواده  ریخب تقص 

  ک یکار بود که اگر  ریبود. بابا آنقدر درگ طیشرا  ریهم تقص دیشا

تعط برا  یل یهفته  م   شیهم  خانه   دادیم   حیترج  شد،یجور  در 

کند.  نگا   ونی زیتلو  ایبخوابد   دماغ    ای ه  و  دل  کالً  که  مامان 

را نه بلد بودم نه    رفتنیی تنها  همن ک   ایهم نداشت،    کردنی زندگ

  ا ی  می نداشت  لیکه  فام   یهم سفر به مکان   آناش را داشتم.  اجازه

خودش    ی فه یخود وظهم نداشت که آدم خودبه  ایرضا و درامام

 یرا برا  رتایو ز  احت یبه س   نشیبرود و د  بارکی کم  بداند، دست 

 ادا کند.  شهیهم
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بود کامران از خارج آمده    دهیفهم  یراننده از وقت  ی که آقا  خالصه

ه و مغزمان را ترکانده بود که فکر  را گرفت  درهایژست تورل  ی جور

ز  ی حفار  تنهکیخودش    ی کردی م از  را  روستا  و  آوار    ریکرده 

 است.  دهیکش رونیتمدن ب

ر مسافر رسانده دشتک سر هم معلوم شد شازده فقط چندبا  آخر

کرده و پا داخلش   شاناده یدم در روستا پ  م همانجان خودو به

بود. آن هم    لیتکم   ایپدیکینگذاشته بود. اما اطالعاتش به لطف و

 همزمان در گوگل!  ی با جستجو

قد   ی ماسوله   دشتک؛ و  با    ی روستا  نیتر یمیفارس  استان. 

بق  یپلکان   ییهاخانه با  چوب.  و  خشت  و  سنگ  از   ییایااز 

. ی قمر   ی روستا قرن هفتم هجر  ی ریگشکل . زمان  های هخامنش

 ...ی و باغدار ی مردم به دامپرور ی اشتغال عمده 

 یو خودش را مشتاق اطالعات نِت  زدیذوقش نم  ی م توه  کامران

 . دادی شازده نشان م

بگذارد اما   ارمانیرا در اخت  نشی محراب خواسته بود ماش  روزید

ا با  ، قبول نکرده و  داشت  یالمللنیب  ی نامه یاهگو  کهنیکامران 

  ران یا   ی هاتو جاده  سالی که س  یآدم  ستین  یگفته بود: »عقالن 
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اگر نشسته    کردمی .« و حال فکر منه یت رل بشنکرده پش  ی رانندگ

وطن   ی هاها و راننده هم به جاده   شبود و فوق فوقش چهار تا فح

 طور نیتا ا   خوردی هم برنم  یو به کس  رفتینم  ی داده بود، راه دور 

 . میراننده شو ی آقا نیا ریاس

 دیزمان گذشت و خورش  شترید بود اما هرچقدر بهوا سر  صبح

ب را  کش   شتر یآفتابش  رخ  و خگرم  د،یبه  شد  انتخاب    المیتر  از 

  شرتیت  روزیراحت شد. کامران مثل د  ممیچندان ضخلباس نه 

کوچک    ی کمرفیک   کیبود. فقط    ده یپوش   یمشک  ن یساده و ج 

 سته بود که تنها تفاوتش بود.  ب

خودم را گرفته  ی جلو یبه سخت میکه در راه بود یدوساعت تمام

بگ  تماس  عارف  با  نخواهم  که  کنار    ردیبودم  بگذارد  و 

  نم یریعارف از خاطرات ش  ی راننده، برا  ی ناتمام آقا  ی هاکنفرانس 

 وسط رخ  نیا  ی ااش منتظر بودم معجزهچرا همه  دانمی . نممیبگو

عارف شود که نشده    گاه یدشتک، مخف  ی جابه  رمانیمس  داد و

 بود... 

از روستا بود. نه    ی عاد  ی گوشه  کیکه    میشده بود  ادهیپ  ییجا

.  یخیو تار  یدنید  ینه بخش  ،ی ا مشخص، نه دکه   ی امقابل خانه 
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جا  دیشا  ییجا روستا.  دل  م  ییدر  کامران    یرو  خواستیکه 

که    ندازدی ب  یعلوم نام  ریسنگفرشش قدم بزند و خودش را در مس

   هم نبود. خانمره یبه من  دنیرس  نیتهش تضم

هم  ی برا بود  نیمن  راننده خالص شده  شر  از  بود.    میکه  بس 

 .د یایهرچند کامران بهش گفته بود غروب دنبالمان ب

که   ییهای. گه گاه محلمیزد  یقدم م  یپلکان  ی هاخانه  ریمس  در

م م  شدندی رد  مکردندی نگاهمان  کامران  به   ست ی تور  وردخی . 

.  دیپرسی ل مهم از مح   ییزهای و چ  کردی م  یکی باشد. سالم و عل

 . گرفتی بود. خودش را هم نم یمشربآدم خوش

چند ساعت    یرا ط   شیهاده یاما در فکر بود. قرار نبود شن  شتریب

 .  شدند ی هضم نم وقتچیه دیهضم کند. اصالً شا

شدت   که به  ی بالخره به حرف آمد و از سکوت  میکه رفت  یکم

 معذبم کرده بود نجاتم داد. 

 مامان...   لیاز فام ـ

درآورد و خاموش کنج لبش گذاشت.    ی گاری کرد. بعد هم س  مکث

 حرفش را گرفت:  ی ادامه روشنش کرد و بالخره بعد یکم
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 بودم... رفتنم فرار بود...  زاری... ب زهیانگمنظورم روح  ـ

 ی برا  ای  دیگوی من م  ی گفت برا  شدیبودم. نم  رخشم ی ن  ی رهیخ

 خودش! 

اسم و رسم   ی هیسا  ریز  من هم کم اعتبار نداشت اما...  ی بابا  ـ

 ...  اومدیخاندان ملک به چشم نم

ماه  ییهازیچ دوره   فیتعر  میبرا  جانیکه  ذهنم  در  بود  کرده 

 .  شدی م

 ی عاد  یلیما خ  یهم شکل زندگ  شی سال پ  چهلی فکر نکن س   ـ

هرچ  کالً  انگشت  ی زیبوده...  عادشمار  که  و    ستین  ی باشه، 

 . شهینم

از   یکوچک  یوط موشش کرد. قبود. خا   دهیرس  لتریبه ف  گارشیس

را داخلش انداخت. فکر   گاریدرآورد و ته س  اش ی کمر  فیک  بیج

  گار یسجز انداختن ته  ی گرید   ی نهیدر ذهنم گز  یحت  یکردم وقت

 .  خواندمیشعورم را م ی فاتحه دینبود، با نیزم ی رو

کش  یآه ته  حواسم  دیکه  از  چهره  گارشیسرا  کرد.  اش  پرت 

 : تر شده بود. گفتگرفته 
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 از خودم ناراحتم.  ـ

 ادامه دهم. آرام گفتم:  شتریسکوتم را ب نتوانستم

 . د ینداشت یشما هم سن  ـ

 زد و گفت:  ی نبود. لبخند  بیو تکذ دییداد که تا یرا تکان سرش

 کردم...   تیاذ یلیقبل از رفتن خ  ـ

 ان داد: طور تکسرش را همان باز

 دفعه رفت.  هیمامان...  ـ

را در    هاگار یسو ته  دیکش  گرید  گار یباز در سکوتش دو نخ س  و

 کوچک انداخت. یهمان قوط

  ی کردن به مناظرخودم را مشغول نگاه   کردمیم   یسع  کهنیا  با

کم نداشتند، اما تمام حواسم   ییبایهم از ز   ی زینشان دهم که چ

 بود.   ششیپ

صورتم گرفت.    ی بعد جلو  یرآورد و کمد  بش یرا از ج   اشی وشگ

  ن یچهارده ساله در عکس بود. در زم  دهزیس  دیشا  ،یدختر نوجوان

برآمده از آب   ی هامسطح اما سبز. برخالف انتظارم از تمام بچه
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نبود. مشک  شیاروپا، موها با چشم  ی بور  بامزه  یرنگ   شیهابود   .

 . دیخندیبود و در عکس م 

 ...  شمیپ آدی ها مگهگاه آخر هفته ... هیدخترمه... مادرش سوئد ـ

 فته باشم، گفتم: گ ی زیچ که نیا ی برا  فقط

 انتظار داشتم موهاش بور باشه.  ـ

 و سرش را تکان داد. دیخند

 . زنهی هم حرف م  ی... و... فارس ه یفقط چشماش رنگ ـ

 گفت:  دیرا که د تعجبم

 . ره یبگ ادیخودش دوست داشت  ـ

 .دشیآورد یتون مبا خود دی. باهیجاش خال یپس حساب ـ

نگران،   ،ی جد  مقدمه،ی و خنده از صورتش پاک شد. ب  د یآه کش  باز

 گفت:  دهی ترس یحت دیشا

 . ستیاوضاع عارف خوب ن ـ

را نداشتم.    گرانیاز د  دنشیشن  ییاما توانا  دانستمیکه م  ی زیچ

 من هم جمع شد.   ی چهره
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ب  ی منظره   کردی نم  یفرق شب  رینظی اطرافمان  و    ه یباشد 

  یادآوریاز    شی پ   یو کم  میوگذار باشدر حال گشت   اهستیتور

 مان یهابه لحظه  رواریزنج  قت یحق   م، یباش   دهیان خنددختر کامر

 بود.   دهیچیپ

                          

ن  ی سخت  یگذشته   »عارف راحت  کنارش  بودن  .  ست یداشته... 

روز   هیبالخره    هیدلسوز  ی اما اگر از رو  ی معلومه بهش حس دار

  شتر یاز دوست داشتنه اما اگر ب  یخشهم ب  ی ... دلسوزشهیتموم م

 کنه.«  یباشه... کار رو خراب م از عالقه

چند ساعت    یبود که ط  مانیهابخش صحبت   نیتر پررنگ  نیا

  یلیخ  گریبودن در دشتک در ذهنم مانده بود. اصالً بعد از آن د

مناظر هم بعد از آن در   یحت  ایبودم.   دهیرا نشن  شیهاهم حرف

نبود. حت باز    ی ده رانن  ی ذهنم  و حتماً  آمده  دنبالمان  که  جغله 

و من    گفت یمتلک بارم کرده بود. کامران از آبشار روستا م   یکل

 یمحل  ی هادارکه انگار از باغ  ییگردوها  ای.  مدآینم  ادمی  ی زیچ

 .  رازیش  میو با خودمان آورده بود دهیخر
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که خودم در آن حضور داشتم را بعد از بازگشتمان و در    یاتفاقات

. مثل بروزندادن نسبتش  دم یشنیم  جانی کامران به ماه  حیضتو

برا مالک  حشمت  از   رمردیپ  همان  ی با  گرفتن  سراغ  و  باغدار 

م خانمره یمن ادعا  شناخته ی م  گفت ی .  با    ی خبریب  ی و  کرده 

شماره  حالنیا اعتبار  ی کامران  شای خط  بود  داده  را   دیاش 

ز آن مطمئن که ا  ی زیبرسد. تنها چ  خانمره یبه دست من  وقتکی

 بود.  خانمره یزنده بودن من  م،یشده بود

پ  جانی ماه بودن  از  حساب  شیکه  بود    فی سرک   یصدف  آمده 

شده بود.    عیهمان جمالت ضا  دنیبا حال دمغم از شن  اشیخوش

از گفتن کامران هم در   شی پ  کردمی ساده که حس م  یجمالت

جور  ریضم بودند،  ر  ی ناخودآگاهم  همم  که    ختهیبه  بودند 

 کنم.   بودنی تظاهر به عاد توانستمینم

تنها به خانه برگردم. وگرنه حال بدم را   توانستمی نبود و نم چاره

سرم نگذاشته  . محراب هم بود. او هم سربهدادمیبهشان انتقال نم

رفته    یبود. رسانده بودمان خانه و رفته بود. کامران هم با تاکس

 . بود کرده ی رزا. بازگشتش را علن ی بود خانه

 سوخت؟یعارف م ی برا دلم
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 وجدان داشتم؟  عذاب

 داشتم؟  دوستش

ساعات گذشته که اول طومار طومار جواب   جوابی سوال ب  سه

م  کی هر    ی برا ب  آمدی به ذهنم  زمان  گذشت،    شتریاما هر چه 

 ی قو  قت،یو دورزدن حق  هیذهنم در فرار و توج  دمیفهم  شتریب

م جوابکند یعمل  کم  کم  کش  میها.  و مرز  .  دیته  خودآگاه 

دلم   که  ی زیبا چناخودآگاهم برداشته شد. خواست خالص دلم  

بخواسته   خواستی م از  باشد  مدت  ن یام  بود.  که    یرفته  بود 

به    یبود که شک  یرا در ذهنم حل کرده بودم. مدت  هاسوالنیا

اولش   ی ام نداشتم، چرا باز به سراغم آمده بودند؟ از جملهعالقه

 مثل عارف؟  یبا شخص یندگ دن زبودم؟ سخت بو  دهیترس

از تخت جدا کرد. امروز را    یتنم را با کرخت  یزنگ گوش  ی صدا

رو م  ی کالً  فکر  مامان  و  بودم  گذرانده  همراه  کردی تخت    ی از 

 ام.خسته جانی با ماه روزیمدت د یطولن

از د  فم ی در ک  ی گوش ن  شبیبود.  ک  اوردهیدرش    ف یبودم. سراغ 

  عیبود. سر  میرا درآوردم. مر  یوش رفتم. گ  ریتحر  زیم  ی افتاده رو

از    یپرس واحوالبود. سالم  ی عاد  شی. صدا جواب دادم بعد  کرد. 
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داده بودم که حال عارف خوب   امیبابک، به او هم پ  یخبررسان

کس هر  از  بهتر  حتماً  و  م  عارف  طیشرا  یاست  که    دانستیرا 

جا و مکانش نکرده بود. ذهنم از تماسش، دور    ی درباره  ی کنجکاو

 که گفت:  دیچرخی رف م عا ت بیغ

ا  یکی  ـ دوستام  دنبال    جانیاز  شرکتشون    ی برا  روین  ه یبود. 

بزرگگشتی م   د ی. دکننی کار م  یداخل  ونی. دکوراسهی. شرکت 

د  هی خال  یمنش  زیم گفتم  گرفت  رو    نجا،یا  ی آینم  گهیسراغت 

پ بر  شنهادیگفت  برنامه   ی بدم  بب شونی زیرتو بخش    ن یبهار  ن ی. 

پ  دارم  فقط  م   هادشنیمن  منتقل  رو  تصمکنمی کارش  با    می . 

با    یاگه خواست  کنمی م   امکیخودته. شماره و آدرس رو برات پ

 . خودش صحبت کن

چ  حاتشیتوض از  قصد صحبت  و  بود  هم   گرید  ی زها یکامل  را 

کرد. چند    یاشاره به عارف. تشکر کردم و خداحافظ  ینداشت، حت 

 رفتم.   رونیتاق برا باز نکردم و از ا امی. پ دیرس  امشیبعد پ هیثان

چ  کارکردن طولن  ی زیهر  افتادن  از  رو  ینداشت  تنم   ی مدت 

 یریناتمام، جلوگ  ی چسبناک فکرها  ی به تارها  دنیچیتخت و پ

واقعاً حس کارکردن  کردی م اما  ب .  نه فقط کار  از   رونینداشتم. 
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فعال ب  یت. کرخیت یخانه، هر  مامان    ه یداشت شب  امی حوصلگی و 

 . ترساندمی م  تکم داشکم  یزگیانگی ب نیو فکر به ا شدی م

. سمت  آمدیم   جانی گرامافون ماه  ی رفتم. صدا  نییرا پا  هاپله

همان رفتم.  تارسالن  در  بود.  متوجه    یکیجا  بود.  نشسته 

بترسد. چند قدم عقب رفتم.    خواستمی شده بود. نمن  آمدنن ییپا

کوبرا محکم  میپاها آرام صدا  ی ا. سرفه دم یتر  و  زدم.   شیکردم 

رفتم. حالم    ششیکردم و پ  نرا بال آورده بود. چراغ را روش  سرش

بابا    ی. سعدیرا پرس به  کردم حال مزخرفم را بروز ندهم. گفت 

 .  اوردیب  ریگ شی را برا یدختر تراب ی گفته شماره 

تم. استقبال  گف  میمر  شنهادینشستم و از پ  یصندل  ی رو  کنارش

 کرد و گفت: 

 ؟ ی بر ی خوایچه خوب... نم ـ

 . ونمدینم ـ

...  ستی... خوب نیشیکنده نم  گهید  یعادت کن  ینینشبه خونه  ـ

  ا یدرس    ایمشغول باشه حال به کار    دیمَردم نداره... آدم بازن و  

کالس   هیبرو    ایبرو درس بخون.    ی کار کن  ی خوای اگه نم  ح،یتفر

 مشغول باش. ی هنر
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 . دیکش شیرا به زانو  شدست

بب   ی پا  ـ رو  امنیمن  موقع  همون  فبو  د ی.  با  که  و   یوتراپیزید 

حال و   نی من با فرخ رفته بود... حال بب  دی. اما امفته ی نرمش راه ب

ازش   ی. کار نکشمونهی ها معضله  نیهم  نیع  زادیروزم رو... آدم

 .  شهی م مصرفیخشک و ب

 را دراز کرد و دستم را گرفت:  دستش

  ؟ ینگراندل  ؟یننه... ناراحت   خوامیبدت رو نم  یو مثل دخترمت  ـ

معجزه، فقط    ی اما آدم با تو خونه نشستن و انتظار برا  ی حق دار 

براومد...    یاز پس زندگ  شهی... بدون قدرت هم نمشهی م  فیضع

... اگرم  یدرس بخون  ای  ی کار کن  ی دوست دار  نیفکرات رو بکن بب 

 . زنمی گو من باهاش حرف مب  دکر ی ریواسه کار، بابات سختگ

رو   دمیکش  یهوم را  زانوهاگ  شیزانو  ی و سرم    یذاشتم. همان 

 کرد.  یبا بنان همخوان رلبیز میخشک... مشغول نوازش موها

 بندم یمِهرت پا دیچنان در ق ـ

 سر در کمندم  ی آهو ییکه گو  

   میبگر درمانی بر درد ب  یگه  
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 بخندم   سامانیبر حال ب   یگه  

 دل بردارم از دوستنه مجنونم که    

 پندم...   هودهیب  ،یمده گر عاقل  

*** 

کرده بود. دخترش ساکن کانادا  دایپ یاز دختر تراب ی اشماره  اباب

زنش   ی مانده بود. گوش  جوابیتماس گرفته و ب   جانی بود. ماه

که    شودیم  یچند ماه   دهی. بابا گفته بود شنماندیم  جوابی هم ب

 دخترش. شی رفته پ

 شیگذشتم. سه روز پ  ابانیاز خ  اطیشدم و با احت  ادهیپ  یتاکس  از

شما مر  ی اره با  مرکز  میکه  دفتر  گرفتم.  تماس  بود    ی فرستاده 

  ی بود. کم  آبادی بزرگ بود، در معال  یدفتر مهندس   کیشرکت که  

  ی خاطر مسافت از رفتن منصرف شده بودم اما گفته بود گالربه

بهانه    ی عنی  نیااست. و    نستارخا  شانیداخل  ونیبخش دکوراس

هم    میاز دفتر مر  یحتو بروم.    میایب   توانستمیم   ادهی . پبهانه ی ب

 بود.   ترکینزد

در  به  ب  ایدل  و  شعبه  نشیگز  ی برا  استخارهی زده  همان   ی به 

است و بود.    تهی گفته بود فرمال میستارخان رفته بودم. دوست مر
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که   تربیو عج  کردمیبود که فکرش را م  ی زیتر از چساده  یلیخ

ود  ب  ی گری نشهمان م   ییجورهاکیداشت. کارم    همیحقوق خوب

برنامه  اسم  ر  ی زی... چی زیربا  و   ،ی مشتر   نیب   ابطمثل  کارفرما 

 . یکارگر. عمدتاً هم تلفن

  گذاشتم.   انیاز صحبت برگشتم خانه و ظهر با بابا هم درم   بعد

بابا    تیهم صحبت کرده بود که رضا  جانی بود ماه  یمامان راض

 ی دفتر ستارخان. اسم شرکت برا می . عصر همراه بابا رفتردیرا بگ

مبا فکر  بود.  کار    یها که در شرکت اصالنوقتآن  کردی با آشنا 

شن  کردهی م را  بدده یاسمش  انگار  داشتند. دست    ییهابستانه . 

 از بود.  در ی هم که در همه کار یاصالن

مشغول    شیو از فردا  میماهه بسته بودسه  ی شروع قرارداد  ی برا

ظهر بروم.    بود. فعالً قرار بود صبح تا  ریشده بودم. ساعت کارم متغ 

نم ا  آمدی بدم  بمانم.  زمان    روداریچند روز در گ  نیتا شب  کار 

بود،    خانمره یاز من  ی زودتر گذشته بود، هرچند هنوز نه خبر  میبرا

تراب ب   ، ینه  هم  کامران  از  عارف...  دعا    خبری نه  فقط  و  بودم 

ا  ری ز  کردمی م ب  نیپوست  کم  یآتشفشان  ثبات،ی سکون    ن یدر 

 نباشد.  شیهاگدازه ختنیر رونیب ی برامناسب  ی منتظر لحظه
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 یرسول  ی ودند و آقاتماس گرفته ب  ی از دفتر مرکز  ش یساعت پ  دو

  ش ی د بروم پکرده بود. گفته بو  امیراه  ی ابا پوشه  ی مسئول گالر

دارد   یبیچه ع  کیخب پ  مینشده بود بگو  میو رو  ینام  یکرامت

 شوم.   یو شلوغ کیتراف ر یاس دیکه من با

  یبزرگ  اطینما بود. حنوساز و خوش  ییالی و  ی اخانه  یاصل  دفتر

  ، ینیتزئ  ی هابا باغچه  اط یبود. ح  نیرزمیهم ز  نگی داشت و پارک

درخت، به   ی شده  دهیبر  ی هاو کنده   یچوب  ی هایصندل  ق،یآلچ

 شده بود.   یطراح ییبایز

اطراف متمرکز   دمانیچ  ی استرس داشتم اما ذهنم را رو  یکم

 ی مشخص بود. دختر  یمنش  گاهیکرده بودم. داخل ساختمان جا

 نشسته بود.   گاهیو لباس فرم در جا ظیغل شیچهره با آرا خوش

پرس  میرو  به را  کارم  محترمانه  و  زد  کرامتدیلبخند  اسم  را   ی. 

آقا طرف  از  گفتم  و  دادم  نشان  هم  را  پوشه    یرسول  ی آوردم. 

فامآمده و  اسم  تعجب  کمال  در  فکر    لم یام.  داشتم  گفت.  را 

از سمت    یام که کساستخدام شده   یکیش  ی جا  عجب  کردمی م

شد.    دهیهم سمت صدا کش  یزد. نگاه خانم منش   میراست صدا
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ل بود،  اش هم سواآمد. در چهره  کیسرم را چرخاندم. بابک نزد

 هم تعجب هم اخم. من هم اخم کردم. 

 ؟یکنی م کاریچ نجایتو ا  ـ

 من گفت:  ی جا یمنش خانم

 منتظرشون هستن.  سیرئ ی آقا ـ

 دادم؟ یم  سی پوشه را به رئ دیبود؟ خودم با  سیرئ  یرامتک

آمد   کیشدم. بابک نزد  جیشد. گ   ظیغل  دفعهکیبابک    ی هااخم

 خم کرد. یو سرش را سمت منش

 . دهیرس ی د خبر دا ـ

را گرفت. نگاه من    میتکان داد. بابک بازو  یسرش را به نف   دختر

ز رو به  شد. با  ده یکش  میاش دور بازوشده   و دختر به دست مشت 

 گفت:  یمنش

 نگو.  فعالً ـ

 گفتم:  ی برد. عصبان رونیو با خودش ب دیرا کش دستم

 ؟ی کنی م کاریچ ـ
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 در دستم را ول کرد و گفت:  رونیب

 ؟یکنی م کاریچ جانیتو ا ـ

 سرکارم مثالً!  ؟ یکنی م کاریچ  جانیخودت ا ـ

 گشاد شد.  شیهاچشم

 ؟ ی سرکار ـ

نم  دردش داشت  ی االمه مک  نی آخر  ادی.  دمیفهمیرا  هم    میکه 

دهانم را باز کردم اما زودتر با بهت    کردیام مپاچهدست   شتریب

 گفت: 

 ؟ یتو شرکت اصالن جا؟نیا ـ

ذهنم. دهانم باز ماند.    ی افتاد رو  اه یس  ی اشد. انگار پرده  سکوت

  یو چرخ  دیاش کشبه چانه   یضربان قلبم بال رفت. بابک دست 

 پچ کردم:  و پچ دور خودش زد. دهانم را باز کردم 

 ه؟یشرکت اصالن ـ

ب  ،یکالفگ   ایبود    تی عصبان  دانمینم از  و  را خم کرد   نیسرش 

 گفت:  شیهادندان

 !؟ ی کجا استخدام شد یدونینم ـ



 

[1135] 
 

مر فق  ذهنم تماس  به  استخدام   میط  به  دوستش.  به  بود. 

بدردسرمی ب و  به حقوق خوب  داشتم  اممهی.  که  بود  روز  سه   ...

 ردم؟ کی کار م یاصالن ی برا

 پس؟ هیک  یکرامت ـ

 .دیکش اشی شانیرا به پ  دستش

تازگ  ـ و شرکت    دهیسهام رو خر   ی مدهع  یاصالن  یسهامداره... 

 مال اونه. 

 مال عارف؟ یعنی ـ

 را تکان داد. سرش

 به عارف نداره.  ی ربط جانینه ا ـ

 آمد و گفت:  رونیب  ی را نگفته بودم که منش ی وا

تماس گرفتن    دنشونید  نیدورب  ی از تو  س یخان، جناب رئبابک   ـ

 کنم.  شونییکه راهنما

در سقف کار    ی نی ربکه دو  دیچرخ  یکرد و سرش سمت  ینچ  بابک

اشاره کرد داخل    یافتاد. به منش  ریدندانم گ  ریشده بود. لبم ز
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مثل   اشنه یشی که پ  یآدم  دنی برود. از شدت اضطراب و ترس د 

 . افتادمی مقابلم بود، داشتم پس م نهیآ

 ؟ ی مشغول شد یک ـ

 سه روزه. ـ

با برگشتنت    ی ... گفت که مشکلمیدفترِ مر  یچرا اصالً برنگشت  ـ

 . نداشته

 .  ترساندمی هم م  میفکر به مر گرید

 جا؟نیا امیخودش بهم گفت ب  ـ

 !؟یچ ـ

 دوستش گفته بود بهش.  ـ

 .  دیکش اشی شانیداد و باز دستش را به پ رونیرا ب  نفسش

 ؟یقرارداد بست ـ

 را تکان دادم: سرم

 ماهه. سه ـ



 

[1137] 
 

  ی سادگ  نیکه به ا  دانستمی . ته دلم م ترساندمیم   شتر یب  نگاهش

اما  ست ین رو  خواستمی نم.  را  پوشه  کنم.  بابک    ی قبول  دست 

 انداختم و گفتم: 

 بکنـ....  خوادی م کاری سرکار... چ رمی نم گهی ... درمی من م ـ

 هستن.  رونیبله ب ـ

  د یچرخ  ی از داخل دهانم را بست. سرم سمت ورود   یمنش  ی صدا

  رون یداشت ب  یبار... اصالن   نیاول  ی برا  دی... شادمشیو بالخره د

قآمدی م موها.  و  بود  متوسط  پر    کلشی ... هیجوگندم  شیدش 

کش صورت  ت  اشده ی بود.  شا  غه یسه  شش   دیبود  با  غهیتهم   ...

 و...   دهیکش ی ابروها

 بابک؟  ی هنوز نرفت ـ

 .کردی م  خیبه من بود و بابک را توب اشره یخ نگاه 

 زد: رونیب ی بابک انگار از درز  ی صدا

 . رمیم ـ

 خانم سرمست!  ی چطور ـ
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بود و لبخند مرموزش    ی اش جدبرق وصل شد. چهره   انگار به  قلبم

 سالم کردم.  رلبیناجور. ز ی امثل وصله 

  یکیبار  گاریو س  د یکش  رونیب  بش یاز ج  کیو بار  یچوب  ی اجعبه

گوشه  و  برداشت  داخلش  مش  ی از  فندک  گذاشت.  و    یکلبش 

گرفت و روشنش کرد. فندک و جعبه را در    گاریس  ریبراقش را ز

آر  بشیج با  اگذاشت.  کامل  س  ستادهیامش  و  مقابلم    گار یبود 

م پککردی روشن  ب  ی.  مکث  با  را  دودش  و  زد  داد.   رونیآرام 

 امره یصورتم بود. انگار مسخ شده بودم که نگاه خ  ی ره ینگاهش خ

ام  فرو کرد و آرام آر  بشیج  . دست چپش را درشد یاز او جدا نم

 ادامه داد.  گارشیکردن سبه دود

 خان...حسام ـ

 : دیبابک را بر حرف

 حال پدرت خوبه؟ ـ

نتوانستم سرم را تکان دهم.   یدهانم را قورت دادم. اما حت   آب

 لبش کج شد. هرچه بود لبخند نبود. گفت:  ی گوشه 

 گه؟یبود د ی گان یکارمند با ـ
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  ش یرا رو  شیپاو    ن یزم  ی نداختش رو. ادیرس  لتریبه ف   گارشیس

  بش ی. کامران از ذهنم رد شد. حال هر دو دستش در جدیکش

 . گاریته س ی هنوز رو شیبود و پا

 ! ی پّری با پسر من م   دمیشن ـ

پادیلرز  تنم بود. سمت  خم  س  یی. سرش  داشت  له    گاری که  را 

 . کردی م

 کرده بود.    خیسرم  پوست

 خان اجاز... حسام ـ

 بابک!  ـ

ال آورد. نگاهش به بابک بود. لبخند  خشک بود. سرش را ب  دهانم

 سخت و سرد بود.  شیزد اما صدا

 ؟ی بد حیتوض ی خوایم ـ

 کرد و باز گفت:  یهوم

 .دمیگوش م ـ

کنم.    هیگر  خواستی . دلم مدیکشی از پس ذهنم سرک م  حانهیر

 .کردمی م یاحساس درماندگ 
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 گفت:  بابک

 ... می از دوستان مر ـ

 ! دونمیم ـ

 بخند زد.  دفعه رو به من ل نیا

 پسرم نامزده داره.  ،یدونیم ـ

 کج کرد و گفت:  یرا کم سرش

 بهت نگفته بود؟ ـ

 گفت: عیسر بابک

 ! ستین  د یکنی که فکر م ی نجوریخان ا حسام ـ

سرش   یآمد. کم  کینزد  ی. قدمی جد  یلیشد. خ  ی جد  یاصالن

 در چشمم گفت:  رهیرا سمتم خم کرد و خ

 پس خوبه!  ـ

مم را کنترل کنم. تنم را عقب  . نتوانستم اخ سوختیم  چشمم

لحظهدمیکش دستش  خوردم.  بابک  به  پشت  از  کمرم   ی ا.  به 
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تا تعادلم را حفظ کنم و جدا شد. ناخواسته نفس نفس    دیچسب

 آمده را عقب رفت رو به بابک گفت:  شیقدم پ ی. اصالنزدمی م

 ... میلزم داشت یمنش هی ـ

 نه!  میاهباز شد. اخم  هوای ب  دهانم

 ....تـی که نم  دمی هم اطالع م  یرسول  ی به آقا  رمین م م   د یببخش ـ 

 . یتونینم ـ

که قبل از    ی اآمد. پوشه   شیگفته بود. آرام و با لبخند. باز پ  آرام

. با  دیدست بابک انداخته بودم از دستش کش  ی آمدنش رو   رونیب

 م یرو رد و روبهآو   رونیحوصله بازش کرد و چند کاغذ از داخلش ب

کاغذ  را  گرفت.  بود.    شناختمینمها  قراردادمان  مثالً  آنکه  جز 

را خواند و   شی برداشت و رو  زی اما خ  بابکها را دستم نداد.  برگه 

 باز سمتم برگشت.   ی با دهان

ا  یشما الن کارمند من  ـ بد  اردیلیم  کی  نکهیمگر  و    ی من رو 

 ...  ی بر

ا  باز هرچند  کرد...  تکرار  را  کثافتش    بند کیفقط    نیلبخند 

 !ی امضا کرد که هیقرارداد
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 چشمم گرفت.  ی جلو  ی او اثر انگشتم را جلو آورد و لحظه امضا

ها را در پوشه به سرم. به سرفه افتادم. برگه   دندیپتک کوب  انگار

که نگاهم    ی اراحت پشتش را به ما کرد. با پوشه  الیفروکرد و با خ

 را جا گذاشت.  شیخشک شده بود رفت و صدا شیرو

 مخصوص!  ی... منشخودم یمنش یبش خوامیم ـ

 به عقب تلو خوردم.  یکرد. قدم یکثافتش ته دلم را خال لحن

دهان    ی . لب و دهانم جمع شد. دستم را رو ستادی ا  میروروبه  بابک

 .  رم یاشکم را بگ ی ام گذاشتم اما نتوانستم جلو و چانه

 ... نارویا دمی... من ندگهیدروغ م ـ

 ؟ ی سفته نداد ـ

 .ون یلیم  فقط ده ـ

 ضمانت حسن انجام کار؟ ی برا ی نکردخب ذکر  ـ

 زد. رونیتکه تکه از دهانم ب  نفس 

 دونم. ...  ینم ـ
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را رو  دمیچرخ غل  میهاچشم  ی و دستم  کرده    یطگذاشتم. چه 

 خدا.  ی بودم. وا

 شیشده بود. دستش را رو  رهی ت  اشی شان ی. پمیروآمد روبه  دوباره

 و گفت:  دیکش

 عدش... ماهه... ب فقط سه  خب آروم باش...  یلیخ ـ

 . فقط گفتم: دانستمی نبود. م یراحت نیا به

 عارف. ـ

 گفت:  شیهاداد و از درز دندان رونیرا ب  نفسش

 تحت فشار بذارتش.  خوادیم ـ

. حس  رمیرا بگ  امهیگر  ی جلو  توانستمیزنگ خورد. نم  اشی گوش

  ی قتو  ینبودم. نه حت  امی لحظه در زندگ  نیاز ا   ترچارهیب  کردمی م

 . دیچی قتل م ی که نقشه دمیرا شن شیصدا

 بله... نه... چشم...  ـ

  ی را به هم فشار داد. درز کوچک  شیهارا بست دندان  شیهاچشم

 افتاد و گفت:  شیهالب  نیب

 خان!چشم حسام ـ
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را حس    دزیم   رونیکه از صورتش ب   یرا قطع کرد. حرارت  تماس

 .کردمی م

 و گفت:  دیکش اشی شانیرا به پ  دستش

 .میبر ـ

 گفت؟  یچ ـ

 کرد و باز گفت:  ینچ

 . میبر یچیه ـ

 شیکه تو  یآلود از هچلو حرص  دم یکوب  نیرا به زم  میپا  هوای ب

 کرده بودم، گفتم:  ریگ

 ! گهیبگو د ـ

 آلود گفت:فرستاد و او هم حرص رونیرا ب  نفسش

حال   نیپشتش از هم  ین یبش  ی م بررو نشونت بد  زتیگفت م  ـ

 ! ی مشغول ش

 .  ی جار میها. باز اشکشدند  زانیآو میهالب  باز

 را زمزمه کرد.   م«یلب »بر  ریو ز  دیکش  یرا سمت در خروج  فم یک



 

[1145] 
 

 ؟یاگه برگرده چ ـ

 گور باباش!  ـ

هم از ماندن، اما دنبالش رفتم. دست و    دمیترسی از رفتن م  هم

  شب یاز د  یعنیزده بودم.    رونی خانه باز    صبحانه ی . بدیلرزی م  میپا

بودم  ی زیچ دفعهنخورده  ناهار    ی .  تا  بود.  عادتم  نبود.  اولم 

داشتم که   ی دی خودم را نگه دارم. اما حال ضعف شد  توانستمی م

مبه صبحانه   مشبچسبان  خواستمی زور  خود به  اما  نخوردن 

 . کنمی م یکه دارم از ترس قالب ته دانستندیهم م  میهاسلول 

  یاه به آن فقط به پوش  دنیاز شرکت بود. تا رس  رونیب   نش ی اشم

خودم   ی هاداخلش بود و با دست  امی فکر کردم که سند بدبخت

 آورده بودم.  یاصالن ی برا

را به گوشش چسباند.    یگرفت و گوش  ی ا. شمارهم یکه شد  سوار

با هم  کس  د یمن  م  یبا  ب   گرفتمی تماس  شرح  را    امی چارگیو 

 گفت:   یعصب ؟ی اما ک گفتم،ی م

 ! ریش رو بگشماره  ده،یبه من جواب نم ـ

 ؟یک ـ
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 .ختیری م رونیب شیهاحرص از چشم  

 ! می... مر؟یپرسیواقعاً م ـ

اش را گرفتم.  را درآوردم و شماره  امی که احمق بودم. گوش  واقعاً

از دستم کش  یبابک گوش ماش  ی زی. چدیرا  را    نی نگفتم. کاش 

برگردد   یهر لحظه اصالن  دمیستری . م میرفتی و م  کردی روشن م

 و مجبورم کند بمانم. 

خهب  ـ خانم  کار خمدرسه   ر یّبه سالم...  به  انقدر    عالقه  ریساز... 

 .... یداشت

عمق فاجعه   شتریو هر لحظه ب  شدی هر لحظه بلندتر م  شیصدا

 .  دیکشی را به رخم م

تو  یاون  ـ داره  ادعا  روت  ییکه  که  احمقه  عارف  بابا!  نزن  زر   ...

 . کنهیحساب م

شد. سمت شرکت    ادهیپ   نیانداخت و از ماش  می پا  ی را رو  یگوش

گوشدیدو صدا   ی.  برداشتم.  گفتن   ی را  .  آمدی م  میمر  ی هاالو 

 را برداشتم و جواب دادم.  یگوش

 کنه؟ ی م کاریتو دست بابک چ  یگوش  ن،یبهار ـ
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نمدل  ـ د  خواد یم  اما  کنم...    ی چجور  دونمینم  گهیقضاوتتون 

 خودم رو بزنم به اون راه. 

 .  امدی ن ییصدا چیه یلحظات ی برا

پ  گه؟ی م  ی بابک چ  ه؟یت چمنظور  ـ اصالً   کاریاون چ  ش یتو 

 ؟یکنی م

پ  ـ ن  شیمن  جاستم یاون  اومدم  من  برا  یی...  شما  کار   ی که 

 ! ی ... شرکت اصالنی کرد میمعرف

 !یچ ـ

 دروغ بود؟ شبهت 

انداختم. بابک برگشت و راه   می پا  ی را رو  یقطع شد. گوش  تماس

. نه میدوی م  م یهر دو دار  کردمی اما حس م  میافتاد. نشسته بود

فرار   میدنبالمان بود و داشت  یوحش   ی انگار جانور  ؛ی عاد  دنیدو

 نبود.   یآرامش چی. همیکردی م

گ   نیا   ی تو فقط  گند،  تراف  رافتادنیاوضاع  کم   پل  کیدر  را 

صدامیداشت را  مشوشمان  سکوت  گوش  ی .  شکست.    امی زنگ 

 .  دیکه تن بابک هم پر دمیپر ی جور
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 ه؟یک ـ

بود که در تن   یش یتشو  شیاب دادم. صداو جو  می کردم مر  زمزمه

 من و بابک هم بود.

داشتن   یداخل  یشرکت طراح...  دهیجواب نم  رم یگیتماس م  ـ

خ  یلیخ من  بود  ن  یلیمعتبر  ارتباط  حد  باهاش  در  داشتم. 

نم  هایدورهم فقط...  ا  دونمی بود  اصالً    ینجور یچرا  کرده... 

 وصل شده...   یبه اصالن ی چجور دونمینم

همه  نستمتواینم طرف  نکنم.  اصالن  ی باورش  مار  یما   ی بود. 

که بابک    یوجدان نداشت. مختصر اطالعات  ی اخط که ذره هفت 

 داده بود را به او هم منتقل کردم. 

 ؟یبستقرارداد  ـ

او هم بند آمد. تماس   ی را هم مختصر دادم. صدا  امی بدبخت  شرح

 طورنیا  واستخیزدم. دلم نم  ه یگر  ر یز  ارادهی را قطع کردم و باز ب

 نبود.   ارمیضعفم را نشان دهم اما اصالً در اخت

چشمم برداشتم    ی قرار گرفتم. دستم را از رو  میپا  ی رو   ی زیچ

بود.    ی جعبه دستمال  سعبرد  یکی کوچک  و  با    یاشتم  کردم 
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  ن یا  ی ها جلوگازگرفتن زبان و لب و فشار دندان  دن،یکشنفس 

 .  رمیرا بگ یرارادیغ ی هیگر

 ی لی. انداخت داخل چمران اما خمی پل گذشت  کیرافاز ت  بالخره

 و نگه داشت.   دینرفته بود که کنار کش

هم خوردن اون قرارداد زهرش رو به   خاطر بهگفته بودم که به  ـ

 .زهیری م عارف

 .کردمی تکه مدستمال را تکه فقط

 ی بشه با تو کار  داشی... عارف پرونیعارف رو بکشه ب  خوادیم  ـ

 نداره. 

و  آمدیم اشی اکردن من از شر پدرشناسنامه خالص ی ابر عارف

اس برنامهشدیم   ریدوباره  به  م   شیها.   بار کی.  خوردیگند 

  ن یجمع کرده و به هم  یاصالن  ی جلو   ستادنی ا  ی شجاعتش را برا

احمق دردسرساز.  . به خاطر من. منِدیکشی پاپس م دیبا یراحت

مشت   کیه  ب  اشیگنقشم در زند  ی مزاحم که عمده  یمن لعنت

هم  نی. ا یی. آن از سکوتم و تصادف کسرادیچسبی گند و غلط م

 و...  امی کاراز ندانم 

 بفهمه.  دینبا ـ



 

[1150] 
 

 ؟یـ چ  

  د یبود. شا  دهی . نشن میخودم لب زده بودم. در جواب فکرها  ی برا  

 باور کند.   گذاشتینم دیبود و ترد ده یهم شن 

 :دیلرز میبلندتر گفتم؛ هرچند صدا  

 بفهمه. دیـ عارف نبا  

  ی باباش... اونم منش  یمنش یبش ی ـ زده به سرت؟ نفهمه تو بر  

 مخصوص! 

مستهجن شده بود.    ی کار  یاصالن  فیساده که با لحن کث  یشغل  

هم رفت. راه افتاد و   ی صورتم. صورتم تو  ی انگار تف کرده بود رو

 گفت: 

... بالخره عارف  نیکن بهار  رونیمسخره رو از سرت ب  ی ـ فکرا  

بکنه و براش مهم نباشه اما با اون   ی ... ممکنه با تو هر کارپسرشه

 . کنهینم

ن   را  فرار دیدپوزخندم  دستش  از  که  داشت  پدر  اگر  عارف   .

 .  کردینم

*** 
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 کجاست؟ جانیا ـ

بود. آنقدر در  ستادهیا  شیروکه روبه ی اخانه ی رو دیچرخ نگاهم

 .بردمی بودم کجا م  دهیخودم بودم که نفهم

 ما. ی خونه ـ

  ره یشان. دستم را به دستگ مانده بود همراهش بروم خانه  نمیهم

 گرفتم و گفتم: 

 . رمی ممن  ـ

 هم خوب بود. ابانیفکر کنم. کوچه و خ توانستمی که م ییجا

 تکرار کردم. رلبیز یان یمثل هذ و

 . شی ش گند بزنم به زندگهمه دیعارف بفهمه... نبا دینبا ـ

آلود . حرصدیرا چسب   می. بازوشد  سیخ  میهاتار و مژه  میهاچشم

 و گفتم:  دمی تنم را کنار کش 

 به من دست نزن. ـ

 . اوردیخودش ن ی تر شد اما به روپررنگ شیهااخم

 ... بفهم!   نیبهار خوامیباشه آروم باش... من بد تو رو نم ـ
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. سرم را خم کردم دیشد. در را محکم کوب   ادهیرا باز کرد و پ  در

 .  دمیو نفس کش

هات بنده  آدی بکنم من... چرا انقدر خوشت م  یچه غلط   ایخدا  ـ

 آخه... ارمیاز تو گورم ب ردا یلیم  هیتو هچل... من  ی رو بنداز

بابک در سمت من را باز کرد و     میهااشک  شدنی از جار  قبل

 گفت: 

 ... لطفاً بمون. رونیب  ادیکامران ب گمی اگه مامان خونه بود م ـ

  یپهن  ی ها و کوچهخانه  ی م را رونماند و رفت. نگاه   دمییتا  منتظر

بود درونش  حت   میکه  محله  دانستمی نم  یچرخاندم.   یکدام 

 ارم.    یحوال  دیشا  ییاست. جا  یخوب   ی . مشخص بود که جامیشهر

بروم گورم را گم کنم. با    خواستی گذشته بود دلم م   قهیدق  ده

بابک بدمیچرخ  ع یدر سر  ی صدا بودند و   رون ی. کامران و  آمده 

شوم که    ادهیکامران بود. خواستم پ   ی چهره  ی هم رو  یظیغل  اخم

د. بابک در سمت من را بست  در عقب را باز کرد و سوار ش  عیسر

 را دور زد.  ن یو ماش

 بده.   حیرزا نتونست توض  ی شده بابک جلو یسالم چ ـ
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بابک سر  ده یسوار شد. زبانم به سالم هم نچرخ  بابک و   عیبود. 

مران هم کا  ی داد. چهره   حیوضرا ت  زیچهمه  ین یچبدون مقدمه 

 یلغات  ختنیررونیبود. دهانش را باز کرد و شروع کرد به ب   یدنید

  شد ی نم  دا یذهنم پ  یدر فرهنگ لغات فارس  شانی که هرچند معن

شد و دستش به    ادهیهستند. پ   راهیباما واضح بود که فحش و بدو

 خواست یکوباندم. حتماً م  یصندل  یرفت. سرم را به پشت  بشیج

به م  گاریس را دوا مدادین هم م بکشد. کاش    کرد ی. اگر دردم 

 دود کنم.  شیحاضر بودم پا به پا

  ن یدلم نخواست تا ا  وقتچی... اما هم یهم  هیبارها بهت گفتم شب  ـ

 ! م یبش  هیحد شب

تکرار    ادهیپ ذهنم  در  رفت. جمالتش  کامران  سراغ  و  شد.  شد 

من    م؟یشده بود  ترهیحال شب  م؟یهم بود  هیب لحنش گرفته بود. ش

اس  یاصالن  ریاس  حال  هم  او  بودم...  منظورش    رشیشده  بود؟! 

 بود؟ نیهم

بابک را گرفته بود    یکوباندم. کامران گوش  یسرم را به صندل  باز

کس با  م  یو  کش گه  زدی حرف  من  تا  نگاهش  .  شدی م  ده یگاه 

 تماسش که تمام شد آمدند و سوار شدند.  
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 نگران نباش... نگران نباش.  ـ

 ی اصالً به صدا  کردیب به من تکرار مکه کامران خطا  ی ا لهجم

 .  آمدیاش نم گرفته خش

افتاد. نم  بابک   یمقصد کجاست. چشمم رو  بارنیا  دانستمیراه 

  ش گاریکه ته س  دمیدی را م  یاصالن  ی اما فقط پا  دیچرخی م  ریمس

 . کردی له م نیزم ی رو یرا با آرامش و طولن

  نیخود آورد. ا  محراب حواسم را به ندیبا د نیتوقف ماش بارنیا

و   ستادهیا  نشی صدف بود. محراب کنار ماش  ی مقصد خانه   یکی

آمد و در سمت من    ش یپ  عیاش کم از ما نداشت. سرحال چهره 

گذاشته بود. کاش    میپا  شیپ  یحل   راه  شهیرا باز کرد. محراب هم

 . توانستی هم م بارنیا

شود    یعمل  خواستی که دلم م  ی انگفت و من تنها جمله  ی زیچ

 او هم تکرار کردم.  ی برا را

 بفهمه.  دیعارف نبا ـ

  رونی. صدف از خانه بد یشد و در را کوب  ادهیبا سروصدا پ  بابک

 .  آمد
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 گفت:  کامران

 .فهمهی به هر حال م ـ

زندگ  دیفهمی م به  باز  زده   اشی که  چشمگند  شد.    میهاام.  تار 

 را جبران کنم.  ینتوانسته بودم قبل یحت

 . شی ازم گند زدم به زندگب ـ

 را به صورتم چسباندم.   دستم

 فقط دردسرم براش.  ـ

 آمد. در عقب باز شد و محراب گفت:  ینچ ی صدا

 . وونهید یهچل ی الن خودت تو  ـ

 توش. فتهیواسه درآوردن من باز خودش ب خوامینم ـ

شوم و   ادهیام نشست. صدف بود. کمک کرد پشانه  ی رو  یدست

 . دند امیها داخل ندم. آنهمراه خودش داخل بر

 ؟ یخوب زمیعز ـ
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  دن ید  ی که از همان لحظه  ی زی جوابم نماند و بغلم کرد. چ  منتظر

در اتفاق افتاده    ی ریتاث  چیمحتاجش شده بودم. هرچند ه  یاصالن

 را حس کنم.   امیی کمتر تنها شدی نداشت. فقط باعث م

تو  یلکا دادنی دلدار دونمی افتاده و م یچه اتفاق دونمی من نم ـ

آرومت   کردنهی... اگه گرکنهیم  یدر آدم رو عصب چق  طیشرا  نیا

 کن...   هی... گرکنهی م

 تر کرد و کمرم را نوازش کرد. آغوشش را تنگ و

 شد...  سیخ میصدایب ی هااشک ری ز اششانه 

                          

ا  نی زم  وار،یو د  در اض  ی ناامن   زیهمه چ  جانیو هوا؛  را  و  طراب 

درآمده و    میپرتردد کفش از پا  ی وسط اتوبان  . انگارکردیم  یتداع

رد شود، دست    میکه هر لحظه ممکن بود از رو  ین یبه ماش  رهیخ

 .خوردی کفش در هم گره م دنیپوش ی برا میو پا

. کامران و بابک  بروم  یبابا گفته بودم مجبورم فعالً به دفتر اصل  به

داقل  م که به گوش عارف نرسانند. حداده بود  و محراب را هم قسم

  یرد  توانستی و عارف م  دیرسی م  یاز تراب  ی خبر  دیچند روز، شا
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تماسش بسته و   ی هاکه راه  یکند. تراب   دایپ  ی پدر   ی از خانواده

 بود.    دهخودش هم گم و گور ش

  روز ید  شینبود اما بابک بود و سر زده بود. با نما  یاز اصالن  ی خبر

گ زده بودم  کوچک ته دلم چن  دیاما به ام   دیاین   دانستمی م  دیبع

 . شمردمیرا م هاه یو ثان

بود مثل همان    ی گرید  یدادن نبود. منشانجام  ی برا  ی کار  چیه

. من دادیبودم که درواقع کارها را انجام م  دهید  روز یکه د  ی دختر

ف  یحت م لباس  پشت  فقط  نداشتم.  هم  بزرگاِل    زیرم    ی مانند 

نشسته بود.    یاصل  یمان منشسرش هم ه  کینشسته بودم که  

عارف    دنیکشرونیب  ی امالً واضح بود که حضورم فقط و فقط برکا

وسط رخ   نیا   ی ا و معجزه  دادیآوانس م  یاست. کاش خدا کم

را به خاک  یاصالن ی نفر پوزه  کی  خواستی . چقدر دلم مدادی م

 بمالد.  

برق از گوشم وارد شد و کل تنم را    انیمثل جر  اشی لعنت  ی صدا

  ز یم  ریخودم را گرفتم تا ز  یسختبه  لرزاند. بزاقم را قورت دادم.

بود   ی خودی خم کردم. کار ب  زی م  ی رو  میتقو  ی نروم. سرم را رو 

 .  گذشتیم توجهی و ب شدی م ارمی شانس  دیاما شا
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 وصل کن.  ریگبا پورطالب تماس ب ـ

. سرم آرام بال آمد و  شدی گذر گفته و رفته بود. باورم نم  نیح

 رون یسته شد. نفسم را آرام ببه در بزرگ اتاق که ب  دیچسب  چشمم

و خ رو  رهیدادم  انعکاس ساعت  م  ی شهیش  ی به  ماندم.    ز یبراق 

نم  یمنش احساس  را  را وصل کرد. کالً حضورم  و    کردیتماس 

 بودم.   یچقدر راض

زنگ   ی جا شده بودند که صداجابه  قهیدق  ده  شهیش  ی رو  هاعقربه 

ا تا  شد.  بلند  ا  نیتلفن  که  نیچهارم  نی لحظه  بود  زنگ   بار 

منشخوردی م تجربه   ی .  البته  و  تصورم  دفتر    ی ا برخالف  در  که 

مقابلش    ستمی نشده بود. مدام با س  کاریب  لحظهکیداشتم    میمر

 هم نخورده بود.   ی چا یمشغول بود و حت 

 گفت:   توریرا گذاشت و رو به مان  یگوش

 منتظرتون هستن.  ـ

ب  با که  بود  معلوم  بود.  کسمن  من  جز  است.  من  ا  یا  ما  نبود. 

ساده از چنگم خارج   نقدریا  دیکوچک ام  ی آن ذره  خواستمینم

در نگاهم تکرار کرد.   رهیاش را خشود. سرش را چرخاند و جمله
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. بلند شدم و  د یغلت  رونیب  دیکوچک ام  ی چنگ شل شد و ذره

 سمت اتاق رفتم.   دیام ی ابدون ذره

در  ق  نیبه او هم  یکجام در دهاننزده در را باز کردم. عرضه   در

م ب  توانستی بود.  کند  احترام  اما    شعورمی فکر  ارزش  خودش 

بزرگ اتاق  م   ینداشت.  نگاه    یرو روبه   قاً یدق  زشیبود.  بود.  در 

بزرگش    یصندل  ی فضا را گرفت. به پشت  لیفرصت تحل  اشرهیخ

. جلو رفتم و چند  کردی نگاهم م  یواضح  ی روزی داده و با پ   هیتک

چند قدم بزرگ. وسط اتاق  . درواقع ستادمیا زشیده به م قدم مان 

پا  ستادهیا و  نم  میبودم  گرفت. بردمیجلوتر  عمق  لبخندش   .

بودم    اوردهیدرش ن  دنیرس  ی که از لحظه  فم یتا ک  دینگاهش شا

 شد و به صورتم برگشت.    دهیکش

 . نیبش ـ

  کیرا نداشتم. تا به حال  اشیینبود. توانا ی اراد ی لی. خشستم نن

  نمش ی هر روز هم بب  کردمی حس م  بودم و  دهیند  کیقاتل را از نزد 

 .  شودینم ی عاد میبرا

 ... از خودت بگو! نیخب... نش یلیخ ـ

 فرم قرار...داد نوشتم.  ی که لزم بود تو ی زیهر چ ـ
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 ه بودم.  و واضح تپق زد دهیپر میدهانم به گلو آب

بود که هول کرده    ی ابزرگتر به بچه   کیاش مثل نگاه  خره مس  نگاه 

 بود.

 ...  رمیبهت سخت بگ  یلیامروز خ خوامیباشه... نم ـ

 پشت سرم اشاره کرد و گفت:  ییحرکت ابرو و سر به جا با

 ؟یقهوه درست کن  ی بلد ـ

 نخوردم. فقط اخمم پرتر شد.   تکان

  چهارمکی  ریقاشق. ش. شکر دو  خورمیو شکر م  ریقهوه رو با ش  ـ

 بمونه! ادتیفنجون... 

مشغول شد. باز    زشیم  ی رو   ی هارا خم کرد و مثالً با کاغذ   سرش

ها کاغذ   ییجاجابه  ی صدا  ی ل تکان نخوردم. در سکوت اتاق لبه 

که از دماغم وارد و خارج   دمیشن یخودم را م  ی هانفس   ی صدا

 .  شدی م

ب  دمیچرخی م  دیبا اتاق  از  نشان  رفتمی م  رونیو  به  هم  را  در   .

  رفتم ی م  راستکی.  دم یکوبی به هم م  محکم   یکجاعتراض و دهان

و بعد هم از   دادمیم  لیرا تحو   یصوت  ی هالی. اول فاسی پل  شیپ
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قرارداد جعل  اشی کالهبردار پلکردمی م  ت یشکا  ی در  بعد    س ی . 

م را  من  م   گرفتی طرف  مدرک قاتیتحق  رفتی و  من  از  بعد   .

 ،یخود اصالن  ی . نداشتم. بعد جاخواستند یم  یابدرست و حس

ماله  آمدندی م  شیوکال شاکردندیم   یکشو  خاطر به   یتح  دی. 

به    گفتمی . بعد مشدمی م  تیثی ح  ی اعاده  ریدرگ  امهیپای ب  تیشکا

خراب شده   نی در ا  خواهمینم  گفتمی خانه و م  رفتمی جهنم! م

بعد   کنم.  م   یاصالنکار  مامور  نه،  سراغم.    آمدیبا  که  خودش 

بعد پللشیوک   لِیهم وک  دی. شاشیوکل من را   خواستی م  سی . 

. مامان  بردندیهم جفتمان را با هم م   دیا. شگذاشتی ببرد. بابا نم

سکته... بعد    دی شنیها را مهم که رقم سفته   ی. وقتکردی غش م

م اصالن  رفتی بابا  پدر  درب  یتا  کاله   اوردیرا  دخترش  سر  که 

ام نگذاشته.  زورش  شادیرسیما  م   دی.  قدر آن  گرفتی فقط 

.  د یرسی که دلمان خنک شود. تازه اگر دستش به او م  زدشی م

هم قبول    دیمن برود زندان. شا  ی بابا جا  کردندیقبول م   دیبعد شا

در    های و کالهبردار  های ساز. شعور من از تمام پرونده کردندینم

 حد بود...  نیهم

 ؟ یستیبلد ن ـ
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 سرش خم بود.  هنوز

 باشم؟  جانیا دیاستخدام شدم. چرا با ی اگهیکار د ی من برا ـ

 را بلند نکرد. سرش

 ؟یدونینم ـ

 کنم.  تیازتون شکا تونمیم ـ

آرام    ی ابود. باز تپق زده بودم. سرش با خنده   دهیلرز  میصدا  باز

 کثافت گفت:  ی به در اشاره زد و با همان خنده  دیبال آمد. شا

 کن. تیبرو شکا ـ

 میهاتند شده بود و چشم  میهانفس  ی ت گرفت. صداشد  اشخند

ا دور زد. هنوز  بزرگ و پرابهتش ر  زیگرم و سوزان. بلند شد. م

بود. »کثافت... قاتل    ادیفر  نیشو!« درونم پر از ا. »خفهدیخندی م

ا  ز«یچ  همهی ب قدم یکی  نیو  و نرفته   شیپ  ی ها!  کرد  پر  را  ام 

 ارش فرو کرد و خفهشلو  ی هابی. دست در جستادیا   میروروبه

 شد. آرام گفت: 

 ؟ یعارف بتونه کمکت کنه... بهش نگفت دیشا ـ

 به من کمک کنه؟!  دیبا چرا پسر شما ـ
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 بود.   دهیهم نلرز مینزده بودم. صدا تپق

  روبه   ماند.   امرهی خ  هی. چند ثان شدی کم داشت جمع مکم   صورتش

  را دور   زی. م دیچرخ  زشیمانده به م   یمن عقب عقب رفت. کم

 میرو. برگشت و روبه دیکش  رونیب  یپاکت   زیم  ی زد. از داخل کشو

 . ستادیا

پاکت    یعکس   داخل  حاز  در  عارف.  و  بودم  من    اط یدرآورد. 

.  دمیپاشیعارف آب م  ی اش. شلنگ آب در دستم بود و رو خانه

جاسوس از ذهنم   ی هیهمسا  ی بود. خانه عکس از بال گرفته شده  

 !گرید زیچ همهی کثافت ب کیگذشت. 

. ضربان قلبم تند شد. عکس را دیکش  ریاز شدت درد ت  میگلو  

ورد داخلش پر بود از عکس، اما نشانم  و پاکت را بال آ  د یعقب کش

  ی سوال دنیزد و آرام مثل پرس  شخندینداد. دهانش را کج کرد. ن 

 ساده گفت: 

حد روشنفکر باشه که    نیسرمست تا ا  ب یحب  کنم ی نم  ـ فکر  

پسر جوون رفت و آمد کنه و براش   هی  ی دخترش تنها به خونه

 دن!تو چه کارا که نکرمهم نباشه... معلومم نباشه اون 

 . مغزم. تمام تنم داغ شد... میهاپشت لبم، گونه   
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چسباند.    زیگذاشت. پشتش را به م   زیم  ی رفت و پاکت را رو  عقب

آن    گاههیتک  شیپاکی و  رو  یکیشده  باز    شیرا  بود.  انداخته 

 فرو کرد. شیهاب یرا در ج شیهادست

اسبق   ی پادو  ب، یدختر حب   فتهی چو ب  ل یفام  ی تو   ست یخوب ن  ـ

خرج عمل زنش رو داده،    حانهی ر   ی هیریکه خ  یاصالن  اه ودستگدم

 تنها وارث خاندان ملک شده... نه؟!  زونیآو

 ثافت... ... کثافت... ککثافت 

انگار   ی ادیز  بیحب  ی خانواده  دمیشن  ـ اما  خودش  متعصبن! 

 سخت نگرفته به دخترش!  یلیخ

نگاهش رو دیخند به تمسخر.  را   اشه ی. تکدیچرخ  میاپاسرت  ی . 

 پشت کرد. گرفت و 

... چند روز بهت  ی پس با منم نسبت دار  ،ی نسبت دار  یبا تراب  ـ

 ... فقط چند روز! دمی فرصت م 

 !دیتهد

 !شرف ی ب ...کثافت 
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. سرم درد دمیبابک را ند  گریآمدم. از شرکت هم. د  رونیاتاق ب  از

 هیگر  خواستی . باز دلم مگرفتیو ضربان قلبم آرام نم  کردی م

که کامل   ی روز  ی برا  گذاشتمیرا م   هاهیکنم. اما وقت نبود. گر

 بدبخت شدم.  

م  پشت   میهاقدم ب   دند؛یدوی هم  و  پوقفهی تند  در  در    رو،اده ی. 

نداشت.    ی تیداد، اهم  ی فحش، صدا  ی بوق، صدا  ی . صداابانیخ

نمآن اتاق  تاز  دانستندی ها که  از  ب  کیه  به    ام،دهیپر  رونیقاتل 

برا شده   دیتهد  میآبرو  ختنیر و    نیلاو  ی ام و  بار در عمر خودم 

 ام. طرف شده  اردیلیم کی ی هاپدر و مادرم با صفر  یحت دیشا

 کن.«   ی کار هی... حانهی کن ر ی کار هی»

انصراف دادند، ورد    دنیاز دو   میخانه پاها  ی که جلو  ی الحظه  تا

بغل داشت   ریز  یسیبود. خ  ی جار   میزبانم بود. عرق از سر و رو

بود؛ از شرکت   دهی بم در کفش نم کش. جورازدیحالم را به هم م 

 بودم.  دهیتا خانه را دو یاصالن

گذاشتم و  کاپوت گرمش    ی بابا پشت در بود. دستم را رو نی ماش

به سرفه    اشیخشک شده بود. از خشک  میسمتش خم شدم. گلو

تکه  انگار  آو  میگلو  یده یخراش  ی هاافتادم.  حلقم  بود.   زانیدر 
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بار پشتسرفه از   میهاهم عق زدم. چشم  ام شدت گرفت و دو 

 ی دستم را رو  ،کاپوت  ی رو  دهیاشک پر شده بود. همانطور خم

 میهام را قورت دهم. چشم کردم آب دهان  یو سع  دمیکش  امنه یس

 کردم.   یکاپوت خال  ی را رو میهارا بستم و نفس نفس 

را    دی گرداندم. کل  دی فرو کردم و دنبال کل  فم ی ک  ب ی را در ج  دستم

تق باز شدن قفل    ی زور در قفل فرو کردم. صداو به  دمی کش  رونیب

 شد.  یکیاز پشت سرم  ییو صدا

 . یو خجالت ... آرام... رنجورریپ ییصدا

 خانم...  دیببخش ـ

 کاپوت بود.  ی هنوز رو دستمکی. دمیچرخ طرفشبه

شانه   زنقش، یر  یزن پوستدهیخم  ییهابا  با  و  لغر  به شدت    ی . 

.  دیکش  ریت  میو گلو  ی نی شد و ب  تار  میهامقابلم بود. چشم  دهیچروک

 در گوشم تکرار شد.   زدمی را صدا م حانهیر یخودم وقت  ی صدا

چادر  ده یچیپ  زن خجالت    اهیس  ی در  با  کهنه  ترس   دیشا  ایو 

بغلش جمع کرده با دست    ریدست ز  کی. چادر را با  کردی نگاهم م 

 اش نگه داشته بود.  چانه  ی رو گرید
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 شد.  براق شیهاو چشم دیلرز شیصدا

 دارن؟  فی تشر جانیخان اکامران ـ

 سمتش رفتم و گفتم:  ی گرفت. قدم  هیحال گر میهانفس 

 خانم؟ره یمن ـ

 رفش را نگاه کرد و گفت: دو ط دهیترس

 بله خانم.  ـ

چرخ  ینی ماش کرد.  توقف  پشت سرش  رفتم.  دیدرست  جلوتر   .

راننده   یتاکس بودمان.    ی همان  برده  دشتک  تا  که  بود  جغله 

صورتش    ی چادرش را رو  خانمره یشد. من   ادهیپ  ن یماشکامران از  

گر  اش،ده یو خم  فینح  ی هاانه و ش  دیکش لرزه   ی ا هیبا  به  آرام 

 افتاد.

او را در ذهنم   وقتچیه  جانیسنش به ماه   یکیتوجه به نزد  با

از رنج و   اشیو فرسوده تصور نکرده بودم. فرسودگ   ریپ  قدرنیا

 درد بود نه از کهولت سن. 

 عقبت استاد؟ مای ب یک ـ

 دستش را بال برد و گفت:   کامران



 

[1168] 
 

 .رمیگیماس مت ـ

زد و رفت. کامران   یجغله بوق  ی بود. راننده   خانمره یبه من  نگاهش

دستان    انیم  چاره یخانم را بغل کرد. زن ب  رهیآمد و من   کینزد

سمت در    عیرا پاک کردم و سر  میهاکامران گم شده بود. اشک

را بلند    میرآوردم و در را هل دادم. صدارا از قفل د  دمیرفتم. کل

دار  هنوز خش   ی را صدا کردم؛ صدا  جانی ماه   اط،یحکردم و  از  

 را...   میگلو یاز خشک

 آمد.  وانیا ی رو مامان

 ن؟یشده بهار یچ ـ

 ...  جانی... مهمون داره ماهی چی... هیچیه ـ

من  کامران ب  خانمرهیو  مامان  آمدند.  سر  حجابی داخل    عیبود 

را   اشی داشت صندل  جانی سمت در. ماه دمیبرگشت.  دوداخل 

مس حرکت  در  چهره   دادی مت  که  و  گفتم  بود.  نگران  اش 

گر  خانمره یمن به  نگاهش  شوک  در  شوق   هیآمده.  از  افتادم. 

 . وداز چنگم در رفته ب یکه در شرکت اصالن ی دی برگشت ام
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و سر  کفشم اول  عیرا درآوردم  تا گر  نیداخل  رفتم  ا ر  امهیاتاق 

  خانم ره ینبه م   جانی لرزان ماه  ییآمدگوخوش  ی کنترل کنم. صدا 

 . آمدی م

ها  د کردم اما اشکرا گشا  میهاضربه به صورتم زدم. چشم  چند

بودم که    زیاز ظرف سرر پاکشان نکرده  چشمم سررفتند. هنوز 

باز شد. کامران با اخم داخل آمد.    اجازهیبه در خورد و ب  ی اتقه

 . هم گذاشت ی در را رو 

تو    نکهیا  ی رو دادم فقط برا  جانیتماس گرفت، آدرس ا   یوقت  ـ

 ... سخت گذشت امروز؟شی نی بب

 را تکان دادم.   سرم

حتماً    دیخوشحالش شدم. ممنونم. با  یلیخ  دنشونیه نه... از دن  ـ

 . دیبه عارفم خبر بد

سرش را تکان داد و گفت که خبر داده است. اما باز در   ی سرسر

 : شد و گفت قیصورتم دق

 فتاده؟ ی ن یاتفاق  یمطمئن ـ
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آ  ی زیچ  تنها از  حال  واقعکه  به  شکم  بودم،  مطمئن   بودنین 

 بزند.   رونیب  لوفریلجن، گل ن   نی بود از وسط ا  دیبود. بع   خانمره یمن

 اشاره کردم. رونیب  به

 خانمه؟رهیواقعاً خود من ـ

 وقفه سرش را تکان داد و گفت: با

 پس...  ن،یبهار  ستین شهیهم ی برا موندنی قصد عارف مخف ـ

خاطر مجبور نشه به  خوادیمکه خودش    یمانتا ز  خوامی فقط م  ـ

 . زهیهاش رو به هم برمن برنامه 

با حرف  جانیا  ستمیبا  خواستمینم او  آرام   شیهاو  کند.  قانعم 

لحظه و وسط    نیآمدم. در ا  رونیگفتم و از اتاق ب  ی د«ی»ببخش

اصرار    ین فقط کمشدت منتظر بودم کامرالجن متعفن، به   نیا

ب تماس  عارف  با  بخواهم  خودم  تا  بگو  ردیگکند   ی برا  دیو 

...  دیایب  رونیب  گاه یخفاز م  پدرشی ب  ِیکردنم از دست ناپدرخالص

 ! شدی م طورنیا دینبا

. اول نگاهم را داخل فرستادم آمدیم  ییرایاز سالن پذ  شانیصدا

 دنبال نگاهم...  را میو بعد پاها
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  یمبل نشسته و دستش هنوز چادر را رو  به ل   دهی رنجور و خم  زنِ

تکان    زیر  زیبود و تنش ر  نیداشته بود. نگاهش به زم  اش نگهچانه

بود. ماهخوردی م به من.    شیروروبه  جانی . معذب  بود و پشت 

من  کینزد سر  شدم  خجالت    خانمره یکه  شدم.  بلند  و  آمد  بال 

رده  تعارف به نشستن نک  زرفتم. هنو  شیپ   یو هول قدم  دمیکش

کامران از    جهت داد.  رییبودم که نگاهش از من به پشت سرم تغ

. ستادمیا  جانیماه   یطرفش رفت. پشت صندل کنارم رد شد و به

لبه  خانم ره یمن چادر   ریاز ز  اهشیمبل نشست. جوراب س  ی باز 

شلوارش   ی جا قلنبه شده. انگار روساق بلند بود و جا به   بود.   دایپ

  یبود. پشت لبم از داغ  ده یپوس  یکم  چادر  ی هابود. لبه   ده یپوش

م اصالن. چرسوخت ی نفسم  ا مثل آب  یا حسام  همه    نیخوردن 

 کرده بود؟ چارهیآدم را ب

 دانسته ی م  دیبع   نکهی. از اگفت یاز رفتنمان به دشتک م  کامران

ا از  برسانند.  به دستش  را  دنبالش    کهنیشماره  هم  عارف  قبالً 

 نکرده.   شیدایگشته و پ

 مادر.  اه یس کنه... روم  تشیخان اذحسام دمی. ترس ..اهیروم س ـ
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صدا  اشبستهنهیپ  ی صدا  شدیم  کاش کرد؛  نوازش    ی را 

 را...  اشدهیچروک

 زد: سرش را چرخاند و لب جانی ماه

 زم؟ یعز ی آریآب م  وانیل هی ـ

افتاد. چقدر   نهیسمت آشپزخانه رفتم. در هال نگاهم به آ  عیسر

...  خانمره یمن  ی صدا   هیترس. شب  هیه بودم. شب شد  بتی مص  هیشب

 سکوت عارف...   هیشب

 .  دیکشی پله سرک مهرا ی از بال  مامان

 ن؟یبهار هیک ـ

  الت ی... برو خکنم یم  ییرای... خودم پذشونیمیقد  ی از آشناها  ـ

 راحت.

 صورتم شد و گفت:  ی ره یخ یکم

 حالت بده؟  ـ

 ..« .ی ریمی ت تو م... مثل همون روز که دکتر گفی لیمامان خ  »آره

 . شمیخوب م خورمیم ی ز یچ هیضعف کردم فکر کنم...  ـ
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کردم برود. به   اشیاصرار کند بروم و او بماند اما راض  خواست

 خواهمی اما من م  ی ندار  یفضول  ی گفتم که تو حوصله  یشوخ

د  یمیقد  ی آشنا  نیا  یوتوته درآورم.  به   ستادمی نا  گریرا  و 

کردن شربت    و مشغول درست  گذاشتم   ی آشپزخانه رفتم. کتر

آدم به    ل یملحظه    نیساعت و ا  نیکه ا  دیکشی شدم. مغزم نم

 . رومی کدامش م 

 کیعرق خنک شد.    یسیاز خ  ربغلم یرا درآوردم، ز  نمیج  ی مانتو 

 ع ی. سردادمیعرق م   ی لحظه لرز کردم. نمش چندشناک بود. بو

عوض    زیدست لباس داشتم. بلوزم را با شوم   کیرفتم که    یبه اتاق

در لقمه    کیو    وانیل  کیه آشپزخانه برگشتم. مامان با  کردم و ب

داخل آمد. شربت بود و کتلت. گفت اول بخورم و    شیهادست

ماه از  که  رفت  برا  جانی خودش  ناهار  هم  مهمان   ی بپرسد،  ها 

هم گوش ندادم.   شانیاش را نگرفتم. به صدانه. جلو  ایآماده کند  

را خورده. مامان    ناهارش  جانیهما  دادینشان م  یخال  ی هاظرف

آشپز  بال  گفت  آشپزخانه  دم  برا  کندیم  ی از  شربت  فقط   ی و 

 و رفت.  برمب ییرایپذ
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هم از شربت    یبه لقمه زدم و کم  ی را راحت کرده بود. گاز  کارم

 واقعاً ضعف کنم.  خواستمینم کهنیا ی خوردم فقط برا

ترک  جانی ماه  ستالیکر  ی هاوانیل معجون  از   ی هارق ع  یبی را 

.  نوشتمی را در ذهنم م  اردیلیم  کیو    کردمی اش پر مالقهمورد ع

کوچک طال.   ی بابا بود و چند تکه  یما نصف تاکس  ییتمام دارا 

اواخر گران    نی. سمند اکادشیبند وانمامان و گردن  ی مثل حلقه 

سر رفت، درست    وانیدلم را خوش کنم... ل   توانستمی شده بود. م

پر    گرید  وانیلکی.  دم یقب کش... دستم را ع میهایخوشدل  ی رو

 .   دمیچ ی نیدر س کردم و

.  زدندی قُل مدر ذهنم قُل  طورن ی برگشتم. فکرها هم  ییرایپذ  به

پُرکار و طرز   یتا منش   هیو جاسوس همسا  ییآبرویو ب  یاز اصالن

 چهارمکیبا عارف... دو قاشق شکر و    ی بازقهوه و آب    ی ه یته

ش  ب ریفنجان  از  ل  کدمشی!  و  نسترن  چادر   ی ده یپوس  ی هابه و 

  ی سرخاب  راهنی شباهتم به بابک و پ  وجغله    ی تا راننده   خانم،ره یمن

  یهااز کاه  یتا کم  دیآیصدف... محراب گفته بود امروز حتماً م

  آمد؟ی م ی عقل بکارد... ک شیکند و جا هیداخل مغزم را تخل
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 ب یعج  ید. کمتماس نگرفته بو  گر ید  میتعارف کردم. مر  هرسه  به

.  ستادمیا  جانیگذاشتم و باز پشت سر ماه   زیم  ی را رو   ینی ود. سب

.  کند یم  ی و حداقل ابراز همدرد  ردیگیباز تماس م  کردمی فکر م

 اما...  

پ   ـ نباش...  عارف  ن   ش ینگران  شاستیحسام  امنه...  جاش    د ی. 

 . ی فتی خودت به دردسر ب

  م ن ی .. عکسشم بب.فته یم به دردسر نمادر... بچه   ستین  میمن باک   ـ

 ردم شاهچراغ و آسّونه گردوندم...  ب  موی خوبه... کفن

 ءاهلل عمر با عزت... خانم... انشا   هیچه حرف  نیا  جانره یبابا من   ی ا  ـ

 عمر کردم بسمه. یلیخ گهیجان من دنه خانم  ـ

 مردن است.   شیتنها آروز گریانگار د گفتیم ی جور

 گفت:  جانی ماه

  تش یاز ظرف  شتریاون بچه ب...  های ا نزنحرف  نیعارف از ا  ی جلو  ـ

 از دست داده.  زیعز
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  یبراش« و من اصالن  رمی: »بمکردی لب زمزمه م   ریز  خانمره یمن

 .  کردمی را لعنت م

 گفت:  کامران

 ؟ ینیبش ی خوایتو نم ـ

لحنش  زدی م  لبخند رو.  بود.  صندل  ی مهربان  کنار    ی مبل 

خم    خواستی. دلم م کردی نگاهم م   خانمره ینشستم. من   جانی ماه

رو را  انگشتم  و  چروک  شیهاچشم  یسیخ  ی شوم    یهابکشم. 

خوب    ی هابه آدم  یعارف کم  میصورتش را صاف کنم و بگو  ی رو

 ... تمی دارد... اما ما همه مثل هم بدبخ ازیقدرتمند ن

به جلو   یگذاشت. کم  زیم  ی و رو   دیرا سر کش  وانشیل  کامران

 خانم گفت:   رهیروبه من  یخم شد و بعد از کم

 مونده.   یها مخفسال  نیکه ا  میبگ ییزایاز چ امخویم ـ

من  حواسم چشم  خانمرهیبه  به  دست  ی هابود.  و    ی هاترسان 

 لرزانش.

 رو من بگم... عارف دوباره تونست صحبت کنه.  شیبذار اول ـ
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کش  انم خره یمن  آمدنرونیب  هیثان  چند طول  شوک  م دیاز    ان ی. 

 ته باشد.  که راست گف  دادیو خنده کامران را قسم م هیگر

زبون وا   شدی... مگه م دیترسیم از سگ مبراش... بچه  رمیبم  ـ

  ی شکر... اله  ی ... نذاشت... الهشش یکنه دوباره؟ نذاشت بمونم پ

مشکل  سال  هر  الهشکر...  شاهچراغ...  بردم  شکر...    یگشا 

 شکر...   ی... الهذارهی نم جوابمیآقا ب  دونستمی م

  لوفر یاز وسط لجن ن   ی جورنیهم  دیپرحرفش کرده بود. شا  ذوق،

 بود.  دهیرا کش میها که لب  ی لبخند هی. شبآمدیدرم

 دوستش داشت.  حانهیکه ر ی حال شما برامون بگو... از مرد ـ

رو   یآن  به انگار چروک  ی خنده  شد.  شد.    ترده یصورتش خشک 

ن را در  چادرش چنگ شد.    ی . دستش رودمیدی گاهش مترس 

سخت و لرزان.    ید شد. کمدهانش را هم پوشاند. بلن  ی چادر رو

 .م یما هم بلند شد

دارم   ی منم حق  دونمی خان... نمکردم برات کامران  ی من مادر  ـ

پشت سر خانوم من حرف بزنه.    یکس  کنم ینه، اما حالل نم  ای

. مثل مادرش... نور به قبر  تر بود..گل پاک  من از برگ  ی حانهیر

خانوم منو   خوانی گفته... م   یجفتشون بباره... دروغ گفته هر ک
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تا زنده   دیگور بلرزونن... کم لرز  توتنشو    خوانی خراب کنن... م

  ر ی... دروغ گفته... خنهی بینم  ری ... خنهیبی ... نمنه ینب   ریبود؟... خ

باسنهی بینم که  شما  گناهه...  گناهه...  تهمت  فرنگ    ،ی واد... 

 حرفارو... گناهه...   نی... باور نکن ا یرفت

  ده یشده و دستم را دور تن لرزانش پچپ  شکینزد   یک  دانمینم

 شیاما خاموش به صدا  ستادهیا شیروبودم. مثل کامران که روبه

 ترس؟  ای . لرزش از خشم بود دادی گوش م

م  خدا بزنه تو کمر من که قولمو نگه نداشتم... گفته بود بترس  ـ

بر ب  میازش...  پاش  نکن  فتمیبه  باور  کردم...  غلط  من  ...  نی بگم 

 به شاهچراغ تهمته... تهمته...  

 حانهیبه ر  ی... مگه من مرده باشم بذارم کسجانره یآروم باش من ـ 

آب   جانن یتهمت ناروا بزنه... آروم باش خانوم... بهار  زیانگو روح

 دخترم...  اریب

خ  کامران نگاه  و  سکوت  همان  بود.    شی روروبه  رهیبا  مانده 

رو  خانم ره یمن زمزمه   ی را  هنوز  نشاندم.  تکرار   شیهامبل  را 

  ده یرس  هیکارش به گر  اورمی. تا به آشپزخانه بروم و آب بکردی م
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گر به  نفر  هیبود.  به  التماس.  رو  نی و  پا  که  قولش    ی خودش 

 بود.   گذاشته

  یاآب بدهم اما جز جرعه  خانمره یکردم به من   ینبود. سع   کامران

به ماه از کنارش    که  کردیالتماس م  جانی نخورد.  نکند...  باور 

انداختم. کامران    اطیبه ح  یسالن نگاه  ی شدم و از پنجرهبلند  

. پرده را انداختم و برگشتم. کنار  دیکشی م  گاریو س   رفتی رژه م

داشت با کالم آرامش کند   یجان سعی . ماهنشستم  خانمره یمن

 اما چندان موثر نبود.  

 دود...  ی کامران آمد. با بو بالخر

تم تا دوباره کنار  نشس  ی گریمبل د  ی بلند شدم و رو  شیجا  از

 دیامان نداد، سمت کامران چرخ  خانمره ی. منندی بنش  خانمره یمن

 و گفت: 

نور به قبرشون    یهو مستانه خانوم که ال  خانن یتو رو به روح مع   ـ

با فاطمه  یبباره، باور نکن... اله باشه...    نینشزهرا هم  ی مادرت 

 خان. باور نکن مادر. باور نکن کامران

و   چونی که ب  ی اون وقتا تنها کس ادمهی... خانمرهیآروم باش من ـ

 ... ی تو بود دونستیبرادر و خواهر م حانهیچرا من و رزا رو با ر
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... خواهرت بدخواه دونمی برم مادر هنوزم مقربون قد و بالت    ـ

بشنوه    آرهین... عارفم طاقت نمشو همه  گنی داشت... دروغ م  ادیز

اقبال نارویا بشنوه...  نذار  کج   ...  باباش  باباشه  نداشته  اما  خلقه... 

 اشکال نداره...  

 شد و گفت:  کینزد یکامران کم ی ابروها

 خانم؟ رهیباباشه من  یک ـ

 و نشسته نداشت.  ستادهیا اشده یچند تن خمبلند شد. هر باز

روش...   ذارمیدست م   اریخان باباشه... قرآن بخان... حسامحسام ـ 

 خان.امرانک  وقتهی ینزن  ششیحرف ناجور پ

 زن را ترسانده بود که حاضر بود قسم دروغ بخورد؟  نیا چطور

اش رفت عجز و لبه  انیتحملش تمام شده بود م  گریکه د  کامران

 رده شمرده گفت: و شم

همه  ـ م  زیچمن  م  دونم،یرو  بهمون  دونهی عارفم  حسامم   ...

  ی آبرو   خوامی... منم نممیدونینگفته... اصالً خبر نداره که ما م 

رو بکنه... عارف    کارنیهم ا  یکس  دمیخواهرم رو ببرم... اجازه نم

 !  نی ... کمکش کن... همگردهی م شی دنبال پدر واقع
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رو  باز تاکمب  ی دوباره  با  نشاندنش.  زن  شتریب   دیل  به  که    یرو 

 در بهت فرورفته بود.  قشیعم ی هادر چروک دهیچیپ

کنه... عارف    دایپدرش رو پ  ی کمک کن خانواده  حانهیبه پسر ر   ـ

 ... کمکش کن. رهیرو از حسام بگ حانهی حق خودش و ر خوادی م

بود.    زیانگنبود، غم   آزاردهنده  خانمره یمن  ی هاو شَک چشم  ی نابارو

نشسته بود که    خانمره یمن  یزندگ  ییانگار در منصب خدا  یاصالن

دور  طورنیا غضبش  و  خشم  رکردیم  ی از  مثل  از   حانهی.  که 

که از ترسش آدم کشته بود. مثل    ی. مثل ترابترسش تن داده بود

 که فرار کرده بود...   کامران من که سکوت کرده بودم. مثل

 معجزه کند؟   مانیانتظار داشتم کدام خدا برا حال 

ح  خانمره یمن  سکوت به  را  ند  اطیکامران  هم    دهیکشاند. 

رژه  دنیگارکش یس مو  را حس  ماهکردمی رفتنش   یکم  جانی. 

  یشد. با لحن  تر کینزد  خانمرهی ه من و ب  د یلو کشرا ج  اشی صندل

 گفت:  دهنده  انیآرام و اطم

 . شیوقتشه که بشکن  گهی... دهی سکوت کاف سالی س جانره یمن ـ
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گلش رو بزرگ  خودم دسته  ی که نتونستم با دستا   اههیروم س  ـ

آدم سر از همه   ست یکنم... اما قول دادم مراقبش باشم... خوب ن

 خودش بهتره.  ی کمتر بدونه برا  ی. هرچ ارهیدرب یچ

 شد.   بلند

 . د یل کن... حالاه یسزحمت دادم. روم  ـ

هم راحت نبود    یلی. هرچند خیراحت  نی. به همرفتی م  داشت

شده    شتریب   شیهازش دستتر و لرآمده خم   یکه کمرش از وقت

 بود.

 .جانره یصبر کن من  ـ

  خواستیم  جانی رد شده بود و ماه  جانی از کنار ماه  خانمنره یم

 را برگرداند. به کمکش رفتم.  اشی صندل

لحظه    نیشما از ا  ی کارپنهون   دونهیم  رو  زیچعارف حال همه  ـ

 ؟یخوایرو م نی... شما اهیبه بعد فقط به سود اصالن

 کامران: ی تر... صدادود و بعد ی در آمد و بعد... بو ی صدا

 باهات حرف بزنه.   خوادی عارف م ـ
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را تا    هاقه یبود که دق  ییصدا  نیآخر  خانمره یمن  ی هیگر  ی صدا  و

 داشت.  کردن ساعت در گوشم نگه پُر

با سردرد  ی چا و   ی رو  شدی م  دیکم شدکه کم   ی تعارف کردم 

 ها نشستم.  دورتر از آن یمبل

 غه یکه حاشا کرد شاهد ص  شدهاهیروس  ی ا ازش نگذره... برزوخد  ـ

براش   رمیبم  براش...   رم یراست نشد. بم  گهید  حانهیبوده، کمر ر

زور ه به ... لقمدیروز خوش ند  گهید  خانمز یانگکه بعد از رفتن روح

م خودم  دست  وگرنه    ذاشتمی با  غذا   رفتیم  ادشیدهنش، 

 بخوره...  

رو  دستم تک  ی دسته   ی را  بهش  را  و سرم    ه یمبل ستون کردم 

 را بستم.   میهادادم. چشم

داره؟    یبرو چراه بندازه... آدم مگه جز آ  ییآبروی ب  خواستیم  ـ

زش که دار بشه... خدا نگذره اکه دامن زن لکه  یاز اون روز  ی وا

روح  هی...  گذرهینم تهران  تا  سهله  که  جا همه  خانمزی انگشهر 

ثابت    تونستیم  ی... کثنیحرف و حد  ی شناس بود... مردم بنده 

...  اومدی داشت بال م  حانهیشکم ر  یوقت   گهی کنه حسام دروغ م

... حال دستتو رهیم  یکس  ادیاز    ییآبروی مگه ب  شدی اصالً ثابت م
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فقط    ر،یطال بگ  کلشونویذار دهن مردم، کل هکن ب  یتا آرنج عسل

  گن ی عثمون... م  رهنیهمونو بکنن پ   ی پا کج بذار  جاهیمنتظرن  

 ...  زهای چ ندیمردم نگو  یزکیتا نباشد چ

 به دستم فشردم. شتریرا ب امی شانیکردم و پ ینچ هوای ب

ن  یلیوک  هی  ـ خاطرم  اسمش  خانم...  رستی داشت    حانه ی... 

بود... خدا به کمرش   دهیخان فهمامحس  ششیبره پ   خواستی م

کنم تو    هیاعالم  توییرسوا  ی تا منم برگه  ششینه... گفت برو پبز

هم با  کرده  جمع  آبرو  مادرت  هرجا  شهر...    آبروش ی ب  نیکل 

کاغذ نشونش    مشت  هی... بعدم  گفتیم  شویآزما  ی ... برگه کنمی م

کالهبردار سند  گفت  قد   یهای داد  سوادم  که  من  مادرته... 

شده بود... امان    شهیریآدم ب  هی  ریمظلومم اس  ی حانهی... ردادینم

 ... امان... امان... ستین  یچچیکه پابند ه شهیریاز آدم ب

بو  یتقتق  ی صدا  و  ل   ی آمد  کردم.    م یهاچشم  یدود...  باز  را 

  گارشیو دود س  ستادهیا  ییرایپذ  ی هپنجر  کیتر نزدکامران دور

 . رفتی بال م

چاره بود که خبر   یهنوز سرِ پا بود، هنوز فکرش پِ  کسمیـ گل ب 

تموم    حانهیدم ر  راه تصادف کرده... همون  ی تو  بچه  ی آوردن بابا
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ن از  ... اودیکشی گوشت بود که نفس م  کهیت  هیفقط    گهیشد... د

م دو قطره اشک اشه بلکه خودش ببه حال    ذاشتی نم  خبری خدا ب

 و تنش به لرز بود...    کردیم  دشیتهد  بنده یسبک کنه.    یدل  زهیبر

 کاش...  ی به گوش عارف نرسد... ا هانیا کاش

نداشت.    دنیکشی به مادرش نبرده بود. دلِ سخت   کسمی گل ب   ـ

نور به قبرش بباره نذاشته    یکه اله  خانن یمع  دونهیخان مکامران

 ذاشتی نم  خانممز یانگباش رو حس کنه... روح با  یالخ  ی بود جا

کدومشون... آقابزرگش    چیآب تو دلش تکون بخوره... تو دل ه

پر   ی داشت... ل   یلیرو خ  شپسر  ادگاری  ی هم هوا  خاندونیفرو

از آب    مشویگل  ییو تنها  یقو بزرگ شده بود. بلد نبود تو سخت

 درآره...  

 هم دود...  و باز گرید  ی گاریفندک... س  ی ... صداتقتق

خال  میتی  یبرا   کردنی پدر  ی جا  شییدا   ـ پشتشو   یخواهرش 

  ی خان بود. دخترم کسکرده بود... از اولش دست و دلش با حسام 

و دوست و    لی رو نداشت که پشت و پناهش بشه... اون همه فام

ه شنچیه   چیآشنا  خودم  م  دم ی...  بهش  داغِ...  گفت ی که   ...
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داغشو   گفت یطفل معصومو... م اون    دکری استغفراهلل... بد صدا م

 ... ادیاگه باهاش راه ن  ذارهی به دلش م

دستم   ی که پر شده بودند، سرم را از رو   ییهابازکردن چشم  بدون

دادم. کاش به گوش عارف نرسد...    هیمبل تک   یبرداشتم و به پشت 

 کاش... ی ا

کنم.    شون رو جمعخان گفته بود باروبنه عقدکنون حسامقبل از   ـ 

  ت ی... به پاش افتادم، التماس کردم که رضامیراه افتاد  مون شبه

بود،    ابونیبود ب  ی آباد  دونمینم  جاهی  میداد همراهشون برم... رفت 

  ک یتنگ و تار   یخونه  هیتو    حانهیشدن رشهر بود ده بود... تا فارغ

تو خونه...    آوردی . دکتر ماومدیو م  رفتی. خودش ممیبود  یزندون

اما خودش   شدی بود... شکمش بزرگ م  دهیخشک  سم کَی اما گل ب

م شرفتیآب  از  بچه  و   ی رهی.  درد  از  گرفت  جون  جونش 

... خدا ازش نگذره... دردش گرفته بود... وقتش بود اما  بتشی مص

ن سراغمون  که  بود  روز  دو  دکتر...  نه  بود  قابله  بود...    ومدهینه 

ردمش...  آو  اینبود... خودم به د  ومدهیو ن  کهینزد  مانی زا  دونستی م

نکرد.   تیخدا خواست جفتشون موندن... پسر قشنگم مادرشو اذ
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به دن  دهیچقدر زجر کش  دونستی م ماه که راحت  نه  اون   ا یتو 

 اومد...  

 ...    سکوت

 ...  نیدار و سنگ کش  یسکوت

 ... حانهیر ی به وسعت دردها یسکوت

خشک شوند، بعد بازشان    میهاچشم  ی سیصبر کردم تا خ  آنقدر

جا تار بود. تار و مواج. کامران هنوز پشت به ما  م همهباز ه  کردم.

ا   جان ی سر خم مانده و ماه  خانمره یبود. من  ستادهیکنار پنجره 

. بلند  آمدی م  نش یفن یف  ی کرده بود. صدا  اشی شانیدست ستون پ 

  خانم ره یرفتم. کامران آمد و کنار من  ششیشدم و با دستمال پ

 ش بود. ه عادتطور کهمان نه ینشست. دست به س

 ؟ ی ندار شیاز پدر واقع ی نام و نشون ـ

خدارحمتش کنه... اسمش عارف بود... خدا انگار حسام خانو   ـ

  خانم حانهیداد اسم بچه باب دل ر  تیطلسمش کرده بود که رضا

 باشه.  

  ؟یدونیرو نم  لشیفام ـ
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بود و آقا    یمن نگفته بود... تهران  ی ازش برا  یلیخ  خانمحانهی ر  ـ

...  دونستمی م  لشم یها دکتر درس خونده... فام نه   یونوا درمدکتر، د

 اسمش بود.  هیاولش شب

 مردد گفت: یکرد و دو تا صلوات فرستاد و کم ینچ

مادر داشت که ناخوش   هی...  ی ... عارف عابد ی به گمونم عابد   ـ

خانم با هم آشنا شده بودن...    ی هیریبود اونم... تک پسر بود. از خ

 داد... اسمش...  خانمحانهیر رو به دوستش خبر تصادفش

 عمق گرفت:  شیهاو چروک نیچ  

 ـ فرزاد...  

 گفت:  کامران

 ن؟ یفرز ـ

مادر همچ  ـ داد... ری زیچ   نیآره  بدطور خبر  تا سکته    حانهی ... 

فکر کردم همون     شهیبرخدا پناه برخدا همو برگشت... پناه    رفت

دا من  اه برخ... پندیکشیهمه درد نم  نیموقع خالص شده بود ا

 ام...  کاره  یچ

 بارداره؟  حانهیکه ر دونستی عارف... منظورم پدرشه... م ـ
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 خبرش کرده بود...   حانهیآره مادر خبر داشت... ر ـ

 ؟ ی ازش ندار یرد و نشون ـ

که توش   دفتر داشت  هی  خانمحانه ی... فقط راهینه مادر روم س   ـ

 هیاما    زدیرف که نمبرات... ح  می... آخ مادر... مادر... بمرنوشتی م

خان عذرمو تصادفش که حسام... بعد از  نوشتیوقتا تو اون دفتر م

خواست دفترشو با خودم بردم... سواد درست و درمون که نداشتم  

  شتریخان بخونه بحسام   گفتیاما دلم م   وشتهن  ی چ  نمی بخونم بب

من    ش یپ  ذاشتشی ... تا بود هم مکنهی اون بچه م  خون به دل

هاش جوهرش بخش شده  از صفحه  یلی... خنهی خان نبکه حسام

ر اشک  بس  بم  ختهیاز  هزاربرابر   رمیروشون...  که  براش 

  رم ی... بماهش یپس داد با بخت س  شویو نوجون  یبچگ   ی هایخوش

چشم   مهربونمو  و  خوشگل  دختر  کردن...  چشمشون  براش... 

ه  مون حرز گرفتامامزاده  ی خدانگذره ازشون... براش از آقا  کردن...

بود گذاشته  تو  بودم  اما    کیکوچ  فیک  ه یم  گردنش  بندازه 

منداختینم مدیخندی .  ا  گفت ی .  من  کاران ینکن  ...  رجونم یرو 

  دونستم ی ... مرجونمیمن   گفتیقربونش برم سرحال که بود بهم م 

 ...  ددایاما گوش به حرفن نم زننیآخر چشمش م
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رو   ی صدا را  چادرش  کرد.  ساکتش  محکم   ی زنگ  و کرد  چانه 

 کرد. کامران را نگاه  

رفتم. دستم بالنرفته کنار تنم خشک   فونیشدم و سراغ آ  بلند

و    نهیس  ی آشنا رو  یدر لباس فرم با تگ   ده یپوش  ی شده بود. مرد

بود. کم کم    ستادهیا   فونیآ   ی روتر پشت سرش روبهآشنا   ینی ماش

شر تنم  لرزتمام  به  فشرد.  کردیم   دنیوع  را  زنگ  دوباره   .

 : گفت جانی ماه

 جون؟ نیبهار هیک ـ

را برداشتم.    ی. گوش شدیتر منفس نفسم داشت بلند و بلند   ی صدا

دستش را بال آورد و    ی تو  یصدا از دهانم خارج نشد او اما گوش

 گفت: 

 . رونیب  نیایآقا کامران ب د یبگ ـ

باز سوالش را    جانی ماه  .دمیگذاشتم و چرخ  شی را سرجا  یگوش

  ی اسم اصالن   خانمره یمن  ی جلو  د یا. نبدیچرخیتکرار کرد. زبانم نم

م م  بردمیرا  سنگکوپ  من  از  بدتر  پذکردی وگرنه  به    یی رای. 

 جا دهانم را باز کردم و گفتم: برنگشتم، از همان

 . یتاکس ی ست... راننده خان کار دارن... راننده با کامران  ـ
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 د و گفت: آم رونیب کامران

 بابا من که باهاش تماس نگرفتم.  ی ا ـ

 رونیتر شد. به ب جمع  شیهاشد. اخم  قیقصورتم د  ی رو  نگاهش

ب دنبالم آمد. آرام   عیرفتم. سر  رونیاشاره کردم و خودم زودتر 

 گفت: 

 ه؟یک ـ

 پچ کردم: پچ 

 دیرو نشون داد گفت به شما بگم بر  شی ... گوشیاصالن  ی راننده  ـ

 . رونیب

 رفت و برگشت.  اطی. نگاهش تا در حدییهم سا ی رو دندان

 ... برو تو.نگران نباش ـ

را سمت در نگاه کردم. در را که باز کرد داخل برگشتم    رفتنش 

را به کامران داد و    یرا برداشتم. راننده گوش  فونیآ  یو آرام گوش

 .ستاد یا  نهیسبه دست ن یکنار ماش

 الو... سالم...   ـ

 ... سکوت
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 به تو بدم؟! دیت و آشناهام رو بادوس  دنیگزارش د  ـ

 سرد بود. و ی جد لحنش

نداشتم.    ـ قبولت  عنوان شوهرخواهر  به  بود  زنده  که  خواهرمم 

 اتصالت قطع شده.   ی هاست نقطه حال که سال 

 مشت شد.  ی دور گوش دستم

  یروروبه   شی هارفتن بود و هر بار وسط رژه   یکامران عصب  چهره

 اضافه شده بود.  شیهابه اخم یشد اخم  یظاهر م فونیآ

  ی اتفاقاً تو بهتر از هر کسمهمه...    یل یخ  یآره خب نسبت خون  ـ

 !یدونی م

 .  دی دندانم رفت و دستم به دهانم چسب ریز لبم

س  ـ از  بعد  نکنم حسام...  من دخالت  کار  که    ومدمین   سالی تو 

کم صداش به گوشت  کن... کم   ز یبرم... خوب گوشات رو ت  صدای ب

 .رسهی م

گوش را  سمت رفت.  غ  یننده  با  و  داد  پس  به   دهیچسب  یظیرا 

 ورتش برگشت.  جزءجزء ص
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گوش   راننده با  صحبت  گوش   یمشغول  خواستم  بود.  را   یشده 

صدا برداشت.  قدم  خانه  سمت  که  گفتنش    ی بگذارم  چشم 

بآمدی م شد  باز  که  در  لحظه    یگوش  هوای .  همان  گذاشتم.  را 

ا  ی صدا کنارم  کامران  و  شد  بلند  زد. .  دستایزنگ  زنگ  دوباره 

  سمت را برداشت.    یزد. کامران خودش گوش  میباز صدا  جانی ماه

  ز یخان کار دارد. چشمانش را رسالن رفتم و گفتم که با کامران

رفت که هنوز سرخم نشسته بود. کوتاه    خانمرهی کرد. نگاهم تا من 

 تکان دادم و برگشتم. لب زد:      ن یسرم را به طرف

 شده؟ ی زیچ ـ

را گذاشته   فونیآ  یرا تکان دادم و برگشتم. کامران گوشباز سرم    

رفتم.    کشیجا خشک شده بود. دلم به شور افتاد. نزدا همانام

بود. لبد    دهیچسب   اشی شانیدستش به پ  کیبسته و    شیهاچشم

 سرش درد گرفته بود. مثل من... 

 حالتون خوبه؟ ـ

رو  عیسر را  دستش  کردم.  باز  را  و    دیکش  صورتش  ی چشمش 

 نگه داشت.  شیهاچشم ی رو  ی اظهلح

 شده بود.   یخدا باز چ ی ا
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 شده؟ ی زیچ ـ

 خسرو... تمام کرد.  ـ

                          

 عضو شده بود.   ی اهدا ی آماده ییکسرا خسرو

  ن یمخصوصاً ا  زنهیاز من حرف م  شتریبا شما ب  نیماجان بهار  ـ

 . دیشده به منم بگ   یچ دیدونی ه ماواخر... اگ

ماندگار شده بود.    جانیا  جان،یبه اصرار کامران و ماه  خانمره یمن

ش  به  چندانکامران   اعتماد  رزا  ا  یوهر  با    که نینداشت. 

 نشود.   کشینزد یلیخ داد ی م حیبود اما ترج اشییپسردا 

تو لک    رنی م  ییوقتا  هی  گهیجون... جَوونن دبگم فرشته  یچ  ـ

 دشون.خو

  یاجازه  جانی. اصرار کرده بود ماه دیکشی خجالت م  خانمره یمن

ب  ی انجام کارها  توانستیانگار نم  چارهیخانه را به او بدهد. زن 

 خودش را در نقش مهمان تحمل کند. 

 ...  زنهیصالً حرف نمشده، ا شیزیچ هینگرانم ماجان...  ـ

 ست. گرفته  خاطر اونوابسته بود... به   شییبه دا  یلیدوستش خ  ـ



 

[1195] 
 

همکارش    ییخاطر دادر اون حد نبود. آدم به  شونیآخه دوست  ـ

که قبالً   ییبه اون ماجراسر کارم نرفته... نکنه    فته؟ی حال م  نیبه ا

  م؟یبدون   دیپسره؟ من و باباش نبا  نیخب ا  هیمربوطه، ک   دیگفت 

 حرفا نبود ماجان. نیاهل ا نیاصالً بهار

 آدم...    کیدر قتل    ی چه به همدستمامان و بابا را    نِیخب! بهار  آره

من   ـ دستت  انقدر    کمی  نیبش  جانره یقربون  کن...  استراحت 

 زحمت نکش. 

ن  ـ روم خ  ست یزحمت  غذا    اههیس  انم...  شدم...  مزاحمتون 

 بکشم.   دیروقت گفت ست هآماده

قاتل    ی همه  کردندی شروع به بدشدن م  جاکیبد هم از    ی هاآدم

 کیبودند،    امدهین  ایها به دن نقش  نیکه از ابتدا در ا  هایو جان

اشتباه...    کیشروع داشت،    ی نقطه  کیباعثش شده بود.    ی زیچ

 ترس... کی...  یحواسیب کی

دور هم    ادیجون... برو صداش کن بشما هم نگران نباش فرشته   ـ

شده ناهارشم    داریما از پنج صبح ب   خانمره یمن  نی. امیناهار بخور

 ست. آماده ازدهیساعت 

 . میشیماجان من غذا درست کردم. مزاحم شما نم نه ـ
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ره روزم ن  هی... حال  نییپا  ادیشام... برو بگو ب  ی اون رو بذار برا   ـ

 .خورهیبرنم  ییر به جاسر کا

  ی ام یاز شرکت و پ  یتماس تلفن  ی آمد. رو  نییپا  امی تا گوش  نگاهم

سر کارت   دمی ساعت بهت فرصت م  کیکه نوشته بود: »فقط  

را   میآبرو  شدمی نم سرمست!« حتماً اگر حاضر نمخا  یحاضر بش

در قتل، دختر خراب هم بودم. بعد    ی. بعد کنار همدستبردی م

مپش  گرید اضافه  صفاتم  به  هم  م  شد؛ی ت  باز  و   کردمیچشم 

 ام!بالفطره شده  ی خالفکار  دمیدی م

 ستادمیدوم ا   ی پله  ی پله بلندم کرد. رو   یمامان از رو  ی پا  ی صدا

که دو    ییام فروکردم. همان بو گندومانتو   ب یج را در    ی و گوش

بو  شیروز پ اگر زندگاز تن درآورده  که   روزیبود د  ی عاد  ی دم. 

  چینبود... ه   ی عاد   یاما زندگ   شستمیرا م  میهاد لباسجمعه بو

 نبود. ی عاد زیچ

 در پاگرد متوقف شد.  مامان

 پس؟ ی دیچرا لباس پوش ـ

 برم شرکت. تماس گرفتن.   دیبا ـ
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 . گهی... الن که ظهره دستیبده من زنگ بزنم بگم حالت خوب ن ـ 

 ... خدافظ. گردمی بهتر... زودتر برم ـ

شا نگفت  تیتسل  میمر  به بودم.  نم  وقتچیه  دیه  به  گفتمیهم   .

ه . چه خوب کمین یرا بب   هم   میتوانستی عارف هم. چه خوب که نم

. کاش جرئت داشتم و  دادی بودم. کاش آزارم م  یگروگان اصالن

آبرو  رفتمینم با آن عکس  میتا  وجدانم خنک را  و دلِ  ببرد  ها 

 شود.  

با غضب. دلم    با نفرت،   کردم؛یچپ نگاه م به خودم چپ  نهیآ   در

تا   خواستی جرئت م  یخودم را زجر دهم. دلم کم  خواستی م

 کنم.   یمعرف ییراکس خسرو ی خودم را به خانواده

زدم.    رونیاز خانه ب  ی. وسط کوچه بودم. ک خوردیزنگ م  امی گوش

کرخت  با  را  دستم  بستم؟  را  ج  یدر  گوش   بم ی در  با  و    ی بردم 

  یصوت  ی هالی فا  دیشا  درآوردم. کامران بود. آن روز و آن لحظه

شا بود.  کرده  فراموش  دق  دیرا  من  نبود    ی کجا  قاً یحواسش 

تاسف خورده بود با دوتا   ی. کلامدهتاسیا   ییسرنوشت خسروکسرا

 من اثر نگذاشته بود.  ی رو یقرص  چیه  یقرص تا آرام شود... ول
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 حانهیر ییدارا  ی همه یبود... چه وقت یفی... مرد شرفیح فی»ح

انگار مال خودش باشه از جون واسه نگه داشتن  به نامش بود و  

ف  عار  لیوک  یبود، چه وقت  دهیو چند برابر کردنش زحمت کش

فکر م و    یلیخ  کنهی شد... حسام  مال  تونسته  زرنگه و خودش 

حال کنه...  برابر  چند  رو  عارف  ا  ستین   شیاموال  به   جانیاگه 

اده  استف  ی جا اجازهبود که خسرو حواسش بود ک  نیا  ی برا  دنیرس

  ی کدوم قرارداد امضا بزنه پا  ی از مال رو بده کجا نه... که عارف پا 

نه! مثل هم به    قرارداد  نیکدوم  بود... حسام  آخر که مخالفش 

 مال نمونده بود.«  نیاز ا ی زیخودش بود تا حال چ

غ  جواب دلم  نداشتم.  دوست  بود.  مهربان  لحنش    ظ ی دادم. 

دلم    خواستی م م  ی کیو خشم.  اکه    خواستی را  اوضاع   نیدر 

 درک و شعور نداشته باشد... 

 خبر خوب دارم برات.  هی ـ

 ... شدیب نمخو ی خبر چیه گریاز خسرو د  بعد

پ  سنگ  ـ رو  عارف  پدر  رفت   دایقبر  امروز  هم  عارف  کردم... 

نام بود    نیبهشت زهرا آدرس چند تا سنگ با ا  ت یتهران.... تو سا

نم رو  پدرش  اسم  چون  چک    همه  دیبا  میدونستیکه  رو 
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برامیکردی م واسطحساس  ی.  نرفتم.  خودم  که    ینشدن حسام 

او  دهیو در  یخانم  هیدنبال کار رو گرفته گفته   قبر رو   مدهکه 

شسته، خرما پخش کرده و قرآن خونده... دنبالش رفته و متوجه  

تو   یوضع خوب  ی لیشده خ اتاقه   ی هاخونه  نیا  ی نداره.    یچند 

انه ی شیم  یمیقد از  تعجبش  انقدر   نهی...  قبر  سنگ  اون  که 

و البته سنش هم به    خورهیکه اصالً به اون خانم نم  هیتجمالت

 ... کنهی م قی.. داره راجع بهش تحقمادربزرگ عارف. 

 تمام کرد؟  لشیوک دی به عارف نگفت ـ

اخبار    ت یف ینگرفته بودم. ک  لیخوبش را تحو  ی کرد. خبرها  سکوت

 نداشت. خوب و بد بودنش هم...   یتیاهم گرید

برا   ـ رفته  که  حال  اما  هنوز...  گردونم   کهنیا  ی نه  برش  بتونم 

با  بگم...  باشم   دیمجبورم  حسام  امراقب  پ  جور ن ی...    داست یکه 

بذارم انقدر راحت دستش به عارف    تونمیجا آدم داره و نمهمه

 برسه...  

 حالش بد نشه؟ ییتنها ـ

 را در گوشم رها کرد.  نفسش
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به همون واسط گف  ـ نباش.  تم دورادور هواش رو داشته نگران 

سنگ قبر    دنی اما بعد از د   رمی جلوش رو بگ  تونستمی باشه... نم

 . ونمگردی برش م

و فکم    نیزدن سنگ حرف  ی نداشتم. زبانم برا  یکرد. حرف   سکوت

  م ی. پهلوگفت یم  ی ز یخودش چ  ای.  کردی خسته بود. کاش قطع م 

را    مف یبلند شد. ک   رشیدزدگ  ی گرفت. صدا   ینی بغل ماش  نهیبه آ

 آزاد کردم و به راهم ادامه دادم.   نهیاز آ

خوبش را داده ... گفته بود خبر خوب ... خبر  گفتمی م  ی زیچ  دیبا

را فاصله دادم    میاهخبر خوب تشکر بود. لب  نیبود... جواب شند

 و آرام لب زدم. 

 ممنون. ـ

 . ی ریبه خودت سخت بگ دی... نبانیبهار ـ

 سخت بود...  زیاز خسرو همه چ بعد

 اما گفتم:  دهدیم ی که نگرانم است و دلدار کردمی تشکر م دیاب

 خدافظ. ـ

 کرده بود.   ریگ میسط گلوو یتماس را قطع کردم. سنگ و
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 ... شدیآب نم ی بغض چیاز خسرو ه بعد

                          

را در دارالرحمه به خاک سپردند. امروز. نرفتم و    ییخسروکسرا

با او خاک    رگید  ی زهایچ  ی ل ی... خرفتمینم  وقتچی ه  دیشا هم 

  رفت ی که مدام از دستم در م  ی دیمکوچک ا  ی شده بود؛ مثل ذره

 لزم نبود نگران در رفتنش باشم...  گریو د

م   عارف فقط  بود.  شده  ماش   دانستمیخبردار  به   نیبا  خودش 

برگشته... چرا؟ چون توان راندن نداشته.    نی ماشیتهران رفته اما ب

پناهش را هم از   نیآخر   رگیچون حالش خراب بوده. چون حال د

  دم یامیب  ی هامن... و من با دست   ی هادست   دست داده بود؛ با

م  یاصالن  ی برا درست   چهارم کیقاشق شکر،    دو.  کردمی قهوه 

گوش   شیو به صدا  زدمی ... آرام آرام محلول را هم مریش   مانهیپ

  ن یا  ی ... عرضهلمشهیبهت گفته بودم ف  ؟ی : »ردش رو زد کردمی م

کالهش رو   دیکه زنش رو رد کرده رفته با  نیداره... هم کارارو ن

از دست من در بره!    تونهی م  یراحت   نیبندازه هوا... فکر کرده به ا

 در نرفته!«  یتا حال از چنگ اصالن کسچیه
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تا خوب جذب وجودم شود. چقدر احمق    گفت یشمرده م  شمرده

بداند از که خودش را مستحق عذاب    یآدم  دی فهمی بود که نم

نم  ی درد  چیه ا  کشدی درد  از  عذاب   شتریب  دنیدردنکش  نیو 

 ... کشدی م

رفته بود   یراحت  نی ... به همی بود. رفته بود خاکسپار  امدهین  امروز

 که خودش در خاک کردنش دست داشت.   یسر خاک آدم

 بود. مثل من...   امده ی ن  ایهم قاتل به دن یاصالن

      شدم؟ی م  هشیشب یکِ

 شیبرگردد و برا  ینشستم تا اصالن  ی. هر چآمده بودم  ادهیپل پ  تا

کار   گریگفته بود بروم د  اشیواقع  ی. منشامدیهوه درست کنم نق

و زبانم    رفتندیو م   آمدندی م  یپر و خال  هایاست. تاکس  لیتعط

با پاهاشدیباز نم  ریبه گفتن مس لج کرده    می. حوصله نداشتم. 

بزند.    رونیب خچهیا از کفشان مت ستادمیای م شانیبودم. آنقدر رو

 ... ایبرطرف نشود،   امیتشنگتا  خوردمی که نم ی مثل آب

 . رسونمتی ...سوار شو منیبهار ـ

 شد و در را از داخل باز کرد.  خم
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انجام دهم. سوار   خواستی بود که دلم نم  ی شدم. چون کار  سوار

 .  رمیشدم تا حال خودم را بگ

 ؟یخوب ـ

 .  امدیزبانم ن  ی ما روا دیچی»به تو چه!« گفتن، درونم پ  ی صدا

بدقواره   ی دختر و  دهان   زشت  با صدا  یبا  با    ده، ینخراش  ییکج، 

است. من بود،    نیبهار  دانستمیدرونم نشسته بود. م   ح،یوق  ی نگاه

  گذاشت ی شده بود. نم  ادیخود من! منِ ناجور وجودم... زورش ز

 کنم.   دایخودم را پ

 مراسم؟  یچرا نرفت ـ

و دوباره   شدی رخ متمام  رخشمی ن  هیرا چرخاندم. هر چند ثان  سرم

 گریام و د دستش زده  ی رو  دانستی. نمدادیم  ری را به مسنگاهش  

 ... م یست یهم ن   هیشب

 چته؟ ـ

 ؟یتو رفت ـ

نگاهم کرد. سرش را تکان    تری شد و طولن  کینزد  شیابروها  یکم

 داد. 
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 نداشت.  ی اده یهم فا ی اومدی شلوغ بود... م  یلیخ ـ

 ؟ ی دی صورتش رو د ـ

 کرد. ماخ

 ؟یصورت ک ـ

نگاهم    سرم چرخاندم.  ب را  پنجره  از  صورت    رونیرا  انداختم. 

 خسرو...

 کنه؟ ی م تتیخان اذحسام ـ

 ی. نچستادیو ا  دیشد. سرعتش کم شد. کنار کش  نی زبانم سنگ  باز

 اش را نداشتم. کردم. حوصله

 ؟ ی مسخره ادامه بد ی باز نیبه ا یخوای م یتا ک ـ

 به تو چه! ـ

 . ظیند گفته بودم. بلند و پر از غدفعه بل نیا

 تر شد. پررنگ شیهااخم

 ؟یرسی م ییواقعاً با عارف به جا ی تو فکر کرد ـ

 ! ستی به تو مربوط ن ـ
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 را بال برد.  شیهم صدا او

نم  ؟ی کور  ـ رو  نم! دم؟ینیبیباباش  رو  !  ؟ینیبیودستگاهشون 

 روسش؟!  ع یتو بش ذارهی حسام خان م ی فکر کرد

  م ری. داشت تحقزدی م   شخندیونم با دهان کجش نزشت در  نیبهار

 بود. یدرونم راض ی وانهیو د کردی م

 دیاز خودش نداره... واسه آب خوردنشم با  ی ااراده  چیعارف ه  ـ

... حال دو روز خر شده، ول کرده رفته. فکر رهیاز باباش اجازه بگ

 یونو ا  گردهی... برم گردهی ... بالخره برمآرهی دووم م  یتا ک  ی کرد

با تو  دیکه  زندگ  ییجا  چی... چون هییبره،  ندار  ی تو  ...  ی عارف 

 !؟یفهمی ... مییجا چیه

 را برگرداندم. تا خواستم در را باز کنم قفل درها را زد.  سرم

. چون ریخنه  کنه؟یم  یازت قدردان  گردهیبرم  ی فکر کرد   هیچ  ـ

و  . اون همه مال  ره یبگ  مینداره که بخواد تصم  یعارف اصالً قدرت 

باش حرف بزنه... جرئت  اموال به نامشه جرئت نداره رو حرف با

با فرار  ستهینداره  کردنه...  فرار  کارش  اوج  و  جلوش...  کردن 

 تو هچل. هیانداختن بق 
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  دختر دهان   ی ده ینخراش  ی و صدا  دمیطرفش چرخبه   نیخشمگ

 : دمی درونم را به رخش کش ی کرده کج

ازش؟ از    یدونیم  یچتو    ؟ی دی بهش نظر مجعبه تو چه که را  ـ

م بود   یدونی کجا  تو جاش  بود  ی اگه  نکشته  !  ی تا حال خودتو 

 فرار کنه، به تو چه!  خوادی دلش م

صدا  سکوت گلو  ی و  سوزش  و  ا  ی نفس. صکوت  از    ن یخشکم 

 ... سرش را برگرداند. من هم.  . سکوت و اخمدهینخراش ی صدا

 ...قهی... ده دق قهی... دو دققهیدق کی

  ی طورن یهم  یخوا ی م  ؟ینشه چ  داشی حالها پاگه عارف حال   ـ

   کنه؟یمغزت کار نم ؟ی باباش قهوه دم کن  ی برا یبمون

 تر گفت: ندادم. آرام جواب

اشتباه   ـ کنه  فکر  نه    یبذار  منم  کنه طرفت  فکر  بذار  گرفته... 

به برگشت عارف    ینگه داشتنت کمک  فهمهی م  ی نجوریعارف... ا

 .  ..کنهینم

 : دیشرا گرفت و ک میبازو

 ن؟یبهار ی دیگوش م ـ
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 .  دمیکش رونیرا از دستش ب  میبازو

 ! ؟یکنیم ی من دلسوز ی برا ی دار یمطمئن ـ

 درونش نبود. کالفه بود. ی زد. هرچند تمسخر پوزخند

  ست ی... برامم مهم نکنمی نه! من اول از همه به نفع خودم نگاه م ـ 

 . کنن یم ی فکر چه ه یبق

 و گفتم:  دمیدر کوب را به دستم

 باز کن!  ـ

 نکرد اما دهانش را بست و راه افتاد. باز

                          

 .  خواندیخروس م  کبکش

 . زیامروز سه قاشق شکر بر ـ

. فکر ختمیفنجانش تف نکنم. چهار تا ر  ی را بستم تا تو  دهانم

جوش حال بچرخم و قهوه  نیکه اگر هم  کردم چقدر احتمال دارد

شود. من که    ی زرا با قدرت سمت صورتش پرتاب کنم، ضربه مغ

بود، حسام که    فیسخت نبود. تازه خسرو ح  میبودم. برا  کارهنیا

با مسره   کی  دینبود.  بکردمیاش  دست  دیا.  خودم   ی هابا 
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  ا یبا دست من    کردی م  ی... مهم قصاص بود. چه فرقکشتمشی م

چنگشان   دیبود که با  یاصالن  ی ها اش. مهم چشمخانواده  ایون  قان

 . مهم... کردمی و لهشان م دمیکشی م رونیو از کاسه ب زدمی م

 زرنگه.  یلیفعالً خودت رو نشون نده... بذار فکر کنه خ ـ

کرده بود. تنها    شیدای. پلمانیگل سر سبد فام .  گفتیرا م  یتراب

جمله گفته بود:    کی  روزیخانم د  هریکرده بود... من  دایما را پ   دیام

 » دولت رو دولت، نکبت رو نکبت«

برداش  فنجان م را  را    زشیتم و سمت  بارها فنجان  رفتم. دستم 

گذاشتم. خواستم بروم که    زیم  ی صورتش پرت کرده بود. رو  ی تو

 گفت: 

 کنگر خورده لنگر انداخته! رزنه یپ نیانگار ا ـ

 بود؟  خانمره یمن  منظورش

  ی اش کرد و هوم مزهخورد. مزه  ی ا. جرعهدیکش کیرا نزد فنجان

 .  دیکش

که دارد چهارقاشق شکر    دیفهمیمهمه ادعا داشت ن  نی! ااحمق

 .  کندی کوفت م 
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 . باز خواستم بروم که گفت: یلدار شد و فنجانش خاکش   سکوتش

 ؟ ی فکرات رو کرد  ـ

 انداخت.   شیدرآورد و رو  زشیم ی ها را از کشوعکس  پاکت

و    بیببرن واسه حب  نویها ابگم بچه  ای  ی ریگی م  با عارف تماس  ـ

 دوتا از عموها!  یکی

از    یکپ  ی درآورد و داخلش را نشانم داد. چند سر  رگیپاکت د  دو

 ها گرفته بود.عکس 

 پسر شما رو ندارم. ی من شماره  ـ

داد و    هیتک  زی به م  میرورا دور زد و روبه  زیزد. بلند شد. م   لبخند

را دود کرد و    گارشید. آرام آرام سش   گاریکردن سمشغول روشن 

 له کرد.   ی گاریرس یتهش را در ز

. سرم  گرفتیکم معنا م آمد. اول نامفهموم اما کم  ییصدا  رونیب  از

 .دیسمت در چرخ

 ی... زنگ بزن رستمی بر  یتونی.... نمنمیبب  سایصبر کن آقا... وا  ـ

 ... ادیب

 در باز شد.   و
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 شد.    میروروبه  ریتصو  ی نه یآهنگ زم  یاصالن  روزیپ  ی خنده   ی صدا

 شیهای د یمثل نگاهش... سف   شان؛یپر  یباز بود باز و کم  شیموها

سرخ. رگ گردنش    ی هاپر بود از رگه  شیهاشده بود. چشم  شتریب

 برآمده بود.  

دارد    هیگر  ریتصو  نیا  دیفهمی. چرا نمشدی خفه نم  یاصالن  چرا

 نه خنده... 

 بودم.  اشره یبود. مثل من که خ امرهیخ

بدم...    ـ خبر  ندادن  پر  هیاجازه  آقا  دنیدفعه  گفتم   ی داخل... 

 رستـ.... 

 : دیرا بر اشی منش ی صدا شیخفه شد و صدا یالناص ی خنده 

   ؟یشناسیرو نم ستیپسر رئ ـ

... مثل سد...  واری. مثل دستادیمن و عارف ا   نیکنارم رد شد. ب   از

 مثل... سد! 

 و مبهوت بود.  جیگ  یمنش

 . ...ـیرئ ی من، آقا ـ

 !؟ی قلچمقاق رو خبر کرد یواسه پسر من اون رستم ـ
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 .... دونـی . من نمسیجناب رئ خوامی من معذرت م ـ

 !رونیب ـ

 اش بلند شد. گفت: خنده  ی و در را بست. باز صدا رفت

 !ی اما... اومد  ی اومد ریپسر بابا... د ـ

به عارف.    مشیبه من بود و ن   رخشم یبه تنش داد. حال ن  یچرخ

 . د یکوبی . قلبم م دیلرزیم دهارا ی دستم ب 

 آره اومدم! ـ

  ی تا صورت مبهوت اصالن  بم عارف  ی کردم... و زمان، از صدا  خی

 کش آمد.  

  ی از شوک وارد شده به اصالن  زدی انگار ساز و دهل م یکی درونم

 بش. آب دهانم را قورت دادم. از عواق  دادیآلرم هشدار م یکیو 

  امده یخاطر من نبود. کاش به   امدهیخبرش کرده بود؟ کاش ن  یک

 بود... 

را    شیهالب  ی شخندیپاک شد و ن  یکم از صورت اصالنکم   بهت 

 هابیرا در ج  شیهااز قواره انداخت. کتش را عقب داد و دست

 سمت عارف رفت و گفت:   یفرو کرد. قدم
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 ! ی .. زرنگ شدپس حدسم اشتباه نبود. ـ

آخرش در گوشم زنگ زد.    ی خشم از دو کلمه  ای  نه یک  حرص،

 ها بارز نبود.  اش آنقدرمسخره  شخندینقاب ن ریهرچند ز

 از بابا؟ ی کرد رو پنهون ایچ گهید ـ

ب   یعنی و  سرخ  نگاه  از  را  نم  قرارینفرت  حال   خواند؟یعارف 

نم را  واقع  د؟یدیخرابش  پدر  مزار  از  تازه  نداشت    اش یخبر 

 ! بستی به ناف جمالتش م یقالب ی هابابا  طورنیبرگشته و ا

 عارف به من بود. گفت:  نگاه 

 برو! ـ

 و گفت:  دیکامل به سمتم چرخ یاصالن

 !میرارداد دار ما با هم ق ـ

  ی گریمرض د  اینگهم دارد  خواستی. مزدی م  رونیز دماغم با  هوا

 داشت؟

 ... نکهیمگر ا ـ

ر مکث کرد تا جانمان بال قدرا سمت عارف چرخاند. آن  سرش

 . بالخره گفت: دیایب
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 !قول و قرار ساده  هی...  م یبا هم ببند  دیقرارداد جد   هی ی تو بخوا   ـ

 گفتم:  هوای ب

 نه!  ـ

را بال فرستاد و سر کج نگاهش را به    شی. ابروهادیخند  یاصالن

 من داد.

در نگاه عارف سرم را تکان دادم و زمزمه    رهیخ  یبه اصالن   توجهی ب

 ردم:ک

 نه عارف.    ـ

 رفت.   زشیاز کنارم رد شد و سمت م  یاصالن

 اشکره یدر پ  ی همه نابسامان  نی ا  ی . دلم برادیترکی داشت م  میگلو

اصالسوختی م باچقد  د؟ی دی نم  ین. چطور  بود... حال  کور    دیر 

دست   ی برا  کردی م  ی عزادار   دیبا  د،یشن ی م  تیتسل دادن    از 

م  یکی  دیبا  اش،ی زندگ  یحام  نیآخر تسک  کردی بغلش    نش یو 

خاطر من... منِ مزاحمِ  جنگ... به   دانیاما آمده بود به م   دادی م

 احمق!

 آمد و لب زد: شیپ  یقدم
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 برو. ـ

 تار شدند.  میهاچشم را تکان دادم. سرم

 تکرار کرد. باز تکرار کردم.  باز

آشنا که با    ی دستش بود. همان پوشه   ی ابرگشت. پوشه  یاصالن

  ش ی که پ  ییهاشدم. با پاکت   رشیآوردم و اس  شیدست خودم برا

 .مانیهاعارف نشانم داده بود؛ عکس دنیاز رس

م  نایا  ـ می ریگیرو  دی ری ...  نگاه  گهی...  رو  سرت  پشت   هم 

 ! ی کنینم

با نگاه  ی سخت و جد  اشچهره با اخم،    دیکه تهد  یشده بود؛ 

 . کردی م

ها د و سفتهگرفت. قراردا  یرا از دست اصالن  جلو آمد. پوشه  عارف

  ی با ابروها  یرا چک کرد و داخلش برگرداند و پسش داد. اصالن 

 او گفت: به من خطاب به  رهی. عارف خکردی بال رفته نگاهش م

  چی... ه ی ازش ندار  یطلب   چیمهر و امضا کن... که ه...  سیبنو  ـ

 ! یچچی... هی اسفته  چی... ه یچک

   بود. شخندشیدر تضاد با ن  یاصالن ی هادندان شیسا
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 داده!  ادتی ییزایچ هی  ییپس کسرا ـ

پ  ی چهره رفت.  عقب  شد.  جمع  شد.    اشی شان یعارف  سرخ 

به    . نگاهش فقطکردی را نگاه نم  ی. صورت اصالنکردی نگاهش نم

باز آمد و    یاش فقط من را نگاه کرده بود. تا اصالنمن بود. همه 

که    دمیبه عارف. قد عارف بلندتر بود. د  ترکی. نزدستادیا  نمانیب

. انقباض  فتد ی ن  یسرش را برگرداند تا باز نگاهش به صورت اصالن

 شد.  شتریفکش ب 

 بشنوم! صدات رو  خوامی حرف بزن برام م ـ

 ند و رو به من گفت: شانه چرخا ی را رو  سرش

 ش.سور بدم واسه  د یپسرم خوش صداست... نه؟! با ـ

 .دیخند

 گفت:  یکرد وقت  شتریرا ب میعارف درد گلو ی صدا

 و امضا کن!  سیبنو ـ

 .آمدی م رونیب شیهااز درز دندان صدا

ج  اشی گوش   یاصالن از  نم  بشیرا  م  دمی دیدرآورد.  .  کند ی چه 

 ت عارف گرفت و گفت: صور ی رو را بال آورد و روبه یگوش
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 و امضا کنم!  سمیبنو یاگه موافق ؟یموافق ـ

خ  اه نگ صدا  یگوش  ی رهیعارف  گوشم    می هانفس   ی بود.  در 

  ده ی صورتش کش  ی داشت به همه  اشی شانیپ  یسرخ.  دیچیپی م

 .  شدی م

 م؟ی معامله کن ؟یکنی کار م یهوم؟ چ ـ

تا  عارف به  اما  اکراه  با  را  ق  دییکه سرش  داد، ضربان  لبم  تکان 

داشت    ی. چه غلطد یچیاز اضطراب در دلم پ  یشد و موج   دیشد

 د؟ کری م

ستم  ها را دطرفم برگشت. پوشه و پاکت و خندان به  یراض  یاصالن

 ی عارف که نگاهش رو  ی رهیرفت. من اما خ  زشیداد و سمت م

 افتاده بود ماندم.   نیزم

 زدم: لب

 عارف؟ ـ

طرفش رفتم و باز به  . دو قدماوردینداد. نگاهش را هم بال ن  جواب 

 کرد ی نگاهم م  ی داد. جور  میهازدم. نگاهش را به چشم  شیصدا

نم شانه  گذاشتی که  بجنبد.  از  بود. لغر  دهیخم  شیهازبانم  تر 
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مشک بود.  شده  رگه  پوشیقبل  و  در    شیموها  د یسف   ی هابود 

  شیهافرق داشت. چشم  شیها. اما چشمدیدرخشیم  اشکره یپ

 د؟ یدی کور بود که نم ین نداشت.  اصال یحال خوب

شت. کاغذ را به عارف  شد. از کنارم گذ  کینزد  یاصالن  ی پا  ی صدا

  ش یاد. عارف از دستش گرفت و با دقت خواند. خودش پنشان د

. کاغذ  ستادیا  م یرونبود. روبه   گرید  یقدم  ی آمد. آنقدر که جا برا

چند    ی اندازه    دیمهر و امضا شده را دستم داد. نگاهم کرد. شا

 کردم: یلبخوان را  شیهالب ی صدای .. حرکت بسال. 

 . زمیبرو عز ـ

چسب  به  دستم شانه  دیدهانم  اشک  میهاو  خورد.  از  تکان  ها 

 .  ختندیر رونیب میهاچشم

 کرد؟ ی م یخداحافظ  یزبانی زبان ب  باز

طرف   سرم به  کنارم    نی را  از  و  گرفت  را  نگاهش  دادم.  تکان 

اصالن نگاه  ی گذشت...  در    روز،یپ   یبا   میروروبه  بیجدست 

ب  ستادهیا اشاره  حرفی بود.  تن   ی ابا سر  مبه در زد.    خواستی م 

  ی پشت سرم بود اما نگاه اصالن  ییسمت عارف برگردد که حال جا 
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. در اتاق را باز کرد  دمیکش  میها اشک  ی. دستم را روگذاشت ینم

 و گفت: 

 کار دارم با پسرم. یخانم... کل رونیب ـ

  یبود. جد  ی نبود. جد  اش ی بازخرهو مس  شخندیاز ن ی خبر  گرید

.  شد یعوض م  یچ  ماندمی م  ماندن نبود.  ی ... جایعصب  دیو شا

کار م   ی چه  بر  من  دست  سپوشه  آمد؟ی از  به  را   اش نه یها 

به درک که   گفتی خب او هم م  روم؟ی: نمگفتم ی و م  دمیکوبی م

 .رونیب کردیمرا پرت  ی زوری و من پ آمدی ! خودش می روینم

رفتم. در پشت سرم بسته    رونی شدند. ب  دهیدر کش  سمت  میپاها

 بلند و کوبنده.   د؛یچیدر سرم پ شیصداشد. آرام بود اما  

 جلو آمد. گفتم:   بابک

 ؟ ی تو خبرش کرد  ـ

 نه؟ ـ

 گو!دروغ ـ

 گفت:  ظی را سمتم خم کرد و با غ سرش

 من بهش نگفتم!  ـ
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 رلب یگو را ز. باز دروغدیرا گرفت و دنبال خودش کش  نمی آست  

 زمزمه کردم. 

  خت، شنای را نم  سشیو متفاوت که پسر رئ  ی جد   یِشمنخانم   

قلچماق هم بود.   ی. رستمشهیسرش به کار خودش بود؛ مثل هم

قدر گنده بود که حتماً خودش بود. پاها  اما آن  شناختمش، ینم

به    رهیهم. نگاهش خ  ی ها جلواش رو به عرض شانه باز و دست

 د.خان بوسمت در اتاق نکبت  ییجا

. سرم را سمت  رفتی راه م  بیدست در ج   اطیکامران داخل ح  

  ش ینکرد. کامران پ   ی بابک چرخاندم. توجه  آلودظ یهنوز غ   رخم ین

رو نگاهش  چشمپوشه  ی آمد.  و  گرفتگدیچرخ  میهاها    ی . 

 کرد:بابک زنگ خورد. زمزمه  یاش نگران بود. گوشچهره

 خانه!  حسام ـ

بله و چشم گفت.    کیبک فقط  تر شدند. با کامران تنگ  ی هااخم

 تماس را قطع کرد و گفت: 

 بگو بره.  تییبه دا گهیم ـ

 پوزخند زد. نگاهش را به من برگرداند.   کامران
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 فعالً. میبر  ایب ـ

 و به بابک گفت:  ستادیدفعه ا کیدنبال او راه افتادم.  بارنیا

 ودستگاه؟دم نیاز ا رونیب یبکش  ی خواینم ـ

 به تمسخر گفت:  بابک

 منم، نه!  هیناتن خواهرزاده یتا وقت ـ

 داخل برگشت. و

س رفتنش    ی رهیخ  یالحظه  کامران ج  گارشیماند.  از   بش یرا 

شرکت  از  دورتر  رفتم.  دنبالش  افتاد.  راه  در  سمت  و  درآورد 

بود. کامران همان   ستادهیا  نشی زده به ماش  هیتک   جغله  ی راننده 

واضح بود اما    گریم. دتر برداشترا بلند   میها. قدمرفتی م  یسمت

 : دمیپرس

 خبرش کرد؟  یک ـ

 من.  ـ

 : دمی کوب نیرا به زم میپا هوای ب

 چرا؟  ـ
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ها سمتش داشتم.  کردن پوشهبه پرت   ی بیعج  ل ینداد. م  جواب

برادنیکشغیج  ی برا  تر ب ی عج  یلیم برافحش  ی .    یدادن. 

 کشتن! ... آدمی زدن. براکتک

  م یمغزم حج  یهاگ . انگار رکردمی خون را در سرم حس م  انیجر

ها را پوشه   دفعهکی. دست خودم نبود  دند یترکیشده و داشتند م 

زم آندم یکوب  نیبه  ت.  دستم  ا حرکت  آرنجم  که  محکم    ر یقدر 

 .  دیکش

بال   ستادهیا پوشه  ی بودم  زم  ی هاسر  کف  شده  و    نیپخش 

. سرم خم بود. کامران خم شد و جمعشان کرد. من دمیلرزی م

م هنوزدمیلرزی هنوز  توان    ی هارگ  دانستمینم  .  کجا  تا  مغزم 

 کردن دارند. ورم

 ستهیحسام با  یجلو   خوادیگفتم چون عارف اگر ممن بهش    ـ

 نه تو! سته،یخودش با ی رو پاها دیبا

 دادم:  رونیب امده یچسب ی هالب ی زور از لرا به صدا

 جبران کنم براش؟  ی جورپس من چه  ـ

باز و بسته    ی دور شد. صدا  نه.  ای  دیام را شنخفه  ی صدا  دانمینم

 آمد.  نی شدن در ماش
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 استاد؟ میبر ـ

نشن  جواب را  خدم یکامران  هنوز  زم  رهی.  برگشت.    نی به  بودم. 

طرفم گرفت. نگرفتم.  دستش بود. درش را باز کرد و به   یآب  ی بطر

 اصرار نکرد. گفت:

 رو. های خودخور  نیتو هم تموم کن ا ـ

 ی گوشه   ی ده بود سنگتن، ش  یجاخسرو به   ی. وقت شدینم  تمام

 . شدیقبرستان... تمام نم

 یآب. کاش عارف کم  ی بطر  ی دستش بود. رو  یهنوز رو  نگاهم

 آب خورده بود.  

... اما فکر  ستی سخت ن  ،ی کرد  شی که چند سال پ  ی درک کار  ـ

 ه ی...  ی باشه که تو خودت هنوز قبولش نکرد  نیمشکل ا  کنمی م

...  رشیبپذ  ،ی اشتباه کرد  ی افتاده و تمام شده... اگر باور دار  یاتفاق

م جا  یتونیاگر  تا  م  ییو  نم  شهی که  اگر  کن...    شه یجبرانش 

 ! نهیرهاش کن... تنها راهش هم

 دستم بال آمد و گرفتمش.    بارنیرا سمتم گرفت. ا ی بطر باز
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خودآزار  ی خور خود  ـ تباه   ی و  هجز  عمرت    یاجه ینت  چیکردن 

به  ینداره... کس قهرماهم  مدال  بهت  ! چون دهینم  ین خاطرش 

 نیداره ا  ی ... چه سودستین   یکشیمکه    ی متوجه درد  کسچیه

 کار؟

قلپ آب خوردم. نفسم را از دهانم    کیرا در دلم گفتم و    یچچیه

 دادم و گفتم:  رونیب

  یهاپس گرفتن قرداد و سفته   ی حرف زد... برا  یاصالن  ی جلو  ـ

 د؟ یکن  ی کار  هیبود...    یچ  دونمی ... نمیداده به اصالن  یقول  هیمن،  

که بابک به خودش گفته بود    یتنگ شد. مثل وقت   شیهااخم  باز

 .  یناتن ی خواهرزاده

 و دود...   گاری س باز

. خواهش  شدینم  ی. دلم راضشودی چه م  ندی تا بب  میفعالً برو  گفت

بمان بم یکردم  بالخره که  ماش آمدندیم   رونی.  .  م ینشست   نی. در 

ن  بود.  شرکت  در  به  ماشساعت    مینگاهم  که  بود    ن ی گذشته 

آمد.    رونیب   ی. اصالنستادیدر شرکت ا  ی جلو  یاصالن مخصوص  

راننده سوار شد.   ت. از در پشکردی صحبت م  اشی داشت با گوش

آمدند. قلچماق   رونینگاهم به در بود که قلچماق و عارف هم ب
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بود که انگار گروگان گرفته   ی عارف را نگرفته بود اما حالتش جور

شاگرد را باز کرد.    ی ذارد فرار کند. در پشت صندلبگ  خواهدی و نم

جلو سوار    یصندل  ی عارف که نشست در را بست و خودش رو

 راه افتاد...  نی شد. ماش

کامران پر شده بود... عارف پشت    گار یاز دود س  ن یاتاقک ماش 

 ها گم شد... دود

 که متوجه نشه؟  ی دنبالش بر ی جور یتونی ـ م 

 استاد!  یدست کم گرفت  ـ

گرفته بود و   ی جغله حس مامور مخف   ی راه افتاد. راننده   نی ماش

دود   گاریو کامران س  کندمی . من پوست لبم را مآمدی نم  رونیب

 . کردی م

  نی ارم... ماش  ابانیدر خ  ییال یو  یابود. خانه   یاصالن  ی خانه   مقصد

 داخل رفت و درها پشت سرش بسته! 
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 بوده.  یدنید یاصالن ی افه یپس ق ـ

 کردم:  زمزمه

 بود. تریدنیما د ی افه یق ـ

و    جانی نشست. ماه   میروو روبه  ختیخودش ر  ی برا  ی چا  یوانیل

عکس  خانمره یمن اتاق،  نگاه   جانیماه  یمیقد  ی هادر  را 

بود و خبر نداشت    قراری عارف ب  دنید  ی برا  خانمره ی. من کردندی م

فته بودم  گ  جانی را فقط به ماه  انیاست. جر  یحال گروگان اصالن

را موقع    یاصالن  ی افه یق  خواستهی دلش م   گفت یو حال محراب. م

 . ند یعارف بب  ی صدا  دنیشن

 ... یگاه آهو گه  دمیکشی م میزانو ی لک افتاده رو ی را رو ناخنم

  ی گند بزنه ه  یآدم ه  دهی اخالق گندت جون م  نیا   ییخدا  ـ

طناب  رو ناکار کرده تو    یکیزده    گهید  یکیه گردن تو! بابا  بنداز

  ؟یست یگردنت، ول کنم ن یدار انداخت
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دستم دورشان بود.    کیبودم و    دهیبال کش  یصندل  ی را رو  میپاها

 یکیآن    ی ام را روگذاشتم و چانه   نیکه لک شده بود را زمآن

 شتم و گفتم: گذا

 ستم؟یواقعاً به نظرت من مقصر ن ـ

  رفته بود. صدف   ادمی  گهیهفته بعد د  هی. من بودم فوقش  نه..   ـ

م  ول  موقع  همون  کالً  جر  رفتی م  کرد، ی که  نشنوه   انیاصالً 

 ! گهید ی... قبول کن فضولهیچ

 چسباندم.  میام را به زانوو گونه  دمیخند حالی ب

 . دی چیدر گوشم پ اشی آرام و جد   ی بعد صدا یکم

ب  ـ نداره    یکس  ،یشوخیحال  ادا  هیانتظار  نوزده ساله    یدختر 

و   یرو گفت  زیچهمه  ی تو الن اومد... بعدم  ارهیباند رو درب  مزیج

از دستت    ی کار  نیاز ا  شتریتو هچل... ب  یخودت رو هم انداخت

 . الیخی... پس ب آدی برنم

خواست    ی م را برنداشتم. دلم ماز دهانم خارج شد. سر   گرید  یآه

نم  یکم عارف  فکر  لحظگذاشتیبخوابم.  هر  بودم  .  منتظر  ه 

سوال    نیمن؟ ا  ی آزاد   ی داده بود و در ازا  یشود. چه قول  ی خبر

شد تماس    ی . کامران گفته بود هر خبر کردیم   اموانهیداشت د
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وقت  رد،یگی م از  بود  یاما  شده  به    ام یپ  کی  یحت  میجدا  هم 

 بود.    دهینرس امی گوش

بودند.    یاهیهمه س   نیا  انیم  د، یسف  ی تنها نقطه   مانیهاعکس 

ه  ب  مانیجفت  ی هاتنها عکس   دیو شا  نیاول  کردیفکرش را م   یک

خاطرشان پرستِ جاسوس گرفته شود و بهمعتادِ پول  کیدست  

 دلم بخواهد بروم دستش را ببوسم.  

من  اشیکی به  بار   خانمره یرا  هزار  را  عکس  بودم.  داده  نشان 

دادن عکس شسته بود. دستش به پس  شیهاو با اشک  دهیبوس

 خودش.  ی گفتن نداشت. داده بودم برا ی و رو رفتینم

 زیبود به م  کی ول شد و سرم نزد  نیزم  یرو  میپا   فونیآ  ی صدا  با

  رفتن رونی. بلند شدم و قبل از بکندی بخورد. محراب گفت باز م

خبرر  امی گوش کردم.  چک  ب   ی ا  محراب   رونینبود.  رفتم  که 

 با شتاب سمت در رفت.  یرا زد و کم  فونیخاموش آ ی دکمه

 بود؟ یک ـ

از   خانمره یمن .  دیسوال را پرس  نیهم هم  جانینداد. ماه   جواب

او را   یآمد و دستپاچه نگاهم کرد. هر زنگ و تماس  رونیاتاق ب

برا  یمعنی . بکردی هم آشفته م  تکان دادم و دنبال   شیسرم را 
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برگشت.  داخل  و  بست  را  کوچه  در  موقع  همان  رفتم.  محراب 

 دستش بود.   ی تو اکتبه دو پاش جمع شده بود و نگاهش چهره

به    ربطی ب  دانستمی. مدمیدو  اطی حوسط    ییدمپا  دنیپوش  بدون

 به عارف!   ربطی ب  ست،یمن ن 

پشت   ی نوشته   ی . نگاهم رودمیها را از دستش کشاز پاکت  یکی

 . دیپاکت چرخ

 محترم«    ی نوادهسرمست و خا ی آقا »جناب

شکل  سرم همان  هنوز  محراب  رفت.  نم  یبال    ال یخ  شدیبود. 

 خوش کرد... محال بود.  

 ی. پاکت از دستم رودمیکش  رونیکارت را برا باز کردم و    پاکت

 . کارت را باز کردم. دیلرزی افتاد. دستم م نیزم

 و سارگل« »عارف

 پر شد...  میهاباز ماند و چشم دهانم

 ... سرعت نیا به

 من؟ ی آزاد  ی بود قول عارف برا نیا
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و پاکت را هم برداشت.    کارت را از دستم گرفت. خم شد  محراب

  م ی . پامیزنگ زده و ما کجا هست  یک  دیپرسی هنوز م  جانی ماه

نم  دیچرخینم زبانم  برگردم.  را   دیچرخی که داخل  که جوابش 

 بدهم. با دست محراب تکان خوردم و داخل رفتم. 

و    خانمره ی. منگفتیم  ی زیچ  جان ی تار بودند. ماه   تار  میهاچشم

. »عارف و سارگل« از  آمدیم  ام یزنگ گوش  ی محراب هم... صدا

با دست محراب جلوام    ی. گوشرفتی، از ذهنم نمچشمم  ی جلو

 قرار گرفت. 

 کامرانه.  ـ

به تماسش نداشتم. محراب خودش    ی ازین  گریبود. د  دهیرس  خبر

صدا داد.  م  شیجواب  مم دیشنیرا  فقط  اما  ...  دمیشنی . 

 . دمیفهمینم

 . گهیم  یچ نی گوش کن بب  ریبگ  ایب ـ

گوش  به صدا  ی زور  چسباند.  گوشم  به  گوشم  کامران    ی را  در 

 . دیچیپ

بهار  ـ بب  نیالو  کن  کرده گمی م  یچ  نی گوش  فکر  حسام   ...

پ  ی کار  ی نطوریا بازبرهی م   شیاز  روانتون  و  روح  با  داره   ی ... 
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انتقال  کنهی م ا... هدفش  گذاشته کنارش...    ونیاشانت  نمیامواله 

ند وک خبر  من  که  ساله  چند  کسرا  لیاره  نه  عارفم  ...  ییاموال 

 شد...   فیححسام  یخسرو تو نفهم

 آهش گوشم را پر کرد.  ی صدا

من حق نداره از حسابش برداشت کنه چه    ی عارف بدون اجازه  ـ

نام کس به  رو  اموالش  بخواد  نباش...    یبرسه  نگران  دارم بزنه... 

شانس آورده... فکر  سراغش... حسام امشب سکته نکنه...    رمی م

ده  و خسرو هم خوب دستش رو خون  هییکرده بود سد راهش کسرا

 د یرو چ  دیجد  ی نامه تمقدمات وکال  شی بود. خودش چند سال پ

وقت کرد  یهمون  تمام  رو  کار  سوئد  اومد  عارف  ... خسرو  میکه 

 بشه. مالیش پاخودش رو فدا کرد... محاله بذارم خون

                          

 ! نیبهار ـ

افتاد.    خی  ی بابا تنم را از جا کند و قلبم انگار در کاسه  ادیفر  ی صدا

 د.  ش ده یدر کوب

 ب؟ی شده حب یخدا! چ  ای ه؟یچ ـ
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فر   باز را  رودیکش  ادیاسمم  دستم  جر  ی.  شد.  مشت  ئت  دلم 

اتاقم بود.   ی به در بسته  رهیبروم. نگاهم خ  رونی اتاق بنداشتم از  

 .لرزاندی را م  میپا  ریز  نی محکم زم  ییهاانگار کوبه   شیپاها  ی صدا

 شده مَرد؟  یچ گمیم ـ

 از دخترت بپرس! ـ

فراز    میهاگوش ت  ادیتکرار  مدیکش  ریپرخشمش  تنم  . دیلرزی . 

 . دم یچیرا در هم پ میهادست

 ! پدری ب  یهست یکدوم گورستون  ـ

 ! بیحب ـ

بد گذشته بود. مطمئن بودم    ی ا دادن به حادثهکار دلم از گواه 

کامران گفته بود   شبیام. دشده   چارهیو ب  ختهیزهرش را ر  یاصالن

من را    خواستی رده بود، مو سکته نکند. سکته نک  ارودیشانس ب 

 .ستمدانی سکته دهد. من و بابا و مامان را... م

سرخ    ی هاچشم  زیشد. قبل از هر چ   ده یوبک  واریاتاق باز و به د  در

  ی تو  ی هااش داخل آمد. صورتش کبود شده و رگ زده   رونیو ب
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  دهیدستش ماند. ند  ی پاکت تو  ی چشمش باد کرده بود. نگاهم رو

 است.  انمیهاعکس  دانستمی م

 شده بودم...  چارهیب

 : دیکش ادیرا سمتم پرتاب کرد و فر پاکت

 ه؟ یچ نایا ـ

 رون یها ب. عکسشدی م  دهیبه گوشم کوب  یلیمثل س  شیهاادیفر

. میپا  ی ها افتاد رواز عکس  یکیو در اتاق پخش شدند.    ختندیر

 لب حوض؛ من و عارف.   مینشسته بود

زمز  ریز  لبم شد.  خم  سرم  و  رفت  مبهوت    نِیبهار  ی مه دندانم 

 رفتن خار در تنم بود.مامان مثل فرو 

 !آبروی سر کار ب یرفتیم ی جور نیا ـ

 ن؟یآقا؟ بهار بیشده؟ حب  یچ  جونشته فر ـ

فربه   جانی ماه  ی صدا وسط  از  چ  ی هاادیزور  آمد.  بال    ی بابا 

ها که دروغ نبودند. ردکردن عکس گفتم؟ی م یچ دیبا گفتم؟ی م

  ی به اصالن  یربط  گریکه د  هانی که دروغ نبود. ابابا    ی خط قرمزها

 نبود.   ی تنرفیبابا پذ ی کرده بودم که برا ی کار اجازهی نداشت. ب
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را   میهابرداشتند ناخودآگاه ساعد دست   ز یکه سمتم خ  شیپاها  

پر  ی جلو عقب  و  گرفتم  تنم  دمیصورتم  سرم    خی.  و  بود  کرده 

وواج مانده بود، از ها هاجعکس   دنی. مامان که از دشدی مور ممور

را دور    شیهات. دست خودش را جلو انداخ  دفعهکیحرکت بابا  

 .  شدبه من   دنشیو مانع رس دیچیکمرش پ

 ... دینزده بود. حال اما شا وقتچی ... هزدی من را نم  بابا

 ها؟  ،ی خوریم  ی چه گه یپسر اصالن ی ... تو، تو خونههیچ نایا ـ

پاره کرد. چشم  م یهاگوش  ی پرده  بارنیا  شیصدا بسته    میهارا 

 عقب هولش دهد.   کردی م یشدند. مامان سع 

 باش. قلبت... تو روخدا آروم بیحب ـ

 بود اصالً؟ یآرامش چ آرامش؟

 !؟ی کرد  یچه غلط نمی حرف بزن بب ـ

 تر رفتم. و من عقب  دی کش غ یبرداشت. مامان ج زیخ باز

 نکن...   بیحب  ی وا ـ

خدا    ی روش... ا  یست بلند نکند  وقتهیبرادر من...    آقاب یحب  ـ

 کار کنم؟ یچ



 

[1234] 
 

زده   رونیب  ی هاچشم  جانی مامان و ماه  ی هاو التماس  خواهش

کرده  ی هاو رگ نمورم  آرام  را  اگر جاکردیاش  نبود    ی. محال 

 بزند. رونیکلمات از دهانش آتش ب

 کردم؟  تی که من ترب ی دختر نهیجواب اعتماد من... ا نهیا ـ

 مامان هراسان گفت: ت سوم را که برداش زیخ

 من خبر داشتم. به من گفته بود... من اجازه دادم. ـ

کرد.   یمامان خال  ی را رو   ظشیمات ماند و بعد غ  ی الحظه   بابا

 : دیکش ادی صورتش فر ی تو

 !؟یداد! اجازهی داداجازه ـ

 زدن نداشتم... بند آمده بود. جرئت حرف  زبانم

کرد   ـ غلط  داد   یتو  چغندرمی اجازه  برگ  من  ب...   صاحابی؟ 

 من؟  ی برا نیشد

 بال...  ام یب  تونمی که نم لیعل ی پاها نیمن با ا آقاب یحب ـ

 .  دی را محکم به سرش کوب شیهادست  بابا

 .رتیغی ... خاک بر سر من بناموسی خاک بر سر من ب ـ
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 و من از درون سقوط کردم.  دی کش غ یج مامان

 یمؤمن... اننداز مرد    نیرومو زم  آقاب یآقا نکن... حب   بیـ حب 

 خدا...  

م  صداها هم  صدا  دیچیپیدر  همه  از  بدتر   هیکر   ی خنده   یو 

 .  کردی م ی خودش بازساز ی بود که مغزم برا یاصالن

 ؟ی ... تو عقل نداریدخترتو جمع کن  ی عرضه ندار  گهی من م  به  ـ

  ؟یکنی م  یزندگ کایتو آمر  ی دار  ی فکر کرد

   ؟یتو دهنش... مگه به دخترت شک دار  ی زدی خب م ـ

 .کردی  سکته م شد. حال  شتریب شیهاچشم  یبرجستگ

 یخوا ی مردمو تو م   صاحابی رو! در دهن ب   نایا  ین ی بینم  ؟ی کور ـ 

  ؟ی ببند

 باشه باشه حق با توئه تو رو خدا آروم باش...   ـ

م  ـ زن  داره  عروسرهیگی پسرش  کارت  جلوم   شونوی...  انداخت 

 گفت دخترتو جمع کن! 

 : دیو نعره کش دیکوب اشنه یس  را به شیهابار مشت  نیا

 !  نی بهار ی کرد آبرومی تر من! ب دخ ـ
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د  مثل مامان  بود.  کرده  فوران  را   گریآتشفشان  تنش  نتوانست 

شد و    دهیکوب  واریمقابل هجومش نگه دارد. کنار افتاد. کمرم به د

 میهااش چشمنفسم بند رفت. دستش بال رفته بود. منتظر ضربه 

 ماننیبابا، مامان خودش را ب  دنیاز رس  بسته شد اما باز هم قبل

 .دیرزلی . مد یانداخت تنش به تنم چسب

 نزنش.  بیحب  ی وا ـ

 مثل من.   دیلرزی او هم م 

 سر؟رهیخ ی کن شدخرابخونه ـ

 :  دی کش غ یج مامان

 ...  بیحب ـ

ا  آقاب یحب  ـ تره... خدا ... دخترت از برگ گل پاکی جورنینگو 

 آقا!  بی مون... حبنهانداخت به خو شیازش نگذر که آت

  سته یای قلبت م  ب یحب ...  دهی م  حی. تو رو خدا... توض .. بیآروم حب ـ 

 بگو خب!  ی زیچ هی نی... آروم باش... بهارشمی م  چارهیب

گر  هیگر  از به  مامان  پاها  هی مستاصل  داشتند سست    م یافتادم. 

فاصله شدندی م خ.  نفس  ی لیمان  حرارت  بود.  به    ی هاکم  بابا 
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  توانستند یم  ش یهاچشم  ی زدهرونیب  ی ها. رگخوردی صورتم م

 صورتم بترکند.  ی رو

 گم شده بود و دهانم برهوت...  میصدا

م  ـ اصالنگهیدروغ  شن  ی...  خودم  پسرش دمیقاتله...  عارف   ...

...  اره یاز چنگش درب  شوهیارث  خوادی بابا... م  گهی... دورغ م ست ین

ب  خوادی م وا  گرهی انتقام  پسر  عارف  ...  ستین   شیقع ازش... چون 

 ...  دم یبابا... من صداشو شن

 به عقب تلو خوردند.   یو بابا هر دو با هم قدم مامان

رو  نیزم  ی رو  میپاها شدند.  سنگ  میهازانو  ی ول  از    ی ن ی افتادم 

 خم شد.  نی ول شدم. تنم سمت زم نیزم ی پنج ساله رو ی بار

مامان    دمیجبران کنم... ترس  خواستمی جرمم... م  کیـ من شر 

  دهیخون گرفتم... ترسخفه ... رهی مامان بم دمی...... بابا... ترسرهیبم

رو بکشه... فقط    لشیوک  ختیری م  نقشه  یبا تراب  دنمی بودم... شن

ن  خواستمی م باباشو کشته...  ستیجبران کنم... عارف پسرش   ...

اگه  شیواقع  ی بابا نم  یتراب...  مامانو  عمل  مدادی پول  ...  مردی ... 

م منمردی مامان  نم...  کس  ی جورن یا  خواستمی ...   ییرابشه... 

رو    زیچشدم... اشتباه کردم... بابا... من همه  مرد... چون من خفه
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شن اتاقت  بادمیتو  تو  نمی گانی...  من  بشه    ی نجوریا  خواستمی... 

 ... گهی بابا... دروغ م

هقم در سکوت مبهوت مامان  هق  ی و صدا  دیچسب  نیبه زم   سرم

 و بابا به هوا رفت... 

                          

و قهر.    ه یو حرص. تنب  ت یو بهت. عصبان  ی و سکوت. ناباور  شوک

ا وجدان و درد... خانه عذاب از  پر  بود. ماه  هانیمان    جان ی شده 

د. کرده بو فیمامان و بابا تعر ی را برا  ازیتا پ ریاز س گریبار د  کی

که با   ی هاه قرارداد و سفت انیجر ینبود. حت ی اناگفته  چیه گرید

 پس گرفته و آزاد شده بودم.   قول عارف

. زدی بود که اصالً حرف نم  نی. درستش ا زدیبا من حرف نم  بابا 

 هانیا  ی بود. در کنار همه  ده یترس  ی نگران بود. ناراحت بود. حت

 بود.  رفتهیعارف را هنوز هم نپذ ی حضورم در خانه

اب بود.  خر   اشی. حال روحدیچرخ یمضطرب در خانه م  مامان

من که از ترس مردنش گفته    آلود هیگر   ی ادهایفر   از همان   دیشا

  شتر ی. بحانهیر  ی ... براخواندی و قرآن م  گفت ی ذکر م  ی بودم... گاه

از    یو گاه  دیپرسی م  حانهیاز ر  ی. گاه رفتی م  جانی ماه  شیپ
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دا بود  برده  و  پخته  حلوا  انگار خوره  الرحمهروعارف...  به   ی ااما 

   .گرفتیود که آرام نمجانش افتاده ب

بود. هرچند    خانمره یدوش من  ی کار خانه رو  ی عمده  گرید  حال 

ذوق   شتریب   شدی م  دهیتراش  شیکار برا  شتریهرچه ب  چارهیزن ب

  ی. سعشدی م  یراض  جانی ماه  ی و از حضورش در خانه  کردی م

به  کردمی م را  وقت  ی جاکارها  اما  دهم  انجام  به خودم   یمامان 

 . جومیو ناخن م  هوشگ کیام به زل زده دم یدی م آمدمی م

 شد؟ی چه م عاقبتمان

 ام بود.سوال هر لحظه نیترجوابی ب

که    نی. همکردمی م   یاحساس سبک  شتریب   هانی وجود تمام ا   با

  میدوشم تقس  ی کنم. بار پنج ساله   یرا مخف  ی زیلزم نبود چ  گرید

 . کردی م ی ن یمامان و بابا هم سنگ  ی هاشانه   ی شده و حال رو

 اس گرفته بود.  کامران تم  شبید

خانم بوده رفتن سر قبر، قرآن خوندن    نیا  ی کار هرروزه  »مثکه

ماهانه به حساش پول    نیدادن... حدسم درست بود؛ فرز  راتیو خ

قرآنزهیری م پدرش  انجام .  فوتش، دختره  از  بعد  و  بوده  خوون 

اره تالشش واسط ما د  نیاز خودش ندارن اما ا  ی... رد و نشون دهی م
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کنن.    دایازش پ  ی رد  هی  حسابشهشمار  قیکه از طر  کنهیرو م

م  بارکیدوسه سال   نو  قبر رو  به حال  کنهی هم سنگ  تا  اما   ...

 .« دهیند کنهی هم فکر م  دیخانم... شا نیا دهیرو ند  نیفرزخود 

بود.    یاصالن  یعارف زندان   یبود اما نه تا وقت  یاخبار خوب   هانیا

خانه دسترس  خودش،  ی در  گوش  یبدون  هر    ، ی به  و  لپتاپ 

 شیدم در خانه برا  ،یکرده و علن  رشی. اسگرید  یارتباط  ی لهیوس

 ق.قلچما یمراقب گذاشته بود؛ همان رستم

عارف را    خواستی م  ی . تا کدمی ترسی م  یاصالن  ی بعد  ی نقشه  از

تا ک   ریاس از   ی اگر رد  کردی کامران فکر م  توانست؟ی م  یکند؟ 

قائله را ختم کند اما من    نیابتواند    دیکند شا  دای پ  یتراب  ای  نیفرز

  نیها بود. احرف  نیتر از ا زرنگ  ی. اصالنخوردیکه چشمم آب نم

 به اثبات رسانده بود.  سال عمالً یس نیرا در ا 

صدا   با گوش  ی بلندشدن  آب  ام،یزنگ  از  دست   یپاشمحراب 

برخالف  بود اما بابا    لیطرفم آمد. امروز تعطو به   دیها کش باغچه

  رتر یو د  رفتیچند روز زودتر م   نیده نمانده بود. ادر خوان  شهیهم

 یزه نداشت چون من اجا  ی. به هر حال بود و نبودش فرقآمدی م
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نداشت  رفتنرونیب را  خانه  سرپ ماز  قصد  تا    یچی.  نداشتم  هم 

 فروکش کند.  تشی عصبان

 جواب بده خب. ـ

 را آرام بال دادم و گفتم:  امشانه 

 .هبیغرب ی شم عج. شمارهناشناسه ـ

 را بغل کردم.  میهارا کنار انداختم و زانو یگوش

 کنه خانم   یخودش رو بهت معرف  خوادی م  یتراب  دیبردار بابا شا  ـ

 باند! 

ب   دنیخند  ی حوصله و    امی گوش  اجازهی نداشتم.  برداشت  را 

 ب داد.خودش جوا

  ی شد و گوش  ی صورتش جد  می بگو  ی زیکردم و تا آمدم چ  ینچ

 را سمتم گرفت و گفت: 

 ارفه؟ع ـ

 کردم. اخم

 نکن محراب حوصله ندارم! تیاذ ـ
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 جون صدف! به ـ

. از جا  دیچ یدر گوشم پ شیرا گرفتم. الو نگفته صدا یگوش مردد

 . دمی را چسب یگوش ی و دودست دمیپر

 ؟یخوب ؟ی عارف؟ خودت ـ

از دستم  ی متاسفم... کار ومد؟ی ن شیبرات پ یمشکل ؟یبتو خو ـ

 . ومدیبرن

ش   یاصالن  حتماً لحنش    اشی کارنیریخبر  که  بود  رسانده  را 

را در    یو ناراحت  یگرفته، تا نگران  شیو تشو  یاز آشفتگ  طور،نیا

 خودش انبار کرده بود. 

 رون؟یب ی اومد ؟یینه نه، من خوبم... تو کجا ـ

 . شدی در گوشم پخش م  قرارشی ب ی هانفس  ی صدا

 .. م... از رو پشت بوم. نفر... اومد خونه  هی یعنیمن الن خب...  ـ

صدا  دهانم شد.  منتقل    شیباز  را  دلهره  و  اضطراب  شدت  به 

 . کردی م

چه خبر است. سرم را تکان    دیبا حرکت دست و سر پرس   محراب

 قلبم را شمردم. ی دادم و ناخواسته ضربان تند شده 
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 الن؟  ییشده؟ کجا یچبود؟   یخب ک ـ

 ... هیگفت از طرف تراب ـ

 زد. رونیاز حدقه ب میهاچشم

 ؟ یتراب ـ

 رو گفت...  یخانم هیو اسم  شگاهیآسا هی... اسم دونمی آره... نم ـ

 مادربزرگت؟ یعنی ـ

 ... فکر کنم...  دونمینم ـ

 رون؟یب ی اومد   ی چه جور ـ

... الن  بهش پول نقد دادم که با خودش از پشت بوم ردم کنه  ـ

 ...  شگاهمیهمون آسا ی روروبه

تار شده    میهاچشم.  شدی. باورم نمدیکوب یام مقلبم در جمجمه  

 . ملسِ ملس... هیو لبم کش آمده بود؛ خنده و گر

 زمزمه کرد:  قیعم یمردد اما با خواهش  

 ؟ ی آی ـ م   

 . زمیعز  
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 گفتم:   یمعطلی ب  

 ام؟یـ آره آره... حتماً... کجا ب   

 . گفتم: دیاست آدرس را بگوخو  

 نفهمم کجاست.  ترسمی به محراب بگو م سایـ وا  

 ه محراب دادم و گفتم:را ب یگوش  

 مادربزرگشه. شگاهیـ آسا  

سر   گر  یگوش  عیمحراب  گرفت.  با    امهیرا  نبود.  خودم  دست 

راهم   توجهی شد. ب  دهیام به در کوب. شانهدمیشتاب داخل خانه دو

ادامه م  را  ب   خانمره ین دادم.  آشپزخانه  از  باز    رونی هراسان  آمد. 

 . هیخنده و گر

 رده.   ک دایـ مادربزرگش رو پ  

س   شیهادست    به  جلو  دیکوب  اشنه یرا  همان  آشپزخانه   ی و 

 سجده کرد. 

  ی م براش... اله خدا... قربون شاهچراغ برم... نذر کرده بود  ی ـ ا  

 شکر. 
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چشم  جانی ماه   صندل  ی هابا  ب  اشی نمناک  سالن  از    رون یرا 

 . لبخند زد و   گفت: دیکش

 ختر مهربونم. د یخبر باشـ خوش  

دا    پلهمحراب  از  مامان  و  آمد  پاخل  اشکنییها  من    ی ها. 

داد که    حیتوض  شیزودتر از من برا  جانی هراسانش کرده بود. ماه

 چه شده. گفتم: 

 . ششیبرم پ  دیـ با  

 از کوره در رفت:  دفعهکیمامان   

 . کنهی سکته م ادی بابات ب نیبهار شهیـ نم  

تنهاست... تورو   ... گناه دارهستی ـ مامان تو رو خدا... الن که ن   

 خدا مامان. 

بر   تو چرا  بهار  گهید   یکیخب؟    یـ    ن یا  آدیبابات م  نیبره... 

 . کنهی ته مخودشم سک کشهی دفعه جفتمون رو م

ماه   تکان  جانی درمانده  آرام  را  سرش  کردم.  نگاه  و   یرا  داد 

رفت    رونیداند. متعاقبش محراب هم ب را به سالن برگر  اشی صندل

 را گرفتم.  شیهارفتم و دست  ک یآشپزخانه. نزد به  خانمره یو من
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براش جبران    میتونیم  ی جورنیـ مامان تورو خدا... فکر کن ا  

. توروخدا میاشه ما الن با پول اونه که دور همنب   ی... هرچمی کن

  ی جیبه من نداره... اصالً ه  یربط  ییمامان... باشه خب مردن کسرا

م که عذاب وجدان دارم...  کن  کار یبه من نداره... اما من چ  یربط

 . کنمی آروم شم... مامان خواهش م  کمی  ی جورنی تو رو خدا بذار ا 

اش کم  بود نشست. ناله  دهستایکه ا ی اهمان پله  ی مستاصل رو  

 نداشت.  هیاز گر

 خودم کم درد دارم؟  عذابم نده... ی نجوری! انی خدا بهار ی ـ ا  

نشستم.    اشینیپا   ی پله  ی رو  شهیاز هم  ترچاره یدهانم را بستم. ب   

عم  ی صدا خواهش  همان  بود.  گوشم  در  همان قیعارف   ...

 اضطراب... 

 ـ مامان تو رو خـ....   

 قطع کرد:  با حرص حرفم را  

 باهات. آمیخب اما خودم م یلیـ خ  

 و گفتم:  دمیذوق زده از جا پر  

 ...  ای ... باشه... بـ باشه    
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هم. انگار هردو پشت   خانمره یآمد، من  رونیبالفاصله ب  جانی ماه  

ها هم به خنده افتادند.  . آندمی منتظر بودند. بهشان خند  وارید

 جانی ان بود. مامان به ماهمهمه  ی و خنده حال در چهره  هیگر

 گفت: 

 کنم ماجان؟ کاری چ بی ـ با حب  

خدا... همه با  . توکل بهآدیم  ریچند روز د  نیـ انشاهلل که مثل ا  

 .شهینم ی  طورانشاهلل میری هم م

 گفت:  جانیملتمس اما آرام به ماه خانمره یمن   

طاقت ندارم به    گهی... دنمش یبب  د یجون توروخدا منم ببرـ خانم   

 خدا. 

 بدون شما.  شهی مگه م جانرهی من  یهست ی ـ شما که اصل کار  

شد. در   دهیو باز کتفم به چارچوب در کوب  اطیسمت ح  دمیدو  

با اخم داخل آم  ی کوچه باز بود و خبر د و در را  از محراب نه. 

 بست.  

 شده؟  یـ چ  

 نه؟ ای ی هست  یـ رفتن  
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 داد و گفت:  یکردم. سرش را تکان دشییتا  

 . میافتاد یدوصفرهفت اتیعمل  هیـ خب پس   

 ـ چرا؟   

تون بپا گذاشتن. البته فقط حدسه.  واسه خونه   زنم ی ـ حدس م  

نگفتم    ی زیجلب کرد. چ  توجهم رو  زدمی چند روز که سر م  نیا

 شد.   الشیخی ب شهیاما الن نم د یکه حساس نش

کش   زانیآو  میهاشانه    پر  خوبم  تمام حس  گدیشد.  چه    ی ری. 

بود اصالن  میافتاده  اسیاز دست  به  هم  را  عارف  که   ی ری. حال 

افتاد   ریدندانم گ  ری. لبم زداشتی گرفته بود دست از سر ما بر نم

 ام بلند شد...و ناله

ما   یاز خونه فرار کرده اگه واقعاً کس  یواشکیعارف الن    ی ـ وا   

 بهش که.  رسهیکنه م  بیرو تعق

 رون؟یزده ب ی جورـ چه  

 تکرار کردم. شیجمالت عارف را برا  

 حال؟ عارف منتظره.   میکن  کاریـ چ  
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  یت و جاصدف را گرف  ی درآورد. شماره  بشیرا از ج  اشی گوش  

 : ها گفتحرف نیسالم و ا

خان   زهرمارو  مـ  م  یعمل  آمیداداش!  نشون   دم یبهت 

 ! هاهیداداش کخان

 از ذهنم گذشت.   اشیاسبدم  ی و موها   یسرخاب  راهنیصدف با پ   

 یز یدادم چ  ادتی  یاون همه رانندگ  نمیخب حال! بب   یلیـ خ  

 ؟یگرفت ادی

خودش را گرفت   ی اش گرفته بود اما جلواز جواب صدف خنده   

 و گفت:  

 ت. عمه ی خونه  ای الن پاشو ب نیهم ـ  

. حق هم داشت من هم بودم  کردیاور نمانگار صدف حرفش را ب  

  یرفتم و دستم را برا  شیبرا  ی ا غره. ناخودآگاه چشمکردیباور نم

  یدراز کردم. خندان بدون گفتن به صدف، گوش  یگرفتن گوش

 را دستم داد.

 ...  وقتیقت و ب داداش خب... انقدرم وخان ی ـ ... کورخوند  

 . نم یصدف جون بهار  دیـ ببخش  
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 شد.   قطع  شیصدا  

 . ارهیاداتو در ب ستین  دیآخه از محراب بع ؟ی... خودتنیـ بهار  

 .  دیخند الیخی بمحراب تکرار کردم که  ی ام را براغرهچشم  

شرمنده    خودمم...  واقعاً  نه  احتـ  کمکتون  به  اما   م یدار  اج یام 

 لطفاً...  شهی م

 حرفم را قطع کرد.  عیسر  

 کار کنم؟  یـ آره حتماً. چ  

به محراب برگرداندم. محراب هم    ی باز تشکر کردم و گوش   را 

شد خبر دهد تا    کینزد  یو وقت  د یایب  نیگفت که با ماش   ی جد

پارک کند.    اطیداخل ح  می مستق  نشیو او با ماش   میدر را باز کن

 اضافه کرد:   تری در آخر جد

 برون!   اطیاحتبا ـ عجله کن اما    

رفت. داخل برگشتم و    رونیتماس را که قطع کرد خودش باز ب  

.  میآماده بود  اط یبعد همه در ح  عیرکیگفتم همه آماده شوند.  

ب اضطراب  از  ماه  رنگیمامان  بود،  آه   جانی شده  دم  به  دم 

 . گفتی بلندبلند ذکر م حواسی ب خانمره یو من  دیکشی م
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 . محمدآلومحمدیعلصللهم ال... الحاجاتی قاض ایـ   

باز کرد.    نیورود ماش  ی با تماس صدف محراب در خانه را برا  

ا برا  اتشیو حدس  ستادیبعد هم  ماه   ی را  و  گفت.    جانیمامان 

چطور   دانستمینم   گریکرد. نگران بود و د   ینینشمامان درجا عقب

 او را قانع کنم.   دیبا

دو طرف سرک    به  رفت و   رونیصدف، محراب ب  نیبا ورود ماش  

.  شدی حتماً کنجکاو م  د،ییپایما را م   ی که اگر کس  ی . جوردیکش

ماه با  داشت  صدف  بست.  را  در  و  آمد   یروبوس  جانی داخل 

 . کردی م

 صدف اشاره کرد و گفت:  نی محراب به ماش  

نباشد.     نگران  ب   دیبا  یکیـ  من  نشد    یکیالبته    ادیبا  اگه  که 

 . اشهنداشته ب یبه عارف مشکل م یبرس

 نفر من نبودم. نگاه محراب هم به من نبود.   کیخب مسلماً آن    

 داره.  تیهم روش حساس یاصالن ه،یخوب ی نهیگز خانمره یـ من  
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. دلم  دیچ یرا در هم پ شیهادست ریزمظلوم و سربه  خانمره یمن   

ا آرزو   نیسوخت.  در  روز  بال  دنید  یهمه  بود.  عارف  زده  بال 

 فت: ه گ هم حواسش بود ک جانی ماه

 جان.محراب آمی ـ من باهات م  

 محراب سرش را تکان داد و گفت:   

 توجهش جلب نشه.  یلیـ باشه اما ممکنه خ  

  هوا ی گناه داشت ب   چارهی. ب دیچرخ  خانمره یها سمت من باز نگاه   

 گفتم: 

 ـ مامان تو برو باهاش.  

 شیهادندان  ی از ل  کرد،ی هم داشت سکته م   ی جورن یاو که هم  

 ت:  گف

 ! حواست به بابات هست. نیـ بهار  

 گفت:  عیمحراب سر  

که توجه جلب   ی جوره ی  دی. فقط باستین   ینگران  ی ـ اصالً جا  

بر بب  رون یب  میکنه  سر  ایهست    ی خبر   مینی که  بعدم   عینه... 

 خونه. میگردی برم
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ذکر گفتن   ی . صداشدینم  دایاش پ زور هم در چهرهبه   تیرضا  

را از صدف گرفت و   چیبود. محراب سوئته  رف  لیتحل  خانم ره یمن

مامان هم سمت    د،یخودش را به او داد. سمت در که چرخ  چیسوئ

 هول کردم. دنبالش رفتم.   شدنشمانی خانه رفت. از پش

ه   خدا!  رو  تو  مامان  اصالً  شهینم  یچیـ  شاحدس  هی.    د یه 

 ... چکسیه

 آلود گفت:  حرص  

 سر کنم خب!  ادربرم چ خانم،ره یبشم من   یگیـ مگه نم  

با وجود حرص پجمله   به خنده    دهیچیاش  باعث شد  درونش 

  ی برگشتم همه سع  ی بود. وقت  الم یخ  یهم از آسودگ  دی. شافتم یب

  ر یز ی اکنند. مامان پاکوبان با زمزمه یشان را مخفداشتند خنده 

و    دیصورتش کش  ی داخل رفت و زود برگشت. چادر را رو   یلب

کر اشاره  محراب  شد.  ج سوار  ب  که   تمیسیبا  ییاد    دید  رونیاز 

در باشد.  ماشنداشته  با  و  کرد  باز  دوباره  را  ب  ن یها    رون یصدف 

بلند شده   ی رفت. صدا شان بدرقه   خانمره یمن  ی ذکرها  ی دوباره 

 ...کردی م
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فقط در    ربعکی ا  . ترم یآرام بگ  توانستمیاز شدت اضطراب نم  

  ی خودم رو   ی هارا با چشم  قهیرژه رفتم و گذشتن هر دق  اطیح

عارف در آن   دنیکشساعت دنبال کردم. فکر به انتظار   ی صفحه

 .    کردی ام محال کالفه

زنگ  ی . با صداکردندی آرام با هم صحبت م جانی صدف و ماه  

جواب داد. دو سه   عیصدف، با شتاب سمتش برگشتم. سر  یگوش

 کرد. یمکث و بعد هم خداحافظ یتا باشه گفت، کم

انگار     ب  بشونیتعق  ی کیـ  راه  الن  گفت  هم    می فتی کرده...  اما 

 هم حواسمون به پشت سرمون باشه.  می رو دور کن ریمس

سرش را سمت آسمان بلند    خانمره یاهلل گفت. منبسم   جانی ماه  

امروز  که  کندی گشا نذر شاهچراغ ممشکل  لویکرد و گفت پنج ک

 بگذرد.   ریخبه

  ی فتم. صدار  جانی ماه   ی رفت. سراغ صندل  رونی صدف زودتر ب  

من ذکر دلم   خانمره یگفتن  به  اضطراب  و  آرامش  همزمان 

 .  ختیری م
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  ی . حت میو راه را دور کرد  میدیچرخ   هاابان یدر خ  میونساعت   کی  

وارد نبود.   ریبه مس  یلیشاهچراغ... هرچند صدف هم خ  یتا حوال

  دا یرا پ  قیبار با محراب تماس گرفته بود تا آدرس دق  ستیط ب فق

 کند. 

همه وقت پدرش   نی. عارف حتماً اآمدی داشت جانم بال م  گرید  

 . میستادیا  شگاهی از آسا  ترن ییپا  یدرآمده بود. با سالم و صلوات کم 

آسا  ادهیپ  زود   سمت  و  تابلودمیدو  شگاهیشدم  پناه  .  در  اش 

هم    دیبزرگ نبود. شا  یلیختمانش خود. ساها گم شده بدرخت

ب نم  رونیاز  مدادینشان  گوش .  که  عارف  کنم.  چه  بودم    ی انده 

  دادند؟یراهم م ی جورنی نداشت. اصالً هم

ماش   سمت  را  م   نی سرم  اما  حجم  انیچرخاندم  و    رهیت  یراه 

لبه  ده یچسب  ده،یخم را رو  روادهیپ  ی به درخت قطور    ینگاهم 

 خودش نگه داشت.  

  ی عصب  یداخلش بود و با حرکت  ش یکانال. پاهاشسته بود لب  ن 

محراب کامل   نیبه ماش  دنینگاهم را تا رس  ری. مسخوردیتکان م

پ صدف  فقط  ت  اده یکردم.  حجم  به  را  نگاهم  باز  بود.    ره یشده 

  ن یکه توجهش به توقف ماش  نیبود و هم  یخلوت  یرساندم. فرع
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نم من جلب  آمدن  ب  ،شدی و  و  تند  پاها،   ی وقفهیکنار حرکت 

 .  کردی م  حیحالش را تشر

باز صدا  ترکی. نزددیزدم. نشن  شیصدا زدم. سرش   شیرفتم و 

پربه بال  رنگد یضرب  خشک  شیورو.  و  نبود    ش ی هالب  یخوب 

 ...  یدنید

 شد.  رید دیببخش ـ

  ی لیبا م  دیو شا  دهیخم  یشد. نه راست و استوار؛ مردد، کم  بلند

 رفتن و دورشدن...   ی برا دیشد

واضح حسش   قدرنیرا با خودش آورده بود که ا  اشیی تنها  انگار

بود. حال   اشیزندگ  ی روزها  نی ترسخت   دی. حال که شاکردمی م

  یحالت، چترش را رو   نیترو دردناک  نیتردر زشت   قتیکه حق

فرار و اسارت    ،ییاش را در تنهاباز کرده بود و او همه  اشی زندگ

هگذرا بود...  حت  اشی دلدار  زهاور  نیا  چکسی نده  بود.    ی نداده 

 تنها سر خاک پدرش رفته بود... 

 .  دی کش شیموها ی را رو شیهاتدس

 ؟یخوب ـ
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 رفتم.    ترکینداشت. نزد  ینگاه جواب جز

 ؟یخورد ی زیچ ـ

 . ی قدس  نیشه ـ

کلمه  شیصدا از پس س  رونیب  یتمام حروف دو  سال    ی آمده 

 بود.  دهیرا خراش ی کارسکوت و پنهان 

 . دی کش شیهاچشم ی ورا ر دستش

 ؟یچ رهیاگه بم ـ

ا  جا ا  نیخوردم.  چسوال  نیفکر،  تنها  انتظار    ی زی،  که  بود 

 ی دادن. چرا خبرهارا نداشتم. عارف پر بود از، ازدست  دنش یشن

 گذاشت؟ ینم شیبرا یهم ذوق اشیخوب زندگ

که در تمام عمرش فقط از دست داده   یبه آدم  تمگفی م  دیبا  یچ

 بود... 

 خبر نداره.  ندهیاز آ یعارف کس رمی میمون مهمه ـ

 کم نشد.  اشیاز کالفگ ی زی ما چرا تند تند تکان داد ا سرش

 ش؟ی نیبب ی خواینم ـ
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 . دونمینم ـ

رو   تیروز پدر واقع کیشانس داده بشه که فقط  نیاگه بهت ا ـ

 ؟ ینکیقبولش نم  ، ینی بب

تجسم   توانستی م   نگاهش درد...  تجسم  باشد...  غم  تجسم 

 ... ی درماندگ

  د یفکر کن که شا  نیاما به ا  شون ینیبب  ی اگر نخوا  ی حق دار   ـ

 بار.  هیفقط  یدوباره تو باشه... حت  دنیها داون ی ها آرزوتن

من  به کردم  اشاره  پ  خانمره یصدف  به    ادهیرا  عارف  نگاه  کند. 

 شده بود.  دهیکش نی ماش

عارف. اگه    کنهیم  ی شمارداره لحظه  دنتید  ی برا  خانمره یمن  ـ

 . رهی عکست م ی قربون صدقه  ی چجور یبدون

  ی قدم  شیابروها، پاها  نیب   شده  قیعم  یبا گره  نیبه ماش  رهیخ

شده بود. لرز تنش را   ادهیبا کمک صدف پ خانمره یآمد. من  شیپ

 ی صدا  شدندیم  تر کی. هر چه نزد کردمیفاصله هم حس م  نیاز ا 

اما    خواستی که م  یاهی. گرشدی تر مواضح  اشهیگر باشد  خفه 

 نبود.   یشدن
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 ون قدت بشم. درد و بالت به سرم... دور قد و بالت بگردم... قرب   ـ

  نمان یکه ب   فتدیب  یبود در کانال  کیو نزد  آمدیم   شیپ  حواس ی ب

  ن یا  دیبرداشت و گرفتش. شا  ز یبود. قبل از من و صدف، عارف خ

هم مجبور بود    دیبود. شا  امدهی زبانش ن   ی بود که رو  یجواب سوال

 نخواستنش ببندد. یروچشم  گران،ی خواستن د ی برا

به صورت عارف برسد    شیهابوسه  تا  دیکشی قد م  دیبا  خانمره یمن

. عارف خم شده بود.  دادندیکه مجال نم  اشده یخم  ی هااما شانه 

نبود. رنگ و بو  اشهیبه گر  ده یچیپ  ی زمزمه   یعزادار   ی مفهوم 

گاه که  م  حانهیر  ی داشت  دلتنگزدی م  رونیب  انشیاز   ی های . 

 .  شدندیتمام نم ی زود  نیکه به ا ساله ست یب

. سرم را دیکشی م شیهاچشم ر یام دست زعقب رفته و آر صدف

را گشاد کردم و هوا را از دهانم   میهاسمت آسمان گرفتم. چشم 

را آرام   خانمرهیخواست مناز صدف    جانی فرستادم. ماه  رونیب

 کند.  

. بالخره زدیمعارف پسش ن   ی هاو دست   کندیدل نم  خانمره یمن

. دادیم  اشی دلدار  جانی رفت. ماه  ن یصدف سمت ماش   تیبا هدا

ب  آمدیم  شانیصدا که  او  بود.  عارف  به  حواسم  و    تررنگی اما 
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 ی دی تر شده بود. چند رگ  سرخ از وسط سفخشک  شیهالب

 .  دیکوبی م ترضحوا اشقه ی ده بود. نبض شقز رونیب شیهاچشم

  یشاد نبود. پر بود از حسرت. حسرت  شانی چشم انتظار  انیپا  

 بود.  ده یاختمان جاندارتر قد کشس نیا  ی وارهایکه لبد پشت د

بود   کاش آورده  آب  خودمان  شا  م؛ی با  و  قرص   دیآب  تا  چند 

 آرامبخش.

و قدم از   ستدی با  دیترد  نیهم  یدو پا رو   ی تا ابد رو  توانستی م

 و گفتم:  ستادمیقدم برندارد. کنارش ا

 دن؟ ی راهمون م ی جورنی به نظرت هم ـ

ورود   آرام صدادیچرخ  شگاهیآسا  ی سمت  را آرا  ی .  نفسش  م 

ب  دمینشی م از  منقطع  روزدیم  رونیب  اش ی ن یکه  را  دستم    ی. 

 گذاشتم.  شیبازو

  آمد ی م  دیبا  لیا  کیدر دردش کم بود.    شدنم یسه   ی نفر برا  کی

تن    نی. اکردیم   م یتقس  شیهاآدم  ان یسرنوشت را م  نیا  یو تلخ

 . کردینم تیحملش کفا ی برا  ییبه تنها
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 ی هاقدم   ستدیبا  رداشت. نگذاشتمزدم. قدم اول را ب  شیصدا  آرام

 را من برداشتم.  ی بعد

زدم. در   در زنگ  بود.  آقا  ی ا چهیبسته  و  باز شد  در   یی از وسط 

 گفت:  

 .  ستیالن ساعت مالقات ن ـ

م  داشتم برا  کردمی فکر  کنم  شروع  کجا  دل  ی از  از    ل یگفتن 

 حضورمان که عارف گفت:  

 اومده.  ی ... ترابدیخبر بد  ی به خانم قربان ـ

  ش یها. دست د یآلود عارف چرخت صورت اخم سم  امی سوال  اه نگ

 و گفت:  دیرا به صورتش کش

 بگم.  ی جور ن یکه اومده بود گفت ا یاون ـ

  ه ی شب  شتری. ب م ینشده بود که در باز شد و داخل رفت  قهیدق  دو

جز    ی ریمس  هم داخلش پارک شده بود.  نی بود. دو ماش  نگیپارک

مستق  طبقه  یمیراه  دو  ساختمان  به  .  م ینداشت  د یرسی م  که 

. میرا رد کرد  یکوتاه  ی بود. راهرو   ی و مجهز  زیساختمان تر و تم 

.  دادی را نشان م  اطیحسرسبز    یافتاد که فضا  ی ا چشمم به پنجره
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تشو  طیمح بود.  آرام  و  م  شی روشن  به   یراحتبه   توانستی ما 

 همش بزند. 

ظاهر شد و علت حضورمان را    مانی روبا لباس فرم روبه  ی دختر

و نگاهش    هاقه یشق  ی ه کردم. نم نشسته رو. عارف را نگادیپرس

جز دختر بود، زبانم را به کار انداخت، اما هنوز    ییبه جا  ره یکه خ

کلمه د  ی اکامل  خانم  که  بودم  نکرده  ادا  آمد.    شیپ  ی گر یرا 

 عارف چرخاند و گفت:  ی ور دقتدار بود. نگاهش را با وسالسن 

 . یآمدن مالقات خانم قدس  ـ

تعجب،    ی چهره با  و حتدختر  عارف   یشگفت  یبهت  به سمت 

 برگشت و گفت: 

 ن؟یشما عارف هست  ـ

دختر را صدا زد و گفت به کارش برسد.    لیگونه فام بازخواست  زن

شناخته    جانیحد ا  نیباعث تعجبم شد. عارف تا ا  شتر یب  نیهم

 شده بود و خودش خبر نداشت؟! 

مقابلمان دور از    ی دیرا جمع کرد و با ببخش  شی دست و پا  دختر

در سمت   ی ری بود به مس  ید. زن که احتماًل همان خانم قربانش

 راستش اشاره کرد و گفت: 
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آمدنتون رو هماهنگ کرده   یتراب  ی طرف... آقا  ن یاز ا  دییبفرما  ـ

 بودن.

و    دشیتر مبارز  اشی به عارف بود که با هر قدم آشفتگ  حواسم

ارد آسانسور نسبتاً  زن و تی. با هداآمدی از دستم برنم ی کار چیه

خم یشد  یبزرگ دوباره  زن  که    ی ره ی.  عارف  بود.  شده  عارف 

قدر که نگاهش به من  او ماندم آن  ی ره یحواسش نبود. من اما خ

باز شد.    ضیعر  ییو درش رو به راهرو  ستادیبرگشت. آسانسور ا

 قرار داشت.   از همهر طرف سه در با فاصله  

 رفت و گفت:    رونیزودتر ب زن

اومده    یخانم مالقات  نی شه  ی برا  د یشنی هم م   گهیکس دهر    ـ

که    شهی م  یسالخانم دوازده  نی ... شهدیپرسی سوال رو م  نیهم

چ  جاستنیا تنها  ا  ی زیو  شن سال   نیکه  زبونش  از    م، یدیها 

و تا    پرسهی م  شه،ی م   دارهیاز خواب ب  یکه هر صبح وقت  هیا جمله

 . کنهی م کوتفردا که دوباره همون سوال رو بپرسه س

مان سمت راست متوقف شد و به طرف   فیدر آخر در رد  پشت

 فشار داد و گفت:  رهیدستگ  ی برگشت. دستش را رو

 ومد؟«ی: »عارف ن پرسهیهر روز صبح م  ـ
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لرزچانه   بالفاصله با  دیام  حال  شد.  تار   ی هایی تنها  دی و چشمم 

م  کنار  را  مادر  گذاشتم یعارف  خرج  کمال  و  تمام  را  دلم   ی و 

س  کردمی م س  سالیکه  بود.  سوخته  پسرش  فراق    سال ی در 

 ... یبه راه و چشم ییتنها  سالی انتظار... س 

  یا پنجره  مانی روزن در از مقابلمان کنار رفت. روبه   ی هادست   با

نشسته بود.    یمبل  ی پشت به در و رو به آن، رو  باًیتقر  ی بود که زن

و همچنان خ  یتوجه نداده  نشان  بازشدن در  آسما  رهی به  ن به 

 پنجره بود.   پشت ی ابرمهین

ب  امنه یدر س   نفس اما  بود.  عارف    ی هانفس  ی قراری حبس شده 

عرق    ی هاو دانه  آمدیکه به چشم م  یگوشم را پر کرده بود. نبض

 از حالش بود.   یشرح مفصل

 داخل رفته بود.  زن

 .جانن یشه ی مهمون دار ـ

به    یقدم را به آسمان ادامه داد. عارف    اشیرگی واکنش خ  نبدو

که هرچند سست،    یجلو برداشت. همراهمش شدم. همراه با قدم

 اما برداشته بود... 

 ش؟ی نیبب ی خواینم ـ
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ا  ی قربان  خانم مبل  متوجه   ستادیپشت  تازه  چرخاندش.  آرام  و 

صندلش  رش یز  ی هاچرخ روبه  ی مبل  یدم.  به    مان،ی رورا  پشت 

 ه قرار داد. پنجر

 ... نیغمگ ی بایز

رفته  ز یر  ی هاچشم  اش،چهره آب  بو  تجسم    ل یبدیاش، 

به نور باز و    ماندنرهیخاطر خرا به  شیهابود. چشم  دن یانتظارکش

 . دادی اطرافش عمق م فی ظر ی هان یو به چ کردی بسته م

استخوان  صورت و  خطوط  اش ی کوچک  از  بود  .  فیظر  یپر 

 ی را هم پر کرده بود. موها  دشیسفو    کیکه گردن بار  ییهاخط

رو  دیسف بلندش  ز  ی و  بود.  شده  بافته  ع  اشییبایشانه   نیدر 

 نبود.   یو چروک انکارشدن نیآن همه چ ریو ز ی ریپ

شده بود. سرش   زیبه عارف ر  رهی که حال خ  شیهاامان از چشم   اما

کرد.    ترزیرا ر  شی هامبل فاصله گرفت. باز چشم   ی آرام آرام از پشت

گرفت. را    شیها شفاف مقابل چشم  ی ا هیباز شد و ل   یش کمدهان

بار  یاستخوان  ی هادست آورد.   ی دسته  ی رو  کشیو  فشار  مبل 

 تر شد.  برجسته هاچروک ی پشت دستش از ل  ی هارگ
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درآمد    یآخ  هوای ب دهانم  اشکاز  را    ی جار  میهاو  شدند. سرم 

س  چرخاندم.  عارف  پا  شیگلو  ب یسمت  و  بال  هم    ن ییپشت 

مشت شدی م تا  را  نگاهم  تنش  انقباض  پا  ی ها.    ن ی یمحکمش 

 . دیکش

 گذاشتم؛ لمسِ سنگ!   شیدستم را پشت بازو  

قدم   یکم   هم  با  تا  دادم  هلش  جلو  مادربزرگش    یبه  سمت 

مبل جدا   یرا هم از پشت  فشیکه حال تن لغر و نح  زن  م؛یبردار

. زدندیعارف دودو م  ی هنوز در کنکاش چهره  شیهاکرده و چشم

مثل آ از دهانش   ی و صدا دینازکش لرز ی هادهانش باز ماند. لب

 افتاد.  رونیاز چشمش ب ی خارج شد. اشک

گذاشت و به جلو خم شد. خانم    شیهازانو  ی را رو  شیهادست

ا  ی برا  ی قربان زد.  پس  را  دستش  اما  آمد  جلو  نگار  کمکش 

  ه یکنار رفت. چند ثان  یخودش بلند شود. خانم قربان  خواستی م

به چپ و آرام    یزانو ماند و تنش حرکت  ی رو  دهیطور خمهمان

 اش اتاق را پر کرد.راست را تکرار کرد. زمزمه

 عارف... مادر...  ـ

 دهانم گذاشتم.   ی را رو دستم
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د. فشار آور  فشی نح  ی راست کرد و باز به زانوها  یرا کم  کمرش

  ی مچاله شد. تنش کم  شیهافشار انگشت  ریز  دش یسف  راهنیپ

 تر کینز  یت اما ول شد. عارف قدممبل فاصله گرف  منگاهیاز نش

سرخ شده بود    شیهاچشم  ی دی رفت. زن سرش را بال آورد. سف

 لبخند...  نی... آخ اما از اشیهااما لب  س،یو صورتش خ

 مادر؟  ی اومد ـ

 تر رفت... جلو ی قدم عارف

  ش یهاکه دست  بارنیزن اتاق را پر کرد. ا  فیهق ظرهق  ی صدا

رو خم   ی را  تن  داد  فشار  رو   اشده یزانوها  شد.    ی از  بلند  مبل 

استخوان  ی هادست   دهیطور خممانه و  باز   اشیلغر  هم  از  را 

 کرد.

 ... مادر...  ی ... اومدی عارف... مادر... بالخره... اومد ـ

.  دیمادربزرگش رس  ی هاهم برداشت و به دست  گرید  یقدم  عارف

س  ییهادست در    ی انتظارچشم  سالی که  اندک   ی فاصلهرا 

  یعارف پر شد و صدا  که با تن  ی اجا داده بود. فاصله  نشی ماب

 زن را به اوج رساند.  ی هیگر

 ...ی اومد  رید  ی ل ی... عارف... مادر... خی اومد  ریمادر اما... د  ی اومد ـ 
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تر رفت. دو قدم جلو   رونیاز کنارم گذشت و ب  انیگر  ی قربان  خانم

  اش هیگر  ی دهانم فشار دادم. صدا  ی رفتم و هر دو دستم را رو

بود که در تمام    ی انوحه  نیترن ی غمگ  گفت ی که م  ییها«ی »آمد

تن بود اما    کی   ی و ناله  ی هیگر  ی بودم. صدا صدا  دهیعمرم شن

 . کردندیم ییسراانگار هزار تن نوحه

 چرا حال  ی جانم به قربانت ول ی »آمد

 ام از پا چرا...«حال که من افتاده  وفای ب

 یریگی م  توحانهیدست ر  ی... گفتی اومد  ریمادر... د  یاومد  ری د  ـ

برم زود  ن شمیپ  ی گردیو  اما  آی ومدی ...  عارف...  عارف...  ی ...   ...

 رو باور نکردم...  چکسی... حرف هی آی م دونستمی مادر... م

 ی نتوانستم صدا  گری. دخالص بود  ریعارف انگار ت  ی شانه  لرزش

 را کنترل کنم.   امهیگر

اتاق    بازگشت،یب  ی افنا شده و گذشته   ی درد، عمر  ، یدلتنگ  غم،

 کرده بود.  را پر 

و ظرف    ده یبرگشت که لباس فرم پوش  یبا دختر جوان  ی قربان  خانم

 .  ستادندیمخصوص دارو و سرم در دستش بود. دم در ا
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 شود؟   ساله یس ی دردها شبخام یبود که الت ی زیچ مگر

 . خانمره یزن و من نیا ی ده یخم  ی شانه  امیالت

 عارف...  ی هالرزش شانه امیالت  

 نم؟ یبب  توهحانی ر ی حال آورد  ـ

داد. صورتش سرخ شده بود و قرار   را از تن عارف فاصله   سرش

اشک شوند نبود  تمام  د  شی. صداها  نبود.    شتریب  ی اناله   گریاما 

دستش را از    کی . خشک شدم.  دینگاهش آرام سمت من چرخ

 ... دیلرزی دور تن عارف برداشت و سمت من گرفت. م

 ...  نمتیبب  ا یمادر... ب ایب ـ

  ده یام نرسطرفش حرکت کردند. دستش هنوز به شانه به   میپاها

خم شد. دستم را   شیهم افتاد و زانوها  ی رو  شیهابود که چشم

 :دمیبه صورتم کوب

 یوا ی ا ـ

بلندش کرد.    دست   ی رو  ن یبه زم  شیهازانو   دنیعارف قبل از رس  

 آمدند.   شیو دختر پ  یهراسان نگاهم کرد. خانم قربان

 تخت...   ی ... بخوابونش روتسین ی ز ی... چدی نترس ـ
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رو  عارف را  مادربزرگش  گوش  یلرزان  خواباند.  زنگ    امی تخت 

از ک از ترس ادمینارشان عقب کش خورد.  از    کهنی.  مامان باشد 

  ک ی را درآوردم.   ی را پاک کردم.گوش میهارفتم. اشک رونیاتاق ب

بود. جواب دادم و    جانی نداشتم. ماه  بمیدانه دستمال هم در ج

 قطع کردم و برگشتم.  امختصر گفتم چه شده. تماس رو  عیسر

م  خودش  دور  هراسان  مدیچرخیعارف  خم  ست د  شدی . 

که مشغول وصل   کردی . دختر را نگاه مگرفتیمادربزرگش را م

. باز  دیکشی م  شیدهان و موها  ی کردن سرم بود. دستش را رو

 زرگش...  سمت مادرب شدی . باز خم مدیچرخی م

 ... مرده؟دآیچرا بهوش نم ـ

بهش فشار آورده...    دارید  نینه پسر من دور از جون... شوک ا  ـ

 انگار...   ستیم حالت خوب ننگران نباش... شما ه

قربان   عیسر خانم  رفتم.  ب   شیبرا  خواستی م  یداخل  . اوردیآب 

 بود.  گونهانیاش هذزمزمه

 دونمی م رهیمی م ره یمیم ـ

 باز خم شد سمت دختر و گفت:  
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 پس... اورژانس خبر کند.  شهی نم دارینمرده؟ چرا ب واقعاً ـ

 .کردیم اموانهید صالشیخدا... است ی ا

 دارن... ما مراقبـ....  یقلب  یناراحت شونی... ادیآروم باش ـ

 ؟یچ  رهی... اکه بم رهیمی ... م  ره یمیم ـ

تا سمتم    دمیم و کشهاج و واج مانده بود. دستش را گرفت  دختر

 برگردد. 

 اش عارف. آروم ب ـ

 چسباند و گفت:  شیهاقه ی را به شق شیهاشده بود. دست وانهید

 مرده... مرده...  ـ

 ف... گوش کن به من. عار ـ

هم    خانمن ی هواشون عوض شه تا شه  کمی  اطیح  ی تو  دشیببر  ـ

 . ادیحالش جا ب

لب انگار   ریبکشم. ز  رونیکردم از اتاق ب  یرا گرفتم و سع  آرنجش

پاها  گفت یم  انیهذ م  اریاختبه  شیو  حرکت  از  کردی من   .

 آب پر کردم اما از دستم نگرفت   وانیلکیآبسردکن کنار آسانسور  
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 . میَمن ک  دونهینم ـ

. کاش کردی لب زمزمه م  ریبود که ز  یمن نبودم. جمالت  مخاطبش 

 .  کردیم قیآرامبخش هم به او تزر  ک یخانم پرستار 

رو  یکم را  آب  ر  ی از  پ  ختمی دستم  به  را  دستم  کف    یانشیو 

 . کردیم اثریآب را ب یو خنکا. داغ بود دمیسرخش کش

... دوازده گهی... نه نه... دروغ نمگهی اسم مامانمو گفت... دروغ نم ـ 

 . نجاستیساله ا

 . دم یدستم را نم کردم و به صورتش کش باز

م  ـ مادربزرگت خوب  حال  عارف...  باش  باشهیآروم  الن   دی... 

 ...  ی کرد داشونیکه پ یخوشحال باش 

 ماند و گفت:  امرهیخ ی اظه قطع شد. لح اشزمزمه

 ه؟یچ یخوشحال ـ

ا  مات از  سوال  نیشدم  نم   یسوال.  را  جوابش  واقعاً  انگار    ی که 

 دانست.

کنارم رد شد و سوار آسانسور شد. درش که بسته شد به خود   از

شده    ادهیرفتم. از آسانسور پ  نیی ها پاو از پله  دمیآمدم. به چپ دو
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س داشت  خروجو  قدم رفتیم  یمت  و  شیها.  گرفته    سرعت 

عاد م  ی حالتش  چه  هر  ب   رفتی نبود.  تا    شدی م  شتری سرعتش 

 زد. رونیبا دو از ساختمان ب کهنیا

 خدا! ای ـ

شلوارم    ی پاچه  یسیافتاد. خ  نیزم  ی از دستم ول شد و رو  وانیل

دو دنبالش  کردم.   حس  لحظهدمیرا  د   ی .  در    دمیآخر  از  که 

واج نگاهمان هبان هاج و  . مرد نگدمیزد. تندتر دو  نرویب  شگاهیآسا

 . کردی م

 آمد: جانی ماه ی و صدا دیصدف سمتم دو  شگاهیآسا رونیب

 شده؟ کجا رفت؟ یچ ـ

 ... دونمی ... نمدونمینم ـ

 گفت:  صدف

 دنبالش.  میسوار شو بر ایب ـ

 رفت؟ ی کدوم ور ـ

وقت  ی خودی ب  سوال ماش   خانمره یمن  یبود  و  شده    ادهیپ  نیاز 

پاها با  د  ی داشت  مناتوانش  صدا  دیدوی نبالش  . کردی م  شیو 
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که محال    فیبود. ح  اشدهیخم  ی هاشانه  ی که برازنده   یدنیدو

 بود به عارف برسد.  

ماش   ریمس جهت  من   نیخالف  گفتم  برگرداند.   خانمره یبود.  را 

نکردم. آمدم    نجا ی ماه  ی به صدا  یکردم و توجه  دنیشروع به دو

  ی شود. ته فرع  یها خالم از حجم انبوه درختتا نگاه  ی وسط فرع

 بود.    دهیرس

را نگه    ین ی. ماششدیم  لیداشت به زوزه تبد  میهانفس   ی صدا  

 دیدر چسب  ی ره یآخر دستم به دستگ  ی داشت و سوار شد لحظه

نگاهم کرد. در را   یخورد. راننده برزخ  ن یو تنم با شتاب به ماش 

ک رو باز  و  عذر   یصندل  ی ردم  نشستم.  کردم.    یخواه  عقب 

که   دانستمیچه کند، فقط م  ای برود،  خواهدی کجا م دانستمینم

 دنبالش بروم.   دیبا

ماش  شیصدا در  تنم    دیچیپ   نی که  گفت،  را  آدرس  کرد.    خیو 

خانه پ  ی اآدرس  روز  چند  که  راننده   شی بود  و  کامران    یبا 

  نی در ماش  ریو عارف اس  میودب   ستادهی از آن ا  ترنییااش پجغله

 واردش شده بود.   یناصال
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  رون یب  میهاو گونه  ینیبه لرزه افتاده بود و حرارت از ب  میهادست

فرستادم که زود   امیکامران پ  یرا درآوردم و برا  امی. گوشزدی م

آخر   می برساند که عارف انگار به س  یاصالن  ی خودش را به خانه

 زده است. 

نگاه  ن یقک ماش اتا  مانیهانفس   ی صدا راننده    را پر کرده بود و 

که قرار بود    ی زی. ترس از چگرفتی جفتمان را نشانه م  بیترتبه

  یچه یماه  رمیاش را بگجلو  توانمی نم  دانستم،یو م  فتدیاتفاق ب

 را سست و لرزان کرده بود.   میپاها

  رقابل یکه غ  یجواب دهم و عارف  دمیتماس گرفت. ترس  کامران

ب  ینیپش یپ هرچند  شده  بروم.  همراهش  نگذارد    د یبعود، 

عارف اصالً در حال خودش باشد. تماس را رد کردم و   دانستمی م

است   کیداد که نزد  ام یدادم که فقط خودش را برساند. پ  ام یباز پ

  یرو  توانستمی. نم داز اضطرابم کم ش  یو نگران نباشم. فقط کم

 یو کمشکمم فشار دادم    ی حساب کنم. دستم را رو  میقوت پاها

 بگذرد.   ریخرا بستم و دعا کردم که به  میهابه جلو خم شدم. چشم

هنوز کامل    نی عارف در را باز کرد. ماش   یاصالن  ی خانه  ی روروبه

 بود.   ستادهینا
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 چته آقا آروم! ـ

پ  یتوجه نکرد.  اعتراض مرد  تراول  ادهی به  و    ی صندل  ی رو  یشد 

  ی زد که باقشدم. مرد صدا    ادهیکردم و پ   یخواهانداخت. معذرت

ب عارف  بدهد  را  م   توجهی پول  خانه  مرفتی سمت    خواستمی . 

پ  راننده  اما  بروم  باق  اده یدنبالش  و  برگشتم  بود.  را   ی شده  پول 

ان بود و گوشم  . چشمم دنبال کامردمیگرفتم و سمت عارف دو

صدا از  لگد  ی پر  و  مشت  ب  ی هاکوبش  در  به    یقوارهی عارف 

 خودش بود.  ی در اصل خانه دیکه شا ی اخانه

 باز کن.  ـ

 . رمیاش را بگجلو ستمتوانینم

ا  ـ نکن  پات داغون شد...  ی نجوریعارف  و  باش... دست  آروم   ...

 عارف! 

 .  شدیم   دهیبود که به در کوب  شیفقط مشت و لگدها اما

 ـ عارف!  



 

[1277] 
 

رس   ی صدا مثل  به    ی فرشته  دنیکامران  را  خودش  بود.  نجات 

و سع رسانده  کند    یعارف  مهارش  مهارشدن داشت  عارف    ی اما 

 نبود. 

 کن! باز  ـ

 . جانییدا ی کنی م کاریچ ـ

 بازکن!  ـ

  ینییتز   ی هیپا   ی رو  فونیپنل آ  ی برداشت و مشتش را رو  زیخ

 . دیکنار در کوب 

 باز کن!  ـ

بود  ـ چه  دیکجا  پسر  باش  آروم  عارف؟  به سرت  زده  ت شما؟ 

 شده؟ 

را   شیهانداشتم. گوش  یشک  گری. ددیشنی نم  ییاصالً صدا  عارف

 بود.    در آغوش مادربزرگش جاگذاشته

و    ستادهیآن دست ا  ین یخلوت بود اما ماش   ابانی وقت ظهر خ  نیا

م شاکردی نگاهمان  را...  عارف  م  دی.  که    وانهی د  کردی فکر  شده 
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د  طورنیا و  در  به  را  ه کوبدی م  وار یخودش  درد    کسچی.  عمق 

 جز مادربزرگش...  کسچی... ه دیفهمیعارف را نم

اخل پرتاب شد. کامران  از چله رها و د رید. عارف مثل تباز ش در

 قبل از رفتن دنبالش گفت: 

 شده؟ یچ ـ

 :وار گفتمپچهول و پچ  یو پنهان اصالن  دایپ  ی هاترس جاسوس  از

ش آدرس مادربزرگش رفته بود خونه  یکیصبح زنگ زد به من    ـ

 .میرو داده بود از اونجا اومد

حت  فرصت نبود.  جواب  و  شدن  شوکه  ی برا   یصت فر  یسوال 

مانند خانه را رد کرده و داشت به در باغ   ی محوطه  کامران. عارف

را زمزمه   ؟«ی. کامران »چرا به من نگفت شدی م  ک یساختمان نزد

دن و  دوکرد  عجدیبالش  هم.  من  ه   بی.  که   رونیب   چکسی بود 

سر   لچماقق  ی مثل آن رستم  یکیهر آن    دمیترسی . م آمدینم

 نبود.  یبرسد اما واقعاً کس
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باعث    نیمکث کرد. هم  ی ا. لحظهدیبه در ساختمان رس  عارف

 ی بود و سرش خم. صدا  ره یدستگ  ی شد. دستش رو  دنمانیرس

 تنها صدا بود. کامران آرام گفت:  شیهابلند نفس 

 جان بذار...عارف ـ

عارف باز شده بود. پشت سرش    ی هاناقص ماند؛ در با دست   جمله

  ک یدر    چانیپ  ییهاگرد و پله   یهال  ض،یعر  ی . راهرومیداخل رفت

 عارف...   سمت و سکوت

راحت   یلیخ  ،یتر از اصالنجوان  یلیجوان... خ  یهمان هال زن  در

دارش تا  حالت  ی پا انداخته بود. موها  ی نشسته و پا رو  یمبل  ی رو

  ی که تا رو  یلباس   یاهیس  ریز  دشی سف  ی شانه بود و پاها  ی رو

 ی هابا طرح   یمشک   ی روبدوشامبر  ی. اصالنزدی بود برق م  شیزانو

 ی سرتاسر ی ما رو به  پنجره هدها به تن داشت. پشت ب اژ ییطال

 . کردی دود م گاریو س ستادهیا اطیرو به ح

هنوز بلند عارف    ی هانفس   ی دهانم را قورت دادم و اگر صدا  آب

 . دیرسیتکشان منبود، به گوش تک

 چه مرگته؟ ـ
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 گاه یآدم را در جا  نیهمه سال ا  نیچنگ شد. عارف چطور ا  قلبم

 ه بود.  کردپدر تحمل 

کلماتش در    وارانی. مثل شروع هذگفتیم  ی زی لب چ  ریز  عارف

صورتش از شمارش خارج شده    ی عرق رو  ی ها. قطره شگاهیآسا

 بود.  

 گفت:  کامران

 حرف دهنت رو بفهم!  ـ

گشت. نگاهش از من گذشت و رو به کامران  طرفمان بربه   یاصالن

 گفت: 

  ن ییپا ندازهی سرشون رو م یکنی م یکه زندگ ی ا شدهتو خراب ـ

 مردم. ی خونه رنیم دعوتی ب

 ! کننیبرخورد م  اقتشیاونجا با هرکس در حد ل ـ

دل افتاده در آتشم    ی خنک از رو  ی میکامران مثل گذر نس  جواب

ور  را شعله  یخاکستر اصالن   ریآتش ز  وانستتیکه م   یمیبود. نس

به زن    یکرد و نگاه  ی ا اش جمع شد. دندان قروچهکند. چهره 

 انداخت. رو به عارف گفت: جوان 
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 آد؟ ی مامانت... خوشت م ی آوردمش جا ـ

 گفت:   شیهادندان نیاز ب دهیجو کامران

 ! نه یهم اقتت یل ـ

 .  شدی آدم جمع م  کیهمه وقاحت چطور در  نیا

شاع  ی شوخفه  ی زمزمه اصالن  دیارف  گوش  اما    دیرسینم  یبه 

 .ریم سراز من را پر کرده بود و وحشت را در تمام وجود  گوش  گرید

ب  ب  حرفیزن  و  شد  صدا  رونیبلند  صندل تق  ی رفت.  تق 

 بعد محور شد.   یها بال رفت و کمدارش انگار از پلهپاشنه 

   ؟ی کرد یکشچته قشون ـ

عارف    باز زمزمه مخاطبش  که  عارف  بلند  شیهابود.  دم  تر هر 

 . شدی م

  ی چه غلط  یپس رستم  رون؟یب  ی ایبهت اجازه داد از خونه ب  یک ـ 

 نیهوا برت داشته؟ کجا بوده ا  ی د ی! دو نفر دور و ورت دکنهی م

 تا حال...  تییدا

 زد و به تمسخر گفت: پوزخند

 دختره گرمه.  نینکنه پشتت به ا ـ
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 د.ز شخندیکرد و ن نگاهم 

بو  ـ خ  ی هه،  غربتپول  مشامت  به  هرچی ورده  دست  بابات   ی! 

 از پشت بسته!  رتهیغی ب

حال خودم را    ل یرف فرصت تحلعا  ادیفر  ی کرد اما صدا  خی  تنم

 نداد.

 شـو!خفـه ـ

اصالن  نه شد  ، ی فقط  شوکه  هم  کامران  و  ام یمن  از    ادیفر  نی. 

 .  شدی ها با سکوت معنا م زده بود که سال  رونیب  یکس ی حنجره

 آمد.  شی پ یبرزخ یاصالن

 گُنگِ نکبت!     ی پسره ،ی واسه من زبون واکرد  ـ

  دن یکوب  ی ستش را براعقب رفتم. د  یقدم  ورششیاز    ناخودآگاه

 ی . کامران سمت اصالندمیکش  غیدر صورت عارف بلند کرد. ج

را در هوا گرفت و    ی برداشت اما عارف خودش دست اصالن  زیخ

زور ما  ی با  خشمش  از  ک  گرفت،یم  هیکه  پرتش  عقب  رد.  به 

 خانه را به لرزه انداخت.  ی هاپنجره بارنیا  ادشیفر

 قاتل! ـ
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عارف   ی رهیگشاد شده خ  ی هاا چشمافتاد و ب  ز یکنار م  یاصالن

از درونش در حال  یشد. عارف که سرخ شده بود. عارف که آتش

 بود. عارف که فوران کرده بود.  دنیکششعله

باز سمت اصالن  قبل   ز یخ  یاز آنکه کامران بتواند مهارش کند، 

 . برداشت

 ... قاتل... قاتل... کشمتی ... قاتل... مکشمتیم ـ

پ  تن ستون  به  چسبلرزانم  سرم  بودم.  دیشت  افتاده  نبود  اگر   .

. عارف  آمدیاز دستم برنم ی کارچیخوب که کامران بود. وگرنه ه

در   شیها. مشتکردیو کلمه را تکرار مپشت هم فقط همان د

هنوز با    یو اصالن  زور نگهش داشتهکامران به  شدیهوا پرتاب م

 بود.  نیزم ی گشاد شده رو ی هاچشم

 ... آروم باش.... ستیراهش ن  نی ا جانییدا پسر... ایبه خودت ب ـ

ب  جمالت اصالن  نیرتریتاثی کامران  واسطه  یبود.  دخالت   ی به 

 مع کرده و بلند شده بود.  کامران خودش را ج

 بکشمش.  دی... باکِشمینم گهیبکشمش... د دیبا ـ
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م  دلم کلمه  گرفتی آتش  هر  ل   ی ابا  از   د یکل  ی هادندان  ی که 

بشده  اادافتی م  رونیاش  حال  منقبضش    ستادهی .  تن  و  بود 

 . دیلرزی م

 . فتندی ب  رونیب  اشی وان یاز قالب ح  ی الحظه   یقرار نبود حت  یاصالن

 از خونـ... پدرویب ی زادهحروم نین اجمع ک ـ

دستش در دهانش خفه    دنیکامران و کوب   ی بارهکیچرخش    با

 :دیکش ادیکامران فر بارن یشد. ا

 ! شرفی ! کثافت بیی زاده توحروم ـ

  گر ید  یپشت سرش افتاده بود. کامران مشت  ی کاناپه  ی رو  یاصالن

رتش تکان  اش را رو به صوو انگشت اشاره  د یهم به صورتش کوب

 گفت:  دهی جو دهیداد و جو

! روز مجازاتت ی! شوهرشو کشتی ردخواهرمو حروم ک  یجوون  ـ

 ! ده یرس

غافلگ  فیحر  توانستی م  یاصالن و  بهت  اما  شود   ی ریکامران 

 .دادیاش را نمازهاج
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افتاده بودم.    نی زم  ی تنم در رفته و رو  ری از ز  میپاها   یک  دانمینم

و   ستمیبا  شانیتا رو  کردمینم  ادیرا پ  میپاها  زدمیهر چه زور م

خودم را به عارف برسانم. عارف که تن منقبضش پشت کامران 

 اش کبود شده بود. و مشت فشرده دیلرزی م

با خودش    دیو عارف را کش  دیخچر  یدر بهت اصالن  کامران تا 

 . خوردی. عارف تکان نمستمیفشار آوردم تا با  نیهمراه کند. به زم 

 عارف!  میبر ـ

  ن یزم  ی باز رو  یاصالن  ی ابلند شده بودم که صد  میهانوزا  ی رو

 ولم کرد.

 !پدری ب ی زاده... حرومی دیپس بالخره فهم ـ

اش  موقع جلوبه  بارنیبرداشت اما کامران آماده بود و ا   زیخ  عارف

 را گرفت: 

چ   ی اانی د  ش یآزما  هیبا    ـ م  زیهمه  که  شهی تموم  شاهدم   ...

 ! می... برمیدار

  د ی. شادمیفهمیقورت دادم. منظورش از شاهد را نم دهانم را    آب

 ی خنده  ی شده بود. صدا  دایپ  ن یاز فرز  ی هم رد  دیبلوف بود شا
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د  یاصالن مردک  شد.  برا زم  نیبدتر  شهیهم  وانهیبلند  را    یان 

م  دنیخند نرمشکردی انتخاب  و  شد  بلند  فک   ی.  به 

 اش داد. خوردهمشت 

آزما  ـ برو  برو!  دس  بده...  شیآره  با  کن    ی تابرو  ثابت  خودت 

 ... هرزه هی... برو ثابت کن مادرت ی ازادهحروم

را   زیم  ی رو  ستالیکر  ی گاریرسیز  بارنیحمله به او ا  ی جابه   عارف

پنجره به  و  کوب  یاسرسر  ی برداشت  راستش  صداد یسمت   ی . 

 عارف در هم ادغام شد.   ادیو فر شه یش ختنیر

 شو... شو... خفه شو کثافت... خفه خفه ـ

 . کردیگذاشته و تکرارش م شیهاگوش ی را رو دستش

تنم    دهانم و  مانده  لب  خیباز  با  کامران  بود.  چفت    ییهاکرده 

خرد    ی هاشه یش  به  رهیخ  یمانده بود و اصالن  نیبه زم  رهیکرده، خ

 شده، مات شده بود.

گوش  شیهازانو  ی رو  عارف هنوز  بود.    شیهاافتاد.  گرفته  را 

تحل  دهیخراش  شیصدا به  رفت  لیو  هم  باز  نبود  قرار  اما  بود  ه 

 سکوت برسد.  
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 ...  یبابام... مامانم... خسرو... همه رو ازم گرفت ـ

...  شیازت گرفت... مادرت رو خودخواه  شیخواهادهیبابات رو ز  ـ

م حماقت...  هم  کس  ینی بی خسرو  اما    یمن  نگرفتم...  ازت  رو 

  یاره من! پ  ی مو... بچه ازم گرفت.... مادرت، بچهپدرت، عشقمو  

کثافت خودشو با    ی که یتنِ من... مادرت خودشو کشت... اون زن

 که از دست داده منم... من!  یمن کشت... اون ی بچه

جمع کرد. ضربان   میاهرا سمت گوش  میهاشانه   یاصالن  ی نعره

 .کردمی قلب را در تمام تنم حس م 

 ی بودم... عاشقش بودم... اما اون کثافت بچه  حانهیمن عاشق ر  ـ

 من!   ی و کشت! بچهمن

 :دیرا بر ادشیکامران فر ی صدا

ها رو بباف... تو از اول قصه  نیا   شناسنتیکه نم  ییکسا  شیپ  ـ

فقط پول    رجی و ا   بود. تو  حانهیر   راثیچشمت فقط دنبال ارث و م

ار   زیانگ... کاش روحدیخواستی م با دستا  ی هیثاون    ی نحس رو 

 خودش انداخته بود جلوتون... 

ارث  ـ ادا  یهیهمون  کرده...  دراز  رو  زبونت  حال  که   ی نحسه 

که   هیک  ؟یکه چ  ی آر یمهربون و دلسوز رو براش درم  ی اهییدا
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و حقش   شهیرو کرده بود تو ش  زیانگخون روح  ن یندونه پسر مع

 ؟ی ریحقت رو پس بگ  ی ... اومدخواستیرو م

پولا  ـ از مغز  و  تو  ا  شتری ب  رجیپرست  ... حداقل  آدیدرنم   نیاز 

به   رجیا که  بود  پول  دنبال  نرس  فقط  بهش  تو  اما  دیلطف  تو   ...

 ... ی از مرزها رو رد کرد یلیخ

  یرا برا  شانیزده از حدقه صدا   رونیب  ی هابه رخ هم با چشم  رخ

بلن اصالنهم  که  بود  ترسناک  بودند.  کرده    ی نینشعقب   ید 

 ا یاند  بسته   ششیمهم نبود که اتهام قتل را به ر  شی. برادکرینم

 ست؟ین  یراحت بود که مدرک الشیخ

 !رجیتو حلق ا زمیبر یمفت  یهمه رو مفت یانتظار داشت ـ

عقد   ی برا  دیتهد  ی دردت فقط پوله! چرا همون موقع جا  ی د ید  ـ

ا  شییراتمام دا  ینخواست بزنه و  نامت  به  رو   فیکث  ی باز  نیرو 

 ؟ ی تمومش نکرد شیپ  لسایهمون س

بود. دستم را به ستون گرفتم و   شیزانو  ی رو  دهیهنوز خم  عارف

 بلند شدم.  



 

[1289] 
 

که   ییکه شد... قرار نبود تو روزا   شدی مال من م  دیبا  حانهیر  ـ

ا  به وقتش حرفتمی باهاش درب  د،یچربیم  رجیزور  رو    فمی... من 

 .  زنمی م  نیزم

 رفتم.  طرفشبه

به   ییکسرا  یکنی شت... فکر مندا  ییبه کسرا  ی ربط  یمطمئن  ـ

 کنه.   میمال و اموالش رو به تو تقد  حانهیر  ذاشتی م  یراحت  نیهم

 نشستم.  کنارش

گند بخوره به    ذاستی ! اون اگه عرضه داشت نمییهه... کسرا  ـ

 ش... خواهرزاده یزندگ

 م؟ی... مرییکسرا ی خواهر زادهرا نتوانستم هضم کنم.   اشجمله

و حلق پدرزن خواستگار دختره که  ت  ختمیپول ر  دیخودش د  ـ

اما نشست و    خاطر بچه به قبلش  به زن  برگرده  مجبورش کنن 

 ش رو نداشت...  ... چون عرضه دیرسیتماشا کرد... چون زورش نم

باز خ   با او که    اشرهیدهان  نه فقط من عارف هم.  بودم.  مانده 

 بود... ی صورتش جار ی عرق رو ی هاده بود. او که دانهکبود ش

 . هیو کر ظیپوزخند زد. غل  زبا



 

[1290] 
 

  ن یکرده؟! من جون کندم که ا  ادیهه! حال اون مال من رو ز  ـ

خور رو از رو ارث  مفت   رجی مال هزار برابر شد، من! من شرّ اون ا

بود. اما   فشیحر  حانهی ر  ی گنگ کم کردم... فکر کرد  ی پسره  نیا

  ن ی... جون نکندم اییکرد، رفت مالش رو زد به نام کسرا  کاریچ

 !  ی ریبگ میتصم المم ی همه سال که حال تو برا

 کرده بود؟ چارهینحس... چند نفر را ب  ی هی ارث نیبه ا لعنت

 شده بود انگار. زانی آو شانه ی زدم. سرش رو شیصدا

چند   هاشی گذارهیها با سرمارفته خسرو تو همون سال  ادتی  ـ

ارت ندارم... ک   هاتی برش کرد... فکر نکن خبر از کثافت کاربرا

 تمومه حسام!

  یپسره  نیمال ا  یبرا  ی کرد  زی! تو هم فقط تی ندار  یمدرک  چیه ـ 

 گنگ! 

 .زندیکامران فرو بر ادیبا فر توانستند ی سالم خانه م ی هاشه یش

 زبونتم درازه!؟ یمال و اموالش نشست ی رو ـ

  وار انیهذ  ی اآرام زمزمه  ی صدا  کردم.  کیرا به گوشش نزد  سرم

 اش گذاشتم. شانه ی د. دستم را روو نامفهوم به گوشم خور



 

[1291] 
 

 عارف... بلند شو...   ـ

زاده«، »قاتل«، بردم. »حروم  ترکینداشت. گوشم را نزد  یواکنش

 اش به گوشم خورد. زمزمه انی بود که از م ی»گنگ« تنها کلمات

 گوشش بردم و گفتم:  کیرا نزد دهانم

 حتماً منتظرته. مادربزرگت عارف...   شیپ میبر  ایب ـ

ام را تکرار کردم تا سرش را بلند کرد. صورتش سرخ  جملهبار    دو

 و منقبض بود.  

 . میبر  ایب ـ

 : دیاش به گوشم رسو زمزمه دیصورتم چرخ ی رو نگاهش

 .رمیانتقام بگ  دیبا ـ

  ش یبازو  ی را رو  میهادست   گفتم؟ی شدند. چه م یمنحن  میهالب

 تم. گذاش

 مادربزرگت عارف.   شیپ میبر  ایب ـ

 رم؟یانتقام بگ یکِ ـ

 



 

[1292] 
 

 

  خواستمی تا بلند شد. فقط م  دمیرا کش  شیقدر بازوو آن  ستادمیا

و درد   نهیپر از عقده و ک  جانینحس دورش کنم. ا  ی خانه  نیاز ا

ا پارس   ی صدا  جا نی. ادادیرا م  حانهیر   ی دردها  ی بو  جانیبود. 

.  ترساندند یشده در کمد را م  می قا  یودککه ک  ددایرا م  ییهاسگ

 بود...  ایدن ی نقطه نیبدتر جانیا

 قدم اول:  

 .دمیترسیازش م ـ

لبه  نیا  دیبا از  را  تلخ  ب  ی هازخم  ی ل جمالت   رونیروحش 

 .انداختی م رونیو ب دیکشی م

 دوم: قدم

 .  ستمیزاده نمن حروم ـ

 سوم:  قدم

 ...  نمی بب سای کجا؟ وا ـ

 گفت:  ی و با لحن بدره زد من اشا به



 

[1293] 
 

  ه؟ یچ  ینسبتش با تراب  ی خبر دار   ه؟یدختره ک  نیا   ی خبر دار   ـ

 نه من!    هیتراب یدنبالش باش دیکه با یاون

  د؟یکشی را وسط م یتراب ی بود که پا   دهیترس

 خوب گوشات رو باز کن...   ـ

 : دیعارف حرفش را بر ی خش گرفته ی صدا

 ! رمیگی م رو پس ی که ازم گرفت ییحق تمام کسا ـ

 پوزخند زد. یاصالن

  باشه، چه خودت، چه  ادتیباش... فقط    شجهیو منتطر نت   ر یبگ  ـ

... زمیریمادرت رو م  ی آبرو  د،یمهربونت دست از پا خطا کن   ییدا

 یخاطرش دهنشو بست و نشست سر سفره که مادرت به   ی زیچ

عقد... من به مادرت لطف کردم که با شکم پر عقدش کردم... من  

 ... دمیرت رو خرماد ی وآبر

 عمق گرفت:  شخندشین

 ! زهیخبر نداشت آبروش قراره به دست پسرش بر  حانهیر  چارهیب  ـ

 مات شده بود. من هم...  عارف

 را بلند کرد: شیآمد و باز صدا  ش یاما پ کامران



 

[1294] 
 

...  ی ببر  ش یپ  کردند یکارت رو با ترسوندن و تهد  ی عادت کرد  ـ

کرد کس  ی عادت  نا  یچون  استادهیجلوت  کور    گهید  بارنی... 

 !ی خوند

 پسره!  نیا ای ؟یستیجلوم با ی خوایتو م ـ

 عارف گفت:  ی هادر چشم رهی. خدیخند

مو ... انتقام بچه کنمی پام لهت م   ریز  ی چجور  ینی تا بب   ست یآره با ـ 

  ن ی. بش رمیگیشو ازش م مو ازم گرفت... بچه ... مادرت بچه رمیگی م

 و تماشا کن! 

باز ماند. شوک دهانم    دنیاز کوب  ی احظه . قلبم لد یسوت کش  سرم

 را شل کرده بود. میرا باز کرده بود. شوک دست و پا

 ! ؟یکنیم دشیمن تهد ی که جلو ی انقدر هار شد ـ

 عارف نگاهم را به او برگرداند.  ی زمزمه

 آبرو... ـ

فر  شیصدا م  یاصالن  ی ادهایدر  شد.  گم  کامران    خواستم ی و 

ج تهد  غیسرش  که  ن   تیبرا  یاصالن  دیبکشم  باز  ستیمهم   !

 یقبل  ی هااما عارف واقعاً انگار در جمله  ؟یسکوت کن  یخواهی م



 

[1295] 
 

پاها  ریگ   یاصالن بود.  خروج  ش یکرده  افتا  ی سمت  دند.  راه 

توجه  شیصدا اصالن  یزدم.  و  کامران  به    ینکرد.  بدو    همهنوز 

 دشی. فقط تهدبردینم  نیاز فرز  ی. کامران اما اسمگفتندی م  راهیب

 گرفت.  یبه خود نم یاصالنکه  ی زی. چکردی م

زدم. مات شده بود. مثل آن روزها که   شی. صدادمیدو  دنبالش

  ده یرا نداشت. سکوتش را سفت چسب  اشرهیحق ورود به دا  یکس

 .  رفتی بود و فقط م

  یبذار   ی خوا  ی ... م ایکوتاه ن   گهی د  ی اومد  جانیعارف حال که تا ا ـ 

 ... یباز اصالن

 کرد. دهانم بسته شد.  رهیخ میهاشمو نگاهش را به چ ستادیا

  خواستمی ند شد. فقط متا بل  دمیرا کش  شیقدر بازوو آن  ستادمیا

و درد   نهیپر از عقده و ک  جانینحس دورش کنم. ا  ی خانه  نیاز ا

ا پارس   ی صدا  جا نی. ادادیرا م  حانهیر   ی دردها  ی بو  جانیبود. 

.  اندند ترسیشده در کمد را م  می قا  یکه کودک  دادیم  را  ییهاسگ

 بود...  ایدن ی نقطه نیبدتر جانیا

 قدم اول:  

 .دمیترسیازش م ـ



 

[1296] 
 

لبه  نیا  دیبا از  را  تلخ  ب  ی هازخم  ی ل جمالت   رونیروحش 

 .انداختی م رونیو ب دیکشی م

 دوم: قدم

 .  ستمیزاده نمن حروم ـ

 سوم:  قدم

 ...  نمی بب سای کجا؟ وا ـ

 گفت:  ی من اشاره زد و با لحن بد به

  ه؟ یچ  ینسبتش با تراب  ی خبر دار   ه؟یدختره ک  نیا   ی خبر دار   ـ

 نه من!    هیتراب یدنبالش باش دیکه با یاون

  د؟یکشی را وسط م یتراب ی بود که پا   دهیترس

 خوب گوشات رو باز کن...   ـ

 : دیعارف حرفش را بر ی خش گرفته ی صدا

 ! رمیگی رو پس م ی که ازم گرفت ییحق تمام کسا ـ

 پوزخند زد. یاصالن



 

[1297] 
 

  باشه، چه خودت، چه  ادتیباش... فقط    شجهیمنتطر نت   و  ر یبگ  ـ

... زمیریمادرت رو م  ی آبرو  د،یمهربونت دست از پا خطا کن   ییدا

 یخاطرش دهنشو بست و نشست سر سفره که مادرت به   ی زیچ

من  عقد... من به مادرت لطف کردم که با شکم پر عقدش کردم...  

 ... دمیمادرت رو خر ی آبرو

 فت: عمق گر شخندشین

 ! زهیخبر نداشت آبروش قراره به دست پسرش بر  حانهیر  چارهیب  ـ

 مات شده بود. من هم...  عارف

 را بلند کرد: شیآمد و باز صدا  ش یاما پ کامران

...  ی ببر  ش یپ  کردند یکارت رو با ترسوندن و تهد  ی عادت کرد  ـ

کرد کس  ی عادت  نا  یچون  استادهیجلوت  کور    گهید  بارنی... 

 !ی خوند

 پسره!  نیا ای ؟یستیجلوم با ی خوایتو م ـ

 عارف گفت:  ی هادر چشم رهی. خدیخند



 

[1298] 
 

مو ... انتقام بچه کنمی پام لهت م   ریز  ی چجور  ینی تا بب   ست یآره با ـ 

  ن ی. بش رمیگیشو ازش م مو ازم گرفت... بچه ... مادرت بچه رمیگی م

 و تماشا کن! 

  باز ماند. شوک دهانم  دنیاز کوب  ی اقلبم لحظه .  د یسوت کش  سرم

 را شل کرده بود. میرا باز کرده بود. شوک دست و پا

 ! ؟یکنیم دشیمن تهد ی که جلو ی انقدر هار شد ـ

 عارف نگاهم را به او برگرداند.  ی زمزمه

 آبرو... ـ

فر  شیصدا م  یاصالن  ی ادهایدر  شد.  گم  کامران    خواستم ی و 

ج تهد  غیسرش  که  ن   تیبرا  یاصالن  دیبکشم  باز  ستیمهم   !

 یقبل  ی هااما عارف واقعاً انگار در جمله  ؟یکنسکوت    یخواهی م

پاها  ریگ   یاصالن بود.  خروج  ش یکرده  افتادند.    ی سمت  راه 

توجه  شیصدا اصالن  یزدم.  و  کامران  به    ینکرد.  بدو    همهنوز 

 دشی. فقط تهدبردینم  نیاز فرز  ی. کامران اما اسمگفتندی م  راهیب

 گرفت.  یبه خود نم یکه اصالن ی زی. چردکی م



 

[1299] 
 

زدم. مات شده بود. مثل آن روزها که   شی. صدادمیدو  دنبالش

  ده یرا نداشت. سکوتش را سفت چسب  اشرهیحق ورود به دا  یکس

 .  رفتی بود و فقط م

  یبذار   ی خوا  ی ... م ایکوتاه ن   گهی د  ی اومد  جانیعارف حال که تا ا ـ 

 ... یباز اصالن

 کرد. دهانم بسته شد.   رهیخ میهاا به چشمو نگاهش ر ستادیا

 . برمیمادرم رو نم ی من آبرو ـ

 یخانه  ی شدند. از کنارم رد شد و از در گنده   زانی آو  میهاشانه 

 را پر کرد. می هاگوش  یاصالن اد یفر ی رفت. صدا رونیمنحوس ب

 !ی . هر رونیمن ب ی نه شو از خوگم ـ

از خانه    ترنییپا   یرفتم. کم  رونیبود. ب   امده ین  رونیهنوز ب  کامران

 دا ی . انگار خانه را پدمیمحراب را د  ن یماش اول    ابان یآن دست خ

م جهت  خالف  که  عارف  به  توجهشان  اما  بودند    رفت،ی نکرده 

 . مدیسمتشان دو  عیجلب شده بود. سر

دراو  نیبهار  ـ پدرمون  که  ما  گوشننه  چرا  جواب   تی مد  رو 

 شده؟  یمامانت سکته کرد. چ ؟یدادینم



 

[1300] 
 

  ده یشن  شیداص  داد،یفحش، داد و ب  ، ی درآن همه پرده  انیم  مگر

 شد؟ی م

 عارف بود. یپ نگاهم 

ماه  زویچهمه  ـ اصالن جانی گفتن  که    دی تهد  ی...  کرد 

به کسکشتشی م اگه  آبرو  ی ... گفت  م  حانهیر  ی بگه  ...  برهی رو 

 حالش بده.  جانی ش ماهبرم دنبال دیبا

گوش  ی صدا با    اشی زنگ  کامران  است.  مامان  گفت  شد.  بلند 

ش برگشتم او که سمت عارف  طرفآمد. به   رونی سرخ ب  ی اچهره

نکردم. کامران به عارف    ی. توجهزدی م  میصدا  جانی . ماهدیدو ی م

 . رفتی متوقفش کند. عارف اما فقط م خواستی و م دهیرس

 . ییعارف، صبر کن دا ـ

 .  ستادمی و کنارش ا دمیکش شی راهش را بست. تنم را پ کامران

به افتادن    لیاش مچهره  یانگار خاموش شده بود. اجزا  نگاهش

د ب   ی خبر  گریداشت.  انقباض  خبر  انیپایاز  نبود.  از   ی تنش 

عرق هم خشک شده بودند. پر بود از   ی هاها... دانهکوبش نبض 

 ... اریتمام ع یخال کی... چیه



 

[1301] 
 

محراب داد که کنارمان    نی حواسم را به ماش  نیقف ماشتو  ی صدا

ل بود. توجه کامران هم جلب شد. سمتشان رفت و مشغو  ستادهیا

 شد.   یپرس سالم و احوال

ب  عارف نگاهش    حرکتی اما  بود.  روبهمانده  من  به  بود.  رو 

 .  ستمیکه در نگاهش ن دانستمی بودم اما م شیروروبه

 عارف. ـ

 ام.خسته ـ

 شد.  دهیخم  شیصدای نیاز سنگ  میهاانگار که شانه بود  ی مسر

 ... یلیخ ـ

 .  دندیلرز امی نی ب ی هاپره

 ...ی خوایم ـ

 . نی مادربزرگم... فقط هم  شیبرم پ ـ

 . رمیرا بگ میها اشک زشیر ی جلو نتوانستم

 .  دم یکش  میهااشک  ی برگشت و نگاهمان کرد. دستم را رو  کامران

 خدا.سکته کرد بنده با مامانت حرف بزن...  ایب  نیبهار ـ



 

[1302] 
 

لبخند زد و   میچهره و نگاهش اما به رو  یبرخالف آشفتگ  کامران

 گفت: 

 ... من هستم. یکه تنهاش نذاشت ... ممنونی بهتره بر ـ

 خدا... ی . ارفتم یم چطور

ام از چهره   صالی . استدمیشن یرا م  جانی ماه   یزنگ گوش   ی صدا

 دیداد. با   تکان  دیی. کامران پلک بست و سرش را به تادیباری م

 .  رفتمی م

 عارف گوشم را پر کرد. زمزمه

 برو...  ـ

 خودش زودتر از کنارم رد شد و رفت...  و

 . کامران زمزمه کرد.دیهمراهش چرخ سرم

 نگران نباش.  ـ

 را سمت کامران برگرداندم و گفتم:  نگاهم 

 نکنه.   بتونیتعق  یوقت کس هی  دیمواظب باش  ـ

 



 

[1303] 
 

                          

 رفتن؟!  ـ

 بله امروز صبح.  ـ

زود   یلیکامران را گرفتم. خ  ی را درآوردم و شماره  امی گوش  عیسر

شن جمالت  داد.  را  دهیجواب  زن  زبان  کردم.   ش یبرا  از  تکرار 

انگار    گارشیس  ی به شدت گرفته بود. بو  شیتعجب نکرد اما صدا

 . دیچی پی در مشامم م

...  کنم یم  داشیسر زدم... پ  کردمی ... هرجا که فکر ممدونیم  ـ

 که مادربزرگش همراهشه. نهیمهم ا

کند. عارف که گم نشده بود. خودش   شیدایپ  خواستیم  چطور

 اش...خانواده  ی ق یه مادبزرگش؛ تنها عضو حق را گم کرده بود. همرا

پ  ـ باشه... ماهکم د  خواستی بمونم... م  شش ینذاشت    روز یتنها 

کنم...    فی رزا تعر  ی رو رو در رو برا   انیشد... رفتم که جرفارغ  

 بذاره بره!  کردمیمفکر ن
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وداغان عارف و داد نزدن. واقعاً حال درب  دنینکشغ یبود ج  سخت

روسن  نیا بهمه  باداشتی برم  ی ازفکر  حداقل  دورادور    دی. 

 . بودی مراقبش م 

جمله  کامران چه  کرد.  قطع  را  تماس  و  نباشم  نگران    ی گفت 

 .یمزخرف

 سمت زن برگشتم.  دوباره

با   روزیکه د  ییهمون آقا  یعنی که...    دیخانم مطمئن   دیببخش  ـ

 رو برده با خودش؟  یقدس ن یشه من بود... همون خانمِ 

 .  یف اصالنعار ی بله خانم آقا ـ

 کالفه شده بود. میهاسوال و جواب از

چشمم بود    شیپ  ریتنها تصو  روزیاز د   شیهاخاموش چشم  ریتصو

. کجا  شودی هم دارد محو م  ریهمان تصو  کردمی حال حس مو  

 را کجا برده بود. رزنیرفته بود. آن پ

 ن؟یشد بهار یچ ـ

د  چقدر و  در  به  را  خودم  ا  دهیکوب  واریاز صبح  تا   ی جازهبودم 

از    ییو بابا بو  میبه موقع برگشته بود  روزیخروجم صادر شود. د
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د مامان  اما  امروز  بود.  نبرده  .  شدی نم  یراض  گریخروجمان 

  داده ی عقلش را م  دیام و او نباپدرش را درآورده  روزید  گفتی م

شد همراهم   یبود. آخر هم که راض   ی دست من! از دستم شاک

ا  د،یایب ترس  کس   نکهیاز  کند،    یباز   ریمس  کیدنبالمان 

بود  یطولن  ی سواراتوبوس کرده  انتخاب  محراب  میرا  هرچند   .

د بود  ماش  گریگفته  ندمش  نیآن  را  هم    دهیکوک  باز  اما 

ما نبود.    ی به مراقب گذاشتن برا  ی ازین  گرید  دی . شادمیترسی م

. جان یاش بود نه احال که عارف نه در خانه   شد؟یاما حال چه م

 کجا برده؟  مادربزرگش را

 ن؟یام بهاربا تو ـ

 مامان برگشتم. سرم را تکان دادم.  سمت

 .... مادربزرگش رو با خودش بردهستین ـ

 . گهیحتماً بردتش خونه د ،ی سالمت خب به ـ

  غ ی و ج  نم یکف بنش  نیهم   خواستی سرم را تکان دادم. دلم م  ازب

 کامران را بزنم.   خواستی دلم م شتریبزنم. ب 

 آلود ادامه دادم: گفتم و حرص شیرا براکامران  ی هاحرف
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 اصالً چرا تنهاش گذاشته با اون حال؟  ـ

بود   رید  یپوشش  ی هاواکنش   یوجورکردن خودم، برا جمع  ی برا

 .  رمیبگ دهیمامان را ناد ی رهینگاه خ توانستمی فقط م گریو د

بودم   ده ینفهم روزینگاهش را د ی خاموش ی بود. معنا ده یبر عارف

 بود. زیچاز همه دهیبر یداشتم نگاهش نگاه آدماما حال شک ن

                            

در  نیزنگ ا ی صدا  دنیدر انتظار شن  جانی بود که ماه ییروزها

به پنجره مساعت  ام  دوختی ها نگاهش را  با گذر هر    دهایو  را 

م  قهیدق دلش  سال شکافتی در  از  بعد  حال  ا.  از   خانهنیها  پر 

حرفت بود.  شده  دلها  که چشم  فیوآمد  و  اشک  از  بود  ها  پر 

 از حسرت...  ده یپوش

منآ  انیگر  رزا آغوش  در  و  دست   ی گذشته  خانمره یمده  از 

بود   دواریشان را دوره کرده بود. کامران رفته بود تهران و امرفته

شا عارف  و  برگردد  پر  ا  ریز  ییجا  دیدست  آسمان    نیسقف 

   را با مادربزرگش پر کند. اشییتنها خواستی م
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قدر به   یحت  توانستمیبود اما نم  دهیم. دلشوره امانم را بربود  نگران

را از    ییتنها  نی و ا  دادم یسر سوزن از عارف دلخور شوم. حق م

 .  دانستمیحقش م  شیایدن  ی هاتمام نداشته 

ساعت    مکاش  عقربهدندیخوابی ها  م.  کار  از  کاش  افتادندی ها   .

م  کش  م  آمدی زمان  بو  گذاشتی و  داشتنش عارف  و    دن 

  ن ی مبند تنش حس کند. کاش زمان فقط همادربزرگش را با بند 

 . آمدیراه م اشی با خوش بارکی

 رو! پسره نیننه کمتر بچزون ا ـ

 خودشه عمه. ریتقص ـ

آمدن محراب بود دست    کیآمده و حال که نزد  شبیاز د  صدف

 . کردی رفتن جمع م ی را برا شیو پا

طرف من    کمهیا لطفاً  ام  دیاز من دوستش دار  شتر یب  دونمیم  ـ

 !فهیحر یی... اون خودش تنهادی باش

 کرد.   یو خداحافظ دیاش را بوس. صدف گونه دیخند جانی ماه

به  رونیب  همراهش و  کرد  بغلم  دلدار  ی جارفتم.    یاثر یب  ی هر 

 گفت: 
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  ن یماش   میبا هم بر  امیزنگ بزن ب  هیهروقت طاقتت طاق شد    ـ

 ی الهاشمی نیتو حس  دهیتونل جد  نیا  رمی م  ییوقتا  هی.  ی سوار

 .دهیجواب م یلینگو، خکه   کشمی م غیموقع روندن انقدر ج

که رفت در   رونیزدم. سرم را تکان دادم و تشکر کردم. ب   لبخند

تکه تکه وسط   ی ماندم. سرم را سمت آسمان گرفتم. ابرها  اطیح

 غروب کند.   خواستی که نم ی دیآسمان و خورش یآب

غروب   ی ریکرده بود. هوس دلگ  آلودو مه  ی ابر  ی هوس هوا  دلم

 نیو شفاف آسمان ا   یو با رنگ آب  که درونم بود  یجمعه... حس

 نداشت...  یروزها همخوان

 !ی کردی پاس م  دیبا تیی رو واسه پسردا یدلبر  ی واحدا ـ

نبود جز محراب! باز داشت    یاز پشت در بودو صاحبش کس   صدا

 . گرفتیحال صدف را م 

 متنفرم ازت محراب!  ـ

 ! ی شی م یچه شکل نمین دو دقه باش بب جون م ـ

 شو! گم ـ

 . تیتربی ب ـ
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 محراب آمد: ی جواب نداد. اما باز صدا گرید صدف

 زنگ بزن. ی دیدرست برون صدف! رس  ـ

گرد از داخل باز کرده بود و فرصت عقب   خانمرهیرا حتماً من  در

نبود. خندان داخل آمد.   الشی خ   نینبود. هرچند محراب که ع

 . گفتم: رمیزبانم را بگ  ی نتوانستم جلو

 حق داره ازت متنفر باشه!  ـ

 کالً!   نیلیتعط یعمل دیکن یم ی شما دخترا فقط با کلمات بار ـ

 متنفر باشه؟ خواستی واقعاً دلت م یعنی ـ

چلغوزش    ییقبل از خودش اون پسردا  نمشی بیم   ی اما وقتنه...    ـ

 تو مغزم. نهزیم ی حضور

 د یبود؛ اما شا  کیبار  یلیدر محراب خ  ی و جد  یشوخ  نیب  مرز

  ان یب  پوشش لحن شوخش  ریبود که ز  یقت یحق  نیتری جد  نیا

 کرده بود.  

گفتن نداشتم. من با تصور اسم سارگل کنار عارف    ی برا  یحرف

با    توانستمی م صدف  ازدواج  شاهد  رسماً  او  و  برسم  جنون  به 

 سقف بود.   کی ریو رفتنشان ز اشییپسردا 
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ب  نفسم خواسدا  رونیرا  صدادم.  که  برگردم  داخل  زد.   میتم 

جدچهره جد  ی اش  آن  از  بود.  خ  های شده  پ  یلی که    شی کم 

 آمد و گفت:  کیبشود. نزد آمد،ی م

 بهت بگم اما...  ی زیچ هی دیبا ـ

 عارفه؟  ی درباره ـ

.  دیرسی بودم و ضربان قلبم داشت به اوج م  دهی حرفش پر  وسط

 سرش را تکان داد و گفت: 

  شگاه یخودم اون روز از آسا یعنی... رف کجاست عا دونمی من م ـ

 رسوندمشون... 

ام . هنوز صدا از حنجرهشدند یو دهانم هر لحظه گشادتر م  چشم

 نزده بود که دستش را بال آورد و گفت:  رونیب

 کن!   هیعارف تخل ی صبر کن به وقتش خودت رو رو  ـ

 حالش خوبه؟ ـ

 ظاهراً که آره. ـ

 خب کجاست؟  ـ
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 باغ انگور.  ـ

خونهاونجا!  ـ اون  تو  چه   ی ؟  عقلتون    ی جورسوخته!  آخه... 

 سرجاشه!؟

مارمولکه و عارف به    یلیخ  یاصالن   نیبهار  نیبه اون بگو... بب   ـ

کرده... منم فکر    دایبفهمه مادربزرگش رو پ  خوادیعنوان نم  چیه

 جاست.  نیجا بهتراون کنمی م

شده درونم مخلوط    زیو ترس، همه چ  یجیگ  ،ینگران   ،یخوشحال

 بود.

گرفته،   لیتحو  شگاهیمادربزرگش رو از اون آسا  ی اصالً چطور  ـ

 مگه قانون نداره؟ 

بشه!    نیکه ا  شهیقانون! کدومش اجرا م  ادهیز  نجایکه ا   ی زیچ  ـ

با همون خانمه هماهنگ کرده بوده که مادربزرگه رو   یبعدم تراب

 وجدان بد فشار آورده.بدن. فکر کنم عذاب لیفقط به عارف تحو

 ردش رو زد؟   ی جورهی شهیدان تو سرش بخوره نمعذاب وج ـ

 بال داد و گفت:   شانه
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...  ی بر  د یبا  ییخودت تنها  شین یبب  ی خوای اون، اگه م  الیخی ب  ـ

طولن  بتیغ اصالن  یعارف  ممکنه  برا  یشده،  بپا   ی باز  همه 

ر باشه.  ا  سکشی گذاشته  من  و  تضم  نیبالست  اصالً    نیدفعه 

 بشه دورش زد. کنم ینم

 باز؟  ی دیرو د یمگه کس ـ

 بشه!   دهیسوراخ گز  هیکه دوبار از    ستین  یهم آدم  ینه اما اصالن ـ 

ندانم   زانیآو   امافه یق با  بود  محال  بود.  لورفتن    ی کارشده  باعث 

سال   یگاهی مخفشوم.    گاهشیمخف پکه  دست   ش یها   ی هابا 

 سوخته بود. یاصالن

ناک ازها ترسشدن تمام ربعد از فاش  یسکوت اصالن  نیاصالً هم  

ب کارها  شکی بود.  داشت  پرده  خبرش    کردیم  ییپشت  که 

  چیبود که انگار ه  نیتر از همه افلجمان کند. ترسناک  دفعهکی

  ی چه معن   نانیهمه اطم   نینداشت. ا  قتیشدن حقاز فاش  یترس

 نبود؟  شه یعل  یمدرک کهنیداشت جز ا

نم  هی چرا    یاصالن  ـ م  ترسه؟یذره  که   راکایچ  دونهیخودش 

 کرده.
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از مدرک مستدل،    ری... اثبات جرم غدوننی نم  هی که بق   نهیمهم ا  ـ

 ! میکه فعالً جفتش رو ندار خوادی هم م یشاک

پنجره   ی لبه  ی نداشت رو   یکه تمام  یبستبن  ی رهایاز مس  خسته

م عارف  واقعاً  آبرو  خواستی نشستم.  خاطر  ابد    حانهیر  ی به  تا 

 سکوت کند؟! 

طاقت نداره...    گه یبچسب که د  عارف رو   ...یاصالن  الیخی حال ب  ـ

 .  ندتیبب خوادیخودش، م ی گفت بگم پا

                          

»نمگفت ی م  مامان معذرت   ی خوا ی :  بابات    ؟«یکن  یخواهاز 

داغ دلش تازه    دمیترسی هم م  شدینم  میاما هم رو  خواستمی م

را   مانیهااز نگاه او عکس  یکند. وقت  شتریا بر  هامیشود و تحر

  ن ی کوچکتر یکه حت  ی ها. عکسشدی م  خیس مو به تنم  دمیدی م

لمس و  ترک  ی تماس  اما  نبود   یبرا  شیهاآدم  بیدرونشان 

 بود.   یبابا کاف کردنوانهید

با مامان به آسا  ی روز   عارف و   یخال  ی رفته و با جا  شگاهیکه 

با متوجه خروجمان از خانه شده و  با   م،یرو شدمادربزرگش روبه 

  یرا عاد  طیشرا  ز یر  ز یر  طورن یهم   کردمینگفته بود. فکر م  ی زیچ
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تر کنم.  را سخت  طیشرا   اشی ادآور ینشان دهم بهتر باشد تا با  

  ش یپ   یحت  زدمی حرف نم  ماندم،ی م  قمبابا که بود معموًل در اتا

  م یبرا  شایفکر کند ناراحت  خواستمی . نمرفتمیهم نم  جانی ماه

 .  ست یمهم ن

گذرانده    یکشنقشه و چهار ساعت گذشته را به فکر و    ست یتمام ب 

  به  زیبروم و همه چ دنشیبه خواست عارف به د دیستری بودم. م

باخبر شود. نه فقط چون   داشدنشیاز پ  ی. قرار نبود کسزدیهم بر

  د یفهمی که اگر مامان م  لیدل  نیبه ا  شتریب  خواست،یعارف نم

 رون یمحال بود اجازه دهد پا از خانه ب  رومی اغ عارف مدارم سر

خو تنهابگذارم.  هم  کردمی م  ن یسنگ سبک   د یبا  ییدم  محراب   .

مثل آن   توندی است و نم ادی. گفته بود خطرش زکردی نم یکمک

تضم م  نیدفعه  که  را    یاصالن  ی های مامورمخف  تواندی کند 

رفته    نیبذره  ریخودش هم ز  کردی . مخصوصاً که فکر مچاندیبپ

 است. 

بماند و صبح    جانیشده بود. قرار بود امشب ا  نشی اما جانش  صدف

. گفته بود خروجمان را به او بسپارم.  ادهیپ  م؛ی برو  رونیهم ب   با

نه    ،ی ذار ی م  ی سیتو رودوا  یاما مامانت رو وقت  هینامرد  دونمی»م
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مآرهینم نم  هی  خوامی ...  کنم.«  سواستفاده   خواستم ی کوچولو 

  یخواهمعذرت یوحساب. بعداً از جفتشان درسترمیرا بگاش جلو

 . کردمی م

بودند.    دهینشن  ؟«ی آی گفته بود: »م  یعارف را وقت  ی که صدا  هانآ

وقت خودش مانده و به من گفته بود:    یآن روز در دفتر اصالن  ای

عز مزمی »برو  چطور  من  را    ی ها خواسته  توانستمی.«  کوچکش 

 بگذارم. جوابی ب

                          

 اش رهیخ ی هابه مامان و چشم  نگاهی . بمیزد رونیسر بابا ب  پشت

حرف  نگاهی ب م   ییهابه  نگاهش  در  و   نمی بب  توانستمی که 

م  خواستمینم خوب  متوجه   دانستمیبشنوم.  سه  هر  که 

آمده    شی پ  یشکوای  خانمره یدم رفتن من   ی مقصدمان هستند. وقت

  شدی مگر م  ،چپانده بود  فمیدر ک  حرفی را ب  یمی قد  ی دیو سررس

 باشند.   دهینفهم جانی مامان و ماه 

  ی . سعمیرم نرمک سمت سپهر راه افتاده بودو ن  اده یصدف پ  با

  یالیخی و خودمان را به ب  م یپشت سرمان را نگاه نکن  میکردی م

 دهیه خررا  ن یب  ی هااز مغازه   یکی هم از    ی صدف شال  ی. حت می بزن
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 آمدی نظر نمسمت حافظ و ستاره به   میجا برگشته بودبود. از آن 

 دنبالمان باشد.   یکس

خانه همراه آورده را سر کرده و از  که از    ی چادر  ییدستشو  ی تو

  د ینیتا بب  دیآیصدف جدا شده بودم. صدف گفته بود پشت سرم م

پ  ایدنبالم هست    یکس بود  اده ینه.  افتاده    ابان یخسمت    میراه 

تا چمران پیاصل بودم    ادهی.  بودم که صدف تماس گرفته  رفته 

 .  ومراحت بر الیدربست کنم و با خ یتاکس

پاها  دست کوبدندیلرزی م  میو  از  قلبم  بود.    دنی.  خسته  مداوم 

  چکش یدهانم از اضطراب خشک بود و در باغ سوخته مقابلم. ه 

 شودی باز م  نیحال زم  کردی فکر م  میپا  ریبه ز  رهینبود و من خ

 .  د یآی م رونیاز داخلش ب  یاصالن

تنم و ضربه ها    ی . دستم از سرمادمیرا چند بار به در کوب   دستم

  دیبع  کردمی م  ی را که در ذهنم بازساز  یداخل  ی سِر شده بود. فضا 

باشد ما از کجا    دهیبه گوشش نرس  میهاضربه  ی صدا  دانستمی م

 من هستم که در را باز کند.   دیفهمی م

را از ته دل لعنت کردم   یرا نگاه کردم. اصالن  یچه باغ خالکو  باز

 . کیو دهانم را به در نزد
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 ... عارف... نم یعارف... بهار ـ

پشت در نباشد به    یر آرام بود که محال بود اگر کسآنقد  میصدا

کنم. تنم از عرق    شیبلندتر صدا  دمیترسی گوشش برسد. اما م

 . انداختی ز مهوا تنم را به لر یاک شده بود و خنکنمن

زدم.    شیو باز صدا  رمیرا درآوردم تا با محراب تماس بگ  امی گوش

  شتر یب  یکم  از پشت در تنم را در جا پراند. اگر  یخش خش  ی صدا

دستم    ی هاضربه   ی جا  توانستی. کوبش قلبم م دمیچسبی به در م

 را پر کند. 

ب  در باز شد.  تا    یاصالن  دنیمنتظر د  ی افانعط  چیهی آرام  بودم. 

ا  دنید  حدنیا پشت  برا  نیعارف  اما    یباورکردن  میدر  نبود... 

موها همان  با  بود.  ر  ی خودش  ته  همان  با  با    شیبسته.  کوتاه. 

صورت   استخوان  دهیکشهمان  فک  چشم   یو  همان...   یهابا 

 خاموش.

وحش  نفس از  دست  قلبم  و  شد  خارج  دهانم    دن یکوب  انهیاز 

م  گریبرداشت. د نداشتم.  فقط    نمیبنش  جان یهم  خواستمی نا  و 

و لبخند    دیچادرم چرخ  ی نگاهش کنم. نگاهش رو  قهیچند دق
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اما دو نگاهم  از    ی خبرچی... هشیهاچشم  ی سمت گوشه   دیزد. 

 نبود.   هانیچ

تر شدم. اما که بسته شد آرامباز کرد. داخل رفتم. در    شتریرا ب  در

را   فمی... انگار از ماراتن برگشته بودم. چادر و کیامان از خستگ

رو و  دست  ی درآوردم  و  شدم  خم  انداختم.  به    میهادستش  را 

 چسباندم.   میهازانو

 پدرم دراومد. ـ

 شیهاو باز چشم  ستادمیکمرم گذاشت. راست ا  ی را رو  دستش

 را نگاه کردم. هنوز حالش خوب نبود...  

 گفت:  آرام

 . دیببخش ـ

بود که چند روز   ی ادهیعارف همان آدم بر  نیو خسته... ا  روحی ب

 یاصالن  ی در خانه   دیبا  دیزد. شا  رونیب   یاصالن  ی از خانه  شیپ

 شگاهیتر در آساعقب   یهم کم  د ی. شاگشتمی دنبال عارف خودم م

  دیمادربزرگش را پر کرد. شا  ی ا هدست   انیم   یخال  ی فضا  یوقت

 ... خانمرهینم ی هاهیگر ی لتر لبههم قبل 
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 حالت خوبه؟   ـ

ترس برم    ی سرد  نیاز ا   ،یحسیب   نیبود. از ا  یخال  ینگاه  جوابش

 گذاشتم و گفتم:  شیبازو ی داشت. دستم را رو

 عارف.  شهی درست م زیهمه چ ـ

 ه بود؟  زد؟ عارف پوزخند زد پوزخند

کنارم رد شد و سمت ساختمان رفت. با مکث دنبالش رفتم.    از

 افتاده بود.  تمیضربان قلبم باز از ر

نو شده    شیهاپنجره  ی شه یهمان بود اما ش  رونیاز ب  ساختمان

. دو قدم بلند برداشتم  خوردیهم از داخل به چشم م   ی . نوربود

 قدمش شدم.  و هم

 جا؟نیا ستیسخت ن ـ

 توش زنده موند.  شهی کرد... م محراب کمک  ـ

  ی گرفته بود و گاه  شهیمثل هم  شیبود. صدا  نیی پا  شیصدا  تن

نه    ش،یدرونش نبود. نه در صدا  یحس  چی . اما هشدیدار مشخ
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بود را حس   دهیکه دور خودش کش  ی وارید  در کلماتش. حال فقط

 .کردمی م

راهش را ببندم و    خواستمی. مگشتی دوباره داشت برم  اضطرابم

مدت شو، همان که    نیا  ی صدایتو را به خدا همان عارف ب   میبگو

برا نگاهش  سکوت  اوج  مح  ی واندنخ   میدر  که  همان    ط یبود. 

برا  اشرهیدا برا  یرا  به من و  بود. همان که  باز کرده   م یورودم 

 . دیخندی م

 گفتم:   یکنترل نشدن یحرص با

 توش! آمی ... من باز م یرو تنگ کن ترهی هرچقدرم دا ـ

چتادسیا رفتم.  داخل  و  شدم  رد  کنارش  از  اما  من  که   ی زی. 

ذهنم حک شده بود، فرق    که از آن روز در  ی ری با تصو  دمیدی م

تم  تا دور س  زیداشت. داخل  بود. دور  با    وارهاید  یاهیو روشن 

 واریکنار د  یتخت چوب  ی شده بود. رو  دهیپوش  د یسف  ی هاپارچه

قدر بود. همان  ودمحدو امکاناتش    لیمادربزرگش نشسته بود. وسا

 زنده ماند.  شدی که عارف گفته بود؛ م

کرده بود. به حضور    زیرا ر  شیاهمادربزرگ به من بود. چشم   نگاه 

به پوستش    دهیچسب  ی هابه بودن با ارزشش، به چروک  زش،یعز
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تلخ زدم.  را    ی هایلبخند  دستش  شد.  محو  ذهنم  در  عارف 

  ن یاز زم  یبخش  که   ییپتو  ی پا گذاشتن رو  ی طرفم دراز کرد. برابه

 را درآوردم.  میهارا پوشانده بود، کفش 

م را داد. دستم را گرفت. کنارش  رفتم و سالم کردم. جواب  کینزد

 نشستم.  

 عارف کو؟ ـ

 بود. گفتم:   امدهین داخل

 ن؟یراحت نجای. شما حالتون خوبه؟ اآدیالن م ـ

و   دی دستم کش  یدستش را رو  یکینگاهم کرد و آن    گرید  یکم

 گفت: 

... مادرت به رحمت خدا رفت...  ی خواستگار  میای ب  میخواستیم  ـ

 بود. قراری ب  یلیعارف خ

 بودم و عارف... پدرش.  حانهیدهانم را قورت دادم. من ر آب

 خدا رحمت کنه مادرت رو...   ـ

 تار شدند. بغلش کردم. میهاچشم

 خداروشکر که حالتون خوبه... خداروشکر. ـ
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 . را در دل گفتم دیازنده  که

  ر یآمدم و دستم را ز  رونیداخل آمد. از آغوش مادربزرگ ب  عارف

و چادر هنوز در   فی. ککردی اهمان م. عارف نگدمیکش  میهاچشم

اطراف   یگذاشتشان. کم  واریکنار د  یتنها صندل  ی دستش بود. رو

برداشت و   ی زیچ  واریکنار د  ییمقوا  فیرا نگاه کرد. از داخل ک

را به   یپشم  یزد و جوراب  وانمادربزرگش ز  ی پا  ی آمد جلو  شیپ

 پوشاند.  شیپاها

 . رهیگی خوبه مادر... قلبم م ـ

 به اعتراض آرامش نکرد و گفت:  یتوجه عارف

 .یخوری سرما م ـ

. کاش  شدی تر مداشت بزرگ   ی جوانه زده و ه  میدر گلو  یبغض

 کاش. ی ... اشدیعمر مادربزرگش تا ابد پر نم ی مانه یپ

و    کارش بلند شد  تمام شد  و    ینیس  کیبا  که  که چند قرص 

ها را به خوردش آب درونش بود برگشت. دانه دانه قرص  ی بطر

 و گفت:داد 

 ؟ ی خوا ینم ی زیچ ـ
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 اشیمانده بود. دست استخوان  اشره یخ  ده یبا نگاه رم  مادربرزگ

 .د یسخت به گوشم رس  یاش کممزمه . زدیرا به صورت عارف کش

 مادر...  یانگار خودش ـ

فقط    یواکنشیف اما ب . عار دیچرخ  نشان یاضح ب و   ی با تعجب  نگاهم 

چورک پوست  لمس  مقصد  صورتش  تا  بود  نشسته   ی ده یانگار 

 مادربزرگش باشد.  

 بعد دستش را برداشت و گفت:  یکم

نم  تونیعروس  ی برا   خواستمیم  ـ بدوزم...  دامن  و   دونمی کت 

 ش کجا موند. پارچه

م. عارف اما را محکم بهم فشار داد  میهاداغ شدند. لب   میهاچشم

 ند روز عادت کرده بود.چ نیانگار در ا آرام بود.

 برات.  خرمیم گهید یکی ـ

 گفتم:  هوای سرش را سمت من چرخاند. ب  مادربزرگ

 بلده.  یاطیمامان من خ ـ

 نگاهم کرد. و گفت:  یطولن یکم

 ؟ ی ریگ ی هامو ماندازه ـ
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پشت   رشیرا تند تند تکان دادم اما دهانم را باز نکردم. تصو  سرم

 . دیلرز ی م میهاچشم

 خبر ی ... ب شمیم  داریدراز بکشم مادر زود ب  کمینداره.    پاهام قوت ـ 

 عارف.  ها،ی نر ییجا

بهشان سع  از و پشت  بلند شدم    زش یر  یکردم جلو  یکنارش 

 .  رمیرا بگ میهااشک

 .رمیمادر، نم رمینم ـ

هوا   زدم. در باغ دهانم را از  رونیرا به دهانم چسباندم و ب  دستم

  دم یکشی سمت آسمان گرفتم. بلند بلند نفس م  پر کردم و سرم را

را پاک کردم و   میهابسته شود. اشک یلعنت ی هی گر نیبلکه راه ا

نزد بود.  سرم  پشت  عارف  شانه   کیبرگشتم.  به  شانه  و  ام آمد 

گاه  . ن میبود  ستادهیخالف جهت هم، ا  در. حال کنار هم اما  ستادیا

 سوخته.    ی هابود و نگاه او به درختمن به ساختمان سوخته 

انیبهار  ـ هنوز درختن.... هنوز سر  درخت  نی... من مثل  هام... 

... من و دنی... ثمر نمکننیرشد نم  گهین... دپان... اما سوخته 

 خوام ی ... نمنهیکه به من گره خوردن سرنوشتشون هم  ییهاآدم

 تو هم... 
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 و حرفش را قطع کردم. دمیچرخ

  ر ی نگ  میمن تصم  ی ... جاامسوخته  ی هادرخت  نیامن عاشق    ـ

 عارف... لطفاً! 

 ی هاها رفتم. دستم را به تنهکنارش رد شدم و سمت درخت  از

کش تنومندشان  شادم یهنوز  شا  شانیتو  دی.  بود،  شده    د یپوک 

  ن ی سوخته اما هنوز درخت بودند. مهم هم  دیخشک بودند، شا 

 بود.

م  شیپاها  ی صدا سرم  پشت  قدمیشن یرا  آرام  میهادم .  تر را 

 قدمم شود. شد... زمزمه کرد:رداشتم تا هم ب

 .ی ممنون که اومد ـ

 . نیزدم. کوتاه، کمرنگ، رو به زم لبخند

 ؟یبمون جانیا یخوای م یتا ک ـ

 . دونمینم ـ

 بد شد...   یلیحالم خ  ن،یو نبود شگاهیرفتم آسا  یوقت ـ

 جمع شد.   یکم رخشم ین
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کردم...    دایپن بدونه مادربزرگم رو  او  خوامیمجبور بودم... نم  ـ

 . اره یسرش ب ییبال خوامینم

 را تکان دادم. سرم

 . ی کرد ی . خوب کاردونمیم ـ

 نگاهم کرد.   هیرا چرخاند و چند ثان سرش

ک  دونهی م  دونمینم  ـ م  ییوقتا  هینه؟    ای  امی من   دونهی انگار 

 وقتا هم مثل الن...  هی ستم ین

 سخته برات؟ ـ

 تکان داد.  نی به طرفرا با مکث   سرش

 که هست... بسه.  نیهم ـ

پ  اجازهی ب  یآه سکوت  در  قدم  چند  شد.  خارج  دهانم    ش یاز 

مم یرفت باغ  عمق  به  چه  هر  سوختگ  م، یرفتی .  کمتر    یشدت 

 . شدی م

 ها. خاطر عکسبه ی شد تیاذ ـ

 سرم را تند تند تکان دادم.  
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م... راحت رو به مامان و بابام بگ  زینه اتفاقاً باعث شد همه چ  ـ

 شدم... 

 لرزان زدم. ی دلبخن

 از خودمون دارم.  ی عکس جفت یالنم کل ـ

چشمش افتاد اما تا آمدم ذوقش را کنم    ی کمرنگ گوشه  ینیچ

 محو شده بود.  

 و گفتم:  ستادمیبه تنش ا ترکینزد  یقدم

 خب؟  شه،ی درست م زیچ عارف همه ـ

م  کش  شیهالب باعث  نبود.  اما شاد  ل  شدی آمد.  بخند  من هم 

از    کاشت؛ی م  میو بغض در گلو  کردی را گرم م  میهابزنم. چشم

 بود. ن یس که غمگب

 .نیبهار برمیمادرم رو نم ی من آبرو ـ

 عارف...  ـ

 را به چپ و راست تکان داد. صورتش باز سخت شد. اخم  سرش

 دور خودش. دیکش واریکرد. باز انگار د
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 ن یمامان ا  میکه مامان کرد. تصم   کنمی رو م  ی همون کارمن    ـ

 ش عمل کنم. خالف خواسته خوامی بود... من نم

 گذاشتم:  شیبازوها ی را رو میهادست

اون اشتباه    دیمادرت هم اشتباه بوده... تو که نبا   میتصم  دیشا  ـ

 .یرو تکرار کن

  یسرخ شده بود. از ل   یکم  اشیشانیتکان داد. پ  یرا عصب  سرش

 گفت:  شیهادندان

 ! تونمینم ـ

 ؟ی ریگ حقش رو پس ب ی خوای عارف؟ نم یچ ییپس کسرا ـ

 ...آدی که ازش بدت م امیآدم نی ... من همنیمن ترسوام بهار  ـ

 گفتم:  هول

 نه عارف!  ـ

 نکرد. یتوجه

م  ـ کن  ی خوای که  هم  ؟یعوضش  خستهنمیمن  من  از ...  ام 

اون اموال   ی همه  سند  خوادی ام! دلم م! خسته چی ه  ی برا  دنیجنگ
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رو دو    زیچهمه  خوادی ورتش... دلم مکثافت رو پرت کنم تو ص

 ؟ یفهمی کنم... اما فقط مادربزرگم بمونه برام... م   مشیتقد  یدست

  ، ی ... اما اصالنیبش  تیتو اذ  خوامی آره... آره... آروم باش... من نم ـ 

  به حرفش اعتماد کرد... اصالً  شهی که م  هیاون آدم  ی کنی فکر م

...  آدی برم  یبگ  یدم هرچآ   نیکرد... عارف، از ا  دیتهد  ی دیدمگه ن

 . ارهیسرت ب ییبال هی ترسمی من م 

 کننده بلند کرد:  وانهید یصالیرا با است اشدهیخراش ی صدا

 راحت شم!  ارهی ... کاش بارهیب ـ

 را مثل خودش بلند کردم میصدا  آلودحرص

 ؟یمن به جهنم پس مادربزرگت چ ـ

 مونه؟ ی ده مزن ی فکر کرد ـ

 ؟یکنی تو چرا فقط به مردن فکر م ـ

 شد.  تردهیتر و خراشزمخت  شیصدا

به جز مردن و از دست دادن...    دمید  یفکر کنم... چ  یپس به چ ـ 

 !  دم؟یکش یمن چ فهمهی م یک
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.  دمیخشک. ترس  ییهازانو و به سرفه افتاد. سرفه   ی شد رو  خم

بود.    دهیفای . بدمیکمرش کش  ی . دستم را روآمدی ها بند نمسرفه

آ  یراه باغ  وسط  تا  بودکه  نفس   میمده  برگشتم.  دو  با  نفس  را 

مادربزرگش    ی ف یوارد ساختمان شدم. تن نح  نی اما پاورچ  زدمی م

 . آمدیچشم نمپتو به  ریز

معدنرا دور   میهاچشم تا شل آب  دو  گرداندم.    ی گوشه   یتادور 

. دمیفش دوطربه   ترع یاز داخلش برداشتم و سر  یکیبود.    وارید

. نشسته بود  دیچ یپی اغ سوخته مبا فاصله در ب   شیهاسرفه  ی صدا

را باز    ی چسبانده بود. در بطر  یو کمرش را به درخت  نیزم  ی رو

آب   یکم  از دستم گرفت.  ار  ی دهانش گرفتم. بطر   ی کردم و جلو 

ر  ی رو پاش  ختیدستش  صورتش  به  او دی و  به  رو  اما  کنارش   .

بدون نگاه کردن به صورتم لب  را کنار گذاشت و    ی نشستم. بطر

 زد:

 نشده بود؟ داریب ـ

 را تکان دادم.   سرم

را دو    شیهاخم شد و دست  یرا از درخت گرفت. کم   اشهیتک

 طرف سرش گرفت. 
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 کاش لل مونده بودم.   ـ

از آن    شدمیازش دلخور نم  گفتی هم م  یچرا عارف هرچ  کهنیا

مسوال عاشق  اگر  فقط  منطقم  که  بود،  را  جو  شد،ی ها  ابش 

 . دیفهمی م

 صدات رو بشنوم.  مخواستی! من م خودی ب ـ

. هنوز صورتش  کردی را باز به درخت داد. هنوز نگاهم نم  اشهیتک

است...    مانیکه زده پش  ییهااز حرف  ردمکی آلود بود. حس ماخم

 من نبودم. 

  ی حت  شم،یناراحت نم  یگی حرف دلت رو بهم م  کهنیمن از ا  ـ

 اگه تلخ باشه. 

ب  یتلخ  نیجز هم  ی ز یچ  نکهیااز    ـ بهت  که    ی دم، عصبندارم 

 . شمی م

رو بهم بگو... انقدر تو    کنه ی م  ایکرده    تتیکه اذ  ینباش... هرچ  ـ

 خودت جمع نکن عارف. 

 نگفت.  ی زیچ
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  ی اما وقت   ؛یکه داشت  ی برات سخت بوده، به خاطر تصور  دونمیم ـ 

واقع  ی دیفهم م  دی نبا  ستین   تیپدر  ادامه  ...  ی داد ی به سکوتت 

 حال هم نکن عارف. 

... براش ناراحت کنهی که داره بزرگم م   ونشمیمد  ردمکی فکر م  ـ

م  ی زمان  هیبودم...   فکر  بزنه...  لبخند  بهم  بود   کردمیآرزوم 

طر خانبود... اما به   ی... کامران راضکنمی دارم جبران م  ی جور نیا

هام نه  اون رفتار کنم، تو برنامه   لیمطابق م  خواستمی من که م

 ... آوردینم

 ورتش را پوشانده بود.منقبض شده و درد ص اشچهره

احمق به تمام معنام که به پدر و مادرش   هی  کنمی حال فکر م  ـ

 کرده.   انتیخ

اما الن دیعارف... تو حق داشت  یستین  ـ ا  گهی...   نیتموم کن 

 سکوت رو.

را محکم بست.    شیهاچشمسرش را به درخت چسباند و    پشت

. عذابش  را... دردش را..  شیهافقط نگاهش کردم. اخم  قهیدق  کی

 را... 



 

[1333] 
 

ا  بلند و  باز    نیشدم  برگشتم.  ساختمان  سمت  آرام  آرام  بار 

مادربزرگ بسته بود. از بس    ی هاداخل رفتم. هنوز چشم  نیپاورچ

فتم و گوشم را به دهانش  ر  کینزد  د،یترسی عارف از مردنش م

 را راحت کرد.   المیخ دنشیکشنفس  ی کردم. صدا کینزد

درآو  یمیقد  دی سررس   فمیک  از مسرا  باز  و   یهادرخت  ریردم 

 گرفتم.  شیسوخته را در پ

صورتش کنارش نشستم.    آمدنم بود. باز رو به   ریبه مس   نگاهش

سررس زدم.  ب  دیلبخند  نگاهش  گرفتم.  سمتش  را    نمانی کهنه 

 کرد. حرکت

 نیاومد ا  خانمرهینفهمه اما دم در من  یاومدم کس  یواشکیمثالً    ـ

 . فمی رو چپوند تو ک

را از    دیخوردند اما لبخندش کامل نشد. سررس  یتکان   شیهالپ

انگشت اشاره ابرو   هوایام بدستم گرفت.  که    دیچسب  شی به دم 

چشمش ادامه دادم.   ی بود. حرکت انگشتم را تا گوشه   س یهنوز خ

 را لمس کردم. زمزمه کردم:  یتنداشدوست  ی هانیچ  یالخ  ی جا

 بمونه.  یجاشون خال فهیح ـ



 

[1334] 
 

  ی . لبخنددمی. دستم را عقب کش بود  میهاچشم  ی ره یخ  نگاهش

 اشاره کردم.  دی زدم و به سررس

 مال مامانته.  ـ

افتاد. بازش کرد و ورقش زد.    دیسررس  ی رو  میهااز چشم  نگاهش

صفحه را پر کرده بود    کیتمام    یکه گاه   ییهایخطخط  ی رو

  یهااشک  ی که بو  ی اشده   پخش  ی جوهرها  ی . رود یدست کش

را در خود   شیهای که دلتنگ  ی خطوط  ی . رودادندی را م  حانهیر

 جا داده بودند.  

و    حرفی را بست و بلند شد. من هم. دستم را گرفت. ب   دیسررس

 .میآرام سمت ساختمان راه افتاد

تو  ـ رو  بابام  و  مامان  بوددا  ی اسم  و   ی ستانت گذاشته  مهربان 

 چرا؟  اوش،یس

... مادرت  افتادمی شاهنمامه م  اوشیس  ادیکردم    ی به بابت فکر م ـ 

ام اما ذاشتم مهربان... چون  به خاطر   ه یبودم    دواری رو  روز منو 

 سکوتم ببخشه.
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گرما  میهاچشم   خواستندی م  هااشک و  فشار  اما  کنند  پر   ی را 

ها شاخ و برگش درخت  یانگار ل   زم«شیدستش نگذاشت. »عز

 . د یو به گوشم رس دیچیپ

.  دیکش  شیشده بود. باز حرف کت و دامنش را پ  داریب  مادربزرگ

را    واریاز د  زانیآو  د یسف  ی هااز پارچه  یکی. عارف  می متر نداشت

و جدا کرد.   دیپارچه بر  از  یینوارها  شیهاتمام اندازه  ی کند و برا

باز دور  کمر،  دور  تا  گرفته  دامن  قد  ذهنمان  از  به  چه  هر  و  و 

مدیرسی م مادربزرگش  م  دیخندی ...  آش  گفتیو    یارشتهچه 

  د یسف   ی هارف همه جا را از رشتهلباس؛ آنقدر که عا  نیبشود ا

 مختلف پر کرده بود.   ی هادر اندازه

و    خی س  گفت یود. عارف م ناهار بساط جوجه کباب به راه ب  ی برا

 شیبرا  ازیمورد ن  لیساو جدا از تمام و  یمنقل را محراب اختصاص

  یلینگذاشته بود خ  شیروزها محراب تنها  نیدر ا  نکهیآورده. از ا

ا بودم.  بود.   جانیخوشحال  با کمک محراب سروسامان داده  را 

قرارداد از چنگ    انیسر جر   کهقبل    ی از کارها را هم سر  یلیخ

 آمده و انجام داده بود.  جانیبود، به ا ختهیگر یاصالن
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پا کخن  جانیا  هوا هر چند  بود.  داخل شهر  از  هم    زییتر  هنوز 

ه  ب  میضخ  یعارف بافت  داد؛یها جاندار خودش را نشان نمقدرآن

 اش انداخته بود.  شانه ی هم رو ییمادربزرگش پوشانده و پتو

ب  خانمن ی شه  شدی و مگر م  دنی بنش  رونیدوست داشت کنار ما 

ب   دیبگو  ی زیچ نه  عارف  دوتا. چنداوردیو  عکس  و چندتا   ییتا 

 دنشان یهر بار د دانستمیگرفته بودم و م مانیتاهم از سه  یسلف

 خواهد کرد.  ی را جار  میهااشک

م   ارناه شه   یخاطرات  انیرا  بچگ   نی که  از  پدر    یخانم  عارفِ 

 داشت.    یتیمشده بود اما چه اه  رید  ی. کممیخورده بود  گفتی م

 افتاده و مثل برق گذشته بود.   ی بیسراش  ی بعد از آن اما زمان رو 

  یو رو  می. با عارف برده بودشدی زود به زود خسته م  مادربزرگ

بود  شیجا بمیخوابانده  رو ساخت  رونی.  نشسته   ییسکو  ی مان 

  ی بابا خانه باشم، اما ه  دنیتا قبل از رس  رفتمی م  دیبا  گری. دمیبود

را عقب م  قهینج دقپ   قهیدق  پنج  از انداختمی رفتنم  مامان هم   .

بود. صدف هم    ش یپ  ساعتکی تماس گرفتنش را شروع کرده 

پرس  کی اوضاع  از  و  گرفته  تماس  لبه   ده یبار    ی ل بود. 

 اوست.  شیبودم محراب هم پ هدیفهم شیهاصحبت 
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 دادم. عارف گفت:   رونیساعت ناخواسته نفسم را با صدا ب  دنید  با

 .ی ... ممنون که اومد ی بر دیبا گهید ـ

 م؟ یبگ  میبه مر  دیبه نظرت با ـ

زمزمه    یآرام  دانمیخم شد و سرش را تکان داد. نم  شیزانو  سمت

 کرد. آرام مثل خودش گفتم: 

آقا  ـ فوت...  از  ه  گهی د   ییکسرا   ی بعد  نکنم  بتونم    وقتچی فکر 

 . نمشی بب

  د یبگو  ی زی. خواست چدیطرفم چرخرا راست کرد و به   کمرش

را از جا پراند. صدا از سمت   مانیمثل افتادن هر دو  ییکه صدا

در بود. آب دهانم را قورت دادم و هول عارف را نگاه کردم. از  

ب  ییهاپشت درخت بودند آرام و مردد   رونیکه پنهانمان کرده 

 و...  میآمد

 تخت! التونیخان... خکردم حسام داشیپ ـ

هم دو طرفش    در بود و دو تا قلچماق  ی به دست جلو  یگوش   بابک

قدر بود که آن  نمانیب  ی ند. نفسم بند رفته بود. فاصلهبود  ستادهیا

 عارف به گوششان نرسد.  یرلبیز ی صدا
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 کن.  مشیجا قا هیاز مادربزرگم بفهمه...  ی زینذار چ ـ

 سمت بابک رفت.  ی نگاه سرگردانم قدم  انیو م  تگف

 ؟یکنی م کاریچ جانیا ـ

 زد و گفت:  شخندین  بابک

همک  ی کار  ـ جنابعال  شهیه  و  بود  یکردم  شوت  که    ی انقدر 

 ! ی دینفهم

 کثافت!  جاسوس

 من اشاره کرد:  به

 بد نگذره؟!  ـ

عارف را نشانه گرفت    ظیکالمش واضح بود. باز نگاهش با غ   حرص

 دو تا قلچماق همراهش گفت: و خطاب به 

 !دشیببر ـ

گوشم بود. آن    یتو  یاصالن  دیتهد  ی گشاد شدند. صدا  میهاچشم

تا   و گنده دو  آمدند  جلو  فرز  گرفتند.    ی هادست   بک  را  عارف 

 و گفتم:  دمیهراسان سمتشان دو



 

[1339] 
 

 .... ــیت نخالهمگه پسر  ش؟یبری کجا م ـ

 ! نیبهار ـ

. مادربزرگش.  زیچ  کیاز  بود. نگاهش کردم. نگاهش پر بود    عارف

م  الش یخ   نیع مسلخ  به  که  اشکرودی نبود  افتادند.    می ها.  راه 

 اضر بودم التماس کنم. . حدمیسمت بابک چرخ 

 بابک توروخـ... ـ

 !  نیبهار ـ

 بود. نگاهش کردم، لب زد:  یعصبان بارنیعارف ا ی صدا

 گفتم بهت؟ یچ ـ

جلو  دهانم بردند.  را  عارف  بستم.  بدم یهاچشم  ی را  آن.  که ون 

آمد. اخم کرده بود. دوست    کی. بابک نزددیایاز دستم برب  ی کار

 را محکم کردم.    میهابم. مشت را به صورتش بکو  م یهاداشتم مشت 

 . خورهی کثافت... کثافت آشغال... حالم ازت به هم م  ـ

شد    مانیپشت کرد و رفت اما پش  حرفی تر شد. بجمع  اشچهره

 و برگشت گفت: 

 بمونه!  ادتی ،یشی م مونیامروزت پش ی ا روز از حرف هی ـ
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  ادت یرا    نیتو هم ا  م یصورتش تف کنم و بگو  ی تو  خواستی م  دلم

 د.  بمان

 رفت اما دوباره برگشت و گفت: باز

 .  جاستنی ا دونمی کردم، دو روزه م بیفکر نکن تو رو تعق ـ

  رون یپر از نفرت و فحش بود. رفت و قبل از ب  امیلب  ریز  ی زمزمه

 ر گفت: رفتن از د

 ! شهیم کیزودتر برو خونه... داره تار ـ

»به  ادیفر  خواستیم  دلم م  بزنم  اما  کثافت«    دم یترسی تو چه 

ب م  طورنیهم  شیشود. صدا  داریمادربزرگ  :  د یچیپی در گوشم 

 عارف« های نر ییجا خبری»ب

 کاریرا کف دستم خفه کردم. حال چ  امهیزانو نشستم و گر  ی رو

 ... ی وا  ی ... ای وا ی . اآمدیسرش م ییبال. اگر کردمی م دیبا

را کجا گذاشته بودم.    امی . گوشدمیشدم. سمت ساختمان دو  بلند

در   میبودم؟ کجا بودم خدا؟ پاها  بعد از تماس مامان. کجا نشسته 

رو  دند ی چیپ  نیهم دستم  کف  رفتم.  سقوط  مرز  تا   ی و 

دو  دهیکش  هازهیرسنگ پنجره  سمت  و  شدم  بلند  . دمیشد. 
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ملبه  ی رو   مای گوش دستم  بود.  چشمدیلرزیاش  بود.   میاه.  تار 

 ی دهانم گرفتم تا صدا  ی م را باز جلو. دو دستشدی قفلش باز نم

 نزند.   رونیب امهیگر

 کامران را گرفتم. جواب نداد. دوباره گرفتم باز هم...   ی شماره

 خدا...  ی ا ـ

.  دیچسب   نیبه زم  امی شانینشستم. کمرم خم شد. پ   میزانوها  ی رو

بچه »بچه ازم گرفت،  ممو  وا  ی !« وارمیگیش رو ازش  ... ی خدا 

ا  کردمی م  کاریچ شماره   ی خدا...  دوباره  را   ی خدا...  کامران 

  ه ی از مادربزرگم بفهمه...    ی زی... »نذار چجوابیگرفتم. باز هم ب 

 ییجا  دی. بارفتمیم  جانیاول از ا  دیاکن.« بلند شدم. ب  مشیجا قا

فتم محراب را گر  ی دفعه شماره  نیکم کند. اکم  ی که کس  رفتمی م

با خودش  هنوز بوق نخورده بود که قطع کردم. محراب من را 

نه... خدا   بود. گفته بود احتماًل تحت نظر است. نه   اوردهین  جانیا

 بردمی کجا م  امادربزرگش ر  گشتم؟ی برم   یبا ک  گفتم؟ی م  یبه ک

 نفهمد؟  یکه اصالن

تماس را وصل کردم.    عیان بود. سرکامر  دیدر دستم لرز  یگوش

ها همه هق و اشکهق   انی. مرمیرا بگ  امهیگر  ی جلو  انستمتوینم
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مادربزرگ را    ی گفتم. گفت آرام باشم و فقط هوا  شیرا برا  زیچ

 داشته باشم. 

تر بودم. حال که  آرام  یفقط کم  یرا قطع کردم. حال کم  تماس

  ید از تهران چه کاربکن  توانستی کار م. اما چهدانستی کامران م

 . آمدی از دستش برم

رو  میپاها نداشت  کش  ن ی زم  ی جان  نفس  و    دم،ینشستم.  تند 

چ »نذار  نبا   ی زیصدادار.  بفهمه«  مادربزرگم  .  دیفهمیم  دیاز 

رودینبا انگشتم  گوش   ی ...  زد.  ضربه  بابا  گوشم    یاسم  به  را 

 .کردمیم  ی عارف هر کار ی چسباندم. برا

 الو  ـ

 را نداشتم.  یاما جز او کس ود. ب  نی سرسنگ هنوز

 کن... بابا کمکم  ـ

                          

اش ها اگر حوصلهنبود. بابا شب   کردنی باز  لمیبه ف   ی ازین  گرید

عقب   یصندل  ی . مادربزرگ را روآوردیرا داخل م نی ماش شدی م

خودم هم عقب    شدیبودم. اگر م  دهیپتو کش  ش یخوابانده و رو
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نزده    یحت  اما تمام راه  نشستمی م بابا را  پلک  بودم مبادا توجه 

 به خودم جلب کنم.    شتریب

راستش شده بود.    ی مه یاز ن  ترن ی چپ صورتم انگار سنگ  ی مهین

آورده بودم.   رونیمت از باغ ببود که مادربزرگ را سال  نیاما مهم ا

فهم بود.  راه تماس گرفته  به خانه    دهیمامان در  بابا  بود همراه 

. در عقب را باز کردم. از  بستیرا م   اطیت در ح. بابا داشمیآی م

  ه یشد شب  د،یکردم و عارف را ند  داریرا ب  گکه مادربزر  ی الحظه

  ی کوتبه آسمان مانده بود. س  ره یخ  شگاهیکه در آسا  یهمان وقت

 به غم و انتظار...  ختهیآم

محراب    یپرسسالم و احوال  ی پله با صدا   یمامان رو  ی پا  ی صدا

  ک یسمت مامان. هوا تار  مدیشد. چرخ  یکی  بود،  دهیکه تازه رس

نگفت. به مادربزرگ    ی زینگاهم کرد اما چ  یشده بود. مامان کم

محراب سر تکان دادم.   ی آمد. برا  رونیب  خانمرهیاشاره کردم. من 

کم هم  کرد.    تریطولن  یاو  از   کمکنگاهم  مادربزرگ  کردم 

ش را بغل  ریآمد و ز  کینزد  عیسر  خانمره یشود. من  اده یپ  نی ماش

 گرفت.  
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را روشن کند. چراغ که روشن    اطیسمت در رفت تا چراغ ح  مانما

 کردم و سرم را خم کردم.    یشد نچ

و حال و احوال   گفت ی امد موسط هال مانده بوده. خوش  جانی ماه

خم    شتری. سرم را بدیشنی نم  ی حت  دی. اما مادربزرگ شاکردی م

بود آمده  داخل  دنبالمان  هم  محراب  و  بابا  سالن  کردم.  در  ند. 

  ییها نشاندم اما تا خواستم به جااز مبل  کی   ی دربزرگ را رو ما

سمتش برگشتم.    عی. سردیخلوت فرار کنم، مچ دستم را چسب

عارف بود. تمام وجودش عارف بود.   شیهانگاهش عارف بود. لب

 کنم.  هیرا چطور توج  بتشیغ دانستمیعارف که نبود و نم

 دهانش خارج شد.    از  ییه داد و آاز هم فاصل  یرا کم  شیهالب    

 .دمی ... قول مآدیزود م ـ

  ن یبه زم  رهی. دستش شل شد و خاموش خی اقول مسخره  چه

از سالن   یپر شده بود. سَر خم، بدون نگاه به کس  میهاماند. چشم 

رفتم. بابا در هال بود. آب دهانم را قورت دادم و راهم را   رونیب

  ده یپشت کشرفتم دستم از    سمت آشپزخانه کج کردم. تا داخل

 . مامان بود.  دمی چرخ هوای شد. ب

 ته تو بهـ... چه ـ
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 ش یهاچپ صورتم چشم   ی مهیبه ن   رهی. خ د یدر دهانش ماس  حرف

 . دی اش کوبزد. دستش را به گونه  رونیب

 .ی دست روش بلند کرد بیخاک به سرم حب ـ

 وار گفتم: پچکردم و دستش را فشار دادم و پچ سیه

 .  ستین ی زیان چآروم مام ـ

بلند بود که به گوش   ی مامان در سکوت خانه آنقدر  ی صدا  اما

پله رفت و مامان دنبالش.  سمت راه  ظی باشد. بابا با غ  دهیهمه رس

جلو  زیخ تا  بگ  ی برداشتم  را  و رم یمامان  محراب  به  نگاهم   .

خ  خانم ره یمن که  اخم  ره یافتاد  محراب  بودند.  ما  سمت  به  آلود 

 . رفتمگتر ان را محکمرفت. دست مام  اطیح

 بود.   یولش کن مامان عصبان ـ

 دختره؟! شهی ناقص م یگینم ـ

 .  دمیتر کشرا محکم  دستش

 خودمه... نگرانم شده بود.  ریمامان! اشکال نداره... تقص ـ

سرخ شده بود. صورتم را نگاه کرد. دستم را   شیهاچشم  برگشت

 .دیدی لباس تنم را م ی تکان داد و چرخاندم انگار از رو
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 .. نزد. تگهید  ی جا ـ

 .گهینه مامان زشته، آروم... ول کن د ـ

 کنم از دست شماها.  کاری خدا من چ ی خدا ا ی ا ـ

رفت اما دنبال بابا نرفت. در آشپزخانه ماندم.    رونیآشپزخانه ب  از

مادربزرگ   دنی نه خودم توان د  خورد یم  دنیبه درد د  امافه ینه ق

 دستش بود.  در   ی اد. حولهداخل آم خانمره یرا داشتم. من 

 دختر قشنگم...  ـ

گرفته   ادیرا    زی همه چ  ی جا  گری آورد. د  رونیرا ب  خیقالب    زی فر  از

  د یچیحوله پ  ی را ل   سهی. ک ختیر  زریفر  سهیبود. چند قالب در ک

بگذارم رو  به رو   ی و داد  زدم. خم شد فرق   لبخند  شیصورتم. 

 .دادیخاک م ی . تنش انگار بود یسرم را بوس

 برگرده.    دیم... دعا کن دفتر رو بهش داد ـ

  رون ی. وضو گرفت و از آشپزخانه بدیچرخ  نکیسمت س  انیذکرگو

 دستم.   ی گذاشتم و سرم را کنارش رو  زیم  ی زد. حوله را رو 

آبرو و  به    یقدرها ربطضربه آن   نیبابا ناراحت نبودم. ا  یلیس  از

. کردمی بود. حس م  یاز نگران  شتریتفکرات و اعتقاداتش نداشت، ب 
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ا ا  ی ریگگروگان  ،ی سازقتل، صحنه   ی پا  کهنیاز  در    زهایچنیو 

 جوش آورده بود.  دم،یکشی بود و من کنار نم انیم

 ؟یخوب ـ

را   میهاچشم  یسیدادم و خ  رونیرا بلند نکردم. نفسم را ب   سرم

بابا با محراب تماس گرفته و    دنیل از رسام چسباندم. قببه مانتو 

 را گفته بودم.  انیجر

 ارت درسته!دمت گرم... ک ـ

صورتم را   خواستمی به دستم. نم  دهیزدم. همانطور چسب  لبخند

صدا   نند،ی بب گوش  ی اما  بود.    یزنگ  نرفته  هنوز  پراندم.  جا  از 

 ی ها. شماره ناشناس بود. تپش دمیکش  رونیب   بمی را از ج  یگوش

م نفس قلبم  بود.  محکم چکش شده  م  ثل ضربات  . زدمی نفس 

 محراب گفت:  

 بده. خودشه جواب دیشا ـ

 دکمه را زدم. محال بود... اما خودش بود! لرزان

 ن؟یبهار ـ

 ؟یالو عارف خوب ـ
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 ن؟ییه، آره... کجاآر ـ

 مون.خونه ـ

 .آمیدارم م ـ

 قطع کند.   خواست

 گو تا باورش بشه.عارف خودت به مادربزرگت ب سای... واسای وا ـ

را کنار گوش مادربزرگ گرفتم و گفتم    یسمت سالن گوش   دمیدو

که صدا در گوشش   نینکرد اما هم  یعارف است. اول توجه  که

 ت: را از دستم گرفت و گف ی . گوشدیچیپ

 مادر چشم انتظارم.   ای... بایعارف مادر... زود ب ـ

 سمت محراب رفتم و گفتم:  هول

 ؟ یدی به کامران خبر م ـ

ح  سرش سمت  و  داد  تکان  گوش  اطیرا  و  برگشتم  را   ی رفت. 

من  ک  خانمره یگرفتم.  مسجده  الحمدهلل  و  بود  باورم  گفت یرده   .

از مادربزرگ بپرسم    خواستی. دلم م شدی. هنوز باورم نمشدینم

پس دروغ نبود؟ خودش بود؟ مگه   ی دیرا شن  شیتو هم که صدا

 نه؟
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دلدار   جان،ی ماه را  نداشتم.    .دادی م  یمادربزرگ  قرار  و  آرام 

نشستم.   کنارش  گرفت.  را  دستم  که  بروم  به    ادمیخواستم 

باغ افتاد. مامان هنوز خلهجم صورتم بود و دست    ی ره یاش در 

 به مادربزرگ گفتم: .  دیکشی دستش م ی رو

که  اندازه  ـ رو  ب  ادمونیها  ش  میاریرفت  مامانم    د یبلند  الن 

 . رهیهاتون رو بگاندازه

 ی آمده بود کنار پا  خانمره یو متعجب شد. من  یال مامان سو  نگاه

چروک دست  و  نشسته  م  اشده یمادربزرگ  نوازش  . کردی را 

خ  جانی ماه از  و  داده  دلم  به  دل  تعر  یاطیندانسته   ف یمامان 

کم  کرد؛ی م چهره  یبلکه  به  مهمانش    ی دهیچروک  ی آرامش 

 برگردد.

 را نگاه کرد و گفت:  جانی ماه یطولن ی کم مادربزرگ

 ؟ ییشما  زخانمیروح انگ ـ

صدا  دفعهکی شد.  شد.    خانمره یمن  ن یفنی ف  ی سکوت  بلند 

هم منقلب شده بود. مادربزرگ نگاهش را به من داد   جانی ماه

 داد و گفت:  ینگاهم کرد. سرش را تکان یو باز کم

 فوت کرد. زخانم ی... روح انگی خواستگار میبر   میخواستیم ـ
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 د و گفت: ش تربه یمکث کرد. نگاهش غر باز

 رو؟ خانمز یانگروح د یشناسیم ـ

رفت. مامان دنبالش    رونین ب بلند شد و از سال   انیگر  خانم ره یمن

 . مادربزرگ گفت: دیکش شیهاچشم ریدست ز  جانی رفت. ماه 

و دامن بدوزم    کت  خواستمیمو کجا گذاشتم... مپارچه  دونمینم ـ 

 .شونیواسه عروس

  ی اهیبه س   رهی که خ  دهیچروک  یسرت و نگاه... سکوت... حاشک

 پشت پنجره ماند.

د. همهمه شد. ورد لب  زنگ به صدا درآمد. سکوت گم ش  بالخره

 همه »آمد« بود. »خداراشکر« بود. »عارف« بود.

ح  رونیب   خواستم در  را  بابا  کنار  دمید  اطیبدوم.  خواستم   .

کرد. عقب ماندم    ینی چپ صورتم سنگ  ی مهیگ بمانم، نمادربزر

را رو نگاه مامان  دمیصورتم کش  ی و شالم  ازم جدا    کی.  لحظه 

 . شدینم

د. بابا و محراب پشت سرش. نگاهش  داخل آمد. هراسان بو  عارف

 نگاه جستجوگر مامان... سالم بود.   الیخی کردم؛ ب
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 شکرت.  ایخدا ـ

 .  شدید بلند تکرار مبلن خانمره یبا زبان من امزمزمه

 مادربزرگ رفت. بغلش کرد.  سراغ

 مادر.  یفکر کردم بازم رفت ـ

 خانه را پر کرد. ی ... هواآه

. حس  دیدوبار چرخ  یکیگاهش  آمد. ن  رونیآغوش مادربزرگ ب   از

ها را دنبال کرد و به  هم سمتم آمد. عارف نگاه   گرانیکردم نگاه د

برا رم رو س  دمیتر کش. شالم را جلود یمن رس تکان دادم.    شی ا 

شربت    یوانیبا ل  خانمره یانداخت. من  ریفقط نگاهم کرد، سرش را ز

عارف  من و بابا و    نی که ب  ییهانگاهشد. سکوت و    کیبه عارف نزد

 ی قد و بال   ی قربان صدقه   خانمره یتمام شد. من   ساختند،ی مثلث م

  ی . عارف کمکردی نگاهش م   قی و مادربزرگ عم  رفتی عارفش م 

بلند شود. مادربزرگ دستش را گرفته بود.    خواستی ود. مذب بمع

 جان گفت:  یماه

 .زمیجان راحت باش عزعارف  نیبش ـ
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ورود  بابا دم  ا  ی هنوز    م یمستق  دمیترسی م  بود.  ستادهی سالن 

چه رو جلو، چه    ی اگر بابا قدم  د یبود. شا  نینگاهش کنم. جو سنگ 

کنارم  . مامان که از  شدی مشخص م  فمانیتکل  داشتی عقب برم

 اش ی اطیرد شد و سمت مادربزرگ رفت حواسم به متر و دفتر خ

 : ت و گف ستادیمادربزرگ ا ی رو جلب شد. روبه 

 . رمیرو بگهاتون اندازه دید ی حال اجازه م ـ

گرد کرد. جمله نصف شد. بابا عقب   ن یفضا انگار با هم  ی نیسنگ 

من  دنبالش.  هم  ماه  خانمره یمحراب  کردند.  استق  جانی و  بال 

بعد که مادربزرگ اجازه داد، از کنارش   یف تشکر کرد و کمعار

 از سالن خارج شد.   ریزبلند شد و سربه 

وارد اتاق    عیرفت. سر  رونیدنبالش راه افتادند. از خانه که ب  میپاها

روشن  جانی ماه بدون  و  رفتم.  شدم  پنجره  چراغ سمت  کردن 

ترس  ی رو بود.  همان  شتریب   دمیهم  کنم.  ابازش  و   ستادمیجا 

آور کم و  اضطراب  یکردم. ضربان قلبم به شکل  زیرا ت  میهاگوش

 . عارف گفت: شدیم ادیز

 . خوامی ازتون... معذرت م ـ
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ب  دهانم شد.  رو  مخاطبش  شکی خشک  را  دستم  بود.    یبابا 

کش   امنه یس داشت  سکوت  بود.  شده  حبس  نفسم  گذاشتم. 

 .کردمی عارف حس م ی قهیشق ی ورا ر عرق ی ها. دانهآمدی م

 . میقرار گرفت انیما... تازه در جر ـ

 شده بود. سخت و سرد.  ی زور از زبان بابا جار انگار به  کلمات

 شود.  ینگذاشت سکوت طولن محراب

 ولت کنه.  یراحت نیبه ا کردمیداشت؟ فکر نم  کارتیحال چ ـ

 به گوشم نرسد.  شیمبادا صدا دمیکشی نم  نفس

فتاده... گفت اون روز ما هر ا  ی... انگار نه انگار اتفاق بود  بیعج  ـ

  ی من نه خان   ی ... برامیزد  یربطی ب  ی هاو حرف  میبود  ی دو عصب

 رفته.  ی اومده نه خان

 با صدا پوزخند زد. محراب

  ی عنی نیکار کرده... ا یچ دونهیبگه چون خودش م نویا دمیبا ـ

 ! دهیترس

 گفت:   بابا

 د؟یندار شه یعل یمدرک ـ
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 گفت:  محراب

به خودش وصل   م یمستق  یخالف  چیده... ه کار کر  زیتم  یلیخ  ـ

 ! شهینم

 گفت:   بابا

 . یبگ سی به پل دیبا ـ

صدا   یجواب آبرو  شینبود.  »من  بود.  گوشم  در  رو   ی اما  مادرم 

 .«نیبهار رمبینم

 هم گفت.  گهید زیچ هیـ  

ضربان قلبم به    ی صدا  دمیترسی . مدنیشن  ی و انتظار برا  سکوت

 . گوششان برسد 

 ... گفت مادربزرگم اونجاست. شگاهیآسا  هیآدرس داد... آدرس    هی ـ 

 شدند. محراب گفت:   کینزد میابروها

 م؟ یکه رفت ییجا نیهم ـ

 .گهید ی جا هینه  ـ
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سمت در    یکیم جان گرفت. سرم در تارمادربزرگ در ذهن  ریوتص

زن دروغ   نیدم. محال بود ا . آب دهانم را قورت دادیاتاق چرخ

. انتظار و حسرت را که  کردمی من هم حس م  یرا حت   نیباشد. ا

 محض بود.   قتیکرد... درد مادربزرگ نقش نبود حق   ی باز  شدینم

 گفت:   بابا

 ممکنه...  یعنی ـ

 حرفش را قطع کرد.  عارف

... مادرم رو شناسهی ... مادربزرگم منو م گهیداره دروغ منه...    ـ

 . من باورش دارم...شناسهی م

 پنجره تکان دادم. من هم باورش داشتم.   ی را برا سرم

 سرخوش گفت:  محراب

  ان یجر  نیسر ا  یگور خودش رو کند... احتمال داره تراب  یاصالن  ـ

پ   یاصالن باباشه..  چوندهیرو  آدرس  میبر  د ی.    ی اصالنکه    یسراغ 

 داده.

 گفت:   بابا

 ؟ ی از مادربزرگت دار یمدرک ـ
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ترا  یخانم  ـ پرونده  یمعرف  یبکه  بود،  و    ی کرده  مدارک 

 داد.  لیش رو بهم تحوشناسنامه 

 گفت:  محراب

 حله! گهیپس د ـ

 در کوچه...  هان ی گاه عبور ماشسکوت و گه  باز

 ام... شرمنده   یلیمن... خ ـ

را   شیهادست  کردمی م  را در هم کرد. حس  میهااخم  شیصدا

 . دزددی ها مو نگاهش را از چشم کشدیاش مبسته ی موها ی رو

 بدونه مادربزرگ...  خوامی ... نمیعن ی... دیاون نبا ـ

 ... دشیند نی تو ماش ی آوردمش که کس  ی جور ـ

ها که ور آننه از حض  اشی تیشد. نارضا  نیسنگ   یبابا کم  ی صدا

 بود. انیجر تیاز کل

 زل خودتونه.هم من جانیا ـ

 گفت:  محراب
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...  می جاشون نکنجابه  گهیمنم هست... هرچند بهتره د  ی خونه  ـ

 . شهیبدتر مشکوک م ی جوراون

 م.برم خونه  دیبا ـ

  ی کردم و بالفاصله دستم را به دهانم چسباندم. کم  ینچ  هوای ب

  م یبود صدا  دیاز پنجره فاصله گرفتم و نفسم را حبس کردم. بع 

 شده باشد. دهیشن

 ومد؟ی دنبالت ن  یکس ـ

  ی لی. دلشدیم  زی دنبالش آمده بود، ماندنش شک برانگ   یکس  اگر

خانه بخواهد در  من  ی نداشت  مگر حضور  بماند.  که    خانمره یما 

 بود تا ماندنشان. تریشدن او با عارف منطق راهخب هم

 گفت:  محراب

که اون روز    یتو برو خونه بعد از همون راه   گمی من م  نیبب  ـ

دنبال    میری جا سراغت. بعدم ماون  آمی ... من مایب  ون،ریب  ی زد

تو    خوادی نباشه. فقط م  لیدلیب  جانین من به اصدف که برگشت 

 ... یبخواب  نیپشت ماش 
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قلبم اضطراب مدت  ی نظر خوب بود. هرچند ضربان تند شده  به

ا  ی زمان آمد   نیکه  و  مرفت  تمام  پ   شدی ها  رخ    ش یشاپیرا  به 

 .  دیکشی م

 اش را کامل کرد. هجمل محراب

 .آقاب یحب یالبته با اجازه  ـ

 دادم. دهانم را قورت  آب

 گفت:   بابا

. من شما رو تا منزل  ستین   یبه نظر من هم خوبه... اگر مشکل   ـ

 . می بکن یصحبت هیبرسونم... 

حس کردم دهان عارف هم خشک شد   یخشک شد. حت  دهانم

 . دی از زبانش به گوشم رس فیخف ی او زمزمه

 چشم.  بله... ـ

                          

و شانس انتخاب    کردندی م  ییشگویرا پ  امندهیآ ش یها پسال   اگر

 ی تمامش را برا  شکی ب  دادند،ی را به خودم م  ری مس  ی ادامه  ی برا

 .  کردمی دو روز با جان و دل قبول م نیبه ا دنیرس
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و   ریو... تصو  دوامی هرچند ب  ی که عارف بود و لبخند   ی روز   دو

برا خاطره م   ی اش  عارف    ی جور  خانمره ینمن.  دور  پروانه  مثل 

. هرچند  کردیم  ی شان حسودکه مادربزرگ به رابطه   دیچرخی م

 .  دیچرخیمثل پروانه دور او هم م  خانمره یمن

مس  دهینفهم در  شب  آن  خانه   ریبودم  به  چه    ی رفتن  عارف 

 نم.  کنکاش ک   دمیترسی رد و بدل شده بود و م  نشانی ب  ییهاحرف

شلوغ  نیا روز  خانه   ییروزها  نیرتدو  که  به   جانی ماه  ی بود 

د  عز  دهیخودش  آخ  ا  ی جور  زم یبود.   ی فه یوظ  نی از 

ها شب   یحت  خواستیزده بود که دلش نمذوق  اشی دارمهمان

برا محراب  و  شده  ماندگار  کنارمان  در  و   ی بخوابد. صدف  شام 

 .  آمدی ناهار م

ماه  ی هاسفره  من   جانی رنگارنگ  و  مامان  دستپخت    نم خاره یبا 

 ! یداشت، گفتن  ییورنگ و ب

  ک یکندن از خانه را نداشتم اما صدف و مامان  که دلِ دل   من

بودند.    دهیودامن مادربزرگ پارچه خرکت  ی ظهر رفته و برابعداز

پارچههم  یشمی   ی اپارچه خاطرات حسرت  یارنگ  در  آلود  که 

 جا مانده بود.   شی سال پ یس
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ب  عارف م   شتر یاما  سکوتش  نارادیتنیبه  ام.  نبود  عادت حت  ا 

 ت یهم پرجمع  یلیکه خ  یجمع  ینداشت مدام در جمع باشد، حت

ب مادربزرگ  تا  م  داری نبود.  کنار  را   شیداروها   نشست،ی بود؛ 

. دادی را ماساژ م  شیدست و پاها  گذاشت، ی غذا دهانش م  داد،ی م

  ک ی  رفتی . مشدی م   دهپناهن  اط یبه ح  د،یخوابی که م  ن یاما هم

 .  گرفتی نگر مو سکوتش س ییگوشه و پشت تنها

 کرده بودم.   شیدایبام پ پشت ی رو  شبید

 ؟« ی دی»نخواب

 یکنارش نشسته و به لبه   ن یزم  ی حضورم جا خورده بودم. رو  از

تکپشت بودم.  هیبام  رو  داده  صورتم    ی مهین  ی نگاهش  چپ 

 ی بابا نمانده بود. به رو  ی لیاز س  ی رد  گریبود؛ هرچند د  دهیچرخ

 . دیاش بگودرباره ی زیو هم چشته بودم او نگذا اوردهیخودم ن

بودن حال هم خوب  ی و برا  می دلمون بخواد کنار هم باش  نکهی»ا

کن کن  میتالش  حس  بعد  بزن  میتونی م  میو    شهی م  م،ی لبخند 

 ؟« ی... الن خوشحالیخوشحال

گذاشته    یکیآن    ی زانو  ی را دراز کرده و آرنجش را رو   شیپا  کی

 بود.
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 »هوم« 

 بودم.  دهیبود اما شن آرام

 م«»من

کرده   ترقیچشمش افتاده و لبخندم را عم  ی کمرنگ گوشه  ینیچ

دستم را گرفته   آمده و محکم  ش ی به آسمان دستش پ ره یبود. خ

 بود.

بودم که واسطش    دهیها فهمحرف  ی ل از لبه  آمده بود.   کامران

دارد. من خوشحال شده بودم و حال عارف   سی با پل  یارتباطات

 خراب.  

ب  آمده لحظهاتمام    ی رابود  از  خانه  ی حجت...  در    ی حضورش 

تمام    حی... زنگ تفرشدی در گوشم پخش م  یزنگ  ی صدا  جانی ماه

 شده بود. 

رو  کامران، عارف  و  محراب  کنار    ی انتها   ی هامبل   ی بابا،  سالن 

ماه من   جانی گرامافون  بودند.  به    خانم،ره ینشسته  را  مادربزرگ 

و   جانیو ماه  کند. مامانآشپزخانه برده بود تا از صداها دورش  

مدل لباس صحبت    ی صدف هم دورش را گرفته بودند و درباره

 .کردندی م
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و  شانیروسته بودند، عارف روبهنش  ی و محراب پشت به ورود  بابا

 کامران سمت چپ. 

پ  نیفرز  ـ ه  دا یرو  باهاش   ستین  یمدرک  چیکردم...  بشه  که 

ب کرد  کار  ادیمجبورش  سند  جز  خودشم  بده...  گاه  شهادت 

بهش منتقل شده،    یاز سمت اصالن  شی پ  سال یکه س   شیبرچوب

 یصوت  ی هالیبا اون فا  کمینداشته... خواستم    ی اگهیارتباط د  چیه

 گه ی ... مکنهیاما حاشا م   مشی که اسمش رو آورده بودن بترسون

  ی هر کار  ست،یخانواده ن   نیا  ی وصله   دونستمی از همون اول م

هش جونش رو گذاشت...  زشون اما تبود که بکنه ا  نیکردم واسه ا

 . ست یهم ن یاتفاق بود... مدرک هیتصادفشم  گهی م

 بود. اما به شدت آشفته  نییعارف پا ی صدا تن

 کنم.  تیشکا خوامینم ـ

 طرفش خم شد. به  کامران

ه کنار،  ... پدر و مادرت بست یتو وسط ن  ی عارف الن فقط پا  ـ

 !جانییکرده دا دیهم هست، خودت رو هم تهد ییکسرا

 بلند شد.  یکم شی. صداکردمی فکش را حس م انقباض
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 ! بره یمامانم رو م ی آبرو ـ

 درآورد.   بش یرا از ج  گارشیاز جا بلند شد. پاکت س   یعصب   کامران

او    یو دست از پا خطا نکن  ین ی تو باز ساکت بش  ی کنی فکر م  ـ

 . کنهی نم  یغلط چیه

 گذاشت.  شیهالب ی را ل  گاریس

سرت   گهید  ی بال  هی  گهیچند وقت د  ی نیمنتظر بش  ی خوایم  ـ

 جلوش کوتاه اومد.  شهی. تا ابد که نم اره یب

مبل محکم. کامران دود   ی عارف خم بود و مشتش دور دسته   سر

 تر سمت عارف خم شد و گفت: آرام  یداد. کم  رونیرا ب   گارشیس

خواهر    جانییدا  ـ تو  نممادر  که  من  پشت    یکس  ذارم یمنه. 

واسه    ینیبی وقت م  هی...  ضهیآدم مر  نیما اببافه... اسرش مزخرف  

همضربه  از  تو  به  م  نیزدن  اونکنهی استفاده  مردم ...  وقت 

م   ن یبدهن رو  تو  هوچ  نن یبی سکوت  نبا  ی گری نه  رو...    دیاون 

که    ی جورعارف! آخرش مردم اون  ینیآدم ساکت بش   نیا   ی جلو

م م  خواد یدلشون  موظف  ییتو  نیا  کنن؛ی قضاوت  کار    ی که 

 !ی رو انجام بددرست 
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دمانده از سر خم   نگاه  به  را  پشتم  و  گرفتم  دادم.   هیتک  واریاش 

چ کم  ی زیکاش  که  ا  ی هیما  یبود  کاش  شود.    ن یآرامشش 

 . شدی تمام م شی پر تشو  ی روزها

از طر  ی شی م  یعصبان   دونمی م  ـ اقدام   قیاما من  همون واسط 

آدرسش رو بهت    یکه اصالن   یشگاهیهمون آسا  قیاز طرکردم.  

پدا دارن  آدم  کنن یم  ی ری گیده  اون  مدارک  و  مشخصات   ...

همهیجعل قالب  نی ...  واقع  یآدم  مادربزرگ  به  استناد  و    تیبا 

برا شکا  ی مدارکش  پرونده  تیشروع  هم    بعدخوبه...    ی سازو 

  ی گفت   یسال به اصالن  همهنیا  ...ی ا انی د  شیآزما   ی برا  میری م

 جان! ییهم به من بگو دا کباریچشم... 

 .خوامیرو نم هیارث نیصالً امن ا ـ

تو رو کنار خودش    ی گرم که جور  ییباشه نخواه.... دم کسرا  ـ

  یکار و حرفه   ی ... توی به اون مال ندار  ی ازین   چیبارآورد که حال ه 

... اما نخواستن با فرارکردن و  یموفق هست   یخودت به قدر کاف

ارث  دنیشکپاپس  بحث  اصالً  الن  داره...  برست ین  ه یفرق  و  ... 

اجازه   ست یقرار ن  گهی! اما دودتهبزن... مال خ  شیش رو آتهمه
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حقت خورده بشه. نه حق خودت و پدر و مادرت نه حق    ی بد

 . دیبرات زحمت کش یلیکه خ ییکسرا

                          

با اکراه به خواست    یشده بود. درست وقت  بی غ  ،یاصالن عارف 

فکر    ی. وقتتیشکا  میداده بود. درست بعد از تنظ  تیکامران رضا

 است...  کی نزد  یکار اصالن  انیپا میکردی م

لو رفته بود، عارف و مادربزرگ    یمادربزرگ قالب  انیکه جر  حال 

ند. کامران عارف بودند. باز هم قرار نبود تنها بمان  ی خانه  یهم راه

من  البته  صد  و  رزا  هم    خانمره یو  باز  رزا  بودند.  همراهش  هم 

و    دییبوی و م   د یبوسی رف را م مان آمده بود. عابه خانه  زانیراشک

مکردی م  یعذرخواه قسم  مع  خوردی .  خاک  مستانه،    نی به  و 

 خبر نداشته.   زیچچیاش که از هتازه متولد شده  ی جان نوه به

و   شدیمورد توجه قرارگرفتن، معذب م  طورنی از ا  شتریب  عارف

بابک   ی کالم درباره  کی  یرزا هم فراموش کند. حت  کردیاصرار م

پسرش    ی های کارنیریش  انی. انگار رزا اصالً در جرگفتیا نمبه رز

رفتن    ی برا  شیهابود. عارف فقط سفت و سخت در برابر اصرارن

 ش برود.  خود ی شان مانده و خواسته بود به خانهبه خانه 
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گرش را به بود که نگاه کنکاش  ییقسمت حضورش جا  نیبدتر

ماه با  بعد  و  داده  بود  جانی من  کرده  پچ  و  پچ  اخم  با  عارف   .

را بپرسم.    لشی نبود که بتوانم دل  یطیو شرا  کردینگاهم م   یکالفگ

پچ  جانی ماه  یحت از  گ  ی هاپچهم  بود.  شده  معذب  و   ج یرزا 

آشپز در  رزا  رفتن  تا  رفتنش  مضطرب  از  بعد  بودم.  مانده  خانه 

جواب داده    دن،ی خودش آمده و سوالتم را بدون پرس   جانی ماه

 مشخص شده بود.   میعارف برا یفگاخم و کال لیو دل

بدونب  گمی م  »فقط اون    نیا  ،یهت که  و  باشه    ی کیگوشت در 

بهت به رزا گفته... داشت  دروازه بهشم فکر نکن. مثکه بابک راجع

پردرباره گفتم،    کردی وجو مست  ورداشتم  نه  گذاشتم  نه  منم 

 .«اننیهر دو طرف هم در جر خوادیرو م یکیخودش 

همه وقاحت بابک و ترس برم   نیلند شده بود از ااز سرم ب  دود

 مسخره که راه انداخته بود.  ی باز نیداشته بود از عواقب ا

وقت  شی پ  عارف »تا  بود:  گفته  فقط  معذب  و  کالفه  رفتن    ی از 

 .« ایم اون جاست... ن خاله

نه   رومیجا مرا راحت کنم گفته بودم نه آن  الشیخ  نکهیا  ی برا

فکرش    ی ریهمه درگ  نیا  انی. تا مگذارمیم  رونی اصالً پا از خانه ب
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را که  یهم جواب جانی از سبزشدن بابک سر راهم دور شود. ماه

  ی نهمان نگرا  شیهابه رزا داده بود، به او هم گفته بود اما ته چشم 

 . کردمیکه خودم هم با تمام وجود حس م دمیدیرا م

خانه  با خانهرفتنشان  همان  بود  شده  باز  م  ی مان  و قبل.  ا 

 محراب. یظهرگاه ی ها... و البته سرزدنجانی ماه

 ! شش یپ  میریم   م یچون یپ  ی روز بابات رو م  هی  زیحال انقد اشک نر ـ 

نم  نیا  مشکل دل  رزا  که  زمکندیبود  در  را  توپ  خودش    نی. 

 انداختم و گفتم: 

 ! ینی صدف رو بب یتونینم بهونه ی ب گهیبه خودت بگو که د ـ

 بودم؟  عیانقدر ضا ـ

 .حوصلهی کوتاه و ب دم؛ی! خندهوانید

 ... مگه نه؟زهیزهرش رو نر ینگرانم... محاله اصالن ـ

ن  د،یبگو  خواستی م  دلم محال  چست ینه  همه  شده،    زی .  تمام 

 فت: آرام باش. اما گ ال،یخی ب

 ! خودت رو واسه طوفان آماده کن. قایدق ـ
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 ی رو  ی پوست  گریلبم را از بس کنده بودم زخم شده بود. د  پوست

 ت لبم نبود انگار. گوش

حداقل    ـ پ   ی تراب  سیپلکاش  تو  کردی م  دایرو  که  موقع  اون   .

 داشته باشدش.  رنظریز گفتی م  یکیبه   دمیشرکتش بودم شن

برا   و  شد  رفتن  ختی ر  ی اچ  وانیل  ک یخودش    ی بلند  از   .

جا نگهش    نیکاش هم   گفت یبا عارف ناراحت بود. م   خانمره یمن

 س یبه همه سرو   ی جور  خانمرهی. حق هم داشت منمیداشته بود

نشست و بعد از   زی. پشت م شدندیکه معتاد حضورش م  دادی م

 هوا انداختن دو تا توت خشک و خوردنشان گفت: 

 نیعقلش رو واسه هم  ی هیفکر کنم کل سهم  یتراب  ارو ی  نیا  ـ

 مادربزرگ عارف خرج کرده بود.  کردنی مخف

م  سرم راست  دادم.  تکان  نمگفتی را  باورم  اصالً    ن ی چن  شدی. 

 باشد.   دهیکش یاصالن چاندنیپ ی برا  ی انقشه 

دتر به عارف کارا زو  نیا  ی کاش واسه درمون عذاب وجدانش جا  ـ

... حال شگاهیتو آسا  دیپوس  چارهی پ  رزنیهمه سال پ  نیگفته بود. ا

 . شمارهیهاش رو مهم که عارف شبانه روز فقط نفس 
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 ی زیچ  هی  یعنی  سرعت فلنگ رو بسته  نیبه ا  یکه اصالن   نیهم  ـ

  گم ی ... من مزد یوگرنه انقدر راحت جا نم  دهیهست که ازش ترس

تراب  ی قپ  دمیشا پ   یاومده که  تراب  دای رو  الن  نه فقط    یکرده... 

 خودشم مجرمه!  ه،یاصالن ی های شاهد گندکار

 گفتم:  نالن

د  ـ که  ه  گهیمن  که    دیام  یچیبه  کامران  واسط  آخه  ندارم... 

که   دیفهم  ی جور چه  یاصالن  کرد، یداشت کارش رو م  یواشکی

 سر بزنگاه در رفت؟

 کرد و گفت:  زی را ر شیهاچشم

 ؟ ی جورچه یکنی فکر م ـ

 کردم. خودش گفت:  اخم

بابک م  یچ  نمیبب  خوامی فقط م  ـ ا  رسهی به    ی جور نیکه داره 

 . دهیدم تکون م یواسه اصالن

  ه یبه قدر چند ثان  یروزها حت  نیکامالً جمع شده بود. ا  صورتم

  زار یهم نخواسته بودم فکرش را به ذهنم راه دهم؛ آنقدر که از او ب

 انداخته بود، گفتم:   هیحنم سال  ی ها که روشده بودم. با همان اخم
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از من سفته گرفته بود بهم گفت حال    یصالنکه ا  یوقتاون    ـ

  یجورنیداده بهش که ا  ی دیوعده وع   هی... حتما  میهم شد  هیشب

 کنه.  خودش رو خالص خوادی م

 اش را بال داد. را کج کرد و شانه  دهانش

 . یبه اصالن  دهیش چسبگنجه، پسرخاله  یرهیعارف خودش جز  ـ

 تر شد. گفتم: جمع صورتم

  خواد یبه اون روز تو باغ که اومد عارف رو برد دلم م  فتهیم  ادمی  ـ

 از روش رد شم. نی برم با ماش

 خوب محکمه! شی صدف برو جلو بند  نیبا ماش  ـ

 ! م یباش ی جد  قهیدو دق گذاشتی پ نگاهش کردم. نمچ چپ

                          

  ی . حتگذشت یوقوع طوفان م  ی برا  ندمیدر انتظار ناخوشا  زمان

. مدام  داشتیوحشتناک برنم یلحظه ذهنم دست از فکرها کی

وقت  یاصالن  دیتهد بود. مخصوصاً    یی از جا  یمدارک  یدر گوشم 

رس کامران  دست  به  مدارکد یناشناس  ترا  ی .  ب   یبکه  و    ردی را 

به تصادف    ربوط. مدارک مکردی محکوم م  گرید  ی از شخص   ینشان
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اش ضبط شده   ی نبود و اگر صدا  یاز اصالن  ی رد  چیبود. ه  ییکسرا

در    ینقش  چیکه ه  میکردی خودمان هم باور م  د یشا  م یرا نداشت

نبود که   ی جور  یرا زده بود و اصالن  یرد تراب  سیندارد. پل  انیجر

 آدم اصالً از مادر زاده نشده است.  نی ا  ی کردی فکر م

آمده بود که در    شی پ  ی تیبعد از دو هفته، موقع  شیروز پ   پنچ

خانه   بت یغ در  مساعد  ی رزا  و  شراعارف  خانه   طیبودن   ی در 

سر صدف  و  محراب  همراه  د  ی خودمان،  بزنم.  عارف    یداریبه 

   ناتماممان...   ی ها ی دلتنگ  ی اما درمان کننده   یکوتاه و پر از دلواپس

  ش یانده بود را برامان جا ممدت باز در خانه  نیکه ا  حانهیر  دفتر

 برده بودم. 

تماهم   عارف نوشتار  لشیچنان  ارتباطات  گفتگو    شتری ب  ی به  از 

پ  شب  هر  خودش  گاه   داد ی م  ام یبود.  مادربزرگ    گفتی م  یو 

کت مسراغ  را  به ردیگیودامنش  مامان  کمرش  .  درد  خاطر 

اش  آماده  باًیاما تقر  ند،ی چرخ بنشپشت    یمدت طولن  توانستینم

 پرو بود. ی مادهکرده بود و آ

طر  اخبار از  گاه  قی را  و  پچ  یمحراب  بابا    ی هاپچدر  و  مامان 

با من سرسنگدمیشنی م بابا هنوز  ب  نی.  صحبت    شتری بود. حال 
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شا  کردی م تمام  دیاما  اتا  به   انیجر  نی نشدن  عادت  و  آرامش 

 .  گشتی مان برنمخانه

گاهگفت ینم  های بازس یپل  از  عارف ه خاطر  شیبرا  گفتی م  ی. 

برا  می. من هم صدامیبگو م   ش یرا  م  کردمی ضبط  .  فرستادم یو 

به همان دو روز حضورش در    یکه بعض  دیخندی م از خاطراتم 

 . گرددی برم جان ی ماه ی خانه

 خودم خاطره ساخته بود.    ی آن دو روز برا ی ه یاز هر ثان من

و    شدیم  ی اتک کلمه  شیهاامی. پ شدی غرق در سکوت م  یگاه

ناخودآگاه دور   یرا حس کنم که گاه   ینامرئ  ی وار ید  توانستمی م

خاطره    میاو برا  کردمیاما مجبورش م  ی. گاهدیکشیخودش م

مدیبگو مجبورش  ب  شیصدا  کردمی .  کند.  ضبط  از   شتر یرا 

ماهک   ی بچه  زا  ای.  شیها. از حالش، از حرفگفتی مادربزرگش م

بال  دکه  را  او  من  دهیخره  از  داش  خانم ره یبود.  دوست  ت  که 

 را هر روز بشنود.  حانهی خاطراتش از ر

از خداحافظ  اما بعد  بار  م  نیسنگ   یغم  یهر  پر  را  . کردی قلبم 

چشم  ی جور از  اشک  قطره  چند  بود  محال  . زدینر  میهاکه 
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در   ی قرار نبود آرامش و شاد  کهنی. نگران بودم و از ادمیترسی م

 . شدمی م یرف ماندگار شود، عصب عا یزندگ

را اول آماده    جانی رفتم. ماه  ن ییها پااز پله  و  دم یرا پوش  شالم

 کرده بودم و حال منتظرمان بود.  

گذاشته و سنجاق و    ی فیکت و دامن مادربزرگ را در ک  مامان

تا همراه خود   اشیاطیصابون مخصوص خ بود  برداشته  را هم 

ا  میببر بتواند  بود   ی گذاررا عالمت  یاحتمال  راداتیو  قرار  کند. 

گذاشته بود و    انی. مامان بابا را هم در جردیایب  محراب دنبالمان

از آن د بعد  ب   گریمن  اتاقم  بودم مبادا چشم در   امده ین  رونیاز 

 .میچشم شو

 گفت:  جانی ماه فونیزنگ آ ی صدا با

 . دی که محرابم رس ایجون بفرشته  ـ

ها پله  ی مامان رو  ی پا  ی صدا  رفتم و در را باز کردم.  فونیآ  سمت

هلش دهم،    رونیتا به ب   ستادمی ا  جانی اه م  یپشت صندل  آمدی م

زنگ خورد. اول خواستم توجه نکنم اما بعد از آن دو   امی گوش

  م یهاتمام تماس  گریکه عارف از آب درآمده بود د  ی تماس ناشناس

 . دادمیرا جواب م
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ود اما انتظارش را  از ذهنم گذشته ب  نکه یا اناشناس بود. ب  شماره

 ورت دادم. نداشتم. مضطرب آب دهانم را ق

 ننه؟ هیک ـ

تماس را وصل کردم. مامان هم    جان،ی دادن به ماهجواب  ی جا

 که گفتم مردد و لرزان بود. یی بود. الو ستادهیآمده و کنارمان ا

ناشناس رو   ی هاکه شماره   یباش  ییبودم از اون دخترها  دواریام  ـ

 .  دی کنی م  ریا خب تو و پدرت دائماً من رو غافلگ... امدنیجواب نم

.  دی. خندستدی ای قلبم دارد م کردمی سست شدند. حس م میپاها

را پر کرده    میهازمان گوش  نیباز در بدتر  هشیکر  ی خنده  ی صدا

 بود.

 ن؟یبهار هیک ـ

... واسه خاطر  ستمیبدجنس ن  ی کنی قدرهام که فکر ممن اون  ـ

شانس بهت بدم...    هی  خوامی م  ، ی ردبرام درست ک  که  ییهاقهوه 

 . ی نجاتش بد  یتونست دیشا

م  میزانو خم  براشدی داشت    ی صندل  ی دسته   ی رو  فتادنین  ی . 

 زد.  میصدا جانی . ماهدیکش  غیخم شدم. مامان ج جانی ماه



 

[1375] 
 

 الن کجاست!  دونهی از بابک کمک بخواه... اون بهتر م ـ

ج  درونم بود.  فح دمیکشی م   غیغوغا  م .  کدادمیش  مک  . 

 . آمدیاما صدا از دهانم در نم خواستم،ی م

 ! شتری... نه ب خورم ی در ضمن من قهوه رو با دو قاشق شکر م ـ

 را گرفت. شیصدا ی بوق جا ی صدا

ماه   مامان صدا  جانی و  راست زدندی م  میهنوز  زور  به  را  تنم   .

 . محراب داخل آمدهدمیلرزی بغلم را گرفته بود. م  ریکردم. مامان ز

که    دیکشی م  اد یدرونم فر  یی. صداکردی مان مه نگاه شد   جی بود. گ

 ! ی کن ی کار دیبا  ستیماندن نشدن و خفهحال وقت مات

 کردمی زور دهانم را جنباندم. ترس فلجم کرده بود. حس م  به

 زبانم را تکان دهم. توانمینم

 بود.  یاصالن ـ

 هم فلج شدند.  نهاآ

 .ی نجاتش بد  ی ت تونس  دی.. شاشانش بهت بدم.  هی   خوامی گفت م  ـ

 : دیدستش کوب  ی دست رو جانی ماه

 .اابوالفضلی ـ
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ح  اشی گوش  عیسر  محراب به  و  درآورد  به  رفت  اطیرا  دستم   .

 تکاپو افتاد. مامان گفت: 

 رحم کن.  ای... آروم باش مامان جان... خداشهینم ی زیچ ـ

 من آرام باشم.  خواستیو م دیلرزیخودش م  ی صدا

ب  یبوق ا گرفتم. هر  عارف ر   ی شماره   ده یدر گوشم شن   ثمر ی که 

ب  شدی م مخم  می زانو  ماند،یم  جوابیو  رو   شدیتر  تنم   ی و 

 ... ترن یمامان سنگ  ی هادست

شماره   ی جار  صدای ب  میهااشک بودند.  گرفتم.    ی شده  را  بابک 

پاها  نداد.  خمشل  میجواب  شدند.  محکم تر  مامان  شدم.  تر  تر 

مادربزرگ در گوشم    ی ندتر شد. صدابل  شیخدا  ای  ی گرفتم. صدا

پدرش نبود. عارف پدرش   ه ی...« نبود عارف شبیبود »انگار خودش

 اش را گرفتم:شماره  د او هم جوانمرگ شود... دوباره نبود. قرار نبو

 هول بود.  شی داد. صدا جواب

 ... نیالو بهار ـ

 بابک توروخدا... ـ
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بابک و  نفس نفس    ی . صدادیچیپ   یدر گوش  ریآژِ  هیشب   ییصدا

 و گفت:  دیمحراب که داخل دو  ی صدا

 .انهیدرجر س ی با کامران تماس گرفتم پل ـ

 بابک در گوشم پخش شد.    ی بود. صدا  امدهی نفسم بال ن  هنوز

 تموم شـ....  زیچهمه ـ

 گوشم را پر کرد. ادشیفر ی قطع شد و صدا شیصدا

 مواظب باش عارف!  ـ

د.  مام تنم سر شام تا صورت محراب بال آمد. توغ زده  ی هاچشم

ز  میپا وقت  ریاز  در گوشم    بابک درمانده   ی صدا  ی تنم در رفت، 

 : یچیپ

 ...ی خدا وا   ی او ـ

 سقوط کردم. نیزم روز

: کردی و زمزمه م   دیکشی صورت عارف دست م   ی رو  مادربزرگ

 ...«ی»انگار خودش

 



 

[1378] 
 

 

                          

  یی هاو ضربه  هیشده بود و صورتش از گر  یخاک  خانمره یمن  چادر

گونه  به  کوبکه  خبر    دهیاش  هنوز  نبود.  مادربزرگ  سرخ...  بود 

پ بودند  گذاشته  را  ماهک  بششینداشت.  رزا  ب  رنگی .    جان یو 

  شد ی... هنوز باورم نمشدینشسته بود. باورم نم  خانمره یکنار من

 دمید ینم  خودم  ی هاباشد. تا با چشم  ختهیزهرش را ر   یکه اصالن

و مامان بود.  صدف    ی هادست  ی به اتکا  میها. قدمشدی باورم نم

از دور به   هیگر  ی . صدادادی را هل م  جانیماه  یمحراب صندل

 بود...   خانمره ی. مندیرسی گوش م

عارف دوست    ماند؟ ی تنها م  دینبا  کرد؟ی چه م   عارفی ب   مادربزرگ

ودامنش را پرو  هنوز کت مادربزرگ.   شیپ  رفتمی م  دینداشت... با

 نکرده بود. 

 مراقب باش!  ـ

بخورم.    نی بود با صورت زم  کیو نزد  دهیل را نداو  ی بود. پله  رید

 مامان و صدف نگهم داشتند.  ی هادست
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  ار یبه اخت  می. هنوز پاهادیلرزی. هنوز تنم م میآسانسور شد  سوار

 ه یرفقط گ  دمی دی. تا نمکردمیباور نم   دمیدیخودم نبودند. تا نم

 داشت.   قت یحق  خانمرهیمن ی ها ی و زار

بابک. جز   «ی خدا وا  ی از همان »وا   همان دم خفه شده بودم.  از

  دن یکشغ یام محتاج جبودم. حنجره  خته ینر یها اشکهمان اشک

 بود، محتاج ضجه زدن... اما خفه شده بودم.  

  مان ی روروبه   سی مامور پل  کیآسانسور باز شد. کامران و بابک و    در

را   میهارا تند و فشار دندان میهابابک نفس  ی افهیق دنید. دبودن

سمتش حمله کنم. دست خودم نبود.    خواستمیکرده بود. م   ادیز

 جان یا  شدی م  شیمن قصد حمله داشت. چطور رو  فرمانی تنم ب

بخرخره  دنیوج  ی برا  میهادندان  د؟یایب .  کردندیم  ی قراریاش 

شده بود. بابک و مامور  محکم    میدست مامان و صدف دور بازو

 رفتند اما کامران ماند.  

 کرد.   تمانیهداراهرو  ی انتها سمت

 بودمش گفت:  دهیکه نفهم جانیجواب سوال ماه در

  ن ی آوردنش.... ح  ی کاوریدکترش گفت عمل خوب بوده. تازه از ر ـ 

 بازوش فرو رفته...  ی چرخش، چاقو از پشت تو
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 داد.  رونیرا ب  نفسش

 . هیاقشکرش ب ی که خب جا ـ

در گوشم بود. کامران   جانیشکر مامان و ماه  یاله  ی هازمزمه

 شدی اخبار هم باعث نم  نی. من که ادیو سمت من چرخ  ستادیا

ب بودم،    ی. چه ساعات جهنمدیایحالم جا  را پشت سر گذاشته 

 .  دانستی فقط خدا م

نگران نباش... عارف خوبه. خوب    گهی... دی دیترس  یلیحتماً خ  ـ

 تموم شد.  زیهمه چ گهی... دشهی م

از وسط دلم چند ساعت    نیشده در اخفه    ی هاهقهق  بالخره

. مامان  ختندیر   رونیها و دهانم ب بال آمدند و از چشم  دند، یجوش

 بغلم کرد. 

خدا لعنتش کنه... دخترم رو تا مرز سکته برد. خدا از سرش   ـ

 نگذره. 

 بود.  نی زنده بود... مهم هم عارف
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امروز صبح به من   نیحسام شک نکنه بابک تا هم کهنیا یبرا ـ

از دستش شکار بودم... هنوزم    یلیمدت خ  نید. انگفته بو  ی زیچ

د   گهی م نقشه   شدینم  گهیجور  بابک  گرفت...  آتو  حسام   یاز 

ن  به  واسه سر  فهم  ستیحسام  رو  عارف   سکیربود.    ده یکردن 

هم   ی اگهیراه د   واقعاً  دیبود اما شا  ادیکه گرفته بود ز  یمیتصم

 نبود. 

 هاست.  حرف نیاز اتر خرابکه بابک کله دانستمیم گرید حال 

 گفت:  جانی ماه

 عارفم خبر داشت؟ ـ

دستم    ی روشن کرد. نگاهم را به پاکت تو  ی اتازه  گاری س  کامران

عکس  گرید  یسر   کی دادم.   بود.   مانیجفت  ی هااز  دستم  در 

 بزرگم درآورد.  ی عمو ی که قرار بود سر از خانه ییهاعکس 

  رهیو پس بگها رعکس  خوادیاگر م   گهی نه. بابک فقط بهش م  ـ

راننده که    هیجا قرار بوده  ... اونره ی بره به فالن آدرس... عارفم م

بوده   ی انقشه  نینداره بزنه به عارف و در بره... ا  ی مثالً حال خوش

  ی کرده بود که خودش جلو   می بود و تنظ  انش یبک در جرکه با 
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بخش    هیفقط    نی... اما ادیرسیسر م   سی. بعدم پلرهیتصادف رو بگ

 حسام بود که بابک ازش خبر داشت. ی هاز نقش

و امروز   رفتی م  شیپ  یاصالن  ی طبق نقشه  زیچهمه  نکهیفکر ا   از

ور  . چطشدی م  خ یمو به تنم س  شد،ی عارف م   یروز زندگ  نیآخر

ح  نقدریا  توانستی م به  آدم  باشد.  هم   اشی خانگ  وانیرذل 

 دستش   ریکه ز  ی ابا بچه   توانستی. چطور مکردی م  دایپ  یوابستگ

 حد سنگدل باشد.   نیبزرگ شده بود تا ا

بابک از قصد اصالن  ی وا انتقام از عارف باخبر نشده    ی برا  یاگر 

 بود! 

د  ـ ا  گهیمنتها  ح  نیبابک  که  بود  نخونده  رو  آدمجاش   یسام 

اعتماد کنه... هرچقدرم که بابک    یام و کمال به کسکه تم  ستین

ون بده و  اون نش  ی کرده بود خودش را تو جبهه  یمدت سع  نیا

 کرده بود براش. یخوش خدمت

محوکردن    ی حد برا   نیتا ا  یاصالن  کردیبابک هم فکر نم  دیشا

 مصمم باشد.   یعارف از زندگ
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که    نیهمک گذاشته بوده واسه  موتورسواره رو دور از چشم باب   ـ

نرفت، ناغافل سر برسه و کار    ش یپ   دیطور که بااگه تصادف اون

 عارف رو تموم کنه...  

 . دی دست پشت دست کش  نجای ماه

پل  ـ تو د یرس  س یخداروشکر که  اگه چاقو رو  . خدا رحم کرد... 

 قلبش فرو کرده بودن...  

 کرد.  نچنچ

 پناه برخدا... پناه برخدا.  ـ

  د یکه بابک کش  ی کرد... بعدم با داد  رشونیغافلگ  سیپلحضور    ـ

العمل نشون بده... اما باز هم  حداقل عارف تونست به موقع عکس

 بود! ی باز وونهیرم کار بابک دبه نظ

 رنش؟ یگی م گهیآره واقعاً خدا رحم کرد... حال د ـ

دستگ  ـ و  بابک  شهادت  موتورسوار    نیماش  ی راننده   ی ریبا  و 

  د یکردنش هست... فقط باو محکوم  ی ریدستگ  ی مدرک محکم برا

 که بتونن ردش رو بزنن.  می دعا کن

 انشاءاهلل...   ـ
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 شد.  داریعارف بالخره ب  ـ

از رو  ی صدا  اب  ی داخل محوطه  یمان یس  ی هامکت ین  ی شاد رزا 

 . دمیسمت ساختمان دو هی به بق توجهی و ب دم یپر مارستانیب

 بمونه!« ادتی ،یشی م مونیامروزت پش ی روز از حرفا  هی»

اش مدام در گوشم تکرار جمله  نیبودم ا  دهیرا شن  ان یجر  یوقت  از

روز مجبور به    کیکه    کردمیفکرش را هم نم  وقتچی. ه شدی م

ام به  کش آمدند. زمزمه   هوای ب  میهااز بابک شوم. لب   یعذرخواه

 . دیم رسخود ی هاگوش

 . وونهید ـ

  ی و حال ناج  حانهیر  یناج  شی پ  سال ی بود. س  یهنوز هم ناج  بابک

 پسرش...

 

 

 

 

 



 

[1385] 
 

                          

خانه آمده بود. باز  خودش به    تیخاطر مادربزرگ با رضابه   عارف

بود  یهمگ از   میآمده  قبل  شود.  انجام  مادربزرگ  لباس  پرو  تا 

هنوز  هر دو صدقه داده بودند.    جانی خروج از خانه مامان و ماه 

د هر  در  تلفن،  زنگ  هر  در  آمد،  و  رفت  هر  در  ترس    دار یهم 

هول و هراس    نیاست در ا   قرار  یتا ک  دانستمیهمراهمان بود و نم

 در خطر بود.   جان عارف  شدینم  ریدستگ  یاصالن  ی. تا وقت م ینبما

را   امره یگوشم گفت نگاه خ  کیکه محراب نزد  ی ا گه«ی»خب د  با

دستش بسته بود و هنوز انگار   صورت عارف جمع کردم.  ی از رو 

به چهره بود. خودش آنرنگ  برنگشته  بود که  اش  فکر  در  قدر 

 نشده بود.   امره یمتوجه نگاه خ

تا لباس را    مادربزرگ را به اتاق برده بودند  خانمره یمن  و  مامان

هم که استاد به آن راه زدن خودش بود.   جانیتنش کنند. ماه 

دم و کنار عارف نشستم. محراب از فرصت استفاده کردم. بلند ش

رفت و باهم   جانیگفت و خندان  سمت ماه  یشوخ   ی بابا«  ی»ا

 رفتند.   رونیب ییرا یاز پذ

 ؟یخوب ـ



 

[1386] 
 

ورم  به جسمش نبود که حالش نگفته مشخص بود. منظ  ممنظور

ناتمامش. به حس    ی اش بود. به فکرهاچهره  انیپای ب  ی به گرفتگ

 .مکردی حسش م قاًیکه داشت و عم یناخوش

 باشه. زاریانقدر ازم ب  کردمیفکر نم ـ

حالش باشد.    نی که تسک  گفتمیم   یرا در دلم نگه داشتم. چ  آهم

 کردم صورتم را باز کنم و لبخند بزنم.   یسع

الن    ی به من فکر کرده بود  یکن یم  فکر  یانقدر که به اصالن  ـ

 بدم!   لیتنت بود، هرچند من قصد دارم ادامه تحص  ی رخت داماد

 روشن!چشمم  ـ

بود.    ی صدا  با گذاشته  سرکارم  نامرد  افتادم.  خنده  به  محراب 

محراب    ی هاطنتیش  ی و قربان صدقه   دیخندیهم م  جانی ماه

مهم عارف    بودند... مهم نبود.  ستادهیگوش ا  واری . پشت درفتی م

 جان ی حضور محراب و ماه  الیخی ب  گری. ددیبود که بالخره خند

 : تم و گف  مختیتمام خواهشم را در نگاهم ر

 فکر نکن عارف... بذار گم شه تو ذهنت.  یبه اصالن ـ



 

[1387] 
 

چفت هم بودند اما سرش   شی هامنقبض شده بود. دندان   فکش

همراه    خانمرهی تکان داد. لبخند زدم. مامان و من  دمییرا آرام به تا

  ده یمادربزرگش کش  دن یعارف از د  ی هامادربزرگ برگشتند. لب 

در چشم او    خواستی . مواستخی شد. مادربزرگ از عارف نظر م

نم که  بودم  کور  مگر  و  عارف    دم یفهمیبدرخشد  خاموش  نگاه 

 . درخشدی مادربزرگ م ی فقط و فقط برا

را مجبور کرد  با عارف  و    می محراب،  باس ل  دستکیبلند شود 

خاطر دستش سخت بود  . به دیا یبپوشد که به مادربزرگش ب  کیش

 د یارف را برد تا لباس عو به قول خودش ع  امدیاما محراب کوتاه ن

که فقط من و عارف    ی جور  شدندیاز کنارم رد م  یتنش کند. وقت

دوماد  میبشنو رخت  »همون  بود:  م  ی گفته    د یدونی منظورمه... 

 که!«

 یهم دست جمع  ییو چندتا  یجفت عکس    یعارف کل  نیدورب  با

 .  میانداخته بود

شده دوخته    سالیمادربزرگ بالخره بعد از س  یشم یو دامن    کت

 یجا مانده و به عروس  خیکه عروس و داماد در تار   فیبود، فقط ح

 بودند...  دهینرس



 

[1388] 
 

                          

خانه آمده بود. باز  خودش به    تیخاطر مادربزرگ با رضابه   عارف

بود  یهمگ از   میآمده  قبل  شود.  انجام  مادربزرگ  لباس  پرو  تا 

هر دو صدقه داده بودند. هنوز    جانی خروج از خانه مامان و ماه 

د هر  در  تلفن،  زنگ  هر  در  آمد،  و  رفت  هر  در  ترس    دار یهم 

هول و هراس    نیاست در ا   قرار  یتا ک  دانستمیهمراهمان بود و نم

 ر خطر بود. دجان عارف    شدینم  ریدستگ  یاصالن  ی. تا وقت م یبمان

را   امره یگوشم گفت نگاه خ  کیکه محراب نزد  ی ا گه«ی»خب د  با

صورت عارف جمع کردم. دستش بسته بود و هنوز انگار   ی از رو 

به چهره بود. خودش آنرنگ  برنگشته  بود که  اش  فکر  در  قدر 

 نشده بود.   امره یمتوجه نگاه خ

ا لباس را  تمادربزرگ را به اتاق برده بودند    خانمره یو من  مامان

 هم که استاد به آن راه زدن خودش بود.  جانیتنش کنند. ماه 

از فرصت استفاده کردم. بلند شدم و کنار عارف نشستم. محراب 

رفت و باهم   جانیگفت و خندان  سمت ماه  یشوخ   ی بابا«  ی»ا

 رفتند.   رونیب ییرا یاز پذ

 ؟یخوب ـ



 

[1389] 
 

رم  به جسمش نبود که حالش نگفته مشخص بود. منظو  منظورم

ناتمامش. به حس    ی اش بود. به فکرهاچهره  انیپای ب  ی به گرفتگ

 .کردمی حسش م قاًیکه داشت و عم یناخوش

 باشه. زاریانقدر ازم ب  کردمیفکر نم ـ

حالش باشد.    نی که تسک  گفتمیم   یرا در دلم نگه داشتم. چ  آهم

 م و لبخند بزنم.  کردم صورتم را باز کن  یسع

الن    ی به من فکر کرده بود  یکن یمفکر    یانقدر که به اصالن  ـ

 بدم!   لیدارم ادامه تحصتنت بود، هرچند من قصد    ی رخت داماد

 چشمم روشن! ـ

بود.    ی صدا  با گذاشته  سرکارم  نامرد  افتادم.  خنده  به  محراب 

محراب    ی هاطنتیش  ی و قربان صدقه   دیخندیهم م  جانی ماه

مهم عارف  بودند... مهم نبود.    ستادهیگوش ا  واری پشت د  .رفتی م

 جان ی حضور محراب و ماه  الیخی ب  گری. ددیبود که بالخره خند

 : تم و گف  ختمیتمام خواهشم را در نگاهم ر

 فکر نکن عارف... بذار گم شه تو ذهنت.  یبه اصالن ـ



 

[1390] 
 

چفت هم بودند اما سرش   شی هامنقبض شده بود. دندان   فکش

همراه    خانمرهی تکان داد. لبخند زدم. مامان و من  دمییرا آرام به تا

  ده یمادربزرگش کش  دن یعارف از د  ی هامادربزرگ برگشتند. لب 

در چشم او    خواستی . مخواستی شد. مادربزرگ از عارف نظر م

نم که  بودم  کور  مگر  و  عارف    دم یفهمیبدرخشد  خاموش  نگاه 

 . درخشدی مادربزرگ م ی برافقط و فقط 

را مجبور کرد  با عارف  و    می محراب،  اس لب  دستکیبلند شود 

خاطر دستش سخت بود  . به دیا یبپوشد که به مادربزرگش ب  کیش

 د یو به قول خودش عارف را برد تا لباس ع  امدیب کوتاه ناما محرا

که فقط من و عارف    ی جور  شدندیاز کنارم رد م  یتنش کند. وقت

دوماد  میبشنو رخت  »همون  بود:  م  ی گفته    د یدونی منظورمه... 

 که!«

 یهم دست جمع  ییو چندتا  یفت عکس ج  یعارف کل  نیدورب  با

 .  میانداخته بود

دوخته شده   سالیبالخره بعد از س  مادربزرگ  یشم یو دامن    کت

 یجا مانده و به عروس  خیکه عروس و داماد در تار   فیبود، فقط ح

 بودند...  دهینرس



 

[1391] 
 

                          

  یحت  رازیظهر ش  ی هاسرد شده بود. هرچند آفتاب  یحساب  هوا

 کند.   اتکالفه  تتوانسیدر زمستان هم م 

اش بروم. نگران عارف گفته بود، هر وقت توانستم به خانه   شبید

چند روز است که در خودش فرورفته و    گفتیمادربزرگ بود م

 .  زندیحرف هم نم یلیخ یحت

فکر   یاز اصالن  ی رد   داکردنیو پ  یتراب  ی ریدوماه با دستگ   نیا   در

اما    دیآی ل معارف هم دارد با  یخوش زندگ  ی کم کم رو  کردمی م

در دلمان   یخوش   چیه   گذاشتی حال مادربزرگ نم  ی برا  ی نگران

 ماندگار شود.  

نه    ردیم: »اجل گشته  گفتی م   میهایدر جواب نگران  جانی ماه

پ  ماریب اما  بود    ی هاوخمج ی سخت.«  ثابت کرده  عارف  سرنوشت 

 . ستی کوچک ن ی هایبه دلخوش  ی دیام

  ی . از وقتدمشی بوس  غلش کردم وباز کرد. ب  میبرادر را    خانمره یمن

. زدیو بهمان سر م  آمدی م  یعارف شده بود. گاه  ی ساکن خانه 

همراهش داخل رفتم. گفت در اتاق مادربزرگ هستند و خودش 

 به آشپزخانه رفت.  



 

[1392] 
 

  ی درونش بود. تقه   یمخف  ی مادربزرگ همان بود که کتابخانه  اتاق

اند. طرفم چرخهبه در زدم و داخل رفتم. عارف سرش را ب  یآرام

بود. هنوز دستش    شیپا   ی سوپ رو  یتخت و بشقاب نشسته بود لب 

 برنگشته بود.   یعیبه حالت طب  دیطور که باآن

  دهیکردم. مادربزرگ آرام جوابم را داد. هم چنان دراز کش  سالم

 .  دادی نم تی بود و به بلندشدن و خوردن رضا

 ادر... خودت بخور.م رمیس ـ

گذاشت.   یپاتخت یظرف را رو بود. عارف جانیآرام و ب  شیصدا

 تخت نشستم.   ی عارف لبه  ی روتخت را دور زدم و روبه

 . هاهیما خال ی تو خونه یلیدلم براتون تنگ شده بود. جاتون خ ـ

که    حواسم بود  عارف  پنجه  یدستکیبه  تا  شانه  دست   ی هااز 

 . دادی مادربزرگ را ماساژ م

 ش.خود یزندگ بره سر خونه و دیروز با هی یهرک ـ

 شده بود. چرا؟ یجمله خال نی ته دلم از ا چرا

زدم. سخت بود اما شد. آب دهانم را قورت دادم. دستم را   لبخند

 اش بود.شانه ی که رو  دمیکش شیبه بافت مرتب موها



 

[1393] 
 

 . دیمراقب خودتون باش یلیخ د یعارف نگرانتونه مادربزرگ... با ـ

 بالش سمت عارف چرخاند.  ی را رو  سرش

ر  عارف ناما سرش  بال  ماوردیا  را  کار خودش  و    کردی. سرخم 

 . شدیصورتش پنهان نم ی گرفتگ

 مادر. یبش ریبخ  عاقبت  یاله ـ

 ی صورتم طولن  ی را دوباره سمت من چرخاند. نگاهش رو  سرش

 ده بود.  ش

 دنم؟ید ادی ب یگی خانم م  زیانگـ به روح 

عارف    در دهانم ول شد. دست  مصرفی گوش ب  یامثل تکه   زبانم

. عارف را نگاه کردم. نگاه او هم به من بود.  ستادی ز حرکت اهم ا

خ و  منتظر  نگاه  سمت  باز  را  گرداندم.    ی رهیسرم  مادربزرگ 

لبخند زد و   سخت بال آورد و دستم را گرفت.  یدستش را کم

 گفت: 

 . دنمید ادیبه مادرت بگو ب  ـ

 چرا بغض کردم.   دانمی را تکان دادم. نم سرم

 چشم. ـ



 

[1394] 
 

 زود.  یلیمادر... خ دایگو زود بب ـ

 شد.   شتریب  بغضم

 چشم. ـ

رو  سرش و  برد  بال  را  دستش  چرخاند.  عارف  سمت  باز    ی را 

چند بار. نگاهش مثل آن روز در باغ شده بود.    د؛یصورتش کش

عارف تکان خورد. مادربزرگ لبخند زد. دستش را    ی گلو  ب یس

 انداخت و نگاهش را به من داد. گفت:  نییپا

 ر.ش نذار ماد تنها ـ

ب  میهاچشم اتاق  از  و  شد  بلند  عارف  شدند.  رفت.    رونیپر 

 تار شده بود.   رشیتصو

 . شمیپ ادی درت بها... بگو حتماً مانره ادتی ـ

که با    ییهاشد. اشک  ی جار  میها سرم را تکان دادم و اشک  فقط

 مادربزرگ پاک شدند.   ی ده یدست چروک

 

 

 



 

[1395] 
 

                          

سع   روزید نتو  یهرچه  حتکردم  دلگرم  یانستم  حد    دادنی در 

بودم.    ی ریثتا آمده  مامان  با  امروز  باشم.  داشته  عارف  حال  در 

داشت و    انیمان جرکه در وجود همه  یحالمان گرفته بود. حس

 .  م یجرئت به زبان آوردنش را نداشت گرید کدامچیه

 عارف.   ش یو من پ مادربزرگ بود شی در اتاق پ مامان

 ره؟ یگیش مخنده  شتریباشه ب   یجد  خواد ی م  یآدم وقت   ی د ید  ـ

م  نگاهش فکر  هر چه  داد.  من  به  و  گرفت  پنجره  از   کردمی را 

کم  کردمی نم  دایپ  یحرف دنبال    یکه  کند.  منحرف  را  ذهنش 

جمله    نیا  دانمی اما مغزم قفل کرده بود. نم  گشتمی م  میهاخاطره

 فراموش شده گفته بودم. ی اطرهشروع کدام خ ی را برا

 و گفتم:  رفتم کشینزد

 حرف بزنم باهام.  ؟یولش کن اصالً... بگو چه حس ـ

تکان  سرش ب  یرا  به  باز  و  پنجره    رهیخ  رونیداد  پشت  شد. 

 . دیرسی مها گل ی داشت به باغچه  خانمره یمن

 .امی من ک دونهی بهم گفت... م شبید ـ



 

[1396] 
 

 و گفتم:  ادمستیا  شیروبه مبهوت شد. رو نگاهم 

 واقعاً؟  ـ

 ره... دوسم دا یلیگفت خ ـ

  ی چشمش کم   ی هاشد و گوشه  نییبال و پا  نیسنگ  شیگلو  بیس

 پر شده بودند.   میهاسرخ. چشم 

 . زمیعز ـ

 ست. گفت خسته  ـ

 نییبال و پا شی گلو بیاز ظرف چشمم سر رفتند. باز س هااشک

 رفت.  لیتحل شیشد. صدا

 شه.  تیاذ  خوامینم ـ

از من سمت    رف زودتررا پاک کردم. عا  میهاباز شد. اشکاتاق    در

ب  مامان  رفت  چشم  رونیاتاق  حالش    شیهاآمد.  و  بود  سرخ 

 به جفتمان انداخت و گفت:  ی منقلب. نگاه

 داخل. دیایب ـ

رفت  دنبالش بم یداخل  مادربزرگ  نگاه  چروک  رمقی .   یها بود. 

 . ترر یشده بود. نگاهش پ  ترقیصورتش انگار عم 



 

[1397] 
 

کنارش  را  دستش و  رفت  جلو  عارف  کرد.  دراز  عارف   سمت 

نگفت مامان    ی زیاما چ  دینشست. نگاه مادربزرگ سمت من چرخ

رو را  آن  ی دستش  و  رفتم  جلو  داد.  فشار  تخت   کمرم  سمت 

 نشستم.  

ازش برام   ادی... عارف زنمی بب  کی رو از نزد  حانهیقسمت نشد ر  ـ

 گفته بود...  

اش بود را درآورد و به لقه ت حکه در انگش   ینشانروزهیف   انگشتر

 عارف داد. 

 بدمش به مادرت. خواستمیم ـ

 به انگشتر خشک شده بود.   رهیخ عارف

 خودت. ی حانهیتو مادر... تو بده به ر ی برا ـ

مامان اتاق را پر کرده بود. مادربزرگ نگاهش را    نیف  نیف ی صدا

 به من داد و گفت: 

 دخترم. یش ریپ یاله ـ

 پتو افتاد. ی دانه دانه رو میهاکرا خم کردم و اش سرم

 ادرعارف م ـ



 

[1398] 
 

از اشک پر    شیهامنتظر ماند تا عارف نگاهش کند. چشم   قدرآن

 گفت:  یبود وقت رمقی . نگاهش بدینازکش لرز ی هاشد. لب 

 نم؟ی بابات رو بب میبرینم ـ

 شده بود.  رنگی را به دهانم چسباندم. عارف ب دستم

... خواب  دمیخوابشون رو د  شبی.. دبابات.  شیببرم پ  ببرم مادر... ـ 

 عارف. و حانهیر

                          

و دو روز بعد   ده یانتظار به عارفش رس   سالی بعد از س  مادربزرگ

باهام   »شب  بود.  کرده  تمام  هتل  در  تهران  به  سفرشان  از 

 گر ینشد.« د  داریب   منتظر موندم،  یکرد... صبح هرچ  یخداحافظ

کنارش  خواستی حال عارف نداشتم. چقدر دلم م ی برا ی فیتوص

نم و  کشدیباشم  و  رزا  رفته.  همراهش  بود    امران  قرار  بودند. 

 مادربزرگ را در همان مزار عارف به خاک بسپارند. 

م  کامران بود  گفته  و  گرفته  امشب  ندمی بب  خواهدیتماس   .

قرار   آبادفیباغ عف  ی روح روبهفردا صب  ی برا  قایو دق  گشتندی برم

 گذاشته بود.  
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س   دلم هدیجوشی م  روسرکهیمثل  خوب   چی.  و    یحس  نداشتم 

 بشنوم.   یخوب ی زهایچ ستیقرار ن دانستمی م

را چطور پشت سر گذاشته لحظه  دانستمینم نمها    دانستم یام. 

بود. فقط    دهیشب شده بود که حال صبح موعود از راه رس  یک

کابوس چسبناک   نیو ا رفتمیزودتر م دیبروم. با دیبا دانستمی م

 .کردمیرا تمام م

ودتر بح دوخته بود که زکامران هم مثل من شب را به ص  دیشا

  ش یها. چشمرفتی باغ رژه م   یورود  ی روو روبه  ده یاز من  رس 

 بلند شده بود.  شیهاشیو ر خواب ی خسته و ب

فقط    وگمج یکرده بود گرم برخورد کند. برعکس من که گ  یسع

روزها تصورشان کرده    نیرا که ا  ییزهایخواستم بشنوم، چ  یم

 بودم.

 ی . راستش رو بخواگردمیمبر   گه یماه د  کیتا    باًیخب... من تقر  ـ

مدت  کی کنمی عارف بودم... من فکر م ی مدت دنبال کارها نیا

ا  یدور اما    جانیاز  نگفتم...  به خودش  هنوز  باشه...  لزم  براش 

مخ  دونمی م نمکه  نمکنهی الفت  درواقع  اذارمی...  براش   نی... 

 هردوتون...  ی بهتره... برا



 

[1400] 
 

  ی نه اشک  آمد،یم  رونیام بهاز حنجر  ییصورتش نه صدا  ی رهیخ

آه نه  چشمم  غر  یاز  حس  و  بودم  مانده  مات  دهانم...    ب یاز 

 .دمیشن یرا از زبان او م میروزهانیا

وارد بخش   میتقمس  آرنی م  رونیرو که از اتاق عمل ب  ضیمر  ـ

  مونه ی م  ی... عارف مثل آدمی کاوریتو ر  برنش ی... اول م کنن ینم

عضو بدنش انجام شده...    نیترحساس  ی عمل رو   نیترکه سخت

مدت    یطولن  ی کاوریر  هیبه    از یکه ن   یعمل سخت و طولن  هی

هاش درست تمام اندام ردبودنش، از عملکداره... تا خوب از خوب

رو   ممیبرات سخته و انتظار ندارم تصم  دونمی ... مم یمطمئن بش

 . یبه خاطر عارف بهم اعتماد کن خوامی... اما ازت میدرک کن

دست    کرد،یمخالفت م   خت،یری بود که اشک م  ی نیبهار  المیخ  در

  قتیاما حق  شدیها دور معارفش را گرفته و از کامران، از تمام آدم

ا بردارد و با خودش عارف ر  خواستی بود. کامران که م  میروروبه

 ببرد.  

اگر لزم باشه   دهی انجام م  جانی گرفتم کارهاش رو ا  لیبراش وک ـ 

م م   آمیخودم  مرمیو  روانپزشک   هی  خوامی ...  نظر  تحت  مدت 
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کهنه   ی هاباشه... زخم  براعارف همه  و   ی ست  زمان  درمونشون 

 تخصص لزمه.

 ام گذاشت.  شانه  ی را رو دستش

و غم    یدلتنگ  ،ی ... دوری کن  یمدت زندگ  نیکه ا  خوامیازت م  ـ

توشون    ی حذف کرد اما حواست باشه جور  یاز زندگ  شهیرو نم

اندازه یکه خودت رو گم کن   ینشغرق   به  برا  ی ...  من    ی عارف 

از تو راحت باشه، تا بتونم    المی... بذار خیعارف  ی... تو ناجی زیعز

 .ونمو سالم بهت برگرد  حیعارف رو صح

                          

به نداشتنش به نبودنش... اما    دادمی عادت م  دنشیرا به ند  خودم

در    رفتی اک راه مخ  نیهم  ی بود. رو  جانی. هنوز اشدیعادت نم

م  نیهم نفس  فرق  دیکشی خاک  عارف    یاما  نداشت.  نبودن  با 

تن  ی جور د  دهیبه سکوت  که   توانست ی نم  ی شوک  چیه  گریبود 

اما    نمشی بودم بب  هسکوتش باشد. چند بار خواست  انیپا  ی نقطه 

که هزار درد    کرد،یدوا نم  میهایاز دلتنگ  ی نه فقط درد  دنشید

 .  ختیریم شانیرو
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. از دمیکشی خودم به کنار من از درد او درد م ی های لتنگو د غم

تنها از  آدم  اشییغمش،  حضور  با  نمکه  پر  هم  از شدی ها   .

داشته  شیهانداشته  ماه  ییهاو  مثل  ل  یکه  دستش    ز ی از 

 . خوردندی م

استادش   ی درباره  یرفته و هرچه اصالن  میداشتم که سراغ مر  خبر

  ی اصالن  کردم،ی م   کرش را کهکرده بود. ف  فیتعر  شیگفته را برا

کرده    ی آزار داده و کار  یاطراف عارف را به نوع  ی ها آدم  ی همه

 از اطرافش پراکنده شوند.   ناخواسته ایبود خواسته 

خانه  رزا مهماندر  ب  یخداحافظ  ی اش  بود.    ه یشب  شتریگرفته 

 ... ان یها عها روان بود و غممجلس ختم بود. اشک

 ارم آمده و گفته بود: ، بابک کنهادور از چشم ی الحظه چند

 ؟«یبگ ی زیچ  ی خوای»نم

 : گفتم  شیبود اما به جا  ده یرا نشن  امیداشت هنوز عذرخواه  حق

 ممنونم.« »ازت

 شدن خودم بود.«خالص ی که کردم برا یی... نصف کارا»نباش
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د  به من  حال  بد   گریهر  همچنان    ی حس  و  نداشتم  او  به 

ارتباط با او بودم نه اصالً    ی سپاسگزارش بودم. نه خواستار برقرار

محترمانه زده و خواسته بودم از کنارش رد   ی آسان بود. لبخند 

 شوم که گفته بود:

گ  ییکارها  »تمام واسه  بود  نقشه  کردم    ، یاصالن  رانداحتنیکه 

 جز...«

خودم فکر کرده   شیو پکرده بود. آب دهانم را قورت داده   مکث

 خودش...  الیمبودم کاش ادامه ندهد. اما بابک بود و ا

 گذاشتم...«  ونیکه با مادرم درم ی»حس

 داده و گفته بودم: رونیرا آرام ب نفسم

 !«زیهمه چ ی ... براخوامیم »معذرت

خودم در  د یتمام ام یوقت  آمدینماز دستم بر  ی کار  نیاز ا شتر یب

ما   ی تقاضا از  بود. همان خواستگارمادربزرگ   ی مان جمع شده 

 من همدم و همراه عارفش باشم. ساده. همان که خواسته بود 

باز    خانمره یمحراب و صدف به فرودگاه آمده بودم. قرار بود من  با

ب  ی به خانه  خودش ببرد؛ اما   شیاو را پ  خواستی. رزا مدیایما 
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ماه  ی پرستار  خانمره یمن و    جانیاز  سن  بود.  کرده  انتخاب  را 

ر  کا  گفت ی باشد. م  یسالش کم نبود اما دوست نداشت سربار کس

م خانهرم یمی نکنم،  در  حضورش  از  راض.  با    یمان  انگار  بودم. 

 . شدمیبه عارف وصل م  شتریحضورش ب

سالن فرودگاه را نشانم داد. عارف و کامران    ورودشان به  محراب

 و بابک... 

و کوچک.   یدست  یگ داشت و عارف ساکچمدان بزر  کی  کامران

زمان شود که مدت و    ی سفر  یراه  سالهی س  یآدم  شدیچطور م

 کم باشد؟ قدرنیاش ابازگشتش مشخص نباشد و باروبنه

 روز  کیشده بود. مگر معجزه،    میهاخاموشش عادت چشم  نگاه

 . دادی م میهارا نشان چشم اشی داشتندوست ی هان یدوباره چ

اه  یروروبه  یهمگ کردمیستادیم  سالم  همدمی.  نگاه   گری.  را 

الکمیکرد زد  ی.  گف میلبخند  پرواز  ساعت  از  زمان  م یت.  از   .

سرددنشانیرس از  جمله  ی .  چند  و  تا   گرید  تیاهمیب  ی هوا 

خودمان   میفقط مانداز اطرافمان پراکنده شدند و    یاضاف  ی هاقدم

 ...  نیدو تا... هر دو ساکت... هر دو غمگ 
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من سرخ و نگاه   ی هاو نگاه او خسته. چشم  سیمن خ ی هاچشم

بر هم  تردهیاو  عزشهیاز  سالمت  »به  چشممزدلی...  رو ...  هام 

 .« ی ... کاش برگردی تا برگرد ذارم ی م جانیهم

 . به ساکش اشاره کردم. دیزدم. آه کش لبخند

 یرو از تو وانت خال  هاملهیتو بودم الن داشتن وس  ی من جا  ـ

 .کردنی م

 نره نگاهم رو...«   ادتی. »قول بده  کردی فقط نگاهم م  رهیخ  رهیخ

  م ی. گلودیکش  ریت  امی نی ب  .دندی لرز  میهالب   گر،ی د  ی لبخند  ی جا

 شد. گفتم:   نیسنگ 

 . شهی درست م زیچهمه  ـ

 ببخش.  ـ

 تار شدند.  میهاتکان دادم. چشم ن یرا به طرف سرم

باز کرد. انگشتر    میرودرآورد و با مکث روبه  بشیرا از ج  مشتش

 مادربزرگ بود.  نشانروزهیف

انگشتر رو بهت    نیاونقدر جرئت داشتم که ا  خواستیدلم م  ـ

 دم، اما...  ب
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 فرو رفت. بشیجکه بسته شد و دوباره در   یو مشت سکوت

 رو هم ندارم، اما...   نیمنتظرم نمون چون جرئت ا گمینم ـ

 را سد کرده بود.  دنمانیبود و راه رس نمانی اما ب چقدر

 . ستیفکر کن... عارف نبود و... ن ـ

  م یهاچشم  ی ها از کاسهتکان دادم. اشک  نیسرم را به طرف  باز

 سررفتند. 

 . زمیعز یکن  ه یدرخت سوخته تک هیبه  دینبا ـ

 ! رینگ   میمن تصم ی گفته بودم جا ـ

 به خاطر خودت...  ـ

... خوب شو و  یکن  ی کار  ی خوای نه عارف... به خاطر من اگه م   ـ

 برگرد...  

که   هابود. اشک  دهیفای . ب دمیکش   میهاچشم  ریدستم را ز  پشت

 شده بود.  ی جار لی نه س

 یهال نگاهش خاموش شد. بعد از مادربزرگ رگههم مث  زبانش

اطراف چشمش   ی هاشده بود. چروک  شتریهم ب   ش یموها  د یسف
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شده   ریبود که پ  اشینبودند. جوان  یدوست داشتن  ی هانیآن چ

 بود.

 . دمیها کش چروک ی رفتم. انگشتم را رو ترکینزد  یقدم

 . مونم یهزار سالم طول بکشه من منتظرت م ـ

 ...  استخو ی . نمدیکش آه

 زد.شد و لب   دهیکش میهااشک یسیخ ی رو انگشتش

 من.  ی پا یشیحروم م ـ

را باز کرد.   اشیساک چرم و مشک  پی. زدیرا پس کش  دستش

رو شد.  کت  یشمی  ی پارچه  ی نگاهم  تارتر  مادربزرگ  ودامن 

 آورد.  رونیب حانه یر دی با سررسدستش را داخل ساک فرو برد و  

ها ثابت شد. عقربه   میهادر چشمو    دیصورتم چرخ  ی رو  نگاهش

ماند. دفتر    امره یبه کنند؛ انگار چند سال خمحاس  توانستندینم

 را دستم داد و گفت: حانهیر

بهتر  ـ عز  نیتو  من  ی خاطره  نیزتر یو  عمر  میتمام    ترسمی ... 

 نمونه.   یازت باق ی زیکنارم چ
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ام  نگاهش نگذاشت  و  رفت  کنارم گذشت...  از  و  گرفت    ی دیرا 

 بماند.  ی باق پشت سرش

 . قطره پشت سرش آب شدندقطره میهاچشم

                          

اومد  ـ ناز  بگ   ی انقدر  گفت  اومد حال   ریخدا  ا  نیبش  که    ن یتو 

 . رمت یبگ  امی ب ییاوضاع کرونا

 داداش! مرض رو نازل کرد... خان نیخدا به من رحم کرد ا ـ

 خدا از دلت بشنوه.  ـ

 ! دهیفعالً که شن ـ

 نشون بدما!   تهیدتم رو به دختر همسام ارانکن بر  ی صدف کار  ـ

 پات رو بذار اون جا تا نشونت بدم!  گهیبار د هیتو فقط  ـ

  ش یو با پا پ   زدندی ... هنوز هم جفتشان با دست پس م هاوانهید

لبه دندیکشی م پدرخت  ی ل .  محو شد.    شانیرفتم. صدا  شیها 

 اد یزمدت    نی. ادمیباغ نفس کش   ی ماسکم را درآوردم و در هوا 

  یسوخته رفع دلتنگ   ی هاخودش با درخت  ی آمده به جا  جان یبه ا

جا بودم.  درخت  ی کرده  با  که   حرف  ییهاخودش  بودم  زده 
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خوب است و    گفتی . کامران مدانستی م  شانه یخودش را شب

م بهتر هم  کم  وقت   دنشانی. شنشودی کم  تا  نه  اما  بود    ی خوب 

.  گفت ینم  میبرا   خودش از حالش  ی بود. نه تا وقت  هیعارف در سا

 یاحوالپرس  ی ساده  ی اندکمان از چند کلمه  ی هاام یپ  ینه تا وقت

 ...واربهیدور و غر شد؛ینم  شتریب

م  ی هاماه  حس  نداشتم.  اصرار  شا  کردمی اول  ا  دیاصالً    نیبه 

ماه کامران خبر داد  بعد از پنج  یدارد اما وقت  ازین  ییسکوت و تنها

و خودش را قاب کرده بزرگ که عارف چند تا عکس از من، مادر

  یروزها  نیبشوم همان بهار  دی اشته، حس کردم بادر اتاقش گذ

کرد و خاطره گفت تا    سماجتقدر حرف زد و  که آن  ییاول آشنا

 کرد.   یاو نامرئ  ی را برا  اشرهیدا  ی وارهایعارف د

 ی دیام   توانستمی شده بود، نم  ریدستگ   یکه بالخره اصالن  حال 

ثابت    ی. اصالنرمیبگ   دهیرا ناد  زدی گ ملم چنزور داشت به دکه به 

ها  سال  نیهاست. اکرده بود که استاد قسر در رفتن از مخمصه

خودش جمع کرده    ی هم آنقدر ثروت و قدرت با مال عارف برا

ب راه  را  کارش  بتواند  که  نمندازدیبود  مجازات   خواستمی.  به 
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 دیبالها  که حال حا  ن یشوم. هم  دیببندم و باز ناام  دیشدنش ام

 . کردی م تی کفا دیشا زد،ینجات خودش دست و پا م  ی برا

دست به دست هم    دیبا  ایدن  ی دهایام  ی عارف بود. که همه  مهم

 حسشان کند.    اش یدر زندگ ی روز دیشا دادندی م

 ییها. حرف حانهی ر  ی های شده بود دلتنگ   میهاروز و شب  همدم

ز بر شده بودم.  را ا  اشبزند. همه  شیهاکه نتوانسته بود به عارف

خشک   ی هااشک  ی بودم. برا  خته یاشک ر  شیهایخطخط  ی برا

 کرده بودم.  هیاش گرشده 

ا  دمیرا د  یها چند خطنوشته   ی ل لبه  روزید مدت    نیکه تمام 

شا بود.  نخورده  بهشان  لبه   دیچشمم   ی هایخطخط   یل چون 

عارف را در خودشان   دیچون ترد   دیگم شده بودند. شا  حانهیر

 ده بودند.  دا  ی اج

 بود.  ایدن کی مینبود. اما برا شتر یجمله ب چند

هام رو پر تمام نداشته   ی نفر که جا  هیشد.    مینفر وارد زندگ  هی»

و زمستون، بهار شد... دوستش دارم،   زییعمر پا  هیکرد... بعد از  

... تمام هام... تمام دردهامهام... تمام حسرتتمام نداشته   ی اندازه
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ح ..هامی خستگ کن   شی پ  شهی م  فی.  دعا  کاش  برام    یمن... 

 .«برام  یمامان... کاش دعا کن

 ی هازخم  ادی. به  دمیها کشدرخت  ی سوخته  ی تنه  ی را رو   دستم

را دورشان   میهادست  شیهاییتنها  ادیعارف نوازششان کردم. به  

 حرف زدم...   شانیسکوتش برا ادی. به دمیچیپ

جوانه  خواستم سبزچشم  ی گوشه  ی ابرگردم.  مردد    م  شد. 

از کنار س دمیچرخ   ها، ی اهی. برگشتم. آب دهانم را قورت دادم. 

  د ی... شاریز یل یبود. خ زیسبز شده بود. ر ها،ی سوختگ ها،یخشک

اما    شدی کنده م  شدیخشک م  شد، یزرد م  دی... شاآوردیدوام نم

...  . با صدا... بلند دمیبود. خند  داده  ربود... ثمر داده بود... بالخره ثم

 امی را درآوردم و عکسش را گرفتم. نت گوش  امی ز ته دل. گوشا

برا را  عکش  واتساپ  در  و  کردم  روشن    یبهیغر   ی را 

 ارسال کردم...  امی داشتندوست

 عکس نوشتم. ریز

   زم«یمستجاب شد... عز »دعات

 

 



 

[1412] 
 

 حانهیر

شب  گذرندیم  روزها م و  کش  نمندیآیها  تمام  کاش  شوند ی.   .

در    تیکه بو  زدیدماغم نم  ریلجن ز  ی و. کاش بمردمی ها مشب 

 ... مردمی . کاش ممردمی ها ممشامم گم شود. کاش شب 

 اندده یو به مقصد نرس  دهیها دوعقربه   ی قدر روآن  میهای دلتنگ 

دلم دارد کنج   ی ه و یاند. ماند. کنج دلم گند کردهکه از پا افتاده

  ل یارف، عل. عدی آیبرنم میهااز دست  ی و کار پوسدیخرابه م نیا

 ام.شده  ریام. پشده 

از   شیها. اما قفس تنگ است و بال زندی جفتتان پر م  ی برا  دلم

. نا ندارم... آخ  اندیاند، زخمشده   ده یقفس کوب   ی هاوارهیبس به د

 . ی ودجا گذاشته ب میرا برا تیهاعارف، کاش شانه 

گفتن از دردها،    ی جابه  ی ... کاش تا بوددمیپناهم، ام  زدلم،یعز

 . فقط دوستت دارم را تکرار کرده بودم ها،ی دلتنگ ها،یلواپسد

.  می. کاش من و تو عارف با هم رفته بودمیبا هم رفته بود  کاش

... نه... زبانم لل شود... کاش عارفم نشنود،  میکاش با هم مرده بود

تو    هیتو... عارف، کاش عارفم شب  هیزرگ شود... شب. کاش بندی نب

 دعا کن پسرت ببخشدم عارف...   شود... کاش ببخشدم...
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فقط اشک بودم. آه   کردنی ادرم  ی مادر که به جا  زیعز  ببخش

بودم...  غم  م  ی نیبی مبودم.  شده...    ی نیبی عارف؟  بزرگ  چقدر 

چشم  تی هاچشم  زمیعز در  برا  ی هارا  گذاشت  میعارف    ... یجا 

عارف...    ین یبی ... می دلتنگ  نیاز ا  رمیمان... بمهر سه  ی برا  رمیبم

اشکپس است...  آرام  است...  محجوب  خودت  مثل  را    میهارم 

م   ی هادست پاک  بمکنندی کوچکش  چ  رم ی.  اشک   ی زیکه جز 

 نداشتم.  شیابر

... کاش ی ... نورچشمم... عارفم... کاش بزرگ شودمی... امزدلمیعز

ما خوشبخت    ی ... کاش به جای شق شومن و پدرت عا  ی به جا

  ی... بهانه دمیخودت... ام  ی جاا نه... بهم  ی ... نه نه... به جای شو

کش عزنمیترزیعز  ی ادگاری...  دنمینفس  ح  زی...  که   فیمادر، 

بدا  مینشانت ده  مینتوانست  بابا عاشقت هست  ناما  .  م یکه من و 

اشق . عزکمی... خوشبخت شو... عاشق شو عزدمی من... ام   ی هست

مادر... کاش    زیمعجزه کند عز  تیعشق برا   کاششو نور چشمم.  

 ند. معجزه ک

 ان ی پا 

 فرد(   یی ص.صفا allium(_ای دن 


